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Toate forțele tineretului 
din G. A. S. pentru 

creșterea rentabilității

Pe marginea 
consfâtuirii 
organizate 

în regiunea 
București

Analizîrdu-și activitatea în- 
tr-o adunare generală des
chisă, întovărășirea agri

colă „Brazda nouă” d;n co
muna Șarînga, raionul Buzău 
printre alte obiective 
nului de muncă pe 
subliniat necesitatea de a asigura 
continua dezvoltare a sectorului 
zootehnic — ca important izvor 
de venituri. Membrii întovărăși
rii ,,Brazda nouă" au hotărit să 
înființeze o stînă zootehnică.

— Nu sînt însă saivane; unde 
ținem oile? s-a ridicat cineva. 
Din pădurea comunală procurăm 
lemnele dar mai trebuie pentru 
construcții chirpici, 
muncă.

A doua zi Ia conducerea înto
vărășirii s-au prezentat cîțiva 
tineri utemiști în frunte 
Istrățoiu Dumitru, secretarul 
ganizației de bază U.T.M. 
comună.

Organizația noastră 
peste 100 de utemiști. Noi 
discutat cele propuse la aduna
rea întovărășirii și am venit să 
vă propunem ca construcția sai
vanului să o realizăm noi. Prin 
muncă voluntară facem saiva
nul.

Angajamentul utemiștilor din 
comuna Șarînga e demn de toa
tă lauda. Prin munca depusă la 
înființarea fermei zootehnice, 
întovărășirea își va mări fondul 
de bază cu peste 100.000 lei,

A. I. ZAINESCU
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Secția „lactama** a Uzinei 
de fire șl fibre sintetice de 
la Săvinești. în această sec
ție se produce materia primă 
cu care se lucrează în uzină.

Foto : AGERPRES

Intensă activitate culturala

Cei peste 1 000 de tineri ca
re lucrează în minele bazi
nului carbonifer Schitu 

Golești din regiunea Pitești, par
ticipă activ la acțiunile cultu
rale inițiate de organizația 
U.T.M.. sub conducerea organi
zației de partid. Peste 450 tineri 
ce fac parte din cele 16 formații 
artistice existente în bazin, pre
zintă cu regularitate interesante 
programe artistice în fața munci
torilor mineri. în cadrul celor 
două cluburi și cinci colțuri ro
șii existente în bazin se organi
zează aproape în fiecare seară 
interesante acțiuni cu caracter 
cultural-educativ : „Seri ale ti
nerilor fruntași în producție”, 
conferințe pe diferite teme, în
tâlniri cu comuniști sau cu mi
neri vîrstnici, „Joi ale tinere
tului" și altele. în cadrul unei 
seri culturale care a avut loc 
nu de mult, minerul vîrstnic 
Toma Gheorghe, brigadier frun
taș la mina Godeni, a vorbit 
tinerilor despre condițiile de 
viață și de muncă ale mine
rilor din țara noastră în trecut 
și în prezent. Tînărul miner 
Florea Valerian a arătat apoi cît 
de plăcut și-a petrecut concediul 
de odihnă pe anul 1959 în fru
moasa stațiune halneo-climaterică 
Soci din Uniunea Sovietică.

„Cosmonautica" 
' î mina 

interesul 
urmată de

Conferința 
prezentată de curînd la 
Pescăreasa a 
multor tineri 
întrebări și

Peste 600 i 
scris numele : 
ale celor 8 biblioteci din bazin. 
Numai la mina Pescăreasa în 
luna ianuarie a c. au depus 
cereri de înscriere la concursul 
,,Iubiți cartea” peste 80 tineri 
mineri.

i stîrnit 
și a fost 
discuții, 

de tineri 
în fișele de cititori

și-au în

POSTUL DE CORESPONDENȚI 
VOLUNTARI DE LA ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA CIMPU- 

LUNG MUSCEL

Numeroase sînt inițiativele 
luate de organizația de 
bază U.T.M. în colaborare 

cu cojiducerea școlii medii din 
Drăgă-ani.

Printre ele se numără și înfiin
țarea cercului tinerilor muzicieni, 
la care s au înscris un număr 
mare de elevi.

Sub supravegherea profesorului 
de muzică Marin Brînaru, elevii 
învață să cînte la muzicuțe, iar 
cîțiva la acordeon.

Elevii Buterez Constantin, Mi- 
cicovski Vlad, Rogojinaru Nicu 
lina, Adrian Chicu și alții au re
ușit să obțină rezultate buhe în 
vățînd să cînte la diferite instru
mente muzicale. în vederea unei 
serbări ce va avea loc în curînd 
în cadrul școlii, elevii cercului 
de muzică pregătesc acompani
amentul muzical pentru cor

STĂNESCU I. CICERONE

Eleyii și-au organizat un cerc filatelic
de mult a luat ființă la 

fy Școala medie „M. Emine- 
scu" din Satu Mare un 

cerc filatelic. Numărul celor în
scriși în acest cerc a crescut foar
te repede, cuprinzind peste 50 
membri.

Printre frumoasele colecții ale 
cercului se numără cele alcătu- 
ite de elevii losif Ghetie, Iuliu 
Stier și Geza JTeiss întitulate 
„Pace și prietenie", „Flora și 
fauna R.P.R.", și noua serie apă
rută de curînd Scriitorii"..

Cercul filatelic ține cite o șe
dință în fiecare săptămină, la 
care se prezintă cite un referat 
în legătură cu filatelia. S-a vorbit 
pînă acum despre hCe este fila
telia", „Primele timbre" „Isto
ria orașelor în filatelie".

Cercul filatelic are o gazetă de 
perete „Filatelia" la care se pre
zintă aspecte din activitatea 
cercului.

VIOREL SALAGEANU

In zilele de 19-20 februarie 
â.c. a avut loc o consfă
tuire organizată de Comitetul 
regional București al P.M.R. la 
care au participat cadre de con
ducere și muncitori fruntași din 
G.A.S., precum și activiști ai 
organelor și organizațiilor de 
partid. Consfătuirea a avut ca 
scop analizarea activității desfă. 
șurate de gospodăriile de stat 
din regiune pe anul 1959 și 
dezbaterea măsurilor pentru În
deplinirea sarcinilor de plan pe 
anul l9<>0.

Referatul și discuțiile purtate 
de participant:’ au scos tn evi
dență faptul că în anul 1959 da
torită ansamblului de măsuri po
litice și organizatorice, datorită 
extinderii și aplicării meto
delor agrotehnice și 
zootehnice Înaintate, 
a fost posibilă obți
nerea unor rezultate 
mai bune față de anii 
precedent:’ tn toate 
sectoarele de produc, 
ție.

Astfel, In anul 
1959 G.A.S din re

giune au livrat statului cu peste 
7.000 tone grîu și secară mai mult 
față de plan, cu 535 tone mai 
multă floarea-soarelui, cu 661 
tone mai multe fructe și struguri. 
Au livrat, de asemenea p.’sfte 
190.000 hectolitri lapte și peste 
800 tone carne.

Consfătuirea a analizat totoda- 
ta rezervele serioase care mai 
există irtcâ în G.A.S. din regiune 
privind sporirea producției la 
hectar, Îndeosebi la griu și po
rumb.

In consfătuire s-a subliniat 
astfel faptul că in multe G.A.S. 
consiliile de conducere, inginerii 
și tehnicienii de aici nu au a- 
cordat suficientă atenție unor 
reguli agrotehnice elementare, 
din care cauză s-au obținut pro
ducții mici.

Izvoare pentru 
sporirea producției 

la hectar
' Pentru remedierea lipsurilor 
amintite, pentru obținerea in 
anul 1960 a unor producții mari 
la hectar în toate gospodăriile 
agricole de stat din regiune, la 
consfătuire a fost prezentat un 
plan amănunțit de măsuri și 
numeroși participant au făcut 
propuneri prețioase.

Din acest plan, obiective im
portante revin organizațiilor de 
bază U.T.M., tinerilor muncitori 
din G.A.S. Atenția principală a 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din G.A.S. trebuie îndreptată 
spre folosirea maximă a rezerve, 
lor existente în fiecare gospo
dărie pentru sporirea producției 
la hectar.

La indicația Comitetului regio- 
nai de partid, comitetul regional 
U.T.M, organizează Intre 24 fe
bruarie — 5 martie o decadă 
record de transportare a gu
noiului de grajd la cîmp, 
acțiune ce se va desfășura sub 
lozinca: „Fiecare tînăr din agri, 
cultura regiunii București să 
transporte pe ogoarele G.A.S. 
cite o căruță cu îngrășăminte 
naturale”. La închiderea acestei 
decade, pe ogoarele G.A.S. tre
buie să fie transportate cel pu.

țin 60.000 tone îngrășăminte 
naturale.

Ținind seama de faptul că 
marea majoritate a mecanizate, 
rilor din G.A.S. sînt tineri și 
mulți dintre ei sint utemiști, or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
aceste unități au datoria să-i 
mobilizeze activ Ia îndeplinirea 
tuturor măsurilor stabilite de or- 
ganizațiile de partid și de con- 
ducerile gospodăriilor. In curînd 
încep lucrările agricole de pri
măvară. Pentru fiecare tractorist 
și tinăr muncitor din G.A.S. tre
buie să fie clar că de executarea 
tuturor lucrărilor din această 
campanie în tiiApiil optim și de 
cea mai bună calitate depinde 
tn mare măsură asigurarea unor 
recolte mari în anul acesta.

O deosebită aten
ție trebuie acordată 
amenajării terenurilor 
pentru extinderea iri
gațiilor. Pentru re
ducerea prețului de 
cost al acestor lu
crări, la executarea 
lor trebuie antre
nate brigăzile ute-

miste de muncă patriotică din 
G.A.S., care să-și stabilească o- 
biective concrete in această di
recție.

Produse zootehnice 
mai multe, 
mai ie ftine

Vorbind despre acest sector, 
inginerul Gheorghe Hiotu, direc
torul G.A.S. Andrășești, a arătat 
și a explicat căile prin care 
muncitorii din sectorul zootehnic 
al acestei gospodării an obținut 
anul trecut o producție medie 
de 3.687 litri lapte pe cap de 
vacă furajată. Această producție 
bună a putut fi realizată dato
rită preocupării față de selecțio
narea și îmbunătățirea rasei și 
datorită furajării științifice, pe 
loturi și individual, a vacilor, în 
funcție de p'oducție și de pe
rioada de gestație.

Tlnărul mulgător Stelian Ro
taru de la G.A.S. Dilja a ară
tat participanților la consfătuire 
cum a reușit să obțină de la lo
tul de 12 vaci pe care le îngri
jește o producție medie de 
4.020 litri lapte pe cap de vacă 
furajată.

— Meseria asta mi-era dragă 
dar nu știam cum se îngrijesc 
animalele In mod științific. Am 
învățat, am citit multe broșuri, 
reviste, cărți de specialitate. Și 
tot ceea ce am învățat am apli
cat. La început eu dadeam ace
eași cantitate de furaje Ia toate 
vacile pe care le aveam in pri
mire. Cînd am a('uns însă să în
țeleg ce rol are furajarea rațio
nală a vacilor în funcție de 
producție, am început să aplic 
această metodă. Am dat întîi 
cantități sporite de furaje la va
cile care produceau mai mult. 
Am observat atunci că producția 
zilnică de lapte trește cu 1-2 
litri. A doua zi am mărit mai 
mult rația și am observat ace
leași fenomene. Am procedat 
așa pînă cînd producția de lapte

Ing. NICOLAE SIMIONESCU 
B. NICOLAE

(Continuare în pag. 3-a)

Cînd strîngi cu
• esi arunci cu

a lucrat cu o pierdere de 900 de
cimetri pătrați de piele. „Cam
pionii" pierderilor — așa cum 
arată graficul — sînt Sofia Ma- 
nola;Che c.'?rc- a risipit 230 dm. 
p. de piele, Adriana Bălan, 210 
dm. p., Nicolae Ursuianu 140 dm. 
p. și Lucrcți.i Virlan 120 dm. p.

Printre acești, „campioni" ai 
risipei se află și cei care reali
zează luciu de calitate. Tinăra 
Sofia Manolache. care deține re
cordul pierderilor în această lu
nă, a declarat liniștită că ea...

Cum luptă unii tineri de la Fabrica 
,,Kirov" pentru economii 

și îmbunătățirea calității produselor

o mînă 
alta
nizat în luna februarie două dis
cuții cu demonstrații practice.

Iată deci că în brigada lui 
Pană Gheorghe, toți pot realiza 
economii și pot da și lucru de , 
calitate.

Din comparația cu brigada 
lui Pană Gheorghe reiese clar 
că motivul pentru care brigada 
lui Joandrea a îmbrățișat o pă
rere atît de dăunătoare despre 
muncă este necunoașterea te
meinică a meseriei. Lucrînd 
mai bine de un an de zile 

la croirea fețelor de 
opirK'Jțe, tinerii din 
brigadă, responsabilul 
ei. organizația U.T.M. 
a secției nu s-au gin- 
dit că va veni totuși 
o vreme c:nd tinerii 
vor lucra și alte modele

si n a luat nici o măsură ca ei 
să ajungă să-și cunoască așa de 
bine meseria, incit silei poată 
înde puni planul și să dea lucru 
de calitate chi r și atunci cind 
au de executat operații ma: grele 
și mai complicare.

Lipsa de experiență, insirf.cien- 
ta stipinire a meseriei — acesta 
rămîne motivai pentru cire unii 
tineri au îmbrățișat ideea ci nu 
se pot face economii atârna cind 
luptă pentru calitate și viceversa.

Păreri greșite s-au extins la a. 
nii tineri și in legătură cu proble
ma îndeplinirii angajamenreior

SABINA BARBU

(Continuare în psg. 3-a) I

Anul trecut, brigăzile de pro
ducție ale tineretului de la Fa
brica de încălțăminte „Kirov" 
din Capitală erau fruntașe în 
lupta pentru reducerea consumu
rilor specifice de piele și de alte 
materiale auxiliare. Brigada nr. 
15 condusă de Nicolae Stănescu 
a economisit in ultimele luni ale 
anului trecut circa 50.009 dm.p. 
de piele, iar alte brigăzi, printre 
care și brigăzile conduse de Pa
nă Gheorghe și Marin Andreescu, 
au economisit fiecare peste 10.000 
dm. p. de piele. In a- 
fară de reducerea con
sumurilor specifice, bri
găzile de tineret au 
reușit în anul trecut 
să obțină succese pe 
linia îmbunătățirii ca
lității produselor. Fie

care brigadă, fiecare tînăr 
s.a străduit să și perfecțio
neze procedeele și m:todele de
croire, in așa fel ca odată cu e- 
conomiile, să realizeze și produse 
de cea mai bună calitate.

Anul acesta, majoritatea tine
rilor din fabrică continuă să lu
creze la fel de bine ca m anul 
trecut și caută chiar sâ depă
șească nivelul la care au ajuns.

Cu toate aceștia, printre unii 
tineri a început insă să-și facă 
loc o părere greșită, dăunătoare, 
conform căreia e suficient să 
dai lucru de calitate, fără 
să lupți hi același timp și 
pentru economisirea materiale
lor, sau este suficient să 
faci mari economii de materiale 
chiar dacă produsele pe care le 
lucrezi nu vor fi de cea mai bună 
calitate.

In această situație se află 
mulți tineri din brigada lui Joan
drea Dumitru de la secția opin- 
cuțe. De la începutul lunii și pină 
la 15 februarie, întreaga brigadă

„luptă pentru altceva — pentru 
calitate”.

Din modul In care lucrează 
Sofia Manolache, Dumitru Joan
drea și alți tineri reiese că in 
brigadă există „o diviziune a 
muncii" rău înțeleasă Unii rea. 
lizează economii, iar alții cali
tate — și nici umi, nici alții, nu 
reușesc să muncească așa cum 
tretniie: să dea și lucru de ca
litate, să realizeze și economii. 
Cu toții susțin ideea că acest lu
cru nu este posibil.

O re să fie adevărat ? Nu s« 
pot realiza și economii și lucru 
de calitate ?

lată părerea membrilor unei 
alte brigăzi — brigada nr. 14 — 
a lui Gheorghe Pană.

— Brigada noastră a lucrat 
întotdeauna la croirea unui nu
măr variat de modele și acest 
lucru ne este de mare folos. Am 
acumulat o experiență care ne 
permite să ne îndeplinim planul, 
să dăm lucru de calitate și să 
realizăm economii chiar și la 
modelele cele mai complicate și 
chiar atunci cînd consumuriie 
specifice sînt mai mici decât cele 
cu care eram noi obișnuiți. 
Am observat că atunci cînd 
veneau piei cu defecte mai 
multe, unii tovarăși din brigadă 
nu știau cum să înceapă croitul, 
cum să ocolească defectele. Pe- 
truța lonescu. Alionea Andrei din 
cauză că nu știau acest lucru iși 
îndeplineau mai greu planul și 
realizau și economii mai puține 
decît ceilalți. Pentru a-i ajuta, 
pe ei și pe alții ca ei, am orga-
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In secția mecanică a Fabricii de piese de schimb C.F.R, „Gheor- 
ghe Apostol- din Galați a apărut de curînd o vitrină interesantă 
pentru tinerii strungari. Pe frontispiciul ei scrie: „Tinere, iu- 
bește-ți meseria aleasă r. Vitrina este împărțită in mai multe 
compartimente. Găsești aici date și desene despre cel mai rudi
mentar strung din vechime și pină la strungul modern cu dis- 
pozi’jv de copiat cu electropalpator, date din viața și munra 
r -j-;2-.lor fruntași din țara noastră, diverse cărți din expe. 
riența acestora. Intr-un alt compartiment al vitrinei vei observa 
diverse dispozitive executate In secție, cuțite de diverse forme 
pentru așcMtat etc.

In organizarea vitrinei o contribuție substanțială a adus sirun- 
ga-ul M. Mihălceanu.

Deseori — așa cum se poate vedea în fotografie — tinerii din 
<’c‘ie se aiunâ in fața vitrinei pentru a discuta împreună cu 
matsTul comunist Gheorghe Potolea despre însușirea temeinică 
de către tineri a meseriei de strungar.

Foto: P. PAVEL

Trei povestiri despre Egoist

In cinstea zilei 
de 8 Martie

Tinerii Tudor Constantin, Țapu Nicolae, Cri stea Constanța, Manea 
din sectorul montaj al întreprinderii „El-ectroaparataj“ din Capitală 

nînd cele mai frumoase economii.

Aurelio ș! Petrescu Mihai 
sînt fruntași în muncă obți-

Foto i N. STELORIAN

în magazine au apărut prime
le bunuri de consum realizate in 
cinstea zilei de 8 Martie Mun
citorii de la întreprinderile ,Ja- 
not Herbak". ,,Kirov", .Solida
ritatea", „Dobrogeana Gherea", 
au fabricat circa 200.000 de pe
rechi de încălțăminte în modele 
noi pentru femei. Au fost reali
zate modele noi de poșete, mă
nuși de piele și alte articole de 
marochinărie pentru femei.

O parte din aceste noutăți vor 
fi prezentate peste cîteva zile ca 
prilejul expozițiilor cu vinzare 
organizate în orașele și centrele 
muncitorești. Tricotajele fabri
cilor „Tinăra gardă", ..Adesgo**, 
„Tricotajul roșu1* și „Bcla Drai
ner" sînt prezentate in cadrul 
unei expoziții organizată la ma
gazinul „București". Tot aici vor 
fi deschise expoziții de încăl
țăminte pentru femei, marochi
nărie, baticuri și do parfumerie.

De cite ori vine prrr.ăvoca, 
și acum o simt pe sub uși. igno
rând ccler.daru’, jnsiru-Ow-se 
ș« pctmnzind pinâ in ce'e mc- 

j ascunse unghiuri cîe ființei mie 
rr.ă gir.desc cu dragoste a oc- 
meni și |a natură. Am poete un 
suflet primitiv, sensibil Iu ser -n- 

I bănie ctmosferei; mă dor c~-r- 
gurile și trecerea in inFxt c 

. onotknpurilor ; tresar la scurge
rea ireversibilă a clipei pe oare 
aș dori s-o opresc și c— înțeîes 
după mulți ani că in cc'_-< uni- 

. versol al vieții r.oost’e pe pă- 
: mint intră multă dăruire.

Priviți : zidarul fluieră mai 
i vesel pe schela lui și așează cu 

piăcere cărămida aspră ; in tata 
cuptoarelor, oțelarul aruncă mai 
cu voioșie mine'eul in foeări ; 
nu distingeți in gtasc. cop - - . 

i in țipătul său de c - necțâ o 
I presimțire nouă ? In toată tan- 

goarea primăverii, in boarea 
dulce a metanco ei amestecate 

i cu strigătul singe'ui pr menit 
; fără știința noastră prin ch mii 

necunoscute este muitâ dăruire. 
Poetu] oferă lumii versul său 
pentru ca să devenim mai puri; 
inginerul ridică o uzină pen- 
tru co viața nocstrâ o tutu
ror să fie mai ușoară ; sa
vantul privește spre stele gândind 
pentru tați la vremea cind vom 
călători pe oceanul aerian ; tot 
ceea ce realizează fiecare are 
scopul de a mîngiia și de a 
aduce folos tuturor.

Intre noi însă, există Șovăito
rul, Egoistul, Ambițiosul, Trufa
șul, exemplare cu care de mult

Eugen Bcrbu

sooelctee c-e de-a tace. E 
“• oou de -cru, ei re fură o-e 
p-etioase de munco, și dacă 
r-am ști că î- mc-e măsura, e- 
ducctta comunistă reușește să 
aducă un număr însemnat din- 
t-e ocestta pe cclec cec bună, 
ar bebui să ne îngrijorăm.

Să discutăm mai intii despre 
Egoist, pentru că ziarul nostru 
cu el o început.

In ego sm -trâ și zgîrcenia, și 
P'ec multa iubire de sine, și

poemele, toate statuile, toate 
tabiourile, o pivniță în care ar 
fi zidită Muzica și Gestul acto
rului. Aceasta ar fi egal cu o 
ciumă nimicitoare, cu un incen
diu sau o inundație catastrofală 
ce ar despuia lumea de podoa
bele sale.

Voi prezenta și eu în vitrina 
tiparului cîțiva fluturi negri. Mi 
s-a povestit astfel, că la o ca
bană din munți, pe o noapte 
cumplită de iarnă, un grup de

ingimtarec s o diformare a ce- 
-• mc r.obil sentiment ome

nesc : dragostea față de cei
lalți. Pentru a folosi mijloace 
scriitoricești cș spune că inima 
egoistului este un zid in care 
nu bete niciodată soarele, un 
zid mucegăit, ce putrezește per
manent Punînd ceva lingă el, 
de atita răceală și mucegai 
riști să-l expui sfoiegirii.

Egoistul inmormîntează în el 
lumina zilei, stinge boarea pri
mului ceas c| zilei, nu se poate 
bucura de bucurie și nu iubește 
dragostea ce înnobilează. Inchi- 
puiț:-vă o imensă temniță unde 
ar fi îngropate toate comorile 
spirituale ale omenirii : toate

oameni, fugăriți de lupi, au bă
tut la ușa salvatoare a unei 
cabane. Ce ar fi trebuit 
să Iacă din prima clipă cei 
dinăuntru ? Să sară in ajutorul 
oamenilor amenințați și să-i a- 
dăpcstească. Ei bine, niște ușu
ratici, niște comozi, niște nu 
știu cum să-i numesc n-au clin
tit un deget și, invocînd moti
vul că sînt și așa prea mulți in 
caldul lor culcuș și-au văzut 
mai departe de somnul lor, de 
odihna lor, de nerușinarea lor.

Ai doilea caz : pe o pantă 
alpină, ia un concurs, urcă cîți
va oameni cu înverșunare, cău- 
tind fiecare să ajungă înaintea 
celorlalți în vîrf. Se găsește în-

tre concurenți unul mai neaju
torat, mai slab și din invidie, 
taie frînghia celui ce-l întrecuse. 
Cădere fără urmări, dar cită 
josnicie mărturisește gestul 1

Al treilea exemplu. N-o să-i 
spun numele, el are de fapt 
nume mai multe ; se poate ge
neraliza în fotbal cu un cuvînt: 
Vedeta, omul către care merg 
toate mingile. Un „aparat" 
sportiv complet făurit de către 
antrenori fără imaginație în 
scopul aservirii unei singure pie
se, e drept foarte bună, foarte 
utilă uneori. Dar, din închipuire, 
din lipsă de dragoste față de 
ceilalți, din iubire de sine, în 
scopul de a fi numai el pomenit 
între cei mai buni, nu dă ni
mănui nimic ; țoț efortul consu
mat pe terenul de sport are o 
singură adresă : persoana sa. 
Că Vedeta noastră frustează 
propria-i formație de multe vic
torii, că dacă ar avea puțină 
modestie ar fi apreciat și mai 
mult, toată lumea o știe, numai 
că trebuie să i se și spunâ de 
la obraz și noi ne angajăm să 
i-o zicem pe nume, dacă viitorul 
nu va arata că a înțeles cite 
ceva din aceste mici povestiri.

Socot discuția despre Egoist 
abia deschisă și salut inițiativa 
ziarului de a-i da extinde-®, 
drept care am intervenit cu rin- 
duriîe acestea, cu speranța că 
o dezbatere Dublică va ou ne pe 
qinduri pe acei care mai ascund 
în inimile lor sinistra ciupercă 
de umbră, mai otrăvitoare de*, 
cîț otrava, numită egoism,



Sprijin permanent 
tinerilor muncitori care învață

S E R A L I $ T 11 “
Cu cîțiva ani în urmă am 

fost de față la o adunare de 
despărțire a unor absolvenți 
de școală medie. Șeful promo
ției spunea atunci :

— în timpul anilor de 
școală noi am fost întrucîtva 
detașați de viață. Am văzut 
realitățile din jurul nostru 
atît cit pot încăpea în drept
unghiul ferestrei din clasă 
sau în cel al geamului de la 
internat. De-abia de acum o 
să le putem cunoaște în între
gime.

Am cunoscut într una din 
serile acestea un soi de tineri 
neobișnuiți, cărora în limba
jul muncitorilor de la Atelie
rele C.F.R. ,,Grivi|a Roșie** li 
se spune „seraliști”. Pentru ei 
aplecarea asupra cărților nu 
înseamnă detașare de viață 
și muncă.

I-am cunoscut pe un cori

dor al Școlii medii serale 
„Aurel Vlaicu" din Capitală. 
Se numesc Simeanu Pantazi, 
montor de locomotive și elev 
în clasa a Xl-a ; Duminică 
Avram — de la sectorul me-, 
canici-locomotîve și elev în 
clasa a VlII-a ; Mihai Dumi
tru, lăcătuș mecanic — elev 
în clasa a-VIH-a ; Mihai 
Gheorghe — de la sectorul 
IV montaj — elev în clasa • 
a-VIII-a ; Zamfir Constantin 
și Tudor Nicolae de la secto
rul IV montaj — amîndoi în 
clasa a-XI-a.

Am spus „tineri neobiș- 
nuiți" fără să exagerez cu ni
mic. Dimpotrivă, cred că ar 
fi trebuit să găsesc un adjec
tiv mult mai puternic. Gîndi- 
ți-vă că ei lucrează în produc
ție de la șapte dimineața pînâ 
la 3 după masă ; că au 
cursuri la școală de la șase 

pînă la zece seara ; că sînt 
fruntași atît în producție cit 
și la învățătură ; că sînt ti
neri și tinerețea își cerc drep
turile ei. Să adăugăm la 
acestea :

— Câ Tudor Nicolae ur
mează și cursurile de pregă
tire pentru facultate unde 
trebuie să se ducă sîmbăta și 
duminica ;

— Că Mihai Dumitru e 
boxer, categoria a doua. Are 
antrenamente în fiecare zi 
și-și face lecțiile pe mesele 
din sala de sport.

Cum reușesc să facă față 
atîtor îndatoriri ?

— Păi, ne ^planificăm tim
pul mai ceva ca în armată — 
apune Avram Duminică.

— Și tocmai ăștia sînt ti
neri căliți care pot să facă 
a ti tea și să fie și în producție, 
și în școală, — declară Con

stantin Zamfir zîmbind îm- 
pingindu-și pieptul înainte și 
aruncîndu-și capul pe spate.

Au o discreție a lor : nici 
nu se lamentează, nici nu se 
laudă. Totuși îmi dau seama 
că declarațiile lor entuziaste 
ascund multe sacrificii nemăr
turisite. Iată unul. Ne retra
gem într-o sală. După ce mai 
vorbim un timp le întind pa
chetul meu cu țigări. Nici unul 
nu răspunde îmbierii mele.

— Bine, le spun, dar e un 
avantaj pe care-1 aveți față de 
elevii de la zi : nu vi se in
terzice fumatul.

— Am fumat și noi, dar 
ne-am lăsat. în recreație ar 
trebui să ieșim afară și să 
fumăm. Mai bine stăm în 
clasă și mai revedem odată 
lecția.

— Cum vă împ ăcâți en eei 
H<fo fo M" T

— Pe noi ne ajută, — e 
de părere Duminică Avram 
care, se ocupă cu instruirea în 
producție a celor de la cursu
rile de zi

— Vă mai șterg mașinile, 
mai una alta, face Simeanu 
puțin ironic

— Cum să-i punem să 
șteargă mașinile ? răspunde 
celălalt contrariat. Doar sînt 
și fete. îi punem să strun- 
jească o piesă, să strunjească 
un filet. Cîteodată e drept 
șterg și mașinile dar s-apucă 
ei fără să le-o spunem noi. în 
pauze discutăm asupra lec
țiilor

îmi vorbesc apoi de preocu
pările lor. Lui Mihai Gheor- 
fhe îi place să citească bele 
tristică. A terminat de curînd 
„Un om între oameni'*. A re
ținut și a fost cucerit de ima
ginea lui Bălcescu.

Tudor Nicolae îmi vorbește 
despre „Secretul cifrului" 
(,.Bun dom-le sub toate latu
rile. Și ca scenariu, și ca re 
gie și ca... Nu te scapă pe 
tine, spectator, o secundă din 
mînă“). Cu Zamfir Constan
tin discut despre „Aristocra
ții" de Pogodin.

Stăpînesc oamenii ăștia 
vreo formulă secretă a timpu
lui d;c au vreme pentru atîtea ?

Nu e formulă magică, ci o 
firească și nețărmurită dorin
ță de a învăța, de a se auto- 
depăși continuu. Este acea 
admirabilă tenacitate munci
torească care învinge timpul, 
stăpînește formule de mate
matică, denumirile latinești 
la științele naturii... în nume
le marii pasiuni pentru ști
ință, pentru cultură, pentru 
nou — pentru a fi mai utili 
societății.

îmi vorbesc despre învăță
tură. Mihai Dumitru are 
aproape , pe toată linia** 10.

— Zilele trecute am luat 
și un nouă, recunoaște el 
zîmbind.

—- La ce, la purtare ? glu
mește Tudor Nicolae.

— Cum la purtare ? răs
punde celălalt cu toată seri
ozitatea, fără să seziseze 
gluma... La naturale. E un 
băiat voinip, cam timid, cu 
o ținută corectă.

Observ că Simeanu e din ce 
în ce mai agitat. își freacă 
nervos palmele și pe frunte îi 
apar broboane de sudoare. 
Mărturisește că azi are teză 
la socialism științific.

— Te-ai pregătit ? îl întreb 
și-mi dau seama că întrebarea 
sună nefiresc.

îmi spune totuși cum s-a 
pregătit. Ieri a fost la Muzeul 

de Istorie a partidului. Vi
zita i-a folosit mult.

Sună de intrare. îi mai re
țin totuși cu o întrebare ; ce 
vor să urmeze după ce ter
mină școala.

Răspunsul a fost unanim :
— Politehnica !
Deosebirile sînt doar 

de... facultăți
Facultatea de mecanică !
Electrotehnica l
Metalurgia I
Vorbesc siguri de ei, fără 

jena aceea neînțeleasă pe care 
o au adolescenții mărturisin- 
du-și proiectele de viitor. 
Vorbesc așa pentru că tinerii 
aceștia sînt siguri pe visele 
lor. Și numai e nevoie, cred, 
să conving pe nimeni că ele 
vor deveni, fără îndoială, cer
titudini.

NICOLAE VELEA

De vorbă cu un diriginte | 
de la seral

„în trimestrul I nici un co
rijent. Fruntași pe școală*. A- 
ceasta e cartea de vizită a cla
sei a VTII-a B dc la Școala me
die serală a Atelierelor C.F.R. 
„Uie Pintilie** din Iași. Succesul 
se datorește muncii depuse de 
fiecare muncitor-elev în parte^ 
conștiinciozității și strădaniei lor 
la învățătură, muncii profesori
lor și bineînțeles... dirigintelui.

Dirigintele clasei este profeso
rul Maxim Iancu. „Cînd ai de-a 
face ©u oameni maturi, muncitori 
cu experiență, muțiți dintre ei 
căsătoriți și avînd copii care 
ți-ar putea fi elevi, — spune el — 
munca de diriginte e oarecum 
deosebită. Elevii nu-ți mai sînt 
,,elevi**, ci tovarăși de muncă, 
iar munca ta e o părticică din 
munca lor...**

Clasa a VlII-a B. Prima pro
blemă care se pune de obicei în 
fața unui diriginte este formarea 
colectivului. Și de multe ori 
acest lucru îți dă bătaie de cap. 
Nu a fost cazul însă aici, unde 
elevii — mai toți muncitorii 
aceleiași întreprinderi — cosiri- 
deră școala ca o secție a în
treprinderii. tot atât de impor
tantă ca celelalte. Colectiv! a-a 
închegat repede. Un colectiv rin 
și puternic. Clasa Ș*-* m
comitet. A ales pe cei omî 
buni și le-a dat sareiai pre
cise. Comunista Ciuboiara -An
gela de la S.C. LocoMoTire rfo- 
punde de învățătură. ■ ier 
Ionel de la cazangerie, de dfocă- 
plină și Domiceanu Valentin de 
la secția a Il-a vagoane, de frec
vență

Sarcina principală este învă
țătura. Faptul că toți eleni an 
obținut rezultate bune la înche
ierea trimestrului nu fojeamnâ 
că nu au fost și greutăți. Venind 
din producție după mulți <■. de 
întrerupere a învățăturii _r.r* 
le venea mai greu îu ințefogctea 
și însușirea materialului. Diri
gintele a urmărit cu atenție fe
lul în care răspunde la ore fie
care elev. A cerut sprijinul ce
lorlalți profesori și a urțzr.xa! 
meditații speciale cu cei râmași 
în urmă. Elevi ca Guzgă Anto^. 
Bordeianu Aurel, Luca Dumitra 
și alții, datorită meditațiilor. Ia 
matematică au obținut medii 
peste 8, iar la limba rusă, obiect 
pe care-I învățau pentru prima 
dată, s-au ridicat la nivelul ce
lorlalți elevi, obținînd numai no
te bune. Alți elevi asimilau mai 
greu chimia. Dirigintele le-a ară
tat acestora cum trebuie «ă în
vețe și a cerut profesoarei de 
chimie să insiste la fixarea și 
verificarea materiei asupra aces
tor elevi. Perdevară Constantin 
din cauza unor absențe la înce
putul anului avea de recuperat 
materia din urmă. Dirigintele a 
discutat împreună cu cloa 
despre într.ajutorare. Rezultatul 
a fost că s-a organiiat și accaată 
fermă de muncă.

Frecvența a fost bună și a- 
ceasta explică succesul. Muncito
rii-elevi își pot însuși bine ma
teria clacă frecventează regulat 
cursurile, dacă nu pierd nici o 
lecție și dacă caută să înțeleagă 

totul în clasă. Mai sînt însă și 
cazuri deosebite. Unii elevi au 
sarcini de răspundere in orga
nizațiile de partid. U.T.M.. sin
dicat sau sînt deputali in datu
rile populare. Dirigintele are e- 
vidența fiecărei orc absentate fi 
în zilele următoare ajută perso
nal acestor elevi sâ recupereze. 
Același lucra îl face <i cu fociuș- 
tii care lucrează in ture-

Ce poți spune despre discipli
nă la seral ?! Totuși, colectivul 
și-a pus probleme pe care le-a 
și rezolvat : în pauze, in clisă 
să se păstreze liniște pentru a 
putea fi revâxete lecțiile, ie 
clasă nu se fumează ete. Dar 
8-au ivit și lucruri mai serioase. 
Din clasa a VUI-a B fzte parte 
și Lrsache Nicolae. portar al 
echipei de fotbal C-SALS care 
manifestă dezinteres pestrw în
vățătură și absentează bbolIl Di
rigintele a pus in fața cokeîxru- 
lui problema ajutorării atestai 
tânăr care are atitudini de în- 
gimfzre la «eoaiă fi ia prad> t.e 
este mai mult JothaliM Coter- 
tivul clasei a pomii la form 
ferm coo'sas că va reuj:

Duifinarle e na to»amș *Pr*_ 
pfot al eforilor. Ace—ta nu 
suațit-o eleva fi pna vițele 
ptnaanente pe care profosoral 
Maxim Ianeu le face la locul iar 
de muncă, in secțiile Atelierelor 
QFJL, Ia Fabrica de mobilă sau 
la Fabnca ..Țesături" Dirigin
tele e mindru ci elevii lucrează 
și in producție cu aceeași rivnă 
ca fi la yeoali.

In eadzul orelor educative di- 
ricinteie a organizat discuții pe 
asargwea recentului raport al lui 
X. S Hrușeiov prezentat în fața 
Sorietnfoi Suprem, despre poli
tica de pare a Uniunii Sovie
tice șâ a țărilor socialiste. 
IXr^Bieie a foat legătura 
cu Palatul culturii, a soiicitzt un 
canfeecctiar care a vorbit ctasei 

Metav Binciiă, prezectind 
fi u film despre creația picto
rul ui Toți elevii au vizionat fil
mai MirerabiHi’ fi s-au organi- 
zat dmreti. pe marginea iui. Tot 
pentru iărg’rea oria- ntuliu elevi
lor «ÎL -i-rigitr.ete le-a recoman
da: si ia parte ia activitatea ax- 
tinicâ din «coală Eleri ca Iatie 
Mina «* Cristofor lenei iac parte 
«cum am orebestra concusă 
cctiar de £riafotefo lor. Ăl ți 
nouă efori parriripâ la formația 
eoraiâ.

invâiitnaâ șe prodnețae dăo- 
tracție șt n*:a de făcu se, toate 
au mirat m precc-opări-e ăirigin. 
tchri de la «erai

Și Maxim iancu le reallseaxâ 
pe loale ca dragoste, cu pasiune. 
Este pîtruaa de marea răspun
dere pe eare o are. cinste in 
eelași timp de a contribui la 
dicarea nivelului de roituri

Nuplinlrga 
da satisfacții mâl 
să nu fii fericit 
prin grija partidului, xtejt oa
meni. oameni noi. colți fi bine 
pregătiți, acești harnici munci
tori".

*- 
ri
al

datorii

NICOLAE AftSENIE

•-Z. e c e *nc‘dif s>t b ^e vecXe întotdecuno. In fotografie : un grup de elevi din Școala medie serală
,23 AugiMt* c-n Copiată, ce' profesoara de matemotco, înainte de începerea orei, o cor.su.pe.

Ia
Printre cei 

calitatea de
ce aspiră 
elev-muncitor

De ce așa
serie de 
înceapă

Anul acesta, o nouă 
elevi va trebui să 
cursurile serale. Recrutarea lor 
t-ebuia făcută din timp ; cu 
șase luni înainte trebuiau să în
ceapă cursurile de pregătire 
pentru clasa a Vlll-a. Cursurile 
de pregătire și-au început 
cctivitatea. Dar iată că din în
treg orașul Sighișoara numai 45 
de tineri muncitori au fc$t re- 
cruțați. Din aceștia 16 sînt în- 
scriș sâ urmeze cursurile fără 
frecvență.

In cele mai multe din între- 
p’-denie orașului, munca de 
recrutare a slăbit mult față de 
c-_ trecut Această sarcină a 
fost ’ăsato în cea mai mare 
pc".e în seama tovarășilor dl rec
to" de întreprinderi și a servi- 
c o' de cadre, iar ceilalți mem- 
br. a comisiile de selecționare 
și in special secretarii organiza
țiilor U.T.M. au uitat de inda- 
to* 'l-le ce le revin. In ocest fel

...Și pentru cei de la „se
re “ lucrările de laborator 
s»m un sprijin prețios în în- 
suștiea cunoștințelor teoreti
ce. In fotografie : elevi din 
clasa a X-a a Școlii medii 
serc!e din Bîr’ad la o oră de 

laborator.

secundară.
politică cu fiecare om, 

tuturor formelor de 
întâlniri între tinerii 
din clasele a X-a și a

de puțini ?
munca de recrutare a muncito- 
rilor-elevi s-a transformat, din- 
tr-o sarcină politică, de mare 
importanță, într-o sarcină admi
nistrativă,

Munca
folosirea 
agitație, 
muncitori
Xl-a cu cei care încă nu s-au

RAIDUL
hotărît să se înscrie la cursurile 
de pregătire, organizarea de 
simpozioane și întâlniri tematice 
între elevii claselor mari de la 
cursurile de zi și tinerii munci
tori care nu ș.i-au completat stu
diile -iată cîteva forme de mun
că pe care organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile 
trebuie 
ca de 
elevi.

sighi'șorene 
să le folosească în mun- 
recrutare a muncitorilor-

El CUM REUȘESC?
Iată-ne la o consfătuire orga

nizată în clasa a VUI-a C se
rală de la Școala medie „Nico
lae Bălcescu** din Brăila. Se a- 
nalizează situația la învățătură.

Discuțiile au pornit de la re
feratul ținut de diriginta clasei, 
tovarășa profesoară Adelina AXi- 
trea. Din cuvîntul dirigintei a 
reieșit că la începutul anului 
școlar au fost înscriși în această 
clasă 39 de elevi proveniți din 
diferite întreprinderi : I.G.O.,
Șantierul II construcții, Șantie
rul combinatului de celuloză de 
la Chiscani etc., cei mai mu|ți 
însă, fiind de la I.R.A.-14. Din 
diferite cauze zece tineri au a- 
bandonat învățătura.

— Cei 29 de elevi care au ră
mas la școală —- spunea diri
ginta — a-u muncit ou sirguință 
obținînd rezultate bune și foarte 
bune la învățătură. La sfîrșitul 
primului «trimestru din cei 29 de 
elevi, 26 au promovat. După pă
rerea mea — a spus diriginta 
— și cei 3 elevi corijenți se pot 
îndrepta. Trebuie să-i ajutam 
însă mai îndeaproape. Și calita
tiv rezultatele elevilor sînt satis
făcătoare. Astfel, electricianul 
Costică Niculescu, mecanicul Con
stantin Alexandru, laboranta Lu
cia Băcanu și alții au obținut 
numai note 9 și 10.

Regretăm însă că un număr 
destul de mare de tineri de la 
I.R.A-14 nu cînt printre noi — 
a continuat diriginta. Sînt con
vinsă că și ei ar fi obținut re
zultate bune la învățătură.

Discuțiile care au urmai au

Sînt toate perspectivele...
In orașul Mediaș cursurile de 

pregătire pentru învățămîntul 
seral au început la data de 13 
ianuarie cu 248 de participant 
și își desfășoară activitatea în 
șase centre ale orașului. Comi
siile pentru recrutarea muncito- 
rilor-elevi au desfășurat o vie 
activitate încă din primele zile 
ale anului școlar. Preocupată

NOSTRU
de a crea tinerilor muncitori 
condiții bune de învățătură con
ducerea Școlii medii serale din 
Mediaș director tov. profesor 
Berna Vasile, a ținut seama în 
organizarea centrelor de pregă
tire de locul de muncă al tine
rilor și de schimburile în care 
lucrează.

Două centre de pregătire, 
care cuprind tinerii de la fabri
ca „Vitrometan" și de la fabri
ca de geamuri funcționează în 

completat referatul dirigintei, re
lief înd în special cauzele pentru 
care unii tineri n-au mai frec
ventat cursurile, neajunsurile care 
se manifestă la I.R.A.-14 in ceea 
ce privește mobilizarea și îndru
marea tinerilor muncitori spre 
învățătură.

Cîțiva din tinerii de la I.R.A-14, 
care s-au delăsat la învăță
tură printre care. Dumi
tru Iordan, Nicolae Căpreanu, 
Maria Ghiță au încercat să 
motiveze aceasta prin greutățile 
pe care le ridică studiul, prin fap
tul că ei și-au pierdut obișnuința 
de a învăța...

Muncitorii-elevi, tovarășii lor 
de muncă, care continuă școala 
au criticat aspru atitudinea aces
tora.

„Niciunuia dintre noi nu i-a 
fost ușo,r la început — spunea 
electricianul Costică Niculescu, 
fruntaș la învățătură. Nici acum 
nu pot spune că ne este prea 
ușor. Și noi, cei care am urmat 
regulat cursurile, am întîmpi- 

- nat destule greutăți în însușirea 
materiilor predate. Dar dorința 
de a învăța, alimentată de în
demnurile profesorilor noștri, 
care s-au apropiat de noi ca 
niște adevărați părinți, ne-au a- 
jutat să biruim aceste greutăți. 
In ceea ce privește distracțiile, 
nici ele nu au fost complet a- 
bandonate — a spus în conți-- 
nuare electricianul CQstică Nicu
lescu — atît doar că le acordam 
timp cu mai multă zgîrcetiie.

De asemenea, a fost criticat 
tânărul fierar Ion Petrioncă efo 

localul școlii profesionale a fa
bricii „Vitrometan", în apropie
rea locului de muncă a| tinerilor, 
iar pentru a le ușura munca în 
schimburi, cursurile de pregătire 
se țin și dimineața.

Trebuie să existe însă mai 
multă grijă pentru tinerii mun
citori care se pregătesc să 
devină elevi. Cei mai mulți 
dintre tineri sînt din provin
cie și locuiesc în oraș la 
gazde, unde sînt lipsiți de condi
ții optime pentru învățătură. 
Dacă Comitetul executiv al sfa
tului popular al orașului Mediaș 
împreună cu întreprinderile din 
oraș ar studia posibilitatea 
amenajării unui cămin în care 
să locuiască numai tinerii mun
citori care urmează școala se
rală le-ar acorda acestora un 
ajutor prețios în pregătirea lor.

AUREL DOMȘA

I.R.A.-14 care a 
nu merge la 
pregătire fiindcă

afirmat 
cursurile 

„nu-și 
copilul'*.
sudorul

la
că
de
poate neglija soția și

Răspunzînd acestuia, 
Nicu Lipan a spus :

— Și eu am familie,— Și eu am familie, am soție 
și copii. Vin la școală în fiecare 
zi de la o distanță de 11 kilome
tri de Brăila, de la Șantierul 
combinatului de celuloză din 
Chiscani. Soția mea înțelege însă 
că trebuie să învăț și mă ajută.

După cum a reeșit din consfă
tuiri, la I.R.A.-14 au fost privite 
cu multă superficialitate sarcinile 
legate de învățămîntul seral. 
Nici organizația U.T.M., nici co
mitetul de întreprindere n-au 
stat de vorbă cu oamenii, n-au 
desfășurat o susținută muncă de 
lămurire, n-au popularizat con
dițiile minunate pe care partidul 
le-a creat oamenilor muncii pen
tru învățătură.

Conducerea întreprinderii 
I.R.A.-14, organizația U.T.M. și 
de sindicat trebuie să tragă în
vățămintele cuvenite, care au 
reieșit din această consfătuire și 
să acționeze imediat pentru în
dreptarea situației existente 
această 
vește 
elevi.

în 
întreprindere în ce pri- 

ajutorarea muncitorilor

FLORIAN BORZ

Ceea ce e 
de competenta 

organizației 
U. T. M.

Gîrlan Ion, strungar Ia Me
talurgica Bacău și, în același 
timp, elev în clasa a IX-a la 
școala medie serala spune gin- 
dindu^se la eforturile pe care 
trebuie să le depună, dar și la 
perspectiva care i se deschide 
în față învățînd : -

— Să știu bine că trag cu 
dinții și tot am să termin școala 
medie. Vreau să merg la facul
tate.

Fatuitatea este de fapt visul 
mai multor tineri muncitori-elevi 
din secția de strungarie-lăcătușe- 
rie a întreprinderii Metalurgica- 
Bacău. Ei știu că terminind 
școala medie, fabrica îi va tri
mite (pe cei mai buni, firește) 
cu burse la facultate. Exemplul 
11 au deja : pe Leca Marin, care 
acum e student in anul al II-lea 
la politehnică în Iași. Dar 
nu toți cei înscriși la cursuri se 
țin de treabă așa cum se cuvipe. 
Remedea și Tolocanu, de pildă, 
se lăsaseră Intr-o vreme mai 
pe tînjealâ Mihaela Anasta
sia și Groapă Elena au renunțat 
complet la școală.

Nu a-a discutat niciodată In 
vreo ședința sau adunare gene, 
rală U.T.M. frecvența și situa
ția la învățătură a tinerilor mun
citori de la cursurile serale. Nici 
măcar la finele trimestrului în- 
tîi cînd ar fi fost un prilej mi
nunat. Nu s_a intervenit din par
tea comitetului U.T.M. nici în 
cazurile de abandonare a cursu
rilor, cum e acela al to
varășei Elena Groapă sau de 
delăsare la învățătură (exem
plu Stanciu Olga).

Tot datorită insuficientei pre
ocupări a organizației de bază 
U.T.M. n-a fost rezolvată pe de
plin pînă acum nici problema 
deosebit de importantă a repar
tizării tinerilor elevi în schim
buri convenabile de muncă. In 
toamna trecuta, la începutul a- 
nului școlar, situația era neplă
cută de tot: tinerii muncitori 
erau nevoiți să lipsească adese
ori de la școală, întrucî't erau 
puși să lucreze și în schimbul 
II. Faptul a fost sezisat direc
țiunii care a luat unele măsuri 
în sensul că tinerii elevi au fost 
repartizați în schimburile I (ma
joritatea) și III. întrebarea e : 
cum s-ar putea face ca toți, ab
solut toți, să lucreze numai în 
schimbul I ? Schimbul III (de 
noapte) e foarte obositor pen
tru ei. După patru ore de școală 
să intri în producție, nu e un 
lucru tocmai ușor ; și randamen
tul scade. In fapt mai este vor
ba acum doar de doi inși: Re
medea și Tolocaru. Tovarășul in
giner Abram afirmă că nu exis
tă posibilitatea să-i repartizeze 
și pe ei în schimbul I. Tinerii 
afirmă că’ totuși s-ar putea re
zolva, Girlan Ion dă chiar o su
gestie :

— Să se repare mașina aceea 
din fața mea. De doi ani stă fără 
întrebuințare, nu-i păcat ? In 
felul acesta s.ar rezolva cu Re
medea, de pildă. Tovarășul in
giner afirmă că nu se găsesc 
unele piese, Cârlan afirmă ca 
dimpotrivă se găsesc. Cîrlan mai 
face propuneri și în legătură cu 
rezolvarea situației celuilalt tâ
năr. Discuția e aprinsă, fiecare 
aduce argumente pro și contra 
și... e tare greu să-ți dai seama 
cine are dreptate. Se pare că nu 
are nimeni nimic împotrivă să 
se rezolve această problemă, 
dar... nu s a găsit încă soluția 
cea mai nimerită. Tocmai de 
aceea era de datoria organiza
ției de bază U.T.M. ca cerînd 
sprijinul organizației de partid 
din sector să analizeze cu mult 
simț de răspundere și amănunțit 
fiecare posibilitate care ar putea 
duce la rezolvarea problemei.

Tn concluzie tinerii muncitori- 
elevi tr&buie ajutați — bineîn
țeles fără ca producția să sufere 
— să se poată achita de sarci
nile ce le revin la școala serală.

AUREL GEORGESCU

Muncitori — 
elevi, fruntaș* 
la învățătura

Strungarul VASILE GHEOR
GHE de la întreprindere* 
Energo-reparații din Bucu
rești, elev în clasa a X-a c 
Școlii medii serale „Timpur 
Noi" este fruntaș atît în pro 
ducție cît și la învățătură

Ca elevă a Școlii medii se 
rale „Ion Luca Caragiale 
operatoarea ELENA OANi 
de la Fabrica de medica 
mente „Fiola" a obținut ny 

mai note de 9 și 10.

Muncitoarea MARIA BOBEI 
CĂ de la Fabrica de încâ 
țâminte „Flacăra Roșie" s 
numără printre fruntașii I 

învățătură.

Muncitorul TUDOR NICOLA 
de la „Grivița Roșie" elev î 
clasa a Xl-a a Școlii med 
serale „Aurel Vlaicu" est 
fruntaș în muncă și la învâ 

țătură.

I



Două scene din filmul „Secretul *Wruliri“

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ministrul Belgiei la București

Două noi filme romînești
„Avalanșa" aduce ineditul unei 

teme actuale, al unei problema
tici interesante din viața munci
torilor unui mic orășel industrial.

Solidaritatea oamenilor muncii 
pentru salvarea tovarășilor a f lăți 
in primejdie, afirmarea trăsătu
rilor morale înalte izvorîte din e- 
fortul colectiv pentru construirea 
noii societăți, constituie însuși 
mobilul dramatic, conflictul ope
rei cinematografice. Desigur, ră- 
mine de discutat în ce măsură 
i-a reușit scenaristului sondajul 
în sufletele eroilor, în ce măsură 
noul adevăr de viață și-a găsit 
sau nu expresia artistică echiva
lentă. Dar el a pornit de la iz
vorul adevărat, fecund, al valori
lor umane în socialism, a înțe
les actualitatea in esență și nu 
in forma ei exterioară. Fiecărui 
personaj îi e destinată evidenție
rea ori cîștigarea — pe parcursul 
subiectului — a unei trăsături de 
omenie socialistă. Leca nu pre
getă să plece de lingă soția sa 
bolnavă pentru a conduce acțiu
nea de salvare a celor înzăpeziți; 
Tudor își primejduiește viața 
pentru a-l scăpa pe cel care cu 
cițiva ani în urmă i-a luat ne
vasta etc. Pe de altă parte, un 
intelectual sceptic va înțelege 
pînă la urmă resortul care îi 
mină pe acești oameni către actul 
eroic. Numai că acestea sînt con
siderate drept date ale proble
mei care nu mai trebuie demon
strate, scenaristul mulțumindu-se 
doar la sugerarea nu și la defi
nirea caracterelor. De aceea 
unele relații dintre persoanaje 
(îndeosebi în scena din cabană, 
unde în ajunul morții, oamenii 
discută despre... realizarea eco
nomiilor), apar anemice, necon
vingătoare. Atmosfera noului o- 
raș industrial in care se trasează 
jaloanele conflictului este, artifi
cială, cu stângăcie „pusă în sce
nă11, iar interioarele din uzină 
sînt filmate neglijent, cenușiu. 
Un moment important pentru 
declanșarea tensiunii, ca acela în 
care inginerul anunță stârnirea 
avalanșei creează (prin naivita
tea interpretării, prin tonalita
tea rece, indiferentă a tratării 
cinematografice) un efect contrar 
celui scontat de regizorul Gh. 
Turcu. Unii dintre actori au îm
plinit cu efort însuflețit golurile 
dramaturgiei. Comunistul Leca 
iți devine apropiat prin prezența 
sinceră a interpretului (Romulus 
Neacșu) muncitorul Tudor prin 
simplitatea, sobrietatea cu care 
caută în mijlocul tovarășilor căl
dura unui cămin. George Măru
ță, avantajat de o schemă carac
terologică mai complexă, în evo
luție a creat cu finețe, ponderea 
artistică, chipul intelectualului 
salvat de la ratare, însingurare, 
de către forța sănătoasă a unui 
Colectiv. Lica Gheorghiu, Boris 
Ciornei, Petre Gheorghiu aduc o 
notă personală unor roluri insu
ficient motivate dramaturgie. 
Unele portrete cinematograficet 
Leca, doctorul, Tudor demon
strează o contribuție operatori- 
cească (Lupu Gutman, Jean 

Lo gospodaiio agricolă de stat Pontelimon, regiunea București 
se lucreazâ intens la răsadnițe. In prezent aici se face plivirea 
răsadurilor de culturi ce se vor replonto pe loturile legumicole. 
De asemenea se transportă la cimp ingrășămintele naturale, 
iar in livezile gospodăriei se lucrează la stropitul și tăiatul 
crengilor uscate ale pomilor. In fotografie : încărcarea gunoiului 

in vederea transportării pe cimp.
Foto i AGBRPR6S

Pierre Lazar) demnă de luat în 
seamă nu numai pe linia pitores
cului peisaj alpin. Evident par
tea spectaculoasă a ascensiunii, 
susținută de o partitură muzi
cală inspirată, captivează specta
torul, creînd momentele cele mai 
izbutite din punct de vedere ci
nematografic. Escaladarea e au
tentică, crezi în efortul omului 
luat la întrecere cu furtuna dez
lănțuită, cu muntele; primejdia 
e reală, nu confecționată artifi
cial pe un platou comod. Dar, 
cum judecăm un film artistic, 
o perind cu valori umane, și nu 
documentarul închinat alpiniști- 
lor ca o categorie sportivă, sin- 
tem datori să apreciem mesajul 
etic înaintea tabloului — fie el 
și dinamic, expresiv — al unei 
naturi impunătoare.

★
Cu „Secretul cifrului" se dez

voltă în peisajul artei noastre 
cinematografice genul filmului de 
aventuri. Premisele au fost puse 
cu „Alarmă în munți" primit 
călduros la vremea lui. Aici însă 
succesul de public ne bucuri 
mai mult pentru că el izvorăște 
dintr-o înțelegere superioară a 
rolului educativ al acestui gen 
îndrăgit, în special de tineret. 
Creatorii reușesc să suscite inte
resul spectatorilor, admirația față 
de patriotismul, inteligența, pers
picacitatea, tăria de caracter a 
ostașilor noștri — și aceasta pen
tru că definesc artistic oameni 
cu o gindire și conștiință înain
tată ca ofițerul comunist Ulea 
sau muncitorul Barbu. însfirșit 
dușmanul nu mai apare acum in 
ofensivă, conducindu-și abil 
acțiunile, dar demascindu-se a- 
proape singur pentru ci perso
najele pozitive nu aveau sufi
cientă forță dramatică să o facă. 
Raportul este altul: oricît ar fi 
de inventivi, spionilor le sînt de
jucate planurile pentru că se 
ciocnesc de inteligența și voința 
unor oameni însuflețiți de un 
ideal moral superior, în lupta 
lor pentru înfrîngerea fascis
mului.

Cu tot mecanismul diabolic 
pus cu grijă la punct de un a- 
parat disciplinat, organizat, al 
serviciului de spionaj hitlerist 
ce-și strecoară agenții in rîndu- 
rile armatei romîne aflate in 
plină ofensivă împotriva fasciști
lor, dușmanul își descoperi — 
într-o scenă puternici din acest 
film — slăbiciunea. Eșafodajul 
„impunător" e zgilțiit puternic 
chiar de unul de-ai lor — Her
man — care amenințat cu moar
tea de Tălîmbu, pentru o gre
șeală de acțiune — îi strigă, în
nebunit : „toți vom fi uciși pînă 
la unul. Eu l-am omorit pe șo
fer, tu mă împuști pe mine, pe 
tine te va achita Herr Otto, iar 
pe Herr Otto altcineva. Corabia 
noastră întreagă se scufundă !" 
(Citez din memorie). Dependen
ța totală a acestor indivizi unul 
de celălalt, inevitabilitatea dări- 
mării întregii acestei piramide 
de asasini, ce se trag în căderea 

lor unul pe celălalt, e excelent 
sintetizată in această replică. 
Aparatul de filmat descifrează 
groaza din ochii fascistului dar 
și slăbiciunea celui care-l ucide 
și pentru a-și adormi propriile 
temeri. Evident, Mihai Mereuță 
in rolul lui Tălîmbu, George Mă
ruță în perfidul Herr Otto, (Do- 
robăț) și toate celelalte perso
naje episodice cuprinse m lanțul 
spionilor, judicios gindite in sce
nariu, sînt convingătoare și in 
realizarea cinematografici. Vom 
releva insă ceea ce filmul aduce 
nou în cadrul acestui gen la noi 
și anume reușita personajelor po
zitive, in fruntea cărora se si
tuează in plină acțiune de desco
perire a dușmanului, comunistul 
Ulea. Pe Emanoil Petruț (inter
pretul lui Ulea) l-a servit nu nu
mai un text inteligent, logic in 
dezvăluirea caracterului ci și un 
regizor matur (deși la primul 
său film artistic) și un operator 
care s-a dovedit stăpin energic 
pe posibilitățile aparatului de 
filmat. Ulea apare spectatorului 
unul din cei mai interesanți și 
veridici eroi pozitivi din filme
le noastre, cu care ne putem 
mîndri. Deși a întrupat pină 
acum și alte roluri luminoase, 
descoperim actorului o mare 
prospețime, un bun stil cinema
tografic. Lucian Braiu a condus 
cu mină sigură întreaga echipă 
de interpreți bine aleși ca tipo
logie (caracterul straniu al per
sonajului Barbu, suspectat de 
spectator trei sferturi din film, 
pentru a se dovedi in final un 
dirz și frecvent luptător, și-a gă
sit in actorul Stamate Popescu 
o personificare fidelă, ca și Tă
limbu, (abil denunțat de Mihai 
Mereuță etc.). Stilul omogen, 
sobru de joc, reclamat de film 
a fost cîștigat printr-o strădanie 
colectivă in care colaborarea din
tre toți factorii echipei cinema
tografice a funcțional fructuos. 
Filmul nc oferă secvențe cu totul 
remarcabile. care ar putea fi 
citate ca exemplu, dar majorita
tea momentelor, a fragmentelor 
dramatice, sînt minuțios lucrate, 
cu răspundere artistică. Scena 
caldă, omenească dintre Barbu și 
Panlelimon, cunoștința lui Ulea 
cu Barbu și primele supoziții 
care se nasc in mintea iscusitului 
tânăr, surprinderea lui Tălîmbu 
și momentul in care Ulea, odată 
cu aparatul de filmat, înaintează 
asupra dușmanului periculos, jă- 
cindu-l inofensiv sint numai ci- 
teta din aceste reușite. Ele se 
datoreze de bună seamă și talen
tatului operator Constantin Ciu- 
botaru. care fără a se lăsa fasci
nat de latura senzațională a ac
țiunii polițiste, « ad incit in va
loroase portrete cinematografice, 
psihologia personajelor. Vn bun 
exemplu de seriozitate profesio
nală pentru tinerii creatori. Mon
tajul ce urmărește pe de o parte 
crearea tensiunii. • ntnudui ac
celerat, propriu desfășurării su
biectului de arenturi. iar pe de 
altă parte oferă spectatorului 
timpul necesar de percepere • 
nuanțelor subtil zugrăvite pe 
chipul eroilor, muzica ce antici
pează. atrage atenția, descoperi 
subtextul acțiunilor personajelor, 
completează imaginea de ansam
blu, reușită, pe care ne-o oferă 
acest film.

Salutăm in .Secretul cifrului" 
nu numai seriozitatea eu care ti
nerii talentați au folosit atrăgă
torul gen pentru o caldă demon
strație de etici nouă ei fi actua
litatea operei care deși își desfă
șoară acțiunea cu ani în urmi — 
amintește acelora ce vor să reîn
vie astăzi fascismul, lecția dras
tici pe care le-a dat-o și le-ar 
mai da-o, de va fi nevoie, po
poarele.

ALI6E MANOIUJ

„Prognoze" s-o îndeplinit
In articolul intitulat „Bule

tin meteorologic" publicat în 
ziarul „Scînteia tineretului" 
nr. 3273 era criticat pedago
gul Dumitru Cozmiță pentru 
câ „tuna- cu insulte și „ful
gera" cu palme asupra ele
vilor liceului „Costcche Ne- 
gruzzi" din lași.

In același material se „pre
vestea" ca „timp probabil" 
pentru pedagogul bătăuș, o 
apropiată „furtuna".

Prevestirea s-a adeverit I 
Sfatul Popular al orașului 

lași ne comunica prin adresa 
nr. 2107 câ „cele sezisate cu 
privire la pedagogul Dumitru 
Cozmițâ sînt juste, fapt pen
tru care i s-a desfăcut con
tractul de muncă".

S-a auzit, s-a văzut
In articolul întitulat „N-a-

.. ......... ................•------

Pe șantierele 
fabricilor 

de zahăr de la 
Bucecea și Luduș

In lunile de iarnă pe șantie
rele fabricilor de zahăr de la 
Bucecea și Luduș au continuat 
lucrările de construcție.

Pentru oa munca să șe poată 
desfășura în bune condiții, pe 
șantierul fabricii de zahăr de la 
Bucecea, regiunea Suceava, s-au 
organizat trei stații închise de 
preparat betoane, care folosesc 
apă încălzită cu adaus de clo
ruri de calciu. La silozul de za
hăr funcționează și o stație de 
încălzit agregate. Mo n-tor ii de la 
hala de fabricație, printre care 
Constantin Caraiman și Mihai 
Dimache, lucrează la montarea 
geamurilor armate pe acoperiș.

In vederea scurtării termenu. 
lui de dare în funcțiune a fabri
cii de la Luduș, muncitorii trus
tului 5 construcții din Orașul 
Stalin aplică metoda de lucru In 
lanț. Pentru desfășurarea lucră, 
rilor de tencuire în exterior și 
în timpul iernii se folosesc lămpi 
cu raze infraroșii.

(Agerpresț

Cînd strîngi cu o mînă 
și arunci cu alta

(Urmare din pag. l-a) 

din punct de vedere al cantității 
și calității. In brigada lui Vasile 
Pop de la secția croit a sectoru
lui încălțăminte mecanică, tâ
năra Maria Petac își îndeplinește 
planul zilnic cu cîteva ore îna
inte de terminarea lucrului, în 
schimb nu dă prea mare atenție 
calității. Niculina Lambă, din a- 
ceeași brigadă, in dorința de a-și 
depăși norma — nu dă atenție 
reducerii consumului specific de 
piele și nici calității.

Se poate oare des-părți canti
tatea de calitate ? Sau se poate 
considera că un tânăr și-a înde
plinit conștiincios sarcinile cjnd 
in schimbul calității a făcut ri
sipă de materiale ?

Pe urmele materialelor publicate
ude, n-a vede" publicat în 
„Scînteia tineretului" nr. 
3313 din 9 ianuarie 1960 era 
criticată conducerea școlii 
profesionale de mecanici a- 
gricoli din orașul Titu pentru 
faptul că nu acorda atenția 
cuvenită iluminării electrice a 
clădirii școlii. Școala profe
sională în cauză ne comu
nică prin adresa nr. 35 că la 
sfîrșitul lunii ianuarie a. c. 
s-au terminat lucrările de 
electrificare a clădirilor șco
lii, inclusiv căminului pentru 
elevi.

Tabloul a fost terminat
in articolul „Tabloul neter. 

minat" publicat în „Scînteia 
tineretului" nr. 3302 era pre
zentat blocul, cămin al uzi
nei mecanice Teleajen unde 
curățenia lăsa de dorit, lip
seau perdele, scaune, fețe de

La 24 februarie a.c. Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine, a 
primit pe dl. Marcel de Vlieger, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Belgiei în R.P. 
Romină, care și-a. prezentat scri
sorile de acreditare.

La solemnitate au asistat to
varășii : Avram Bunaciu, mini
strul Afacerilor Externe, Gheor
ghe Stoica, secretarul Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R.P.R., Traian Micu, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicu Șerban, director ad-interim 
al Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, Ion Vrabie, di
rectorul cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Ministrul Belgiei a fost înso
țit de domnii Jan Naaykens, con. 
silier, și Joseph Arnalsteen, se
cretar comercial al Legației Bel
giei la București.

Cu acest prilej, ministrul Bel
giei și Ion Gheorghe Maurer au 
rostit cuvîntâri.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru faptul că a fost numit fn 
R. P. Romînă, ministrul Belgiei 
a declarat:

„îmi revine sarcina, și aceasta 
va fi grija mea permanentă, de 
a depune toate eforturile în ve
derea menținerii bunei înțelegeri 

domnește între țările noastre, 
a dezvolta in interesul reci-

ce 
de

Au început muncile agricole 
de primăvară

In ultimele rile, în regiunile 
din sudul țării stațiunile de ma
șini și tractoare au început mim. 
cile agricole de primăvară. în 
multe alte refiuni brigăzile de 
tractoare au ieșit la cimp. aș
teptând perioada ce® mai potri
vită pentru efectuarea arăturilor 
și însămînțărilor. Pînă acum, 
mecanizatorii au executat un vo
lum de lucrări echivalent cu 
peste 95 000 de hantri. ceea ce 
reprezintă aproximativ 3 la sută

Organizația U.T.M. din urină 
trebuie să stea de vorbă cu a- 
cești tineri, să organizeze di seu- | 
ții in cadru] adunărilor generale 
U.T.M-. de pildă. arătlnduJe câ , 
muncind in teiul acesta, de fapt 
ei nu se achită de sarcini și nu I 
aduc întreprinderii servicii. Acea
sta înseamnă să strîngi cu o 
mină și să arunci cu alta. Pro- , 
ducția este un proces complex al i 
cărui progres trebuie să se rea- | 
lizeze in toate laturile sale. As- , 
pectul cantitativ nu poate fi sepa- i 
rat de cel calitativ, fără ca ia- ’ 
teresele economiei să sufere. Ti- , 
neretul are datoria de a lupta ; 
pentru dezvoltarea producției in . 
toate laturile, de a se pregăti te- ■ 
meinic pentru a putea fi la înăl
țimea cerințelor mereu crescinde 
ale industriei noastre socialiste.

mese și alte obiecte de 
strictă necesitate.

Uzina Mecanică Teleajen 
ne comunică prin adresa nr. 
212/1960 că „Tabloul a fost 
terminat", precizînd : „In ul
timul timp am completat 
dotarea căminului cu perde
le, fețe de mese, saltele, 
lenjerie, veselă și alte 
obiecte. Prin cooperativa 
„Reconstrucția" s-a făcut cu
rățenia generală a căminu
lui și revizuirea instalațiilor 
de gaze, apă și lumină".

Măsurile n-au intirziat
„Cum e meșterul — e și 

ucenicul" s-a intitulat artico
lul publicat în „Scînteia tine
retului" nr. 3313 prin care se 
critica atitudinea nejustâ a 
maistrului Troian Iliescu, 
față, de ucenicii ce făceau 

proc relațiile comerciale și cul
turale existente, de a contribui 
la soluționarea problemelor în 
curs și de a ajuta la înțelege
rea reciproca între națiunile noa
stre".

In încheiere, ministrul Belgiei 
a exprimat, în numele regelui 
Belgiei și al poporului belgian, 
sincere urări pentru prosperita
tea Rominiei.

In răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a arătat 
câ „din partea noastră a exis
tat și exista dorința sinceră de 
a dezvolta legaturile romino-bel- 
giene în toate domeniile, guver
nul roinîn sprijinind realizarea 
schimburilor și contactelor care 
contribuie la strfngerea bunelor 
relații intre Republica Populară 
Romînă și celelalte țări".

In încheiere, tovarășul
Gheorghe Maurer a asigurat pe 
ministrul Belgiei că in activita
tea sa, desfășurată in scopul dez
voltării bunelor relații dintre Ro- 
minia și Belgia, se va bucura 
de sprijinul deplin al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și 
al guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tova. 
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
avut cu dl. Marcel de Vlieger o 
convorbire amicală, la care au 
asistat tovarășii Avram Bunaciu 
și Gheorghe Stoica.

Ion

din planul actualei campanii a- 
gricole.

în cursul acestei primăveri, 
ca Urmare a creșterii sectorului 
agricol cooperatist, stațiunile de 
mașini și tractoare au prevăzut 
să execute un volum de lucrări 
mai mare cu aproximativ un mi. 
lion de hantri față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

în vederea realizării acestei 
sarcini, tractoriștii s-au pregătit 
din timp. (Agerprea)

Z«*eîe tjecj’ue au început in- 
trece-*a laze pe o-os a 
OO’^o oncti?_ -epubFccn de 
scrimă, indhriduol și pe e- 
chjpe oc'e se vp termina la 
27 mcrtSe. Iotă o imagine 
dm întrecerea Hoeetâști’or, 
d $outo*ă m soia de sport a 

Sted anului tineretului.

Foto : V. RANGA

ATENȚIUNE!
75.000 lei

este 
„Premiul Sâptămînii“ 

la tragerea 

Loto Central
dm 26 februarie

Jucați la Loto Central

Azi, ultima zi

practică la atelierele Schelei 
Tîrgoviște.

Măsurile n-au întirziat. 
Trustul Extracție Tîrgoviște ne 
comunică : Pentru abaterile 
sale maistrul Traian llieșcu 
a fost mutat ca mecanic de 
teren în schelă. Pe viitor 
dacă se va constata că mai 
folosește aceleași metode 
neprincipiale față de tovară
șii săi de muncă se vor lua 
măsuri drastice, pînă la des
facerea contractului de 
muncă".

Un „tratament" necesar
Pacient : tinâra Ana Bro- 

dojon, funcționară la sfatul 
popular al comunei Re metec 
Luncă, raionul Făget.

Diagnostic : „Hipersensi- 
bilitate", stabilit în articolul

Toate forțele tineretului 
din 6. A. S. pentru 

creșterea rentabilității
(Urmare din pag. l-a)

a fost constantă timp de 5-10 
zile. De aici am înțeles, că a- 
ceasta e capacitatea de produc
ție a vacii respective și rația 
necesară furajării ei. Așa am 
procedat cu toate vacile pe care 
le aveam în primire.

Acum, în lunile acestea de 
iarnă, am ajuns să obțin o pro
ducție medie zilnică de 16 litri 
de lapte pe cap de vacă fu
rajată. Pentru mine aceasta este 
o garanție că-mi voi putea în
deplini angajamentul pe care 
mi l-am luat de a obține în anul 
acesta o producție medie de 
4.600 litri lapte pe cap de vacă 
furajată.

La consfătuire s-a subliniat însă 
faptul că sînt multe gospodării 
de stat care nu și-au îndeplinit 
planul la acest produs, din cauza 
nerespectării unor reguli elemen
tare de creștere științifică a a- 
nimalelor. Nu s-au asigurat fu
raje suficiente și chiar stocurile 
existente nu sînt bine gospodă
rite, se face risipă nu s-a acor
dat atenție însilozării și apoi 
administrării în hrana vacilor a 
porumbului silefz în cantități co
respunzătoare, nu se face fu
rajarea în funcție de produc
ția fiecărei vaci, nu se acordă 
atenție ridicării calificării mun
citorilor din acest sector.

In consfătuire s-a arătat ne
cesitatea îmbunătățirii activită
ții gospodăriilor de stat în acest 
important sector de producție. 
Planul de măsuri și propunerile 
pârtiei panților au pus accentul 
pe asigurarea unei ba!ze furajere 
consistente și îndeosebi pe culti
varea și Tnsilozarea unor canti
tăți cit mai mari de porumb,

In sectorul zootehnic al gos
podăriilor agricole de stat din 
regiunea București lucrează nu
meroși tineri. Este, deci, de la 
sine înțeles, că din planurile de 
producție ale G.A.S. privitoare la 
acest sector obiective importante 
revin tineretului.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din aceste unități au datoria să 
recomande conducerilor G.A.S. 
pe cei mai buni tineri care să 
lucreze ca îngrijitori de anima
le. Galificarea acestor tineri, cît 
și ridicarea nivelului cunoștințe, 
lor profesionale ale celor ce lu
crează mai de mult în acest sec
tor trebuie să stea, de asemenea, 
în centrul atenției organizațiilor 
de bază U.T.M.

Una din sarcinile importante 
trasate de Plenara din 3-5 de
cembrie 1959 a G.G. al P.M.R. 
este aceea a reducerii prețuia? 
de cost al construcțiilor zooteh
nice. Și aici tinerii muncitori 
din G.A.S. pot aduce o prețioasă 
contribuție, executând voluntar o 
serie de lucrări în cadirul brigă
zilor utemiste de muncă patrio
tică.

Factorul de bază în zootehnie 
pentru obținerea unor producții 
mari îl constituie asigurarea hra
nei animalelor. Se știe că cel 
mai valoros nutreț este porumbul 
siloz. Spre asigurarea unor can
tități cît mai mari din acest nu
treț trebuie să-și îndrepte atenția 
organizațiile de bază U.T.M. din

Marți 1 martie

ie cinematograful Patria

PREMIERA
noului film romînesc

Gr. Vfsiliu-Birlic, Gar
men Stănescu, Jules 
Gazaban, Niki Atana. 
siu, Gostache Antoniu, 
Remus Gocrăneanu, Al. 
Giugaru, Ștefan Ciubo. 
tărașu, Neamțu Otto- 

nel. AL Lungu.

S6ENARIUL: Mir. 
ce a Ștelănescu, după 
schița „Telegrame" de 
I. U Garagiale.

REGIA: Gh. Nagy 
ți Aurel Miheles.

IMAGINEA: Ion
Gosma și Jean Pierre 
Lazar.

MUZI6A: Mircea
Ghiriac.

DECORURI s Arh. 
Liviu Popa.

cu acest titlu publicat tn 
„Scînteia tineretului" nr. 3282 
din 2 decembrie 1959 prin 
care „pacienta" era criticată 
pentru faptul că adresa cu
vinte jignitoare și chiar in
sulte cetățenilor ce solicitau 
la sfatul popular comunal 
diverse acte.

Tratament : Aplicat de sfa
tul popular raional Făget, și 
care ni se comunică prin 
adresa nr. 164,/R.

„Pentru faptele sale func
ționara Ana Bodrojan a fost 
discutată in ședință cu sala- 
riații Sfatului popular comu
nal și a fost sancționată 
conform Codului Muncii cu 
mustrare scrisă cu avertis
ment. In cazul că va comite 
și pe viitor astfel de abateri 
se va proceda la desfacerea 
contractului său de muncă". 

G.A.S. Tineretul poate lua în în
grijirea Sa însemnate suprafețe 
cultivate cu porumb-siloz pe 
care să le îngrijească de la în- 
sămiînțare șj pînă la recoltare și 
de pe care, aplicînd întregul 
complex de măsuri agrotehnice, 
să obțină producții mult mai 
mari decît cele prevăzute în pla
nul G.A.S.

Insilozarag furajelor este a 
acțiune specific tinerească și ea 
revine în sarcina organizațiilor 
de bază U.T.M. 6u forțele tine« 
râtului trebuie îrfsilozate nutre
țurile prevăzute în planurile de 
producție ale G.A.S.

O importantă 
rezervă internă — 

experiența 
fruntașilor

Alulți participant! la consfă
tuire au vorbit despre metodele 
bune de muncă folosite pentru 
generalizarea experienței frunta
șilor. Printre aceștia se numără 
și tovarășul Florea Boteanu, or
ganizator de partid la G.A.S. 
„I. L. Garagiale". El a arătat că 
din inițiativa organizației de 
partid, comitetul de întreprin
dere din această unitate stimu. 
lează muncitorii și tehnicienii 
fruntași prin înmînarea de di* 
plome, iar metodele bune de 
muncă ale acestora sînt larg 
popularizate. Se fac schimburi 
de experiență între brigăzile zoo
tehnice, de ofmp, sau de trac
toare, fruntașii merg și împăr
tășesc tn mod practic din expe
riența lor celorlalți muncitori. 
Majoritatea participanților la 
discuții au arătat însă că în 
privința popularizării experienței 
înaintate, a metodelor bune fo
losite de fruntași există lipsuri 
serioase.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să participe efectiv la înfăptui- 
rea măsurilor luate de organiza
țiile de partid în vederea popu. 
larizării și aplicării metodelor, 
a experienței înaintate a frunta* 
șilor. Experiența persona* 
lă înaintată a fruntașilor este 
una din rezervele interne deose
bit de importante. Acest izvor 
trebuie să devină un bun al tu
turor tinerilor muncitori din 
G.A.S. și de aceasta trebuie să 
Se preocupe permanent comitete, 
le raionale U.T.M. și organha- 
țiile de bază U.T.M. din gospo
dăriile agricole de stat din re
giune. In această perioadă comi
tetele raionale U.T.M. pot invita 
fruntași ai recoltelor bogate, 
fruntași în creșterea animalelor, 
mecanizatori fruntași care să le 
vorbească tinerilor muncitori din 
G.A.S. despre experiența lor, să 
la demonstreze practic metodele 
prin care ei, fruntașii, au obținut 
producții mari.

Toate acțiunile trebuie îndrep
tate spre obținerea unor produc
ții mari în toate sectoarele, Ia 
Un preț de cost redus.

O precizare
Atit Uzina Mecanică Te

leajen, Sfatul Popular orășe
nesc lași cît și celelalte insti
tuții care au răspuns la arti
colele critice publicate în 
„Scînteia tineretului" la ru
brica „Fișier" mulțumesc re
dacției pentru ajutorul dat.

Se cuvine să facem o pre
cizare :

Aceste mulțumiri se adre
sează în primul rînd cores
pondenților voluntari Petre 
Dragomir, - strungar, Spi- 
țel Dezideriu — țăran înto
vărășit, Liviu lonescu — elev 
și celorlalți tineri ale căror 
scrisori trimise redacției au 
•stat la baza articolelor în 
cauză.

D. PAUL



Vizita lui N. S. Hrușciov 
în Indonezia

Pretutindeni, în Indonezia, înaltul oaspete sovietic este întîmpinat cu bucurie oferindu-i-se 
coroane de flori.

■ DENPASAR 24 (trimisul spe
cial al Agerpres, AL. GHEOR- 
GrllU, transmite :

Frumoasa insulă Bali din ar
hipelagul Malaya găzduiește de 
două zile pe șeiul guvernului so
vietic, N. S. Hrușciov. Capitala 
insulei Denpasar este împodo
bita sărbătorește cu steagurile de 
stat sovietic și indonezian, cu 
lozinci de salut, flori și arcade 
festive. Ieri, zeci de mii de lo
cuitori ai insulei au întinipinat 
cu un uriaș entuziasm sosirea 
oaspetelui sovietic. Pretutindeni, 
pe unde a trecut coloana de ma. 
șini, o adevarată ploaie de flori, 
puternice urale, cîntece, au ex
primat sentimentele de caldă 
prietenie ce însuflețesc pe locui
torii acestei pitorești insule fală 
de Uniunea Sovietică.

Azi dimineața în palatul Țam- 
paksiring, situat la aproximativ 
60 de km de Denpasar, au conti
nuat tratativele între N. S- Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Sukarno, 
președintele Indoneziei. La trata
tive participă A. A. Gromîko. 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Djuanda, ministru pri.n 
al guvernului indonezian, și Su. 
bandrio, ministrul de Externe al 
Indoneziei. Înainte de începerea 
tratativelor, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Sukarno și persoanele 
care-i însoțesc au vizitat locurile

Răsfoind presa străină

Experiențele cu arma nucleară 
întimpină dezaprobarea 

întregii lumi
— recunoaște „New York Herald Tribune"

In Statele Unite se audtotms: 
des avertismente impouwa po. - 
ticii duse de cercurile guver .ante 
americane în problema interzice
rii experiențelor cu arma ato
mică, politică în vădită contra
dicție cu dorința majorității <o- 
vîrșitoare a oamenirn de a se 
pun3 capăt pentru totdeauna a- 
cestor experiențe. Walter L.pp- 
mann, unul din cei mai mfiue :.i 
comentatori americani, publica 
în „New York Herald Tribune* 
un articol intitulat „Experiențele 
cu arma atomică și opinia pu
blică mondială**.

Arătînd că tratativele duse în 
cursul ultimelor patru luni intre 
S.U.A.. U.R S.S și Marea Bri- 
tanie in această problema au 
realizat totuși „progrese minuna
te** caie reprezintă „ceva cu to
tul nou și neașteptat In relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și lu
mea occidentală-, Lippman afir
ma că dacă s-ar putea ajunge ia 
un acord definitiv ,.am da un 
exemplu pe care cu siguranță ca 
l-ar aproba întreaga opinie pu
blică mondială**.

Referindu-se la impasul actual 
al tratativelor de la Geneva și 
la cauzele sale — faptul câ 
S.U.A. nu doresc inte.ziceiea tu
turor experiențelor cu anna nu
cleară. așa după cum o arată in 
cererea lor de a se admite con
tinuarea experiențelor subterane, 
Walter Lippmann arată fățiș că 
aceasta „este tocmai poziția pe 
care se situează Comisia ameri
cană pentru energia atomică și 
Pentagonul care consideră nece
sare aceste experiențe pentru per
fecționarea unui număr de arme 
nucleare la care lucrează în pre
zent".

Damisia guvernului italian
ROMA 24. — Corespoudenltil 

Agerpres, Giorgio Pastore trans
mite: In seara zilei de .24 fe
bruarie, Antonio Segni a prezen
tat președintelui Giovanni Gron- 
chi demisia guvernului italian.

Căderea guvernului Segni. al 
20-lea guvern italian c’e după 
război, a fost provocată de hotă- 
Tirea luată cu trei zile jn urmă 
de conducerea partidului liberal 
de a retrage sprijinul acordat 
acestui guvern. In cercurile po
litice din capitala Italiei se con
sideră că noua criză guverna
mentală din Italia va fi de lungă 
durată, date fiind gravele diver, 
gențe din sinul partidului de- 
mocrat-c-reștin, precum și neîn
țelegerile dintre partidele d? 
dreapta. 

pitorești ale insulei, precum și o 
expoziție de tablouri și de arti
zanat executate de vestiți meșteri 
dm Bal-i. Șefului guvernului so
vietic i-au fost oferite statuete 
din lemn sculptat și săbii încrus
tate.

Numeroși ziariști indonezieni, 
sovietici și străini care însoțesc 
pe N. S. Hrușciov și Sukarno 
și-au petrecut majoritatea zilei 
in jurul palatului unde se desfă
șoară tratativele. Hrușciov și 
Sukarno au putut fi vazuți dis- 
cutind prietenește pe terasa pa
latului Țampaksiring.

In timp ce tratativele la nivel 
înalt sovieto-indoneziene con
tinuă sa se desfășoare în capi
tala insulei Bali, o parte din 
membrii delegației guvernamen
tale sovietice in frunte cu N. A. 
Mihailov, ministrul Culturii al 
U.R.S.S., S. A. Skacikov, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru relațiile economice externe 
de pe lînga Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S., însoțiți de inalle 
personalități indoneziene au so
sit la 23 februarie in orașul 
Ambon (insulele Moluce). Mii de 
locuitori ai orașului i-au salutat 
cu multă căldură pe oaspeții so
vietici. La 24 februarie intr-un 
cadru festiv. N. A. Mihailov, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S., a 
pus piatra fundamentală a clă
dirii facultății de tehnologie

Autorul articolului iși expr^A 
îngrijorarea fall de reaeja ne- 
lavorabiU pe care o va sîr3 
aceasta poziție: „Exista stoTre 
temeinice sa se creada ca p^z - 
pa noastră este oerealtsta și ca 
dacă o van menise ."z.'txoCa,
reluziod sa ap:«n La e-ab 'xrea 
unui coaiproims. ea se va ăcv*-r 
neînțeleasa*. In castrase ca in
transigenți a.-nericana L ppouBi 
scoate in evident „curseoe 
importanță istorxa* ficute de 
Uniunea pr?pu3erxx
occideuial* in ce prv^te e^a>>- 
rarei uatE oe
i expkz-JcY ș* «ucxzi ci 
„U-R-S-S. e^te ne psactÂ oe i 
convinge aiajorritea ixac ne 
s acentatea e ts ce perrește 
rinii de i pune atu: a?er«:- 
țeicc cu arma aokoei'â— Preșe
dintele și Pentegocn ar reoj 
sa țină seama de acest bxns a- 
Imnci cind vorbesc despre reia*- 
rea experiențelor*.

In incheterea artkxMa lupp- 
mann dă un avertissaent eer.c* 
in legătură cu repercnsraoăe pe 
care le-ar ave» rei ^rra accstrr 
experiențe de -ati SXiA. jS-zr 
produce agitație ■ hraea întrea
gă. Observatori cu total ccmpe- 
teoți și oepărtiiwtori cred ca « 
va ajunge la convocarea uae se
siuni speeaie de x <es^ a Adu
nării Generale a OlM-U. și ca fii 
cazul unui voi S-L'.A. tot tre
bui să se considere f’-' "îs daci 
vor întruni 10 voturi d n 80l In 
orice caz prenid.nile adese in
fluenței și prestigiuha ocstru ar 
fi uriașe. Continuarea excere> 
țelor va fi cons:deratâ ca na re
fuz din partea noasîră de 1 res
pecta opinia omeniri;*.

Problema viitorului gu**^ 
constitu’e in prezent preocupa
rea centrală a tuturor parîidekr 
și organizațiilor politice, ea este 
în centru! atenției opiniei pu
blice italiene. încă din zilele
premergătoare crizei de guvern 
reprezentanții partidelor demo
crate au subliniat necesitatea ca 
actuala criză politică din Italia 
să fie canalizată spre o scluție 
democratică. „Se impune — scrie 
ziarul „Unita" — formarea unei 
noi majorități guvernamentale 
care să reprezinte realitatea ita
liană, o majoritate care trebuie 
să ia naștere pe baza unui pro
gram de rezolvare a problemelor 
fundamentale ale Italiei, o ma
joritate care să unească, fără 
discriminare, toate forjele popu
lare democratice din Italia".

care se va construi fn acest 
oraș cu sprijinul îrățesc al Uni
unii Sovietice.

Convorbirile sovieto-indone 
ziene la nivel tnait se vor îu- 
ciieia la Bogur în insula Java, 
la reședința ele vară a președin
telui indoneziei unde va avea 
loc și semnarea comunicatului 
final. Parlamentul indonezian a 
fost convocat într-o sesiune ex
traordinara la 26 februarie pen
tru a-1 pruni în mod festiv pe 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. Cu acest prilej 
N. 8. Hrușciov va rosti o cuvin- 
tare care este așteptată cu mult 
interes de membru parlamentu
lui indonezian.
• întreaga presă indoneziana 
continua să oglindească pe larg 
vizita șefului guvernului sovie
tic m orașul burabaya și pe 
insula Bali. Ziarele reievâ in 
unanimitate primirea excepțio
nal de cordială și prieteneasca 
pe care populația lndonez.ei o 
face lui N. 8. Hrușciov. Comen
tatorul postului de radio al Re
publicii Indonez.a subliniază 
„primirea splendida" făcută înal
tului oaspete pe insula Bali. Zia
rul „Pemuda”, comenlind decla
rația făcută de președintele Su
karno ia mitingul de la Sura
baya. in care ei a ridiculizat pe 
reacționarii care fi sperie pe 
naivi cu aAsuktfile despre co
muniști, sene: J\x>jlaniaiea 
cxmm>s<Du»ui ecotoua sa creas
că lot tnai aBu-t*.

Deși penă ia terst^area vie- ■ 
tei șdtului gwrerwlir mmmuc 7 
mai siut cîteva rk, -rezgi o- 
p nie publica indonezia sa sotM- 
r ază de pe acwn nrașa tasen- 
nătate pe care o vor avea rezul
tatele acestei v.rte pentru oon- 
s?Hdarea necontenită a relațiilor I 
ds sîrlcsă prietenie ș: colaborare 
dintre pcpearele indonezian și 
srvLebc.

Caxtfl Coei-or este pentru 
Bom • cx>ce-« -o-ocâ com 
^x^oocs 9 d« dureri
oe ccc ->.cc oe *- -»stru. de 
fflote tese c fc=>dor jet «tre- 
?.♦ ymom ■ trage-^c* co tm- 
coft* icr« o- coit jjeBi Ober. 
4-oe- sc ocrec că Be»- - ~ ejr 
r>.-ec ~o' sj«*o-te le coarse 
rssSQwto c He«ga c® secc’-- de 
c tcoete beao* cugetă oe csc- 
sraai de Io Lmv cjwns ” ~ sSr^ 
Co'ase- se ioc-use o eccee 
oese-xri. rcreie »estc»~e-^ 
praa sub de aarfl

s-e co -cbect-ridee* 
ow —3 ests go-o^tots- Pe 
jcart. o te-'b'fl punere «o sre-5 
t>ebu< so esgure succesul ope- 
■xr* _- Dcr un cnGX'rt de 
rege F-sese oa«$. Ere vc-bc de 
reocte op»*** publice. Neîncre
derea fcrtă de ocecstă comrsio- 
4c~to-”-â. oe care nu a recu
noștea nimeni afcsre de Bo--’, 
a destromc* spexx'te-e kri 
ObeHâ'xier ș." Adencaer.

După o scurtă ex siesta Fp- 
srtă de glorie. com«sxj a r»Lre< 
in sic'e de faliment. In prințul 
rind. o seri* de pe^socte prin
tre core morccnți politicieni 
bu-gSezi inclusiv vertgermc-»i 
(ac r cep reședințe le Be ndesto
gului, Ccdo Schmidt) au refu
zat să aibă de-c face cu comi- 
sx>. AI doilea act l-a constituit 
scandalul intervenit in însăși 
comisie. Agenția vestgermonă 
D PA anunță că în comisie 
„a izbucnit o ceartă deschisă". 
Unii d n membrii comisiei iși 
dau sec-c că se compromit de- 
Kn<iv in fața opiniei publice. 
Af-ă-n din rekjtorea agenției 
D.PA. că .trei din cei cinci 
membri ai acestei comisii refuză 
so-si contnue activitatea". Ei 
ou devenit sensibili la „critica 
din ce in ce mai vehementă la 
adresa competenței și principia* 
litâtii comisiei" — precum re- 
mc'că aceeași agenție.

Pe vechile poziții ou moi ră
mas doc' doi membri ai co
misiei plus secretarul ei. Cine 
sînt dumnealor ?

1. Kurt Schoch, elvețian. An‘e-

Vizita ministrului Comerțului 
al R. P. Romîne în R. A. U.

CAIRO 24 (Agerpres). — La 
23 februarie, ministrul Comerțu
lui al R. P. Ro.nine, Gcgu Ra
dulescu, a (acut o vizită lui Ab
del Moneim Kaisuni, ministrul 
Economiei al R.A.U., cu care a 
avut o convorbire despre per
spectivele relațiilor comerciale 
î >tre cele două țări.

0 convorbire asemănătoare a 
avut loc între Gogu Radulescu 
și Hasan Abbas Zaki, ministrul 
Economiei al regiunii Egiptene a 
R.A.U. Ambele convorbiri s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.

Activitatea delegației R. P. Romîne 
la U. N. E. S. C. 0.

ROMA 24 (Agerpres). — In 
drum spre Taormina delegația 
romină la cea de-a treia con
ferință europeană a U.N.E.S.C.O. 
a depus o coroană de lauri Ia 
Palermo la casa in care a lo
cuit Bălcescu.

La 23 februarie conferința și-a 
început lucrările. In cadrul con
ferinței acad. Mihail Ralea, con
ducătorul delegației Republicii 
Populare Romîne, a vorbit despre 
problemele colaborării interbal-

Proceiul intentat 
ziarului „Avghi"

ATENA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 februarie
în orașul Mytilini (insula Les
bos) a avut loc un proces in
tentat ziarului „Avghi“ și di
rectorului acestui ziar, L. Kirkos, 
pe motiv că ziarul a publicat o 
telegramă de protest trimisă de 
trei deputati ai parlamentului îm
potriva acțiunilor autorităților 
care au îngăduit un raid poliție
nesc împotriva sediului d n Myti
lini al Partidului Uniunea demo
crată de stingă (E.D.A.).

Au fost arestați și alți activiști 
și simpatizant! ai E.DA, tetre 
care M H .Arvanitis, membru al 
Comitetului E.D-A.

Potrivit relatarTor rănitei 
^ArgH *. la K -no a test ares
tat de ș* deportat
l. JaBpaîK rfbra ai CC al 
pi-t.duix v\oua mișcare af~a- 
ra*. Ziarvi rtnie ia a-
ceastâ arestare ca faprag eă Ja- 
gints a apărat artrv dreperfe 
cetățenilor di o Komctri in 
timpul recentei inundații și a 
criticai auteritâțae.

Scandal la Haga 
și supărări la... Bonn

cedente : In *6xbo< Jui
iobe|aieo slrime legatari co ©r- 
ganger -e h‘<e-ste ce ocțsonou 
ilegal in Ewța-

2. Fler Peete-s. bega- Ante
cedente : cooperator*« oct-v 
cu ocupant7? hșferștL

X Joop Z«ct secretarul co- 
■isâeu Antecedente : lost specu- 

'«o b-r-sâ necg-â ie t-mpul 
-ăroc s pe-sonej octv pe 
stetete de servicii c> «oi «ml- 
tpr ce—.-e de spâoncj in pe- 
rioodo postoe. că (fapte relata- 
te - re-»' hc->b--gh« „Die
A-dere Zet-ng“).

A-cecede*tee cceste- domni 
espfcă de ce ». doresc „sa a- 
&cdoneze wees “<e pută". Ei 
•o»- să 5s$t*ce aparențele Bon- 
nuhr- Zadoreic insă.

„ADĂPOSTUL" LUI 
ROCKEFELLER...

Melxa Rxirf»'>r . renunțat la aspirațiile pentru președinția 
S.L'A dar n. la xincpiile sale beicnase. El au u’tâ n>ci 
o c o. a esie pertatervi de cuvint a! :.ne d nastn monopoliste, 
direct pică ia gi: interesată in indus^a de arusanent.

la aceasU ptMtari. Kelson Rockefeller fa<e tat ce pr»te pen
tru intre’ -erea psihozei răzbcinVe. pentru inveniiarea atmos
ferei. Calitatea de guvernator a! statului \ew York li este, in 
această ope-ă nefastă, de mare ajutor. Tocmai in această func
ție. miiiardarul-guveraator a propus construirea unui adăpost 
antinuclear cu o capacitate de &40 persoane.

De ce este necesar un adăpost antiatomic, astăzi tn 1960, cînd 
popoarele caută modalități eficace in vederea dezarmării? Cine 
anen’nța S-U-A. eu un război atomic, incit adăpostul să fie 
constru t de urgență ? La aceste intrebări dl. Rockefeller nu poate 
răspunde. Gogorițele, panica pe care o seamară. sini făcu'e pen
tru amețirea cetățeanului, pentru intreținerea psihozei atomice, 
pentru a înlesni votarea In Congres a imenselor clieituieli pen
tru înarmare, fără ca opinia publică sa protesteze.

Și la urma urmei, pentru cine construiește Rockefeller adăpos
tul antiatomic, pe cine vrea să păzească de efectele nocive ale 
exploziei atomice? Numărul de 640. aproape echivalent cu cel 
al men b ilor principali ai clanului Rockefeller ne face să bănuim 
că dl. Nelson se gindește la pielea sa și a familiei.

Rockefeller face pe naivul. Dacă nebună atomișdor ameri
cani ar merge pînă la provocarea unui război nuclear nici gaura 
de șarpe nu l-ar scapa. .Marca Rockefeller pe adapest nu i-ar 
folosi cu nimic.

AL GIRNEAȚA

Ministrul Comerțului aț R.P R. 
a vizitat apoi Expoziția indus
triala și agricolă a R.A.U., fiind 
întîmpinat și condus de directo
rul general a! expoziției.

Seara, Moneim Ka.suni a ole- 
rit in cinstea oaspetelui din 
R. P. Rocnină un dineu la care 
au participat miniștri, s-jbseere- | 
tari de staL directori generali 
din ministere și instituții econo
mice.

Au participat de asemenea C- 
Stsnescu. ambasadorul R.P.R. in 
R AL., precum și alți membr. a: 
Ambasade;.

canice Pe linia L’.N.E.S.C.O. 
acad. Tudor Vianu s a referit la 
mijloacele cu ajutorul cărora se 
poate realiza o mai strinsa co- 
falwrare intre comisiile naționale 
pentru L .N.E.S.C.O, iar dr. 
Victor Dimitriu a luat pa"te la 
discuțiile referitoare la proNema 
expertdor din cadrul comisiilor 
d: asistență tehnică.

Delegația romină a depus un 
proiect de rezoluție p'evazi.’.d 
eliminarea din manualele școlare 
a textelor care Încurajează ura 
de rasă.

In cadrul exprziției de publi
cat: ale U.N.E.S.GO. s-a orga
nizat un stand romtnesc cuprin- 
zind buletinele comisiei R.P.R. 
pentru U.N£.S.GQ» exemplare 
din colecta .Monumente a'hec- 
logk* din Romlnia". volumul 
.Vata și opera lui Enescu", pu- 
bbcapi de artă etc.

BUEKOS AlftES 24 (Ager- 
prest — cum anur.ță c-

Reuter in ajunui sosim 
președi.-. .e m Eisen/tonser in cc- 

Argentv.cz au Jt'ut ioc 
rzs.-zjesza;.. ^nttamer.cane.

La 22 februar.* a loc un 
■■BdC ca caracter antiamerican 
evganreaz de Partidul Socialist 
dtn A-ge-.-i-oa De z,emenea. 
s-izz* rapisoie: au apărut nu-

la legătură cu constituirea partidului 
„Uniunea paporului44 din Irak

BAGDAD 21 (A'tț-t'î - 
TASS msarte: Hr-rse-^1 A- 
farer'rr fi - * al IrakuM a 
re*3im -vrerea adresata autori- 
Lâtfrr de grvpuf de cocn-Jîrști 
in frmte ca Zak: Heiri de a se 
per—constituirea partidului 
.irihad Aș-$aab* (Uniunea po-

Dspă cum se știe, această

AJccerec Obe-tănder a luat o 
csemenea tumori înot și printre 
cp*opct lei Adenouer se aud 

preiesJclcre. Un simp
tom | const tj'e .’ucrec de po
rte a deputatului creștin- 
democ-ct E-ce-'s cere a cerut 
scoaterea . Ober'ănder din 
g_ve—•_ de c Bonn. Aceste e*- 
plcr "n >rus dispozitivul oon- 
nuiuî s~î g-ă toc’e. Cum re- 
merca s „Tribune de Geneve", 
acest fruntași ce 'a Bonn (din 
păcate încă C-i "Ț cu trebuit 
să vorbească. Ei nu mai pot 
nesocct react «e opiniei publice 
ș’. pc-e-se. cu ajuns la conclu- 
ze că se po< lega la ochi 
și nu iși pot astupa urechile la 
infiaft.

ELGEMU OBREA

Semnarea protocolului 
privind schimbul 

de mărfuri și plăți 
dintre R. P. K. 

și R. D. Vietnam
HANOI 24 (Agerpres). — La j 

24 februarie a.e. a fost semnat | 
la Hanoi Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plăți în
tre Republica Populara Ro.nînă 
și Republica Democrata Vietnam 
pe anul 1960.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr.un spirit de colaborare fră
țească și înțelegere reciprocă.

Protocolul pe anul 1960 pre
vede majorarea volumului schim
burilor cu peste 40 la sută față 
de anul 19o9.

In baza acestui Protocol, Re
publica Populara Romînă va 
livra remorchere, transforma
tori, electropompe, motoare elec
trice, cabluri electrice, medica
mente, produse dumice, mărfuri 
de larg consum etc., iar Repu
blica Democrată Vietnam va 
livra apatitâ, orez, cositor, ceai, 
colofoniu, iută, încălțăminte, pro
duse de artizanat etc.

Protocolul a fost semnat din , 
partea romîna de Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului 
— președintele delegației guver
namentale a R. P. Romîne, iar 
d n partea vietnameză de Dang 
Viet Chau, ministru adjunct al 
Comerțului Exterior, președintele 
delegației guvernamentale a 
R. D. Vietnam.

La semnare au asistat din par
tea romină Grigore Ismailescu, 
însărcinat cu afaceri și ing. Mi
hail Cicbanu, președintele Came
rei de Comerț, iar din partea 
vietnameză Hoang Van Tien, di
rector în Departamentul U.R.S.S. 
și țările Europei răsăritene din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și membrii celor două 
delegații.

meroase lozinci ostile Statelor 
Unite

ROMA — La Veneția a
Ioc un spectacol cu opera Bal 
Mascat de Verdi cu participa
rea baritonului romîn Dan lor- 
dăchescu in rolul lui Renato. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

ALGER. — Agenția Reuter a- 
nuntă ci la Alger a fost dată 

p-y z cerere a fost înaintată în 
urma faptului că la începutul 
lvn.i februarie Ministerul Aiace- 
rikr Interne a permis grupului 
condus de Daud As-Saik să con
stituie un partid numit „Parti
dul Comunist din Irak". Potrivit 
legii irakiene cu privire la or
ganizații, se interzice existența 
a două partide cu același nume.

„Principii" 
ridicole, 

consecințe 
tragice...

Acum cîteva sile au avut 
loc in Bundestag discuții pe 
marginea reformei asigurări
lor de boală și sistemului de 
deservire medicală propusă 
de guvernul de la Bonn, re
formă care lovește in intere
sele a milioane de cetățeni ai 
R.F. Germane. Știind că la a- 
ceasta tribună se află în si
guranță, departe de manifes
tările de protest ale oameni
lor muncii din Frankfurt, 
Duisburg, Billefild, Ebersbo- 
he care au organizat demon
strații ți greve de protest, 
ministrul Muncii din guvernul 
de la Bonn, Blank, a încercat 
să justifice această reformă 
anti-muncitorească intr-un 
mod care frizează ridicolul.

Desigur că niciodată cineva 
nu s-a gindit că a condamna 
milioane de oameni ai muncit 
la plata unor sume suplimen
tare pentru îngrijirea sănă
tății, a face să suporte zeci 
de mii de bătrîni, nevoiași și 
suferinzi pe lingă povara bo
lii și pe aceea a lipsei de 
posibilitate de a se îngriji 
ar putea însemna o contribu
ție la... „afirmarea principiu
lui libertății individuale". 
De-acum încolo muncitorul 
vest-german poate deci să 
moară de pe urma unei boli 
netratate fără nici un fel de 
restricții... Dacă cel care vrea 
să-și îngrijească sănătatea 
n-are bani, stutul nu i vine 
în nici un fel în ajutor pen
tru că, după dl. ministru al 
Muncii de la Bonn „voința de 
autoajutorare este unul din 
factorii holărîtori în dezvol
tarea vieții omenești" și, 
doamne păzește, s-ar putea 
împiedica progresul ome
nirii...

Aceste maxime trebuie să 
recunoaștem că, deși n-au nici 
un fel de logică, au totuși 
umor. Un umor amar de care 
însă cei pe care-i lovește a- 
ceastă lege nu se vor . lăsa 
amăgiți. Ei știu tot mai bine 
că principiile proclamate de 
Blank urmează si umple bu
zunarele monopoliștilor vest- 
germani.

S. VOINESCU

DIN VIAȚA
TINERETULUI LUMII

Cresc taxele școlare 
în Japonia

TOKIO 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : în luna februa
rie iau sfîrșit examenele de ad
mitere în instituțiile de învăță- 
mint superior din Japonia. Pri
ma problemă care interesează in 
legătură cu aceasta este taxa șco
lară. Anul acesta taxele școlare 
au crescut din nou. în medie, a- 
ceastă taxă este egală cu cîștigul 
anual al unui muncitor bine plă
tit sau al unui funcționar. Este 
clar că fiii de muncitori și func
ționari nu pot învăța în aceste 
universități.

Apelul adresat de tineretul sovietic 
conferinței de la Geneva

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite; In numele mi
lioanelor de tineri și tinere din 
Uniunea Sovietică, Comitetul or
ganizațiilor de . tineret din 
U.R.S.S. a adresat un apel re
prezentanților țărilor participan
te la conferința de la Geneva 
cerîndu-le să rezolve cît mai 
grabnic problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară.

Statele care dispun de arma 
nucleară, se spune în apel, poar

Studenții francezi cer soluționare* 
pașnică a problemei algeriene

PARIS 24 (Agerpres).—TASS 
transmite: Tineretul studențesc 
din Franța se pronunță pentru 
încetarea războiului în Algeria 
pe baza autodeterminării po
porului algerian. Această reven
dicare s-a făcut auzită la con
ferința națională a studenților 
consacrată problemei algeriene 
care a avut loc la Paris.

Partîcipanții la conferință au 
adoptat o rezoluție în care se 
subliniază că problemele încetă
rii focului în Algeria și condi- 

publicității o ordonanță prin care 
se interzice cetățenilor să pără
sească Algeria intre 24 și 29 fe
bruarie.

PARIS. — Agenția France 
Presse relatează că in urma unei 
ședințe care a avut loc miercuri, 
Consiliul de Miniștri al Franței 
a hotărit ca alegerile cantonale 
să aibă loc în Algeria între 15 
mai și 15 iunie.

PARIS 24 (Agerpres). — La 
23 februarie Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez a 
dat publicității o declarație în 
care salută apropiata vizită a 
lui N. S. Hrușciov in Franța.

Legaturile dintre Franco și guvernul de la Bonn iau din ce In 
ce forme mai concrete și se vorbește chiar de instalarea unor 

baze militare vest germane în Spania.
(Ziarele)

Desen de: EUGE2Î TARU

Sub semnul „sobrietății
In Spania, vechea 

formulă a plebeilor 
antici „panem et cir- 
censes“ (pîine si 
circ) nu mai are nici 
un fel de corespon
dență cu realitatea. 
Iar declarația publi
cată la începutul a- 
cestei luni de arhie
piscopii spanioli în 
care populația este 
invitată ia „sobrie
tate și li auster» 
taie* aduce încăodată 
pe primul plan pro
blemele condițiilor de 
trai și de muncă ale 
tnaseior din Catalo
nia și Asfur'.a. dm 
Grenada și Țara Bas
cilor condamnate la 
o existență mizeră.

Inflația cîștigă te
ren, prețurile urcă 
rapid, iar salariile in 
ritm de melc. Există 
o abundență de „co
ride", de interesante

partide de fotbal cu 
jucători plătiți in 
aur. dar plinea este 
scumpă, prea scum
pă — constată zia
rul milanez „II 
Giorno". Potrivit re
vistei catolice fran
ceze „Esprit" care in 
decembrie a dedicat 
un număr special 
Spaniei „un munci
tor obișnuit, în 1936 
muncea jumătate de. 
oră pentru a cîșt’ga 
un kg. de pîine ; în 
prezent el trebuie .iă 
muncească o oră și 
20 de minute". 83 la 
sută din populația 
Spaniei (aproximativ 
30 milioane) are un 
nivel de trai extrem 
de scăzut deoarece i 
se acordă numai 30 
la sută din venitul 
național și furnizea
ză în schimb 60 la 
sută dm impozite.

Cit privește agri

Cresc an de «n și taxele în iir 
stituțiile de învățămint superior 
de stat — așa-numite municipa
le. în anul I960 taxele în aceste 
instituții de învățămint vor fi 
de 2,5 ori mai mari decît în a- 
nul 1952.

Creșterea continuă a taxeloi 
de învățămint în Japonia este t 
consecință directă a scumpiri 
generale a traiului și a alocații 
lor de mizerie acordate de gu 
vern pentru nevoile învățămintui 
lui.

tă o răspundere deosebită pentri 
viitorul omenirii. Tocmai de a 
ceea, toți oamenii de bună ere 
dința consideră că obligația pri 
mordială a acestor state este d 
a lupta pentru a se pune capă 
pretutindeni exploziilor nuclear 
experimentale care infectează ci 
reziduri radioactive aerul, ap 
și solul, punînd în pericol sănă 
tatea oamenilor, viața generați 
ilor viitoare.

țiile practice ale aplicării prii 
cipiului autodeterminării Alger ii 
pot fi dezbătute imediat numi 
cu consimțămîntul guvernuh 
provizoriu al Republicii Algeri 
care reprezintă poporul algeriai

Comportarea 
autorităților 
americane 

fată de H. Winstoi
NEIF YORK 24 (Agerpres).- 

TASS transmite : Secretarul g 
neral al Partidului Comunist d 
S.U.A., Gus Hali, a făcut o d 
clarație pentru presă în care 
cerut opiniei publice să se pr 
nunțe pentru apărarea liderul 
de culoare Henry Winston, co 
damnat în baza legii Smith.

Henry Winston — lider 
Partidului Comunist din S.U., 
și, în decurs de mulți ani, lid 
al tineretului de culoare și al 
se spune în declarație, nu a ft 
eliberat din închisoare pe ca 
țiune cu toate că era grav bohu 
Această hotărire sălbatică 
poate să nu indigneze conștiir 
și sentimentele umane ale bărb 
ților și femeilor din lumea î 
treagă.

cultura, ea se rlv 
voltă extrem de an 
voios : 55 la sută d 
importuri o constiti 
produsele alimentai 
Bugetul Ministeru 
Agriculturii reprezi 
tă un procent de i 
la sută din buge 
statului, iar alocați 
pentru poliția și aj 
râtul birocratic pe 
40 la sută. Ace 
cifre reflectă în m 
absolut tendința i 
gimtilui franchist 
a se menține la | 
tere cu orice pi 
chiar cu prețul 
crificării econo’T 
țării, a înfometl 
populației.

Iată, deci, de 
Spania se numi 
printre țările ai • 
ror locuitori au 
mai scăzut nivel 
trai din lume.

V. URUM
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