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— TINERI ȘI TINERE, - 
Votind candidații F.D.P., 

votați pentru propășirea țării, 
pentru bunăstarea și fericirea 
celor ce muncesc, pentru so
cialism și pace.

dunările cetățenești - 
manifestări entuziaste ale dragostei 

și atașamentului fată de partid și guvern 
Mîndria cetățenilor 

tînărului oraș Oneșt
CU- 

ocum 
putea

Tinerii Klampețki Iosif, lacob Anton, Petran losif și Mihoc Adal bert din secta scutere a Uzine 
lor de vagoane „Gheorghi Dimitrov“-Arad lucrează la o piesă complicată. Este vorba ce . 
dispozitiv de găurit cutia de ungere tip „S. D. pentru vogoa-sele de euneeeu. Pe fețele lot 

se vede că sint mulțumiți de cc';tctec lucra’ui pe cc-e l-au făcut
Foto : N STH.OR1AN

In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea
Partidului Comunist din Romînia

Obiectiv principal
în întrecere

calitatea
Ce posibilități aveți 

pentru îmbunătățirea 
calității produselor ?

Vom depăși 
producțiile 
planificate

Ancheta noastră la secția sape-foraj 
a uzinelor „1 Mai"-Ploiești

Directivele CE. al PAfJU cu privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste in cinstea aniversării partidului au 
fost primite cu o puternici însuflețire de către coleclirul 

uzinei „1 Mai“ din Ploiețti. Ele constituie pentru fiecare munci
tor, tehnician fi inginer o chemare directă de a contribui la îmbu
nătățirea calității produselor. Și pînă acum colectivul uzinei a 
obținut rezultate bune în această privință. Dar muncitorii de aici 
sînt convinși că în fiecare secție mai sînt încă multe posibilități 
pentru ca produsele pe care ei le dau să fie la nivelul celor mai 
bune realizări similare de pe piața mondială.

In legătură cu aceste posibilități redacția a întreprins o anchetă 
în secția sape-foraj a uzinei. La întrebarea noastră : „CE POSI
BILITĂȚI AVEȚI PENTRU ÎMBUNATATIREA CALITATI1 
PRODUSELOR ?“ au răspuns muncitori, controlori tehnici de 
calitate, maiștri, ingineri, tineri din biroul organizației U.T.M. 
din secție. Iată cîteva din răspunsurile primite.

O înalta specializare 
pe fiecare fază 

de operație
In sectorul de strunjit și fre

zat conuri, unde lucrez — ne-a 
răspuns la întrebare maistrul 
GHEORGHE GROASĂ, — pro
centul de rebut realizat este mic, 
dar el nu reflectă întru totul po
sibilitățile existente, rezervele de 
la fiecare loc de muncă în aceas
tă privință.

Partidul, prin recentele Direc
tive ale C.C. al P.M.R., ne chea-* 
mă să descoperim și să folosim 
intens aceste rezerve în scopul 
ridicării calității produselor. Și 
rezerve mai avem încă multe. De
pinde și de noi, maiștrii, cum 
știm să gospodărim, cum știm să 
organizăm munca oamenilor. 
Iată un singur exemplu din sec
torul unde lucrez eu. Se știe că 
un mijloc important pentru îm
bunătățirea calității este specia
lizarea muncitorilor pe anumite 
produse, pe faze de operații 
chiar. Acum la noi în sector un 
strungar lucrează întreg sorti
mentul de conuri (conurile 1, 2, 
și 3). Prin acest fel de organi
zare a lucrului nu se poate asi
gura nici îndeplinirea ritmică a 
planului de producție și nici o 
calitate superioară a produselor. 
Acum noi ne-am gîndit să orga
nizăm mai bine producția aces
tor piese în așa fel ca fiecare 
strungar să lucreze un singur tip 
de con. In acest mod se economi
sește timpul necesar reglării ma
șinii, se capătă îndemînare în 
execuția piesei, iar produsul va 
fi de calitate superioară. îm
preună cu tehnologul secției 
ne-am gîndit de asemenea să in
troducem ^imitatoare de cursă la

turela strungurilor semiautomate 
pentru operația de strunjit co
nul interior și prin aceasta se va 
elimina complet rebutul în pri
vința cotelor la șabloane de lun
gime. Tot pe linia îmbunătățirii 
calității conurilor vom confecțio 
na un dispozitiv pentru operația 
de eboșare a canalelor în așa fel 
îneît să se asigure o calitate 
bună produselor. Consider dato
ria mea principală ca maistru să 
acord în permanență atenție mo-

Intrăm in campania de primă
vară cu toate mașinile bine 
puse la punct, cu o gru
pă U.T.M. bine pregătită, care 
are un plan de muncă amănun
țit, cu sarcini precise pentru 
fiecare utemist și tînăr in parte. 
Principala noastră atenție va fi 
indreptată îndeosebi spre buna 
desfășurare a întrecerii socialis
te. Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Co
munist din Romînia, ne arată cit 
se poate de limpede ce trebuie 
să facem în această privință. în 
scopul depășirii producției me
dii planificate la hectar pe te
renurile gospodăriei colective pe 
care o deservim și al reducerii 
prețului de cost planificat, res- 
pectînd riguros calitatea lucră
rilor executate am luat și vom 
lua noi măsuri.

De aurind, împreună cu or
ganizatorul de grupă U.T.M. și 
cu brigadierul de cimp de la 
gospodăria colectivă din Bărcă- 
nești, pe care o deservim, am 
cercetat terenul pe 
crăm în această 
Ne-am făcut cîteva

C>ine dintre cei ce au
, noscut Oneștiui 

cițiva ani ac moi 
să-l recunoască azi ? Pe locul 
vechiului tirg cc-e nu-'-orc 3000 
de locuitori și a cărui unică „in
dustrie" o constituia o făbricuță 
de cherestea, se incită azi ti no
rul oraș muncitoresc Onești, 
important centru industrial, crec 
ție a regimului democrat popu
lar.

Desp-e eponție Onestului pe 
harta nouă a patriei și despre 
— n-netele sale perspective de 
viitor au vorbit ieri cetățenii săi 
in entuziasta oduncre la care 
au participat sute de locuitori, 
precum și candidatul lor in a- 
legerile pentru Marea Aduna 
re Națională, muncitorul Gheor
ghe Bucelea, responsabilul unei 
brigăzi de producție 
lui de pe șantierul 
lui de cauciuc.

în sală se aflau 
de la Complexul de 
nești, ingineri și tehnicieni, gos
podine și învățători, intelectuali.

De la tribună, cei care au 
luat cuvîntul au vorbit despre 
entuziasmul cu care a fost tra
dus în viață cuvîntul partidului 
de către constructorii Onești- 
ului, care numără azi peste 
30.000 de locuitori.

— Oneștiui devine orașul chi
miei, — spunea în cuvîntul său 
- tov. Gheorghe Uță, inginer la 
Combinatul chimic de la Bor- 
zești. Combinatul chimic produ
ce azi într-o zi cit producea în' 
tr-un an așa zisa industrie chimi
că existentă la naționalizare pe 
cuprinsul regiunii noastre. El își 
va aduce o mare contribuție în 
creșterea industriei chimice în 
actualul plan de șase ani.

Aproape toți cei 
urcat Ic tribună 
despre faptul că 
orașul a crescut 
ra nevoilor constructorilor săi. 
S-au ridicat din fondurile statu
lui 2600 apartamente ; în tirgul 
în care pe timpuri o treime din

a tineretu- 
combinctu-

constructori 
șentiere O-

care 
au 
zi de 
pe

au 
vorbit 

zi 
■măsu-
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I. BODEA

(Continuare in pag. 5-a)

care îl Iu- 
pri-mavarâ. 
însemnări

MIU
IlI-a de

GHEORGHE 
șeful brigăzii a 
tractoare de la S.M.T, Băr- 
cănești, regiunea Ploiești

(Continuare in pag. 5-a)

In salo de lectură a noului 
cămin studențesc al Univer
sității „C. I. Parhon" din 

Capitală

LA VOT!

locuitori erau ancHobeti, $-c<. 
construit două scoli cu 34 sc 
de clasă, in cc-e invațâ sute ș 
sute de copii. Pentru a demo- 
stra nivelul de trai ai localori
lor Oneștiulu-, unul dintse vor 
bitori a prezentat ocecstă stat s 
tică : Numai in anul oare c 
trecut locuitorii orașului și-au 
cumpărat peste 1500 coc-cte ck 
radio, 220 televizoare, 700 bici
clete, 150 motociclete, mporto-- 
te cantități de mobilă, c*ticcle 
de îmbrăcăminte etc.

Cetățenii au vorbit cu buc_- 
rie și mindrie despre —ă-ere-e 
perspective deschise Oneștiu u 
ca și întregii țări in decurtu 
planului de șase ani. Vor fi date 
in folosință noi obiective indus
triale ; se vor construi c -ca 700C 
de aparte—■ente. două scoli din
tre cc-e una cu internat o casc 
de cultură, două cinematografe 
grădinițe și creșe, un complex 
sportiv, un hotel, megazine mo- 
deme precum și multe alte edi
ficii care vor foce viața locui
torilor săi mai confortabilă, mai 
frumoasă.

In adunare s-a vorbit și des
pre propunerile făcute in întâl
nirile care au avut Ioc pînă 
acum intre cetățeni și candidații 
F.D.P. despre felul în care a- 
ceste propuneri au fost studiate

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. 2-a)

Cetățeni din circumscripția 
electorală nr. 22, discutînd 
cu tov. Lazăr Iordan, strun
gar la uzinele „Klement 
Gottwald", candidat aî F.D.P. 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională

Viața colectiviștilor din Dobra 
devine tot mai îmbelșugată

Cîntec de alegeri
de Ion Brad

E prag de primăvară s 
leșiți semănători I 
Din palma voastră urcă 
Oțel, lumină, grine. 
Să punem votu-n urne 
Ca boabele-n ogor, 
Chemați de strălucirea 
Recoltelor de miine !

In zori, ieșim in praguri. 
Iar dincolo de prag 
Pornim cu voia bună 
A omului, a țării. 
Și soarele votează cu noi 
Tot ce ni-i drag, 
Pe cei ce-aduc aproape 
Lumina depărtării.

Un vot - o casă nouă, 
Un vot - om liber azi, 
Un zid care se-nalță 

Sub iedera de schele, 
Noi bucurii ce cintă 
Ca vintul printre brazi 
in steagul și de luptă 
Și pace-al țării mele.

Un vot - hidrocentrală. 
Un vot - inalt furnal, 
Un vis crescut din altul 
Și inflorind o mie, 
Corabie-ncărcată 
De tinerețe-n mal 
Ca să vislească-n larguri, 
Spre comunism să vie.

Chemați de strălucirea 
Recoltelor de miine, 
Să punem votu-n urne 
Ca boabele-n ogor I 
Din palma noastră urcă 
Oțel, lumină, pine. 
E prag de primăvară : 
leșiți semănători I

Adunarea cetățenească a su
telor de alegători din co
muna Dobra, raionul llia, la care 
a participat și candidatul lor în 
Marea Adunare Națională, Zas- 
loți luliu, s-a desfășurat într-o 
atmosferă de entuziasm, de însu
flețire.

Numeroși cetățeni au luat 
cuvîntul cu acest prilej, printre 
care Neagu Roman, Dincă Mi- 
nodora, Ilincaru Petre etc.

Președintele gospodăriei colec
tive din Dobra, tov. Neagu Ro
man, a vorbit cu îndreptățită 
mîndrie despre dezvoltarea rapi
dă gospodăriei lor care la în
ființare, în anul 1958, avea un 
fond de bază doar de 90.000 lei 
dar care a fost sporit pînă acum 
la peste 700.000 lei.

— In scurt timp colectiviștii 
noștri vor deveni milionari, a 
spus tov. Neagu Roman. Greută
țile începutului nu ne-au spe
riat, a continuat eZ. Cu ajutorul 
partidului și statului nostru am 
reușit să creăm ferme de animale 
care la început ne lipseau com
plet. Astăzi avem 70 de vaci, 62 
de porci, am construit un grajd, 
un saivan și alte construcții pen
tru animale.

Vorbind despre continua creș
tere a nivelului de trai al țără
nimii muncitoare și în special al 
colectiviștilor din această parte a 
țării, tovarășa Dincă Minodora a 
arătat că în 1955 în comuna Do
bra s-au vîndut prin cooperativă 
mărfuri în valoare de 3.300.000 
lei, iar în 1960, adică numai cu 
5 ani mai tirziu valoarea măr
furilor vândute este de peste 
6.500.000 lei.

— Dacă în trecut țăranii din 
satele îndepărtate care aparțin 
de comuna Dobra cum sînt Bătrî- 
na, Muncelu Mare, Cosești etc., 
a continuat apoi tovarășa Dincă, 
trebuiau să se deplaseze pe jos 
15 — 20 de km., pînă la Dobra, 
pentru un litru de petrol sau

un kg de sare, astăzi în aceste 
sate au fost deschise unități co
merciale cu cele mai variate sor
timente de mărfuri.

Despre viața grea din trecut a 
tăietorilor de lemne de pe aceste 
meleaguri a vorbit printre alții 
tov. Petre Ilincaru.

— în păduri, la zeci de km 
depărtare de sate, tăietorii de 
lemne, istoviți de munca grea cu 
unelte rudimentare, se adăpos
teau în colibe printre bîrnele că
rora se strecurau în voie ploaia 
și frigul. Mămăliga mucegăită și 
fructele uscate erau singura lor 
hrană.

El a vorbit apoi despre fe- 
răstraiele electrice cu care lu* 
crează astăzi tăietorii de lemne, 
despre transportul lemnelor cu 
funicularele, despre aproviziona
rea organizată cu alimente și 
alte mărfuri chiar acolo în ini
ma munților.

A luat apoi cuvîntul tov. Zas- 
loți Iuliu pe care^ cetățenii de 
aici l-au propus cu o lună îna
inte candidatul lor pentru alege
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională.

El a vorbit alegătorilor despre 
mărețul tablou al realizărilor 
regimului nostru democrat-popu
lar, despre viitorul luminoș al 
țării, viitor ce se întrevede cu 
atita limpezime în hotărîrile 
celui de al Ill-lea Congres al 
partidului, în Manifestul Consi
liului Central al Frontului De
mocrației Populare.

Adunarea cetățenească a oa
menilor muncii din comuna Do
bra, raionul Ilia, a constituit un 
prilej pentru ca alegătorii de 
aici să-și manifeste încă odată 
întreaga lor hotărîre de a-și da 
în alegerile de la 5 martie cu 
încredere votul lor candidaților 
F.D.P.

ROMULUS LAL 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoaru

O anticipare...
5 martie — ziua alegerilor 

de deputați în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile popu
lare — este o zi de o însem
nătate deosebită pentru viața 
noastră, un eveniment așteptat 
cu mult entuziasm de întregul 
popor.

Un eveniment căruia și tine
retul patriei noastre ii închi
nă prinosul muncii sale.

„Acțiuni ale tineretului41 
iată o formulă de mult intra
tă in limbajul nostru, o formu
lă care îmbracă fapte, cifre, 
oglindind o muncă entuziastă 
și rodnică pentru patria socia
listă. Este ceea ce face zilnic 
tineretul pretutindeni. Acestui 
eveniment tineretul îi închină 
realizări deosebite pe calea 
sporirii bogăției și frumuseții 
patriei, pe calea desăvirșirii 
construcției socialismului.

Iată o scurtă trecere în re
vistă a acestor cifre. Este vor
ba despre ce s-a făcut doar

în decurs de 8 zile (20-28 fe
bruarie).

La aceste acțiuni au luat 
parte peste 200 000 tineri din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică. Inchipuiți-vă coloa
na acestor brigăzi așezate cot la 
cot și lucrînd și veți avea o 
imagine convingătoare a forței 
lor. Tineretul a adunat aproa-

In regiunile Galați, Dobro- 
gea, Ploiești, Banat au fost 
plantați aproape 15.000 pomi 
fructiferi. în regiunea Oltenia 
tineretul a săpat 27.000 de 
gropi pentru puieți. Aici vor 
fi plantați puieți din care 
vor crește păduri.

în Maramureș, Dobrogea și 
Oltenia au fost săpate gropi

Realizări ale brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică închinate alegerilor

e 7.000 tone fier vechi, echi
valentul in greutate a circa 
3.500 de tractoare.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la sate au trans
portat și au împrăștiat pe 
cimp în aceste 8 zile (e vorba 
numai de 10 regiuni) peste 
520.000 tone îngrășăminte na
turale. Asta înseamnă produse 
agricole in Plus.

pentru rețelele de electrificare 
pe o distanță de aproape 100 
de km. Dacă am socoti nu
mai cite un bec de fiecare 
stîlp și iată mii de becuri 
care vor lumina mii de case 
țărănești.

Pe marginea șoselelor și 
drumurilor, brigăzile de mun
că patriotică doar din 5 re
giuni, au săpat în aceste zile

de realizări închinate alegeri
lor, 29.500 metri de șanțuri. 
Au fost reparate în re
giunile Banat, Maramureș, 
Brașov, Ploiești și Crișana 195 
km de șosea. 28.000 metri cubi 
de piatră au împrăștiat pe șo
sele tinerii din alte 6 regiuni 
ale țării.

In aceste zile tinerii au 
contribuit la recuperarea ți
țeiului din batale, la excava- 
rea a zeci de mii de metri 
cubi de pămînt, la curățirea 
a mii de ha de pășuni, la e- 
conomisirea șj recuperarea a 
mii de tone de meta] etc.

Realizări închinate alegeri
lor — dovada vie a entuzias
mului tineresc, a încrederii, a 
devotamentului față de regi
mul nostru democrat-popular, 
o anticipare a votului pe 
care-1 vor da tinerii patriei 
candidaților Frontului Demo
crației Populare la 5 martie.

MIHAI CARANFIL



Ziua

Vom fi primiila vot
alegerilor — o sărbătoare 
cît mai frumoasă!

VMOnonB

ÎNFRĂȚIȚI 
ÎN MUNCĂ,

t-j ealizările regimului 
jY nostru democrat-

popular umplu de bu
curie inimile studenților
Institutului de petrol, gaze 
și geologie din Capitală ca
re sînt hotărîți ca la 5 mar
tie să-și dea cu toată dra
gostea votul lor candidați
lor Frontului Democrației 
Populare.

Pentru ca studenții să cu
noască bine principalele 
probleme ale construcției 
socialismului în țara noas
tră, precum și criteriile 
principale ale întrecerii so
cialiste în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist 
din Romînia, la îndemnul 
organizației de partid, in 
cadrul institutului s-au or
ganizat emisiuni speciale la 
stațiile de radioamplicare 
in care s-a citit Manifestul 
Consiliului Central al Fron
tului Democrației Populare 
și Directivele Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Studenții institutului nos
tru au hotărît ca în 
dimineața zilei de 5 mar
tie, să fie printre pri
mii care să voteze la cen
trele de votare din care fac 
parte. Astfel, în această zi 
din căminele institutului 
studenții vor porni, disde- 
dimtnecță, cîntînd din a- 
cordeoarie și muzicuțe spre 
centrele de votare. Aici, 
după ce iși vor da votul 
candidaților Frontului De
mocrației Populare, vor sta 
mai multă vreme și vor 
cinta.

Sîntem hotărîți să votăm 
din toată inima, la 5 mar
tie, candidații Frontului 
Democrației Populare pen
tru largile posibilități de 
afirmare pe care le avem 
astăzi noi studenții, mulțu
mind astfel încă odată par
tidului pentru condițiile mi
nunate de viață și învă
țătură pe care ni le-a creat.

C. ARAMBAȘA 
student

tic pentru ziua de 5 martie.
Brigada de agitație a Fabricii de antibiotice din lași pregătește un interesant program artis

tic pentru ziua de 5 martie.
Foto : VAL. PIETREANU

Brigada artistică de agitație,
pe scenă

LA CÎNTEC
ȘI JOC

La clubul minerilor din Ani- 
noasa este mare animație. Bri
gada artistică de agitație a mi
nerilor din Aninoasa își pre
zintă spectacolul închinat ale
gerilor.

Se desfășoară o scenetă în 
care se evocă munca grea isto
vitoare a minerilor pe vremea 
patronilor, despre mijloacele 
rudimentare de muncă din sub
teranul de atunci. Toate acestea 
vin în puternic contrast cu 
tehnica nouă introdusă în anii 
puterii populare în mină : 38 lo
comotive electrice care transpor
tă cărbunele la suprafață în lo
cul cailor de altă dată, nenumă
ratele aspiratoare de praf, intro
ducerea perforajului umed, în
cărcătoarelor automate în locul 
lopeților mînuite de mineri.

„Veniți cu noi prin sat“ anun
ță prezentatorul. Cu acest prilej

textul brigăzii vorbește despre 
peisajul nou al Aninoasei : 8 
blocuri de locuit cu două și trei 
etaje ridicate pentru mineri, cele 
3 cămine cu peste 500 de locuri 
pentru tinerii mineri necăsăto
riți, 73 de case noi înălțate cu 
împrumut de stat, noua cantină, 
școala de 7 ani, policlinica cu 
7 medici, case de nașteri, dispen
sarul pentru copii etc.

încep recitările. Lucia Liciu 
recită poezia „Partidului" de Mi
hai Beniuc. Apoi alți tineri re
cită poeziile „Votez” de Dragoș 
Vicod, „Primul vot" de Ștefan 
Iureș, „Cuvînt pentru candidații 
noștri44 de Ion Horia și altele. In 
hazul tuturor urmează „Alegerile 
lui Ciubuc" scenetă de Jack 
Fulga. Apoi sceneta „Nae Ghioa
gă își instruiește alegătorii”, „E- 
coul" și „Șantaj și tîrguială44,

fragmente din .,0 scrisoare pier
dută" de I. L. Caragiale, care 
scot în evidență falsul democra
tism al alegerilor din trecut.

Spectacolul a plăcut mult ce
lor prezenți în această zi la club. 
Deoarece am vrut să-i cunosc 
personal pe tinerii artiști ama
tori m-am strecurat binișor, la 
sfîrșitul spectacolului în dosul 
cortinei. La întrebarea mea, toți 
și-au spus pe rînd numele : 
Popa Constantin, miner fruntaș, 
Ștefănescu Constantin, ajutor de 
miner, Negreanu George direc
torul clubului, Moraru Gheorghe 
vagonetar, Drăgan Marioara 
muncitoare, Man Maria munci
toare, Mezmer Nicolae miner...

Pentru ziua alegerilor, briga
da este bine pregătită. Totuși 
se continuă repetițiile pentru 
că tinerii din brigadă doresc ca 
spectacolele ce vor fi date în 
fața alegătorilor să fie la înăl
țimea mărețului eveniment — 
alegerile de deputați ai Frontu
lui Democrației Populare.

L. ROMULUS

Programe 
artistice 

la secțiile 
de votare

Pentru alegeri, 
program artistic

Cele aproape 100 
de tinere texti- 
liste ale uzinelor 
„7 Noiembrie”, care 
locuiesc la căminele 
situate pe străzile 
Călărași și Dudești 
și-au propus ca în 
ziua de 5 martie să 
fie primele la vot. 
Primul grup de 40 
de tinere din cămi
nul Călărași se va 
îndrepta spre școala 
elementară 69, unde 
îți va exercita drep
tul de vot. Al doilea 
grup al „căministe- 
lor" cel din Calea- 
Dudești votează la 
clubul uzinelor tex
tile „7 Noiembrie".

în vederea acestui

evenimenl din 
poporului nos- 

texti-

mare 
viața 
tru, tinerele 
liste și filatoare s-au 
pregătit din vreme. 
Echipa de dansuri 
și-a întețit în ulti
mul timp repetițiile 
pregătindu-se să ofe
re pe tot parcursul 
drumului de la că
min fi pînă la cen
trele de votare 
program cit 
bogat și variat. O te
meinică pregătire a 
desfășurat-o ți for
mația de acordeoane 
care împărțită in 
două echipe va în
soți cele două gru
puri de alegătoare.

Au fost pregătite

bogat
de pe acum drape
lele și lozincile. Ti
nerele textiliste 
filatoare
acum 
ziua de

un 
m>ai

așteaptă 
ou nerăbdare 

5 martie 
cînd își vor da cu 
încredere votul lor, 
candidaților F.D.P.

După 
chipele de cintece fi 
dansuri 
textile 
brie" iși

Acest frumos dans face par
te din programul pe care 
formația de dansuri a An
samblului Secuiesc de stat 
din Tg. Mureș ii va prezenta 
în spectacolul închinat zilei 

de 5 martie.

Foto : VASILE RANGA

5 martie, ziua alegerilor de 
deputați în Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare 
va fi o adevărată sărbătoare a 
poporului nostru. Peste 24.000 
de echipe artistice de amatori 
din întreprinderi și instituții 
care au prezentat programe 
în perioada campaniei electo
rale vor fi prezente la secțiile 
de votare care au fost amena
jate în întreaga țară. .Nu vor 
lipsi nici formații de artiști 
profesioniști. Actori ai Teatre
lor naționale din București, 
Iași, Craiova și Cluj, ai Tea
trului de Operă și Balet din 
București, ai Operei Maghia
re de Stat din Cluj, ai Filar
monicii de Stat George Enes- 
cu, tarafuri și coruri vor pre
zenta spectacole alcătuite din 
sceneie, monologuri, cuplete, 
cintece și dansuri. I

(Agerpres)

votare e-

ale uzinelor 
„7 Noiem- 

vor conti
nua activitatea. La 
casa de cultură a 
tineretului precum și 
în parcuri ele vor 
prezenta 
alte zeci 
artistice, 
închinate 
martie.

ele vor 
alături de 
de formații 

programe 
atlet de 5

Mîndria cetățenilor 
tînârului oraș Onești

(Urmare din pag. l-a)

și unele dintre ele au și fost re
zolvate. Au început lucrările 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării cu apă potabilă a orașu
lui ; s a mărit parcul de mașini 
in vederea îmbunătățirii trans
portului în comun ; se iau mă
suri pentru luminarea mai bună 
a orașului, se vor amenaja mai 
multe spații verzi. Filarmonica 
din Bacău va prezenta săptămi- 
nai concerte in Onești.

La sfîrșit, a luat cuvintul to
varășul Gheorghe Bucelea. Vor
bind despre roadele politicii

partidului el a trecut in revistă 
realizările mari obținute de po
porul nostru in anii regimului 
democrat popular și perspecti
vele minunate pe care le des
chide planul de șase ani. Deși 
este numai de cițiva ani pe șon 
tier, el consideră Oneștiul ora
șul său. Pentru că a crescut o- 
dată cu el, pentru că in pers
pectivele minunate ale Onești- 
ului el vede propriul său viitor 
luminos.

Adunarea a prilejuit o entu
ziastă adeziune a 
Oneștiului față de 
politică a partidului.

locuitorilor 
înțeleaptă

Realizări la Tîrgoviște

LA CLUBUL
CEFERIȘTILOR

n aceste zile la Tg. Mu
reș ca și în întreaga re
giune Mureș-Autonomă 

Maghiară, echipele artistice 
de amatori și profesioniste 
desfășoară o rodnică activita
te. Astfel, echipa formată 
dintr-un mănunchi de artiști 
de frunte ai Teatrului de stat, 
tineri artiști de la Institutul 
de teatru, de la Filarmonică 
și din ansamblul de cintece și 
dansuri a prezentat și conti
nuă să prezinte în fața oame
nilor muncii din întreprinderi, 
la casele alegătorului, la cămi
nele culturale din satele re
giunii programe cultural-ar- 
tistice cu un bogat conținut 
politico-educativ. Versurile, 
cântecele, dansurile, scenetele 
prezentate de acest talentat și 
entuziast colectiv vorbesc des
pre minunatele zile pe care le 
trăiesc deopotrivă oamenii 
muncii romîni și maghiari în
frățiți în munca pentru con
struirea socialismului în scum
pa noastră patrie, Republica 
Populară Romină, despre 
mascarada alegerilor de altă 
dată, despre largul democra
tism al alegerilor de astăzi.

Recent am întovărășit acest 
entuziast colectiv în deplasa
rea pe care a făcut-o la 
Sîngeorgiu de Pădure unde a 
prezentat un frumos program 
artistic în fața unui numeros 
public format in majoritatea 
lui din țărani muncitori ro
mîni și maghiari, membri ai 
celor două întovărășiri agri
cole din comună.

Spectatorii au aplaudat din 
toată inima fiecare recitare, 
fiecare cîntec, fiecare dans sau 
scenetă. Cum să nu aplaude 
întovărășiții din comuna Sin- 
georgiu de Pădure poezia „Cu 
mult mai mult" de E. Jebe- 
leanu recitată în limba romî- 
nă, și versurile lui Horvath 
Imre „Poporul alege" recitate 
în limba maghiară, cînd ele 
vorbesc despre fapte trăite, 
despre minunatele realizări 
obținute de ei in anii aceștia ? 
In Sîngeorgiu de Pădure nu
mai în ultimii, doi ani au fost 
construite 93 de case, 2 blocuri 
cu cite 6 și respectiv 12 apar
tamente. Au fost asfaltate 
străzi și trotuoare. Da, in co
muna Sîngeorgiu de Pădure 
sînt trotuare asfaltate. Ilumi
natul este eleptric. Țăranii în
tovărășiți romini și maghiari 
din Sîngiorgiu, nu uită insă 
anii de obidă de pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc.

Astăzi sîngeorgenii, romini 
și maghiari muncesc pe ace
leași tarlale ale intordrafifilor. 
clădesc împreună noua viață 
sub soarele protector al re
gimului nostru democrat- 
popular. Astăzi sîngeorgenii 
romîni și maghiari iși lumi
nează mintea cu slovele cărți
lor din aceleași biblioteci, ale 
aceluiași cămin cultural, în
vață în aceleași școli (în co
muna lor in anii puterii popu
lare a fost înființată o școală 
medie). Tinerii romini și ma
ghiari activează in aceleași 
echipe artistice culturale.

Sîngeorgenii aplaudînd cîn- 
tecele și dansurile artiștilor 
tîrgmureșeni aplaudă viața 
lor de azi plină de bucurii.

Chiar și în sceneta lui Suto 
Andraș din finalul programu
lui intitulată „Cuvintul tău — 
cuvintul nostru", sîngeorgenii 
s-au regăsit pe ei înșiși. Cit 
nu s-au frămîntat, cite discuții 
n-au purtat, cit nu s-au sfătuit 
pînă și-au propus pe cei mai 
buni oameni din sat drept can
didați ai F.D.P. in alegerile de 
la 5 martie pentru sfatul 
popular comunal.

Din toată inima au aplaudat 
țăranii muncitori romîni și ma
ghiari, spectacolul prezentat 
de artiștii tîrgmureșeni. Sîn
georgenii au aplaudat mi
nunata lor viață de astăzi, mă
rețele realizări obținute de oa
menii muncii, sub conducerea 
încercatului nostru partid.

FLORIAN BORZ

înainte de începerea orelor, o consultație in colectiv asupra lecției predate anterior este în
totdeauna utilă. Elevii clasei a IX-a de la Școala medie nr. 1 din Adjud folosesc în mod frec

vent această metodă de darificore a problemelor studiate.
Foto » N. STELORIAN

Cheia succeselor la seral
La cîteva zile de la începe

rea noului semestru, în cance
laria spațioasă a școlii medii 
serale de pe lingă uzinele ,.23 
August", s-au întîlnit, condu
cerea școlii, profesorii, repre
zentanți ai organizațiilor de 
partid, ai conducerii între
prinderilor, membri ai comi
tetelor U.T.M. din întreprin
derile unde muncesc tinerii 
muncitori-elevi (uzinele „23 
August”, ..Republica", „Acu
mulatorul" etc). Este un lucru 
obișnuit ca la fiecare început 
de semestru, școala și între
prinderea să se sfătuiască, 
pentru ca împreună să gă
sească cele mai bune metode 
de muncă prin care să-i ajute 
pe tineri să se pregătească 
temeinic.

— Ceea ce am urmărit în 
primul rînd, noi, profesorii — 
spunea profesoara Dumitrea- 
nu Teleanu — a fost să pre
dăm lecții cît mai interesante, 
mai atractive, cît mai bine 
documentate pentru ca tinerii 
muncitori să-și poată însuși 
cunoștințele predate în timpul 
orelor. Acasă să nu fie nevoie 
decit de aprofundarea, de re
capitularea lor. Astfel lecțiile 
au fost de cele mai multe ori 
însoțite de diafilme, de plan
șe, de experiențe.

Tot în timpul orelor, pro
fesorii au rezervat cîteva mi
nute recapitulării, fixării cu
noștințelor. La recapitulări au 
fost antrenați toți elevii. Tot 
pentru fixarea, pentru apro- 

nă a cunoștințelor predate, in 
primul semestru s-au folosit 
mult meditațiile și consulta
țiile cu fiecare clasă.

— Avem în școala noastră
— arată tovarășa directoare
— peste 900 tineri muncitori 
cărora partidul le-a creat 
condiții optime de a se pre
găti multilateral. Sînt veniți 
din diverse întreprinderi, ti
neri cu nivel diferit de cu
noștințe. Unii au pierdut de
prinderea de a învăța organi
zat, alți; învață mai greu la 
un obiect, alți, nu știu cum 
să-și organizeze timpul pen
tru studiu, pentru odihnă. De 
aceea, a trebuit să-i cunoaș
tem bine, pe fiecare în parte, 
să muncim cu fiecare, atent 
plini de grijă. La primele note 
slabe obținute la începutul a- 
nului, profesorii diriginți au 
luat măsuri. Iată un exemplu. 
Constantin Neagu, din clasa a 
IX-a D, a luat cîteva note 
proaste la începutul primului 
semestru. Spre el și-au îndrep
tat în mod deosebit atenția și 
dirigintele clasei și profesorii. 
Au discutat cu el și-au 
constatat că datorită faptu
lui că a întrerupt de câți
va ani studiul Neagu nu știe 
cum să-și planifice munca. A- 
tunci, aproape zilnic, profeso
rii au rămas cu Neagu, după 
ore, ajutîndu-1 să-și pregătea
scă temele, să înțeleagă cele 
predate. L-au chemat la medi-

tații, la consultații. în clasă 
Neagu era ascultat mai mult 
decît ceilalți elevi. în același 
timp dirigintele a mers la în
treprindere și a discutat si
tuația lui Neagu cu comitetul 
U.T.M., cu inginerii din sec
ția unde lucrează. A primit și 
din 
tor.
ta 
sau 
tindu-i cum să dezlege pro
blemele. Cu sprijinul școlii, 
al întreprinderii — sprijin 
acordat la timpul necesar — 
Neagu și-a îndreptat situația 
la învățătură, la sfirșitul se
mestrului fiind printre elevii 
cu note bune. în felul acesta

partea întreprinderii aju- 
Zilnic, un inginer îl aju- 
la matematică, la fizică, 
chimie, explicîndu-i, ară-

Colaborarea 
dintre școală 

și întreprindere

au fost ajutați și alți tineri 
care rămîneau în urmă cu 
materia.

Școala și întreprinderea au 
muncit cot la cot, nu numai 
cînd a fost vorba de îndrep
tarea situației Ia învățătură a 
unui tînăr. Săptămânal, diri- 
ginții, profesorii au mers în 
întreprinderi și-au făcut cu
noscută situația la învățătură, 
frecvența “
acestea au 
Conducerile 
organizațiile 
drumarea organizațiilor 
partid au fost prezente zilnic, 
prin delegații lor, în viața 
școlii. Au asistat la ore, au 
participat, ca și acum la în
ceputul semestrului, la consi
liile pedagogice, venind cu 
propuneri pentru îmbunătă
țirea condițiilor de studiu ale 
tinerilor muncitori. De pildă, 
constatând că unii tineri ab
sentează de la școală, și cer- 
cetînd cauzele absențelor, 
conducerile întreprinderilor 
au luat măsuri ca aceștia să 
fie trecuți în alte schimburi 
pentru a nu mai lipsi. în felul 
acesta s-a procedat cu Pom- 
piliu Sava de Ia uzinele „23 
August", cu Rădulescu Con
stantin.

La Școala medie serală, s-a 
încetățenit o formă de legă
tură a școlii cu întreprinderea 
deosebit de eficace. în fie
care semestru se organizează, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, la întreprinderile 
respective, consfătuiri la care 
participă cadrele didactice, 
conducerea întreprinderii, co
mitetul U.T.M. și birourile 
U.T.M. de secție, ingineri; 
muncitori fruntași și elevi se- 
raliști. Asemenea 
s-au ținut și pe 
mestru la fiecare 
re. în consfătuiri 
vântul comuniști, 
alături de care lucrează ele
vii seraliști, profesori. Cei

4
tinerilor. Vizitele 

fost reciproce, 
întreprinderilor, 
U.T.M. sub în

de

consfătuiri 
primul se
in tr aprinde
au luat cu- 

muncitori

Cu prilejul adunărilor cetă
țenești la care au participat 
candidații F.D.P., oamenii 
muncii din Tîrgoviște au sub
liniat cu multă mîndrie mă
rețele realizări înfăptuite în 
ultimii 4 ani.

în acest oraș au fost date în 
folosință 3.000 de apartamen
te, un club al petroliștilor, o

un spital,bibliotecă raională,
a școală profesională de pe
trol și chimie etc. în prezent 
se lucrează intens la construi
rea unui complex sportiv, iar 
la marginea orașului se ame
najează un parc de odihnă.

(Agerpres)

La Casa alegătorului nr. 335 
care se află în localul clubului 
Atelierelor CF.R. „Grivița Ro
șie'" se desfășoară o bogată ac
tivitate. în registrul de activi
tate zilnică al Casei alegătoru
lui au fost consemnate peste 
92 de acțiuni începînd de la 17 
ianuarie pînă în prezent, la 
care au participat mai mult de 
30.000 de cetățeni tineri și 
vîrstnici. Toate sălile clubului 
sînt zilnic pline de cetățeni, 
veniți să participe la progra
mul Casei alegătorului.

Formațiile artistice ale clu
bului desfășoară o activitate 
intensă. într-o sală a clubului 
corul pregătește „Cintecul ti
neretului- de V. Muradeli și 
cintecul „Votăm pentru pace” 
de C. Romașcanu, in altă sală 
ansamblul de dansuri pregă
tește o suită de jocuri popu
lare românești și sovietice, bri
gada de agitație pregătește un 
program special menit să 
popularizeze realizările obținu
te de regimul nostru democrat- 
popular in țară și în raionul 
„Grivița Roșie” precum și 
sceneta „Votăm pentru pace”.

O contribuție de seamă la 
programele formațiilor artisti
ce pentru alegerile de la 5 
martie și-a adus-o și cercul li

terar „Vladimir Maiakovski” 
din cadrul clubului. Tinerii ca
zangii Anton Peagu și Leoni
da Bodnariuc, membri ai a- 
cestuj cerc, au scris schițe și 
scenete cu teme inspirate din 
viața nouă a patriei noastre 
pe care brigada artistică de a- 
gitație le-a prezentat la dife
rite case ale alegătorului din 
raion.

Brigăzile artistice ale clubu
lui au susținut numeroase pro
grame la diferite case ale ale
gătorului din raion. în cadrul 
campaniei electorale corul 
Clubului C.F.R. „Grivița Ro
șie" a prezentat la 16 februa
rie un frumos program la 
radio, iar la 19 februarie, for
mația de cor, dansuri și or
chestră împreună cu formații
le artistice ale M.T.T.C. și di
recția regională C.F.R. Bucu
rești au prezentat Un bogat 
program în sala de festivități 
a Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor.

în prezent formațiile artis
tice ale Clubului muncitoresc 
al Atelierelor C.F.R. „Grivița 
Roșie” pregătesc intens progra
mele artistice ce le vor pre
zenta la centrele de votare în 
ziua alegerilor.

GABRIEL GACIU
Instalația de cracare termică a Rafinăriei nr. 2-Ploiești.
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mai mulți dintre elevii 
care au fost luați în discuție 
au înțeles că felul cum învață 
ei, privește în aceeași măsură 
și școala și întreprinderea care 
le-au creat condiții să devină 
muncitori pregătiți multila
teral, că au datoria de a răs
punde așa cum se cuvine gri
jii ce le-o 
pentru a-și 
calificarea.

Acum, în 
semestru, i _____
ența căpătată, școala și între
prinderea au luat o seamă de 
măsuri menite să ridice cali
tativ nivelul la învățătură al 
tinerilor muncitori.

în școală este un procent 
mic de corijenți. Totuși, spre 
aceștia își îndreaptă acum 
școala și întreprinderile aten
ția. în clase, cu ajutorul diri
gintelui Se vor forma grupe 
de învățătură. De asemenea, 
cu elevii corijenți se vor or
ganiza de la începutul semes
trului meditații, consultații. 
Ei vor fi controlați îndeaproa
pe cum se pregătesc, vor fi 
îndrumați; vor fi ascultați la 
fiecare oră. Și în întreprin
deri acestor tineri li se acordă 
o atenție deosebită ; pentru ei 
se organizează grupe de învă
țătură și în cadrul întreprin
derilor. Comitetul U.T.M. de 
la uzinele „Republica", de 
pildă, a discutat zilele trecute 
cu Maria Grădinaru care are 
o situație mai slabă la învăță
tură. Un inginer din secția 
unde lucrează Maria Grădina
ru a primit sarcina să o ajute 
pentru a-și îmbunătăți pregă
tirea.

Lunar, în fiecare clasă 
se vor organiza consfătuiri 
profesionale la care vor fi in
vitați membri ai comitetelor 
U.T.M. din întreprinderi. în 
aceste consfătuiri se va ana- 
liza^situația la învățătură a 
fiecărui tînăr în parte, se va 
discuta despre felul cum își 
organizează timpul pentru 
studiu, despre cele mai bune 
metode de învățătură.

Pentru a-i ajuta pe tinerii 
de la seral să-și îmbogățească 
cunoștințele de cultură gene
rală, profesorii cu sprijinul 
inginerilor, vor organiza sim
pozioane cu teme din știință, 

artă, muzică, con- 
materii, concursuri 
recenzii de cărți; 

etc.
stimularea elevilor

poartă partidul 
ridica continuu

cel de-al Il-lea 
sintetizînd experi-

literatură, 
cursuri pe 
de poezii, 
conferințe

Pentru ___ _______
fruntași, școala împreună cu 
întreprinderea va organiza în 
cadrul întreprinderii adunări 
în care acești elevi vor fi pre- 
miați și felicitați.

întreaga activitate desfășu
rată de școală și de întreprin
deri în perioada acestui se
mestru se va îndrepta spre un 
singur scop : acela de a ajun
ge ca la sfîrșitul anului tine
rii muncitori-elevi să obțină 
rezultate bune și foarte bune 
la învățătură, să posede te
meinice cunoștințe de cultură 
generală.

M. ROBESCU

A APĂRUT:

„TÎNĂRUL LENINIST"
Revistă editată de C.C. al U.T.M. Nr. 2 Anul XI, februarie

SUMAR;
E. OBREA — Acesta este 

viitorul tău ; AL. ANDRI- 
ȚOIU - 18 ani.

IN AJUTORUL 
PROPAGANDISTULUI
I. MĂRGINEANU - Sis

temul mondial socialist — 
factor hotărî tor al dezvol
tării societății.

VIAȚA U.T.M.
P. LUNGU — Alături de 

tineri, de frământările lor; 
D. GRIGORESCU - Cercul 
literar — mijloc de educa
ție estetică a tineretului ; 
H. NESTORESCU — Cer
cul „Iubiți muzica".

TRIBUNA 
SECRETARULUI

GH. MOISĂ — Brigada 
de la secția locomotive — 
colectiv de muncă fruntaș; 
C. NICODA — Postul 
U.T.M. de control inter
vine ! ; V. CIOBOTARU— 
Tinerii sportivi ai comu
nei noastre; I. ȘTEFAN— 
Pentru buna pregătire a 
referatelor; C. BOLOVAN

— Oglindind specificul 
muncii.

DIN PRACTICA MUNCII 
DE PROPAGANDĂ

I. GHINEA — Răspun- 
zînd cerințelor actuale; 
E. LEOVEANU — Discu
ții la un nivel ridicat.

ȘCOALA ȘI VIAȚA
I. OLTEANU - Obiecti

ve noi ale planului comun; 
N. STAN—Pregătirea viito
rilor ingineri.

★
C. NEDELCU — Casa 

pionierilor — centru meto
dic al muncii pionierești ; 
E. GRIGORE — într-o uni
tate mică, o activitate bo
gată.

★
E. BÂDĂRĂU — Cum 

pregătim pionierii pentru 
a deveni utemiști ; C. PO
PESCU — Adunările cu 
temă ; E. VASILE — Pio
nierii cunosc gospodăria 
colectivă.
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Crește prestigiul internațional 
al Republicii Populare Romine

La cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. s-a făcut puternic auzită dorința 
poporului romin de pace și colaborare internațională. Delegația romină la pri-ma parte a aces
tei sesiuni a fost condusă de cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej.
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Facsimilul de mai sus reprezintă un fragment dintr-un 
col apărut in ziarul birmcnez „Daily Navan Zamana".

Articolul, scris de ziaristul Anand Singh, scoate în evidență 
importanța deosebită a propunerii delegcției romine la O.N.U. 
cu privire la măsurile pentru promovarea în rindurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare, 
propunere adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

ocazia să

ciădrre

Bogățiile țării

Admirația mea 
s-a transfprmat într-o 

adevărată invidie
Ziarul turc „YENI SABAH" a publica 

timpului, următorul articol semnat de S

„Abia m-am în
tors de la București 
pe care l-am 
zut după doi 
Ce schimbări 
petrecut în 
interval! Un 
er magnific de lo
cuințe, un palat 
pentru concerte, c- 
trind în față ti 
scuar; mari con
strucții de cite zece 
etaje cu o graTtoa- 
să arhitectură for
mează un fel de co
roană tn jurul «nzi 
mic sgirie-nori de 
16 etaje. Ansamblul 
acestor clădiri care 
reprezintă l.OOS a- 
partamente, a 
terminat rn 11

revă- 
ani. 
s-au 

acest 
cârti-

fost 
luni.

Am avut 
HSCTJL,t UT» 
am fost 
mat 
noii 
certe, 
citate este de 3. 
locuri. Intre rt; 
rile de fotolii 
suficient spații 
să poți sta con 
tabd. fără 
Btaichii să 
fotoliul 
Dacă vre 
vom cor.
de 1 
mand 
tecturi rominessei 
care a ftiut să con
struiască O CJ
nea b:Un avint de proporții fără al construcțiilor*

Sub titlul „Avîntul construcțiilor 
transformă Bucureștiul într-o vitrină", 
ziarul american „CLEVELAND PRESS” 
publică un articol din care cităm :

„Oricine nu a vizitat Bucureștiul re
cent ar recunoaște cu greu vechiul 
oraș. Are loc un avint de proporții 
fără precedent al construcțiilor, care 
schimbă cu repeziciune înfățișarea 
orașului.

In inima orașului, in jurul vechiului 
palat regal, au fost i-ărtote atit de 
«ruHe dădiri noi, incit este greu să-ți 
dai seama die străzi ou dispărut ■ 
ocest proces.

precedent
In spatele fostului palat regal se 

află uriașa Sală a Pokituiu: R.P.R., loc 
pentru adunări, concerte și cite întru
niri.

Majoritatea noilor dădiri sint case 
de locuit, parterul fund rezervat pen
tru magazine elegante'.

Refer: ndu-se la construcțiile de pe 
Cc-ec Grivrței, ziarul scrie :

„Pe această 'stradă existau dădiri 
■ici, cu aspect oriental, cu un singur 
etaj- Ccse-'e ■ia sint înlocuite de clă
diri uriașe de locuințe. Pină in 1965, 
Calea Grrvrțeî va crea o înfățișare 
complect nouă și mai frumoasă".

sesxc magnetică 
cere se sxtrsde pe 
o lungime de 70 km 
de-a lungul Merii 
Negre, admirația 
mea s-a transfor
mat într-o adevă
rată invidie", -•

„Am fost impresionat 
de entuziasmul 

oamenilor"

S. P. CHAMBER, președin
tele concernului britanic ..Im
perial Chemical Industries';

,Am fost 
entuziasmul 
(ara dv., al 
oficiale, al celor ce lucrează în
fabrici. Peste tot am intilnit 
oameni voioși, bine îmbră-

impresionat de 
oamenilor din 
personalităților
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FRUITS OF CO-EXISTENCE

DESPO-
deputat

CONST ANTINOS 
TOPOULOS, avocat, 
al Parlamentului grec a de
clarat :

țara dv. Am vizitat 
gospodărie agricolă 
mai multe instituții 
și organizații ob-

Un grand reportage econam'tque et iourtslique 

du "Lfoyd Anversois1'

A TRAVERS LA ROUMANIE 
riche pays en pieine industrialisation

arti-

„Strâbătînd Romînia, 
râmîi din ce în ce 

mai uimit
Scriitorul sovietic BORIS POLEVOI relata :
.,Pe noi — oamenii sovietici, care în decurs de 40 de ani, fără 

nici un ajutor din afară, am transformat patria noastră dintr-o 
țară înapoiată, țărănească, dintr-o Rusie in opinci, într-o mare 
putere industrială, pe noi — poporul care am lansat primul sa
telit al Pămîntului și i-am dat Soarelui o nouă planetă creată 
de miini omenești — e greu să ne uimești cu ceva. Totuși, 
strâbătînd Rominia. rămii din ce in ce mai uimit. Mă minunez 
de tot ce văd și mă bucur din toată inima-

In Brașov am fost invitați să vizităm Expoziția Industrială 
Regională. Sute de exponate. Aparate de precizie. Mașini com
plicate. Rulmenți. Tractoare... Am aflat că Rominia exportă 
rulmenți în China, Polonia și R.D.G.

Hitler care. Ia timpul său, defăimase cu atita aroganță și 
dispreț poporul romîn, ar fi fost desigur lovit de apoplexie dacă 
cineva i-ar fi spus atunci că, exact peste 15 ani, tocmai acest 
popor va exporta în Germania rulmenți, realizați cu cea mai 
înaltă precizie. Intr-adevăr, numai cu greu îți vine să crezi că 
țara în care, acum 15 ani, țăranul desculț își mai ara petecul 
de ogor cu plugul de lemn, exportă astăzi tractoare în zeci de 
țări ale lumii.

In Brașov mi-au fost arătate și aceste tractoare și o hartă cu 
țările în care se exportă: sînt țări din apus și răsărit".

â’/r $ r ■
m -li I

la dispoziția întregului popor“
KONNI ZILLIACUS, deputat laburist din Anglia declară:

„Ceea ce s-a rea
lizat în țara dv. 
este atit de impre
sionant și conside
rabil incit după 
părerea mea nu e- 
xistă nici o îndoia
lă că în viitorii

cîțiva ani noua so
cietate socialistă, pe 
care sînteți pe cale 
de a o construi, va 
permite poporului 
romîn să se bucure ' 
din plin de bogății- 

și frumusețile

țării sale, care in 
trecut au fost re
zervate pentru, o 
infimă minoritate, 
dar care astăzi, 
grație socialismului, 
sînt la dispoziția 
poporului întreg".

♦

ROMAN JAKOBSON 
profesor la universitățile 
Harward și Massachusetts 

din S.U.A. a spus :
„Știința romînească îmbo

gățește știința mondială prin 
contribuția sa de idei fecun
de, prin observațiile și desco
peririle sale. Sint in mod 
deosebit impresionat de dez
voltarea intensă și rapidă a 
Institutului de lingvistică al 
Academiei, care întreprinde 
studii profunde și sistemati
ce. Tinăra generație de 
lingviști romini merită o a- 
preciere pozitivă pentru entu
ziasmul său in muncă și cu
noștințele sale profunde asu
pra gindirii lingvistice mon
diale".

Grupul folcloric al Ansam
blului U.T.M. este binecunos
cut în străinătate. Fotografia 
ii reprezintă pe membrii an
samblului defilind înainte de 
spectacol, împreună cu alte 
formații în orașul Dinah (pro
vincia Bretagne — Franța). 
Ziarul „Ouest-France“ a scris 
o cronică elogioasă intitulată 
„Spectacolul magnific al 
grupului folcloric al Ansam
blului tineretului din Bucu
rești". în încheierea cronicii, 
autorul scrie că a fost un 
minunat „spectacol care □ 
incinta! ochii, a încintat ure
chile și pentru ce n-am spu

ne a încîntat inima“

Revista americana de mare 
tiraj „Christian Science Mo
nitor" publică pe o întreagă 
pagină un fototext al unui 
corespondent special care 
ne-a vizitat țara, unde se a- 
preciază în mod elogios con
strucția noii săli a Palatului 
R. P. R. din capitala țării 

noastre.

POPORUI ROMIN
URMEAZĂ CALEA

DE PACE"

New York 3S, N. Y.
. t-Jwnț. COrtțWsfe .75*50

CaSSTIAX Maxim

LUIGI CAV ALIERI, avocat 
din Roma, membru al Consi
liului Mondial al Păcii și 
GIACOMO MINGUZZI din 
Ravenna, membru dl Comite
tului Național al Păcii din 
Italia au declarat:

„Am putut să ne dăm sea
ma că Romînia parcurge cu 
succes calea construcției so
cialiste, îndeplinind astfel o 
operă de civilizație și de pace.

Considerăm că poporul ro
mîn urmează calea unei po
litici de pace și că în mod 
just, primul ministru al Ro
miniei a propus o întîlnire 
la înalt nivel între reprezen
tanții popoarelor din regiu
nea Balcanilor pentru a dis
cuta problema dezvoltării re
lațiilor de bunăvecinătate și 
a creării unei zone denudea- 
rizate în această regiune".

Un popor stăpîn
Cotidianul belgian „Lloyd Anversois" a publicat la sfîrșitul 

anului trecut un ciclu de reportaje despre țara noastră intitulat 
„De-a lungul Rominiei, țară bogată în plină industrializare, 
semnat de C. Deleclos. lată, de pildă, cum relatează autorul 
despre Rafinăria de la Brazi : „Această rafinărie este complet 
automatizată. Un singur tehnician poate regla din biroul său 
procesul de producție din mai multe ateliere. Rafinăria de la 
Brazi produce circa 2.000.000 tone de petrol rafinat și derivate 
petrolifere.

Bueliarest: Show

destinele lui

„Am fost de-a dreptul uimit 
să constat atit de multe pro
grese în 
uzine, o 
colectivă 
culturale
ștești. Pretutindeni, din felul 
de comportare al oamenilor,

am constatat că ei fac parte 
dintr-un popor care are în
credere în viitor, stăpîn pe 
destinele lui- Poporul dum
neavoastră, ca și celelalte po
poare din țările socialiste, nu 
cunoaște plaga oribilă a șoma
jului care bîntuie cu atîta 
furie în țara mea. In Rominia 
cine vrea să muncească, își 
poate realiza visurile cele mai 
frumoase, de aceea sinteți un 
popor de oameni fericiți".

Recent ziarul „The Vanguard 
Daily", care apare la Ran
goon, capitala Birmaniei, a 
consacrat două pagini des
pre drepturile de care se 
bucură poporul romin. Arti
colul este intitulat „Consti
tuția Republicii Populare Ro- 

mîne".

Rumania Builds An Oil Refinerv In India

j*-;

irwîd 
rr-C-n-y- 
raîitm 

nalHins tRrtums.
truth sțnnbtâzed 

l rejmerg Ru^ania is 
fibttUdin# far as m The

„Roadele coexistenței pașnice: Rominia con
struiește o rafinărie de petrol in India".

Sub acest titlu, însoțit de desenul proiectului 
rafinăriei de la Gcuhab, revsta indiană „The 
Petroleum Trade Journal- publică un amplu ma
terial consocrut ojutorjluî pe cere țara noastră 

ocordâ dezv>tăr’ -«.siriei petrolifere din 
India.

Subliniind insecșnclc oervocsre a industriei 
z □cjcătocre de ut-’iaj petre -fer, apreciat ca 
f -nd de cec «ci bună ac-rirte, revista relevă 
'aptul că azi tace -pestrâ situează printre 
-Arile importante producătoare de utilaj petro- 
iifer. Produsele fabricata ■ Rnuunio sint la ni-

velul celei mai înaintate tehnici și in unele ca
zuri ele depășesc prin calitatea lor produsele 
altor țări producătoare de utilaj petrolifer".

In cuprinsul articolului se subliniază „dorința 
sincera □ Rominiei de a lărgi necontenit legă
turile comerciale cu toate țările pe baza avan
tajelor reciproce și a deplinei egalități".

In focsimilul pe care-l reproducem alăturat se 
c'ctă că :„Baza păcii in lume se întemeiază pe 
o mai strinsă cooperare tehnică și economică 
intre națiuni. Acest mare adevăr este simbolizat 
prin rafinăria de petrol pe care Rominia o con
struiește pentru noi la Assam".

Starke Steigerung im Rumănleiigeschâft
.nasche Fortsc-rinne aer rumănis-chen Industrialisierung — Die Planziele fur 1961 

■cn Qrevedakteur Leonidas Martinides

Ziar. „Internationale Wirtschaft', organ al Camerei de comerț federale din Austria, a publi
cat pe aproape o pagină un articol al redactorului șef, Leonidas Martinides, despre succe- 
se-e economiei țării noastre, despre importanța schimburilor comerciale cu Romînia. Articolul 
e.'te ct „0 puternică creștere a schimburilor cu Rominia". Iar în subtitlu citim „Industria

lizarea Rominiei înregistrează progrese rapide. Obiectivele planului pe 1961".



SUBIECTE DE POEZIE

dragoste și mîn-de

oamenilor muncii, 
să arunci o 

e deajuns

In aceste zile, la redacție 
sosesc sute de scrisori, din 
toate colțurile țării. Une 

le conțin reportaje, însemnări, 
altele poezii. Versurile mai 
șchioapătă pe ici pe colo, mij
loacele de exprimare în proză 
nu sînt destul de șlefuite, dar 
din truda scriitoricească a aces
tor tineri răzbate un sentiment 
putfcrnic 
drie față de patria noastră so
cialistă, față de viața tot mai 
înfloritoare a 
E deajuns numai 
privire în juruil tău, 
numai să te gîndești la Onești, 
Săvinești, Bicaz, să vezi orașul, 
uzina sau satul tău, e deajuns 
să te gîndești la viața din trecut 
ți prezent a ta ți a tovarășilor 
tăi, pentru a găsi nenumărate 
subiecte de proză și poezie nea
semuit de frumoase.

Iată ce-i face pe tinerii noș
tri, ca în fiecare seară, după 
ce se întorc de la muncă, să 
aștearnă pe hîrtie gindurile lor, 
să caute ore în șir rime pentru 
poezie. Fiecare dintre ei ar vrea 
să redea cit mai frumos, în ima
gini eît mai meșteșugite, frumu
sețea zilelor noastre de astăzi.

în fiecare oraș, în fiecare 
szină. în fiecare cătun, pulsea
ză viața nouă, în fiecare dintre 
ele, s-au petrecut schimbări ra
dicale.

Cum arăta oare orașul Satu- 
Mare înainte ?

Despre aceasta ne povestește 
tehnicianul Ion Gheorghe. „Două 
străzi avea orașul mai răsărite 
și centrul. Restul orașului nu era 
decît cocioabe în care pruncii 
se stingeau înainte de a apuca 
să meargă în picioare. Aci dom
nea șomajul, incultura, lipsa 
de asistență medicală. Daca arMUNCITORIȘI ELEVI

Astăzi secretul ecuațiilor 
și al formulelor de chimie 
a devenit pentru tinerii 
Schelei Gura Ocniței cu
noscut la fel ca pulsațiile 
strungului, ale motorului 
electric, sau ale aparatului 
de sudură. Și se utopie ini
ma de bucurie cînd îi vezi 
pe tineri cum se străduiesc 
să-și însușească cit mai te- 
meiriic cunoștințele teore
tice și practice pentru a fi 
cit mai folositori produc
ției.

Electricianul Aițiuza Ion, 
mecanicii Panait Ion și Sta
nică Gheorghe, bobinatorii 
Stroie Virgil și Bucu-roiu 
Ion muncesc cu multă pa
siune în producție, obți- 
nînd zilnic rezultate bune. 
In același timp, ei sînt și 
elevi la școala medie sera
lă. Dacă cercetezi catalogul 
școlii medii serale, notele 
de 8. 9 și 10 îți atrag aten
ția chiar după 
prima filă și îți 
ma de bucurie 
noști în cei mai 
pe tovarășii tăi de la Sche-

■ lă. Și nu este de mirare 
dacă peste cîțiva ani îi vom 
întâlni pe acești tineri tot 
în schelele noastre petroli
fere ingineri sau tehnicie
ni. Datorită condițiilor mi
nunate pe care le crează 
partidul și guvernul nostru 
fiilor oamenilor muncii de 
a studia, tinerii pot să a- 
tingă astăzi cele mai înalte 
culmi ale științei.

GH. LUPU \ 
Sondor \

ce întorci 
crește mi
cind recu- 
buni elevi

Scrisori
din Sinaia

E minunat să-ți 
petreci concediul de 
odihnă la una din 
stațiunile de pe Va
lea Prahovei.

De cînd om coborât 
din tren, m-au în
tâmpinat brazii fal
nici încărcați cu ză
padă, vilele cochete 
care se înalță semețe 
la poalele munților.

Sinaia — „Perla 
Carpaților" cum o 
mai denumesc oame
nii — este azi locul 
de întâlnire a mii de 
oameni ai muncii 
care prin grija parti
dului vin aici să se 
odihnească după un 
an de muncă rodni
că. Aici, la Cazinou, 
unde înainte vreme, 

își omorau timpul 
capitaliștii jucând. la 
ruletă, vin astăzi oțe
luri și țesătoare, stu- 
denți și funcționari, 
și își petrec timpul 
avînd la dispoziție 
toate cele necesare.

Cazarea este minu
nată iar hrana deose
bit de bună. Vilele : 
Postăvaru, Caraiman, 
Păltiniș, Bucegiși alte 
zeci de 
cașuri, 
aceste 
mii de 
muncii. 
Sinaia, 
mai mulți 
ai muncii.
1959 peste 39.000 de 
oameni ai muncii 
și-au petrecut conce-

asemenea lă- 
găzduiesc în 

zile sute și 
oameni ai 

An de an, la 
au venit tot 

oameni 
în anul

La căminul de copii'al Combinatului Poligrafic „Casa Scînteii •

fi să vorbesc despre schimbările 
petrecute în acest oraș, ar tre
bui să scriu zeci și sute de pa
gini. Cîteva exemple sînt edifi
catoare.

Numai în ultimii doi ani s-au 
dat în folosință oamenilor mun
cii 300 de apartamente noi. 
înainte, în oraș existau doar cî
teva întreprinderi care nu me
rită să fie comparate nici cu 
niște secții, așa cum le cunoaștem 
noi. Aci, în oraș, sînt acum 12 
unități economice. In 1960 pro
ducția industrială a orașului a 
fost de 24 de ori mai mare ca în 
anul 1938.

Odată cu dezvoltarea indus
triei, a crescut și numărul mun

Din scrisorile primite de la tineri în cadrul 
concursului organizat de ziarul nostru 

in cinstea alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și sfaturile populare

citorilor care in prezent este de 
8 ori mai mare deât in anul 
1948.

în anul 1938 în orașul nostru 
exista un singur spital eu 220 
de paturi iar azi numai spita- 
lul unificat are 1419 paturi. Au 
mai lost înființate două policli
nici, un spital TBC, 10 dispen
sare de uzină, 12 posturi medi
cale. iar numărul medicilor se 
ridică azi la cifra de 300*.

Despre transformările petre
cute în satul ei ne serie ți 
Elena Iordache, azi contabilă la 
schela Tîrgovițte. _ÎB comuna 
mea există o țesătorie care a- 
parținuse patronului Stan Bi- 
zescu.

în acel timp în comună exis
tau 400 de analfabete Dar acele

IN ORAȘUL
RENĂSCUT

A

,,Moartea Vulcanului"
U ex-

Era >n toamna anului 1931. 
Orașul Vulcan se zbatea în 
ghearele șomajului. Mină du
pă mină se închidea și car
tier după cartier rămînea 
pustiu. Trenurile erau pline. 
Minerii plecau în lumea lar
gă, aidoma pasărilor călă
toare. Familii întregi pribe
geau căutînd aiurea plinea 
amară a existenței.

Orașul devenise o ruină.
Și iată că în decembrie 

1931 orașul primi ultima lo
vitură, căzînd pradă beznei, 
fiind scos din r.-țeaua electri
că a Văii Jiului.

In articolul de fond intitu
lat 
ziarul burghez „Avîntuf 
clama cu cinism și totală in
diferență : „A murit Vulca
nul...” apoi continua „Ca și 
în Tăzboiul propriu zis, și în 
războiul contra crizei se pă
răsesc pozițiile ce din punct 
de vedere tactic nu mai pre
zintă nici o însemnătate".

Ce-i păsa ministrului de 
Interne de pe atunci Vaida 
Voevod și 
înconjura 
10.000 de 
nului.

Mai sînt 
comentarii ?

„Așa stăteau lucrurile în 
acea toamnă blestemată1* îmi 
spuse, bătrînul miner Gyapjas 
Peter, a cărui soartă e strîns 
legată, e împletită cu aceea 
a Vulcanului.

In casa nouă și mîndră pe 
care abia anul trecut și-a

putregaiului ee-1 
de soarta 
oameni ai

celor 
Vulca-

și altenecesare

dial în această minu
nată stațiune de 
munte, tn 1960 nu
mărul lor a crescut 
la 52.000.

In fiecare zi, gru
puri de tineri și 
virstnici pornesc în 
excursie spre crestele 
înzăpezite ale munți
lor, de unde admiră 
frumusețile 
muite ale 
colțișor de 
întoarcere îi așteap
tă camere calde, spa
țioase, mîncare bună, 

biblio- 
care le fac 
plăcută, re- 

nease- 
acestui 

țară. La

săli de club, 
teci etc. 
odihna 
creativă.

NICU SBUCHEA
planificator

vremuri s-au scurs de mult pe 
apa Ialomiței, cu industriaș cu 
tot. Azi . în Brănești există o 
școală de 7 ani cu 7 săli de cla
să și 22 cadre didactice.

Un singur medic, îngrijea să
nătatea brăneștenilor, bineînțe
les dacă aceștia dispuneau de... 
bani. Acum la cele două dis
pensare, casă de naștere, farma
cie, lucrează 27 cadre medico- 
sanitare. în comună există azi 
150 aparate de radio, 586 lo
cuințe sînt radioficate, 
familii și-au cumpărat 
zoare. în casele consătenilor 
mei au poposit azi belșugul, 
cultura, viața adevărată".

Muncitorul metalurgist

iar 17 
tele vi

Gh.

Salin din Brașov, a vrut ți el 
*â acrie despre schimbările pe
trecute în orașul și uzina lui. 
Ar fi vrut să scrie despre tot 
ce a văzut, despre toate uria
șele construcții, despre via
ța nouă a tuturor oamenilor 
pe care i-a cunoscut. A încercat, 
dar n-g reușit. Atunci a scris o 
poezie, tn ea și-a pus toată dra
gostea sa pentru realizările 
regimului nostru democrat- 
popular. toată încrederea sa în 
viitor.

țerminat-o, mi-a istorisit bă- 
trinul miner, zbuciumatul 
drum pe care l-a străbătut 
alături de oraș pini cind în 
anii puterii populare s-au 
redeschis minele, 
a sunat 
menii, 
viață.

cînd duda 
din nou, chemînd oa- 
orașul la muncă, la

•k
E primăvară și rîde în soa

re Vulcanul, cu blocurile lu
minoase care adăpostesc Ia 
partere magazinele mari, a- 
provizionate din belșug. A 
pierit imaginea Vulcanului de 
altădată, năpădit de cele 34 
cîrciumi cu pereții coșcoviți 
și mucegăiți. Cele 1262 apar
tamente și cele 450 locuințe 
individuale noi ale minerilor 
stau mărturie. Dar asta nu e 
totul. S-au construit 3 cămi
ne culturale, 3 cluburi cu 
săli de spectacole, baze spor
tive noi cu arene de fotbal, 
baschet, volei etc. S-au înfiin
țat 7 biblioteci cu peste 17.000 
volume diferite, citite anual 
de peste 300.000 de cititori.

înainte de 1944 spitalul a- 
vea 60 locuri pentru bolnavi 
și 5 cadre medicale, astăzi 
sînt 215 locuri și 98 cadre 
medicale. Tot pentru ocroti
rea sănătății minerilor au luat 
ființă 2 policlinici, 3 dispen
sare ți un sanatoriu de noapte.

Dar Vulcanul va fi din ce 
în ce mai tînăr, va fi tot 
mai frumos.

Ritmul uniform de constru
ire continuă. Blocuri noi se 
vor înălța pe o distanță de 1,5 
km ; se va construi o școală 
cu 16 clase, se va termofica 
orașul, iar în următorii ani 
va fi dată în exploatare cea 
mai mare spălătorie de căr
bune din Valea Jiului. Parcă 
văd orașul în faptul serii, a- 
tunci rând se îngeamănă ziua 
cu noaptea, inundat de lumi
nile fluorescente, ce vor cu
prinde artera principală pe o 
porțiune de 1200 m., lumini 
ce vor călăuzi pașii trecăto
rilor. Așa va arăta Vulcanul 
nostru de mîine.

O admirabilă și emoționan
tă realizare a studiouri
lor sovietice în centrul 

căreia se află chipul luminos 
al unuia din nenumărații fii 
ai gloriosului proletariat rus, 
crescuți deopotrivă în focul a- 
prigelor lupte revoluționare și 
în grandioasele bătălii pașnice 
ale construcției socialiste. Er
makov, contemporan demn al 
secolului douăzeci — secolul 
măreț in care a început izbîn- 
da celei mai nobile năzuinți a 
omenirii — socialismul, întru
chipează simplu și eroic tră
săturile tipice ale omului so
vietic. Toate marile evenimen
te l-au găsit pe Ermakov pre
gătit și în ofensivă. în timpul 
revoluției este comisarul unui ' 
detașament roșu, iar în 1930 
începe construcția primei uzi
ne sovietice de automobile. 
Mai tîrziu, în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Pa
triei, Ermakov va trimite fron
tului tancuri puternice și de 
temut, pentru ca în 1943 să lu
creze la refacerea distrugeri
lor provocate de cotropitorii 
hitleriști. Filmul se încheie cu 
minunata imagine a construc
țiilor septenalului cărora Er
makov li se dăruie cu toată 
pasiunea și puterea.

Redînd cu autenticitate pa
tosul unor etape de neuitat 
din istoria statului sovietic, pe 
care le transmite printr-un 
limbaj cinematografic expre
siv și matur, filmul are o deo
sebită valoare artistică și edu
cativă. Imaginile au o mare 
forță și plasticitate, sugerîn- :

Și chiar dacă pe lingă un șan
tier treci în fiecare ri, nu poți 
să nu-ți arunci măcar o dată 
privirea spre el. Te impresio
nează fiecare pas spre mai aus 
al constructorilor. ~ 
alături de ei de 
Același sentiment 
pe corespondentul 
tar elevul Victor 
construcțiile din 
Turnu Severin.

Torentul de oțel, țîșnește 
Și-n forme-și modelează para 
Un șantier îmi este țara 
Sub ochii mei o văd cum crește.

Dar nu numai locurile și-au 
schimbat înfățișarea. Oamenii, a 
căror energie creatoare a fost 
descătușată, urcă tot mai sus pe 
treptele cuceririi științei și cul
turii. Sub conducerea înțeleaptă 
a partidului nostru, porțile știin
ței se deschid în fața robilor de 
ieri.

Gh. Roman, muncitor la Ate
lierele de automotoare C.F.R. 
Brașov a scris o scrisoare lungă 
despre tovarășul său de muncă 
Ghiță Părpăluță.

Ghiță e azi muncitor în tur
nătorie. Aici și-a îndeplinit unul 
din visurile sale din copilărie. 
Acum în formele lucrate de el, 
oțelul «i fonta lichidă se mode
lează în diferite piese.

Cine era Marcel Semciuc îna
inte ? Un băiet an sărman al 
unei familii de țărani săraci. 
Cine e el astăzi ?... Maistru fur- 
nalist la Călan. Comuniștii l-au 
ajutat să 
o înaltă

De?pre 
Chiriac, 
cretar al _ _
U.T.M. Călan.

Dar mai sînt în aceste scri
sori și rînduri scrise de tineri 
care pentru prima oară se vor 
prezenta în fața urnelor de vot. 
Sînt cei care au împlinit 18 
primăveri. Acest eveniment, este 
deosebit de important în viața 
lor. Pentru prima oară, iau și 
ei parte la viața politică a țării. 
Acestui eveniment, mulți tineri 
îi închină versurile lor. Azi vo
tează pentru întîia oară, mîine, 
vor fi maiștri, ingineri, muncitori 
fruntași sau furnaliști așa cum 
visează și Marius Niță din Bacău 
în versurile sale.

învețe sâ-și însușească 
calificare profesională, 
el ne scrie Constantin 
fost muncitor, azi se- 
Comitetului orășenesc

De sus de pe furnale, eu văd
și viitorul. 

Zidit de mine poate și de flăcăi 
de-o seamă, 

Mi-i dragă mult uzina, livada 
și tractorul, 

Acesta e îndemnul, ce să 
votez mă cheamă.

Fiecare realizare a regimului 
nostru democrat-popular, fiecare 
succes al oamenilor muncii con
duși de partid, fiecare schim
bare din viața oamenilor mun
cii, constituie surse inepuizabile 
din care se inspiră tinerii noștri 
corespondenți voluntari în scri
sorile și versurile lor, fiindcă 
însăși viața liberă de azi e • 
poezie a vremurilor noi.

GH. NEAGU I

IOSIF CRAC
electrician

Cadru din fiwnul „Contemporanul secolului

see&luLui
du-i spectatorului idei profun
de. Iată, de pildă, apariția lui 
Ermakov pe locul unde se va 
înălța viitoarea uzină. Acum, 
terenul acesta e pustiu și de
zolant. Ici-colo, pasc cîteva 
vite, lntîlnindu-l însă acolo pe 
un activist de partid, care face 
măsurători, directorul viitoa
rei uzine pare să vadă pe dea
supra tremurului sfios al ier
bii înălțindu-se zidurile înalte 
ale construcțiilor. Cei doi se 
privesc cu încredere unul pe 
celălalt și bat energic în pă
mânt o modestă placă de lemn 
pe care scrie cu litere mari 
„Uzina gigantică de automo
bile". Contrastul e izbitor, dar

CRONICA FILMULUI

nu pentru a crea pur și simplu 
o situație de cert și liric umor, 
ci pentru a exprima plastic o 
idee prețioasă: de aici s-a por
nit, de la o scîndură modestă, 
de la cazma și tîrnăcop, de la 
lupta acerbă cu ploaia, cu ne
încrederea unora, așa cum ne 
vor arăta imaginile imediat 
următoare. Și de la o imagine 
în care constructorii luptă e- 
roic cu lipsa de utilaje și vi
tregia naturii, o tăietură de 
montaj ne aduce pe ecran o 
inscripție victorioasă : „Am în
vins, tovarășiaparatul de 
filmat descriind în mișcări 
largi panorama gigantică a u- 
zinei de automobile. Aproape

Sculptorul Dorio Lazăr pre
gătește lucrarea „Oțelar“ 
care va fi prezentată în cin
stea aniversării o 40 de ani 
de la înființarea Partidului 

Comunist din Rominia.

Te bucuri 
fiecare succes, 
îl încearcă ți 
nostru volun- 
Rusu, privind 

orașul său,

In casa nouă
7. inărul zidar 

Sopalcă s-a
Gheorghe 
mutat în 

casă nouă. Camere spa
țioase, zugrăvite cu gust, cu 
parchet lustruit pe jos, cu în
călzire centrală. Trăiește din 
plin această bucurie, împreu
nă cu soția lui, muncitoare 
textilistă. Bucuria lui este cu 
atit mai mare, cu cit el este 
unul dintre harnicii construc
tori din echipa de tineri zi
dari condusă de tatăl său. A- 
lături de ceilalți constructori, 
ei a lucrat cu sîrguință pen
tru ca acest bloc cu 32 de a- 
partamente, situat pe strada 
Karl Marx din orașul Bîrlad 
să fie dat în folosință cu două 
luni mai devreme, pentru a fi 
gata acum, înaintea alegerilor 
de la 5 martie.

Așadar, prin grija statului 
nostru democrat-popular, oa
menii muncii din Bîrlad au 
primit, spre bucuria lor, un 
nou bloc modern, confortabil, 
pe lîngă cele 4 cu 137 de a- 
partamente pe care le-au pri
mit anul trecut. Și iată că în- 
tr-unul din acestea, dat în fo
losință de curînd, s-a mutat și 
candidatul de partid Gheorghe 
Sopalcă. Și, într-una din ca
merele spațioase, cu ferestrele 
largi spre soare, noua gazdă a 
primit primii musafiri. Cine 
sînt ei ? Tatăl lui Gheorghe 
împreună cu tinerii zidari din 
echipă și tînărul inginer con
structor Ion Iorga, cel care a 
consemnat în scriptele blocu
lui : „lucrări de foarte bună 
calitate f“.

Este și acesta un prilej pen
tru ca gazda să toarne în pa
harele musafirilor, din carafa 
mare care stă pe masa abia 
adusă în noua locuință a ti
nerilor muncitori. Locuință 
nouă. Nici nu se poate un dar 
mai frumos ca acesta primit 
in preajma alegerilor.

NTCOLAE BARBU

Marx. 
suge- 

dintre 
al so- 
sovie-

imediat, o altă expresivă tă
ietură de montaj : cadrul ce 
înfățișează ridicarea cu ma
caraua a șasiului primului au
tocamion sovietic este urmat 
de mîini care ridică pe un pie
destal bustul lui Karl 
Imaginea emoționează, 
rînd imediat legătura 
opera genialului dascăl 
ciclismului și oamenii 
tici, cei care au înfăptuit pen
tru prima oară în istorie ne
muritoarele idei ale socialis
mului, construind orânduirea 
fără exploatare.

Pentru dezvăluirea caracte
rului complex al eroilor și al 
situațiilor, realizatorii filmu- 

lut folosesc cu măiestrie pro
cedeele specifice artei cinema
tografice. Impresionează, 
asemenea, modul în care ei 
știut să creeze o legătură 
moțională între secvențele 
descriu scene din familia 
Ermakov. In baraca modestă 
de pe șantierul uzinei de au
tomobile, Ermakov, înconjurat 
de grija și dragostea soției, 
smulge cărților, la flacăra pa
lidă a lămpii cu gaz, secretele 
meseriei de inginer construc
tor. Copleșit de oboseala unei 
încordate zile de muncă după 
ce se convinge că cei doi co
pilași dorm liniștiți, ațipește 
fără să vrea cu capul pe ma-

de 
au 
e- 
ce 
lui

ANGAJAMENTELE
OBLIGĂ

ca numărul lor să ajun- 
15, să antreneze toți fi
la cursul agrozootehnic

Prin hotărîrîle adoptate la 
adunarea de dare de seamă 
și alegeri a organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. „1 
Mai" din comuna Cuza Vodă, 
raionul Călărași, șj in adunări 
ulterioare, utemiștii s-au an
gajat să transporte pe cîmp 
peste 7.000 tone îngrășăminte 
naturale, să amenajeze trei 
platforme de gunoi, să însilo- 
zeze 3.200 tone furaje, să or
ganizeze cinci echipe de tine
ret în cadrul brigăzilor de 
cimp care să obțină cel puțin 
2.000 kg griu. 3.000 kg po 
rumb-boabe, 35 tone porumb 
siloz la hectar pe terenurile 
ce le-au fost repartizate, să 
organizeze un post utemist de 
control în cadrul gospodăriei, 
să recomande tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic, 
astfel 
gă la 
nerii 
etc.

Cum s-a trecut la îndeplini
rea acestor hotărîri ? Comi
tetul organizației de bază 
U.T.M. (secretară tovarășa 
Olga Stoichița) a luat din 
timț, o seamă de măsuri pen
tru îndeplinirea acestor ho- 
tăriri. Astfel, membrij comi
tetului au discutat cu consi
liul de conducere al gospodă
riei problema creării echipe
lor de tineret, au selecționat 
cîțiva tineri buni, ca Gheor
ghe Răducan, Maria Cojoca- 
ru, Gheorghe Cernea și alții 
pe care i-au recomandat ca 
șefi de echipă ; birourile 
organizațiilor U.T.M. din 
brigăzile de cimp au dis
cutat, la rîndul Lor, cu cei 
mai pricepuți utemiști și ti
neri, care au fost apoi pro
puși in echipele de tineret 
iar activitatea unor tineri co
lectiviști ca Florea Șt. Ion și 

nual. Soția îl lasă să doarmă 
cîteva clipe, punîndu-i însă 
alături ceasul deșteptător. Cînd 
ceasul va suna, buimac încă, 
Ermakov va duce deșteptăto
rul la ureche, ca pe receptorul 
unui telefon: „Da, aici e Er
makov". Scena are sensul ei, 
sugerînd că Ermakov, așa cum 
îl vom vedea totdeauna, e 
gata oricînd la chemare. Mai 
tîrziu, într-o altă secvență, i- 
maginea celor doi soți rămași 
în intimitate ne amintește 
prin compoziția cadrelor — pe 
un alt plan — scena de care 
vorbeam mai înainte. De data 
aceasta însă telefonul va suna 
cu adevărat, aducîndu-i groaz
nica veste a mișelescului atac 
hitlerist împotriva Uniunii So
vietice. Preluînd în fiecare 
scenă de familie unele ele
mente comune scenelor ante
rioare, realizatorii au reușit să 
le dea o forță deosebită, cre
ând momente de emoționant 
lirism.

Fiind purtătorul unor idei 
profund umane și generoase, 
izvorîte din patosul luptei pen
tru cauza socialismului, filmul 
emană cu fiecare scenă care 
se consumă pe ecran o deose
bită forță mobilizatoare. Des
tinul glorios al lui Ermakov 
are elemente de adevărată e- 
popee, dezvăluind marea for
ță a partidului comuniștilor 
care crește oameni ce 
strălucire acestui secol 
faptul că trăiesc, luptă și 
cesc în răstimpul său.

dau 
prin 

mun-

ATANASIE TOMA 

Buzoianu C. Dumitru, care au 
manifestat anul trecut indisci
plină in muncă, a fost, anali
zată în ședința comitetului or
ganizației de bază. Ei au fost 
încadrați în echipele ide tine 
ret numai după ce s-au anga
jat că vor lucra conștiincios, 
disciplinat în tot timpul anu
lui. Astfel, cu aprobarea con
ducerii gospodăriei, au luat 
ființă toate cele 5 echipe de ti
neret In cadrul echipelor, 
printre tineri, vor lucra însă 
și colectiviști mai in vîrstă 
care vor împărtăși tinerilor 
din experiența lor.

Acum, colectiviștii acordă o 
deosebită atenție pregătirilor 
pentru campania de primăva
ră. Echipele de tineret din 
brigăzile I-a și a IlI-a au con
tribuit la amenajarea a două

Pentru o contribuție 
sporită a tinerilor 

colectiviști din G.A.C 
„1 Mai", comuna Cuza- 

Vodâ, raionul 
Călărași, la creșterea 

productivității 
animalelor 

proprietate obștească

platforme de gunoi. In ace
lași timp, organizațiile U.T.M. 
din brigăzi au mobilizat tinerii 
care au transportat și împrăș
tiat pe cimp peste 1.900 tone 
de îngrășăminte naturale.

Membrii echipelor de tine
ret s-au angajat să obțină în 
anul acesta recolte superioare 
celor ce se vor realiza în me
die pe întreaga gospodărie. 
Pentru aceasta, obiectivul cen
tral al întrecerii socialiste ce 
se va organiza de-a lungul ce
lor trei campanii agricole ale 
anului va fi efectuarea tutu
ror lucrărilor la un înalt nivel 
agrotehnic.

Tot în scopul întăririi eco
nomice a gospodăriei nu
meroși utemiști și tineri au 
participat la acțiunea de re
coltare a stufului. în cursul 
acestei acțiuni, tinerii au adu
nat peste 3.500 maldăre de 
stuf, care au fost folosite în 
deosebi ca acoperămînt Ia 
grajduri, saivane etc. Prin 
astfel de acțiuni utemiștii au 
cîștigat stima colectiviștilor.

Din păcate unele hotărîri 
privind mobilizarea tineretu
lui la munca de întărire eco
nomică a gospodăriei, adop
tate în adunarea de alegeri, 
nu au fost duse pînă la ca
păt.

Să luăm, de pildă, hotărî- 
rea cu privire la recomanda
rea unor tineri pentru a 
munci în sectorul zootehnic și 
la crearea unei echipe de ti
neret la ferma de vaci a gos
podăriei.

în sectorul zootehnic lu
crează 12 tineri, dintre care 
7 la ferma de vaci. Aici, la 
fermă, s-a creat într-adevăr o 
echipă de tineret, condusă de 
mulgătorul Ilie Ghenu. Dar 
munca acestei echipe nu este 
încă bine organizată. Deși în 
prezent, datorită dezvoltării 
bazei furajere, s-au creat con
diții mai bune pentru crește
rea productivității animale
lor, rațiile de furaje nu 
sînt încă minuțios întocmite, 
astfel ca să ducă la creșterea 

‘continuă a producției de lap
te. De fapt, echipa nici nu 
are un program de lucru con

Premieră 
la Teatrul Național 

„I. L. Caragiale"
Teatrul Național „Z. L. Cara- 

giale“ prezintă în seara zilei 
de vineri 3 martie, în sala Stu
dio a șasea premieră a stagiunii. 
Se va reprezenta cea mai recentă 
lucrare a dramaturgului sovietic 
Alexandr Korneiciuk : „Ascul- 
tă-ți inima".

Ralurile principale sînt inter
pretate de: Marcel Anghelescu, 
Dina Cocea, Al. Giugaru, Em. 
Petrul, Eugenia Popovici, Con
stantin Stinescu, Coca Andro- 
nescu, N. Gr. Bălănescu, Florin 
Piersic, Matei Alexandru, Eva 
Pătrășcanu, Gr. Pavel, Liviu Cră
ciun, N. Pereanu, C. Rauțchi, 
Eliza Plopeanu, N. Enache. 
Regia: Alexandru Finți ; Deco
rurile: Mihai Tofan;

Neagu Stana muncitoare la 
fabrica de conserve „Flora" 
din Capitală acordă mare a- 
tenție operației de închidere 
a boreanelor de conserve și 

calității acestora.

Tnsdmînțdrile 

în regiunea 
Oltenia

Gospodăriile agricole colec
tive din comunele Mîrșani, 
Corlătești, Scărișoara, Drăr.i- 
cu, Valea Standului, Birza 
și altele din sudul regiunii 
Oltenia au terminat insămîn- 
țarea mazărei și ovăzului. 
Mai mult de jumătate din su
prafețele prevăzute pentru 
aceste culturi au fost însămin- 
tate și pe terenurile gospodă
riilor colective Poiana Mare, 
Moțăței, Tunarii vechi.

Colectiviștii continuă tot 
mai intens lucrările de întreți
nere a ogoarelor de toamnă și 
transportul îngrășămintelor 
naturale pe terenurile desti
nate culturii porumbului.

(Agerpres)

cret, cu obiective precise, mo
bilizatoare, care să stimuleze 
întrecerea pentru obținerea 
unor producții sporite de 
lapte.

Ținînd seama de importanța 
economică deosebită pe care 
o prezintă sectorul zootehnic 
pentru gospodăria agricolă co
lectivă, comitetul organizației 
de bază U.T.M. este dator să 
ia fără întîrziere măsurile ne
cesare pentru sporirea contri
buției tineretului la dezvolta
rea șeptelului proprietate ob
ștească. în primul rînd este 
util să fie recomandați în con
tinuare noi tineri, dintre cei 
mai buni, care să lucreze ca 
îngrijitori de animale. Activi
tatea pe care o va desfășura 
în această direcție organizația 
de bază U.T.M. nu trebuie să 
se oprească însă aici ; acesta 
este numai începutul. Tinerii 
care au fost recomandați să 
lucreze în sectorul zootehnic 
trebuie îndrumați și ajutați 
să obțină producții din ce în 
ce mai mari de la vacile pe 
care le îngrijesc.

Chemările din Directivele 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste în cin
stea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia trebuie 
să fie însușite de toți tinerii 
colectiviști. Pentru a stimula 
interesul tinerilor îngrijitori de 
animale față de obținerea unor 
producții de lapte mereu spo
rite. este util ca organizația 
de bază U.T.M. să-i antreneze 
în întrecerea socialistă orga
nizată in gospodărie, să aibă 
grijă ca angajamentele pe 
care și le iau aceștia in ca- 
drul întrecerii să corespundă 
posibilităților reale existente 
în acest sector, să urmărească 
cu regularitate felul in care 
sînt îndeplinite aceste anga
jamente. în același timp este 
necesar ca tinerii îngrijitori 
de animale să fie ajutați să-și 
ridice necontenit calificarea 
profesională. în acest scop 
este bine să fie trimiși pe o 
perioadă oarecare într-una 
din gospodăriile de stat din 
raion unde există o bogată 
experiență în creșterea ani
malelor și totodată să fie or
ganizat studiul individual al 
literaturii de specialitate.

întrecerea socialistă trebuie 
să cuprindă pe toți tinerii co
lectiviști, din toate sectoarele 
de producție, iar obiectivul 
central al întrecerii să fie asi
gurarea unei înalte calități a 
tuturor lucrărilor — atît în 
cîmp cit și în zootehnie — în 
scopul obținerii unor produc
ții din ce în ce mai mari.

Gospodăria agricolă colec
tivă „1 Mai“ din comuna 
Cuza Vodă, este o gospodărie 
mare, bogată, cu o avere ob
ștească de cîteva milioane de 
lei, cu oameni harnici. In 
gospodărie, tineretul are un 
cîmp vast de activitate. Co
mitetul comunal U.T.M. Cuza 
Vodă, activiștii Comitetului 
raional U.T.M. Călărași, vor 
trebui să ajute mai mult or
ganizația de bază din această 
gospodărie în organizarea și 
educarea tineretului, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor pe 
care le-a adoptat în scopul în
tăririi economico-organizatori- 
ce a gospodăriei colective.

ȘT. NECANIȚKI



Activitatea sportiva 
de masă

pe un drum bun

Ce posibilități aveți 
pentru îmbunătățirea 
calității produselor î

Pe urmele 
materialelor 

publicate

Populari-

încă înainte de începerea 
sezonului sportiv de iarnă, re
dacția noastră a organizat un 
raid prin asociațiile sportive 
din Cîmpina. publicîndu-1 sub 
titlul „Sportivii din Cîmpina 
în vacanța mare ?“...

De mai mulți ani, — se spu
nea în articol — cele două 
asociații sportive de la schela 
Cîmpina și Atelierele centrale 
nu se preocupă de atragerea 
maselor de tineri la practica
rea sportului, atenția lor fiind 
îndreptată doar spre unele dis
cipline sportive ca: fotbal, box 
etc-

Critica făcută de ziar a aju
tat asociațiile sportive și co
mitetele U.T.M. să organizeze 
mai temeinic activitatea spor
tivă de iarnă și în general 
activitatea sportivă de masă.

Rodul muncii 
colective

Analizînd lipsurile semnala
te, comitetul U.T.M. de la 
Schela Cîmpina, cu sprijinul 
Consiliului raional U.C.F.S. a 
trecut la reorganizarea asocia
ției sportive ținînd seama ca 
din consiliul de conducere să 
tacă parte în primul rînd ti
neri pasionați 
de sport, buni 
organizatori.

A fost repa
rată într-un 
timp foarte 
scurt arena de 
popice și s-a 
trecut imediat 
la pregătirea 
materialelor 
necesare vii
toarelor întreceri, 
zarea Spartachiadei de iarnă a 
tineretului a constituit o pre
ocupare deosebită a organiza
țiilor U.T.M. care au avut un 
mare rol în atragerea tinerilor 
la practicarea a diferite disci
pline sportive.

Ținînd seama că activitatea 
de producție în schela Cîmpi
na, se desfășoară în mai multe 
secții, la distanțe destul de 
mari una de alta, asociația 
sportivă in colaborare cu or
ganizațiile U.T.M. a luat mă
suri ca fiecare dintre aceste 
secții să fie dotate cu mate
rialul sportiv necesar. Rezul
tatul acestor măsuri a fost 
deosebit de fructuos. Ca nici
odată. la întrecerile sportive 
din cadrul Spartachiadei de 
iarnă au participat aproape 
400 tineri petroliști. E un re
zultat foarte bun cu care atit 
comitetul U.T.M., cît și aso
ciația sportivă se pot mîndri. 
întrecerile de tenis de masă, 
șah. săniuțe, popice, schi, pe 
lingă faptul că au atras nu
meroși tineri la startul lor, au 
avut și un însemnat rol de 
popularizare a acestor disci
pline sportive în rîndul celor
lalți tineri. în urma desfășu
rării întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului au fost 
selecționați numeroși tineri 
șahiști, schiori și jucători de 
tenis de masă care au împros-' 
pătat loturile secțiilor respec
tive și se pregătesc cu serio
zitate în vederea viitoarelor 
întîlniri. Cu aceasta însă, co
mitetul U.T.M. și asociația 
sportivă nu consideră că au 
făcut totul. încă de pe acum 
ei au început să se pregăteas
că în vederea mobilizării ma- 
rei majorități a tinerilor la 
sezonul sportiv de vară.

La secția Mislea se amena
jează o nouă arenă de popice, 
iar la bazinul de înot s-a fă
cut deja instalația pentru în
călzirea apei. Astfel înotătorii 
și jucătorii de polo își vor pu
tea începe antrenamentele 
mult mai de vreme. S-a orga
nizat deja un campionat de 
popice între secții la care par
ticipă toți amatorii acestui 
sport.

în viitoarele duminici spor
tive, se vor organiza con
cursuri atletice „Cel mai bun 
aruncător",, Cel mai bun să
ritor" care vor stimula în
deosebi participarea începăto
rilor. Asociația sportivă de 
la Schela Cîmpina, se numără 
acum printre asociațiile cu o 
bogată activitate sportivă la 
care participă tot mai mulți 
tineri muncitori.

Doar pe jumătate
Intr-o bună măsură și au în

sușit critica și tovarășii din 
conducerea asociației sportive

Marii jucători de fotbal, ca 
și renumiții artiști de cinema 
au fost denumiți în occident 
„stele". Desigur că cei ce i-au 
denumit astfel s-au gîndit la 

. strălucirea lor, la măiestria 
la care aceștia au reușit să se 
înalțe. Au ținut ei oare seama 
că, deseori, chiar și cele mai 
strălucitoare stele, după un 
tremur de o clipită se spul
beră și se pierd în necunoscut, 
în prăpăstii întunecoase ?

Tocmai aceasta este situația 
în occident, în domeniul fot
balului. Din cînd în cînd la 
orizont apare o „stea" puter
nică, care strălucește un timp 
oarecare. Toată lumea e mul
țumită, aplaudă; spectatorii 
se amuză, marii financiari se 
străduiesc s-o jumulească cit 
mai eficient. Pină cînd cel ce 
a fost în coloanele presei oc
cidentale „un virtuos al min
gii", „un idol al tribunelor" 
dispare. Nu pentru că ar fi 
murit, nu — are doar în jurul 
a 30 de ani! Pentru că nu-l 
mai țin... picioarele. Urmează 
disgrația, decăderea. Și ajunge 
muritor de foame — el, răsfă
țatul gazetelor marilor busi
nessman! !

...Poate că nici pînă azi n-au 
încetat uralele la adresa echi- 

de Ia Atelierele centrale Cîm- 
pina- Fără îndoială că de la o 
activitate sportivă de masă a- 
proape inexistentă, la atrage
rea a peste 150 de tineri la 
întrecerile Spartachiadei e un 
început bun. Sînt însă posi
bilități mult mai mari. La șah 
de pildă, nu au participat de- 
cît 120 de tineri, iar în între
prindere sînt de 3 ori mai 
mulți șahiști. La tenis de 
masă s-au întrecut doar 28 
de tineri. E o cifră destul de 
mică față de numărul mare 
de tineri care lucrează aici. 
E foarte bine că tovarășul Ion 
Comănescu — președintele a- 
sociației sportive — s-a pre
ocupat în mod deosebit de 
reorganizarea secțiilor pe 
ramuri de sport. Și se poa
te spune că s-au obținut 
deja unele succese. Azi aproa
pe 40 de tineri boxeri se pre
gătesc cu regularitate, iar cei 
36 motocicliști au început an
trenamentele. La fel și jucă
torii de tenis de masă, schio
rii, șahiștii, continuă pregăti
rile. Din păcate însă, aceste 
loturi nu sînt împrospătate 

cu elemente ti
nere, talentate, 
din rîndul ti
nerilor munci
tori din atelie
re. Cauza o 
constituie pe 
de o parte, lip
sa organizării 
unor competiții 
de masă cu ca
racter local, în 

atrași tinerii înce
pe de altă parte, 
colaborări strînse

care să fie 
pători, iar 
lipsa unei 
între organizația U.T.M. și a- 
sociația sportivă. Pînă acum 
această colaborare s-a rezumat 
numai la alcătuirea unui plan 
de muncă comun, fără inițierea 
unor acțiuni de popularizare 
a sportului, de atragere a cît 
mai mulți tineri pe stadion. 
Puțina dezmorțeală din timpul 
marilor competiții de masă 
au poate satisface dorința per
manentă a tinerilor de a face 
sport Asociația și-a propus 
pentru viitor, organizarea a 
cit mai multe competiții loca
le- Succesul depinde însă de 
felul cum vor fi folosiți ti
nerii sportivi fruntași, cum 
vor fi popularizate aceste 
competiții în masa largă a ti
neretului.

Numeroși tineri doresc să 
practice cultura fizică și spor
tul continuu, neîntrerupt A- 
ceasta cere organizatorilor mai 
multă pricepere în organiza
rea concursurilor, mai multă 
muncă de popularizare a spor
tului pentru atragerea tineri
lor pe stadioane.

N. GHEORGHE

Oaspeji

Foto : R. VASILE

Ibolyo Kădăr, elevă în anul 
II al școlii sportive de elevi 
din Tg. Mureș, învață cu sir- 
guință și dovedește calități 
deosebite pentru gimnastică. 
\/-o prezentăm pe tinăra 
gimnastă evoluînd la parale

le inegale.

G)estiiuiL
pei braziliene, care în 1958 a 
cîștigat supremul trofeu, pe 
care l-a adus în Brazilia.

Jucătorii au fost purtați pe 
brațe.

Autoritățile au promis fie
cărui jucător cite o vilă pro
prie.

Marii financiari promiteau 
statui de aur în mărime na
turală.

Pe piața fotbalului, prețul 
indica : 1.000.000 cruzeiros per 
o bucată jucător...

Numai că...
Peste jumătate 

de an ziarele po
meneau fugar: s-a 
renunțat la con
strucția vilelor 
proprii pentru ju
cători ;

marii financiari au 
să folosească aurul promiselor 
statui intr-un mod mai puțin 
romantic, dar mai rentabil.

Și totuși, chiar în momen
tele cînd numele unor Didi, 
Vava, Garrincha, Santos, Gil- 
mar se aflau pe buzele tutu
ror, o voce lucidă — unul din
tre specialiștii brazilieni ai 
fotbalului, pe nume I. Kern — 
făcea o propunere extrem de 
prozaică : „în mod excepțional 
să se fixeze pentru campionii 
mondiali o pensie care să le 
asigure bătrînețea".

preferat

(Urmare din pag. I-a)

Echipa R. P. R.
în semifinalele 

campionatului mondial 
de handbal

• Echipa de handbal în 7 a 
R. P, Romîne a susținut joi în 
orașul Hassloch primul său 
meci în turneul final al cam
pionatului mondial de hand
bal. Partenerul de joc al e- 
chipei nostre a fost reprezen
tativa Japoniei. După o primă 
repriză ceva mai echilibrată, 
handbaliștii romîni și-au im
pus superioritatea în cea de-a 
doua parte a întîlnirii repur- 
tînd o victorie la soor cu 29-11 
(14-7). Indiferent de rezulta
tul pe care-1 va obține în me
ciul cu R S. Cehoslovacă, se
lecționata R. P. Romîne se ca
lifică pentru etapa semifina
lelor.

Alte rezultate înregistrate 
joi seara: Islanda — Elve
ția 14-12 (7-7) ; Norvegia — 
Iugoslavia 18-17 (9-9) ; Franța 
— Olanda 21-11 (7-5).

Schi
timp• Incepînd de astăzi, 

de 3 zile, pe pîrtiile stațiunii 
de sporturi de iarnă de la Po
iana Brașov se vor desfășura 
întrecerile jubiliare de schi 
ale concursului internațional 
la care participă sportivi de 
certă valoare din R. S. Ceho
slovacă, Franța, Austria, R.P. 
Polonă, R. P. Ungară, R. D.

„Ce stupiditate 1“ au spus 
mulți. Cît de trează era însă 
această voce ! Ce-i așteaptă în 
viitor pe „așii" fotbalului bra
zilian după ce picioarele lor 
nu vor mai fi înscrise în co
tele de bursă sportivă? 
putea ei să-și cîștige 
tența ?

Vor 
exis-

soco-Domingo Da Gia este 
tit ca unul dintre cei mai ta- 
lentați jucători de fotbal ai

Din lumea fotbalului 
occidental —

Braziliei și ai lumii, din toate 
timpurile. Pentru prima oară 
în cronicile de fotbal de nu
mele său s-a alăturat adjecti
vul de „MARELE". Era denu
mit „conquistadorul" fotbalu
lui. Avea calități de aur: știa 
să organizeze de minune atit 
atacul cît și apărarea — în 
permanență domina centrul 
cîmpului de joc — era dotat 
cu multă fantezie și se des
curca magistral în cele mai 
dificile situații. Dar cine nu-l 
cunoștea pe faimosul Domingo 
Da Gia în urmă cu aproxima
tiv 30 de ani! Unde se află 
acum redutabilul fotbalist

Germană și R. P. Romînă. Pe 
lista participanților figurează 
numele unor schiori renumiți 
în Europa ca Arlette Grosso 
(Franța), Leo Lacroix (Franța), 
Pierre Stamos (Franța),S. Ga- 
sienicza (R. P. Polonă), Nor
bert Lippautz (Austria) și alții. 
In ultimul moment, federațiile 
de specialitate din R. P. Bul
garia, Italia și Elveția au a- 
nunțat că nu pot deplasa echi
pele anunțate deoarece lotu
rile au suferit numeroase in
disponibilități.

Patinaj
• Pe patinoarul din orașul 

Kirov, în fața unui public nu
meros, a început la 1 martie 
tradiționalul meci de patinaj 
viteză dintre echipele Norve
giei și Uniunii Sovietice. Pro
ba pe distanța de 500 m a 
fost cîștigată de campionul 
olimpic Evghenii Grișin în 
42”H10 urmat de Oleg Sabarov 
în 42"7/10. Din echipa norve
giană cel mai bun rezultat l-a 
obținut Reidar Bettun 43”6/10. 
Cursa de 5.000 m a fost domi
nată de asemenea de patina
torii sovietici. Pe locul întîi 
s-a clasat Kosicikin 8’14”9/10, 
iar pe locul doi Seiersten 
(Norvegia) — 8’24”9H0. După 
prima zi de concurs scorul 
meciului este de 123,005— 
86,005 puncte în favoarea pa
tinatorilor sovietici.

Hochei
• Meciurile disputate joi 

pentru repartizarea echipelor 
în diferitele grupe ale cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață s-au terminat cu 
următoarele rezultate : R. D. 
Germană — Norvegia 6-3 (1-0 ; 
1-1 ; 4-2) ; Anglia — Belgia 
18-1 (7-1 ; 6-0 ; 5-0); Austria 
— R. P. Romînă 6-5 (1-1; 4-3 ; 
1-1). Echipa R. P- Romîne va 
juca în grupa C alături de e- 
chipele Franței, Belgiei, Iugo-

Portul Constanța găzduiește 
în aceste zile vasul „Las Vil
las" sub pavilion cubanez. Pe 
vas se încarcă pentru Cuba 
tractoare romînești UTOS, 
compresoare, sodă calcinată, 
hîrtie și alte mărfuri livrate 
de țara noastră potrivit proto
colului comercial încheiat în
tre R. P. Romînă și Republica 
Cuba.

In portul Constanța echipa
jul vasului cubanez a fo6t 
primit cu căldură. La Clubul 
internațional al marinarilor, 

brazilian ? Mizeria l-a răpus. 
Orb, umblă în zdrențe prin 
Rio și cere de pomană. Un bă- 
trîn birjar, cu care s-a între
ținut un ziarist sovietic de la 
„Izvestia", îi relata acestuia 
din urmă : „M-am mirat în 
urmă cu jumătate de an cînd 
l-am văzut pe Gia într-un hal 
de nedescris... I-am strîns a- 
tunci ceva bani. Dar ce puteam 
face mai mult? Tinerii nici 
măcar n-au auzit de el, iar bă- 

trînii aproape că 
l-au uitat".

Soarta tristă a 
nenumărate „ste
le" de fotbal a 
fost amintită in 
treacăt în ziare 
occidentale. Un 

jucător, urmărit derenumit 
creditori, a ajuns la azilul de 
noapte, 
față de 
sinucis, 
ciți" au 
termine
ca paznici de noapte la sta
dioane.

Și jucătorii brazilieni ce 
erau să-și capete „nemurirea" 
în aur simt pe propria lor 
piele situația grea în care se 
află ca fotbaliști profesioniști. 
Celebrul Vava a fost cumpă
rat pentru patru luni de că
tre clubul „Atletico"-Madrid. 
Apoi a fost cumpărat pentru

altul, din disperare 
foame și mizerie, s-a 
Cei mai mulți „feri- 
obținut cu greu să-și 
ultimii ani de viată 

slaviei, Africii de sud și Olan
dei.

In grupa A pentru titlul 
mondial și european, vor par
ticipa următoarele opt echipe: 
U.R.S.S., Canada. Suedia, 
S.U.A., Finlanda, R. F. Ger
mană, R. D. Germană, R. S. 
Cehoslovacă.

Grupa B este alcătuită din 
șase echipe : R. P. Polonă, 
Norvegia, Anglia, Italia, Aus
tria, Elveția.

Aviație
• Aviatorul sovietic Valen

tin Muhin a stabilit recent un 
record mondial de altitudine 
pe un avion cu reacție „Yak 
32", destinat antrenamentului 
sportiv. Performanța înregis
trată : 14.300 m obținută de 
Muhin cu primul avion de a- 
cest gen din Uniunea Sovie
tică se înscrie pe linia celor 
mai valoroase recorduri înre
gistrate în ultimul timp în lu
me. Materialele referitoare la 
zborul în stratosfera efectuat 
de avionul sport pilotat de 
Muhin vor fi înaintate Fede
rației internaționale de avia
ție (F.A.I.) spre omologare.

Noul aparat întrunește ca
lități de zbor excepționale și 
este dotat cu aparatură din 
cea mai modernă. Folosirea lui 
va ți extinsă in aerocluburile 
și școlile de aviație sportivă 
din UJi.S.S.

Fotbal
• In competiția internațio

nală de fotbal pentru „Cupa 
orașelor tîrguri" echipa italia
nă A. S. Roma a învins cu 
scorul de 4—1 echipa F. C. Co
lonia. In urma acestei victorii 
echipa A. S. Roma s-a califi
cat în semifinale urmînd să 
întîlnească echipa scoțiană 
Hibernians. In cealaltă semi
finală Internazionale Milan va 
juca cu Birmingham City.

(Agerpres)

din Cuba
oaspeții cubanezi 
miercuri seara

s-au întîlnit 
cu marinari 

romîni — precum șj cu mari
narii străini aflați în portul 
Constanța. Cu acest prilej a 
fost prezentat un program ar
tistic la care și-au dat contri
buția și oaspeții.

(Agerpres)

Spectacole
Teatre

Faust: Teatrul de Operă și 
Balet al R.P.R. r Cidul: Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia); Premiera: Ascultă-ți 
inima: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio); Cînd 
înfloresc migdalii: Teatrul ,,C. 
Nottara" (fost Teatrul Armatei) 
(Sala Magheru); Viori de primă, 
vară: Teatrul „C. Nottara" (fost' 
Teatrul Armatei) (Sala Studio) ; 
Mamouret: Teatrul Municipal 

totdeauna. Părerea lui, dorin
țele lui, nu reprezintă nimic. 
Semnînd un contract el se află 
ca și în sclavie. Și iată-l, idol 
al publicului brazilian, fiind si
lit să-și vîndă picioarele pentru 
un preț ceva mai bun, pără- 
sindu-și familia, prietenii, pa
tria. Soarta altei „stele" bra
ziliene, încă strălucitoare, este 
și mai grea. Didi, deacum îm- 
bătrinit, a fost vîndut de 
clubul „Botafogo" clubului 
,JReal“-Madrid. Și presa occi
dentală a divulgat un „amă
nunt" care doar cu gratulație 
poate fi calificat numai cinic: 
Don Santiago Barnabeu, ma
rele proprietar spaniol de re
numiți jucători de fotbal a in
format că l-a cumpărat pe 
Didi nu pentru ca să joace în 
echipă. Ci pentru ca să nu-i 
dea posibilitate să joace în 
echipe adversare !

„Stelele" braziliene de fotbal 
se pot oare aștepta la ceva 
bun din partea unora de teapa 
lui Don Barnabeu et Co., pro
prietari de cai și de jucători 
de fotbal, afaceriști veroși ? ! 
Au toate motivele ,să se îndo
iască.

Umbra incomparabilului Do
mingo Da Gia îi urmărește 
veșnic...

CAROL ROMAN

Vom depăși 
producțiile 
planificate

ta p-egătL-ec soiului 
insomințori. Apoi am 
■a o oduoore geoe- 
colectiviștilor. unde 
să ni se dea pe co'e-

privire 
înainte de 
luat pate 
rală a 
om propus 
gate tot coert-rsti care au lu
crat cu noi cnu. trecut, care 
s-au dovedit buri cunoscători ai 
agrotehnicii ți buni rr'-uăori ai 
mașinilor. Este s ccecsta o con
diție pentru cs>icurarea unei ca
lități superioare a lucrărilor.

Permanent vo—■ «mori ea în
trecerea socialisto să fie cit mai 
însuflețită, vom c"c ta zilnic ți 
decadei rezultatele fecorji me
canizator, vom popule-za meto
dele de muncă ale fruntașilor, 
vom lua operativ «nasurile nece
sare pentru realizarea ți depăși
rea sarcinilor de plan.

Brigada noastră a luat ți *0 
lua asemenea măsuri cu un 
scop precis. Acela de a efectua 
numai lucrări de calitate ți de 
a depăși producțiile planificate 
la hectar, așa cum se indică >n 
recentele Directive ale Comite
tului Central al P-M.R. Hotârirea 
nocstră este să obținem recolte 
cu 10 la sută moi mari decit 
cele planif-ccte cc-e sint de 
2.000 kg. gnu. 1000 kg. porumb 
boabe. 1.800 kg. floceasoa-e- 
lui, 40.000 de kg. sfeclă de za
hăr în medie Io hectar. Prin in- 
întreaga noastră activitate vrem 
să contribuim la asigurarea 
belșugului gospodăriei colective 
pe care o deservim.

Consfructiî 
de locuințe 
regiunea Banat 
regiunea Banat ca și în

la Timișoara, Re- 
Lugoj și alte lo- 
fost date în folo- 

1.500 de aparta-

în
^n 

întreaga țară ritmul lucrări
lor de construcții de locuințe 
crește an de an. Numai în a- 
nul trecut 
șița, Arad, 
calități au 
sință peste 
mente.

Anul acesta constructorii 
de Pe șantierele din orașele 
și centrele muncitorești ale 
regiunii Banat vor da în folo
sință oamenilor 
număr 
cuințe 
Numai 
se vor 
de noi

muncii un 
mult mai mare de lo- 
decît în anul trecut, 
la Reșița, de exemplu, 
ridica aproape 1.000 
apartamente.

(Agerpres)

(Sala Matei Miililo); Un strugure 
tn soare: Teatrul Municipal (Sala 
Filirnon Sîrbu); Burghezul genti
lom: Teatrul de Comedie; Doi ti
neri din Verona : Teatrul ’Munci
toresc C.F.R.-Giuileștj; Inspecto
rul de poliție: Studioul Institutu
lui de Artă Teatrală și Cinema
tografică „I. L. Garagiale"; Spec
tacol cedat: Teatrul pentru Copii 
și Tineret (Sala din C. Miile) ; 
Dăruia iubitelor lalele: Teatrul 
,de Stat de Operetă; Ciri.Biri- 
Bom : Teatrul Evreiesc de Stat; 
Doctorul Aumădoare: Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Orfeu); Pun
guța cu doi bani: Teatrul „Țăn
dărică" (Sala din Academiei) ; 
Cu concertul în buzunar: Teatrul 
Satiric-Muzical „C. Tănase" (Sa. 
la Savoy); Concert expres: Tea
trul Satiric-Muzical ,,C. Tănase'’ 
(Sala Victoria); Cyrk Polski: Cir^ 
oul de Stat.

Cinematografe
Contemporanul secolului : Re. 

publica. Elena Pavel; Nu vreau 
să mă însor: Patria; Aveau 19 
ani: Lumina, V. Roaită, Miorița ; 
Prichindelul: iMagheru; Frumoa
sa aventură: I. C. Frimu, G. Do- 
je, 1 Mai, Libertății; De la Ape. 
nini la Anzi: V. Alecsandri: Unde 
nu ajunge diavolul: București, 
Griviția, Flacăra; Telegrame: 
Central; Dama de Pică; Victoria, 
Arta, 23 August. Volga; Pentru 
copii: Mici drame; Pentru adulți: 
Bădăranii: 13 Septembrie ; Depu
tatul de Baltica: Maxim Gorki ; 
Orchestra populară rusă — Cilin
drii de laminare — Vrăbioiul anti- 
alcoolic — Ioniții — materie vie 
și moartă (Dimineața — Program 
special de filme documentare 
(duipă-amiază): Pe țărmuri 'înde
părtate: Tineretului; Van Gogit : 
înfrățirea între popoare, 30 De
cembrie; Sfioasa: 8 Martie, Don- 
ca Simo, G. Bacovia; Mici dra
me: Al. Popov, N. Bălcescu; Pes
cuitori tn apă tulbure: Cultural, 
Al. Sahia ; Portretul unui necu
noscut: Unirea, B. Delavrancea; 
Evadare din umbră: C-tin David; 
Generația salvată: Munca, M. e! 
minescu; Inimă de mamă: T. Vla- 
dimirescu; Dragoste pe note: 
Mo și lor; Mireasa răpită: 16 Fe
bruarie; Mama India: Ilie Pin.ti- 
lie, Olga Bancic; Steaua tăcerii: 
Popular; Haiducul de pe Cere- 
muș: 8 Mai; Unul dintre noi: 
Floreasoa; Rosemarie: G. Coșbuc; 
Rația Ratiușa: Drumul Serii; 
Darclee : Aurel Vlaicu.

J

(Vrmare din pag. l-a) 
bilizârii muncitorilor la produ
cerea unor piese de bună cali
tate.

Exigența sporită 
la control

— Au crescut foarte mult ce
rințele pentru produse de bună 
calitate ți aceasta ae reflectă, 
printre altele, și în faptul că 
dacă anul trecut procentul tole
rat de rebuturi în secția sape- 
foraj a iost de 3 la sută, anul 
acesta pe baza posibilităților 
existente el a fost redus la 2 
la sulă — apunea tovarășul ION 
TĂNASE, șeful serviciului con-^ 
trol de calitate. Din păcate, tre- 
bâe apBS eă în multe zile acest 
eeefieimt e*te depășit Aș vrea 
$â insist. răspunzînd la între. 

ilMMMNI r.isi mult
pe ce ar trebui să facem noi, 
eestroinl de calitate, pentru a 
eaatnbai la realizarea unor pro
base la aîvaU cerințelor tehni
cii aetBaie» așa cum ne arată re
cea t de Directive ale C.C. al 
P.MJL

Problema capitali a aparatu- 
hn de coatroi dia tecția aape- 
feraj este creșterea exigenței 
față de calitatea fieeănii produs 
in ața fef tacit să contribuim 
și noi la crearea unei opinii gene
rale de intoleranță față de rea
lizarea mor predase de calita
te scăzută. Pînă acum unii con
trolori de calitate și-au înțeles 
această muscă ia a»od birocra
ție. Văii dintre ei. ea de pildă. 
Gbeerghe Gbeorghe. Oprescu 
Traian, Marziriteann Gabriel, 
rint foarte.. îngăduitori cu pro
dusele de slabă calitate. Atitu
dinea Ier iți «re izvorul intr-un 
seărct simț de răspundere ea ri 
îatr-o condamnabilă lipsă de 
preocupare pentru creșterea ni- 
Teiuhri profesional.

Foarte importantă pentru 
munca controlorilor este de ase. 
menea problema asigurării eu 
strictețe a controlului primei 
piese ca ți controlul pe faze de 
operații. Aplicarea acestei meto
de este un lucra firesc deoarece 
dacă se controlează piesele de-a- 
bia după ultima fază de operație, 
în afară de constatarea rebutului, 
nimic nu ae mai poate face. Or, 
este foarte important ca printr-un 
riguros control preventiv să asi
gurăm o calitate ridicată pro
duselor. Aș da un exemplu gră
itor în această privință Gri- 
gore Ecaterina deoarece n-a con
trolat la timp prima piesă exe
cutată de strungarul Onea Ion, 
acesta a rebntat într-o singură 
zi 21 fălci de sapă.

Răspundere 
pentru fiecare 
piesă lucrată

— în secția noastră — ne 
spunea tovarășul ION VASI- 
LESCU, secretarul organizației 
U.T.M. — lucrează numeroși ti
neri. Organizației U.T.M., bi
roului său îi revin firește multe 

SiNT ELEGANTE <

LA ORICE OCAZIE 
ROCHIILE SI BUZELE DIĂ

P* CEREȚI
I IN TOATE MAGAZINELE 
f DE SPECIALITATE'PRO

DUSELE ÎNTREPRINDE
RILOR.

„MĂTASEA POPULARĂ' 
„ILIE PINTILIE", 

.. „ANA IPĂTESCU-;
SI „FLAMURA ROSIE"

lucruri de făcut în direcția mo
bilizării tinerilor la lupta pen
tru produse de calitate. Pentru 
noi este important înainte de 
toate să educăm la tineri, mai 
mult decît pînă acum, mîndria 
și respectul pentru ceea ce pro
duc, pentru marca fabricii. Să 
cultivăm în rîndurile lor senti
mentul răspunderii sporite pen
tru fiecare piesă lucrată Ne-am 
propus de aceea ca în prima 
adunare generală a organizației 
U.T.M. să discutăm iu mod 
special problema calității pro
duselor pe care le face fiecare 
tînăr. Dorim să muncim în așa 
fel îneît să creăm o opinie de 
masă împotriva celor care mai 
dau lucru de slabă calitate și 
să facem ea în secția sape-foraj 
să existe o atmosferă de intole
ranță față de cei care deși slab 
calificați, nu vor să învețe, față 
de nerespectarea strictă a pro
cedeelor tehnologice, față de 
cei care dau rebut. în secție 
avem un post utemist de con
trol, o vitrină cu rebuturi și 
alte mijloace prin care vom ac
ționa cu mai multă intensitate 
și sîntem siguri că vom reuși să 
facem și pe această linie, a mun
cii politice, ca tinerii să parti
cipe cu toate forțele la ridica
rea calității produselor, la înde
plinirea sarcinilor pe care le pun 
în această privință recentele Di
rective ale C.C. al P.M.R.

Cîteva concluzii
Din relatările celor care au 

răspuns la ancheta noastră a re. 
ieșit în mod clar că posibilita
tea îmbunătățirii calității fiecărui 
produs, a reducerii rebutului, stă 
în puterea și munca fiecărui 
membru al colectivului de la 
secția sape-foraj. Pentru aceasta 
însă o atenție deosebită trebuie 
abordată problemei ridicării ca
lificării profesionale a tinerilor. 
A fost o vreme cînd tinerii din 
secție urmau diferite cursuri 
dar acum asemenea cursuri nu 
mai funcționează. Există în a- 
eeastâ problemă multă tărăgă
nare din partea organizației 
U.T.M. care, în așteptarea des
chiderii cursurilor, nu a între
prins de multe luni nici un fel 
de alte acțiuni interesante în 
scopul ridicării calificării tineri
lor. Desigur câ în organizarea și 
asigurarea unei producții de ca
litate un rol important îl are și 
maistrul ca și controlorul de 
calitate care trebuie să dea do
vadă de o exigență sporită.

Procentul admis de rebuturi 
pe secție a fost depășit în luna 
ianuarie a acestui an. Biroul 
organizației U.T.M. din secție 
trebuie să tragă din acest fapt 
toate concluziile necesare și să 
mobilizeze mai mult pe tineri 
la ridicarea nivelului profesio
nal, să desfășoare o mai intensă 
muncă politică în rîndul tine
rilor controlori de calitate pen
tru întărirea exigenței lor și în 
general a exigenței fiecărui tî
năr față de produsele pe care le 
realizează.
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Condiția esențială pentru restabilirea
ordinei în Congo:

DEZARMAREA BANDELOR 
LUI MOBUTU-CHOMDE 

SI CONVOCAREA s
STANLEYVILLE 2 (Ager

pres), — Dezarmarea bandelor 
lui Mobutu-Chombe și convo
carea parlamentului constituie 
condiția esențială pentru res
tabilirea ordinei în Congo. A- 
ceasta este părerea guvernului 
legal congolez, relatează din 
Stanleyville corespondentul 
special al ziarului „Rude Pra
vo".

Guvernul legal s-a sprijinit 
și continuă să se sprijine in 
activitatea sa pe împuternici
rile pe care parlamentul i le-a 
acordat la 13 septembrie 1960. 
și, atit timp cît nu va fi a-

PARLAMENTULUI
doptată o nouă hotărire, aces
te împuterniciri ale parlamen
tului rămân singura bază pen
tru exercitarea puterii de stat 
pe întregul teritoriu al Repu
blicii Congo.

Același punct de vedere l-au 
împărtășit in convorbirea cu 
corespondentul special al zia
rului ..Rude Pravo* membrii 
parlamentului și reprezentan
ții partidelor majorității parla
mentare (Mișcarea națională 
congoleză. Partidul solidarită
ții africane. Centrul regrupă
rii africane și Partidul ..Balu- 
bakar-• care se găsesc in pre
zent la Stanleyville.

Miting de doliu în Argentina
NUMELE LUI LUMUMBA - UN SIMBOL .AL LUPTEI
TUTUROR POPOARELOR ASUPRITE PENTRU LIBER 

TATE ȘI SUVERANITATE.
BUENOS AIRES 2 (Ager

pres). — TASS transmite: în 
incinta Congresului Național al 
Argentinei a avut loc un mi
ting de doliu închinat memorie-: 
primului ministru al Republi
cii Congo, Lumumba, asasinat 
de colonialiști. Președintele 
Federației Studenților din Ar

gentina, Estevez, in cuvânta
rea pe care a rostit-o a subli
niat că numele lui Lumumba, 
căzut în lupta pentru elibera
rea patriei sale de sub jugul 
colonialismului, a devenit sim
bolul lupte; tuturor popoare
lor asuprite din întreaga lume 
pentru libertate si suverani
tate.

Noi atrocități săvîrsite 
de bandele mobutîste

Deschiderea 
unei expoziții 

romînești 
de arhitectură 

modernă la Riga
RIGA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: La palatul 
culturii al uzinei electroteh
nice „Vef“ din Riga s-a des
chis o expoziție a arhitec
turii moderne și industriei 
construcțiilor din R. P. Ro
mână, organizată de A.R.L.U.S. 

într-o convorbire
corespondent al 
TASS, V aidelotis 
arhitectul principal 
nulni general al 
Riga, a declarat că 
mit de uriașa 
construcției industriale și de 
locuințe din România. Solu
țiile arhitectone ale construc
ției noilor combinate chimi
ce, termocentrale, întreprin
deri ale industriei alimenta
re și textile sînt interesante, 
a spus el. V. Apsitis a elo- 
eiat de asemenea calitățile 
estetice ale noilor blocuri de 
locuințe.

----•----

cu un 
agenției 
Apsitis, 
al pla- 
orașului 
este ui- 

amploare a

Un grup de tineri din Cuba, co aducători oi 
lui revoluționar cuban, a făcut o vizită in 
Fotografia înfățișează pe oaspeții cubanezi 

de la Uzina de rulmenți nr. 1 din

Asociației tineretu- 
Uniun-ea Sovietică, 
in vizită la tinerii 
Moscova.

LAOSj Rebelii suferâ

TINERETULUI LUMII
Generația tînârâ a lumii 

solidară cu tineretul
Algeriei luptătoare

C< apitala Suediei, Stock- 
. holm, a găzduit în zilele 

de 27 și 28 februarie 
Conferința internațională de 
solidaritate cu tineretul alge
rian. La lucrările conferinței 
au participat 70 de delegați 
reprezentanți ai celor mai di
ferite organizații de tineret 
din Europa, Africa, Asia și A- 
merica Latină. Cei prezenți au 
exprimat în unanimitate spri
jinul lor față de eroicul popor 
algerian care luptă pentru cu
cerirea libertății, față de cu
rajoasa sa generație tînără. Ei 
și-au exprimat convingerea că 
dreapta cauză a Algeriei va 
triumfa.

Ait Chalaal, președinte al 
Uniunii generale a studenților 
musulmani algerieni, a pre
zentat un raport ce a dezvă
luit într-un mod zguduitor 
consecințele dominației colo
niale franceze și urmările ce
lor 6 ani și jumătate de război 
colonial. Cei prezenți au as
cultat cu o deosebită atenție 
raportul. Atit in intervențiile 
lor cît și în declarația de so
lidaritate cu tineretul algerian, 
adoptată în unanimitate, cei 
peste 70 de delegați și-au ma-

nifestat profunda lor solidari
tate cu cauza nobilă a tinere
tului algerian, au înfierat ac
țiunile samavolnice ale colo
nialiștilor francezi, precum și 
sprijinul dat acestora de către 
guvernele țărilor participante 
la X.A.T.O. și, în deosebi, ac
țiunile S.U.A. Declarația adop
tată subliniază necesitatea în-

Corespondență 
specială 

din Stockholm 
pentru 

„Scinteia tineretului^
ceperii imediate a negocierilor 
directe intre guvernul fran
cez și guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria pe bază de 
egalitate reciprocă, asupra con
dițiilor de aplicare a dreptu
lui de autodeterminare a po
porului algerian și a încetării 
războiului colonial în Algeria.

Declarația subliniază că în 
vederea sprijinirii hotărite a 
luptei tineretului algerian și 
a obținerii unei soluții pașni
ce pentru independența Alge-

LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres). — Bandele luj Mobutu 
s-au dedat la 1 martie la re
presalii sîngeroase împotriva 
populației pașnice din Lulua- 
burg, orașul principal al pro
vinciei Kasai. Chiar agenția 
United Press International a 
recunoscut că populația aces
tui oraș este „adepta înflăcă
rată a lui Patrice Lumumba 
care a fost asasinat".

Trupele O.N.U. aflate la Lu- 
luaburg au urmărit cu nepă
sare atrocitățile mobutișxilor. 
Abia tîrziu în seara de 1 mar
tie comandamentul trupelor 
O.N.U. și-a oferit „serviciile" 
pentru restabilirea „legali
tății și ordinii" la Lu-

luaburg. Aceste „servicii" s-au 
redus ța aceea că împreună cu 
detașamentele lui Mobutu tru
pele OJJ.U. au înconjurat o- 
rașul și efectuează razii și per
cheziții.

TALLIN 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: Violonistul 
romîn Ștefan Ruha, laureat 
al mai multor concursuri in
ternaționale, și-a dat la 1 
martie primul concert in ca
pitala Estoniei. Programul a 
cuprins compoziții de Bach, 
Sainl-Saens, Enescu, Proko
fiev și alții.

Concertul s-a bucurat de 
succes.

pierderi grele La Dublin

r
La Viena :

S-a deschis Conferința 0. N. U. 
pentru elaborarea unei convenții cu privire 

la relațiile și imuniîățile diplomatice

inferior. Partizanii aruncă 
aer poduri, baricadează drumu
rile și atacă garnizoanele rebeli
lor. Nu ‘ 
aruncat 
șoseaua 
care se 
mament

de mult partizanii 
în aer două poduri 
Savannaket—Tahek, 
aduceau alimente și 
rebelilor
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grele în

Guvernul Gizenga 
l-a numit pe Antoine 
Avassy ambasador 

al Republicii Congo 
în R. P. Polonă

VIENA 2 (Agerpres). — La 
martie s-a deschis la Viena

e- 
convenții cu

2
Conferința O.N.U. pentru 
laborarea unei 
privire la relațiile și imuni- 
tățile diplomatice. La această 
conferință, care va dura circa 
șapte săptămîni, participă re
prezentanți din peste 80 de 
state membre ale O.N.U., prin
tre care R. ~P. Romînă.

'Presa vieneză acordă o 
mare atenție conferinței. Zia
rul „Das Kleine Volksblatt" 
scrie că această conferință ar 
putea fi denumită un „al doi
lea congres de la Viena", a- 
vind în vedere faptul că un 
acord cu privire la relațiile 
diplomatice a fost încheiat 
pentru prima oară la Congre
sul de la Viena din 1815.

VARȘOVIA. - Președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Polone, A. Za- 
wadzki, a primit din partea 
primului ministru ad-interim 
al Republicii Congo, Antoine 
Gizenga, o telegramă prin care 
este anunțat că guvernul Re
publicii Congo l-a numit pe 
Antoine Avassy ambasador al 
Republicii Congo în Republi
ca Populară Polonă.

Poporul congolez, scrie A. 
Gizenga, este recunoscător po
porului polonez pentru spriji
nul moral acordat în lupta 
grea pentru independența și 
libertatea Republicii Congo și 
consideră că stabilirea rela
țiilor diplomatice între R. P. 
Polonă șî Republica Congo 
constituie piatra unghiulară a 
unei prietenii trainice și rod
nice între aceste țări.

între
Unitate de vederi 

participanții la conferința
de la Rabat

(Agerpres). — LaRABAT 2
1 martie a avut loc la Rabat o 
conferință la care au luat parte 
regele Marocului, Hassan al 
Il-lea, președintele Tunisiei, Ha
bib Burghiba, -și președintele 
Guvernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria, Ferhat Abbas.

Intr-un comunicat dat publici
tății după terminarea lucrărilor 
conferinței se arată că președin
tele Burghiba a făcut o expunere 
asupra întrevederilor pe care le-a 
avut cu președintele Franței, de 
Gaulle, la 27 februarie. Expune
rea lui Burghiba a fost urmată 
de un larg schimb de păreri. In 
comunicat se arată că cei trei 
conducători „consideră că nici 
un obstacol nu trebuie să stea in 
calea începerii unor tratative di-

recte între Guvernul Provizoriu 
al Republicii Algeria și guvernul 
francez în cadrul decolonizării 
totale”. Comunicatul subliniază 
că regele Marocului, președintele 
Tunisiei și președintele guvernu
lui provizoriu al Republicii Al
geria „au relevat acordul lor 
deplin în legătură cu mijloacele 
de realizare a independenței Al
geriei".

HANOI 2 (Agerpres). — Pu
ternice forț® ale rebelilor spri
jinite de tancuri și blindate, 
continuă să atace localitatea 
Phusung. Postul de radio „Vo
cea Patet Lao” relatează că tru
pele aliate, (trupele Patet Lao 
și regale) precum și detașamen
te înarmate ale patrioților apără 
Phusung nepermițînd 
rului să înainteze nici 
provocîndu- i pierderi 
oameni și tehnică.

în legătură cu marile pierderi 
suferite în ultimele zile rebelii 
nu întreprind deocamdată nici 
o acțiune la nord și la sud de 
Sala Fukun.

Folosindu-se de faptul că re
belii și-au concentrat forțele în 
regiunea Sala Fukun, trupele a- 
liate și-au intensificat acțiunile 
în imediata apropiere de Y ien- 
tiane și Luang Prabang. La 26 
februarie un detașament Patet 
Lao a atacat prin surprindere 
pozițiile rebelilor situate la 15 
km de Vientiane și le-au pri
cinuit pierderi. în aceeași zi o 
subunitate a trupelor aliate a a- 
tacat localitatea Ban-Fik situată 
la 16 km de Luang Prabang.

Sosesc știri despre intensifi
carea acțiunilor de luptă ale 
partizanilor în Laosul central și

Josnica crimă 
a contrarevoluționarilor 

cubani

La chemarea 
mișcării stu
dențești ir

landeze pentru de
zarmare nucleară, 
la 1 martie cîtevâ 
sute de studenți ir
landezi au partici
pat la o demonstra
ție la Dublin.

Studenții irian-

dezi au protestat 
cu hotărîre împo
triva creării la 
Holy Loch a bazei 
pentru submarine 
americane înzestra
te cu rachete nu
cleare „Polaris".

După cum rela
tează coresponden
tul agenției Press

Association, parti- 
cipanții la demon
strație au adresat 
ambasadelor engle
ze, americane și 
franceze din Dublin 
o rezoluție de pro
test împotriva înar
mării nucleare.

riei, Comitetul internațional 
de solidaritate cu tineretul al
gerian — constituit din totali
tatea delegaților prezenți la 
conferință — exprimă hotări- 
rea sa de nezdruncinat de a 
lua măsurile necesare în ve
derea unei mobilizări largi a 
forțelor tineretului lumii spre 
a acorda ajutor politic, moral 
și material tineretului algerian 
in lupta sa pentru libertate și 
independență. Comitetul a a- 
doptat o rezoluție cu privire 
la mijloacele practice de aju
torare a tineretului algerian. 
Rezoluția prevede printre al
tele o largă difuzare de mate
riale care să demaște atrocită
țile săvîrșite de colonialismul 
francez în Algeria și a hotărît 
sărbătorirea în întreaga lume 
a zilei de 5 iulie ca zi de so
lidaritate cu lupta tineretului 
algerian.

Pentru coordonarea acțiuni
lor de solidaritate cu tinere
tul algerian, Comitetul a ales 
un secretariat permanent for
mat din reprezentanți ai unor 
organizații: Tineretul munci
tor din Maroc, Tineretul neo- 
desturian din Tunisia, Confe
rința studenților din Magreb, 
Mișcarea tineretului socialist 
din Italia, Federația tineretu
lui democrat din Irak, Tinere
tul din Ghana, Tineretul de
mocrat din Guineea, Uniunea 
națională a studenților din 
Brazilia, Asociația tinerilor re
voluționari din Cuba. Comite
tul organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S., Federația studen
ților socialiști din 
alte organizații de 
diferite țări.

în încheierea
Conferința de solidaritate a ti
neretului din diferite țări cu 
tineretul algerian a adoptat o 
moțiune în sprijinul luptei po
porului congolez.

S. BRĂTESCU
Stockholm, 1 martie (prin te
lefon).

Belgia și 
tineret din

lucrărilor.

La Pekin:

Agresorii toilondezi 
primejduiesc 

independența Laosului

ontrarevoluționarii din 
Cuba au săvârșit o nouă 
crimă josnică. Ei au arun

cat o bombă cu efect întîrziat 
îutr-unul din colegiile din Ha
vana. Au fost răniți mai multi 
elevi și profesori. O parte din 
clădire a fost distrusă.

Această sălbatecă acțiune te
roristă a produs o vie indignare 
in rindul cubanilor, care cer in 
unanimitate aplicarea legii care 
prevede condamnarea la moarte 
a tuturor teroriștilor, complici
lor și inspiratorilor lor.

Nu de mult ierarhia catolică 
reacționară din Cuba a încercat 
să organizeze o grevă antiguver
namentală a elevilor de la co
legiile particulare. în acest scop 
avioane decolate de la baze de 
pe teritoriul S.U.A. au aruncat 
deasupra Havanei manifeste con
trarevoluționare care îndemnau 
la grevă. Locuitorii Havanei au 
ars însă aceste manifeste, iar 
elevii de la colegiile particulare 
au organizat o mare demonstra
ție în sprijinul revoluției și gu
vernului revoluționar al Cubei.

Tinerii

O anchetă

elvețieni despre mincinoasa
democrație burgheză
publicată în ziarul „La Tribune de

Dccă or fi să 
dăm crezare c- 
fișelor ți pros 
pecte or core se 
găsesc din abun
dență în toate 
aeroporturile din 
Occident, atunci 
s-ar părea că 
Elveția nu este 
numai țara pei
sajelor alpine și 
a hotelurilor lu
xoase, înțesate 
nului de turiști cu 
doldora de bani, dar și un a- 
devărat cai al „democrației". 
Dar să înlăturăm puțin poleia
la afișelor „Vizitați Elveția" și a 
prospectelor turistice și să pri
vim puțin acest „rai". Să luăm

Se* u nxn k ssm s-«

La Suisse â l'heure de son

Geneve"

• tS

docher
Six cents jeunes gens s'exprimetit sur nos institutions

icită titlul reprodus din 
Șase sute de

tot timpul a- 
buzunarele

„La Tribune de Geneve": „Elveția la ora de ananghie - 
tineri își spun părerea despre institu țiile noastre" (ale Elveției N.R.).

Crește încrederea 
în mișcarea de eliberare națională 

a poporului algerian
A început „procesul celor 56*'

PARIS 2 (Agerpres). — La 
tribunalul militar din orașul 
Rennes a început așa-zisul „pro
ces al celor 56“ —- în care sînt 
judecați 56 de algerieni și fran
cezi acuzați de sprijin activ a- 
cordat mișcării de eliberare na
țională din Algeria.

îndată ce președintele tribuna
lului a început să citească actul 
de acuzare, acuzații au cerut în 
mod categoric ca actul de acu
zare să fie citit nu numai în 
limba franceză ci și în limba 
arabă.

In momentul cînd a început 
interogatoriul acuzaților, unul 
din algerieni a scos de sub hai
nă steagul național al Republicii 
Algeria. După un moment 
încă un steag s-a înălțat dea
supra băncii acuzaților. Toți cei 
56 de acuzați s-au ridicat în pi
cioare și au strigat : „Libertate 
Algeriei ! Trăiască Frontul de 
Eliberare Națională !”.

Acuzaților li se pun in sarcină 
exploziile survenite la rafinării 
de petrol și pe transatlanticul 
„Franța" care se află în construc
ție. Indignați de aceste acuzații 
neîntemeiate unii au refuzat să 
răspundă la întrebări, alții au 
declarat fățiș că sprijină Fron
tul de Eliberare Națională din 
Algeria. Algerianul Gamuh Bu- 
mendjel a depus o plîngere în 
care arată că în timpul instruc
ției a fost supus la torturi.

In acest timp o mare mulțime 
de francezi și algerieni care s-au 
adunat la intrarea tribunalului, 
au început să scandeze : „Pace 
Algeriei !“ și au salutat pe deți
nuți prin aplauze.

La Paris se subliniază că aceas-

tă atitudine plină de curaj a a- 
cuzaților și solidaritatea atit de 
fățișă cu ei se explică prin creș
terea încrederii în mișcarea de 
eliberare națională a poporului 
nigerian. 5-a schimbat simțitor 
și orientarea opiniei publice din 
Franța. Tot mai dese sînt cere
rile de a se pune imediat capăt 
războiului din Algeria, pentru ca 
popoarele celor două țări să se 
bucure de pace.

Gală de filme 
romînești

PEKIN 2. — Coresponden
tul Agerpres transmite : în 
seara zilei de 28 februarie, 
Barbu Zaharescu, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romine la Pekin, 
a oferit o gală de filme, în 
cadrul căreia a fost prezentat 
filmul romînesc „Darclee". La 
spectacol au participat Țzen 
Iun-țziuan, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, Hu 
Iu-țzi, locțiitor al ministrului 
Culturii, Ciu Ke-cen, vicepre
ședinte al Academiei de Știin
țe a R. P. Chineze, Lu Fin, 
rectorul Universității de la 
Pekin, președintele Asociației 
de prietenie chino-romîne, 
fruntași ai vieții politice și 
culturale, reprezentanți ai cor
pului diplomatic acreditat la 
Pekin.

HANOI 2 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Patet- 
Lao“ informează că cercurile 
reacționare din Tailanda au 
elaborat un plan în vederea 
creării „Tailandei mari" din 
care să facă parte „toate țările 
populate de cetățeni de ori
gină tailandeză, inclusiv Lao- 
sul".

Agenția Vietnameză de In
formații anunță că în legătu
ră cu aceasta postul de radio 
menționează fapte care ilus
trează amestecul Tailandei în 
treburile interne ale Laosului. 
Marile aerodromuri situate în 
provinciile tailandeze din ve
cinătatea Laosului sînt folosite 
pentru operațiuni militare îm
potriva trupelor guvernamen
tale. După cum arată postul 
de radio „Vocea Patet-Lao", la 
Vientiane s-au alcătuit organe 
polițienești și militare tailan
deze. Se transportă mereu ar
me și muniții pentru rebeli.

Aceste acțiuni ale agresori
lor tailandezi, se spune în ști
rea transmisă de postul de 
radio, creează o primejdie 
pentru independență Laosului 
și pentru pacea din sud-estul 
Asiei.

O ilustrare a „drepturilor" cetățenești în așa-zisa democrație occidentală: Georgia Mae Tur
ner din Sommerville statul Tennessee (S.U.A.) împreună cu copiii și nepoții ei locuiesc într-un 
cort. Ei au fost evacuați din locuințele lor pentru că au avut „obrăznicia" să se înscrie în 

listele electorale. .
Reproducere din ziarul vienez ,,Volksstimme“

PE SCURT
SVERDLOVSK. La 2 mar

tie, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a rostit o 
amplă cuvîntare la Consfă
tuirea fruntașilor din agri
cultură din Ural.

Această consfătuire, la care 
au participat aproape 1.000 
de persoane, și-a încheiat lu
crările la 2 martie.

Ia 1 martie la ședința Comi
siei pentru apărare a Adună
rii Naționale, Messmer a de
clarat că „în nici un caz gu
vernul francez nu intenționea
ză să renunțe la experiențele 
atomice în Sahara"

2 martie 
primit Ia 
Asociației

MOSCOVA. La 
A. I. Mikoian a 
Kremlin delegația 
pentru prietenia chino-sovie- 
tică care vizitează Uniunea 
Sovietică.

ANKARA. La conferința de 
presă care a avut loc la 2 
martie la Ankara, șeful statu
lui și guvernului turc, gene
ralul Gursel, a anunțat noi 
numiri în guvern.

Gursel a refuzat să anunțe 
data cînd vor avea loc alege
rile generale. Dorim, a decla
rat el, ca alegerile să aibă loc 
cît mai repede posibil. Șeful 
statului nu a anunțat cînd va 
fi autorizată în țară desfășu
rarea activității politice.

DJAKARTA. Ziarele indo
neziene din 2 martie au pu
blicat hotărîrea președintelui 
Sukarno cu privire la interzi
cerea unor organizații reac
ționare din țară. Printre a- 
ceste organizații se numără 
„Liga democrată" anticomu
nistă, „Loja masonică indone- 
ziană" și altele.

NEW YORK. — Camera Re
prezentanților a S.U.A. a a- 
doptat Ia 1 martie hotărîrea 
de a aloca pentru activitatea 
faimoasei comisii a Camerei 
reprezentanților pentru cerce
tarea activității antiamericane 
331.000 dolari. Această hotă
rîre a fost adoptată în pofida 
cererilor opiniei publice ame
ricane tot mai insistente in ul
timul timp de a fi 
această comisie.

PARIS. — Pierre 
ministrul de Război 
ței, a confirmat știrile apărute 
în presă, potrivit cărora Fran
ța va continua experiențele a- 
tomice în pustiul Sahara,

După cum relatează agenția 
France Presse, luind cuvântul

LENINGRAD. - La 1 mar
tie s-au deschis la Pulkovo 
(lingă Leningrad) lucrările ple
narei Consiliului astronomic al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
consacrate rezultatelor și per
spectivelor activității institu
țiilor astronomice sovietice. 
La lucrările plenarei participă 
reprezentanți ai celor mai 
mari observatoare din U.R.S.S.

NEW YORK. - Numărul in
fracțiunilor comise în S.U.A. 
in anul 1960 a crescut cu 12 
la sută în comparație cu anul 
precedent și a ajuns la un ni
vel record, a declarat minis
trul Justiției al S.U.A., Robert 
Kennedy. Potrivit declarațiilor 
sale, numărul furturilor a spo
rit cu 18 la sută, al furturilor 
prin efracție cu 15 la sută, al 
furturilor de automobile — cu 
7 la sută, al asasinatelor și vio
lurilor — cu 4 la sută.

PARIS. — In seara de 2 
martie după dezbateri care au 
durat patru luni Tribunalul 
militar de la Paris a dat sen
tințele în „procesul baricade
lor" intentat căpeteniilor re
beliunii fasciste din ianuarie 
1960 din Alger.

drept călăuză rezultatele unui 
sondaj făcut în rindurile tinere
tului elvețian de către Rodolphe 
Rubattel, fost președinte al Con
federației Elvețiene.

O parte din răspunsurile pri
mite la întrebările privind pro
bleme ale politicii interne și ex
terne elvețiene au fost publica
te în ziarul „Tribune de Ge
neve".

Astfel, întrebat fiind ce păre
re are despre „democrația el
vețiană" un student din Vaud 
răspunde :

„Prinsă în angrenajul antico
munismului, democrația elveția
nă refuză în mod automat orice 
soluție care ar șoca cultul indi
vidualismului pe care îl practică. 
Pe plan intern, pentru aceleași 
motive, sistemul democrației el
vețiene interzice orice soluție 
realistă a problemelor actuale".

Ca să fie mai clar despre ce 
soi de democrație e vorba, să 
citim și alt răspuns la aceeași 
întrebare. De data aceasta răs
punde un tînăr contabil : „Pu
terea economică, spune el, tin
de din ce în ce mai mult să 
pună stăpînire pe țară. Mono
poluri, trusturi, asociații și sin
dicate se substituie din ce în ce 
mai mult poporului în luarea 
unor hotărîri. Voința poporului 

' nu este ascultată".
lată și un al treilea răspuns 

la aceeași întrebare al unui tî
năr funcționar de la căile fera
te, care completează imagi
nea „democrației occidentale" : 
„Pentru a ajunge în parlamen
tul federal, spune acesta - tre
buie să fii cineva... în special 
avocat și politician de profesie 
sau colonei. Este aceasta o ima
gine a poporului elvețian ?“.

Tot printr-o întrebare răspun
de și un alt tînăr funcționar, o 
întrebare laconică dar cu mult 
tîlc : „Pentru ce omul de rind 
este ignorat în mod sistematic?"

Pentru ce ? Pentru simplul 
motiv că trăiește în mult trîm-

bițata democrație de tip occi
dental în care omului de rind 
îi este rezervat tot dreptul... de 
a fi ignorat, în timp ce trustu
rile și 'monopolurile au doar 
„umila" datorie de a-l exploata.

Să nu-și închipuie cititorii 
noștri că într-o astfel de „demo
crație» tînărului nu-i este asi
gurat dreptul la învățătură... 
Pentru aceasta trebuie să înde
plinească o singură, numai o 
singură condiție : să fie odrasla 
vreunui tată cu multi bani, care 
să-i asigure acest „drept". Res
tul nu mai contează. Este eloc
vent în acest sens răspunsul 
unui om de știință elvețian pu
blicat în cadrul aceleiași an
chete :

„Alegerea intelectualilor, spu
ne acesta, este de asemenea 
bazată pe bani. Face studii a- 
cela care are norocul să aibă 
un tată cu bani. Vin în școlile 
noastre (superioare) imbecili 
care, după patru ani de studii, 
nu și-au trecut nici jumătate din 
examene. în viață, aceștia vor fi 
nulități. Fără să facă ceva ei o- 
cupă locurile în sălile de cursuri 
și în laboratoarele noastre, și 
așa prea mici".

Și pentru ca cel căruia întâm
plător i-a căzut sub ochi tocmai 
acest număr din „La Tribune de 
Geneve" să nu-și închipuie că 
omul de rind are prea des po
sibilitatea să-și spună părerile, 
redacția într-o notă introductivă, 
îl avertizează, fiind nevoită sp 
recunoască ea însăși, că — :“ 
tâmplă rar ca omul 
dă să-și exprime in 
părerile in materie 
internă și asupra 
vitale ale țării".

Iar cînd și le exprimă, după 
cum se poate deduce din aceas
tă anchetă, are de grijă ca nu
mele să-i rămînă necunoscut, nu 
din alt motiv, dar cu atîta „de
mocrație" in juru-i, să nu i se 
aplice cumva constituția...

V. SIMION
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Perspectivele tinerilor sud-coreeni 
ce vor să se califice în R F. Germană

— Mi- 
Aface-

SEUL 2 (Agerpres). 
nistrul sud-coreean al 
rilor Externe a comunicat re
cent la o conferință de presă 
că între guvernele sud-coreean 
și vest-genman a fost încheiat 
un acord cu privire la „in
struirea specialiștilor sud-co
reeni" în Germania occidenta
lă. In baza acestui acord 5.000 
tineri sud-coreeni, dintre care 
majoritatea în vârstă de 18 
ani, vor pleca în Germania 
occidentală pentru a „primi 
calificarea de muncitor sau 
tehnician".

însăDupă cum s-a aflat 
este vorba pur șț simplu de 
un export de forțe de muncă 
în Germania occidentală. Cei 
5.000 de tineri vor lucra la în
treprinderile concernului „Sie
mens" și la uzinele monopo
lurilor din Ruhr și regiunea 
Rinului.

In Germania occidentală se 
mai află „muncitori străini" 
venițj din Italia și din alte 
țări ale N.A.T.O., unde șoma
jul a luat proporții de masă. 
Guvernul vest-german a în-

cheiat de asemenea cu Cian 
Kai-șj un acord pentru livra
rea de forță de muncă ieftină. 
Pînă și presa vest-germană 
este nevoită să recunoască 
faptul că muncitorii străini 
sînt nevoiți să lucreze și să 
trăiască în condiții extrem de 
grele. Aproape întregul sala
riu, care este mai mic decît al 
muncitorilor vest-germani, le 
este oprit pentru plata locuin
ței; hranei, îmbrăcămintei de 
lucru, transportului etc.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București; Piața „Scânteii” Tel. 17.60.10; Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.


