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iicinteia 
tineretului

In întimpinarea glorioasei aniversări a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Comunist din Romînia

Calitatea - obiectiv principal 
al întrecerii socialiste!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor Oamenii muncii răspund prin însuflefitoare
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angajamente chemării partidului
La întreprinderea CIS ANGAJAMENTELE

Tineri brigadieri ai muncii patriotice

ȘANTIERELE PATRIEI
u

VĂ AȘTEAPTĂ!
3

• Crește numărul brigadierilor muncii patriotice
• Importante economii realizate la Baia Mare
• Se înfrumusefează orașele și comunele Olteniei 
o în două luni-2800 tone metale colectate

Astăzi, cind în întreaga 
țară oamenii muncii se pre
ocupă să întîmpine cu noi 
succese în muncă, măreața 
aniversare a partidului nos
tru, numeroși tineri se înscriu 
în brigăzile de muncă patrio
tică, cer să lucreze voluntar 
Ia lucrările de construcții 
care se desfășoară pretutin
deni. Mobilizați și educați de 
organizațiile U.T.M., încadrați 
în brigăzile de muncă patrio
tică, ei contribuie într-o mă
sură însemnată la realizarea 
tuturor obiectivelor cu care 
ne mîndrim.

Care gălățean — locuitor 
al orașului — va uita că Ia 
înălțarea blocurilor noi, la a- 
menajarea parcurilor, la as
faltarea străzilor, la prelun
girea liniilor de tramvai o 
mare contribuție au adus-o și 
o aduc tinerii mobilizați de 
organizația U.T.M. 1 Pe schele 
sau pe șantiere, semn al en
tuziasmului tineresc, flutură 
nenumărate drapele roșii, ră
sună cintece optimiste, pli
ne de veselie, ale brigadie
rilor.

Abia a început primăvara 
și, iată că la redacție 
și înmulțesc știrile 
noul avînt constructiv al bri
găzilor utemiste de 
patriotică, al tinerilor hotârîți 
să întîmpine cea de-a 40-a 
aniversare a partidului ridi- 
cînd pe harta țării, alături de 
toți oamenii muncii, construc
ții noi.

Din Baia Mare ne sosește 
vestea că din primele luni ale 
anului 1961 cele 86 brigăzi de 
muncă patriotică au prestat 
pe șantierele orașului peste 
13.000 de ore de muncă' pa
triotică la repararea unor 
șosele și străzi, încărcarea 
și descărcarea a sute de ca
mioane de pietriș și nisip, 
la săpatul a peste 400 metri 
cubi de pămînt pe locurile 
unde se vor înălța blocu
rile noi. „Rezultatele bune 
obținute de brigăzile de mun
că patriotică, se spune în in
formarea primită, își găsesc 
explicația in munca perma
nentă desfășurată de organi
zația U.T.M. pentru educarea 
tineretului în spiritul patrio
tismului socialist".

La Sibiu, ne scrie 
activistă a Comitetului

Irimie Elena, 
muncă 

propus ca

se
despre

muncă

iar în prezent s-a trecut la 
lucrul pe șantiere. Numeroa
se brigăzi de muncă patrio
tică lucrează zilnic la blocu
rile din str. Horațiu, iar altele 
au și pregătit pentru asfalta
re străzile Cîmpului, Țiglari- 
lor, Tr. Demetrescu și altele. 
Demn de semnalat este faptul 
că numărul tinerilor înscriși 
anul acesta în brigăzile de 
muncă patriotică din orașul 
Sibiu a crescut cu peste 2.000 
față de anul trecut.

„In cinstea aniversării par
tidului, scrie corespondenta 
noastră, vrem ca Sibiul să 
devină și mai frumos. Prin 
muncă patriotică vor fi con
struite 3 terenuri de sport, va 
fi curățat și reamenajat par
cul Dumbrava, va fi asanat 
lacul Ruscrorilor, vom taluza 
și indigu; pe o mare distanță 
malunle Cibinului”.

„Un nou avînt muncii pa
triotice” — așa se intitulează 
știrea primită din Craiova. In 
întimpinarea a 40 de ani de 
la înființarea partidului nos
tru, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din satele și 
comunele raionului Craiova 
au pornit cu și mai mult avînt 
la îndeplinirea obiectivelor 
de muncă ce și le-au propus. 
Rezultatele raportate Comite
tului raional U.T.M. în dimi
neața zilei de 9 martie, ară
tau că tinerii au transportat 
pe cîmp de la 1 ianuarie 
peste 20.000 tone îngrășămin
te naturale, au strîns și trans
portat din rîuri și cariere 
peste 220 metri cubi de pia
tră și nisip, au amenajat 30 
km. drumuri și șosele, au să
dit mii de pomi, au săpat 25 
km. șanțuri, au construit 450 
podețe.

Cifrele sînt, într-adevăr, 
grăitoare 1

In comunele Ghindeni, Iz
vora, Coțofenii din față, Ple- 
șoiu și multe altele din raio
nul Craiova, datorită acțiuni
lor bine organizate susținute

U-<s a n măsurile tehnico-organ izatorice luate în noua secție 
sculerie de ia Uzinele „Steagul Roțu '-Brașov pentru <j asigura 
produse de calitate superioară este aceea de a spori numă
rul mașinilor unelte de înaltă precizie, lată in fotografia noas

tră noua secție sculerie.

TELEGRAMA
Comitetului Național al Partidului Comunist 

din Noua Zeelandă.

Cu prilejul celei de a 40-a 
aniversări a întemeierii Parti- 
dțalui Comunist din Noua 
Zieelandă, Comitetul Central 
aj Partidului Muncitoresc Ro- 
rSîii vă trimite un cald salut

Auckland
frățesc și urări de noi succese 
în lupta pe care o duceți, sub 
steagul marxișm-leninismului, 
pentru interesele vitale ale 
celor ce muncesc, pentru pace 
și progres social.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Tijei peste plan și cu impurități scăzute

„Klement Gottiva ld4(

ÎNTREPRINDERILOR:
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Fabrica de pielărie și încălțăminte 
„Kirov" — București

Lata angajamentele pe care colectivul fabricii și le-a 
luat, aapjaoafe cu care se va întrece cu toate întreprin
derile cin industria de pielărie și încălțăminte :

Muncitorii, inginerii ți teh
nicienii de la schelele petro
liere din regiunea Ploiești au 
extras peste planul primelor 
două luni din acest an însem
nate cantități de țiței. Petro
liștii din schelele Moreni țt 
Băicoi au trimis în această pe
rioadă în plus rafinăriilor 
importante cantități de țiței cu 
impurități scăzute. La depăși
rea planului ți îmbunătățirea 
calității țițeiului o contribuție 
de seamă au adus-o măsurile 
întreprinse de petroliști pen-

tru perfecționarea procesului 
tehnologic de funcționare a 
sondelor ca: schimbarea di
mensiunii pompelor de adin- 
cime, eliminarea nisipului etc.

Ultimele 
de curent 
kw poate 
în atîtea 
calității nu a găsit
Urmează la probă 
duse executate in 
Țau Gheorghe — 
DIK. generatoare de 8000 Hz 
grupuri de sudură de 350 A 
și toate primesc calificativul 
„foarte bun-.

Brigada lui Țau lucrează în 
secția de bobinaj a întreprin
derii ..Klement Gottwald” din 
Capitală. Calitatea motoarelor 
electrice depinde de fiecare : 
de Iancu Aurel, Enescu Mir
cea, de Mirt an Dumitru. De 
munca fiecăruia, de pricepe
rea și conștiinciozitatea sa 
este legat renumele mărcii fa
bricii. De aceea băieții din 
brigada lui Țau vor ca in ca
drul întrecerii socialiste cu 
celelalte brigăzi din uzină sa 
obțină succese și mai mari.

Recentele Directive ale Co
mitetului Central al partidu
lui au găsit un larg ecsu in 
rîndul tinerilor muncitori. 
Băieții au discutat eu însufle
țire chemările pariidulti. a- 
dresate oamenilor muncii, au 
analizat mai atenți fiecare 
fază a producției, au studiat 
mai profund posibilitățile de 
îmbunătățire a calității pro
duselor și și-au sporit anga
jamentele.

Toate produsele de cea mai 
bună calitate! — acesta este 
anigajamenral lor. Dar nu nu-
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• ialMrrâtătirea cot rt ați pieilor de fețe pentru incălțăminte 
ca 1t la srtă ți a tălpii cu 5 la sută peste sarcina planificată.

• iabanătițirea caMățn încălțămintei prin proiectarea, fa- 
bneaMa pieselor ți reorganizarea finisajului la fiecare linie de 
confecționat incăițoaintea.

e introducerea sistemului de uscat pieile de talpă in tunele 
ca fcMcționare coataMM^ redoando-se astfel timpul de uscare 
de la 4 file la 12 ore.

• crearea a 200 modeie noi și introducerea unui nou sistem 
de co^ecțS la paotofii de femei pentru a se obține o incăl-

• ec rimai peste plan la prețul de cost în valoare de 
2-M0-M0 tei s» 2-800.MO lei beneficii peste plan.

soc

cițiva tmeri care se strădmesc 
să descopere noî posîbilitâri 
de a munci dm ce in ce ma. 
bine. Șt reușesc,

In scurta. de gr -na sin— 
dicală dm secȚa bobznai 
mulți muncitor. >u făcut pro
puneri concrete pentru imbu
nătățirea calității. Ioc Găecea. 
un tinăr destoinic, a propus 
să se instaleze d'tamrwne- 
tru la mașina de bandajat. 
Așa — a conchis dtaaM — se 
poate stabili cu exactitate 
forța cu care trebuie sirius un 
bandaj.

Calitatea produselor a fost 
principala problemă în jurul 
căreia în ultimele zile s-au 
desfășurat numeroase discuții, 
s-au luat angajamente, s-au 
făcut numeroase propuneri.

ANGAJAMENTE:
• Reproiectarea seriei de mașini asincrone 

pentru tipul petrol ți punerea lor in fabricație ;
in scurtcircuit

A

f

Și

• Modernizarea prin reproiectare a grupului 
1500 rm ;

• Reproiectarea generatorului 30 kw.

de sudură 350

• Extinderea turnării sub presiune a reperelor din aluminiu 
bronz ;

cu
• Introducerea de prelucrări mecanice pe mașina de copiat 

comandă program ;

• Reproiectarea seriei de rezistențe de pornire ți reglaj fa- 
losindu-se materiale noi cu înaltă rezistivitate j

• Mecanizarea unor operații la confecționarea bobinelor ți 
a bobinajului ;

• Finisajul aparatelor va fi și el îmbunătățit. Colectivul de 
muncă ți-a propus in acest sens să amenajeze un punct de cu- 
rățire-asamblare a pieselor metalice, să extindă procedeul de 
uscare a pieselor vopsite în cuptoare cu radiații infraroții.

I.P.R.O.F.I.L. „23 August"-Tg. Mureș
în cadru, întrecerii cu celelalte întreprinderi din secto-

r.. :.-.t..riXnâ:.. ; —_r. 1 . colectivul întreprinderii și-a
luat următoarele angajamente :

• imbunătățirea calității mobilei prin introducerea lustruirii 
cu nitrolac, a locuirii prin turnare cu mațina.

• creșterea productivității muncii cu 2 la sută prin introdu
cerea unor procedee moderne, lustruirea mecanizată cu pastă 
sau egalizator, benzi transportoare pentru montajul corpurilor 
de mobilier, dispozitive pentru alimentarea automată a mașini
lor de prelucrat lemnul.

• 500.000 lei economii peste plan la prețul de cost și 
1.500.000 lei beneficii.

Centrala termoelectrică Paroșeni
Printre altele colectivul centralei termoelectrice și-a 

luat următoarele angajamente în întrecerea cu celelalte în
treprinderi din sectorul energiei electrice :

• reducerea termenelor de reparație a agregatelor de bază 
cu 15 la sută, ceea ce reprezintă o creștere a producției cu 
13.200.000 kWh. energie electrică.

• automatizarea preincălzitoarelor de înaltă presiune, cu
rățirea mecanizată □ condensatoarelor, concasarea mecanizată 
a zgurei, introducerea de noi comenzi ți semnalizări tehnologice 
de la distanță.

• economisirea a 3.200.000 kWh. energie electrică prin re* 
ducerea consumului propriu tehnologic cu 3,5 la sută, prin încăr
carea judicioasă a agregatelor și exploatarea fără avarii ți 
deranjamente și a 2.280 tone combustibil convențional prin redu
cerea consumului specific cu 2 grame combustibil convențional 
pe kWh.

• creșterea productivității muncii cu 1,5 la sută față de sar
cina planificată.

• economii peste plan ta prețul de cost in valoare de 
1.300.000 lei.

La „Carbochim“-Cluj
In fiecare secție și atelier 

muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la Fabrica „Carbo- 
chim“ din Cluj, au analizat, 
pe baza experienței și a rea
lizărilor de pînă acum consu
murile de materiale, capaci
tățile de producție a utilaje
lor și mașinilor, consumurile 
specifice de materiale, defi
ciențele privind calitatea unor 
produse și au făcut propuneri 
care să ducă la îndeplinirea 
ritmică a planului și la îmbu-

nătățirea calității produselor. 
Aceste propuneri au fost cen
tralizate pe întreprindere șt 
au stat la baza întocmirii pla
nului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru îmbunătă
țirea calității și a angajamen
telor luate de fabrică în ca
drul întrecerii socialiste cu ce
lelalte întreprinderi din acest 
sector ce
cinstea glorioasei 
a înființării

ANGAJAMENTE ■

își propun să

tînăra 
oiă-

se desfășoară in 
aniversări 

partidului.

0 Paralel cu aceasta, colectivul de muncă din a- 
ceastă secție se angajează să producă peste plan 110 
tone electrozi siderurgici.

șenesc U.T.M., 
cele 266 brigăzi de 
patriotică, și-au 
obiectiv principal în primele
luni ale anului colectarea 
fierului vechi. Tinerii din oraș 
au și predat la I.C.M. pînă 
acum 420 tone metale vechi,

® Colectivul uzinei se angajează să îmbunătățească 
calitatea electrozilor de baterii și să realizeze peste 
plan 7.600.000 bucăți electrozi de acest gen.

® Pentru ca produsele fabricii să aibă un aspect cit 
mai plăcut, muncitorii de la secția „etichetare" se an
gajează să lucreze cu cea mai mare atenție pentru ca 
fiecare produs să iasă pe porțile fabricii bine îngrijit, 
cu un aspect estetic atrăgător.

® Muncitorii de la secția electrozi î ' 
producă 97 la sută electrozi siderurgici de calitatea I 
și să reducă în același timp pierderile de fabricație cu 
1,3 la sută în faza de finisare.

T. MIRONESCU 
I 

(Continuare în pag. 2-a)

Au început însămînjaful sfeclei de zahăr

nou

de-a-n-

care

Au sosit zic re.e I

cilă- 
sărbă- 

auzit

brava gos- 
sîntem!“.

au în-
„curgă“

Gospodăriile agricole colec
tive din regiunea Banat au fo
losit din plin timpul favorabil 
din ultimele zile pentru exe
cutarea lucrărilor agricole de 
primăvară. Sprijiniți de me
canizatorii de la S.M.T., colec-

tiviștii au însămînțat pînă a- 
cum cu diferite culturi din e- 
poca întîi peste 40.000 de ha. 
Cele mai mari suprafețe au 
fost însămînțate în raioanele 
Arad, Deta și Timișoara, unde 
gospodăriile colective au pre
gătit din vreme terenurile și 
semințele destinate culturilor 
din prima epocă.

La recomandarea agronomi
lor, colectiviștii au început și 
însămînțatul sfeclei de zahăr. 
In cîteva zile au fost însămîn
țate cu această cultură peste 
5000 de ha.

Discuțiile despre măsurile 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor privind calitatea 
produselor sînt folositoare, 
în pauză membrii brigăzii 
lui Gheorghe Țau de la în
treprinderea „Klement Gott
wald" fac o scurtă analiză a 

muncii.

ionul Calafat, au 
fost invitați într-o 
seară la o șeză
toare...

O șezătoare știe 
oricine ce înseamnă. 

„ Înseamnă o seară 
în care tinerii din 
sat se adună să-și 
petreacă împreună 
vremea spunînd și 
ascultînd fel de 
fel de întimplări, 
cintece, snoave, ghi
citori, 
mă rog. 
ilungă în 
tă lumea 
petrece 
fiecare 
din tot 
acolo.

proverbe, 
o seară 

care toa- 
e veselă și 

învățînd 
cite ceva 

ce se spune

Jșa a organizat 
itetul U.T.M. șe-

zătoarea aceasta ți 
așa a fost. La în
ceput băieții ți fe
tele, care umpluse- 
ră sala, au ascultat 
un „jurnal-vorbit~ : 
un băiat ți o fală 
au citit pe tind, ca 
la radio, știri inter
ne ți externe, ața 
incit toți să afle ce 
s-a petrecut mai im
portant în țară ți in 
lume în ultimul 
timp. Ba unul din 
tinerii satului, ute- 
mistul Stelea Ghe
orghe a scris ți 
le-a citit tinerilor 
o poezie în care 
îți exprimă indig
narea față de asa
sinarea luptătoru
lui pentru liber
tatea Congoului, 
Patrice Lumumba.

tonescu Marin le-a

citit tinerilor ni
ște curiozități știin
țifice (care sînt oile 
cu cel mai lung fir 
de lină din lume. 
care este soiul de 
grîu cu cea mai 
mare producție etc., 
etc.).

Ut emis ta Ane Ca- 
ragea le-a cîntat 
un cintec frumos.

— Vom spune ni
ște proverbe, niște 
vorbe cu tile — a 
anunțat secretarul 
comitetului U.T.M. 
— niște proverbe 
care se potrivesc 
unora dintre noi. 
Să nu fie cu supă
rare, dar faptele 
sînt fapte și pro
verbele sint întot
deauna înțelepte...

— Să auzim!
— Păi, să vedem

earn ce proverbe o 
să găsim pentru 
Constantin Cirțu 
care a plecat in pli
nă campanie agri
colă să lucreze în 
altă parte. Gospo
dăria colectivă a- 
vea nevoie de brațe 
de muncă și el s-a 
dus „după chilipir", 
ca și cum munca 
lui de aici n-ar fi 
fost mult mai bine 
plătită...

— „Baba 
toare n-are 
toare !“ s-a 
dintr-un loc.

— „Cloșca
nu șade în cuib nu 
scoate pui!“.

— „Cine umblă 
pe toate drumurile 
n-ajunge nicăieri!".

— ,,’A umblat nouă

ani și-a venit cu 
doi bani!“.

In sală se stîrni- 
se de acum anima
ție. Proverbele își 
atingeau ținta.

Să mai găsim ni
ște proverbe și pen
tru Victor Calițoiu 
care a făcut anul 
trecut doar 59 zile 
muncă și anul ăsta 
trage nițel 
daratelea.

Imediat 
ceput să 
proverbele.

— ,,Muncește as
tăzi ca să mănînct 
mîine !“.

— „Sacu-i mare 
dar fund are !“.

„Mămăligi de 
rîșniță, pește de un
diță, brînză n-a- 
vem, păpușoi fum-

părăm, 
podari

Au mai găsit ti
nerii proverbe șl 
pentru ' ~
stantin 
corn la 
dar pe 
și pentru 
Victor 
umblă cu minciuni.

Cei în cauză s-au 
cam „foit" pe scau
ne și n-au găsit nici 
un proverb să se a- 
pere. De altfel, ce 
ar fi avut de spus ? 
Adevărul e adevăr 
și nu poți decît să-l 
înțelegi și să-l res
pecți.

Șt alte lucruri 
frumoase i-au ținut 
în sală pe tineri. 
Gheorghe 'Alecu a 
cîntat din fluier, 
Iii» Popeseu a efn>-

Mitroi Con- 
care era la- 
zile-muncă, 
căi ușoare. 

Cîrstea 
care cam

tat un cîntec 
despre Bicaz, 
Birnoi a cîntat 
vioară, s-au 
spus ghicitori, snoa
ve și după ce s-au 
recitat cîteva poe
zii un grup de bă
ieți au ieșit din 
rînd, s-au prins de 
mină au făcut 
semn să li se cînte 
cu fluierul și-au ju
cat un căluș olte
nesc, săltăreț și 
iute, plin de veselie 
și energie, frumos 
ca joaca unui pîrîu 
de munte.

A fost o seară 
care i-a încîntat pe 
tineri, care le-a fo
losit mult, un mij
loc educativ bine 
folosit de comitetul 
U.T.M.
MIHAI CARAXFIL

In laboratorul de încercare a 
firelor din secția filatură a U- 
zinelor textile „30 Decembrie" 
din Arad se fac diferite încer
cări privind calitatea și dura

bilitatea firelor. 
Foto : N. STELORIAN



despre

Eva Colțanu — Tr. Seve
rin ; Florin Barbu — Sime- 
ria ; Angela Popa — Bucu
rești.

In volumul „Evocări” de 
Florian Georgescu și Ale
xandru Cebuc editat de 
S P,C. Muzeul de Istorie a 
orașului București, veți 
găsi material despre locuri 
și case din București legate 
de lupta eroică a clasei 
muncitoare condusă de 
partid împotriva. exploată
rii capitaliste.

Casa nouă a colectivistului Ba Unt Adalbert din G.A.C «Sdnteia*, cor-,-a Croc-u-iești, 
giunea Mureș Autonomă Maghiară.

Foto : AGERPRES

Brigada producțiilor mari
de lapte

Joie a 
plină de

tineretului ‘

Brigada a III-a a îngrijito
rilor de animale de la 
G.A.S. Ozun, raionul Sf.

Gheorghe, regiunea Brașov, 
și-a căpătat o faimă bineme
ritată. Ea e socotită ca una 
din brigăzile fruntașe pe re
giune. Faima aceasta e îndrep
tățită de producțiile mari de 
lapte pe care cei 11 îngrijitori 
le obțin de la vacile pe care 
le au în îngrijire. Anul trecut, 
de pildă, producția medie pe 
cap de vacă furajată a fost 
de 3.668 litri lapte. Aceasta a 
fost producția medie realizată 
pe întreaga brigadă. Unii din
tre îngrijitori însă au obținut 
producții cu mult mai mari. 
Tinerii Ștefan Hengan, Petre 
Boriceanu și Gheorghe Gal, 
de pildă, au obținut de la fie
care vacă îngrijită de ei o 
producție medie de peste 4.200 
litri lapte.

Succesele acestea sînt o con
firmare a preocupării conti
nue a organizației de partid 
și conducerii gospodăriei față 
de creșterea producției și re
ducerea prețului de cost al 
produselor. Consfătuirile de 
producție organizate periodic, 
schimburile de experiență în
trecerea socialistă, cursurile a- 
grozootehnice, îmbogățite cu 
noi teme, iată numai cîteva 
din faptele ce vorbesc de a- 
ceastă preocupare. Comitetul 
U.T.M. pe gospodărie și-a adus, 
de asemenea, o prețioasă con
tribuție la această activitate. 
Mai mult de jumătate din 
muncitorii din gospodărie sînt 
tineri. Comitetul U.T.M. s-a 
străduit necontenit să-i mobi
lizeze și să-i antreneze în toate 
acțiunile inițiate de organiza
ția de partid și conducerea 
gospodăriei. De pildă, au fost 
organizate periodic discuții de 
producție și schimburi de ex
periență între tinerii munci
tori din diferite sectoare de 
producție. în întrecerea socia
listă organizată de comitetul 
sindical, comitetul U.T.M. i-a 
antrenat pe toți tinerii mun
citori din gospodărie, a anali
zat și urmărit îndeaproape în
deplinirea angajamentelor lor 
și activitatea desfășurată în ca
drul întrecerii, le-a stimulat 
continuu interesul pentru apli
carea celor mai avansate 
tode de muncă, pentru a 
tea obține rezultate cît 
bune.

în toate aceste acțiuni 
fost incluși, firește, și cei
îngrijitori (9 din ei sînt ute- 
miști). în aceste condiții preo
cuparea de zi cu zi a îngrijito
rilor de animale a fost obține
rea unei producții de lăute cît 
mai mari, la un preț de cost 
cît mai redus. Pentru aceasta 
în primul rînd ei au aplicat în 
practică toate cunoștințele în
sușite la cercul zootehnic.

Aici, în brigada a m-a zoo
tehnică, se lucrează după ceas 
și după carte. Hrănirea, adă
parea și mulsul vacilor se fac 
la ore fixe și nu la întîmplare. 
Pe lîngă aceasta, o deosebită 
atenție dau cei 11 îngrijitori 
și modului în care sînt hrănite 
și îngrijite vacile. Furajele 
sînt administrate după pro
gram, în funcție de producția 
de lapte a fiecărei vaci. Dar 
lucrurile nu se opresc aici. 
De pildă, folosirea „păs
torului electric- pe perioa
da de pășunare a vacilor a 
permis anul trecut ca pășunile 
să fie folosite în mod rațional, 
creîndu-se totodată și posibili
tatea ca un îngrijitor să poată 
să aibă grijă de 40—50 vaci o- 
dată, fapt ce a permis celor
lalți îngrijitori să se ocupe în 
timpul acesta de curățirea 
grajdului și pregătirea fura
jului, realizîndu-se astfel atît 
economii de furaje, cît și de 
timp.

Aplieînd aceste metode de 
muncă, îngrijitorii brigăzii a 
HI-a de la G.A.S. Ozun au ob
ținut anul trecut de la cele 110 
vaci cu lapte furajate 33 000 
litri lapte peste plan, reușind 
totodată să reducă prețul de 
cost al litrului de lapte cu 0,17 
lei.

Acum, în primele luni ale a- 
cestui an, ej au depus și depun 
și mai mult interes pentru ob
ținerea unor producții și mai 
mari. Antrenați în întrecerea 
socialistă care se desfășoară cu 
un nou avînt, ajutați și îndru
mați permanent, ei se strădu
iesc să-i ajungă pe fruntași, pe 
cei ce au obținut cîte 4.200 li
tri lapte pe cap de vacă fura
jată, conștienți că prin aceasta 
contribuie și ei la eforturile 
depuse de toți muncitorii din 
gospodărie pentru a produce și 
livra fondului central al sta
tului însemnate cantități de 
produse agricole peste plan.

Rodica Vișoreanu — Cluj 
Gropile noroioase în care 

gazele formează bulboane 
ce se umflă treptat și apoi 
se sparg, datorită asemă
nării lor cu conurile de 
vulcan, au primit denumi
rea de vulcani noroioși.

In localitățile Fidele 
Mari și Pîclele Mici din ra
ionul Beceni, regiunea Plo
iești conurile vulcanilor 
s au format din noroiul să
rat și rece scos prin crăpă
turile scoarței către supra
față de către gazele ce în
soțesc petrolul și sarea, ga
ze ce au antrenat cu ele și 
apele subpămîntene. înăl
țimea conurilor depinde de 
consistența noroiului care 
la Pîclele Mici este mai ta
re și a format conuri înalte 
pînă la 7-8 m, iar la Pîclele 
Mari este fluid și de aceea 
conurile sînt joase avînd 
insă un diametru mai mare-

Aspectul pitoresc și ca
racteristic al zonei de vul
cani noroioși a determinat 
Academia R.P.R. s-o de
dare monument al naturii.

Nioolai Ciurgea — Bușteni
In revista „Tineretul Lu

mii” la rubrica „Cine vrea 
să corespondeze cu noi” vei 
găsi nume și adrese de ti
neri din alte țări care vor 
să corespondeze în cele mai 
diferite probleme : filate
lie, sport, muzică, filme, 
etc-

C. DIACONU

Eugen Pușcoiu — Călă
rași ; Emil Kiss — Oradea ; 
Klara. Schos — Sibiu-

Veștile pe care le-ați tri
mis redacției ne îndeamnă 
să sperăm că vom avea în 
dumneavoastră corespon
denți voluntari activi.

Este bine ca în perioada 
ce urmează să relatați în 
scrisorile voastre acțiunile 
inițiate de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea or
ganizațiilor de partid pen
tru a face și mai larg cu
noscute tineretului din în
treprinderea, instituția, gos
podăria agricolă de stat, 
glorioasele tradiții ale lup-

me- 
pu- 
mai

au
11

tei eroice de clasa
muncitoare și de alți oa
meni ai muncii sub condu
cerea partidului. Vorbiți-ne 
despre vizitele făcute în di
ferite locuri istorice legate 
de lupta partidului, cum 
sînt Muzeul de la Doftana, 
casele memoriale, 
vizitele la Muzeul de Isto
rie a Partidului. Scrieți 
despre adunările genera
le U.T.M. deschise, Joile 
tineretului, vizitele la ma-. 
rile obiective industriale 
sau Ia unitățile agricole so
cialiste fruntașe, despre 
convorbirile cu muncitorii 
fruntași și alte acțiuni în
treprinse de organizația 
U.T.M. în scopul de a-i 
ajuta pe tineri să cunoască 
mai temeinic politica par
tidului și în primul rînd is
toricele documente ale ce
lui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Așteptăm scrisorile voas
tre și vă dorim spor la 
muncă I

Vasile Costoiu — Timi
șoara.

Odată cu sosirea primă
verii se pot 
excursii frumoase, 
sânte Și în locurile 
greu 
Munții Făgărașului 
constituie una din cele mai 
minunate regiuni alpine ale 
patriei noastre. Marea a- 
tracție a masivului Făgăraș 
o constituie creasta sa prin
cipală. Aici formele de te
ren sînt deosebit de com
plexe caracterizîndu-se prin 
sălbăticia versantelor a- 
brupte, șeile înguste și ma
rile custuri. Numeroase 
circuri glaciare pe fundul 
cărora sălășuiesc zeci de 
lacuri se adaugă frumuse
ții peisajului făgărășan. La 
poalele Făgărașului. în a- 
propierea comunei Vad, se 
întinde cunoscuta Poiană 
cu narcise, fenomen unic 
în Europa.

In anii puterii populare, 
masivul este tot mai mult 
străbătut de oamenii mun
cii, datorită amenajărilor 
care s-au făcut pentru a 
ușura parcurgerea lui. Ast
fel numeroase poteci foarte 
bine marcate, cabanele si
tuate pe văi și sub culme, 
hărțile turistice întocmite 
cu grijă, vin în ajutorul tu
riștilor, oameni ai muncii, 
dornici să cunoască fru
musețile patriei. Fiind un 
masiv greu de străbătut, 
pentru parcurgerea celor 
znai multe dintre trasee, 
este necesară o bună pre
gătire fizică, iar în unele 
locuri chiar cunoștințe de 
tehnică alpină.

organiza 
intere- 

mai 
accesibile, cum sînt 

care

conținut
Intre tinerii 

organizațiile U.T.M. 
din întreprinderea 
„I.C.Frimu" și maga
zinul „Victoria" din 
Capitală s-a stabilit 
o rodnică colaborare 
pe 
în 
lor 
ve.

linia organizării 
comun a acțiuni- 

cultural-educati- 
Pe această linie 

interesantă și cu bo
gat conținut educa
tiv a fost și „Joia ti
neretului" organiza
tă în urmă cu mai 
multe zile care a 
avut loc în sala de 
festivități a clubului 
I.C.S. „Victoria". Cu 
acest prilej tovarășul 
Dragomir Emil, secre
tarul organizației de 
bază U.T.M. de la 
„I. C. Frimu" a vor
bit celor peste 120 ti
neri despre „Contri
buția tineretului mo
bilizat de U.T.M. și 
sub conducerea par
tidului la construirea

socialismului în țara 
noastră". Apoi, tine
rii au avut o convor
bire cu comunistul 
Hîrciovoianu Petre 
de la întreprinderea 
„I. C. Frimu" care 
le-a povestit despre 
viața grea pe care a 
trăit-o el, și ca el mi
lioane de oameni ai 
muncii din țara noas
tră sub vechiul re
gim. „Intr-un con
trast izbitor este via
ța noastră de azi — 
le-a spus vorbitorul. 
Dreptul la muncă, la 
odihnă, la învățătu
ră, dreptul la vot sînt 
realități de care vă 
bucurați din plin. De 
aceea astăzi, 
datorie de 
să-ți închini 
forțele pentru 
liza exemplar
ca pe care o ai de în
făptuit".

Spectacolul pre
zentat în continu

este o 
cinste 
toate 

a rea- 
mun-

are de brigada ar
tistică de agitație a 
întreprinderii „I. C. 
Frimu" a făcut cunos
cute tinerilor, prin in
termediul cîntecului 
și versului înaripat, 
o seamă de realizări 
obținute de poporul 
nostru, sub conduce
rea partidului, în 
construcția socialis
mului. Cîntecele 
iubesc țara 
„Cîntec de 
nouă" și altele 
pretate de cor 
liști au fost răsplăti
te cu numeroase a- 
plauze. Programul s-a 
încheiat cu piesa 
„Jos Tudorache. Sus 
Tudorache" de M. 
Ștefănescu — o sati
ră vehementă la a- 
dresa falselor alegeri 
din trecut.

După sfîrșitul pro
gramului artistic or
chestra de mandoline

„Te 
mea", 
viață 
inter- 
și so-

ei întreprinderii J. C. 
Frimu" a interpretat 
un program de muzi
că populară și ușoa
ră după care a ur
mat o reuniune tovă- 
rășească. In timpul ei 
s-a organizat „poșta 
surprizelor" prin ca
re numeroși tineri 
fruntași în producție 
au fost felicitați pen
tru succese obținute 
în muncă. N-au fost 
uitați nici cei care, 
din cînd în cînd ne
glijează calitatea lu
crului sau nu au în
totdeauna atitudinea 
cea mai corespunză
toare față de cum
părători.

Bogată în conținut, 
„joia tineretului" : a 
desfășurat astfel in
tr-o atmosferă prie
tenească, tinerii dis- 
trindu-se și învățind 
în același timp.

date în folosința

GHEORGHE MȚU

Zilele trecute, în satul BUuța 
din raionul Baia de Aramă a 
fost inaugurată școala elementa
ră. Aproape tofi locuitorii satu
lui au lucrat la ridicarea acestei 
școli ceea ce a făcut ca la con
strucția ei să se cheltuiască cu 
100.000 lei moi puțin decit pre
vedea devizul.

Bucuria de a inaugura școli 
noi au avut-o în ultimul timp și 
țăranii muncitori din încă 5 
sate ale raionului Baia de Ara
mă.

Dintr-o situație statistică reiese 
că în trecut în fosta plasă Baia 
de Aramă aproape 80 la sută din 
întreaga populație era analfabe
tă. Școli erau puține și copiii din 
satele de pe dealuri ajungeau 
cu greu la ele. Azi analfabetis
mul a rămas și aici o amintire, 
în acest raion sînt acum 88 de 
școli elementare. Au fost înfiin
țate de asemenea o școală medie 
și una profesională agricolă, pre
cum și 22 grădinițe de copii. 
S-au construit 70 de cămine cul
turale în care activează aproape 
160 de formații artistice. Cele 70 
de biblioteci de raion, cu circa 
110.000 de volume, sînt tot mai 
mult frecventate de țăranii mun
citori. Cinematograful, radioul, 
presa ajufg astăzi și in cele 
mai îndepărtate sate din acest 
raion.

în exploatările forestiere

din regiunea Oltenia

Crește numărul brigăzilor
complexe

(Agerpres)

Numărul brigăzi
lor complexe care 
lucrează în exploa
tările forestiere din 
regiunea 
ajuns în

Oltenia a 
prezent la

aproape 50, fiind
de trei ori mai
mare decit anul
trecut.

Ca urmare a ex^
tinderii acestei for
me superioare de 
organizare și apli
cării metodei de 
exploatare a fagu
lui în trunchiuri și 
catarge, muncitorii

forestieri din acea
stă regiune au spo
rit indicele de uti
lizare a masei lem
noase. Ei au reușit 
pe această cale să 
trimită fabricilor 
de industrializare a 
lemnului cantități 
suplimentare de 
bușteni. în primele 
două luni ale anu
lui ei au livrat bu
șteni de rășinoase 
peste plan cu care 
fabrica de chere
stea de la Baia de 
Fier poate lucra a-

(Agerpres)

proape o lună de 
zile. Cu cantitatea 
de bușteni de ste
jar dată în plus se 
acoperă consumul 
fabricii de chere
stea de la Filiași pe 
timp de 45 zile, iar 
buștenii de fag dați 
în plus în 
perioadă 
necesitățile de ma
terie primă ale 
Complexului de in
dustrializare a lem
nului de la Tg. Jiu 
pe timp de 12 zile.

această 
satisfac

Să dai lucru de calitate este o datorie — chiar și atunci cind 
este vorba de o simplă operație ca în cazul tînărului loan Ci- 
coș de la întreprinderea „Porțelanul“-Gluj care modelează un 

obiect cilindric.

Tineri brigadieri ai muncii patriotice

firman din pag. l.a)

de o intensă muncă politică, 
întreprinse de organizațiile 
U.T.M., explicîndu-se tinerilor 
pentru ce anume muncesc, 
numărul celor înscriși în bri
găzile de muncă patriotică 
s-a mărit de cîteva ori.

La București, drapelele bri
găzilor de 
flutură pe 
Griviței, pe 
Pieptănari, 
Nord Sud. Mii 
raionul 
pot fi întîlniți zilnic pe șan
tierele străzii Mihai 
blocurile de lîngă 
I.O.R.

în întreaga țară brigăzile 
de muncă patriotică au colec
tat și predat la Î.C.M. de la 
începutul anului și pînă la 1 
martie, aproape 2.800 tone 
metal vechi.

Numai tinerii din regiunile 
București și Dobrogea au co
lectat în ultimele două luni 
peste 1.490 tone fier vechi.

sare a partidului nostru, tine
rii lucrează azi cu dragoste 
și avînt pe șantierele patriei. 
Așa se și explică faptul că

muncă patriotică 
șantierele Căii 
șantierele din 

pe Magistrala 
de tineri din 

Tudor Vladimirescu

Bravu, la 
fabrica

1

Nici o reclamație la firele date 
țesătoriei — aceasta este lo
zinca care însuflețește întregul 
colectiv al Filaturii de la fa
brica de stofe „Partizanul Roșu” 
din orașul Brașov. In primele 
două luni, colectivul acestei 
secții a dat fire de bună cali
tate. Utemista Elena Urrgurea- 
nu din secția ringuri la 

de muncă.
locul

Cerc de răspîndire 
a cunoștințelor științifice

în comuna Ștefonești în raio
nul Drăgășani și-a început acti
vitatea cercul de cultură generală 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
științifice cu un număr de 25 de 
cursanți. Datorită faptului că 
lecțiile sînt ținute la un nivel 
accesibil cursanților sînt intere
sante și atractive, numărul lor a 
crescut după cîteva săptămîni 
doar, la 30.

Tovarășul Tudorache profesor 
de geografie și științe naturale, 
folosește ou măiestrie pedagogi-

că materialele editate de Minis
terul învățămîntului și Culturii 
pentru cercurile de cultură gene
rală, ca și cele existente la școa
la de șapte ani din comună. 
Pînă în prezent au fost predate 
temele : Pămîntul și Cosmosul, 
Originea pămintului, Originea 
vieții și altele. Cei mai activi 
cursanți sînt Gheorghe Bădîrcea, 
Gheorghe Maziliu și, Matei 
Hoantă.

AL. FLORIN ȚENE 
activist cultural

Pentru îmbunătățirea continuă 
de muncăa condițiilor

Ea Uzinele „Timpuri noi" 
din Capitală se experimentea
ză cu succes o instalație de 
ventilație pentru evacuarea 
prafului din turnătoriile de 
oțel și fontă. Instalația pre
zintă una din noile 
ale Institutului de 
științifice pentru 
muncii al C.C.S.

Pentru ușurarea muncii ce
lor care lucrează la presele cu 
excentric și pentru asigurarea 
protecției muncii, Institutul a 
realizat, experimentat și omo
logat un sistem mecanizat de 
comandă. Acest sistem, care se 
aplica la întreprinderea „I. C. 
Frimu“, urmează să fie intro
dus în proiectele de construc
ții a preselor cu excentric din 
toată țara.

Recent au fost aplicate cu

realizări 
cercetări 
protecția

succes într-o serie de între
prinderi ca „Răscoala din 
1907“, „Antefrig" — București, 
„Steaua Roșie" — Bacău etc. 
noi sortimente de echipamente 
de protecție, ca șorțul de cau
ciuc, rezistente la derivații pe
trolieri și grăsimi, mănuși din 
fire sintetice etc. realizate de 
institut. Acest echipament a- 
sigură igiena și protecția mîi- 
nilor și corpului.

în cei aproape 10 ani de 
existență, 
peste 270 
instalații, 
și echipamente pentru protec
ția muncii. Aplicate în pro
ducție acestea au contribuit la 
îmbunătățirea condițiilor de 
lucru ale oamenilor muncii, la 
scăderea îmbolnăvirilor pro. 
fesionale.

institutul a realizat 
de prototipuri de 

agregate, dispozitive

„URSUL AL
Un film cu mari calități, dar 

și cu carențe, mai ales în ceea 
ce privește reflectarea activi
tății partizanilor polonezi in 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, a căror luptă primej
dioasă și eroică ne-am fi aștep
tat să apară mai pregnant in a- 
ceastă nouă producție a stu
diourilor poloneze.

intr-o palidă noapte de iar
nă, spre Auschwitz se îndreaptă 
un tren al morții. Șarpele de o- 
țel ce poartă în pîntecele său 
viitoarele victime ale camerelor 
de gazare se tirăște leneș pe 
înălțimile severe ale munților a- 
coperiți cu zăpadă, 
meni — mici 
imensitatea

pentru a-1 dărui amantei. De a- 
cum, filmul începe să ajungă !<• 
punctul culminant prin confrun
tările dramatice dintre Fogiel 
— descoperit — și maiorul Hen
neberg. Henri Fogiel îi va opune 
însă hitlerîstului demnitatea

monstruos șl criminal cu atît 
mai mult cu cît el naște monștri 
și criminali, indiferent de locul 
geografic în care se materiali
zează. Și istoria a dovedit-o cu 
prisosință.

Valoarea confruntării dintre

CRONICA ISLM11II

Cîțiva oa- 
pete pierdute în 

tragică a nopții — 
sar din tren, gest curajos și dis
perat al unor condamnați la 
moarte. Cîți dintre ei vor supra
viețui gloanțelor cu care le 
este întâmpinată evadarea, cîți 
vor reuși să scape de urmărirea 
haitei brune ? Filmul înfățișea
ză emoționanta poveste a unuia 
dintre evadați, Henri Fogiel, om 
de știință, care a găsit adăpos- 
tire intr-o 
munte din 
tei stațiuni 
in care iși 
vitate un grup de patrioți. După 
ce unui din partizani (Micha!) 
cade răpus de hitleriști, Henri îi 
va lua locui îmbrăcind blana 
ursului alb cu care înaintașul 
său ii însoțea pe „profesor” 
(„Profesorul” este unul din 
membrii grupului de partizani 
care, sub masca unui fotograf 
ambulant, ce oferă amintiri de 
la Zakopane, culege informații 
prețioase pentru lupta de eli
berare). Dar, de 
printr-o ciudată 
Henri (ursul alb) va 
de maiorul hitlerist

micuță cabană de 
apropierea cunoscu- 

Zakopane, cabană 
duce curajoasa acti-

la profesor, 
negustorie, 

fi Cumpărat 
Henneberg,

înaltă a aceluia pentru care 
umanismul, încrederea în om, 
în forța sa, în capacitatea sa 
de a crea, este o convingere 
fermă și trainică. Teoriile des
pre „supra-om“ ale maiorului 
hitlerist, presupusa „frică de 
moarte» pe care acesta pretinde 
a o considera ca fiind princi
palul mobil al activității umane 
- găsesc o ripostă hotărîtă și 
curajoasă in persoana lui Fogiel 
care, deși știe că soarta sa e 
pecetluită, nu părăsește lupta, 
găsind suport pentru activita
tea sa tocmai în încrederea pe 
care o are în înalta menire a 
omului adevărat.

Cele două personaje - Henri 
Fogiel și maiorul hitlerist — ni 
se par a constitui una din prin
cipalele reușite ale filmului, con
fruntarea dintre ei că pățind 
amploare și proporții generali
zatoare. Hitleristul este realizat 
pe două planuri. Pe de o parte, 
acesta pare un fin cunoscător 
și amator de muzică bună, a- 
parent sensibil la gingășia fru
mosului. Aceasta însă nd 
decit o 
ducația 
mul l-a 
mîndu-l
tenții Intelectuale. Astfel, pare 
o spune filmul, fascismul este

Cei doi este sporită 
pretarea valoroasă 
Gustaw Holoubek 
respectiv Adam Pavlikowski (ma
iorul hitlerist).

Totuși trebuie subliniat încă 
de la început faptul că 
corea amplă eroică

și de înter- 
a actorilor 

(Henri) și

partizanilor apare palid. Intr-a
devăr, aceasta este folosită, mai 
mult ca un pretext. Lupta parti
zanilor nu ne apare în toate 
coordonatele, cu sensurile și
măreția ei. (Dacă stăm și ne
gîndim, în tot filmul partizanii 
nu întreprind nici o acțiune — 
în sensul activ al cuvîntuiui — 
în afară de încercarea nereuși
tă de a-l transporta pe Henri 
de la cabană 
ferit).

Oricum însă, 
loros, aducînd 
uman mesaj, 
necruțătoare 
atît mai actual dacă ne gîndim 
la încercările iresponsabile ale 
guvernanților de la Bonn sub a 
căror oblăduire se încearcă 
renașterea odiosului fascism.

ATANASIE TOMA

intr-un loc mai

filmul este va- 
un puternic și 
îmbinat cu o 

demascare, cu

este 
aparență, pentru că e- 
ce i-a conferit-o fascis- 
dezumanizat, transfor- 
într-un ucigaș cu pre-

Știrile multe și toate
exprimă bucuria și satisfac
ția că, prin munca lor, tinerii 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
funcționari, — au contribuit 
ca Hunedoara să dea o nouă 
șarjă, în orașe să se înalțe 
un nou bloc, satele patriei să 
devină mai frumoase.

Știind pentru ce muncesc, 
însuflețiți de măreața aniver-

în 
din 
fie 
de

zile, mii de tineriaceste
toate colțurile țării cer să 
și ei înscriși în brigăzile 
muncă patriotică.

Bibliotecara

C. SLAVIC
0 scenă din film.

La biblioteca clubului 
Complexului C.F.R.-Feteșli 
au venit cititori să înapoie
ze cărțile citite, să împrumu
te altele noi. Prinire dinții : 
Vasilica Răducanu, operatoa
re, secretara organizației 
U.T.M. de la TC, Constantin 
Surdilă, candidat de partid, 
electrician iu depou, Petru 
Mehov, impiegat de mișcare. 
Dacă ai consulta fișa de ci
titori a fiecăruia, ai găsi mul
te volume citite în noul an. 
Bibliotecara, utemista Maria 
Albu, aduce o situație com
parativă. In luna ianuarie 
1960, bunăoară, 20 de citi
tori au citit 245 cărți. In 
lunile care au urmat, pînă 
Ia sfîrșitul anului numărul ci
titorilor și al cărților citi
te nu a depășit cu mult ci
frele din ianuarie. Pe cind, 
în ianuarie curent, 178 citi
tori au citit 739 volume. 
Deci, într-o lună, cititori cît 
în aproape 9 luni din anul 
trecut iar cărți citite, cît în 
mai bine de un trimestru. 
Firește că te bucură acestea. 
O întrebi pe Maria Albu, 
care-i secretul acestui succes. 
Popularizarea cărții, reacti- 
vizarea comisiei concursului 
„Iubiți cartea” — răspunde 
bibliotecara. în primul rînd 
însă — continuă ea — apro
vizionarea bibliotecii cu căr
țile cerute de cititori. In luna 
la care ne referim s-au primit 
în bibliotecă opere de Sado- 
veanu, „întunecare" de Cezar 
Petrescu, „Desculț” de Za- 
haria Stancu, „Bătălie în 
marș” de Galina Nicolaeva, 
și multe altele nou apărute.



Ca să îndrumi
trebuie să cunoști

Anul trecut, în luna ianua
rie mi s-a încredințat o 
muncă deosebit de frumoasă, 
o muncă ce necesită multă pa
siune, atenție și răbdare: a- 
ceea d« 4 lucra ca activist in 
domeniul activității pionie
rești. Firește, nu aveam ex
periență, nu știam de la în
ceput cum trebuie să mun
cesc.

Mi-am închipuit că pentru 
a cunoaște viața pionierilor, 
ceea ce se petrece în școală, 
este necesară doar legătura cu 
instructorii superiori sau de 
detașamente care să mă in
formeze, studierea planurilor 
de muncă, a rapoartelor de 
activitate. Curînd, însă am în
țeles cît de greșit este acest 
sistem de muncă. Iată cum. 
Instructorul superior de la 
Școala medie nr. 4 îmi ară
tase într-o zi planul de mun
că al unității. Un plan bogat 
din care nu lipseau activită
țile variate, interesante. Totul 
în acest plan era bine pus la 
punct. Am vrut să aflu amă
nunte despre cîteva din acțiu
nile trecute în plan și am stat 
de vorbă cu pionierii. Am con
statat atunci, cu mirare, că 
ei nici nu cunoșteau unele 
din acțiunile prevăzute în 
plan, Iar că altele nu i-au in
teresat, nu le-a plăcut cum 
au fost organizate. Din discu
ția care am avut-o în acea 
zi cu pionierii Școlii medii nr. 
4 am aflat multe lucruri in
teresante. Majoritatea erau 
dornici să organizeze acțiuni 
frumoase, atractive, specifice

lor. însă nu știau cum

pio- 
să-i 
să-i

vîrstei 
să procedeze. Discuția aceasta 
mi-a dovedit că pentru 
a putea îndruma activita
tea pionierilor, pentru a-i pu
tea ajuta concret, trebuie să 
particip nemijlocit la munca 
ce se desfășoară în școală, tre
buie să stau în mijlocul 
nierilor, al instructorilor, 
urmăresc cum lucrează, 
îndrum în permanență.

în fiecare lună îmi întoc
mesc un plan minuțios de ac
tivitate în care prevăd de care 
școală să mă ocup mai mult 
în acea perioadă, cît trebuie 
să stau în fiecare școală, care 
sînt problemele spre care 
să-mi îndrept în primul rînd 
atenția. Luna trecută, de pil
dă m-am 
7 ani nr. 
7 ani nr. 
rior are
Pentru acea lună era propusă 
în plan organizarea unei adu
nări cu tema: „Frumoasă ești, 
patria mea“. O temă care in
teresa majoritatea pionierilor. 
Trebuia organizată de aceea cît 
mai atractiv, trebuiau antre
nați cît mai mulți pionieri ia 
organizarea ei. Am stat de 
vorbă cu elevii din clasele 
mai mari și am aflat că foar
te mulți fuseseră în excursii, 
cunoșteau bine multe locuri 
pitorești din patria noastră, ca 
Delta Dunării, Bicazul, o se
rie de stațiuni climaterice etc. 
își făcuseră chiar o serie de 
însemnări. Mi-au vorbit in
structorii superiori despre a- 
cești pionieri, despre faptul că

ocupat de școlile de 
2 și 4. La școala de 
2. instructorul supe- 
puțină experiență.

Consfătuire privind pregătirea 
tehnologică și economică 

a viitorilor ingineri
ta Institutul politehnic din 

București a început vineri di
mineața o consfătuire care are 
ca scop dezbaterea unor pro
bleme privind pregătirea teh
nologică și economică a viito
rilor ingineri.

La consfătuire participă ca
dre didactice și de la celelalte 
institute politehnice din țară, 
reprezentanți ai unor institute 
de cercetări și ministere eco
nomice, precum și ingineri și

tehnicieni din mari întreprin
deri industriale.

Consfătuirea prilejuiește un 
schimb de experiență între 
facultăți și întreprinderi asu
pra felului în care contribuie 
la formarea viitorilor ingineri 
și la desăvirșirea pregătirii a- 
cestora, in strinsă legătură cu 
progresul continuu al științei 
și tehnicii, cu necesitățile dez
voltării economiei naționale.

(Agerpres)

In sprijinul agriculturii
In luna februarie și în pri

mele zile ale lunii în curs, 
prin stația CTJL București- 
Cotroceni au fost expediate 
spre S.M.T.-uri și G.A.S.-uri 
din regiunile Dobrogea, 
tenia, Galați, Iași etc., 
mult de 600 de vagoane în
cărcate cu mașini și utilaje 
agricole fabricate la Uzinele 
„Semănătoarea". Mii de va
goane au transportat în acest 
timp pe rețeaua feroviară 
semințe, tractoare, piese de 
schimb, carburanți, îngrășă
minte chimice etc., necesare 
în campania agricolă de pri
măvară.

Dornici să sprijine buna 
desfășurare a muncilor agri
cole, ceferiștii se îngrijesc să 
pună din timp la dispoziție 
unităților agricole mijloacele 
de transport necesare.

în scopul grăbirii trans
porturilor, vagoanele încăr
cate cu produse destinate a-

-----•-----

griculturii sînt expediate cu 
trenuri directe de marfă, iar 
în unele cazuri cu trenuri 
marș rute.

ei ar putea contribui la reușita 
adunării cu temă. în felul a- 
cesta instructorul a ajuns la 
ideea pe care voiam de fapt să 
i-o sugerez : aceea de a orga
niza o călătorie pe harta pa
triei în care pionierii despre 
care vorbeam să povestească 
despre locurile vizitate. Adu
narea cu tema „Frumoasă ești, 
patria mea" s-a ținut în fața 
activului pionieresc din orașul 
Arad. A fost o adunare deo
sebit de interesantă, pionierii 
respectivi s-au dovedit niște 
iscusiți povestitori. Din aceas
tă adunare instructorii au în
vățat că la organizarea unei 
asemenea acțiuni trebuie să 
se țină neapărat seama ca a- 
cestea să fie atractive, intere
sante, la nivelul vîrstei co
piilor.

Acum se organizează perio
dic asemenea acțiuni la care 
participă activele pionierești, 
instructorii superiori și de de
tașamente. După aceste adu
nări model se poartă discuții 
și fiecare se străduiește apoi 
să le organizeze cît mai bine, 
mai interesant.

La Școala de 7 ani nr. 4, 
unde am stat luna trecută 
aproape două săptămîni, in
structorul superior nu muncea 
în colaborare cu cadrele didac
tice. Din acest motiv existau o 
serie de acțiuni paralele ceea 
ce ducea la supraîncărcarea 
pionierilor. A fost organizată 
de pildă, la un detașament o 
adunare cu tema „Valea Pra
hovei". în același timp profe
sorul de geografie a organi
zat un simpozion cu aceeași 
temă. Am arătat atunci in
structorului cum putea fi or
ganizată această adunare în 
colaborare cu profesorul de 
geografie. Ar fi ținut și mai 
puțin și ar fi fost și mai efica
ce. Atît instructorul, cît și pro
fesorul, s-au convins de acest 
lucru. Recent a fost organizată 
o adunare la care colabora
rea dintre instructor și profe
sor a dat roade. Adunarea 
le-a plăcut tuturor pionierilor 
care au participat.

Am dat aici doar cîteva 
exemple in ceea ce privește 
ajutorul concret, felul cam 
am îndrumat activitatea din 
școlile de care răspund. Pro
blema care ne preocupă în 
continuare este cunoașterea 
nemijlocită a activității ce se 
desfășoară în școli, participa
rea directă la viața pionieri
lor, cunoașterea preocupărilor 
lor, pentru a le putea acorda 
un ajutor competent în orga
nizarea muncii pionierești.

Nou aspect ai centrului orașu lui ? > ești.

Agenția „France Presse“ : Echipa romînâ 
s-a ridicat la nivelul marilor echipe 

de handbal în 7
— Agențiile in- 
de presă sub- 

comentariile lor 
IV-lea cam-

Ol- 
mai

(Agerpres)

TITUS CILAN
activist al secției de școli 
și pionieri a Comitetului 

orășenesc U.T.M. Arad.

BERLIN, 
ternaționale 
liniază în 
că cel de-al 
pionat mondial masculin de
handbal redus a fost marcat 
de numeroase surprize, echi
pele pretendente la titlu in 
frunte cu Suedia, deținătoarea 
campionatului. Germania și 
Danemarca, ratînd calificarea 
in finală. In cronica sa trimi
sul agenției ,,France Presse“ 
remarcă printre altele că „Re
prezentativa R. P. Romîne a 
infirmat pronosticurile. Prin 
jocul său demonstrat în de
cursul întîlnirilor, echipa ro- 
mînă s-a ridicat la nivelul 
marilor echipe de handbal în 
7".

După cum se știe echipa ro
mînă a câștigat seria A a se
mifinalelor obținînd victorii 
de prestigiu in fața echipei 
unite a Germaniei, Danemar-

cei și Norvegiei. In meciul cu 
echipa norvegiană desfășurat 
joi seara în orașul Miinster 
handbaliștii romini au arătat 
din nou o tehnică bună și o 
mare putere de luptă. IntUni- 
rea a fost deosebit de pasio
nantă echipa norvegiană ju
când de data aceasta la ade
vărata sa valoare. Echipa 
R. P. Romine a repurtat vic
toria la două puncte diferen
ță (16—14) după ce la pauză a 
condus cu 9—6. obțtmnd cali
ficarea pentru finală unde va 
juca in campania echipei R.S. 
Cehoslovace. Este pentru a 
doua oară in decurs de numai 
cîteva zile cînd echipa R. P.‘ 
Romine întîlnește cea a R. S. 
Cehoslovace. In meciurile pre
liminarii ale campionatului 
formația cehoslovacă a între
cut reprezentativa noastră cu 
scorul de 12—S (3-3), cîștigînd 
seria respectivă. întîlnirea se 
anunță deosebit de dificilă, e- 
chipa cehoslovacă deținînd în 
prezent o formă excepțională.

Finala va avea loc duminică 
seara în orașul Dortmund. 
Sîmbătă la Essen se vor în- 
tîlni

• pele

Cupa orașului 
Moscova" 
la haltere

MOSCOVA- - 
Sporturilor au h 
cerile competiției 
nale de haltere pentru _C.pa 
orașului Moscova* la care par
ticipă, 64 de sportiv: cîx 15 
țări ale lumii : R. S- Ceho
slovacă, R. P. Ungară. R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, R. D. Germană, An
glia. S.U.A., Finlanda. R. P. 
Chineză, R.p.D. Coreeană, 
Irak. Iran. Republica Arabă 
Unită și U.R.SS. La categoria 
„cocoș" victoria a revenit hal
terofilului sovietic Viitor 
Marzagulov care a totalizat la 
cele trei stiluri 337,5 kg (105, 
102,5, 130 kg). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Intre 
Felgy (R. p. Ungară) 335 kg 
și Al. Vahonin (U.R.SJS.) 327,5 
kg. La categoria „pană" pri
mul loc a fost ocupat de hal
terofilul Isaac Berger (S.U.A.) 
cu 362,5 kg (115. 110, 137,5 kg). 
Evghenie Minaiev (U.R.S.S.) a 
ocupat locul doi cu 360 
Fitzi Balaș (R. P. Romînă) 
clasat pe locul 10.

» IZtTB”

Noul ambasador
al Republicii Populare Albania 
in Republica Populară Romînă 

și-a prezentat scrisorile de acreditare
La 10 martie 1961 tovarășul 

Ioc Gheorghe Maurer, preșe- 
dMete Prezidiului Marii Adu
ni-; Naționale a Republicii 
Populare Romine, a primit pe 
Beri ambasador extraordinar 
șt plenipotențiar al Republicii 
Populare Albania în Republi
ca Populară Romînă, Răpi 
Gesmeaji, care Și-a prezentat 
sensorue de acreditare.

La solemnitate au participat 
tovarășii: Avram Bunaciu, 
m~-' .‘<trul Afacerilor Externe, 
Gheorghe Stoica, secretarul 

. Marii Adunări Na
ționale, Ion Drînceanu, direc
tor in Jlm :.erui Afacerilor 
Externe, Nicu Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Mi- 
■Mantiui Afacerilor Externe, 
AL Carsian, locțiitor al direc
torului Cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Ambasadorul Republicii 
Populare Albania a fost înso
țit ce Skendep Cuci și Mihal 
Jorgji, primi-secretari ai am
basadei R. P. Albania și de Io
sif Sfeci, prim-secretar co. 
merciaL

Cu această ocazie ambasa
dorul R. P. Albania și preșe
dintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne au rostit 
cu vin țări.

In cuvintarea sa, ambasa
dorul R. P. Albania, Răpi 
Grrmenji a spus printre al
tele : poporul albanez este 
legat de poporul frate romîn 
printr-o prietenie veche, care 
s-a născuț în lupta dusă îm- 
potriva dușmanilor comuni, și 
s-a întărit în cpera de con
struire a socialismului în țările 
noastre*. In continuare el a 
arătat că „poporul albanez ur- 
mărește cu interes și deose
bită simpatie munca pașnică 
a poporului romîn și se bucu
ră mult de marile sale vic
torii obținute în lupta pentru 
desăvirșirea construirii socia
lismului în Romînia și-i 
urerză din inimă succese și 
mai mari în lupta pentru con

struirea deplină a socialismu
lui și apărarea păcii în Bal
cani șj în lumea întreagă".

In încheiere ambasadorul 
R. P. Albania a asigurat că 
va depune toate eforturile 
pentru lărgirea Și întărirea 
în continuare a prieteniei și 
colaborării dintre cele două 
țări, exprimîndu-și în același 
timp convingerea că în înde
plinirea misiunii sale va primi 
ajutorul prețios al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și a 
guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

Răspunzînd amabasadorului 
albanez, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer a spus printre 
altele :

„Poporul romîn nutrește 
sentimente de sinceră priete
nie față de harnicul popor al
banez, se bucură sincer de 
realizările lui obținute pînă 
în prezent și îi urează noi 
succese pe drumul construirii 
socialismului în Republica 
Populară Albania.

Poporul romîn, a spus în 
continuare tov. Ion Gheorghe 
Maurer, care a obținut succe
se mari în construcția econo
mică și culturală, pășește în 
prezent pe calea desăvîrșirii 
construirii socialismului în 
Republica Populară Romînă, 
și, împreună cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări 
care formează puternicul sis
tem mondial socialist, promo
vează cu consecvență o poli
tică externă de pace și cola
borare cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor so- 
cial-politică“.

In încheiere el a urat am
basadorului succese în înde
plinirea misiunii de întărire a 
prieteniei dintre R. P. Romî
nă și R. P. Albania.

După ceremonia prezentă
rii scrisorilor de acreditare, 
tov. Ion Gheorghe Maurer, 
s-a întreținut cordial cu tov. 
Răpi Germenji. Au asistat 
tovarășii Avram Bunaciu și 
Gheorghe Stoica.

Solemnitatea înmînărn 
„Ordinului Muncii cL Iw 

tovarășilor Augustin Alexa 
și Fîîip Geitz

Informații
Constantin Iliev. dirijor al 

Filarmonicii de Stat din Sofia 
(R. P. Bulgaria), care se află 
în turneu în țara noastră, a 
condus vineri seara concertul 
extraordinar al Filarmonicii 
„Moldova" din Iași. Progra
mul a cuprins uvertura „Don 
Juan“ 
pentru 
Haydn 
Scurtu) 
„Eroica"

de Mozart, Concertul 
oboi și orchestră de 

(solist Constantin 
și simfonia a IlI-a 

de Beethoven.
★

a părăsit Capitala, 
Iugoslavia,

Vineri 
plecînd în R.P.F. 
tov. Ștefan Moraru, membru 
al Prezidiului Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, președinte 
al Comitetului Central al U- 
niunii sindicatelor din între
prinderile industriei miniere 
pentru a ține o serie de con
ferințe în întreprinderi din 
ramura minieră, în cadrul 
schimbului de lectori, stabilit 
între sindicatele din R. P. Ro- 
mină și sindicatele din R.P.F. 
Iugoslavia.

-------- $---------

seară:

pentru jocurile 3—4 echi- 
Germaniei și Suediei.

kg-
sa

Asta

în campionatul mondial de hochei pe ghea-ă

pe primul loc

în
Studenți de la Facultatea de 'medicina din Timișoara pregătesc în laborator diferite lucrări

acesta locul întîi 
a campionatului.

valoare internațională. In 
cest meci formația Științei

0-1; 2-2) cu echipa R. F. Ger
mane.

Vineri la amiază, la Prezi
diul Marii Adunări Naționale 
a avut loc solemnitatea înmî- 
nării „Ordinului Muncii" clasa 
I tovarășilor Augustin Alexa, 
membru al C. C. al P.M.R., cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani. 
pentru îndelungată activitate 
în' mișcarea muncitorească 
și contribuția adusă în ope
ra de construire a socialis
mului și Filip Geltz, cu prile
jul împlinirii a 60 de ani și 
pentru merite în construirea 
socialismului.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, Janos Fazekaș, Anton 
Moisescu, Gheorghe Stoica, 
membri ai C. C. al P.M.R., mi
niștri.

După citirea decretelor de 
deccrare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, a înmînat tovarășilor 
Augustin Alexa și Filip Geltz 
înaltele distincții.

Cei prezenți i-au felicitat 
călduros.

(Agerpres)

Ciaaemaîcgsaîe
Nu vreau să mă însor: Patria, 

București, înfrățirea între popoă* 
re, Libertății; Ursul alb: Repu
blica, Elena Pavel, Moșilor, Vol
ga ; Prichindelul: Ma.gheru, Lu
mina, V. Roaită, Miorița; Gene, 
rația salvată: Maxim Gorki, Olga 
Bancic; ttatifa: V. Alecsandri, 23 
August, 1 Mai; Frumoasa aven
tură: I. C. Frimu, Arta, M. Emi- 
nescu, G. Bacovia; Jucătorul: 
Central; Dama de pică: Victoria, 
Unirea. N. Bălcescu: Pentru co- 
p::: Program special; Pentru a- 
duiți: Batalionul Negru: 13 Sep
tembrie; Piruete pe gheață — 
Kukrinniksi — Unde nu zboară 
fluturii — Pestriții — Asigurați 
pacea copiilor — Fix la ora trei 
și un sfert (dimineața): Congo în 
luptă (după-amiază, în continu
are): Timpuri Noi; Alerg după 
o stea: Tineretului; Contempora. 
nul secolului: Gh Doja. Al. Sa. 
hia; Stan și Brdn studenți la 
Oxford : 8 Martie ; Casa de pe 
două străzi (dimineața); Congo 
in luptă (după-amiază, în conti
nuare): Al. Popov; Aveau 19 ani: 
Grivița, Flacăra, G. Coșbuc, 30 
Decembrie; Portretul unui necu
noscut: Cultural, Ilie Pintilie; 
Casa de pe două străzi: Drumul 
Serii; Cintecul mării: C-tin Da
vid; Darclee: Munca; Articolul 
420: T. Vliadimirescu; Mama In
dia: Donca Simo; Dragoste pe 
note: 16 Februarie; Oameni șl 
Lupi: Popular; Doamna cu cățe. 
Iul; 8 Mai; Sfioasa: Floreasca ; 
Mexicul ciută: Aurel Vlaicu; Co- 
coșatul: B. Delavrancea,

încă de la prima cunoștință 
cu comuna Cumpăna, raionul 
Negru Vodă, observi preocupa
rea localnicilor de a face 
cunoscute perspectivele de 
voltare ale țării noastre, 
fice cu cifrele planului de 
ani împodobesc clădirea
tului popular. Peste
dispensarul comunal nou 
struit, impunătoarea clădire 
construcție a căminului cultural, 
magazinul mixt, casele noi ale 
colectiviștilor — sînt dovezi vii 
ale certitudinii viitorului. Preo
cuparea pentru a face larg răs- 
pîndită politica partidului nos
tru, cum se manifestă ea concret 
în viața acestor locuri din țară, 
se reflectă și în planul de acti
vitate al căminului cultural. Este 
demnă de reținut strădania 
lectivului de conducere a 
tuia (director Stela Stoica) de a 
desfășura cît mai multe acțiuni 
de popularizare a politicii par
tidului.

„Călătoriile pe hartă" — iată 
una din formele prin care le este 
prezentat tinerilor tabloul vieții 
din trecut și de astăzi al locu
lui unde trăiesc.

Dobrogea (în trecut una din 
cele mai înapoiate regiuni 
țării, cu întinse pămînturi 
sipoase bătute de vîntul sărat al 
mării, săracă în așezări urbane, 
cu tir guri mizere în care apa 
de băut se vindea cu paharul), 
reprezintă astăzi pentru noi 
o victorie a politicii partidului 
de ridicare a tuturor regiunilor 
țării la o viață nouă, prosperă,

larg 
dez- 
Gra-
șase 
s£a- 

drum, 
con- 

în

CO-
aces-

ale 
ui

sala sporturilor de la 
Floreasca va avea loc astă- 
seară cu începere de la ora 
18,30 întîlnirea feminină de 
handbal dintre echipele ȘTI
INȚA BUCUREȘTI și DYNA
MO PRAGA din cadrul fina
lei competiției „Cupa campio
nilor europeni". întîlnirea se 
anunță deosebit de atractivă. 
Echipa cehoslovacă cuprinde 
o serie de jucătoare de certă

a-
, va

utiliza următorul lot de jucă
toare : Irina Nagy, Ecaterina 
Ionescu, Carolina Cirligeanu, 
Aurelia Szoeke, Măria Ștef, 
Cornelia Constantinescu, Hil- 
de Roth, Elena Pădureanu, 
Aurelia Leonte etc.

Returul acestei întîlniri se 
va disputa la 18 MARTIE la 
Praga.

Echipa R. P. R,
în seria C

GENEVA. — In campiona
tul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A) s-a disputat 
întîlnirea dintre echipele R. S. 
Cehoslovace și Canadei, neîn
vinse de la începutul compe
tiției. Jocul s-a caracterizat 
printr-o luptă sportivă dîrză 
încheiată cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (1-0; 0-1; 0-0). 
Echipa Uniunii Sovietice a 
dispus cu scorul de 9—1 (6-0; 
1-1; 2-0) de echipa R. D. Ger
mane, iar Finlanda a termi
nat la egalitate: 3—3 (1-0;

★

GENEVA 10 (Agerpres). — 
în cadrul campionatului mon
dial de hochei pe gheață, e- 
chipa reprezentativă a R. P. 
Romîne a învins vineri seara 
la Geneva selecționata Fran
ței cu- scorul de 9—3 (3—1, 
1-1, 5—1).

Hocheiștii romîni au ocupat 
în felul 
seria C

Manifestări consacrate centenarului
morții poetului ucrainean 

Taras Șevcenko
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, 
Comitetul național pentru a- 
părarea păcii din R. P. Ro
mînă, Consiliul General 
A.R.L.U.S. și Uniunea Scrii
torilor au organizat vineri 
după-amiază, în sala Casei 
Prieteniei Romîno-Sovietice 
din București, o manifestare 
consacrată centenarului morții 
poetului ucrainean Taras Gri- 
gorievici Șevcenko.

Au participat membri ai 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii și ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., scrii
tori, un numeros public.

Au fost de față ambasado

rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. K. Jegalin, și membri 
ai ambasadei.

Despre personalitatea șj o- 
pera marelui cântăreț al U- 
crainei, Taras Șevcenko, a 
conferențiat acad. Mihai Be- 
niuc, prim-secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă.

A urmat un program de 
lecturi din opera poetului.

★
O manifestare consacrată 

centenarului morții lui Taras 
Șevcenko a avut loc vineri 
după-amiază și la Iași. Cu a- 
cest prilej, a luat cuvîntul 
scriitorul Horia Deleanu.

(Agerpres)

Cunoscînd trecutul
pretuiești mai mult

prezentul
minunate perspective. Dobro-cu

gea are azi fabrici, gospodării 
colective, minunatul litoral în 
care frumusețea și confortul 
sînt ale celor ce muncesc. Iată 
despre ce au discutat tinerii în 
călătoria lor imaginară.

Ieri — azi — mâine este și 
itincrariul ciclului de întîlniri 
cu bătrînii satului organizate la 
cămin. Din foișorul conacului 
boieresc, clădit anume pe o ri- 
dicătură de pămînt pentru a 
avea înaintea ochilor pămîntu- 
rile pe care trudeau țăranii, mo
șierul Alimănișteanu holba ochii 
avizi ca nu cumva vreunul din 
robi să-1 tragă pe sfoară, sau 
vătaful să-și slăbească atenția. 
Erau mari buzunarele boierului. 
Nu le mai ajungeau sudoarea și 
sîngele truditorilor de pe moșie. 
Despre această imagine a Iui 
ieri povestesc bătrînii satului, ei 
înșiși sîngeros exploatați în acele 
vremuri întunecate. Astăzi în 
Cumpăna crește an de an rodul 
ogoarelor înfrățite, avutul ob
ștesc și personal al colectiviști-

lor. Gospodăria lor poartă nu
mele unei zile memorabile — 
„23 August”, care a adus elibe
rarea de sub jugul fascist mar- 
cînd cotitura istorică în viața 
poporului nostru care — sub 
conducerea clasei muncitoare. în 
frunte cu partidul — a desfiin-

Din experiența 
căminului cultural 

din Cumpăna, 
raionul Negru Vodă

țat exploatarea omului de către 
om. E din ce în ce mai bogat 
pămîntul Dobrogei unde oame
nii muncesc înfrățiți. Despre 
aceasta vorbesc și recentele re
colte ale G.A.C. „23 August44 din 
Cumpăna î 1824 kg. grîu, în 
medie, la hectar, 3472 kg. po
rumb boabe la hectar, 2080 kg. 
floarea soarelui. Produse si bani

totalizing 32 de lei au primit 
colectiviștii pentru ziua-muncă. 
Ce va fi în viitor ? Ziua de 
miine se oglindește si în planul 
de producție al gospodăriei pe 
1961. despre acest miine vorbesc 
și bătrînii satului îndemnîndu-i 
pe tineri sâ dea avînt muncii 
lor pentru ca anul 1961 să le 
aducă tot ce și-au propus co
lectiviștii : 1900 k*£. grîu la
hectar, aproape 3.500 kg. po
rumb boabe. 26.000 kg. porumb 
siloz la hectar pentru sectorul 
zootehnic in plina dezvoltare, 
construirea unor grajduri, o 
maternitate de arroafc. un patul 
de porumb, o ingrâșâtorie. un 
castel de apâ ete. — tot mai 
puternică sâ crească colectiva, 
mai bună și mai frumoasă sâ 
fie viața membrilor ei.

Pentru ridicarea conștiinței de 
colectivist, pentru ca tineretul 
sâ învețe să prețuiască așa cum 
se cuvine realizările 
nostru, să știe să 
nească cu cinste 
pe care partidul i

regimului 
îndepli- 
sarcinile 

le pune

^Hog-roti orv

la— sînt folosite 
reuniunile tovărășești 
cum este cea intitula- 

,Să cunoaștem viața și lupta 
uteciștilor". în același scop sînt 

cărți 
om a-

în față 
cămin și 
cu temă, 
tă : „F

pot fi

folosite recenziile unor 
cum ar fi „Povestea unui 
devărat".

Tinerii din Cumpăna
mereu la curent cu principalele 
evenimente politice interne și 
internaționale și prin interme
diul căminului cultural unde în 
fiecare sîmbătă sînt organizate 
cu acest scop jurnale vorbite. 
Selecționînd din presa centrală 
și ziarul regional cele mai inte
resante informații, directoarea 
căminului alcătuiește o trecere 
în revistă a lor, pe care o com
pletează cu o rubrică de scurte 
știri intitulată „Știați că...”

Noua construcție a căminului 
cultural care va fi gata în Tară 
și pe care aampăneaii, în semn 
de prețniere a lăcașului lor de 
cultură, vor s-o scalde în lamina 
argintie a neonului, v» da po
sibilitate ridicării activității că
minului pe • treaptă superioară 
pentru a răspunde principalei 
sale meniri de propagator în
flăcărat al politicii partidului 
nostru.
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Ecoul international al noii 
victorii sovietice în domeniul

cuceririi Cosmosului
Q-R-s-s- = Această lansare 

ne apropie și mai mult 
de zborul omului in Cosmos

MOSCOVA 10 (Agerpres) — 
TASS transmite: î<n urma lan
sării celei de-a 4-a nave-sate
lit cosmice sovietice s-au ob
ținut date cu privire la sta
rea cîinelui Cernușka și a ce
lorlalte organisme vii în con
dițiile neobișnuite pentru ele 
ale zborului cosmic și stării 
de imponderabilitate și sub in
fluența radioactivității, a de
clarat unui corespondent al 
Agenției TASS Ezras Asra
tian, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Asratian a subliniat că ani
malul cosmonaut se simte 
bine. Această lansare ne apro
pie și mai mult de zborul o- 
mului în Cosmos, a arătat sa
vantul sovietic. La realizarea 
acestui țel va contribui mate-

este necesar să se efectueze 
încă o serie de lansări preli
minare de nave avînd la bord 
animale.

Datele obținute în urma a- 
cestei lansări sînt importante 
pentru crearea unor condiții 
de absolută securitate pe nava 
cosmică al cărei pasager va fi 
un om, a arătat Asratian.

înfăptuirea acestei sarcini a 
dovedit progresul considerabil 
al gîndirii biologice avansate, 
capabilă să asigure desfășura
rea normală — în condițiile 
existente în Cosmos — a func
țiilor de importanță vitală ale 
organismului omenesc și, în
deosebi, a activității psihice.

Italia:
TREI EXPERIENȚE SENZAȚIO

NALE INTR-O SINGURĂ LUNA

ROMA 10 (Agerpres). —• 
„Ritmul cercetărilor cosmice 
sovietice se accelerează, scrie 
într-un articol de fond ziarul 
„Paese". Trei experiențe sen
zaționale într-o singură lună 
— iată etapele pe calea spre 
zborul omului în Cosmos11.

La rindul său ziarul „A- 
vanti“ atrage atenția asupra 
marei greutăți a navei-satelit. 
Ziarul relevă că „de data acea
sta oamenii de știință sovie
tici au reușit să. perfecționeze 
într-o măsură extrem de mare 
sistemul de înapoiere pe Pă- 
mînt a navei-satelit“.

Ziarele „Quotidiano" și 
„Messaggero“ scriu că știrea 
despre noul succes al științei 
și tehnicii sovietice este „sen
zațională11.

rialul experimental acumulat 
în urma lansării sateliților și 
navelor cosmice anterioare. 
Totodată, a arătat Asratian,

La bordul celei de-a 4-a nave-satelit, lansată 
în U.R.S.S. la 9 martie 1961, se afla dinele 
Cernușka, care în limba noastră înseamnă — 
Negruța.

Ședința Consiliului 
de Securitate al 0. N. E 

în problema Angolei
NEW YORK 10 (Agerpres). 

La 10 martie s-a deschis șe
dința Consiliului de Securita
te al O.N.U. în cadrul căreia, 
la cererea delegației Liberiei, 
urmează să înceapă discuta
rea situației din Angola.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Liberiei, care a 
vorbit despre evenimentele 
dramatice ce au avut loc în 
Angola în zilele de 4, 5 și 11 
februarie a.c. cînd colonialiștii 
portughezi au ucig 31 de afri
cani, au rănit 40 și au arestat 
peste 100. Reprezentantul Li
beriei a arătat că evenimen
tele din Angola îngrijorează 
nu numai popoarele din A- 
frica, dar și opinia publică 
din întreaga lume. In numele 
delegației sale, el a cerut ca 
pe ordinea de zi a Consiliului 
de Securitate să fie inclusă 
problema situației din Angola 
și să se treacă neîntârziat la 
examinarea ei.

Luînd apoi cuvîntul repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
V. A. Zorin, a declarat că de
legația sovietică sprijină pro
punerea reprezentantului Li
beriei. Acțiunile Portugaliei

în Angola periclitează pacea 
și securitatea din Africa și 
reclamă din partea Consiliu
lui de Securitate adoptarea 
unor măsuri urgente. Obiec- 
țiunile reprezentantului Por
tugaliei împotriva includerii 
pe ordinea de zi a Consiliului 
de Securitate a problemei An- 
golei sînt cu totul neînteme
iate. Angola nu este „ o pro
vincie de peste mări11, după 
cum susține guvernul portu
ghez, ci o colonie, un terito
riu lipsit de autoguvernare 
care în prezent se află sub 
stăpînirea colonialiștilor por
tughezi. Populația africană 
din Angola, lipsită de orice 
drepturi politice și civile, este 
victima samavolniciilor co
lonialiștilor portughezi.

Delegația sovietică conside
ră necesar ca problema An- 
golei să fie inclusă pe ordinea 
de zi și examinată în amă
nunțime de către Consiliul de 
Securitate.

Cu aceasta ședința a luat 
sfîrșit. Următoarea ședință va 
avea loc la ora 15, ora New 
York-ului.

Populația din Rangoon demonstrează în fața ambasadei S.U.A, împotriva ajutorului acordat de 
imperialiștii americani bandelor cia-nkaișiste aflate pe teritoriul Birmaniei,

TINERETULUI LUMII
Studenții din America Latină 

se ridică în apărarea patrioților 
din Salvador

Anglia:
ACUM ESTE RINDUL UNUI 

COSMONAUT

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Lansarea cu succes pe orbită 
și aterizarea celei de-a patra 
nave-satelit este considerată 
de presa engleză ca o nouă 
victorie care dovedește că se 
apropie ziua în care va fi tri
mis un om în Cosmos.

Experiența încununată de 
succes a Uniunii Sovietice 
este principala știre a zilei în 
presa engleză.

Ziarul „Daily Mail" a pu
blicat știrea despre nava-sa- 
telit sovietică sub un titlu pe 
întreaga pagină I „Acum este 
rîndul unui cosmonaut".

Datorită acestei realizări, 
subliniază ziarul „Daily Wor
ker11, „Uniunea Sovietică este 
în pragul victoriei definitive. 
Rusia poate depăși America 
cu multe luni în întrecerea 
pentru trimiterea unui om în 
spațiul cosmic".

Franța:
RUȘII VOR FI PRIMII 
CARE VOR EFECTUA 

O CĂLĂTORIE IN COSMOS

PARIS 10 (Agerpres). — 
„Nu există îndoială că rușii 
vor fi primii care vor efec
tua o călătorie în Cosmos", 
sub acest titlu ziarul bur
ghez parizian „Paris Jour“ 
informează pe cititorii săi 
despre lansarea pe orbită și 
aterizarea într-o regiune di
nainte stabilită a celei de-a 
patra nave-satelit sovietice. 
„Un nou succes al U.R.S.S. 
în cucerirea Cosmosului", ast
fel caracterizează ziarul a- 
ceastă realizare a științei so
vietice. Publicînd integral 
comunicatul TASS, ziarul 
subliniază că eforturile spe
cialiștilor și oamenilor de 
știință sovietici sînt îndrep
tate în primul rînd spre pre
gătirea condițiilor cele mai 
favorabile pentru primul zbor 
al omului în Cosmos.

„Putem fi siguri, scrie zia
rul „Combat", că efectuarea 
în Uniunea Sovietică de noi 
experiențe cosmice prin lan
sarea în spațiu a unor orga
nisme vii și înapoierea lor 
cu succes pe Pămînt precede 
apropiatul zbor al omului în 
Cosmos".

Ah I văd negru... înaintea ochilor I I I
(Desen de V. VASIL1U)

Grecia:
UN NOU SUCCES CARE 
A ULUIT OCCIDENTUL

ATENA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Vestea lan
sării și înapoierii cu succes pe 
Pămînt a navei satelit cosmice 
sovietice a înconjurat Atena 
cu o viteză uimitoare. Noul 
succes al oamenilor de știin
ță sovietici este discutat cu 
însuflețire pretutindeni — în 
autobuse, în cafenele, pe 
străzi.

Presa își exprimă entuzias
mul față de proporțiile navei 
cosmice și față de precizia 
calculelor. înapoierea pe Pă
mînt a unui satelit atît de 
greu constituie un succes ex
traordinar al oamenilor de 
știință sovietici, care a uluit 
occidentul, scrie ziarul bur
ghez „Ethnos".

Primul orășel agricol 
model în U» R» $♦ S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
TASS transmite : în baza unei 
hotărîri a Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., în apro
piere de Moscova începe con
struirea primului orășel agri
col model. La baza acestui o- 
rășel va fi gospodăria de stat 
„Zarea Kommunizma" — cel 
mai mare sovhoz din zona 
centrală a Rusiei. Suprafața 
orășelului agricol model va fi 
de 21.436 hectare.

Se prevede ca în orășelul a- 
gricol să se construiască case 
de locuit cu mai multe etaje, 
cu apartamente confortabile, 
în centrul orășelului se va 
construi un club și un stadion;

iar în apropiere o școală de 
șapte ani cu internat și un 
orășel al copiilor. La dispozi
ția muncitorilor vor fi puse o 
spălătorie, un combinat de de
servire, un oficiu P.T.T. și o 
casă de economii, un magazin 
universal și o policlinică. Pen
tru cei sosiți din alte localități 
s-a proiectat construirea unui 
hotel.

Autorii proiectului au pre
văzut și construirea unui cen
tru de mașini și tractoare pre
văzut cu clădiri pentru ga
raje și ateliere pentru repara
rea mașinilor agricole și auto
mobilelor, depozite pentru 
păstrarea produselor și semin
țelor agricole.

Succesul violonistului romîn 
Ion Voicu în Anglia

Violonistul Ion Voicu, a- 
flat într-un turneu în 
Anglia, a concertat marți 

acompaniat de cunoscuta or
chestră Halle, dirijată de Her
man Lindars, în mare sală 
Free Trade Hall din Manches- 
ter.

Violonistul romîn, care a in
terpretat Simfonia spaniolă de

Lalo, a fost răsplătit cu aplau
ze și ovații minute în șir, fiind 
rechemat la rampă de mai 
multe ori.

Ziarul „Manchester Evening 
News" referindu-se la concert 
scrie: „Cîntînd cu orchestra 
Halle atît de curînd după vi
zita lui Oistrach, profesorul 
său, violonistul romîn Voicu 
ne-a delectat prin magistrala 
sa interpretare a Simfoniei

La O* NI. U. va fi discutată 
problema teritoriului 

Ruanda-Urundi
NEW YORK 10 (Agerpres). 

— Comitetul nr. 4 al Adună
rii Generale a O.N.U., care 
și-a reluat lucrările a anunțat 
că va discuta problema viito
rului teritoriului Ruanda-U- 
rundi. După cum se știe, in 
acest teritoriu a plecat o co
misie formată din reprezen
tanții a trei state — Iran, 
Haiti, Togo — care au studiat 
situația la fața locului și au 
pregătit un raport.

Teritoriul Ruanda-Urundi, 
aflat sub tutela Belgiei din 
însărcinarea O.N.U., are o în

Din bîkiul lumii burgheze
Afaceri cu... spaimă

Cu ce nu se poate face a- 
faceri în Statele Unite ! 
Chiar și cu... spaima ! 

„Reclama de șoc“ este în a- 
ceastă privință ultima inova
ție introdusă în businessul re
clamelor din S.U.A.

Un agent al unei firme de 
asigurări se prezintă la o fa
milie care și-a cumpărat o 
casă în rate. Dintr-o valiză el 
scoate un aparat pentru dia- 
filme conectat de un pick-up 
cu plăci și... reprezentația în
cepe : familia lui John tră
iește fericită într-o casă nou- 
nouță achiziționată, bine înțe
les, în rate. Dar într-o zi John 
se duce la o vînătoare de fa
zani și nu se mai întoarce — 
un accident mortal. Aflăm că 
nenorocitul nu avusese grijă 
ca înainte de accident să se 
asigure împotriva ipotecilor. 
Scene disperate... văduva, si
lită să renunțe la casă, își 
smulge părul din cap (placa 
cîntă muzică de înmormînta- 
re). Dar pînă la urmă totul se 
termină cu un happy-end, căci 
John încheiase totuși în se
cret o asigurare și familia sa 
își va păstra casa unde va 
trăi fericită pînă la adînci bă- 
trînețe (se aude „Eroica" de 
Beethoven). Agentul firmei își 
freacă fericit mîinile. „Acest 
aparat face minuni... 75 la 
sută din clienții mei s-au spe

riat atît de tare, încît au con
tractat numai decît o asigu
rare".

Pentru asigurări pe viață, 
contra incendiilor, etc. bine
înțeles că agentul dispune de 
alte filme și discuri.

Un specialist în preparate 
pentru conservarea părului, 
arăta deunăzi la televiziune 
bărbați cu o bogată podoabă 
capilară. Deodată se aude o 
voce: „Acest om va rămîne 
imediat fără păr!“ și pe e- 
cran apare o superbă... che
lie ! Involuntar telespecta
torul își pune mîinile în cap 
să vadă dacă l-a mai rămas 
ceva.

Nu rareori gospodinele a- 
mericane sînt speriate cînd pe 
ecranele televizoarelor văd 
cum aparatele lor de spălat 
rufe se desfac în bucăți. Bine
înțeles că acest lucru nu se 
va întîmpla dacă în aparat se 
va introduce praful de spălat 
„XY“. Așa-zisele „reclame te
levizate pentru lămurirea opi
niei publice" contribuie și ele 
la această psihoză a spaimei. 
Ele bagă groaza în telespec
tatori pe care îi conving că 
sînt predispuși dacă nu chiar 
atinși de cancer, tuberculoză 
etc., și îi fac să se prezinte 
chiar a doua zi la specialistul 
„X“ pentru o vizită medicală.

Demodare planificată
r n goană după profituri
/ cît mai mari, oamenii de 

afaceri americani aplică 
o idee de natură să le sporea
scă an de an veniturile. Este 
vorba de ,,demodarea planifi
cată" a mărfurilor.

Intr-o carte cu titlul „Crea
torii de risipă" de Vance Pac
kard, se arată procedeele fo
losite în această privință.

Proprietarul unui televizor 
nu-și va cumpăra alt aparat 
atît timp cît primul îi dă sa
tisfacție. Acest aparat este 
construit deci în așa fel încît 
să se defecteze curînd. Același 
lucru este valabil pentru o se
rie de alte articole. Alt sistem, 
constă în schimbarea modei. 
Industriașul respectiv, în co
laborare cu alți industriași, 
schimbă aspectul obiectului fa
bricat, de la un an la altul. 
,,Vom face pantofi atît de di
feriți de cei de pînă acum — 
a spus un asemenea industriaș 
— încît oricine ar rămîne la 
moda veche să pară cara
ghios". Un expert în domeniul 
reclamei a declarat: „Convin
gem populația să cumpere 
produsele noastre și apoi, în 
mod intenționat, introducem 
în anul viitor un amănunt 
care face ca vechile produse 
să capete aspectul de demo
dat, învechit, ieșit din uz".

tindere de 54.000 km. patrați 
și o populație de 4.700.000 lo
cuitori, compusă din trei tri
buri; Bahutu, Batutsi și Pig
meii.

Nivelul de trai este dintre 
cele mai reduse din întreaga 
Africă. „La Gauche", săptă- 
mînal al Partidului Socialist 
din Belgia relatînd despre re
zultatele unei anchete în rîn
dul a 794 de familii din 
Ruanda Urundi, arăta că a- 
ceste familii posedau la un 
loc numai 28 de paturi (unul 
la 30 de familii!), 29 de mese, 
604 oale, 409 cuțite, 120 furcu
lițe, 175 pahare, 190 perechi 
ghete și 91 perechi pantaloni. 
„Despre locuințe în accepția 
proprie a cuvîntului nu poate 
fi vorba. Ei stau în colibe să
răcăcioase din lut sau stuf, 
de fapt niște magazii. Adesea 
ei stau împreună cu vitele", 
spunea același raport.

Consiliul de tutelă al O.N.U. 
primește regulat plîngeri din 
partea locuitorilor acestui te
ritoriu care acuză autoritățile 
belgiene de acțiuni samavol
nice. Cea de-a 15-a sesiune a
Adunării Generale a O.N.U. a 
hotărît cu majoritate de vo
turi ca în luna martie a a- 
cestui an să aibă loc alegeri 
în Ruanda Urundi.

spaniole de Lalo, în care s-au 
făcut simțite toate intențiile 
compozitorului în puritatea și 
naturalitatea temelor".

în Salvador, mica republică 
din America centrală căzută, 
după cum se știe, in ghearele 
unei junte dictatoriale reacționa
re, a început „răfuiala66. Sute de 
patrioți, în mare majoritate stu- 
denți, sînt asasinați, aruncați in 
temnițe sau expulzați peste ho
tare, Chiar și ziariștii cei mai 
reacționari recunosc că începînd 
de la 25 ianuarie, data cînd 
junta dictatorială a răsturnat, în 
urma unei lovituri de stat, gu
vernul țării, elementele democra
tice sînt supuse unor crunte re
presiuni.

Din totdeauna studenții din 
Salvador s-au situat în primele 
rînduri ale luptei pentru drep
turi democratice. Tocmai de 
aceea în fața evenimentelor care 
se petrec in această țară studen
ții au fost printre primii care au 
denunțat teroarea și reprimarea 
bestială a patrioților la care se 
dedă in prezent poliția și sigu
ranța aflate în slujba conducă
torilor reacționari. La 3 martie^ 
ziarul ..Adelante" care apare în 
capitala republicii Costa Rica, 
San Jose, a publicat o declarație 
a Asociației studenților de la 
facultățile de inginerie și arhi
tecturi ai universității din San 
Sal r odor in care este condam
nată junta guvernamentală pen
tru creata persecutare a patrio
ților. rJunte garenutnidi — 
se spune in — care
încearcă astăzi să conduci țara 
folosind metode brutale nu va 
reuși în nici un caz să cîștige 
încrederea și sprijinul poporu
lui. Acesta este hotărît să folo
sească toate metodele posibile 
pentru a lupta împotriva ele
mentelor fasciste ajunse la pu
tere în mod ilegal".

Declarația subliniază că regi
mul reacționar al țării care și-a

clădit dictatura „pe sîngele și pe 
exploatarea poporului salvadori- 
an” intensifică măsurile represi
ve arestind și asasinînd patrioți. 
De aceea — arată declarația — 
„chemăm tineretul universitar din 
Salvador să-și unească forțele și 
să sprijine Comitetul Federației 
naționale a studenților din Sal
vador care a început lupta îm
potriva guvernului tiranic66.

Este semnificativ faptul că nu
meroase organizații studențești 
din alte țări latino-americane 
s-au ridicat la rîndul lor în a- 
purarea patrioților salvadorieni 
condamnînd practicile inumane 
folosite de regimul dictatorial 
din această țară.

Asociația studenților din Gua
temala a publicat o declarație 
subliniind că junta dictatorială 
din Salvador a violat constituția 
și drepturile democratice ale stu
denților, „Sute de studenți și

profesori universitari din Salva* 
dor — relevă declarația — sînt 
întemnițați, deportați Sau per
secutați pentru vederile lor de
mocratice. Peste 30 dintre ei au 
fost de acum asasinați iar 300 
de persoane au fost rănite cu 
prilejul unei demonstrații anti
guvernamentale".

La rîndul ei Federuția studen
ților din Costa Rica și-a expri
mat sprijinul față de lupta tine
retului universitar din Salvador 
organizînd la începutul lunii 
martie o demonstrație de pro
test împotriva atrocităților și fă
rădelegilor juntei guvernamenta
le salvadoriene.

Tineretul și poporul din Sal
vador au mulți prieteni sinceri 
în lupta dreaptă împotriva regi
mului tiranic din această țară,

I. RETEGAN

Turneul unor artiști 
romîni în R. P. Bulgaria

I nterpreții romîni de mu
zică de operă Ion Piso 
și Mihail Arnăutu care se

află într-un turneu în R. P.
Bulgaria, în cadrul schimburi
lor culturale romîno-bulgare 
sînt primiți cu căldură de pu
blicul spectator din țara prie
tenă. Tenorul Ion Piso a in
terpretat cu succes roluri prin
cipale în operele „Rigoletto" 
și „Traviata” fiind îndelung 
aplaudat de publicul bulgar. 
Baritonul Mihail Arnăutu a 
cîntat la Sofia în operele „Ri
goletto" și „Othello", interpre- 
tînd cu măiestrie artistică ro
lurile Rigoletto și respectiv Ia
go.

Un frumos succes a repurtat 
de asemenea dirijorul romîn 
Anatol Chisagi de la opera 
din Cluj care a condus la So
fia partea orchestrală a opere
lor „Evgheni Oneghin" și „Ai-
da”.

Artiștii romîni se bucură de 
aprecierea unanimă a critici
lor muzicali.

PE SCURT
NOVOSIBIRSK. Agenția 

TASS anunță că la 10 martie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C C. al P.C.U.S. și preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care a partici
pat la Consfătuirea fruntașilor 
în agricultură din Siberia, a 
vizitat orășelul științific al fi
lialei din Siberia a Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

NEW YORK. - La 9 martie 
A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
șeful delegației sovietice la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a o- 
ferit un dejun în cinstea șe
filor delegațiilor Indoneziei, 
Cambodgiei, Afganistanului, 
Sudanului și Etiopiei.

★
In după-amiaza zilei de 9

martie, A. A. Gromîko l-a 
primit pe Chandra Jha, re
prezentantul permanent al In
diei la O.N.U, și a avut o con
vorbire cu el-

LONDRA. — La 9 martie 
primul ministru al Ghanei, 
Kwame Nkrumah. a sosit la 
Londra pentru a participa la 
Conferința primilor miniștri 
ai Commonwealth-ului.

DELHI. - La Delhi a fost 
semnat acordul de colaborare 
culturală între India și Re
publica Populară Mongolă. A- 
cordul încheiat pe cinci ani 
prevede întărirea continuă a 
legăturilor de prietenie, a în
țelegerii reciproce și a strînsei 
colaborări între cele două țări 
in domeniile științei, învăță- 
mintului și culturii.

Consfătuirea unională a tinerilor 
constructori și-a încheiat lucrările
După cum anunță TASS la 

10 martie s-a încheiat Consfă
tuirea unională a tinerilor con
struct»:. Timp de două zile 
au fost discutate sarcinile ti
neretului in vederea accele
rări; ritmului de construire 
a celor mai importante între
prinderi din industrie și trans
porturi. Participanții la cons
fătuire au adoptat un apel 
adresat tuturor tinerilor con
structori din U.R.S.S. care 
participă la construirea noilor 
uzine, fabrici, mine, șosele și 
orașe.

Datoria tinerilor construc
tori — se arată in apel — 
este de a fi m primele rân
duri ale luptătorilor pentru 
îndeplinirea înainte de 
a sarcinilor septenahilui.

Consfătuirea cheamă pe toți 
tinerii constructori să desfă
șoare întrecerea socialistă în 
cinstea celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Participanții la consfătuire 
au adresat un mesaj de salut 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

De ce crește delicventa 
juvenilă în Germania occidentală

S-a întîmplat în Germania 
occidentală. In orașul Ingol
stadt (Bavaria). Un tînăr în 
virstă de 18 ani ieșise de la 
un cinematograf. Vizionase ca 
deobicei un film „made in 
S.U.A." cu gangsteri și cu 
multe, foarte multe asasinate. 
Un film care preamărea fap
tele banditești. Tînărul spec
tator, după ce a înghițit a- 
ceastă otravă cinematografică 
în doze uriașe era dornic să 
comită și el ceva asemănător. 
Intîmplarea a făcut să-i iasă 
în cale pe o stradă întune
coasă, și singuratică, un copil 
în vîrstă de 7 ani. Tînărul n-a 
mai stat pe gînduri. Era proas
pătă în memoria sa modalita
tea de a ucide. Și a văzut 
imediat în băiețașul ivit pe 
stradă posibilitatea de a face 
și el ceva „măreț", așa cum 
i s-a arătat în filmele vizio
nate, așa cum a citit în co
micsurile ce le cumpără în 
librării. S-a uitat de-a lungul 
străzii. Momentul era prielnic. 
L-a acostat și numai după pu
țin timp, băiețașul care mer
gea agale spre casă, zăcea ne
însuflețit, într-un lac de sin
ge, pe trotuar. Criminalul în 
vîrstă de 18 ani era satisfăcut.

Cele petrecute la Ingolstadt 
au fost relatate cu lux de a- 
mănunte de către ziarul vest- 
german „Bildzeitung". Aseme
nea relatări despre faptele ti
nerilor criminali au început 
să-și găsească des locul în 
presa vest-germană. Cazul tâ
nărului de la Ingolstadt nu 
este unicul. In Germania oc
cidentală, ca și în Berlinul 
apusean, criminalitatea în rân
durile tineretului ia proporții. 
In Berlinul occidental, de pil
dă, un tînăr tot în vîrstă de 
18 ani, pe nume Manfred 
Buchholz, și-a ucis părinții cu 
cianură de potasiu. întrebat 
fiind ce l-a determinat să 
facă aceasta tînărul asasin a 
dat un răspuns edificator : el 
a citit un fapt asemănător în 
romanul „Crima perfectă". Un 
alt caz. La Charlottenburg, o 
fetiță în vîrstă de numai 6 
ani, Claudia Kopernick, după 
ce a fost violată de un grup 
de tineri, a murit.

In fața acestui val de groaz
nice crime, i -esa burgheză și

autoritățile vest-germane nu 
fac altceva decît să deplângă 
soarta tinerilor criminali. 
Semnificativ este un comen
tariu apărut în ziarul vest-ber- 
linez „Morgenpost" consacrat 
criminalității juvenile in Ger
mania occidentală. Ziarul 
scrie negru pe alb : „Ceea ce 
ne rămîne de făcut este să ne

merate cu delicvenți, cu cri
minali, dintre care foarte 
mulți tineri-

Ziarul „Morgenpost" dădea 
o singură soluție în rezolva
rea problemei delicventei ju
venile : _,să avem încredere în 
îngerul păzitor al copiilor". 
Cine poate fi acest „înger pă-

Titlul pe care îl reproducem în facsimil după publicația vest- 
germană „Bildzeitung" anunță cu litere mari crima comisă de 

un tînăr de 18 ani din orașul Ingolstadt (Bavaria).

declarăm neputincioși în fața 
destinului, să avem încredere 
în îngerul păzitor al copiilor 
noștri". Aceste rînduri re
flectă eît se poate de bine pu
treziciunea modului de viață 
capitalist.

Tinerii criminali, tinerii de
licvenți sînt însuși produsul 
orînduirii capitaliste. Autori
tățile din țările capitaliste nu 
fac altceva deeît să ia măsuri 
de genul celor luate de către 
autoritățile de la Bonn. Ce fel 
de măsuri ? Ziarul vest ger
man „Die Welt" a anunțat re
cent că Ministerul Justiției 
din R.F.G. a elaborat un „plan 
de 10 ani" în care sînt detai
lat „fondate" necesitățile con
struirii unor noi închisori". In 
Germania occidentală există 
preocuparea, după cum se 
vede, de a rezolva criza de... 
închisori, care sînt supraaglo-

zitor" ? Nu cumva maculatura 
care în mod intenționat este 
aruncată pe piață de genul ro
manului „Crima perfectă" ? 
Sau cumva filmele gangste- 
rești care abundă pe ecranele 
cinematografelor din țările 
capitaliste, ca, de pildă „Groa
za umblă în Tokio", „Oameni 
care mor în cizme", „Șapte în 
același pat" și multe altele ce 
proslăvesc pirateria, crima, 
furtul și cărora li se face o 
reclamă deșănțată ?

Delicventa juvenilă din Ger
mania occidentală este un re
zultat direct al nefastei „edu
cații11 ce se face tineretului 
vestgerman, „educație11 pe 
măsura planurilor revanșarde 
menite să-l transforme pe tâ
năr în carne de tun.
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