
In cinstea aniversării a 40 de ani Proletari din toate țările, uniți-văl

de la înființarea Partidului Comunist din Romînia

Obiectiv principal 
în întrecere-calitatea

Rff A I .
15c înrola 
tineretului

Încălțăminte 
de calitate 
superioară

în cuvinte simple, izvo- 
rîte din inimă și-au expri
mat muncitorii fabricii 
„Flacăra Roșie“ din Capi
tală în consfătuirea care 
a avut loc în întreprindere, 
dragostea fată de partid, 
dorința fierbinte de a răs
punde cu succese sporite 
la chemările cuprinse în 
Directivele C.C. al P.M.R.

Fata aceasta micuță, care 
vorbește acum este cunos
cută în întreaga tară. Este 
Maria Bușoiu, cel mai bun 
croitor în piele din țară.

— Directivele partidului 
— a spus ea— ne însufle
țesc, luminează grandiosul 
tablou al viitorului. Briga
da pe care o conduc se an
gajează să dea numai pro
duse de calitate superioară. 
Vom realiza și economii — 
cîte 500 decimetri pătrati 
de piele lunar de fiecare 
membru al brigăzii. Eu. 
personal, îmi iau un anga
jament dublu.

Au urcat la tribună în 
ziua aceea multi lucrători 
de la Fabrica „Flacăra Ro
șie" din Capitală pentru 
a-și exprima hotărîrea de 
a îmbunătăți calitatea pro
duselor în întrecerea so
cialistă desfășurată în 
cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea Par
tidului Comunist din Ro
mînia, cu muncitorii fa
bricii ..Kirov*  din Bucu
rești, din sectorul pielărie 
și încălțăminte.

ANGAJAMENTE:

• creșterea producției de 
calitatea Ia cu 2 la sută 
la încălțăminte față de 
sarcina de plan, ceea ce 
reprezintă peste 28.000 pe
rechi încălțăminte, cu 2 la 
sută la talpă bovine și cu 
3 la sută Ia piei box.

• creșterea procentului 
de semifabricate de calitate 
superioară prin introdu
cerea în fabricație a noi 
sortimente (piei iuft și hun
ting) și prin creșterea pro
ducției de piele box.

• depășirea valorică a 
planului producției globale 
cu 2.500.000 lei.

• creșterea producției de 
piei cu fața netedă din 
piei de bovine (față de a- 
nul trecut) cu 14 la sută și 
reducerea procentului de 
bizon față de aceeași pe
rioadă cu 14 la sută.

• realizarea a 230 mo
dele noi de încălțăminte.

• reduoerea consumului 
specific de materii prime 
și materiale auxiliare ceea 
ce va aduce o economie 
peste sarcina planificată 
de reducere a prețului de 
coșt în valoare de 
3.100.000 lei.

• pentru sarcina de be
neficii vom realiza anul a- 
cesta un beneficiu supli
mentar de 2.500.000 lei.

Pentru îndeplinirea aces
tor angajamente au fost 
propuse 166 de măsuri teh- 
ni co-organizatorice.

Organ Central al Uni anii Tineretului
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Ziarele „Scînteia h-e'e^ui*,  „Hjumunkas" 
„Viața studențeasca"

■r

Organizează 
a 40 de ani de

Muncitor

Miercuri 15 martie 1961

in cinstea glorioasei aniversâri 
la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia un

( O > ( l R S
pentru cele mai bune reoortaje, informații, 
articole, schițe, poezii, portrete literare etc.

MOTIV DE
MÎNDRIE

In acțiunea pentru îmbună
tățirea calității produselor, 
posturile utemiste de con
trol pot contribui din plin 
la formarea unei noi atitu
dini față de muncă, față 
de calitatea produselor. 
Fotografia de mai sus de
monstrează in mod 
acest 
teres 
secta 
„Mao
rest; un nou număr oi pos
tului jsen.ist oe control in 
cc-e si", criccț o’țra ti
neri negi’jenți din secția lor.

Foto : V. RANGA

grăitor 
lucru, lată cu cit în- 
urmăresc tinerii din 

montaj a uzinelor 
TzeCjn- d-i Bocu-

Angajamentele colectivului
Rafinăriei nr. 1 - Ploiești

Pe baza propunerilor făcute, 
a studiului amănunțit a! posi
bilităților existente in secții, in 
sectoare, colectivul Rafinăriei 
nr. 1 din Ploiești și-a luat ur
mătoarele engajomerte in in- 
tnecerec cu corectwî Rafinăriei 
nr. 3 Teecjen și cu ce e-c rie 
rafinăriL

• imbunătățirea indicilor ca
litativi ai produselor petroliere 
față de cei planificați prin mic
șorarea cu 10 la sută a conți-

In întrecereî
Muncitorii de la „Semănătoarea" 
cu cei de la uzinele „23 August"

Uzinele „Semănătoarea- din București. Marea sală de festivități 
a devenit neîncăpâtoare, Sute de muncitori, tehnicieni și ingineri 
s-au adunat aici pentru a dezbate in colectiv Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia.

In cadrul dezbaterilor, numeroși participant la discuții au făcut 
propuneri de măsuri tehnico-organizatorice, și-au luat angaja
mente. In urma dezbaterilor a fost alcătuit angajamentul colectiv 
al uzinei în întrecerea cu muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinelor 
„23 Aug ust‘‘-București ale cărui obiective principale sînt:

• reproiectarea unor repere in scopul măririi capacității de re
coltare a combinelor Io hectar in fiecare campanie.
• prin îmbunătățirea unor subansamble ale combinei se vor mic

șora in timpul lucrului pe ogoare pierderile de boabe cu circa 
5.000 kg. la fiecare mașină.

• creșterea coeficientului Ce utilizare a metalului de la 0,81 la 
0,84 ca urmare a extinderii croirii complexe a tablei.
• tota'izind economiile de metal rezultate prin aplicarea propu

nerilor de reproiectare a unor repere, uzina s-a angajat să reducă 
anual consumul de metal cu peste 600 tone.
• In urma aplicării propunerilor și măsurilor preconizate uzina 

va realiza economii peste plan in valoare de 3.000.000 lei și bene
ficii peste plan in valoare de 1.000.000 lei.

Cimentiștii de la Medgidia 
cu cei de la Bicaz

• In întrecere cu colectivul Fabricii de ciment „Congresul al 
XIX-lea” din Bicaz, muncitorii, inginerii și tehnicienii Fabricii 
„Cimentul" din Medgidia și-au luat următoarele angajamente :

• dublarea față de anul trecut a producției cimenturilor su
perioare cu rezistențe inițiale mari (R.I.M.) .

• realizarea peste plan a 10.000 tone ciment și 8.500 tone 
clinker Prin creșterea față de plan a indicilor intensivi cu 4 
Ia sută la cuptoare și cu 3 Ia sută la mori, precum și prin re
ducerea consumului specific de clinker cu 6 kg/tonă.

• creșterea productivității muncii cu 2 Ia sută față de plan 
prin mecanizarea tuturor transporturilor interne și a operațiilor 
grele de reparații și întreținere.

• realizarea de economii la prețul de cost în valoare de 
1.350.000 Iei și beneficii de 1.500.000 lei peste cele planificate.

Minerii de la Vulcan 
cu cei de la Petrila

Prezentăm pe scurt cîteva 
din numeroasele angajamente 
pe care colectivul minei „Vul
can" le-a luat în întrecerea 
socialistă cu minerii de la Pe- 
trrlo :

• îmbunătățirea calității căr
bunelui prin reducerea conți
nutului de cenușă cu 1,6 la 
sută, imbunătățirea granulației, 
exploatarea selectivă, alege
rea șistului vizibil, o mai bună 
sortare și spălare a cărbune
lui.

• realizarea peste plan □ 
18.000 tone de cărbune dintre 
care 10.000 tone pentru cocs.

• extragerea a 111.000 tone 
cărbune din abatajele armate 
metalic, armarea a 6.500 metri 
liniari de galerii și extragerea 
a 15.000 tone de cărbune prin 
tăierea cu haveze.

• creșterea productivității 
muncii cu 1,5 la sută.

• realizarea a 1.500.000 lei 
economii la prețul de cost.

lată, așa trebuie să schimbi 
bobinele din mers I îi expli
că S. Gheorghe, de la Uzi
nele „30 Decembrie" Arad, 

tinerei Marcu Irina.

nutului de cenuse la motorina 
de cu'oare, mărirea indicelui 
de visco zitate la uleiuri cu 5 la 
sută, imbunătățirea curbei de 
distilate pentru benzină cu 15 
la sută asupra distilatului cu 
respectarea punctelor de tem
peratură stabilite.

• depășirea planului pro
ducției globale cu 6.900.000 lei 
prin mai buna valorificare a 
fiecărei tone de țiței.
• depășirea producției pla

nificate cu 32,5 la 
zina de extracție, 
sută la motorina 
cu 11 la sută k>
punct de congelare

sută la ben- 
cu 25 la 
de culoare, 
motorina cu 

minus 5
grade, cu 41 la sută la uleiuri 
reziduale.

• creșterea productivității 
muncii peste sarcina de plan 
cu 1 la sută.
• 6.000.000 lei economii pes

te planul prețului de cost și 
8.000.000 lei beneficii peste 
cele planificate.

Participanții la acest concurs 
sînt chemați să scrie despre entu
ziasmul cu care poporal nostra, ti
neretul patriei intimpină Jorioăsa 
aniversare a partidului, despre 
lupta oamenilor muncii, a liner or 
din toate sectoarele economiei na
ționale pentru imbunătățirea conti
nuă a calității produselor. Marile 
schimbări petrecute in viața oame
nilor, a patriei noastre in anii regi
mului democrat-popular, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn. constituie o bogată sursă 
de inspirație pentru lucrările scrise 
în genuri publicistice și literare cit 
mai variate. Aceste lucrări trebuie

plastic, convingător, 
spre ceea ce înseamnă în viața 

si tiu tinerilor din fabrici și 
■rit, șantiere, de la sate, din școli 
și tacahăți. exemplul luminos al 
cowmsiilor. despre dragostea cu 
care I otok uă și-i prețuiesc tine- 
- pe ce: mai buni fii ai poporului 
■asta*.  : despre fapte in
teresante care să oglindească pri
ceperea. abnegaț'a, devotamentul 
și erosmol ai care muncește tine- 
retoi patriei noastre in toate sec
toarele de activitate, pentru înde
plinirea mărețelor planuri elabo
rate de partid.

să * orbească
jl

Le. concursul nostru ptx parzz^c 
corespondenții voluntari. tineri ngncuori fi ; 
cadre didactice, membri ai cercurilor literare

Cele mai bune lucrări vor fi publicate. La sfîrșitul con
cursului se vor acorda premii constînd în excursii în străină
tate prin O.N.T. „Carpați", premii în obiecte etc.

Toate materialele pentru acest concurs vor fi trimise pe adresa : Redacția 
ziarului „Scînteia tineretului", Piața Scînteii nr. 1 București, cu mențiunea 
„Pentru concurs".

O parte din cititorii bibliotecii Școlii medii nr. 3 „Eftimie Murgu" din Timișoara.

Peste 1.500 tone metale 
vechi colectate 

de tinerii din Bacău
De Ia începutul anului ti

nerii din Bacău au colectat și 
trimis centrelor siderurgice 
din țară peste 1-500 tone me
tale vechi.

(Agerpres)

Citiți
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Paqina tineretului 
de ta sate

Iși aduc aminte cu toții. 
Era primăvară. Adunarea 
populară stabilise ca in sa
tul acesta, Iapa, din raionul 
Buliuși, să se construiască un 
local nou pentru căminul 
cultural. Citeva zile mai tir- 
ziu au sosit planurile și de
vizul Căminul trebuia să se 
construiască in doi ani și să 
coste 350.000 lei, în sat sînt 
insă 120 de utemiști Sînt, 
de asemenea, două brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
Pentru a nu face un lucru de 
două ori. organizația U.T.M. 
a inițiat o consfătuire co
mună cu membrii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică, 
pentru a stabili care poate fi 
contribuția lor la construirea 
căminului. Aici s-au purtat 
discuții furtunoase. Pentru că 
unii tineri își luau angaja
mentul : „Voi efectua atitea 
zeci de ore de muncă volun-
tarău

— Poate fi ți acesta un
angajament — spunea Ion
Gh. Catană — nu insa cel
mai bun

— Chiar așa — susținea
Silvia Pintilie.

— Printre noi sini unii

eare se laudă ci au făcut sute 
de ore de muncă voluntară, 
dar jumătate și le-au pierdut 
mai misii degeaba, adică nu 
■a lucrat efectiv. Eu propun 
— ■ încheiat ea — să ne 
anțaji-n să economisim 
IttOjOC-'' da lei și cu acești 
ăn, să construim altceva.

De aceeași părere au fost 
ți Tnitm jfrim, Maria Fiii- 
■M. Jfiăat Drigușanu Pînă 
la urmă toți ceilalți le-au dat 
dreptate.

— Daci facem un lucru 
apei săi facem așa, gospodă
rește.

Și l-au făcut.
în ziua de 5 martie mer

geam spre acest sat, cu bri
gada artistică de agitație și 
echipa de dansuri ale Fabri
cii de postav Buhuși,

Alături de sfatul popular 
ne-a intîmpinal o clădire de 
toată frumusețea, cu scenă 
încăpătoare Ca la teatru, cu 
draperii la geamuri, cu bănci 
abia ieșite de sub mina tîm- 
plarilor. La ora unsprezece 
și cinci minute am ajuns. 
Cincisprezece minute mai 
tîrziu, in sala de festivi
tăți a căminului se aflau 
peste 500 de persoane. 
Spectacolul a început. După 
spectacol am discutat cu to
varășa Maria Dumitrescu, se
cretara organizației de partid, 
ti lăuda pe tineri, găsind 
pentru fiecare cîte un cuvînt 
deosebit.

Harnici băeți, harnice fete 
sînt în satul acesta ! Prin 
contribuția lor, căminul s-a 
construit cu un an mai de
vreme. Prin contribuția lor, 
căminul a costat cu aproape 
200.000 lei mai puțin. Din 
banii rămași, se construiește 
o școală de 4 ani la Canton 
și se mărește cu două săli 
de clasă școala de patru ani 
din Poeni. Cuvîntul tinerilor 
a devenit faptă. Faptă cu- 
care, pe drept cuvînt, se mîn- 
drese.

C. SLAVIC

„Am fi procedat la fel“
T inerii cititori urmăresc cu 

mult interes articolele de 
la rubrica „Să discutăm 

despre tinerețe, educație, răs
punderi". Aprecierea aceasta 
o găsim de altfel la începutul 
fiecărei scrisori. Studenta Teo
dora Țugui din București ne face 
în scrisoarea sa în această pri
vință o îndreptățită critică pen
tru îndelungata absență a a- 
cestei rubrici din ziarul nostru, 
critică pe care noi ne-o însu
șim pe deplin.

Cele două articole apărute 
pînă acum în ziar la rubrica 
noastră, cu titlul „Cum ați fi 
procedat ?“ au avut ecou in 
inimile multor tineri, care s-au 
simțit datori să răspundă acestei 
întrebări. Astfel, chiar a doua 
zi după ce-a apărut primul ar
ticol au sosit la redacție două 
scrisori (din București), iar în 
următoarele două zile încă a- 
proape cincizeci, din întreaga 
țară.

Unii cititori iși încep scriso
rile cu obișnuitul „Dragă re
dacție", dar cei mai mulți au 
pus de-asupra rîndurilor lor 
cuvintele : „Și eu aș fi procedat 
la tel !“.

Da, toți cei care ne-au scris 
mărturisesc sincer, din inimă, că 
admiră felul cum s-a comportat 
tînărul învățător despre care 
se vorbește in primul articol, 
că și ei ar proceda la fel, dacă 
viața îi va pune în asemenea 
împrejurări.

„Am ajuns la concluzia că

Răsfoind primele scrisori sosite de la tineri 
pe marginea discuției „Cum ați fi procedat

conștiință socialistă, pentru 
care merită pe drept cuvint să 
fie considerat printre eroii mi
nunați ai zilelor noastre. In 
curind ți eu voi merge intr-un 
sat al patriei, acolo unde va 
fi nevoie de mine. M-am gindit 
bine, încă de pe acum, la ce 
voi face. Chiar dacă mi se vor 
ivi in față greutăți personale 
asemănătoare, n-am să dau

însăși viața acestui tînăr - 
ne scrie Nicolae Bucur, rectifi
cator la uzinele „I. C. Frimu" 
din Sinaia — este cu adevărat 
legată de cele trei cuvinte din 
titlul acestei rubrici - tinerețe, 
educație, răspunderi".

Bozu Gheorghe, controlor teh
nic la Combinatul metalur
gic din Reșița își începe astfel 
scrisoarea : încă de la inceput 
pot să afirm : la 
fel aș fi procedat 
ți eu, ca tînărul a- 
cela. Ce aș putea 
să mai spun des
pre tine, învățător
necunoscut ? Că ești un ade
vărat OM, cum spunea Maxim 
Gorki, și încă un om printre 
oameni. Pentru mine tu nu 
ești un anonim, ci un simbol 
al omului adevărat".

O lungă și înflăcărată scri
soare am primit de la Stăn- 
ciulescu Dumitru, student la 
Institutul pedagogic „Maxim 
Gorki" din București. El îl ad
miră din toată inima pe tînărul 
învățător pentru că „a pus mai 
presus de interesele personale, 
interesele colectivității, pentru 
că a dat dovadă de o înaltă

inapoi, imi voi sluji cu cinste 
poporul, patria, strâduindu-mă 
să fiu, prin tot ce voi face, de 
folos oamenilor".

Mulți din cei care ne scriu 
o condamnă pe fata care l-o 
părăsit pe tînărul învățător, ca 
să scape de „fundătura aceea 
de munte", pentru o viață de 
oraș, mai ușoară, cu mai multă 
distracție.

„Sigur că viața de oraș e 
mai frumoasă, că ea iți oferă 
mai multe distracții, scrie Vio
leta Cobălcescu din Fălticeni, 
dar in viață trebuie să te gin-

dești in primul rînd să trăiești 
in ața fel incit întotdeauna să 
poți fi mindru că ai dăruit în
treaga ta putere oamenilor, 
fericirii lor. Pe tinărul învățător 
l-a părăsit fata, cu dragostea 
ei, dar lui i-a rămas dragostea 
oamenilor, prețuirea lor - ți 
asta l-a făcut cu adevărat fe
ricit".

„Nu am nici cea mai mică 
urmă de îndoială 
că aț fi procedat 
la fel, scrie stu
dentul Petre Mă- 
lureanu. Acesta 
este chipul adevă

ratului tinăr comunist, pe 
care vreau să-l urmez in 
viață. Adevărata fericire per
sonală nu ți-o poate dă*  
rui decit împlinirea idealu
lui, decit sentimentul împlinirii 
datoriei față de colectiv".

„Acum sint elev, ne scrie 
Eugen Teirâu, din Bacău, dar 
peste doi ani voi ajunge învă
țător, ți mă bucur că mi-am ales 
această meserie, că voi pune 
pentru prima oară condeiul in 
mină, copiilor, viitorilor construc
tori al comunismului. Acolo 
unde va fi nevoie de mine, a-

colo mă voi duce să-ini înde
plinesc datoria".

De la aceeași școală ne 
mai scrie un tînăr: Pirvu 
Gheorghe. „Tînărul acesta este 
un exemplu pentru mine. II felicit 
din toată Inima". Titlul scrisorii 
lui este acesta : „Interesele co
lectivului, mai presus de inte
resele personale".

Nelu Dima, tehnician la u- 
zinele „Vasile Tudose" își ex
primă... regretul că n-a avut 
încă în viață prilejul de a se 
afla în asemenea împrejurări 
prin care să-și dovedească in 
chip deosebit hotărîrea cu 
care știe să lupte pentru inte
resele generale ale societății. 
Dar dacă se va ivi vreodată 
prilejul, ne asigură el înflăcă
rat, așa va proceda, ca tînărul 
învățător despre care se vor
bește în articol. „V-am scris 
toate astea, ne spune el, pen
tru că n-am putut rămine pasiv 
la o asemenea întrebare". (Pă
rerea tovarășului Dima, cere, 
evident, o replică : oare mun
ca în uzină, locul lui de mun
că nu-l oferă prilejuri minunate 
de a-și ‘dovedi aceste sen
timente ? Deci, nu numai în

I. B.

(Continuare in pag 3-a)



Așa s*a  creai 
echipa de tinerei

Amintirea adunării generale 
convocate pentru discu
tarea planului pe anul 

1961 al gospodăriei colective 
din comuna Papiu llarian, raio
nul Luduș, va rămine mult timp 
neștearsă în amintirea lui Ion 
Gurta, secretarul organizației 
G.T.M. A mai fost el întrebat și 
cu alte ocazii, la alte asemenea 
adunări generale, ce contribu
ție va aduce tineretul la conso
lidarea gospodăriei colective. Și 
a răspuns. De data aceasta insă 
dorea să-și ia in numele tine
rilor colectiviști, al utemiștilor, 
un angajament mai deosebit.
- Vrem să facem o echipă 

de tineret care să muncească 
în așa fel incit să obțină pro
ducții mai mari decît cele ce 
se vor realiza în medie pe în
treaga gospodărie..

La prima ședință a comitetu
lui U.T.M. Ion Curta a împărtă
șit și celorlalți membri ai comi
tetului frămintările sale și a 
propus ca organizația de bază 
U.T.M. să pocnească la consti
tuirea echipei de tineret. Se
cretarul le-a vorbit celor pre
zenți despre echipa de tineret 
a gospodăriei agricole colec
tive din comuna Gîngiova din 
Oltenia. „De ce n-am urma și 
noi exemplul lor ? — a întrebat 
el. Avem toate condițiile pentru 
aceasta. Gospodăria noastră 
are aproape 2.000 de hectare 
de pămînt bun. Toți locuitorii 
comunei sînt colectiviști. Nu 
ne lipsește nici entuziasmul, 
nici hărnicia".

Și le-a prezentat fapte din 
experiența acestei organiza
ții de bază U.T.M. din Gin- 
giova, despre care citise în ziar.

— Deși e foarte bună această 
acțiune, va fi greu să facem și 
noi așa, căci asta înseamnă că 
în timpul prășitului și secerișu
lui va trebui să li se pregăteas
că tinerilor merinde aparte. Iar 
femeile nu vo.r fi de acord cu 
asta — se auzi prima obiecțîune.

Ion Curta răspunse de îndată: 
„Vom repartiza în echipă tineri 
ai căror părinți nu lucrează în 
brigada de cîmp și deci oricum 
vor primi merinde aparte". O 
socoteală sumară arăta că 
mulți tineri făceau parte din a- 
ceastă categorie. Tinerii din fa
miliile Szasz, Mate, Pal și Kiss, 
care pînă în prezent lucrau în 
echipe diferite, erau deja destui 
pentru a forma un nucleu. Pri
mii zece membri ai echipei erau 
asigurați.

— Dar tinerii căsătoriți ? în
trebă cineva. Și alături de ei 
eumnații și cumnatele..,

Lista creștea mereu. Au fost 
înscriși și cei cu părinții bă- 
trîni, care nu mai lucrau în co
lectivă.

*» Bun, principala greutate 
este înlăturată — spuse un olt 
membru al comitetului. Dar ce 
facem cu cei care locuiesc de
parte, că doar știți că trebuie 
să ținem seama și de asta.

Au ținut seama, și pe lista pe 
care o făcuseră au rămas nu
meroși tineri, dintre cei mai 
buni.

Au mers apoi cu această pro
punere Ia organizația de partid

și la consiliul de conducere al 
gospodăriei colective. Tovarășul 
Nicolae Bordean, secretarul or
ganizației d« partid, îl înștiința 
chiar a doua zi pe secretarul 
U.T.M. despre hotărîrea comună 
a biroului de partid și a condu- 
aerii gospodăriei : inițiativa e 
bine venită, dar n-ar fi rău ca 
din echipă să facă parte și co
munistul Kiss Denes, un om mai 
în vîrstă, care prin seriozitatea 
și experiența sa va contribui de
sigur ia întărirea disciplinei, la 
sporirea perseverenței in muncă 
a membrilor echipei.

Bucuroși și minări in același 
timp că propunerea lor a fost 
acceptată, membrii comitetului 
au pornit la organizarea adu
nării generale deschise a orga
nizației de bază U.T.M. in care 
urma să se discute crearea 
echipei de tineret. Comitetul 
U.T.M. a avut grijă ca fiecare 
membru să cunoască din timp 
problemele ce vor fi discutate.

Sala căminului cultural a fost 
aproape plină cind Ion Curta a 
deschis adunarea. Au fost invi
tați tovarășii din biroul de 
partid, din consiliul de condu
cere al gospodăriei, brigadierii. 
După citirea propunerii au por
nit discuții însuflețite. Toți vor
bitorii erau de părere că consti
tuirea echipei nu va putea de
cît să aducă foloase gospodă
riei.

Din fiecare cuvînt al partici- 
panților la adunare reieșea că 
utemiștii - deși echipa nu fu
sese încă alcătuită - simțeau 
deplin răspunderea angajamen
tului pe care și4 luaseră.

Cineva a făcut propunerea ca 
din echipă să facă parte, ală
turi de comunistul Kiss Denes și 
Mate Mihaly, un colectivist mai

virstnic, experimentat, de la care 
tinerii nu au decît de învățat.

Vorbitorii se întreceau să 
susțină rdeea creării echipei de 
tineret
- Adineaori, cînd numele meu 

a fost rostit, nu mi-om luat nici 
un angajament — a spus Magda 
Pop. Acum însă vă promit nu 
numai că voi lucra bine, dar voi 
face totul ca echipa noastră să 
obțină cele mai bune rezultate, 
să dovedim că merităm încre
derea care ni s-a acordat.

Veneau propuneri după pro
puneri, angajamente după anga
jamente.

A fost acceptată și propu
nerea lui Pal Vosile : membrii 
echipei de tineret vor avea gri
jă ca să abțină o recoltă spo
rită cu cit mai puține zile-mun- 
că, pentru ca valoarea acesteia 
să crească.

Și astfel echipa a fost creată 
din 19 tineri harnici. Ca șef al 
echipei a fost propus Ion Curta, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M., propunere cu care con
siliul de conducere al gospodă
riei a fost de acord.

S-au mai discutat o serie de 
probleme cu privire la datele la 
care se vor ține consfătuiri de 
producție, ce cărți vor fi citite 
in colectiv, cum va fi alcătuit 
planul de muncă în care se va 
arăta cantitatea de îngrășămin
te naturale ce urmează a fi 
transportate pe cîmp, cine răs
punde de polenizarea suplimen
tară artificială, cine de îngră- 
șarea în cuiburi etc.

Acum tinerii din echipă sînt 
în plină acțiune de înfăptuire a 
angajamentelor luate.

LUDOVIC SZEKERES

Radu Gheorghe, Nelu Drăgan, doi utemiști - unul tractorist altul colectivist. Amindoi lu
crează pe același agregat cu aceeași atenție, pentru același scop : producții mari pentru 
gospodăria colectivă. Ei insămințează acum sfecla pe terenul G.A.C. Rominești din raio- 
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CINTE
Am ascultat într-o seară un 

cîntec, într-o sală mică, ticsită 
de oameni care ascultau și ei 
în tăcere, fermecați. Era 
Piscu-Vechi, în Oltenia.

Cîntecul, un cîntec popular, 
părea cunoscut și totuși nu-l 
mai auzisem. Nici eu, nici ță
ranii de lîngă mine — specta
torii acelui program artistic. 
Poate pentru că era atît de 
frumos ! Păcat că vorbind des
pre muzică nu folosesc la ni
mic cuvintele. Dar textul, tex
tul era și el de o mare fru
musețe și bogăție și tocmai a- 
cest text este ceea ce conținea 
nou și interesant cîntecul.

Ascultați:
„Mă vorbește lumea toată, 
I-auzi una, i-auzl două ! 
C am rămas nemăritată.
Că degeaba sînt frumoasă 
Dacă n-am avere-acasă. 
Lasă lumea să vorbească 
Numai badea să-mi trăiască.

la

Ba aud cîte-o vecină 
Că rămîn fată bătrină 
Și că nimeni nu mă cere 
Pentru că nu am avere. 
De avere nu sînt tristă 
Fiindcă sînt colectivistă, 
Și la noi în colectivă 
Toate sîntem deopotrivă 
Că din zilele de muncă

Facem zestre cît de multă- 
N-are nimeni ce îmi face, 
Mă mărit cu cine-mi place. 
De avere nu sînt tristă 
Fiindcă sînt colectivistă".
Fata de pe scenă care cîn- 

tase cu multă pasiune și-a 
terminat cîntecul. O furtună 
de aplauze a umplut sala. Pal
mele bătătorite și mari aplau
dau cu pocnituri răsunătoare 
și puternice. Fețele oameni-

RECOLTA
A

In această primăvară, ță
ranii muncitori din co
muna Malu Spart, regi

unea București, lucrează pen
tru prima dată laolaltă, pe 
tarlale întinse. Ei și-au unit 
pămînturile în gospodăria co
lectivă abia în toamna anu
lui trecut. Acum, în primăva
ră, ei au chibzuit ca buni gos
podari, s-au pregătit din vre
me. Alături de vîrstnici, mun
cesc cu însuflețire și tinerii, 
pentru ca gospodăria lor co
lectivă să se dezvolte rapid. 
Sub îndrumarea organizației 
de partid, organizația U.T.M. 
a luat o serie de măsuri pen
tru ca tinerii să participe la 
toate treburile gospodăriei, 
într-o adunare generală des
chisă U.T.M„ li s-a vorbit ti
nerilor despre condițiile noi 
în care se lucrează în gospo
dăria colectivă, despre impor
tanța participării efective la 
muncă. Tovarășii din organi
zația de partid și din consiliul 
de conducere, invitați la adu
nare, i-au îndemnat pe tineri 
ca în campania agricolă de 
primăvară să nu aibă nici o zi 
lipsă de la lucru. Tinerii le-eu 
ascultat sfatul. Acolo unde 
este mai mare nevoie de brațe 
de muncă, acolo merg și ei. La 
transportul gunoiului de grajd 
pe cîmp, comitetul organiza
ției U.T.M. a organizat între-

C NOU
lor erau înveselite. Ochii lor 
vioi o fixau cu dragoste pe 
fata aceea subțire și sfioasă.

De ce le-o fi plăcut cînte
cul ?

Fără îndoială cîntecul a- 
cesta era al lor, se născuse 
acolo, din frămintările vii ale 
satului.

Multe întîmplări s-au petre
cut în satul acesta oltenesc 
pînă să înțeleagă țăranii că în 
gospodăria colectivă fetele și 
flăcăii se pot căsători, își pot 
întemeia o familie care să 
ducă o viață bogată, zestrea 
lor fiind marea avere comună, 
din care izvorăsc toate veni
turile Iot personale. 78 de 
nunți ale tinerilor colectiviști 
s-au făcut în sat și toate 78

de perechi trăiesc acum mult 
mai bine decît familiile ti
nere care se întemeiau pe 
baza averii personale. Tinerii 
muncesc și primesc pentru 
munca lor o răsplată bogată.

Cîntecul despre asta vor
bea și le-a plăcut oamenilor 
pentru că el oglindea un ade
văr, vorbea despre gindurile 
lor, despre noua lor viață.

Și, ca orice artă care izvo
răște din viața de toate zilele, 
cîntecul acesta a emoționat 
inimile acestor oameni.

Și ei i-au cerut fetii 
mai cînte odată, și încă 
pînă cînd în sală i-am 
pe cîțîva îngînînd :

„Eu de zestre nu sînt 
Fiindcă sînt colectivistă'
Am asistat deci la nașterea 

și la perfecționarea unui crîm- 
pei din folclorul nostru nou.

MIHAI CARANFIL

să le 
odată 
auzit

tristă

COMUNĂ
cerea pentru cele mai multe 
tone cărate. Tinerii de pe ate
laje au organizat un convoi 
care a făcut transporturi pa
tru zile la rînd. Pe tarlaua 
care va fi insămînțată cu po
rumb ei au transportat pes,te 
800 de tone, adică 20 de tone 
la hectar. Un ajutor prețios au 
dat tinerii colectiviști și la 
strîngerea seminței și la 
schimbarea ei la bază. A ve
nit vremea însămînțărilor din 
epoca întîia. Pe semănătorile 
brigăzii de tractoare care de
servește gospodăria s-au urcat 
Ion Vîlcu, Ion Brătan, Iile 
Gheorghe și alți tineri buni 
cunoscători ai agrotehnicii, re
comandați consiliului de con
ducere de către comitetul 
U.T.M. Tinerii de pe atelaje se 
îngrijesc ca semănătorile să 
fie aprovizionate continuu și 
să nu se piardă nici un bob 
din sămînța de soi. In același 
timp, colectiviștii au ieșit la 
cîmp cu atelajele și au execu
tat lucrări de întreținerea te
renului pe care vor fi cultivate 
culturi din epoca a doua. De 
la această treabă nu lipsesc 
nici ^tinerii. în fiecare dimi
neață tinerii conductori de a- 
telaje pleacă acolo unde a sta- 
bilit de cu seară brigadierul, 
în felul acesta colectiviștii din 
comuna Malu Spart au reușit 
ca pînă în prezent să semene 
40 hectare cu mazăre și 60 cu 
borceag. Pe alte 400 de hecta
re s-au făcut lucrări de între
ținere.

Nu numai la timp, dar și 
lucrări de calitate — iată ce 
cer colectiviștii de la tinerii 
mecanizatori, de la tinerii 
care sînt pe atelajele gospodă
riei, pe semănători. La lucră
rile executate pînă acum, bri
gadierii de cîmp, consiliul de 
conducere au dat numai cali
ficative foarte bune.

N. BARBU

Tineri crescători 
de animale 

fruntași

Pentru ca livada gospodă
riei colective din satul Pro- 
gresu' raionul Fetești, să 
dea și în anul acesta un 
rod bogat, tinerii colecti
viști au început fără întâr

ziere curățatul pomilor.

Foto : N. STELORIAN

Pe fiecare hectar 
producții mari

Freamătul muncii atit de fi
resc începutului campaniei a- 
gricole de primăvară i-a cuprins 
și pe membrii gospodăriei agri
cole colective „7 Noiembrie" din 
comuna Ghizdaru, raionul Giur
giu. Zilnic se insominleazâ teci 
zeci de hectare cu mazăre, •țr- 
rlă de zahăr, borceag, dughie etc. 
Se pregătește terenul în vederea 
însămînțării porumbului, se lu
crează la răsadnițe, se gripează 
griul. Directivele Comitetului 
Central al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste in cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romî- 
nia i-au însuflețit pe colectiviști, 
le-au dat un 
munci.

Alături de 
rii dau și ei
brigăzi și echipe să facă lucră
rile dt mai bine, să nu le scape 
nimic făcut de mintuială. Răs
punzând chemării partidului, ei 
și-au luat angajamentul să ob
țină anul acesta in plus față de 
producția realizată pe gospodărie 
în anul trecut cu cel puțin 200- 
300 kg grîu și porumb boabe la 
hectar și cu 2000 kg porumb 
masȘ-verde pentru siloz.

avint deosebit în

cei vîrstnici, tine- 
zor. Se întrec pe

G. PETRE

BRIGĂZILE IJTEMISTE 
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ 

LA

Cu tinerii pe oqre-i vedeți 
în aceste fotografii se nun- 
drese colectiviștii din Satul 
Nou, regiunea Dobrogea. 
Prin aplicarea în practică a 
celor mai înaintate «netede 
de îngrijire a animalelor, 
acești tineri se străduiesc să 
mărească 
Ei vor să 
cel puțin 
în medie

mereu producția, 
obțină anul acesta 
2.400 litri de lapte 
pe cap de vacă 
furajată.

ÎMPĂDURIRI
In regiunile De- 

brogea. 
Oltenia,
Banat, Galați 
altele a 
campania împădu
ririlor de primă
vară.
ta în toată țara 
urmează să s« îm
pădurească peste 
75.000 hectare din 
care o bună parte 
cu specii care cresc 
repede și au va
loare 
mare 
molidul, bradul, pi
nul, plopul negru.

București. 
PWești.

început

Anul aces-

economică 
cum ar fi

salcimuL nucul și 
tetele

In «neatei primă
vară ae va planta 
mai mult de jumă
tate din suprafața 
prevăzută să se îm
pădurească in acest 
an. Pe această în
tindere se vor plan
ta peste 200 mili
oane de puieți, 
precum și un mare 
număr de butași 
de plop șî salcie, 
în pepiniere va fi 
insămînțată o mare 
cantitate de se
mințe din cele mai

valoroase specii, 
pregăttodu-se astfel 
materialul d« îm
pădurire necesar in 
anii următori

Silvicultorii sînt 
ajutați in această 
importantă acțiune 
de brigăzile ute- 
miste de muncă 
patriotică ale tine
retului care s-au 
angajat să îm
pădurească peste 
12.000 hectare și să 
execute lucrări de 
îngrijire Pe 54.000 
hectare.

(Agerpres) CONSTANTIN OPREA

În două schimburi
Folosind timpul prielnic 

din ultimele zile, mecani
zatorii din stațiunile de 
mașini și tractoare Cefa, 
Ghiorac și Sîntana, regiu
nea Crișana, au realizat 
mai mult de jumătate din 
volumul lucrărilor prevăzu
te pentru campania de pri
măvară. In întreaga regiu
ne, mecanizatorii, care au 
de executat în primăvara

acestui an un volum de lu
crări cu aproape 60.000 de 
hantri mai mare decît în 
anul trecut, au efectuat 
pînă acum 28 la sută din 
planul campaniei. In ve
derea accelerării lucrărilor 
se va organiza lucrul pe 
două schimburi la peste 200 
tractoare.

(Agerpres)

Adunarea a început cu re
feratul prezentat de 
comitetul organizației 

de bază U.T.M. Și cu toate că 
el vorbea despre faptele obiș
nuite, de fiecare zi ale ute- 
miștilor, cu toate că acestea le 
erau în bună măsură cunos
cute celor prezenți, el a avut 
darul de a crea acea atmos
feră aparte, în care simți ne
voia să-ți privești propria-ți 
activitate cu exigență și răs
pundere.

„Ce înseamnă să fii ute
mist ?“ era întrebarea la care 
răspundea referatul — între
bare care a constituit de fapt 
tema adunării din seara 
aceea. Desigur, la această în
trebare a răspuns fiecare din 
utemiștii organizației de bază. 
Au răspuns cînd au intrat în 
rîndurile U.T.M. și mai tîrziu, 
prin munca desfășurată. Dar 
acum, în adunare, analizîn- 
tlu-și multilateral activitatea, 
oprindu-se în mod special asu
pra principalelor lor îndato
riri au dat răspunsurile mai 
bogate în sensuri, corespun- 
tînd maturității lor politice, 
experienței acumulate.

Ce înseamnă să fii utemist?
— A fi membru al organi

zației noastre revoluționare, 
înseamnă a-ți dărui toate 
forțele luptei pentru înfăp
tuirea politicii partidului, 
pentru construirea socialis- 
nului în scumpa noastră pa
lie — citea secretarul urmă- 
•it cu atenție de participanții 
a adunare. Dar pentru noi, 
ineri colectiviști ai G.A.C. 
.Victoria", ce răspunderi ne 
iduce calitatea de membri ai 
Jniunii Tineretului Mun
citor ? Cum putem noi lupta 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului aici, în gospodăria 
loastră, in comuna noastră ?

CE ÎNSEAMNĂ
SĂ-TI IUBEȘTI COLECTIVA

La început, întrebarea a- 
ceasta clară, directă, li s-a 
părut unor utemiști de prisos. 
Nu pentru că n-ar fi avut ce 
răspunde. Dimpotrivă. îndru
mați de organizația de par
tid, urmind exemplul comu
niștilor din comună, utemiștii 
au fost în primele rînduri ale 
luptei pentru crearea gospo
dăriei colective, convingîn- 
du-și părinții, frații, surorile, 
asupra avantajelor muncii în 
comun, asupra superiorității 
gospodăriei colective, luptînd 
astfel pentru înfăptuirea po
liticii partidului la ei, în co
mună. Dar toate acestea s-au 
petrecut acum cîțîva ani. De 
atunci gospodăria colectivă a 
străbătut un drum lung. Și 
în prezent, utemiștii sînt agi
tatori Înflăcărați printre ță
ranii întovărășiți — comuna 
este cooperativizată în între
gime — convingîndu-i cu a- 
jutorul faptelor să vină în 
mijlocul lor. Ce s-ar mai 
putea spune despre felul în 
care luptă ei pentru înfăp
tuirea politicii partidului ?

— Sarcina noastră princi
pală în momentul de față — 
continua să citească secreta
rul — este să muncim astfel 
incit gospodăria noastră să 
înflorească continuu, să obți
nă recolte bogate, să-și mă
rească numărul de vite de la 
care să realizeze producții 
mari de lapte, carne, lină, să 
obțină venituri mari de la

grădina de zarzavat șl livada 
de pomi...

Evident, întrebarea nu era 
de prisos. Că utemiștii și-au 
dat seama de acest lucru, a 
dovedit-o interesul cu care 
ascultau referatul care tre
cuse de Ia chestiunile gene
rale, oarecum teoretice, la 
analiza felului în care iși în
deplinesc utemiștii sarcinile 
în gospodărie ți apoi propriile 
lor luări de cuvînt.

— Avem în organizația

teresele gospodăriei. Sau Cla
ra Vrabie. Nu numai că 
ea personal a muncit bine, nu 
s-a speriat nici de ploaie, 
nici de arșiță atunci cînd 
munca nu suferea amînare, 
dar tot anul trecut s-a ocu
pat de un grup de ute- 
miste care aveau obiceiul să 
se lase pe tînjală și nu le-a 
slăbit pină n-au ieșit zi de zi, 
cot la cot cu ea la muncă. 
Toamna fetele i-au mulțumit: 
carele lor gemeau de pro

tre tineri Ia înveiirea saiva
nului și la căratul gunoiului 
pe cîmp, la desecarea celor 9 
hectare de teren care va fi fo
losit anul acesta pentru pă
șune și Ia curățirea celor 25 
hectare de islaz. Direct, aceste 
munci n-au sporit veniturile 
lor personale. Conștiința i-a 
îndemnat s-o facă pentru că 
ele au sporit puterea econo
mică a întregii gospodării...

Referatul n-a putut să vor
bească despre toți acei care-și

Pe marginea adunării generale a organizației 
de bază II. T. M. din G. A. C. „ Victoria 

comuna Leca, raionul Bacău

noastră — se arăta In referat 
— utemiști care luptă pentru 
întărirea economică a colec
tivei cu aceeași înflăcărare 
cu care au luptat pentru 
crearea ei. Cine nu-i cu
noaște ? Gheorghe Bîrgu a 
făcut în anul trecut 212 zile- 
muncă. Și alții au avut atitea 
zile-muncă și poate chiar mai 
multe. Dar în ce fel a mun
cit Gheorghe Bîrgu? Briga
dierul, conducerea gospodă
riei, au fost foarte mulțumiți 
de calitatea muncii lui. Nimic 
nu i se părea prea greu de 
făcut cînd era vorba de in

duse. Dar poate că mulțumi
rile i le-au adresat nu numai 
pentru bucate, ci și pentru 
faptul că le-a deschis ochii, 
ajutindu-le să înțeleagă care 
sînt îndatoririle lor și să le 
îndeplinească așa cum tre
buie.

Iată ce înseamnă să fii ute
mist — demonstra referatul 
— căutînd să desprindă toate 
semnificațiile atitudinilor noi 
ale celor mai mulți utemiști 
față de muncă, față de dez
voltarea gospodăriei colec
tive.

Utemiștii au fost primii din

înțeleg bine îndatoririle de 
membri ai organizației noa
stre. EI a fost completat de 
utemiști.

— Pentru mine, Vasile Do- 
branici este un exemplu — 
spunea în cuvîntul său ute- 
mistul Ion Nistor. El este un 
colectivist fruntaș, un mem
bru activ al organizației de 
bază U.T.M. Dobranici a in
trat primul din familia sa în 
gospodărie, dar n-a cunoscut 
odihna pînă nu și-a adus în
treaga familie. Iar în organi
zație e la fel de vrednic...

In sală erau 48 de utemiști,

adică toți membrii acestei or
ganizații de bază. Și trebuie 
spus că în adunare s-a vor
bit aproape despre toți. Fi
rește, nu la fel. Ion Manole 
a fost unul dintre utemiștii 
despre care s-a vorbit cel mai 
mult. Dar ce s-a spus despre 
el? In referat s-a arătat că 
in anul care a trecut el a a- 
vut doar 50 de zile muncă și 
că asta dovedește o slabă 
conștiință. Cînd a luat cu- 
vintul, Ion Manole a vor
bit foarte frumos. El a ară
tat că iubește gospodăria, că 
datorită ei a ajuns să trăia
scă o viață demnă, nu ca îna
inte slugă pe Ia chiaburi. 
Dacă în adunare ar fi nimerit 
un străin, ar fi crezut cu si
guranță că membrii comitetu
lui au greșit in referat, ori 
există doi utemiști cu același 
nume. Lucrurile s-au lămurit 
insă pînă la urmă.

— Ion Manole știe să vor
bească frumos — arăta unul 
dintre utemiști. Dar gospo
dăria n-o poți iubi așa, de Ia 
distanță, ca atunci cînd ești 
cătană și-i scrii drăguței de 
acasă. Aici dragostea trebuie 
să ți-o manifești prin muncă. 
Și Ion cum a muncit ? Venind 
o zi Ia treabă și șapte nu. In 
același timp se plimba prin 
satele din jur, mai muncea pe 
la G.A.S., pentru că lua bani 
imediat, mai pleca pe la 
oraș...

— Pînă acuma gindeam 
cam așa <a a spus un utemist: 
la noi sînt doar cîțîva tineri 
care cred că a fost deajuns 
să intre în gospodărie și 
că, în mod automat, vor 
și începe să trăiască cum nu 
s-a mai pomenit. Ei sînt aceia 
care aleargă și după cîștiguri 
imediate, plecînd din gospo
dărie cînd e mai multă ne
voie de ei. De ce să ne mai 
batem capul cu ei ? Sîntem 
destui și o vom scoate noi la 
capăt. Iar ei n-au decît să 
trăiască cum vor. Acum îmi 
dau seama că lucrurile nu 
stau așa. Noi n-am pierdut 
numai două sau mai multe 
brațe de muncă. L-am lăsat 
pe Ion Manole și pe alții ca 
el să trăiască Ia fel de „in
dividual" ca înainte. E drept 
că în gospodărie am primit 
pînă acum mai multe produse 
decît bani, dar nu de noi de
pinde să primim mai mulți 
bani în viitor ? Noi nu i-am 
ajutat pe tineri ca Ion Manole 
să înțeleagă acest adevăr. 
Chiar dacă Ion știe să vor
bească frumos, vorbăria lui 
e înșelătoare...

Așa și-au cercetat utemiștii 
propria lor activitate.

Asemenea unui reflector care 
scoate cu putere în lumină pe 
o rază largă tot ce-i stă în 
față — frumos, ori mai puțin 
frumos — întrebarea „Ce în
seamnă să fii utemist?" i-a 
ajutat pe utemiștii din G.A.C. 
„Victoria” comuna Leca, ra
ionul Bacău, să-și analizeze 
propria lor muncă, să des
prindă prețioase învățăminte 
pentru ceea ce au de făcut în 
viitor, astfel incit să cores
pundă mereu mai bine ce
rințelor pe care le are orga
nizația față de membrii săi.

MARIETA VIDRAȘCU

ION MITU

ION VOICULEȚ

CONSTANTIN IONAȘCU



Măsuri eficiente
Pe urmele materialelor publicate 

ne răspund cei criticați
în numărul 3663 din 24 fe

bruarie 1961 a apărut mate
rialul „Fierul vechi nu se co
lectează singur", în care era 
criticată pasivitatea comitetu
lui organizației de bază U.T.M. 
al întreprinderii noastre față 
de problema colectării și pre
dării organelor I.C.M. a fieru
lui vechi.

Ne însușim critica șl vă co
municăm că această stare de 
lucruri a fost remediată ime
diat. în ședința comitetului 
U.T.M. care a avut loc în ziua 
apariției articolului, s-a ana
lizat situația și s-a hotărît ca 
fierul vechi colectat de tinerii 
din unitățile noastre să fie i- 
mediat predat la I.C.M.

Cunoscînd importanța fieru
lui vechi pentru industria noa
stră siderurgică, s-a hotărît 
prelucrarea articolului în adu
nările generale ale organiza
țiilor U.T.M. de secții. Prima 
măsură întreprinsă a fost pla
nificarea mijloacelor de trans
port pentru predarea fierului 
vechi deja colectat, astfel în- 
cît această acțiune să fie ter
minată la 15 martie 1961. La 
25 februarie 1961. a fost pre
dată la I.C.M. o cantitate de 
2.750 kg fier vechi.

Noi sîntem hotărîți ca 
pînă la 31 martie 1961 să pre
dăm în total la I.C.M. 11.000 
kg fier vechi, atât cît ne-am 
angajat. In momentul cînd în
cheiem scrisoarea de față am 
primit chitanța nr. C 731855 
pentru predarea a încă 3.000 
kg fier vechi.

Vă mulțumim 
rul tovărășesc 
pe care ni l-ați 
asigurăm că problema colectă
rii fierului vechi va sta în per
manență în atenția comitetu
lui U.T.M. din întreprinderea 
noastră.
COMITETUL U.T.M. DE LA 

ÎNTREPRINDEREA „RĂSĂ
RITUL" BUCUREȘTI

★

într-un articol apărut în 
„Scinteia tineretului" nr. 3586 
era criticat comitetul raional 
U.T.M. I. V. Stalin pentru in
suficienta muncă de îndruma
re și control a brigăzilor ute- 
miște de muncă patriotică din 
raion. în special eram criticați 
pentru faptul că nu ne-am 
preocupat suficient pentru a 
asigura front de lucru conti
nuu brigăzilor noastre de 
muncă patriotică.

Biroul Comitetului raional 
și-a însușit intrutotul critica 
care i-a fost adusă în această 
direcție. Articolul a fost pre
lucrat în majoritatea organiza
țiilor de bază U.T.M. De ase
menea principala problemă 
pentru care fusesem criticați 
s-a rezolvat cu ajutorul orga
nelor competente ale șantiere- ■ mulțumim, 
lor și ale Sfatului popular ra
ional.

Vom organiza în așa fel 
munca încît lipsurile semna
late de ziar să nu se mai ma
nifeste în activitatea noastră 
viitoare.

Măsurile luate de noi în ur
ma apariției articolului vor 
face ca activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
să fie mult mai rodnică.

BIROUL COMITETULUI 
RAIONAL 

U.T.M. „I. V. STALIN". 
BUCUREȘTI

Comitetul raional U.T.M. Te- 
leajen, regiunea Ploiești își în-

pentru ajuta
și constructiv 
acordat și vă

★

TEATRE
Spărgătorul de nuci 10,30 : Tea- 

trul de Operă și Balet al R.P.R.; 
Siciliana 19,30 : Teatrul Național 
„I. L. Cairagiale" (Sala Come
dia) ; Titanic vals 19,30 : Teatrul 
Național „I. L. Cairagiale" (Sala 
Studio) ; Antoniu și Cleopatra 
19,30 : Teatrul „C. Nottara" (fost 
Teatrul Armatei) (Sala Ma- 
ghenu) ; Musafiri nepoftiți 20 : 
Teatrul „C. Nottara" (fost Tea
trul Armatei) (Sala Studio) ; 
Sfinta Ioana 19,30 : Teatrul Mu. 
nicipail (Sala Matei Millo) ; Ta. 
che, Ianche șl Cadîr 19,30 : Tea
trul Municipal (Sala Filimon 
Sîrbu) ; Celebrul 702 19,30: Tea. 
trul de Comedie'; Puterea întu
nericului 19.30 : Teatrul Muncito
resc C.F.R. Giulești ; Steaua fără 
nume 20 : Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" ; Merca- 
det 20: Teatrul Evreiesc de Stat ; 
Lysistrata 19,30 : Teatrul de Stat 

ide Operetă (Sala Palatului 
r R.P.R.) ; Concertul tinereții 20 : 

Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy); Concert ex
pres 20 : Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (Sala Victoria) ; Cu 
Țăndărică la moși 16 : Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Orfeu) ,

CINEMATOGRAFE
Nu vreau să mă însor: Patria, 

București, Gh. Doja, Al. Sahia,. 
Miorița ; Regele Neapolului: Re
publica. Elena Pavel, 23 August, 
Libertății ; Prichindelul: Ma- 
gheru, Lumina, Al, Popov, Fla
căra ; Enrico Caruso : V. Alec- 
sandri ; Poveste nordică : I, C. 
Frimu, înfrățirea între popoare, 
V. Roaită. Volga ; Faptele eroice 
ale Leningradului : Central ; Fru
moasa aventură : Victoria, Moși
lor, Drumul Seria, 30 Decembrie : 
Pentru copii ; Program special ; 
Pentru adulți : Unde nu ajunge 
diavolul: 13 Septembrie ; Congo 
In luptă — Rafiunea împotriva 
demenfei: Maxim Gorki; Un 
punct de sprijin în cer — Tigrii 
— Atomul In slujba omului — O 
aventură în Cosmos — Vreau să 
știu tot: Timpuri Noi; Departe 
de patrie : Tineretului : Ursul 
alb : 8 Martie, T Vladimirescu ; 
Unul dintre noi : Gri vița ; Nor. 
mandie Niemen : Cultural ; Stan 
și Bran, studenți la Oxford: Uni
rea ; Mama India : Constantin 
David ; Hatifa : Arta ; Cîntecul 
mării; Munca; Aveau 19 ani: 
Donca Simo B. Delavrancea ; 
Portretul unui necunoscut: 16 
Februarie: Batalionul negru: 
M. Eminescu, Aurel Vlaiou ; 
Contemporanul secolului: Popu
lar ; Ani înflăcărați: ll.ie Pintilie; 
De la Apeninl la Anzi: 8 Mai; 

sușește pe deplin critica adusă 
de ziarul „Scinteia tineretu
lui" nr. 3652 in legătură cu fe
lul defectuos în care își ducea 
munca comisia concursului 
„Iubiți cartea" din comuna 
Homorîciu.

Imediat după apariția arti
colului, ne-am deplasat în co
muna respectivă pentru a lua 
măsurile necesare. în primul 
rînd am react ivizat comisia co
munală, dîndu-i îndrumările 
necesare privind activitatea de 
viitor. In comisie au fost coop
tați noi membri, tineri cu ex
periență în munca cu cartea.

Situația concursului „Iubiți 
cartea" a fost analizată și în 
cadrul adunării generale a u- 
temiștilor din comună care au 
propus o seamă de măsuri me
nite să ducă la creșterea nu
mărului participanților la con
curs și în special a numărului 
purtătorilor insignei.

Pînă în prezent, la căminul 
cultural și la bibliotecă au 
fost organizate simpozioane și 
recenzii asupra upor cărți pre
văzute în concurs. La aceste 
acțiuni au participat numeroși 
tineri săteni.

Instructorul nostru din a- 
ceastă comună a primit sarci
na să se ocupe mai îndeaproa
pe de îndrumarea noii comisii 
a concursului „Iubiți cartea" 
și să ne informeze cu regulari
tate de rezultatele obținute.

BIROUL COMITETULUI 
RAIONAL U.T.M. TELEAJEN

★

în urma apariției în ziarul 
„Scinteia tineretului" a artico
lului cu privire la tematica și 
conținutul actual al pieselor 
destinate păpușarilor amatori 
vă comunicăm următoarele:

Prin grija Casei centrale a 
creației populare au apărut 
deja o serie de piese și scenete 
destinate păpușarilor amatori. 
Toate aceste materiale sînt in
spirate din actualitatea zilelor 
noastre. De pildă, culegerea 
intitulată : „Veniți în sat la 
noi* * cuprinde in afară de alte 
materiale artistice, scenetele: 
..Rămășagul", Povestea unui 
merișor*  ți -Ceartă în casă".

pe scenă. Dar pe șznz-.er, la 
locul de muncă ? Secretarul 
organizației U.TM. predaea- 
ză:

— E un as in meseria lai.
La fel și Ghiea Xtaaiae. 

Nu numai pe scenă este e. 
fruntaș, nu numai pe seead 
își ajută tovarășa de masei 
și învață la liceal aerai (ta 
clasa e IX-ai, o șt in rmți. 
Da, organ\zsțsa U.TM. a eruz 
grijă ea tn echipa artistică ta 
intre cei mei bawj tineri mun
citori, cei care se bucură de 
cel mai mult pres’.-.gns in lie
durile muncitorilor. Altfel cum 
ar putea si laude și să critice 
de pe scenă (a urmat apoi bri
gada artistică de agitație, ai 
căror membri sînt aceiași), 
dacă ei înșiși n-ar fi exemple 
în muncă ? Și brigada laudă 
pe fruntași, critică, satirizează, 
pe cei care sînt codași, 
face sala să rîdă în hohote. 
Brigada îi biciuie pe cei care 
mai fac lucru de mântuială, pe 
eei care chiulesc, pe unii maîș- 

m a fost cronometrată 
Virino.

*
în zilele de 18 și 17 martie, 

pe patinoarul artificial din 
Budapesta, va avea loc un 
mare ooncurs internațional de 
patinaj artistic la care vor 
participa cei mai buni spor
tivi din R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, Olanda, Austria 
și R- P. Ungară- La acest 
concurs vor evolua, printre 
alții, campionii cehoslovaci

MOSCOVA 14 (A. 
gtrpres). — TASS 
transmite :

Mai mulți boxeri 
sovietici cunoscuți 
l-au invitat pe Ro
bert Woussem — 
fiul 
boxer 
seph 
să-și 
canța 
copii „Artek" de pe 
litoralul Mării Ne
gre din Crimeea.

Joseph Woussem

Anul 1961 va îmbogăți mult 
tematica pieselor destinate pă
pușarilor amatori. Vom publi
ca piese inspirate din viața 
pionierilor, scenete din viața 
țăranilor colectiviști ete-

Articolul din ziarul ..Scinteia 
tineretului*  ne-a fost de un 
real folos prin sugestiile de 
îmbogățire a tematicii ți de 
exigență față de forma artis
tică a pieselor, pentru care vă

CONDUCEREA 
CASEI CENTRALE A 

CREAȚIEI POPULARE

~ - fi»
■ Ji- 2/» O '

f i

Sparfachiada 
de iarnă 

a tineretului
Pe pîrtiile de pe muntele 

Rarău s-au desfășurat întrece
rile de schi din cadrul etapei 
regionale a spartachiadei de 
iarnă a tineretului. La concurs 
au luat startul aproape 100 de 
tineri și tinere, cei mal buni 
din cei peste 18.000 de parti- 
cipanți la întrecerile de schi 
din etapa pe asociații. Dintre 
ciștigătorii întrecerii se re
marcă la probele de fond (ca
tegoria 10-14 ani) frații Ga
briela și Virgil Bighiu din Va
tra Dornei, iar Ia categoria 
17-18 ani muncitoarea Otilia 
Romaniuc de Ia Fabrica 
confecții Botoșani. Anul 
cesta în regiunea Suceava 
întrecerile spartachiadei 
iarnă a tineretului au partici
pat peste 114.000 de tineri din
tre care

de 
a- 
la 
de

32.000 tinere fete.

Șah
la15 martie începe 

meciul revanșă pen- 
mondial de șah din-

Astăzi 
Moscova 
tru titlul 
tre marii maeștri sovietici Mi
hail Tal, campionul lumii, și 
Mihail Botvinik. Primul meci 
desfășurat anul trecut a fost 
cîștigat de Tal cu scorul de 
12’A—i'h. Al doilea meci din
tre cei doi mari corifei ai artei 
șahiste Va cuprinde 24 de par
tide, cite 3 în fiecare săptă- 
mînă. In prima partidă cu al
bele va juca Botvinik așa cum 
s-a decis prin tragerea la sorți

Președintele Comitetului de 
Stat ăl Planificării, Gh. Gas
ton Marin, a primit marți di
mineața pe oamenii de afa
ceri americani P. Keith, pre
ședintele corporației „Hydro
carbon Research*,  ți M. Ci- 
calese, vicepreședinte.

La discuțiile purtate cu a- 
cest prilej au participat Mi
hail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
și Mihai Petri, adjunct al mi
nistrului Comerțului.

(Agerpres)

•••

Bogată activitate 
muzicală la Iași
La spectacolele de operă și 

la concertele ce au loc la Iași 
sălile sînt totdeauna pline. A- 
ceasta se datorește în bună 
măsură formelor variate de 
popularizare a muzicii folosite 
atît de Operă, cit și de Filar
monica de Stat „Moldova".

De un succes deosebit se 
bucură concursurile „Prietenii 
operei", la care participă mun
citori din întreprinderile ie
șene. La ultimul concurs, care 
a avut ca temă „Bizet și opera 
sa „Carmen", au participat 
muncitori de la „Textila Ro
șie" și „MMova-Tricotaj". 
Pentru studenți și elevi Opera 
de Stat organizează bilunar, 
spectacole și audiții-lecții în 
cadrul cărora sînt prezentate 
pe bază de exemplificări, 
spectacole sau fragmente din 
lucrările repertoriului său per
manent. In întreprinderi și 
școli medii sînt 
seri muzicale.

La rîndul ei, 
ieșană, pe lingă 
concerte, prezintă 
concerte educative. De aseme
nea afișele Filarmonicii anun
ță periodic concerte simfonice 
populare, care au în program 
lucrări simfonice accesibile, 
precum și arii celebre din 
opere și operete. Pentru tine
retul studio?, filarmonica sus
ține concerte — lecții chiar în 
cadrul hutitntelor de tnvăță- 
mînt superior și in școli medii.

organizate

filarmonica 
obișnuitele 
săptămânal

(Agerpres)

Exponate noi 
la Muzeul regional 

din Baia Mare
.Wuseul regional din Baia 

Mare s-a îmbogățit recent cu noi 
obiecte de valoare descoperite 
cu prilejul unor săpături făcute 
pentru noile construcții ce se ri
dică în acest oraș. Printre a- 
cestea este ți o topitorie de me
tal care a existat In Baia Mare 
în secolul al XV-lea.

care a avut loc luni seara la 
hotelul „Național" din Mos
cova în prezența campionului 
lumii și a țalangerului său, a 
arbitrului principal Gedeon 
Stahlberg, a reprezentanților 
presei ți radioteleviziunii.

Box
lo-Pugiliștii selecționați în 

tul republican care se pregă
tesc in vederea dublei întîl- 
niri internaționale cu echipa 
R.S.S. Ucrainene de la Kiev 
(1—5 aprilie) vor evolua joi 
în cadrul unei reuniuni de se
lecție programată de la ora 19 
în sala sporturilor Floreasca. 
Programul cuprinde 10 întîl- 
niri dintre care cele mai im
portante se anunță următoa
rele : A. Olteanu — Puiu Ni- 
colae; D. Răgălie — N. Mîn- 
dreanu; C. Gheorghiu — Tă- 
nase Pintilie; V. Neagu — 
Gr. Enache și Ion Monea — 
Tr. Stuparu. Cea de-a doua 
reuniune de selecție va avea 
loc simbătă ÎS martie tot în 
sala de la Floreasca.

★
Boxerul negru Floyd Patter

son și-a păstrat titlul mondial 
la categoria grea, învingîn- 
dii4 prin K.O. în repriza 6-a 
pe șalangerul său suedezul In- 
gemar Johansson, într-un meci

FI EVI _ MINERI
LA PRACTICĂ

coTinerii constructori discută pe scenă cșc cum a scuto ce o&ee f 
lucrărilor lor. (Aspect din toecac coC.

ca în viataPe scenă

boburi. Pină 
întreprinderea

eara unei premiere este 
încărcată de emoții nu 
numai într-un teatru 

profesionist. Nu numai acolo 
actorii repetă cu înfrigurare 
un monolog sau privesc prin- 
tr-o crăpătură a cortinei sala 
înțesată de lume. Am asistat 
la premiera unui spectacol de 
amatori. Este vorba de echipa 
artistică de la I.U.T. „Obor" 
din Capitală. Întreprinderea 
este nouă. Muncitorii și teh
nicienii săi lucrează pe toate 
șantierele de construcții de 
locuințe din București, mon- 
tînd și mînuind macarale 
gigantice, excavatoare, beto
niere sau 
de curînd, 
n-avea o echipă artistică. Și 
oamenilor parcă le lipsea 
ceva. Aveau sală, club, cu tot 
ce le trebuie, dar activitatea 
artistică lipsea. La îndemnul 
organizației de partid, organi
zația U.T.M. s-a ocupat de 
formarea unei echipe artis
tice. Membrii ei: tineri meca
nici de pe toate șantierele pe 
care le deservește întreprin
derea. S-a găsit Și un tînăr 
entuziast, care să fie condu
cătorul echipei și, pe lingă 
asta și interpret și prezenta
tor : candidatul de partid 
Stănescu Sandu.

Și nu peste mult timp colec
tivul întreprinderii a fost in
vitat la premieră. Surprizele 
încep de la intrare. Sala între
prinderii nu se deosebește a- 
proape cu nimic de o sală d< 
teatru obișnuită. Scenă cu cor
tină de catifea grea, perdele 
la ferestre — totul ornamen
tat cu un gust ales. Tot mem
brii echipei s-au ocupat și cu 
asta.

Programul începe cu o piesă 
într-un act — „Întrecerea". 
Spectatorii n-au senzația că 
se află la teatru. Pentru că 
actorii de pe scenă, mecanici 
ca și ei pe diverse șantiere, 
vorbesc despre lucruri apro
piate și cunoscute lor. Este 

prevăzut pe distanța de 15 re
prize care a avut loc luni 
seara la Miami Beach. Johans
son a reușit să-l pună în difi
cultate pe campionul lumii nu
mai în prima repriză cînd lo
vind eficace cu directe de 
dreapta l-a trimis de două ori 
la podea pe Patterson. în con
tinuare boxerul negru a cîști
gat clar toate reprizele sco- 
țîndu-1 pe suedez din luptă în 
rundul 6 în urma unuj clasic 
„un-doi“ la figură. Johansson 
a încercat să se ridice la 9 dar 
a fost incapabil să facă aceasta 
rămînînd la podea. întîlnirea 
a fost urmărită de 15.000 da 
spectatori.

Patina]
In cadrul competiției „Spar^ 

tachiada de iarnă" care are 
loc la Sverdlovsk, campioana 
lumii de patinaj viteză Valen
tina Stenina a realizat o ex
celentă performanță totalizînd 
la cele 4 probe 197,949 puncte. 
Valentina Stenina este prima 
patinatoare din lume care co
boară sub 200 de puncte obți- 
nînd astfel cea mai bună per
formanță mondială. în ultima 
zi de concurs Stenina a par
curs distanța de 1.000 m în 
l’38”2/10 iar in proba de 3.000 

vorba despre două echipe 
constructori, care lucrează 
construcția unui teatru, 
care se întrec în munci Cei 
doi șefi de echipe sînt „rivali*  
în întrecere, dar asta nu în
seamnă că ei nu ajung pină la 
urmă să-și calce peste ambi
ție și să se ajute reciproc in 
muncă, pentru ca construcția 
să iasă cit mai frumoasă, să 
bucure inimile tuturor. Dintre 
toți interpreta. unul iese în
deosebi în evidență: Ghinda- 
ru Iulian. El este fruntaș

In loc de cronki 
dramatici

Ia un spetUftl 
de amatori

ta

Un gest nobil 
al sportivilor sovietici

cunoscutului 
belgian Jo- 

Woussem — 
petreacă va
in tabăra de

In vir stă de 33 ani 
a fost ucis de jan
darmi în timpul 
grevei de la 16 ia
nuarie a muncitori
lor din Liege. El 
fusese campionul 
țării sale la box și 
învingător în repe
tate rînduri ia com
petiții internațio
nale.

In scrisoarea a- 
dresată văduvei lui 
Woussem, boxerii 
sovietici scriu: Nu 
l-am cunoseuț gșr.«

pe ww

Informații
Marți dimineața a plecat 

apre Fraga tov. Constanța Ni- 
culeocu, membru supleant al 
Biroului C.C. ai U.T.M., re
dactor șef al gazetei „Scin
teia pionierului”, care va 
participa la conferința re
dactorilor publicațiilor pentru 
copii organizată de F.M.T.D-

M*rți  dimineața, to prana Arta 
Flarnca, arhată emerită, prăn- 

a Teatrului da Operă și 
Balet din București, a plecat 
într-un turneu in R. S. Ceho- 
tloaocă.

In cadrul turneului, ea va 
ânta in opera „Toaca" la Bra
tislava și Ostrava, in „Boema" 
la Kosice fi va da un recital da 
orii din apere fi liduri la Praga.

★
Marți au părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Sofia 
acad. Al. Graur și prof. Mi
hai Ionescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Române, pentru a semna pla
nul de colaborare științifică 
între Academia R. P. Romîne 
și Academia bulgară de ști
ințe pe anul 1961.

★
In Capitală a început m rulete 

filmul documentar „Rațiunea 
împotriva demenței". Noua pro
ducție' a Studioului central’ 
de filme documentare din Mos
cova a fost realizată pe baza 
unor documente autentice luate 
din fondul de stat da filme al 
U.R.S.S. fi constituie un vibrant 
oct do acuzare împotriva răz
boiului un convingător apel la 
apărarea cauzei păcii.

Jana Mrazkova, trațjî Roman, 
Eva Grosejova, Szpizol și Wa- 
sik (R. P. Polonă). Federația 
austriacă a anunțat că la 
Budapesta va deplasa o echi
pă din care nu va lipsi Regina 
Heitzer, de mai multe ori 
campioană europeană. De ase
menea ți-a anunțat participa
rea olandeza Dijkstra,

Ciclism
Competiția internaționala ci*  

clistă Paris—Nissa a conti
nuat cu desfășurarea etapei 
a 4-a : Montceau Ies Mines— 
Saint Etienne (193 km), cîști- 
gată de Groussard (Franța) în 
4h 34’35”. Ciclistul francez a 
trecut pe primul loc în clasa
mentul general individual, a- 
vînd 30 de secunde față de 
Simpson (Anglia), 

tonal pa Joseph 
Woussem dar știm 
că era un cetățean 
cinstit al Belgiei, 
un sportiv admira
bil.

Cerîndu-i doam
nei Woussem să în
găduie fiului ei să 
vină în vara aceas
ta în U.R.S.S., spor
tivii sovietici scriu 
eă Robert „va pu
tea să se odihneas
că bine și să se tn-

Alături de rr,j->cito*i  cu expe
riență indelu^gcto în produc
ție, k> instotoțic de Botce a 
minereurilor „D-ope-ji Roșu*  
din Herjc, cc și < flotoț-e în
treprinderilor -Aere „Petra 
Gbeorgbe- dm Bec More și 
.Joszc Bele" d n 3c‘c Sprie 
lucrează, crte 2-3 zăe toc- 
tomină. n umeroț. A-teri. S»nt 
eevi ai g-"uo. . soc- r> -jar 
Boc Mate oara ți »oc pracucc 
In prod ucț*.  ~nse>~dj ți ost
iei toma*»  c mese-c oe y-epe 
tetor. Afc eter pe c <â, cc-e

Cadre calificate 
pentru comerțul socialist

cotr.1. cs • ci Jxare npe-

3B99 Ae sscc * - ur- 
aaaBâ r-t eru-je țcodjar *ro- 

a r nu aia Peetz-j 
auiâcna zscr tocrtoarî «t—i

iuuu. de ecni AansA Art-

CaMnasa * «a ca

P*S-z  • burii âeaer-rr-ț a ca- 
Trer j-c Ji-r-, ace zer rvs 
M «■‘•v—-î pe

O maree nmrvi ae acar- 
«1 rctrtr-. radTrărz șz «pe- 
caQadrS 1scrticrGw ezr» lșt 
csSaaari desu sbocb M re- 
îsaa» eoaaexranL Firi a fi 
•ea», cr țrort.rrțxe. perre

,Am fi procedat la fel“
fOwv Aa >■*.

to st acasă, paatoe eă și
• paăne K p «cm « 
da W.

riărtJrtoți. Brte- Martin R= s- 
rtoa, Agi Amet Gemal —Colston- 
șa, Oprită Octavian- Bjcu-

Covoare plusate tip persan 
Srote de paltoane

vor lucre in sectoarele de In*  
treținere a minelor din bazinul 
Bc ic Mare, fac practică la 
Uz'Tele mecanice de mașini și 
utlaje minier» „Hutira Dezide- 
riu*  ; viitorii chrmiști-metalur- 
3 sb’ iși îmbogățesc cunoștințele 
dobindite la cursuri lucrind la 
uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej“ și 
.1 Moi*.

Din anul 1955 și pină in 
prezent grupul școlar din Baia 
Mate a pregătit peste 4.000 de 
munc’tcri col’fieoți.

(Agerpres)

rată. Ei iși însușesc noile sis
teme oe vânzare operativă*  
care asigură o ma; bună de
servire. se familiarizează cu 
zxale utilaje comerciale, cu 
care sînt înzestrate în perma
nență magazinele, își îmbogâ- 
ț«c cunoștințele de speciali» 
tate. In eorind urmează să se 
deschidă cursuri de speciali
zare pentru mecanicii frigo- 
tehmșu. care asigură func- 
țicoarea cekr 7000 de utilaje 
frigorifice, existente în re- 
țeaua comercalA

(Agerpres)

fcistrnclii la Reși[a
Anul treec-. in noăe cartiere 

aie Rețite-l au fost construite 
S: de apartamente- In acest 

U Bețzta se construiesc 
cm de apartamente și 
for începe lucrările de termo- 
ficae*  a orașului.

celorialte 
publicate

e fapte 
despre 

cei des- 
rubrica



V,

V.

.V

Viu interes fafă 
de pavilioanele 

romînești 
peste hotare

Organizații de tineret 
din 70 de țări au anunțat 

participarea la Forum

*

Delegația R.P. Romine Ia O.N.Ui 
dezaprobă încercările de tărăgănare

a activității Adunării Generale
NEW YORK 14 (Agerpres).

— în seara zilei de 13 martie 
misiunea permanentă a R.P. 
Romîne la O.N.U. a distri

buit presei următorul comuni
cat :

La 13 martie 1961 Eduard 
Mezincescu, șeful delegației 
romîne la cea de-a doua parte 
a sesiunii a 15-a a Adunării 
Generale a O.N.U., membru 
al Comitetului General al A- 
dunării Generale, a făcut o 
vizită președintelui Adunării 
Generale, F. Holland, și i-a 
atras atenția asupra situației 
nesatisfăcătoare care s-a creat 
în legătură cu desfășurarea 
celei de-a doua părți a sesiu
nii Adunării Generale.

E. Mezincescu a subliniat 
că a trecut o săptămină de la 
data deschiderii celei de-a

• 0

Comunicatul misiunii
permanente a R. P. R 

ia O. N. U.

doua părți a sesiunii a 15-a 
dar cu excepția Comitetului 
pentru problemele de tutelă, 
nici unul din celelalte comi
tete și nici plenara Adunării 
Generale nu și-au reluat prac
tic activitatea.

Președintele Adunării Ge
nerale s-a referit la faptul că 
in prezent au Ioc discuții in
tre anumite delegații in scopul 
eliminării de pe ordinea de zi 
a problemelor ..războiului 
rece".

Șeful delegației romine a

2-NțU Problema Africii de sud-vest 
în discuția Comitetului nr. 4

UOSi Forțele patriotice 
pon pe fugă trupele rebele

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— La 13 martie au fost au- 
diăți în Comitetul nr. 4 (co
mitetul pentru problemele de 
tutelă) petiționari din Africa 
de sud-vest. Ei au condamnat 
cu vehemență rînduielile co
loniale instaurate în țara lor 
de către guvernul Uniuni; 
Sud-Africane și au cerut să 
se acorde fără întîrziere înde 
pendență patriei lor.

După aceasta, Comitetul nr. 
4 a trecut la examinarea pro
blemei situației din Africa de 
sud-vest.

Luind cuvîntuț în legătură 
cu această problemă, S. G. 
Lapin, ministrul Afacerilor 
Externe al R.S.F.S.R., repre
zentantul Uniunii Sovietice, a 
declarat că guvernul Uniunii 
Sud-Africane nu vrea să țină 
seama de repetatele cereri ale 
Organizației Națiunilor Unite 
și nu a îngăduit Comitetului 
special al Adunării Generale 
să cerceteze la fața 
condițiile de viață 
lației băștinașe pe 
Africii de sud-vest, 
statut internațional 
contestabil și a fost 
în repetate rânduri prin hotă- 
rîrile O.N.U. și . concluziile 
Tribunalului Internațional.

Problema Africii de sud-

locului 
ale popu- 
teritoriul 
al cărui 
este in- 
confirmat

vest, a spus în continuare re
prezentantul Uniunii Sovie
tice, figurează de 15 ani pe or
dinea de zi a Organizației 
Națiunilor Unite.

în încheiere S. G. Lapin a 
declarat în numele delegației 
sovietice că în conformitate cu 
Declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, luind de 
asemenea in considerare hotă- 
rîrile anterioare ale ON.U. în 
problema teritoriului Africii 
de sud-vest, Comitetul nr. 4 
trebuie să anuleze imediat 
mandatul Uniunii Sud-Afri- 
cane pentru administrarea A- 
fricii de sud-vest și să trans
mită toate funcțiile de admi
nistrare Comisiei speciale pen
tru Africa de sud-vest, alcă
tuită din reprezentanți ai sta
telor africane independente, 
în cel mult un an Comisia 
specială trebuie să organizeze 
alegeri în Adunarea legisla
tivă. a Africii de sud-vest pe 
baza dreptului electoral uni
versal și să promoveze alte 
măsuri necesare pentru acor
darea deplinei independențe 
teritoriului Africii de 
vest, cel mai tîrziu în 
jumătate a anului 1962.

Lucrările Comitetului 
continuă.

atras atenția că sub masca 
dorinței de a evita o dezbatere 
asupra problemelor războiu
lui rece, se fac încercări de 
a împiedica Adunarea Gene
rală să adopte măsuri con
structive in probleme impor
tante a căror rezolvare ar 
contribui în mare măsură la 
lichidarea războiului rece.

Eduard Mezincescu a men
ționat în primul rînd proble
ma dezarmării generale și to
tale, problemă de importanță 
vitală pentru toate statele, si
tuația din Congo care conti
nuă să fie o sursă de serioasă 
Îngrijorare și alte probleme 
prezentate de o serie de state 
in vederea slăbirii încordării 
internaționale. în această or
dine de idei, E. Mezincescu a 
reamintit propunerea romînă 
referitoare la acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecină
tate dintre state europene a- 
parținind unor sisteme sociale 
și politice diferite.

Eduard Mezincescu a expri
mat dezaprobarea delegației 
R.P. Romine față de încercă
rile de tărăgănare a activită
ții Adunării Generale și a 
insistat ca activitatea sesiunii 
să inceapă efectiv.

HANOI 14 (Agerpres). — 
Trupele rebele ale lui Boun 
Oum — Fumi Nosavan, con
duse de consilieri americani, 
tailandezi etc., se retrag pă
răsind armamentul american 
pe timpul de luptă.

La nord de Sala-Fukun tru
pele guvernului legal și uni
tățile Patet Lao au respins pe 
rebeli din punctul întărit Fan- 
Gana. La sud de Sala-Fukun, 
după înfrîngerea suferită lin
gă Muong-Kassy, rebelii se 
retrag spre Vang-Vieng — ul
timul punct de sprijin impor
tant în drumul spre Vientiane.

Postul de radio Vocea Lao- 
sului anunță că în luptele 
pentru Muong-Kassy unitățile 
patriotice au capturat un de
pozit de muniții, mortiere de 
106 și 81 mm, numeroase mi-

traliere, autocamioane și alte 
materiale de luptă.

In provincia Xieng-Kuang 
rebelii au atacat punctul Ta- 
Vieng însă au fost respinși 
suferind mari pierderi. La 12 
martie au fost doborîte două 
avioane inamice de tip „T-6“ 
care sprijineau din aer tru
pele rebele înconjurate în re
giunea Ban-Keka. La 11 mar
tie detașamentele Patet Lao 
au atacat punctul întărit 
Xieng-Ngang. situat la 20 km 
sud de Luang-Prabang și au 
pus pe fugă compania de tru
pe rebele care se afla pe a- 
ceste poziții. Cu o zi înainte 
detașamentele Patet Lao au 
eliberat punctul 
situat la 65 km 
Luang Prabang.

din

la 
bo
ule

sud- 
prima

nr. 4

E. G. Flynn aleasă președintă a Comitetului 
Rational al P. C. din S. U. A.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— Comitetul Național al 
Partidului Comunist din S.U.A. 
a anunțat alegerea Elisabethei 
Gurley Flynn ca președintă a 
Comitetului Național al Parti
dului Comunist din S.U.A.

Elisabeth Gurley Flynn, ve
terană a mișcării muncitorești

și socialiste, s-a născut la 
Concordia (New Hampshire) 
la 7 august 1890 din familia 
unor emigranți irlandezi. Ea 
este un tovarăș apropiat de 
luptă al lui William Foster, 
participînd alături de el timp 
de 50 de ani la mișcarea mun
citorească.

Savanții sovietici cercetează 
problemele legate de călătoria 

omului în Cosmos
Zn articolul pe 

care îl sem
nează în nu

mărul din 14 martie 
al ziarului „Medițin- 
ski Rabotnik“ prof. 
G. Kosițki arată că, 
după cum rezultă 
din cercetările fă
cute, după un an
trenament special 
omul poate suporta 
timp de 8-10 minute 
o solicitare de 7-8 
ori mai mare ca 
greutatea lui. A- 
ceasta se realizează 
cu ajutorul unei 
Imbrăcăminți con
tra suprasolicitări
lor și prin plasarea 
cosmonautului în- 
tr-o poziție cores
punzătoare în ra
port cu vectorul de 
accelerație.

Prof. Kosițki re
levă marea impor
tanță a căutării de

noi mijloace pentru 
a spori rezistența la 
suprasolicitări. A- 
ceasta ar permite să 
se utilizeze alte fe
luri de combusti
bili, să se reducă 
masa întregului sis
tem, să se înles
nească rezolvarea 
laturilor tehnice ale 
problemei înapoie
rii cosmonautului 
pe pămînt, scrie au
torul.

Prof. Kosițki a- 
nalizează diverse 
posibilități de spo
rire a rezistenței or
ganismului la su
prasolicitări, în spe
cial, prin cufunda
rea lui în apă. Ex
periențele au arătat 
că animale 
date în apă 
tut suporta 
solicitări de 
ori mai mari decît

cufun- 
au pu- 
supra- 
zeci de

animalele aflate în 
alte condiții, subli
niază G. Kosițki.

Autorul emite pă
rerea 
mele tehnico-fizio- 
logice 
gate 
cosmică pot fi re
zolvate prin metode 
chimice, fizice și 
mecanice în cazul 
unor zboruri expe
rimentale de scurtă 
durată pe bordul 
unor sateliți ai Pă- 
mîntului. Kosițki 
subliniază că în ca
zul zborurilor pre
lungite în Cosmos 
este necesar să se 
recurgă, de aseme
nea, la metode bio
logice (trebuie să
fie reconstituit în
miniatură procesul 
care decurge 
scară gigantică 
planeta noastră).

că prob le-

complexe Ie
de călătoria

Muong-Nga 
nord-vest de

Cauza încordării în Laos 
o constitue politica 

imperialistă de intervenție
Declarația C. C. al Partidului 

Neo Lao Haksat

Convorbire 
între A. A. Gromîko 

și A. Stevenson
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— TASS transmite: Luni 
după-amiază A. A, Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., conducătorul dele
gației sovietice la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale O.N.U., s-a întîlnit eu 
A. Stevenson, 
permanent
la O.N.U., și 
convorbire 
feritoare la activitatea Adună
rii Generale.

al

FRANKFURT PE MAIN 
(Agerpres). — „încă din 
primele ore s-a înregistrat 
o mare afluență de vizita
tori și comercianți" — așa 
începe telegrama primită 
din R. F. Germană în legă
tură cu deschiderea pavi
lionului R. P. Romîne la 
tîrgul internațional 
Frankfurt pe Main.

Pavilionul rominesc 
acest tîrg cuprinde o 
gată gamă de produse
industriei bunurilor de con
sum, industriei prelucrării 
lemnului și cooperației 
meșteșugărești, intre care 
conserve de legume, fructe, 
carne și pește, vîn«t, pro
duse avicole, produse lac
tate, produse apicole, mo
bilă, încălțăminte, confecții, 
tricotaje, articole de pape- 
tărie, artizanat, împletituri, 
filatelie, covoare etc.

★
LONDRA 14 (Agerpres). 

— La expoziția „Ideal 
Home" (căminul ideal) pa
vilionul R. P. Romîne, în 
care sînt prezentate pro
duse ale industriei de mo
bilă, continuă să se bucure 
de succes și să cunoască o 
mare afluență de vizitatori.

La Tîrgul international 
de la Leipzig

MOSCOVA 14 Coresponden
tul Agerpres transmite: Dife
rite organizații de tineret din 
70 de țări și-au anunțat în 
mod oficial participarea la Fo
rumul mondial al tineretului, 
a declarat marți la o confe
rință de presă Brahim Bouta- 
leb, membru al Secretariatu
lui permanent al Forumului, 
președintele Confederației Stu
denților Maghrebului. Prima 
întilnire de acest gen a repre
zentanților tineretului din în
treaga lume va avea loc Ia 
Moscova între 25 iulie și 3 au
gust a-c.

Forumul va constitui o lar
gă tribună pentru exprimarea 
punctelor de vedere în legă
tură cu diferitele tendințe po
litice și religioase privind pro
blemele care preocupă în pre
zent tineretul din toate țările.

La întilnire vor participa 
700 de delegați, reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret 
care năzuiesc spre pace, spre 
întărirea solidarității lor, spre 
îmbunătățirea înțelegerii reci
proce, spre eliberarea națio
nală și coexistență pașnică.

Forumul a stirnit un viu in
teres și entuziasm în întreaga 
lume. „Nu trece zi — a decla
rat Boutaleb — fără ca secre
tariatul să primească scrisori 
și declarații de adeziune la 
Forum. Fină acum s-a anun
țat participarea celor mai mari 
și reprezentative organizații 
ale tineretului din țările Asiei, 
Africii și Americii Latine, 
precum și din țările socialiste, 
în multe țări ca Japonia, Bra
zilia, Senegal, s-au organizat 
comitete naționale de pregă
tire.

c
FRANȚA: Greva celor peste 1 milion

de funcționari publici
PARIS 14 Corespondentul A- 

gerpres transmite : Peste un mi
lion de funcționari și lucrători 
de la serviciile publice din în
treaga Franță au făcut la 14 mar
tie grevă. Activitatea serviciilor 
respective a fost paralizată timp 
de 24 de ore.

Greva a fost hotărâtă de prin
cipalele organizații sindicale 
„Confederația Generală a Mun
cii-’, „CFTC" și „Force Ouvrie- 
re“ în sprijinul revendicărilor 
economice. Au fost afectate mi
nisterele, instituțiile, serviciile 
poștale, serviciile municipale, ae- 
rodroamele, serviciul de salubri
tate, serviciul de pompe funebre, 
vama și centrele de alimentare 
cu apă ale capitalei franceze.

Greva a avut, de asemenea, o 
mare amploare în alte orașe ale 
Franței. La Marsilia, Toulouse, 
Lille, Douay, Strasbourg, Bor
deaux, numărul participanților la 
grevă reprezentînd în unele sec
toare de activitate 80-100 la 
sută din numărul lucrătorilor. 
Traficul maritim de pasageri spre 
Anglia a fost întrerupt.

In regiunile de nord ale Fran
ței întreg personalul municipali
tăților nu s-a prezentat la ser
viciu.

Această mare grevă exprimă 
nemulțumirile tuturor categorii
lor de funcționari publici față 
de scăderea crescîndă a puterii 
de cumpărare a salariilor lor și 
înrăutățirea continuă a nivelului 
lor de trai în ultimii ani.

Greva de marți a funcționari
lor de stat și a salariaților pu
blici va fi urmată după cum se 
anunță, de grevele funcționarilor 
de bancă și ale celor de la căile 
{erate prevăzute pentru ziua de 
17 martie, precum și de cea a 
salariaților de la uzinele de gaz 
și electricitate.

Un grup de ucenici de la 
Combinatul de petrol și gaze 
din Gom-mern (R. D. Germa
nă) studiază macheta unei 
sonde de odincime expusă 
de R. P. Romînă la Tîrgul in

ternațional de la Leipzig.
Foto : ZENTRALBILD - 

Berlin

Laosul trebuie să urmeze o 
politică a păcii și neutralită
ții așa cum se prevede în a- 
cordurile de la Geneva din 
1954.

HANOI 14 (Agerpres). — 
în legătură cu întâlnirea care 
a avut loc la Pnom Penh în
tre reprezentantul clicii rebele 
Fumi Nosavan și prințul Su- 
vanna Fumma, șeful guvernu
lui legal al Laosului, C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat, a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că scopul vizitei 
lui Fumi Nosavan la Pnom 
Penh a fost de a-1 determina 
Pe prințul Suvanna Fumma 
să-și dea. consimțămîntul la 
crearea comisiei neutre pe 
care șeful guvernului legal a 
respins-o cu puțin timp în 
urmă.

în declarație se spune, de 
asemenea că Partidul Neo Lao 
Haksat și poporul laoțian ră- 
min credincioși liniei politice 
precizată în comunicatul co
mun Suvanna Fumma—Sufa- 
nuvong și reafirmă poziția sa 
potrivit căreia consideră că 
politica imperialistă de inter
venție în Laos, dusă de im
perialiștii americani, constituie 
principala cauză a încordării 
crescînde în Laos.

(Kazahstan).

din Uniunea Sovietica Moscova. Așadar - două 
betari într-o singură zi.

încă un „Atlas" 
a căzut în ocean
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— Luni seara Statele Unite au 
înregistrat un nou eșec la Cap 
Canaveral.

După cum relatează agențiile 
de informații, racheta balistică 
intercontinentală de tip „Atlas" 
eu care Statele Unite urmăreau 
să depășească recordul distanței 
de zbor la acest tip de ra
chete, a căzut în Oceanul Atlan
tic în apropierea coastelor ame
ricane, după 20 de minute de la 

■ lansarea ei.

reprezentantul
Statelor Unite 

a avut cu ei o 
problemele re-în

Coreea de sud
• 1.270.000 muritori de foame
• 89.000 copii mănîncă odată 

pe zi
SEUL 14 (Agerpres) Descriind 

șomajul, foametea, declinul eco
nomic din Coreea de sud, agen
ția de presă sud-coreeană, „Hab- 
ton Thonsin" arată că „în rân
durile populației există un pu
ternic presentiment că aniver
sarea evenimentelor din aprilie 
anul trecut nu va trece fără tul
burări". După cum se știe, în a- 
prilie anul trecut, dictatorul 
sud-coreean, Li Sîn Man, a fost 
alungat de acțiunea maselor 
populare.

în informația agenției sud-co- 
reene se recunoaște că peste ju
mătate din numărul țăranilor din 
Coreea de sud suferă de diferite 
boli cauzate de subnutriție. Tot
odată, după cum relatează zia
rul sud-coreean „Chosun Tlbo“, 
1.270.000 oameni sînt muritori 
de foame, iar 
nu mănîncă decît i 
dată pe zi. Fabricile, 
întrerupt activitatea 
anul trecut, nu și-au 
luat-o.

PE SCURT

89.000 de capii 
o singură 
care și-au 
în aprilie 

mai re-

mitetului Politic al Partidu
lui Național Democrat, pre
vede interzicerea luptei pen
tru unificarea Coreei și îm
potriva dominației străine.

împotriva legii fasciste s-a 
ridicat întregul popor sud-co- 
reean. Consiliul Central Con
sultativ al independenței și 
unității naționale a dat publi
cității o declarație în care 
cere să se pună capăt imediat 
acțiunii criminale puse la cale 
de către partidul guvernamen
tal sub paravanul legalității.

Partidul socialist al maselor 
a declarat că dacă guvernul 
nu demisionează de bunăvoie, 
masele vor lupta pentru apă
rarea democrației și pentru 
realizarea unificării. El a pro
pus crearea unui front națio
nal de luptă din care să facă 
parte partidele politice, orga
nizațiile de masă, muncitorii, 
studenții, ziariștii și profeso
rii din întreaga Coree de sud-

AKMOLINSK — La Ak
molinsk s-a încheiat consfă
tuirea fruntașilor în agricul
tură din regiunea pămînturi- 
lor desțelenite 
La consfătuire a rostit o am
plă cuvîntare N. S. Hrușciov.

VARȘOVIA. - După cum 
transmite agenția P.A.P., Ia 16 
aprilie anul curent vor avea 
loc alegeri pentru Seimul R. P. 
Polone și pentru 7.602 consilii 
populare. Vor fi aleși 60 de 
deputați pentru Seim și 18.020 
de deputați pentru consiliile 
populare de toate gradele.

HAVANA 14 (Agerpres). — 
Ziarul Cuban „Revolution" a 
anunțat la 14 martie că tru
pele guvernamentale cubanc 
au obținut o mare victorie în 
lupta pentru lichidarea bande
lor rebele din munții Escamb- 
ray. Potrivit relatărilor ziaru
lui 39 de rebeli au fost uciși 
și au fost luați prizonieri 381 
printre care Alejandro Lina, 
unul din conducătorii contra
revoluționarilor.
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• Se pune la 
lege fascistă 

triva luptătorilor 
pentru independența 

și unitatea țării

cale o 
împo-

SEUL 14 (Agerpres). — 
Cercurile reacționare conducă
toare din Coreea de sud pre
gătesc o lege în baza căreia 
luptătorii pentru independența 
și unitatea țării devin pasibili 
de pedeapsa cu moartea. „Le
gea specială anticomunistă", 
supusă recent examinării Co-

Delegații la primul Congres al Federației țărănimii din provincia Carachi (Ecuador) și-au ma
nifestat solidaritatea cu Cuba revoluționară.

Foto : PRENSA LATINA e HAVANA
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Este oare posibil să înveți 
în scurt timp să con
struiești case ? Acest lu

cru este posibil. In orice caz, 
mii de tineri moscoviți au do
vedit acest lucru în practică. 
Cînd au aflat că în 1961 este 
planificat să se construiască la 
Moscova 3.700.000 metri pă- 
trați suprafață locativâ, cu 
370.000 m.p. mai mult decît în 
1960, că se prevede construcția 
a 59 de noi școli, clădiri pen
tru crețe și grădinițe de copii 
cu 28.000 locuri, cîteva mari 
corpuri de case, 5 cinemato
grafe, tinerii moscoviți Șitau 
exprimat dorința arzătoare de 
a participa la înfăptuirea ace
stui program grandios. Astăzi, 
pe șantierele Moscovei, în 
uzinele industriei materialelor 
de construcții, în birourile de 
proiectare lucrează peste 150.000 
de tineri și tinere. Nu de mult, 
cei mai buni dintre ei au fost 
prezenți Ca delegați la Consfă
tuirea un-ională a tinerilor con- ■ 
structori, convocată de C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mini
ștri al U.R.S.S., la Kremlin.

Ghenadi Maslennikov condu
ce o brigadă complexă de con
structori din care fac parte 43 
oameni. In aceste zile, brigada 
înalță, concomitent, patru case 
de locuit în partea de sud-vest a 
Moscovei. Constructorul de as
tăzi, înarmat cu tehnica îna
intată, nu se aseamănă cu ve
chiul constructor cu uneltele 
sole primitive. Construcția ca
selor cu ajutorul prefabricate
lor, în condițiile în care viitoa
rele case se nasc în uzine, iar 
pe șantiere sînt doar asam
blate, a schimbat considera
bil tehnologia construcției de 
case și profesiunea de con
structor. Acest lucru reiese lim
pede din exemplul muncii bri-

sar*

Tinerii constructori
ai

găzii condusă de G. Maslen
nikov. Aici, constructorii au 
devenit montori-asamblori, înar
mați cu aparate de sudură 
electrică. Munca se desfășoară 
cu precizie și în mod organi
zat, strict după grafic, calcu
lat nu numai pentru fiecare 
oră, ci și pentru fiecare minut.

Atunci cînd oamenii sovietici 
au început să se pregătească 
pentru cel de-al XXII-lea Con
gres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care se va 
deschide la 16 octombrie 1961, 
brigada lui G. Maslennikov 
și-a spus, de asemenea, cuvîn- 
tul : cei 43 de constructori au 
hotărit să îndeplinească planul 
anual pînă în ziua deschiderii 
Congresului. Intr-un singur an 
ei vor ridica 20 case de locuit 
cu 938 apartamente. Iar acea
sta înseamnă, că 938 de fami
lii de moscoviți se vor muta în 
apartamente noi, ridicate nu
mai de brigada condusă de 
G. Maslennikov 1

Ghenadi Maslennikov, parti
cipant la Consfătuirea unională 
a tinerilor constructori, 
clară :

— Am construit zeci de 
diri ; nici una dintre ele 
primit din partea comisiei 
vernamentale un calificativ 
mic decît „bine", 
dri de aceasta, 
de faptul că brigada a cuce-

de-

dă
ri-a 
gu
mai

Sîntem mîn- 
Sîntem mîndri

Moscovei
rit, ca prima între constructorii 
capitalei, titlul de onoare de 
colectiv de muncă- 
în țara noastră
este un om stimat, respectat. El 
este acela care ridică noi ora
șe și așezări, uzine și centrale 
electrice, el transformă fața 
pămîntului, Mii, milioane de 
oameni, ne adresează nouă, 
constructorilor, mulțumiri dim 
inimă pentru munca noastră. 
Iar aceasta constituie pentru 
noi bucuria cea mai mare.

comunistă, 
constructorul

Pe șantierul unde lucrează
G. Maslennikov și tova
rășii săi sosesc panouri 

de la uzina ceramică din 
Beskudnikov. Aceste panouri 
sînt aduse de un camion mare. 
O puternică macara apucă pa
noul direct de pe mașină și-I 
ridică precaut Constructorii a- 
pucă, tot atît de grijulii, pa
noul, îl așează la iocul lui, îl 
fixează și astupă încheieturile. 
Lucrînd astfel, intr-o singură zi 
se poate construi un etaj în
treg. Uneori se înțîmpla însă 
că panourile soseau din uzină 
cu mici defecte și ele trebuiau 
„reparate". Pentru aceasta, se 
cheltuia timp prețios, se încăl
ca graficul. Nu de mult însă, 
din aceeași uzină Beskudnikov 
au început să sosească panouri, 
pe care se puteau vedea din 
depărtare două litere -• „LD“,

desenate cu vopsea de ulei iro- 
șie. Panourile care purtau a- 
ceste litere enigmatice, nu tre
buiau „reparate", ele se așe
zau direct pe locul lor și se 
fixau...

Ce înseamnă „LD“ ? Aceasta 
constituie marca personală a 
Ludmilei Danilova, brigadier 
la uzina ceramică din Beskud
nikov, Ea a fost aceea care a 
organizat, în secția ei, prima 
brigadă complexă comsomolistă 
de tineret din uzină, care a 
hotărit să dea constructorilor 
panouri finisate sută la sută. 
Exemplul ei a fost urmat de 
mulți muncitori și muncitoare 
nu numai din uzina din Bes
kudnikov, ci și din multe alte 
uzine ale industriei materiale
lor de construcții din Moscova, 
în secțiile cărora se nasc vii
toarele case. A livra șantiere
lor produse industriale finite 
sută la sută, a devenit deviza 
multor brigăzi de tineret.

Ziua de 5 martie a fost pen
tru Ludmila Danilova o zi im
portantă. Ea a împlinit atunci 
20 de ani. Și a sărbătorit cu 
multă bucurie acest eveniment. 
In ziua ei de naștere, L. Dani
lova a primit un minunat dar : 
locuitorii din raionul Dzerjinski 
au ales-o, pe această briga
dieră în vîrstă de 20 de ani, 
deputat în Sovietul orășenesc

pe șantier, F. Șubnîi 
anul acesta termină 
de economie a Uni- 

„Te a- 
universi- 
deseori,

N umărul entuziastelor bri
găzi de felul celor ale 
lui G. Maslennikov sau 

Ludmilei Danilova nu este mic 
printre tinerii constructori ai 
Moscovei. Să luăm, de pildă, 
pe electricianul-mecanic Fedor 
Șubnîi, care lucrează la Direc
ția de construcții nr. 53. Obți- 
nînd ca brigada condusă de el 
să devină fruntașă, F. Șubnîi 
s-a mutat într-o brigadă de în
cepători și, folosind cunoștin
țele și experiența acumulată, 
el a adus-o în rîndurile celor 
fruntașe. Astfel a procedat el 
de două ori. F. Șubnîi are 
mulți elevi care au devenit elec- 
tricieni-mecanici cu o înaltă 
calificare.

Lucrînd 
învață, și 
Facultatea
versității din Moscova, 
jută oare studiul la 
tate ?“ — îl întreabă, 
to va ră ș i i. Con structoru l-student
răspunde că cunoștințele eco
nomice sînt pur și simplu ne
cesare unui brigadier. F. Șubnîi 
a fost avansat și a devenit mai
stru. Ocupînd noul „post", el a 
rămas ca și în trecut un educa
tor al tinerilor constructori.

150.000 de tineri constructori 
ai Moscovei, împreună cu to
varășii lor mai în vîrstă, lu
crează cu avînt spre a intim- 
pina cel de-al XXII-lea Con
gres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice cu frumoase 
realizări în muncă. Iar realiză
rile tinerilor constructori sînt 
sute de noi case, în care vor 
locui cetățenii Moscovei.

V. FEDOROV

Moscova, martie 1961
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