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Școala înaltei calități!Ziarul „Steagul roșu", or
gan al comitetului de 
partid și al comitetului 

sindicatului de la uzinele 
„Steagul roșu" din Brașov, a 
pornit în numărul său din 7 
martie o inițiativă deosebit de 
interesantă și valoroasă, inti
tulată „Marca fabricii exami
nează". Despre ce este vorba ? 
Totul este plastic și explicit 
prezentat intr-un „prospect" ai 
acestei „școli a înaltei cali
tăți". Școala, se spune in „pros
pect", nu are un sediu special, 
ea se află la fiecare loc de 
muncă, pretutindeni unde se 
făurește produsul uzinei. Pro
fesori — toți cei care pot da 
povață și îndemn, cei care își 
împărtășesc cunoștințele, ex
periența, pentru îmbunătățirea 
calității ; colaborator principal 
— conștiinciozitatea, spiritul de 
răspundere al fiecărui munci
tor, tehnician și inginer ; ma
nuale — experiența înaintată, 
cărțile tehnice de speciali
tate. Prof esor-examinator va fi 
„Marca fabricii", care se a- 
nunță de pe acum sever și ne
îngăduitor cu cei care fac lu
cru de slabă calitate, cu super
ficialitatea și lucrul de mîntu- 
ială, ea reprezentînd interesele 
întregului colectiv, mindria și 
faima sa. „Marca fabricii" în
mănunchează în ea ca un sim
bol, dragostea tuturora de a 
îmbunătăți calitatea produse
lor, și ea nu îngăduie nimănui 
să rămînă în afara acestei 
lupte generale. „Marca fabri
cii" va examina cu autoritate 
și exigență pe toți „elevii" săi 
— muncitorii, tehnicienii, in-

ginerii și funcționarii uzinei 
— și va pune note după cali
tatea muncii. Acolo unde va fi 
cazul, vor fi puse note slabe, 
vor fi lăsați corijenți și repe- 
tenți cei care nu dau atenție 
calității, aceștia avind desigur 
posibilitatea să-și îndrepte no
tele, „sesiunea de examene"

ducției și productivității mun
cii și a reducerii necontenite 
a cheltuielilor de producție.

Și iată că in numărul urmă
tor, ziarul publică pe două pa
gini cuvintul primilor înscriși 
la această „școală". Semnează 
numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri, șefi de secții etc.

MARCA 
FABRICII

fiind deschisă tot timpul. 
Examene vor avea loc 
de multe ori inopinant. 
Școala își încheie cursurile la 
sfîrșitul anului, numărul ani
lor de „studiu" fiind însă ne
limitat, pentru că întotdeauna 
colectivul va mai avea de în
vățat, de perfecționat ceva în 
procesul de producție.

Apreciind rezultatele obți
nute de „elevi" — se arată în 
prospect — „Marca fabricii" 
ține seama de faptul că îmbu
nătățirea calității trebuie să se 
facă în condițiile sporirii pro-

In unanimitate, toți „vorbito
rii" care an luat cuvintul Ia 
inaugurarea „școlii", își ex
primă satisfacția pentru a- 
ceastă interesantă și utilă ini
țiativă și se înscriu Ia „cursu
rile" ei, cu hotărîrea de a o 
promova cu succes.

„Colectivul secției motor, 
scrie inginerul Bilă Mircea, 
șeful secției, a luat cunoștință 
cu deosebită satisfacție de 
prospectul „Școlii înaltei cali
tăți" și vă roagă să-l conside
rați înscris la această școală, 
unde „Marca fabricii" va fi

profesor. Propunem să fim 
examinați la următoarele ma
terii : îmbunătățirea continuă 
a calității motorului, desfășu
rarea unei producții ritmice, 
încadrarea Ia toate reperele 
sub procentul de rebut admis, 
întărirea simțului de răspun
dere, ridicarea calificării pro
fesionale, desfășurarea largă a 
mișcării de inovații.

Ing. Iosif Lucaci, șeful sec
ției forjă, anunță că întregul 
colectiv al secției lor este ho- 
tărit să lupte ca „examina- 
toarea noastră, „Marca fabri
cii", să fie mulțumită la sfîrși
tul anului școlar și sesiunea de 
examene să devină o adevărată 
sărbătoare a inaitei calități".

Secția sculerie se înscrie de 
asemenea în întregime la 
„Școala inaitei calități", pro- 
punindu-și cu această ocazie 
următoarele : o calitate irepro
șabilă a SJD.V.-urilor, redu
cerea continuă a prețului de 
cost, absolvirea acestei școli 
de către întregul colectiv cu 
calificativul „excepțional".

In numele satelor de tineri 
din uzină, secretarul comite
tului U.T.M. salută cu bucurie 
inițiativa și anunță înscrierea 
la ,Școala inaitei calități" a 
tuturor brigăzilor de producție 
ale tineretului, a tuturor tineri
lor, care se angajează să lupte 
alături de întregul colectiv ca 
produsul finit al uzinei — au 
tocamionul — să fie de cea mai 
inaltă calitate.

Iată deci că inițiativa a în
suflețit uzina, a stimulat în
tregul colectiv in lupta pentru 
îmbunătățirea autocamionului 
rominesc.

Proletari din toate țările, uniți văl

cinleia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Scînteia tineretului“ cheamă toate brigăzile de producție 
ale tineretului să participe la „școala înaltei calități”. 
„Școala" va funcționa în fiecare întreprindere, la fiecare 

Ioc de muncă, iar profesor.examlnator va fi „'marca fabricii" 
respective. Brigăzile trebuie să se prezinte la înscriere cu an
gajamente concrete, să prezinte măsurile pe care le vor lua 
pentru îndeplinirea acestora. înscrierea la „școala înaltei ccii- 
tăți“ cere „elevilor" săi — mem brii brigăzilor de tineret — să-și 
organizeze mai bine munca, să-și ridice necontenit cciificarac 
să învețe din experiența înaintată, să muncească cu un s ~‘ 
de răspundere sporit, să lupte alături de întregul coectv pe", 
tru prestigiul produselor finite ale întreprinderilor or.

„Scînteia tineretului-* va og -ndi permonent in coloanele sote 
felul cum participă brigăzile de producție ce tineretului te

această școală, experiența și metodele celor mai bune dintre 
ele, felul cum se vor prezenta la examen în fața „mărcii fa
bricii" lor, va evidenția fruntașii și-i va critica pe codaș- pen
tru ca aceștia să muncească mai bine, să-și indreote te timp 
„notele".

Organizațiile U.T.M. au datoria să cheme să participe la 
ocecstă școală de cinste - „școote teoriei co'ități- - pe toți 
tineri din brigăzile de producție ale tineretului și să se ocupe 
de ee, să te sprijine să obțină la exomenul dat în fața „mărcii 
fabrici;* r urnei rezu note foarte bune.

* -e- an brigăz-te de producție ole tineretului, participați 
cu toții te .-scoate inaitei calități" !

,,Scînteia tineretului"

— Alte redacția ? La teiefoa 
Maria Dionisie dte b-.gada de 
producție a tineretului -r. î de 
la secția ringuri a întreprioder 
..Industria Bumbactztaf .V. Vă 
comunicăm datele cerute. La 
ieșirea din schimb, brigada noa
stră. care se afli tn Întrecere ca 
toate brigizite din întrepczjdere.

a primit felicitări die partea con
ducerii secției pentru succesele 
obținute. Membrele brigăzii noa
stre au produs ia toate cele 26 
de ringuri cite un grad în plus 
oeste planul de producție. Și ceea 
ce este principal. cantitatea de 
fire predase astfai a fost apre
ciată de cootrofal calității, ca 
fiind In întregime de calitatea

Vești din campania 
agricolă 

de primăvară
Insămlrtțările de primăvară au 

fost efectuate pină acum pe o 
suprafață mai mare cu aproape 
400 000 hectare fată de anul tre
cut și se execută în general în 
condiții mai bune agrotehnice. In 
regiunile Dobrogea și București 
a fost terminată tnsămînțarea 
orzului, ovăzului și a mazărei; 
In regiunile București, Oltenia și 
Banat sfecla de zahăr a fost in- 
sămînțată în proporție de 85—90 
la sută. Irtsămințarea culturilor 
din prima epocă a fost termina
tă în gospodăriile agricole de stat 
din regiunile București și Ploiești 
și de gospodăriile colective din 
regiunea Ploiești. Regiunile Do
brogea, Maramureș și Mureș r- 
Autonomă Maghiară . au depășit 
planul de fertilizarea solului pre
văzut pentru primăvara acestui 
an.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii de la sec
țiile agricole ale sfaturilor popu
lare regionale, pină la 16 martie 
arăturile de însămințare au fost 
executate in proporție de 27 . la 
sută, planul de incorporare a în
grășămintelor în sol a fost în
deplinit in proporție de 75 la 
sută. (Agerpres)

să realizați

Tinărul Ion Popa este fruntaș in 
producție 1a Uzinele „23 Au
gust" din Capitală. El se stră- ; 
duiește să dea numai lucrări de 

bună calitate.

----•-----

Valorificarea 
superioară 
a țițeiului

Bilanțul realizărilor obținute 
da la începutul acestui an de 
colectivele rafinăriilor din țară 
oglindește succesele obținute de 
petroliști în acțiunea de valori
ficare superioară a țițeiului. Ast
fel valoarea produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței supusă pre
lucrării a crescut față de aceeași 
perioadă a anului trecut cu 10,3 
la sută.

Contribuția tinerilor la îndeplinirea 
angajamentelor luate 

întreprinderilorde colectivele

SibiuDirectivele C.C- al P.M.R. 
privind criteriile prin
cipale de organizare a 

întrecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist din Rominia, au fost pri
mite cu un viu interes de că
tre toți muncitorii, tehnicienii 
și inginerii uzinelor „Inde
pendența" din Sibiu.

Sub conducerea organizației 
de partid, in fiecare secție și 
atelier muncitorii, tehnicienii 
și inginerii uzinei au studiat 
în amănunțime Directivele. Pe 
baza propunerilor făcute de 
către ei, conducerea uzinei a 
Stabilit principalele obiective 
privind îmbunătățirea calită
ții produselor, cum ar fi : in
troducerea unor procedee teh
nologice moderne, reproiecta- 
rea unor produse și repere, 
mărirea randamentului mași
nilor și utilajelor, măsuri pri
vind îmbunătățirea calității 
finisajului etc.

La îndeplinirea obiectivelor 
propuse un rol însemnat îl are 
munca organizației U.T.M., a 
tuturor tinerilor din uzină. 
Pentru aceasta, încă din pri
mele zile după apariția Direc
tivelor C.C. al P.M.R., comi
tetul U.T.M. s-a preocupat să

Tractoristul Drăgănică Tase de Ia S.M.T. — Mircea Vodă, raio
nul Medgidia, lucrînd pe ogoa rele G.A.C. Satul Nou.

antreneze un număr cit mai 
mare de tineri muncitori, teh
nicieni și ingineri în acțiunea 
de îndeplinire a sarcinilor 
propuse.

Urmind indicațiile primite 
de la organizația de partid, 
membrii comitetului U.T.M. 
au alcătuit o comisie care a 
îndrumat și ajutat birourile 
U.T.M. pe secții și ateliere în 
stabilirea măsurilor necesare 
pentru a spori contribuția ti
neretului la îndeplinirea an
gajamentelor întregului co
lectiv al uzinei.

Tinerii muncitori, tehnicieni 
și ingineri au făcut zeci de 
noi propuneri dintre care — 
în urma discutării lor de că
tre conducerea tehnică, majo
ritatea au fost incluse în pla
nul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice al uzinei (schimbarea 
formei constructive a manetei 
de pornire de la ciocanul 
pneumatic 23 și 29, executarea 
unui dispozitiv pentru rularea 
axului de etanșare de la cio
canul de abataj 15, înlocuirea 
dispozitivului de găurit de Ia 
inelul dințat pentru ciocanul 
pneumatic 29, confecționarea 
unui bazin pentru spălarea 
pieselor cu aer comprimat și 
petrol, iată numai cîteva din
tre propunerile prețioase cu 
care tinerii au îmbogățit pla
nul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice al uzinei).

După ce fiecare organizație 
U.T.M. de secție și atelier, 
fiecare brigadă în parte a sta-

(Continuare în pag. 3-a)

cu* de muncă ai 
vansaul de !ua 
recti a îkuhii a

ii noastre 
iai bine lo- I -r- -I me*.ooa a- 
rindere co- 
gura tn.na.
roduse de 
o atenție

Fabrica de postai)
din BuhușiLa Fabrica de postav din 

Buhuși lucrează un ma
re număr de muncitori, 

dintre care mulți tineri. Ti
nerii textiliști au înțeles im
portanța istorică deosebită 
a evenimentului pe care în
tregul nostru, popor mun
citor îl va sărbători la 8 mai, 
au pătruns sensul adine 
și mobilizator al Directivelor 
C.C. al P.M.R. Acest fapt este 
dovedit și de felul în care co
mitetul U.T.M. pe fabrică a 
stabilit, sub conducerea comi
tetului de partid, sarcinile pe 
care tinerii le vor îndeplini 
pină la 8 mai și pină la sfîr- 
șitul anului contribuind ast
fel la îndeplinirea angajamen
telor pe care întregul colectiv 
de muncă al fabricii și le-a 
luat în cinstea aniversării par
tidului. S-a hotărît organizarea 
unei consfătuiri cu activul de 
bază U.T.M. din fabrică, pen
tru pregătirea căreia s-au luat 
o seamă de măsuri concrete.

Comitetul U.T.M. pe fabri
că a alcătuit o comisie din oa
meni de specialitate, buni cu
noscători ai procesului tehno
logic și ai resurselor de care 
dispune fabrica. Din comisie 
au făcut parte inginerul Vasi- 
le Pascaru, șeful producției, 
maistrul principal Liviu Brii, 
tinerii ingineri Radu Fetcu și 
Gheorghe Udrea, secretarul 
comitetului U.T.M. pe fabri
că loan Robi tu. Menirea comi
siei a fost de a întreprinde, 
timp de o săptămînă, un stu
diu minuțios și atent, spre a 
stabili măsurile prin care ti-

nerii pot contribui la înfăptui
rea angajamentelor pe care și 
le-a luat, în întîmpinarea ce
lei de a 40-a aniversări a 
partidului, întregul colectiv 
de muncă al fabricii.

Numeroși vorbitori au su
bliniat accentul care trebuie 
pus, în viitor, pe calitatea 
ireproșabilă a produselor pre
cum și hotărîrea tinerilor tex
tiliști de a. răspunde și de astă 
dată cu toată puterea și capa
citatea lor de muncă, sarcinii 
pe care partidul le-o pune în 
față.

Iată pe scurt, măsurile con
crete stabilite și aprobate de 
către tinerii textiliști, în a- 
ceastă direcție :

- Organizația U.T.M. va con
tribui la antrenarea tineretului 
in întrecerea pe profesii, între 
membrii brigăzilor de producție 
ale tineretului, pentru titlul de 
fruntaș în obținerea produselor 
de cea mai bună calitate.
- Brigăzile de producție ale 

tineretului pină la 8 mai vor lu
cra o zi a opt ore din materia 
primă economisită, iar pină la 
sfîrșitul anului trei zile a opt ore.

Pentru a asigura îndeplinirea 
acestor sarcini, consfătuirea a 
stabilit o serie de măsuri. Prin
tre acestea sînt:
- îmbunătățirea activității ce

lor 12 cursuri de ridicare a cali
ficării prin programarea de lec
ții, semincrii și demonstrații 
practice privind realizarea de 
produse cu un înalt nivel cali
tativ și un finisaj cit mai ingri-

(Continuare în pag. 3-a)

Să întîmpinăm aniversarea partidului 
cu noi succese și în munca patriotică
Tineretul din orașul Ploiești 

a primit cu inima plină de 
bucurie Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale de organizare a în. 
trecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia.

După apariția Directivelor 
C.C. al P.M.R., la Ploiești a 
avut loc o consfătuire a repre
zentanților celor 430 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
din oraș și din comunele care 
aparțin orașului. Analizînd 
munca desfășurată anul tre
cut de cei 15.000 tineri cu
prinși în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, consfătuirea 
a constatat că în 1960 tinerii 
brigadieri au muncit cu re
zultate bune, pe șantierele 
noilor construcții, la îngriji
rea parcurilor și spațiilor 
verzi, la modernizarea stră
zilor, au colectat peste 5.500 
tone fier vechi, realizînd

în total economii de peste 2 
milioane lei.

Ținînd seama de dorința 
tinerilor de a întîmpina a 40-a 
aniversare a partidului cu noi 
succese, de a obține în de
cursul întregului an 1961 rea
lizări cît mai mari în munca 
patriotică, consfătuirea a dez
bătut pe larg posibilitățile e- 
xistente și a stabilit angaja
mentele brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică pe anul 1961. 
Pe baza acestor angajamente, 
consfătuirea a adresat o che
mare către toate brigăzile ute
miste de muncă patriotică din 
țară.

în chemarea lansată de 
brigăzile de muncă patriotică 
din orașul Ploiești se spune :

„în întîmpinarea glorioasei 
aniversări a partidului, în nu
mele tinerilor din orașul Plo
iești, noi participanții la con
sfătuire ne angajăm să dăm 
un și mai mare avînt muncii 
patriotice, să depunem toate

eforturile pentru îndeplinirea 
următoarelor angajamente :

1. - In luna aprilie, „Luna 
muncii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică, pentru înfru
musețarea orașelor și satelor 
patriei noastre” : vom amenaja 
și întreține 50 parcuri, spațiile 
verzi ; vom planta 12.000 pomi 
și 5.000 arbori ornamentali pe 
marginea șoselelor și a străzilor. 
De asemenea, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din oraș și 
de la sate vor participa la mo
dernizarea a 38 km- drumuri, la 
extinderea electrificării și cana
lizării in comune. Cele mai bune 
brigăzi de muncă patriotică din 
comune vor lua sub îngrijirea 
lor căminele culturale, anga- 
jindu-se să răspundă de buna 
întreținere a acestora, de păs
trarea bunurilor și a curățeniei

(Continuare in pag. 3-a)

— Realizarea unor p 
calitate presupune și 
deosebită economiilor...

— Firește ! Mînuirile 
curățirea mașinilor, au 
sibil să economisim 5 _
bac ; cantitate din care se pot 
țese circa 50 m pînză.

După ce am urat brigăzii noi 
succese în muncă, convorbirea 
noas’ră a luat sfirșit.

„Acolo 
unde patria 
ne cheamă64

corecte, 
făcut po- 
kg bum.

Dezvoltă sectorul 
zootehnic

Zilele trecute gospodăria a- 
gricolă colectivă „30 Decem
brie" din comuna Tudor Vla- 
dimirescu, raionul Brăila, a 
cumpărat 46 de vaci. Colecti
viștii au prevăzut în planul 
de producție al gospodăriei pe 
acest an să mărească șeptelul 
folosind venituri proprii și 
credite acordate de stat, cu 
încă 100 de vaci și 100 de vi
țele. Acestea se vor adăuga la 
cele peste 300 vaci și juninci, 
proprietate obștească pe care 
le are gospodăria. Sectorul 
zootehnic a adus anul trecut 
însemnate venituri bănești co
lectiviștilor. De la fiecare vacă 
de exemplu s-a obținut aproa
pe 2000 litri lapte anual, gos
podăria valorificînd astfel, ală
turi de alte produse și însem
nate cantități de lapte.

—•----

Viitoare balerine.

Spicuiri din scrisorile venite la redacție 
pentru discuția „Cum ați fi procedat?**P rimele cuvinte din toate 

scrisorile primite 1a re- 
- ctecție pentru discuția de 

la această rubrică par scrise 
de aceeași mină, iscate din 
același suflet : „Dragă redac
ție, <n-am girvdit mult 1a între
barea pe care ne-o pui și 
n-am putut să nu-ți scriu cite- 
va rinduri". Da, tinerii ne-au 
scris simplu, așternîndu-și pe 
hirtie părerile, gîndurile, — Unii 
pe scurt, alții mai pe larg - 
explicînd de ce-i adm-iră ei pe 
asemenea tineri înaintați ai 
patriei noastre, de ce doresc să 
le unmeze exemplul, dezvăluind 
dragostea ter fierbinte pentru 
patrie, pentru înnoirea ei socia
listă.

Din nenumăratele scrisori so
site la discuția noastră „Cum
ați fi procedat ?“, 
impresionează în 
mod deosebit cele 
în care tinerii dau 
răspunsul lor prin 
fapte care vorbesc 
de 1a sine în chipul 
cel mai convingă
tor. Mai mult, chiar, 
printre scrisorile so
site se află una in

care se povestește un caz aproape 
asemănător cu cel al tînărului 
învățător din regiunea Hune
doara. Ne scrie o învățătoare 
din Țara Moților. Ea începe 
așa : „Dragă redacție, răspun
sul la întrebarea pe care mi-o 
pui și mie, ca oricărui cititor al 
ziarului, am să-l dau povestin- 
du-ți următoarele : Sînt învă
țătoare intr-un sat din Țara 
Moților, în satul natal al lui 
Avram lancu. Am cunoscut cu 
mai mulți ani în urmă un tinăr 
din lași. Ne-am îndrăgostit și 
am hotărît să ne căsătorim. El 
«mi-a spus atunci niște cuvinte 
care im-au înduioșat. „Eu, zi
cea el, sînt născut și crescut la 
oraș, dar mi.a plăcut de mult, 
de cînd eram copil Țara Moți
lor. Am citit despre ea, despre 
oamenii de acolo, știu că are 
locuri frumoase. Am să vin cu 
tine acolo și-o să muncim îm
preună". In februarie 1958 
ne-am căsătorit. El era încă 
militar. După aceea a venit în 
satul meu. Vreme de un an și 
jumătate n.a vrut să muncea
scă. A trăit din salariul meu. 
Cîștigaim bine, aveam un sa
lariu bun, eram (și sînt încă) 
directoarea școlii. Și-a cumpă
rat haine, bicicletă, nu-i lipsea 
nimic. Spunea că în curînd se 
va apuca să muncească. Aveam 
de-acum și un copil împreună,

Să discutăm despre 
tinerețe, educație, 

răspunderi

Au trimis oțelăriilor 80.000 
kg fier vechi

Tinerii din cadrul 
întreprinderii minere 
Teliuc, încadrați în 
cele 15 brigăzi ute
miste de muncă pa
triotică, au colectat 
și trimis către oțelă- 
rii de la începutul a- 
nului și pină acum 
cantitatea de 80.000 
kg. fier vechi.

In această acțiune 
un aport deosebit 
l-au adus brigăzile 
ce te sectorul I și II.

Din inițiativa co
mitetului U.T.M. al 
minei (secretar Sur
da Victor) s-a ținut 
o consfătuire cu toți 
responsabilii brigă
zilor utemiste de 
muncă patriotică, 
oare, analizînd par
ticiparea tinerilor din 
mina lor Ia acțiunea 
de colectare a fle
rului veobi, s-au an

gajat oa în cinstea 
aniversării a 40 de 
ani de te crearea 
partidului nostru să 
strîngă peste canti
tatea planificată, în
că 100.000 kg. fier 
vechi.

A. RĂDULESCU 
Secretar al Comite

tului orășenesc
U.T.M. Hunedoara

o fetiță. Intr-o zi mi-a spus 
pe neașteptate : „Știi ce, . mie 
nu-mi place viața asta de te 
voi, din munți. Hai să ne mu
tăm la oraș, nu vreau să mai 
stau aici". Bine ințeles, am în
cercat să aflu pentru ce anume 
trebuie să plecăm te oraș, de 
ce să părăsim satul. „La oraș 
e mai frumos" mi.a spus el. 
Vă rog să mă credeți că m-om 
gîndit în clipele acelea 1a fel 
ca tinărul învățător despre 
care se vorbește în acel articol: 
pentru ce să părăsesc satul și 
oamenii aceștia de care m-am 
legat și care mă prețuiesc ? 
Cum să mă despart de orga
nizația U.T.M. din sat pe care 
luptasem s-o fac fruntașă pe 
raion și al cărei secretar eram? 
îmi plăceau nespus de mult 

locurile acestea, 
oamenii de aici, 
mă simțeam legat 
de ei.

Vă rog să mă 
credeți că mi.a 
fost tare greu. E- 
ram doar căsători
tă cu ei, aveam un 
copil, n-aș fi vrut 
să-mi distrug căs. 

nicia. Dar aș fi putut să 
plec așa hai-hui in lume, nu
mai dintr-un capriciu al lui, 
numai pentru că vreau să merg 
„la oraș" ? Cred că orice tinăr 
cu conștiință ar fi procedat ca 
mine, și nu-mi fac nici un me
rit din asta. Am rămas deci 
acolo, te locui meu de muncă 
care-mi fusese încredințat. El a 
plecat și nu s-a mai întors 
de.atunci, deși au trecut a- 
proape doi ani. Vă rog să mă ere. 
deți însă că nu-mi pare rău că 
a plecat. Mai bine singură, de
alt cu un laș alături. Mă simt 
nespus de bine printre copiii 
moților, mă bucură tot ce e 
nou în satul nostru, altădată 
atît de înapoiat, mă străduiesc 
ca organizația noastră să-și 
păstreze pe mai departe mîn- 
dria de a avea cea mai fru
moasă activitate din raion și 
nu mă gîndesc să părăsesc 
vreodată locurile acestea.

tetă, dragă redacție, acesta 
este răspunsul meu 1a întreba
rea ta".

Ar mai trebui oare să mai 
adăugăm ceva la rîndurile a- 
cestea ? Poate doar atît: că 
pretutindeni, în toate colțurile 
patriei, există tineri minunați, 
gata orioînd să-și dăruiască 
toate puterile lor pentru cauza 
patriei lor, înfringind greutăți 
personale nu ușoare adesea, 
stăpîniți de entuziasm, de un 
minunat romantism. Ei au pen
tru asta o răsplată neprețuită, 
o mîndrie nespus de înălță
toare : munca lor modestă și 
anonimă este prețuită de oa
meni, ea se varsă în uriașul 
fluviu al muncii întregului 
popor. Cu asemenea tineri or
ganizația noastră U.T.M, se 
mind pește.

lată o altă scrisoare. Ne-o 
scrie George Palage, tinăr bri
gadier silvic din raionul Nâ- 
săud. Scrisoarea tînărului -Pa
lage nu e simplă scrisoare. Ci
tind-o ai impresia că parcurgi 
o pagină din Creangă sau din 
Sadoveanu. Scrisoarea iui e •

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. 2-a)



Pențru concursul organizat de ziarele 
„Scânteia tineretului», „If jumunkâs» și „Via
ta studențească" în cinstea glorioasei ani
versări a 40 de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din România, pentru cele mai 
bune reportaje, informații, articole, schițe,

poezii, portrete literare etc au sosit deja, pe 
adresa redacției noastre, numeroase scrisori. 
Ele oglindesc entuziasmul cu care poporul 
nostru, tineretul patriei, intimpină glorioasa 
aniversare a partidului. Publicăm astăzi câte
va din aceste scrisori:

Căutător neobosit al noului
De mult timp pe utemistul 

Dumitru Petcu de la Uzinele me
canice din Turnu Severin îl iră- 
mînta un gînd. Observase o e- 
chipă de muncitori care confec
ționa manual multe garnituri 
pentru obturatorul de praf la 
vagoanele de marfă de 28 tone.

El nu se împăca cu ideea ca 
fiecare garnitură să fie tăiată se
parat. Nu se putea face oare un 
dispozitiv ca aceste garnituri să 
fie tăiate automat ? Și astfel, s-a 
născut ideea care a prins aripi 
în mintea tânărului Petcu. S-a 
gîndit el, a mai consultat pe 
unij dintre cei mai pricepuți ino- 
'Vatori printre care ’ și comunis
tul Marin Bîrian, apoi a trecut 
Iă executarea noului dispozitiv. 
Cînd proiectul de inovație a 
fost prezentat la cabinetul teh
nic, a fost imediat aprobat. în 
urma aplicării inovației, timpul 
de lucru a fost redus la jumătate, 
iar garniturile sînt de o calitate 
mult superioară.

Dar tânărul inovator nu s-a 
oprit aici. Trecînd odată pe 
lîngă o macara a observat că 
fixarea tablelor se face prin 
strîngerea unor șuruburi, adică 
manual. De ce să nu se execute 
tot mecanic și această operație ? 
Frămîntat de acest gînd, a mun
cit zile și nopți Ia proiectul 
inovației de fixare a tablelor. 
Acum strîngerea tablelor se face 
automat, timpul de lucru redu- 
cîndu-se foarte mult.

Ajutat de comunistul Bîrian, 
cu care de altfel a lucrat la „câ
teva inovații, precum și de ute- 
miștii Gheorghe Rupă și Ion 
Giurcă, ambii ingineri, tînărul

Cei mai buni și 
harnici dintre ti
nerii colectiviști de 
la G.A:C. Bără- 
ganu, raionul Fe
tești, au fost re
compensați de că
tre consiliul de 
conducere cu o 
excursie la Dof
tana.

Vestea ne-a um
plut inimile de 
bucurie. Doream de
multă vreme să 
cunoaștem fosta în
chisoare, astăzi mu
zeu, 'simbol al lup
tei eroice, dusă de

viste cu reprodu
ceri de tablouri a- 
vînd ca subiecte 
Doftana. Volumele 
„Povestiri despre 
Doftana" de M. 
Novikov, „Clocote" 
de A. Gh. Vaida, 
versuri de Radu 
Boureanu ne-au 
servit ca un prim 
ghid în vizita pe 
care ne pregăteam 
s-o facem.

trecut 
a-

cum iată-ne in mu
rind 

încă-

Timpul a 
pe nesimțite și

comuniști pentru 
fericirea' poporului'. ’ 
înainte de; a pleca
Uflltt IrUAAlf Urfrf» UHWU” 14 I CUCII»
tecii cBVfi și dm pe rînd prin
ani luat din biblio- zeu,^ 'Trecem 
tedă ‘căYți ‘ Și am £e rînd prin 
răsfoit 'ăifenie re- perile unde

Gospodăria agricolă colec
tivă „7 Noiembrie" din co
muna Cocairgeaua, raionul 
Fetești, regiunea București, 
a terminat însănwnțărifle de 
primăvară din epoca l-a. 
Pînă acum gospodăria a în. 
sămînțat 500 ha. dintre care 
200 ha. cu 'floarea-soqrelui. 
In fotografie : un aspect 

dintr-o zi de muncă.

Cunoaștere inconsistentă,
t..

/ată dar o carte despre 
anii de învățătură, des
pre principialitate și 

despre dragoste, întreite atri
bute ale tinereții, menite să-și 
justifice interesul cu care citi
torii deschid romanul Sidoniei 
Drăgușanu. Era de așteptat ca 
figură luminoasă ? studentului 
din epoca socialismului să-și 
ocupe în sfîrșit locul în gale
ria eroilor înaintați ai litera
turii noastre realist-socialis- 
te. Viața, prin tumultul șan
tierelor, prin țelurile înalte ale 
studiilor și, mai ales, prin per
severenta muncă de educație 
comunistă desfășurată de 
partid, a făcut de mulți ani 
acest erou; reflectarea sa ar
tistică întîrzia. Participanții 
Ta discuția noastră au ținut 
să sublinieze această premiză 
a observațiilor lor critice. Ni
mic nu i-ar fi bucurat mai 
mult decit o reușită.

Dragostea Magdalenei Ghe
rea; studentă fruntașă, ute- 
mistă și fiică de miner Comu
nist, pentru Luki Stamatin; in
divid cu ascendență burgheză 
și mentalitate de parazit so
cial, formează însă substanța 
unei cărți • care dezamăgește; 
Și aceasta, nu pur și simplu 
pentru că autoarea a unit prin 
legături intime doi eroi istori
cește ireconciliabili. Dimpo
trivă, chiar în cadrul extrem 
de strimt al unei astfel de si
tuații — a excepțiilor — ni s-ar 
fi putut prezenta lupta ascu
țită dintre caractere, pe funda
lul și în țesătura vieții sociale. 
(Amintiți-vă filmul „Al 41- 
lea"1). Dar în dragostea Mag
dalenei Gherea, nu există ni
mic care să amintească de 
lupta dîrză, conștientă, ofen
sivă, a omului înaintat care 

inovator a pornit la realizarea 
altor inovații. „De ce să nu fie 
mai ușoară munca cînd există 
posibilități pentru aceasta?” spu
ne el zilnic.

Acesta este tînărul Petcu Du
mitru, tehnician la biroul de 
desen al Uzinelor mecanice.

El are pînă acum zeci de ino
vații care au fost aplicate și se 
gîndește la noi proiecte.

Dumitru Petcu este unul din

PARTIDUL !
In soarele de nouă primăvară,
In sat, oraș și in păduri de fagi,
Cum cauți dornic floarea cea mai rară, 
Pornii să caut tîlcul vorbei dragi.
Țișneau scintei, și-un nor de fum prelung 
Cresta pe cer răbojul muncii noi, 
O mină aspră se-ncleșta pe strung 
Și se-aținteau spre valț doi ochi vioi. 
Toate mi-au spus : „Partidul e cu noi I*
Cînd a-ncetat să uruie tractorul
Și ultima sămință a căzut,
In brazde mari fertilizind ogorul, 
Țăranii dirji, cu obidit trecut
Mi-au glăsuit : „Partidu-i viitorul I".
La masa lui de lucru cărturarul 
Din viață nouă, chipuri noi imbinâ.
Și din muncite slove naște darul, 
Pentru poporul care vrea lumină.
Și scrisul lui Partidului inchinâ I
Și cind in fiecare dimineață, 
La gif innod aprinsa mea cravată
Culoarea ei, ce-nseamnă noua viață 
Imi spune : „Sint Partidul, să fii gata I».

ROXANA STATESCU, 
cls. VIII-a B

Școala medie nr. 13 
„Mihai Viteaza"

O excursie cu prefioase 
învățăminte

închiși de către au
toritățile burghezo- 
moșierești cei mai 
dirji și neînfri- 
câți luptători pen
tru libertatea și 
fericirea poporului 
nostru. Ascultăm 
cu răsuflarea tăia
tă explicațiile ghi
dului.

— Temnicerii se 
dcfvedeau foarte in
ventivi în găsirea 
unor metode cit 
mai barbare pen
tru a crea condi
ții grele de viață 
deținuților comu
niști și antifasciști.

vrea să pună de acord dra
gostea sa cu idealurile și con
cepțiile sale. In dragostea 
Magdalenei Gherea există nu
mai orbire dulceag-idilistă, ce
dări, șovăiri, compromisuri. 
Lipsește o înfruntare puter
nică, cartea nu se ridică la 
înălțimea unei dezbateri etice, 
deziluzia sentimentală a Mag
dalenei rămîne un fapt divers 
minor, desuet și cu semnifica
ție restrînsă.

— După părerea mea, ne 
spune Doina Cujbă, studentă 
la filologie, a iubi un om în
seamnă a-l prețui. Ce a avut 
de prețuit Magdalena la Luki 
Stamatin ? Nici măcar o clipă 
omul acesta nu dezvăluie în
sușiri care să-l ridice în ochii 
unei fete din zilele noastre. 
Singura speranță că vecinul de 
apartament are, totuși, un fond 
bun, dar ascuns — de ce ? — o 
aruncă în brațele unei ființe 
de nimic. In societatea noastră 
studenta nu este visătoarea 
domnișoară de salon a secolu
lui aț XIX-lea, ca să-și des
chidă inima în fața primului 
venit („oh, ce frumos e !“) 
Pentru a face credibilă gre- 
șala Magdalenei, autoarea ne 
prezintă astfel cunoștința din-, 
tre cei doi tineri : eroina îl 
vede pe Luki jucîrdu-se cu 
cîinele Iadeș, și-i apreciază 
eleganța și suplețea gesturilor; 
primește apoi emoționată ce
rerea lui Luki de a deveni 
„marele lui prieten"; primește 
o scrisoare, două (grotesc — 
delirante), încă o amenințare 
cu sinuciderea farsă) — și 
iat-o șoția lui Luki Stamatin. 
E nevrednic pentru ea. Șanta- 
jistuț sentimental o domină. 
Stima cititorului e pierdută.

miile de tineri crescuți și educați 
de partidul nostru, care sînt 
mereu preocupați de a găsi noul 
și a-1 pune în slujba oamenilor, 
pentru ca producția să crească, 
iar produsele să aibă o calitate 
mai bună, așa cum a indicat 
partidul în recentele sale Direc
tive. . .

ARIST1CĂ BACHINA
funcționar Ț.

Locuitorii Cîmpinei, 
cei din Telega și sa
tele din împrejuri
mi păstrează vii încă 
în amintire, strigă
tele impresionante 
scandate de către 
deținuți „Nu bate". 
Aceste strigăte se 
prelungeau într.un 
ecou îndepărtat ce 
se făcea auzit în 
întreaga țară... In 
întreprinderi și 
chiar sub zidurile 
închisorii aveau loc 
manifestații de pro
test împotriva tra
tamentului inuman 
al deținuților, cre

șteau ura și revolta 
poporului împotri
va regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Trecem în altă 
încăpere. ...Sub sti
clă admirăm cărți 
întregi scrise pe 
hîrtie foiță. Ghidul 
ne explică:

— Cu toată teroa
rea care exista aci 
în închisoare pă
trundeau totuși căr
ți și materiale ale 
partidului. Doftana 
s-a transformat în* 
tr-o adevărată uni
versitate.

Vizita noastră se

/n aceeași ordine de idei 
iată părerile altor parti- 

ipanți la discuția noastră 
cu cititori ai romanului. Ma
ria Pîslaru, studentă la filolo
gie : Magdalena, o fată în care 
autoarea a vrut să îmbine a- 
tîtea virtuți, prețuiește fanfa
ronada seacă. In izolarea con
tinuă a lui Luki, în respinge
rea de ff^tre acesta a oricărei 
conviețuiri sociale, ea nu vede 
nimic reprobabil, și chiar cînd 
vede, acceptă toate scuzele. E 
indulgentă cu egoismul sălba
tec. Ia drept bune teoriile ră
suflate cu privire la condițiile 

Ro mânui „Dragoste rea" 
în discuția cititorilor

toarei, care tocește astfel as
cuțișul conflictului.

_ ___ _____ t. ______ _ — îmi vine greu să cred că 
tîrîtă de el pînă ce începe să-i o studentă, azi, ar mai putea fi 
imite, fără voie, limbajul, abi
litatea avocățească în ticluirea 
argumentelor false. Unde e 
poziția critică ? Cum să crezi 
în calitatea ei de personnj re
prezentativ pentru studenți
mea noastră, fie chiar numai 
în puținele momente care pre
ced idila și căsnicia cu Luki ?

Ecaterina Anglielescu stu
dentă la Institutul medico- 
farmaceutic: Subiectul cărții 
este declanșat de incapacitatea 
Magdalenei de a citi ceva din 
sufletul lui Stamatin (în trea
căt fie spus, e greu de crezut, 
Luki nefăcînd eforturi să-și as
cundă vidul sufletesc). Dar 
Magdalena este, prin voința 
autoarei, medicinistă. Una din 
calitățile de bază ale unui me
die e capacitatea de a înțelege 
oamenii. Ca să vindeci un om, 
ca să-i cîștigi încrederea, tre-

de claustrare ale artistului. 
Pare hipnotizată de un excroc 
sentimental și alunecă mereu

La 300 de grade...
S-a întâmplat nu de mult 

în secția de acid sulfuric din 
cadrul uzinei de superfosfați 
și acid sulfuric de la Năvo
dari. Pentru obținerea bioxi
dului de sulf, la noi în secție 
sînt folosite cuptoare cu pat 
fluidizat. în acea zi, cele două 
.cuptoare funcționau normal. 
Din cauza unei mici defecțiuni 
cuptorul II a încetat să mai 
funcționeze. în asemenea ca
zuri este folosit cuptorul de 
rezervă. Dar și la acesta re
parațiile nu erau gata. Cup
torul II trebuia să funcțione
ze neapărat, altfel ar fi avut 
de suferit producția întregii 
uzine. Dar cum să pătrunzi în 
pîntecul acestui colos de oțel, 
cînd acolo e o temperatură de 
peste 300 grade C.

Să aștepți pînă se răcește 
cuptorul, ar însemna ca el să 
nu producă nimic, timp de 
cîteva zile.

Era o singură variantă : re
pararea lui la cald. Cine să 
intre în vatra cuptorului ?

Nu a fost nevoie de prea 
multe întrebări, căci, în cîte
va minute comunistul Ilie 
Moise împreună cu tinerii Va- 
sile Gavriliu și Vasile R. loan, 
îmbrăcaseră deja costumele 
de asbest.

Lupta cu temperatura a în
ceput. Vatra cuptorului ardea 
nemilos, iar dogoarea pătrun
dea prin hainele de asbest în 
cîteva secunde. Cei trei însă 
lucrau mai departe. 5 ore a 
durat această încleștare. 5 ore, 
după care oamenii au ieșit bi
ruitori. Cuptorul a început să 
funcționeze din nou. Acest 
f apt, dovedește cu prisosință o 
înaltă conștiință muncitorească

Cei trei muncitori sînt doar 
cîțiva din muncitorii uzinei 
noastre, cîțiva din oamenii 
crescuți și educați de partid,

ȘTEFAN BĂLAN 
cuptorar principal

apropie de sfîrșit. 
La mormintele de 
pe marginea rîului 
Doftana păstrăm o 
clipă de reculegere 
în amintirea celor 
îngropați sub zi
durile Doftanei. O 
fată cu o floare în 
mînă se apropie. 
Sărută floarea și 
apoi o depune cu 
emoție.

Ne-am întors din 
excursie cu învăță
minte deosebit de 
prețioase și cu ho- 
tărîrea fermă să 
muncim cu și mai 
mult avint pentru 
înfăptuirea politicii 
partidului nostru.
ELISABETA DAN 

corespondent 
voluntar 

buie să-l cunoști. In singura 
împrejurare în care o vedem 
pe Magdalena în sălile unui 
Spital, asistăm la o scenă emo
ționantă: Magdalena se apro
pie cu delicatețe și pricepere 
de o bolnavă, o fată mută, reu
șește să intuiască exact mișcă
rile sufletești ale infirmei, și-o 
apropie, cu un cuvînt, are lu
ciditate și ascuțime psiholo
gică. Dar iat-o întoarsă acasă, 
la Luki: deodată nu mai vede, 
nu mai înțelege nimic! Con
tradicția nu ni se mai pare a 
aparține personajului, ci au- 

amețită de scrisorile alambi
cate, pline de halucinații sen
timentale de prost gust, 
semnate de un Luki oarecare, 
spune Maria Stoica din anul II 
filologie. Tema inițială a ro
manului ar fi putut fi totuși 
interesantă și efectul său edu
cativ, dacă Sidonia Drăgușanu 
ne-ar fi demonstrat în imagini 
artistice convingătoare perico
lul pe care-l reprezintă vechiul 
drapat sub haine atrăgătoare, 
așa dar dacă mesajul cărții ar 
fi fost mai profund, invitînd 
la meditații. Nu este cazul; 
nimic nu explică atracția Mag- 
dalenei spre Luki, povestea ră- 
mîne fără capacitate de, ge
neralizare.

— E curios — intervine Ele
na Dobrin studentă la I.M.F. ca 
o fată care a trăit într-un co
lectiv de utemiști să nu fi fost

Cu vaporașul pe lacul He

răstrău.

Spectacole
Teatre

TEATRUL DE OPERA Șl BA
LET AL R.P.R. „Haiducii" (orele 
11), „Evghenii Oneghin" (orele 
19,30); TEATRUL DE STAT DE 
OPERETA : .Dăruiți iubitelor la
lele" (orele 10,30); „Lăsati-mă să 
cînt” (orele 19,30); TEATRUL 
NATIONAL „I. L. CARAGIALE"
— Sala Comedia : ..învierea" 
(arele 10), Siciliana» (orele 15), 
„Cînd soapătă luna" (orele 19,39)
— Saila Studio : „Judecătorul din 
Zalomeea" (orele 10), „Tartuffe’’ 
(orele 16), „Parada” (orele 
19,30); TEATRUL „CONSTANTIN 
NOTTARA" — Sala Magheru: 
Cyrano de Bergerăc” (ore!e 10), 
..Pygmalion" (orele 15,30), 
„Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon” 
(orele 19,30), — Saila Studio : 
„In căutarea extraordinarului” 
(orele 10.30)', „Văduva isteață” 
(orele 16), „Musafiri nepoftiți» 
(orele 20); TEATRUL MUNICI
PAL — Sala Matei Millo „Răzvan 
și Vidra” (orele 10), „Regeie ți 
cîinele” (orele 16), — Sala „Fi- 
limon Sîrbu" : „Trei generații” 
(orele 10), „Menajeria de sticlă” 
(orele 15), „Tache, Ianke și Ca. 
dîr’’ (orele 19,30) ;

Cinematografe
„Vaca și prizonierul" : PA

TRIA, I. C. FRIMU; „Nu vreau 
să mă însor": BUCUREȘTI 
GH. DOIA, AL. SAH1A. MIO. 
R1ȚA; „Regele Neapohri ji" : 
REPUBLICA, ELENA PAVEL. 
23 AUGUST, 1 MAI. LIBER. 
TAȚII; „O. i/areaa’.ră des
chisă spre cer* : MAGHERU; 
^Prichindeii”: LUMINA AL.
POPOV. FLACARA ; „Enrico Ca- 
ruso»! V. ALECSANDRI; „Po
veste nordică”: ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE, V. ROA1TA, 
VOLGA; „Faptele eroice ale Le
ningradului" : CENTRAL ; „Fru
moasa aventură” : VICTORIA, 
MOȘILOR, 30 DECEMBRIE; 
„Programul special pentru co
pii": 13 SEPTEMBRIE; „Unde 
nu ajunge diavolul”: 13 SEP. 
TEMBRIE, N. BALCESCU ; , Ha- 
tifla": MAXIM GORKI; „Rați
unea împotriva demenței", Pro
gram de f ilme documentare: 
TIMPURI NOI; „.Departe de 
patrie” : TINERETULUI; „Ursul 
albi" : 8 MARTIE, T. VLADIMI- 
RESCU; „Upul dintre noi” și 
„Infernul îngerilor” : GRIVIȚA ; 
,,Normaindie-Niemen“ : CULTU. 
RAL; „Stan și Bran studenți la 
Oxford" : UNIREA ; „Mama In- 
dia” : 16 FEBRUARIE. ARTA ; 
„Soldați fără uniformă" : CON
STANTIN DAVID; „Cîntecul 
mării” : MUNCA ; „Aveau 19 
ani": DONCA S1MO, B. DELA- 
VRANCEA; „Batalionul negru": 
M. EMINESCU.

măcar odată avertizată de exis
tența unor oameni ca Luki 
Stamatin. Dar hai să spunem 
că, cu titlul de avertisment, 
admitem opacitatea Magdale
nei. Dar ceilalți ? Aceasta nu 
e o dragoste rea, e dragoste 
oarbă. Orbii sînt conduși, ți
nuți de mînă. Cine o ține de 
mînă pe Magdalena ?

Qi iată că aici, după cum 
O era și firesc, participanții 
J la discuție s-au referit pe 

larg la colectivul studențesc 
prezentat în roman. Magdale
na a putut să se înșele gro
solan : a auzit o ceartă vio
lentă dintre Luki și părinții 
lui și a tras de aici concluzia, 
de uluitoare superficialitate, 
că Lucian Stamatin, deși pro
venit dintr-un mediu descom
pus, s-a rupt de acesta. Dar 
colectivul de studenți, sublinia
ză insistent autoarea, n-a pu
tut fi înșelat. In fața colectivu
lui Luki apare imediat ca im

postor în materie de artă și în 
materie de viață. Atunci, de ce 
Rodica, Geta, Emil Prodan, 
Tăvi, Maia, rămîn personaje 
care populează romanul în ca
litate de figuranți ? Ce-i drept 
niște figuranți dăruiți cu toate 
calitățile — energie, principiali
tate, cultură, comunicativitate 
etc. — dar care nu prea găsesc 
prilejul să și le valorifice și 
trebuie crezuți pe cuvînt că 
le-ar poseda intr-adevăr. (De 
fapt Magdalena e cea care a- 
firmă aceste calități în discu
țiile ei cu Luki).

— E jignitor de palid înfăți
șat acest colectiv, își spune 
părerea Gabriela Țeodorescu, 
anul II filologie. Aceștia sînt 
colegi și prieteni ? Cum, un 
fruntaș la învățătură devine 
rușinea grupei, adoarme la 
cursuri, absentează, i se mo
difică în rău caracterul și ni
meni nu-i spune altceva decit 
cuvinte de complezență, fără 
efect real J Bătălia pentru

„Acolo unde patria ne cheamă“
(Urmare din pag. I-a)

cronică a satului, a vieții ace
stuia, a lui personală, cuprinsă 
doar in cîteva pagini. Ralage 
o scris așa cum i-a venit lui 
cuvîntul din suflet, cînd in 
proză, and în versuri, de parcă 
ar fi antet o doină. „Frumos 
îi satul nostru Gerșa, din co
muna Rebrișccra. Satul șade 
intre două dealuri ’nalte și 
curge pe lîngă dînsul Valea 
Gerșului. Aici s-au așezat stră
bunii noștri, mai departe de 
domni. Cam așa era satul dr.d 
m-am deșteptat eu pe lume ; 
nici pomeneală de școli și de 
învățătură. Carte nu știa în 
sat decjt jandarmul, O vedeam 
pe marna cînd îi veneg veste 
de la tete, tocmai de la Buda
pesta, unde era Concentrat, că 
fugea cu scrisoarea la jan
darm să i-o citească. Și mult 
mă mai miram eu cum poate 
să știe jandarmul ce spune 
tata de la o așa depărtare, 
cum de aude el ce vorbește 
tete pentru noi. cum ne trimite 
d la toți sănătate. Nu înțe
legeam eu pe atunci ce în
seamnă să poți ști ce înseamnă 
litera aceea desenată pe hîrtie, 
cere știe a grăi ca un om.

lată că la nu mu Iți ani după 
ce țara a ajuns liberă, vine 
veste in sat să se adune lumea 
la ca» unuia din noi, îi ziceam 
morarul, de la Vedea Bcbii, că 
c vend un dascăl Lupu loan 
ca să focă școală. “IK-c ‘ a- s 
tata și pe noi, petru frați. 
Erau acolo și mic și mare, de 
învățau carte, că acum avea 
tot poporul dreptul să se lu
mineze. Eu am, învățat pînă la 
7 clase elementare. Pe urmă, 
tata imi-a zis : „stai acasă, 
otita carte ți-ajunge“. Dar alți 
oameni mai luminați mi-au zis 
să nu mă las. Și într.o zi am 
plecat Ia o școală silvică la 
Gilău. Cînd veneam pe-ace să, 
toți oamenii mă întrebau : cînd 
vii înapoi, ce înveți acolo ? 
M-am întors brigadier silvic în 
munții noștri. Și cu oamenii no
ștri, cu tineretul, am ajuns 
de-am făcut o pădure verde 
de brazi pe 150 de hectare, pe 
un munte lăsat golaș de dom
nii ce-au fost pe-aici. Acum 
iar învăț, sînt Ic școala de mai
ștri silvici, și-o să mă întorc iar

echilibru sufletesc se dă de 
unul singur ? Autoarea, care 
i-a refuzat Magdalenei orice 
luciditate cu privire la Luki, 
a dăruit-o celorlalți. Atunci, 
de ce tac pînă la ultimele zece 
pagini ale cărții ? In viață ei 
nu tac. In viață, îi continuă 
ideea Văduva Oprica, studentă 
în anul I la I.M.F„ colecti
vele studențești, organizațiile 
U.T.M. din facultăți sînt infi
nit mai active, știu să intervi
nă mai energic, mai concret și 
la timp, nu lasă pe nimeni în 
izolare.

— Observați acest lucru, pre
cizează Gheorghe Anania, stu
dent la Filologie. Autoarea a 
avut nevoie de izolarea Mag
dalenei, altfel intriga nu se în
noda. Și „a retras-o" de la că
min, „a trimis-o" să-și ia o 
cameră într-un apartament 
sufocant de atmosferă burghe
ză. Motivările nu rezistă. Mag
dalena „a fost bolnavă... abia 
s-a înzdrăvenit..." Ca și cum a- 
cesta ar fi procedeul — un 
bursier căminist, la prima gri
pă e trimis să ia cameră cu 
chirie.

Inconsistența cunoașterii a- 
pare și mai clar în legătură 
cu mediul muncitoresc în care 
se pretinde că s-a format eroi
na. Minerul comunist Ghera- 
srin Gherea se comportă într- 
un mod care-i pune sub sem
nul întrebării atit calitatea de
miner cit, și mai ales, aceea 
de comunist. Fațâ-n față cu 
un om despre care instinctul 
și puterea lor de pătrundere 
le spune că este gol sufletește, 
dacă nu cumva mult mai rău, 
— un dușman, părinții Magda
lenei se retr'-~ „triști și demni" 
oftînd un „. -i de-al nostru". 
Ca și cum destinul fetei lor 
le-ar fi solicitat o simplă poză 
marțială — și atit. Nu crezi în 
această reacție stăpînită de pa
sivitate și apatie, sau nu crezi 
în calitatea de vechi muncitori 
care li se atribuie, e cam ace
lași lucru.

rțimpotrivă, lumea veche, 
/ J reprezentată de locatarii 

apartamentului 64, pro
prietatea Panait Sîrzea are izul

la noi, că acolo mă cheamă 
oamenii.

„Că acolo e frumos 
unde ești mai de folos, 
acolo unde te cheamă 
țara ta, care ție mamă»

După care George Palage 
iscălește cu litere drepte, fru
moase.

Ne scrie opoi un alt tînăr. 
Buzdugan Ion, instructor al Co
mitetului raional U.T.M. Gherla. 
El ne povestește despre nu
meroși tineri pe care ii cu
noaște prin satele raionului pe 
care le colindă, despre dra
gostea cu care muncesc ace. 
știa. „Mai avem însă dip pă
cate, scrie el, și tineri care 
fu,g din fața greutăților, cău- 
tîndu-și. locuri mai călduțe, 
lată, de pildă, tânăra Victoria 
Simonca, după ce a terminat 
școala zootehnică din Turda 
n-a vrut să se ducă crescătoare 
de animale într.o gospodărie 
din raionul Luduș, preferind un 
post de funcționară. Asemenea 
tineri nu ne fac cinste, și noi 
le-o spunem deschis că-i dis
prețuim. Noi ne mândrim cu 
acei tineri ca acel tînăr învă
țător, care atunci cînd ou de 
îndeplinit o datorie față de 
țară merg cu hotărâre acolo 
unde li se cere. Atunci cînd or. 
genizeria Tni-a cerut-o, eu om 

» p eect pe diferite șantiere ale 
tineretului din țară, și sînt gata

In acest an țara noastră va participa 
la numeroase tîrguri internaționale

Prezența R. P. Romîne la 
tîrgurile internaționale de la 
Leipzig, Londra și Frankfurt 
pe Main s-a bucurat de o bună 
apreciere. In această primăvară 
țara noastră va participa și la 
alte tîrguri internaționale. In 
curînd se va deschide Tîrgul ge
neral de la Casablanca, la care 
în pavilionul romineșc, vor fi 
expuse: utilaj petrolier, trac
toare și mașini agricole, mașini 
unelte, utilaj energetic, mașini 
pentru construcții rutiere, 
electromotoare, motoare ter
mice, pompe, compresoare, o- 
biecte de mecanică fină, pro- 

autenticității. Deși uneori re
duse la șarjă (Sîrzea), perso
najele acestei lumi își poartă 
maniile, răutățile și rugina su
fletească cu dezinvoltură, fi
resc. Păcat însă, au subliniat 
participanții la discuție, ' că 
viața unei studente din epoca 
noastră a fost înghesuită între 
cei trei pereți și... un glasvand, 
într-un mediu moralmente sor
did. Unde e ritmul vieții stu
dențești, atmosfera sălilor de 
cursuri, bătălia grea a exame
nelor, aprinsele discuții în con
tradictoriu, farmecul muncii 
fizice pe șantier după efortul 
intelectual, vioiciunea reuniu
nilor tovărășești, întreg parfu
mul acestor ani de tinerețe ? 
Cartea Sidoniei Drăgușanu ne 
lasă fără răspuns. Oare din 
vina „dragostei rele" ? Dar 
nici dragostea „bună" a cuplu
lui Geta — Emil nu reușește 
să iasă din cadrul unei rela
tări convenționale.

Hotărît, cititorii studenți ai 
romanului în discuție n-au re
găsit aproape nimic din ceea 
ce formează viața lor. Nici unul 
nu s-a gîndit să conteste exis
tența și astăzi a unor deziluzii 
sentimentale. Dar pornind fie 
și de la o astfel de deziluzie, 
era de așteptat o înfruntare în 
care purtătorii de cuvînt ai 
noului să fie in ofensivă, și 
nu o suită de compromisuri 
morale și resemnări penibile 
tocmai din partea acestor eroi. 
Apreciind meșteșugul care a 
știut să gradeze cu indiscuta
bilă finețe alunecarea Magda
lenei, cititorii nu pot să nu re
marce că obișnuitele „cazuri" 
de la „Poșta redacției" a Ma
gazinului trebuie să solicite 
scriitorului un efort de creație 
mai intens înainte de a ajunge 
materialul unui roman con
temporan. Severitatea aprecie
rilor are un singur sens — stu
dentul reprezentativ pentru 
epoca socialistă trebuie să in
tre în literatura noastră pe 
poarta cea mare.

ȘTEFAN IUREȘ

Solemnitatea nunînâril
„Ordinului Muncii** 
clasa I tovarășului 

Nicolae Guină
Sâmbătă la amiază Ia Prezi

diul Marii Adunări Naționale 
a avut loc solemnitatea în- 
minării „Ordinului Muncii" 
dasa I tovarășului Nicolae 
Guină, membru al C.C. al 
P.M.R., cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani, pentru îndelun
gată activitate în mișcarea 
muncitorească și contribuția 
adusă la opera de construire 
a socialismului.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, Mihai Dalea, Gheorghe 
Stoica, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului.

După citirea decretului de 
decorare tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Nați
onale, a înmînat tovarășului 
Nicolae Guină înalta distinc
ție.

. Cei prezenți l-au felicitat 
, călduros pe tovarășul Nicolae 
i Gumă pentru distincția pri- 
i mită.
I (Agerpres)

oricînd să merg oriunde îmi va 
cere partidul nostru, organizația 
noastră".

„Sint elev la o școală agri
colă, ne scrie Bara Verwcius 
din Strehaia. Abia aștept să 
plec înțr-unul din satele pa. 
triei, să ajut la înflorirea agri
culturii noastre".

Preda Ilie din Priseoca, ra
ionul Slatina, ne ssrie o scri
soare despre cel de al doilea 
crticcl, în care se vorbește des
pre fapta eroică a utemistului 
Săvoiu Ion de la mica Teliuc. 
„Pe un as-amenea tinăr nu poți 
să nu-l admiri. Fcp'.a lui plină 
de vitejie avoa un s.op înalt: 
furnalele Hunedoarei trebuiau 
să primească minereul cit mai 
repede. El înțelegea că de 
dînsul depinde în acele clipe 
zeci de tone de oțel de care 
țara are nevoie. Pe mine, și 
cred că și pe mu'ți olți tineri, 
exemplul lui m-a imbărbat, 
m-a făcut să înțeleg, mai „bine 
ce Oameni minunați muncesc 
pe toate meleag urile patriei 
noastre. Aș vrea să-i semăn 
întocmai și vă promit că așo 
voi proceda, oricînd va fi ne. 
voie».

Da, zeci și zeci de tineri ne 
scriu, subliniind aceste cuvinte 
solemne oare sună ca un legă
mânt : „acolo u-nde e mai greu, 
acolo unde patria ne cheamă, 
ccclo vom munci. Oricînd sîn- 
tem gata să ne dâru'wn toate 
poterile nocs*e pentru cauza 
partidului, pen*u înflorirea pa
triei".

duse petroliere, chimicale, pro
duse ale industriei lemnului, 
material de construcție, hîrtie, 
textile, încălțăminte și altele, 
exportate în mod curent în 
numeroase țări de către între
prinderile romînești de stat 
pentru comerțul exterior. Pa
vilionul romineșc va ilustră 
posibilitățile variate de comerț 
exterior cu țările africane.

La Goteborg (Suedia), unde 
R. P. Romînă participă anul 
acesta pentru prima oară cu 
un pavilion, se vor prezenta 
mărfuri care interesează piața 
țărilor nordice și în special 
Suedia : produse petroliere și 
chimicale, produse ale indus
triei ușoare și alimentare etc.

De asemenea, pentru prima 
oară vor fi expuse produse ro
mînești la tîrgul de la Triest, 
îndeosebi produse ale industrie 
de prelucrare a lemnului. 
Printre exponate se vor mai 
afla produse ale industrie pe
trolului și chimiei, precum și 
ale industriei textile și alimen
tare.

La tîrgurile internaționale 
de la Tokio, New York și Poz
nan, țara noastră va participa 
cu birouri tehnico-comerciale.

(Agerpres)

Utemiștii Stela Bogdan și Ion 
Vornic de la Fabrica de faian
ță și sticlă din Sighișoara dis. 
cutînd despre calitatea produ

selor.



Contribuția tinerilor la îndeplinirea
angajamentelor luate 

colectivele întreprinderilor
Independența" Sibiu

(Urmare din pag. l-a)

tace, comite-va
convocat o con-

bilit ceea ce 
tul U.T.M. a 
sfătuire a tinerilor din în
treaga uzină. La consfă
tuire au participat membrii 
birourilor U.T.M. pe secții și 
ateliere, responsabili ai brigă
zilor de producție ale tinere
tului, membri ai posturilor u- 
temiste de contrdl, numeroși 
tineri fruntași, tineri tehni
cieni și ingineri.

în cadrul consfătuirii au 
luat cuvântul tovarășii Nico- 
lae Spătaru, secretarul orga
nizației P.M.R. și Ion Mețiu, 
directorul general al uzinelor, 
care au arătat sarcinile și an
gajamentele luate de colecti-

vul uzinei în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înfiin
țarea P.C.R., subliniind în 
mod deosebit măsurile, sarci
nile spre care să-și îndrepte 
atenția organizațiile U.T.M., 
tineretul din uzină.

In urma discuțiilor la care 
au participat numeroși tineri, 
consfătuirea a stabilit meto
dele și mijloacele prin care 
organizația U.T.M. va mobili
za tineretul la îndeplinirea 
angajamentelor luate de co
lectivul uzinei.

Iată dteva dintre aceste 
măsuri J

Fabrica de postav
7.
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Sd întîmpînom 
aniversarea partidului 

cu noi succese în munca patriotica
că patriotică din școlile medii 
care vor lucra 20 zile in G.A.S.

6. - Pentru o contribuție și 
mai mare o tineretului din ora
șul nostru la munca patriotică, 
se vor crea anul acesta 55 noi 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică.

îndeplinind angajamentele 
luate, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din Ploiești, 
vor aduce in acest an patriei 
economii in valoare de 2.800.000 
lei, din care 1.300.000 lei pină 
la 8 mai.

In cinstea celei de a 40 ani
versare de la înființarea parti
dului, chemăm tineretul patriei 
noastre ca în cadrul brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
si sporească contribuția la lu
crările ce se fac pe șantierele 
de construcții de locuințe, 
școli, cămine culturale, cine
matografe, la acțiunile de co
lectarea metalelor vechi, în 
campania de recoltare a cerea
lelor și de împăduriri, la mo- 
iemizarea și întreținerea dru- 
murilor, l« îngrijirea parcu
rilor F străzilor.

In cinstea acestei glorioase 
c cerșiri să facem să răsune 
orașele ți satele patriei de 
mvces entuziastă a brigadie
rilor, să sporim numărul bri
găzilor utemiste de muncă pa- 
trioriai, astfel ca ți prin acti
vitatea obștească, prin rezul
tatele acțiunilor întreprinse să 
doredim recunoștința nemăr- 
gtnîtă ți dragostea noastră 
profundă față de P.M.R., con
ducătorul înțelept și iubit al 
poporului vostru, să ne aducem 
o contribuție sporită la intă- 

fi înflorirea patriei noas-

U.T.M. va o- 
posturilor 

in primul 
de ca-

• Pentru continua ridicare a 
calificării tinerilor muncitori, co
mitetul U.T.M. va ajuta condu
cerea uzinei ți comitetul sin
dical la îmbunătățirea progra
melor analitice ale cursurilor de 
ridicare a calificării,
• La propunerea făcută de 

conducerea uzinei, organizația 
U.T.M. se angajează să reco
mande un număr de 15 tineri 
care să urmeze cursurile de spe
cializare pentru linia de sudură 
automată ce se va introduce ți 
extinde in uzină.

• Prin antrenarea unui nu
măr de 300 de tineri in miș
carea de inovații și raționalizări 
ți prin alte forme ne propunem 
să realizăm economii in valoare 
de 700.000 lei.’
• Organizația U.T.M. a pro

pus conducerii administrative ți

comitetului sindical organizarea 
de consfătuiri lunare pe uzină 
cu toți controlorii in vederea 
semnalării reciproce □ unor lip
suri existente în munca lor și a 
organizării cu această ocazie a 
unor schimburi de experiență.

• In vederea sporirii contribu
ției tineretului in producție se 
vor reorganiza 5 brigăzi de pro
ducție și se vor crea 9 brigăzi 
noi.

® Din totalul brigăzilor exis
tente un număr de 7 vor deveni 
brigăzi de calitate (la atelierele 
montaj, abataj, forje, turnătorie 
și cazangerie).

• Comitetul
rienta activitatea 
utemiste de control 
rînd spre problemele 
litate și finisaj. La sectorul 
Mîrșa se vor înființa 4 noi 
posturi utemiste de control 
pină la data de 1 aprilie 1961.
• Organizația U.T.M. se va 

preocupa in continuare și de 
mărirea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și a 
consumului specific de melal 
etc. In această privință prin fo
losirea mai judicioasă □ mașini
lor și a timpului de lucru la 
turnătoria mică se va mări in
dicele de utilizare a mașinilor 
de format cu peste 20 la sută.
• Vom economisi anul acesta 

300 tone metal dintre care 110 
tone pină la 3 mai 1961, in va
loare totală de circa 900.000

Reparare-a pavajelor pe zeci 
8e străzi, ajfaitiri de trotuare, 
înființarea unei noi linii de au
tobus care circula de la 
tramvaiului 21 pină în 
Berceni, un local non 
dispensarul din șoseaua 1 
ream enaj area parcului i 
gării Filaret, înființarea

aa

m

ale tineretului vor da 
metri patrați țesături 

peste plan.

(Urmare din pag. l-a)

jit, corespunzător exigenței con
sumatorilor.

— Crearea, pină la 8 mai, a 
unui număr de 13 noi brigăzi de 
producție ale tineretului ; toate 
brigăzile de producție ale tine
retului vor participa la întrecerea 
socialistă organizată de sindi
cate. Brigăzile vor fi îndrumate 
să muncească astfel incit pină 
la 8 mai, opt brigăzi să devină 
colective de muncă fruntașe, iar 
pină la sfirșitul anului, treizeci. 
In fiecare trimestru se vor orga
niza cel puțin cite trei schim
buri de experiență între brigă
zile de producție ale tineretului. 
Pină la 8 mai se va extinde, in 
toate secțiile ți sectoarele fa
bricii, inițiativa tinerilor de la 
uzinele „Tudor Vladimirescu" din 
București,
- Lunar, cele 14 posturi ute

miste de control vor organiza 
raiduri anchetă în secții și ate
liere analizind modul in care 
tinerii respectă disciplina de 
muncă și iși îndeplinesc anga
jamentele luate privind îmbu
nătățirea calității produselor.

Prin înfăptuirea acestor m 
suri, tineretul din Fabrica 
postav Buhuși va aduce o con
tribuție însemnată la îndepli
nirea angajamentelor pe care 
întregul colectiv al fabricii ți 
le-a luat în cinstea celei de a 
40-a aniversări a partidului. 
Ața, de pildă, brigăzile de pro
ducție 
25.000 
extra,

înfrumusețează
Timișoara

Timișoara îți îmbracă haine 
de primăvară. în parcuri și 
grădini, pe străzi grădinarii a- 
menajează ronduri de flori. 
Horticultorii orașului leau 
pregătit mai mult de 400.000 
flori și alte plante ornamen
tale. în ultimele zile pe dife
rite artere ale orașului s-au 
plantat peste 5000 arbori or
namentali. Pe bulevardul E- 
roilor de la Stalingrad, pe 
splaiurile Gogol, N. Titulescu 
și Tudor Vladimirescu, precum 
și în alte părți ale orașului 
au început lucrări de amena
jări a unor noi parcuri și zone 
verzi, care cuprind peste 
52.700 mp .în marile parcuri 
ale orașului s-a introdus și 
se extinde iluminatul fluores
cent. Pregătiri se fac și la ba
zele nautice. La Ștrandul ti
neretului, construit anul tre
cut prin contribuția voluntară 
a cetățenilor, se va da în fo
losință un complex nautic do
tat cu bărci, trambuline etc. 
în parcul „Pădurea verde", 
unui din locurile de odihnă 
care atrag pe mulți locuitori 
ai Timișoarei, se amenajează 
noi colțuri distractive, alei, 
precum și o grădină restau
rant. La toate aceste lucrări 
de înfrumusețare a orașului 
participă voluntar numeroși 
oameni ai muncii.

(Agerpres)

R

i capital 
comuna 
pentru 

Panduri, 
d;n fața 
unei bi-

Se înfăptuiesc propunerile cetățenilor
dîn cele 
puneri fi 
tar depai 
lare din 
fort rari

Peste 4.3 
zu fost rtc 
1890 lo fort iascrise in pliau 
rile de tnunci pe acest aa 
sfaturilor poouiare. iar restul 
fort luate ia evidență pentru 
fi reaolrate. In curse

Primăvara, este anotimpul cel mai prielnic întrecerilor de cros. Tineri, începeți încă de pe acum antrenamentele, concursurile pregătitoare, în vederea participării la tradiționalele crosuri de masă 
fiecare an in ța-na noastră. Foto : VICTOR VASILE

IUBITORII FOTBALULUI AȘTEAPTĂ

re-

retur de calitate
Știința-București a cîștsgat 

Cupa campionilor europeni" la handbal
PE SCURT

eincepe campionatul 
publican de fotbal 1 
Pe porțile marilor stadioa

ne vor păși din nou zecile de 
mii de pasionați ai ocestui 
sport, care - prin dinamismul 
lui, prin armonioasa îmbinare 
a forței și tehnicii, prin 
tacul oasele faze de la o 
tă la alta și, mai ales, 
surprizele pe care le 
oferi de fiecare dată -

spec- 
poar- 

prin 
poate 

și-a
câștigat o popularitate deose
bită. Este, cum se spune, 
sportul nr. 1 atît în țara noa
stră, cit și în marea majoritate 
a țărilor de pe glob.

Anul acesta, mai mult 
oria’rxf, echipele au avut 
dispoziție condiții de pregătire 
dîn cele mai bune. Durata pe
rioadei pregătitoare a fost mai 
lungă, vremea s-a arătat neaș
teptat de binevoitoare, iar în
drumările din partea colegiului 
central de antrenori au consti
tuit un ajutor prețios în mun
ca antrenorilor. Să nu uităm, de 
asemenea, că volumul de lucru 
a fost simțitor mărit, conținu
tul antrenamentelor îmbunătă
țit, iar aparatele ajutătoare au 
dat posibilitate jucătorilor să-și 
mărească gradul de tehnicitate.

Deci, au existat posibilități 
ca echipele să realizeze o pre
gătire temeinică în vederea 
campionatului și ca atare să 
dețină o formă sportivă co
respunzătoare chiar din prima 
etapă.

ca 
la

o caracteristică a actualului 
campionat. In nici un alt an 
nu au fost promovați atîția fot
baliști tineri și talentați, 
ce a reprezentat un cîștig 
tru fotbalul nostru.

Prezența acestor tineri 
tari în echipele noastre 
tașe (mulți dintre ei „i 
în taberele de juniori) asigură 
acestor formații mai multă vi
talitate, mai multă putere de 
luptă și posibilități de a co
respunde mai repede unor sar
cini mărite ale antrenamentu
lui și de a realiza mai curind 
trăsăturile orientării în joc pre
conizată de federație. De alt
fel, aceste trăsături prezintă 
caracteristici proprii tineretului : 
viteză, combativitate, dinamism,

ceea 
pen-

jucă- 
frun- 

rodați"

disciplină ca acelea ale lui 
Varga (Dinamo București), Kos- 
zka (Rapid), Petru Emil (Știin
ța Cluj) sau recent Pașaanu 
(Progresul), primii trei membri 
ai lotului de tineret iar ultimul 
al celui de juniori. Asemenea 
abateri dovedesc tendințe spre 
vedetism, care trebuie combă
tute cu toată hotărirea, in pri
mul rînd chiar de către jucăto
rii vinovați.

Am insistat mai mult asupra 
elementului tînăr pentru că in 
el vedem un mijloc sigur și efi
cient de îmbunătățire a calității 
jocului de fotbal. Creșterea și 
pregătirea temeinică și judi
cioasă a unor generații succe
sive de copii și juniori asigură 
o bază sănătoasă de progres

după fotbaliști gata formați in 
alte părți.

Mai așteptăm in sezonul de 
primăvară un lucru deosebit de 
important: jocuri disciplinate,
desfășurate intr-o perfectă spor
tivitate. Pentru apărarea șanse
lor, pentru obținerea victoriei 
echipele trebuie să lupte cu 
toată ardoarea, cu tot entu
ziasmul, făcind apel la toate 
resursele lor fizice, tehnice și 
tactice. Totul însă trebuie folo
sit în mod corect, în limitele 
permisului. SA CIȘTIGE CEL 
MAI BUN, NU CEL CARE JOA
CA MAI DUR, MAI BRUTAL.

Sîmbătă seară în sala Dina
mo din Praga, handbalul ro- 
mînesc a repurtat o nouă și 
remarcabilă victorie interna
țională. Ca și în meciul de la

București echipa feminină 
Știința a prestat un joc exce
lent cîștigînd cu scorul de 5—i 
(2—4) finala retur cu echipa 
Dynamo Praga din cadrul 
„Cupei campionilor europeni".

La începutul returului categoriei 
A de fotbal

Tînărul Mureșan Ion de lă sec
ția montaje filtre a Uzinelor 
„Timpuri Noi" din Capitală se 
numără printre fruntașii în pro- 
I ducție din întreprindere.

Ce așteptăm de la acest 
retur ?

In ultimii ani fotbalul 
mulțumit pe spectatori, 
supărat uneori și 
obținute de fotbaliștii 
fruntași în meciurile

nu i-a 
Ne-au 

rezultatele 
noștri 

interna
ționale, dar cel mai mult ne-a 
nemulțumit comportarea, CA
LITATEA jocului practicat de ei. 

De aceea, în lumina planu
lui de măsuri elaborat de Con
siliul General U.C.F.S. pentru 
ridicarea nivelului tehnic ol 
fotbalului nostru, toți cei care 
iubesc acest sport așteaptă ca 
returul să însemne un pas îna
inte pe drumul practicării unui 
fotbal de calitate, modern, 
eficace, spectaculos. Este o do
rință unanimă. Echipele nu tre
buie să precupețească nici un 
efort ca s-o satisfacă.

in linii mori, echipele rea
par pe terenuri cu aceleași 
efective din toamnă. Totuși, nu 
există echipă care să nu-și fi 
reîmprospătat lotul, să nu fi 
promovat elemente tinere. De 
altfel acest fapt constituie

mare putere de luptă, deci 
este mai ușoară însușirea și 
realizarea noului în joc. Dorin
ța de. afirmare a tinerilor fot
baliști — stimulată permanent 
de antrenori - îi face să ac
cepte fără rezervă efortul spo
rit atât de necesai- pentru ri
dicarea măiestriei și, pentru 
realizarea obiectivelor fotbalu
lui nostru.

In același timp, acești tineri 
sportivi constituie o rezervă pre
țioasă pentru loturile noastre 
reprezentative.

lată de ce secțiile de fotbal 
și antrenorii lor trebuie să ma
nifeste multă grijă, să aibă în
credere in elementele {fiere, 
acordind toată importanța pro
blemei creării de cadre cit mai 
valoroase.

La rindul lor însă, și tinerii 
fotbaliști trebuie să răspundă 
grijii față de ei și condițiilor 
create pentru practicarea spor
tului lor drag cu multă râvnă, 
ambiție și seriozitate în pregă
tire. Gloria sportivă se câștigă 
greu și numai prin muncă in
tensă și continuă, prin discipli
na și perseverență. Să nu con
sidere nici o dată că nu mai 
au oe învăța. Să repete ore în
tregi fiecare execuție tehnică, 
fiecare manevră tactică pină Id 
deplina ei stăpînire. Să se de
dice cu toată pasiunea lor ti
nerească acestui sport, iar 
modestia, viața sportivă, com
portarea disciplinată trebuie să 
le caracterizeze întreaga acti
vitate. Nu vrem să mai consem
năm cazuri de abateri de la

Meciul
Numai patru mu

tări s-au mai făcut 
în continuarea ce
lei de a doua parti
de a meciului pen
tru titlul mondial 
de șah și Mihail 
Botvinnik s-a re
cunoscut învins. A- 
vantajul pionului 
trecut pe care-1 rea-

Tal —Botvinnik 1-1
lizase Tal înainte 
de întrerupere s-a 
dovedit decisiv. 
Cîștigînd cea de-a 
doua partidă cam
pionul mondial a 
reușit să egaleze 
scorul care este a- 
cum 1—1.

Cea de-a treia 
partidă va avea loc 
luni 20 martie cînd

Botvinnik va juca 
din nou cu albele.

★
Iată finalul parti

dei a doua : 41....
Da5 (mutarea în
scrisă de Botvinnik 
în plic); 42. a7 b4; 
43. Nc4 f6; 44.
Nb5 b3 ; 45. Da4 și 
negrul cedează.

• Reuniunea pugilistă de se
lecție desfășurată sîmbătă 
seara în sala Floreasca a fost 
marcată de două mari surpri
ze. In formă excelentă meta
lurgistul Gh. Dumitru l-a în
vins prin K O în prima re
priză pe Vasile Neagu iar fe
roviarul D: Davidescu a cîș- 
tigat la puncte întâlnirea cu 
experimentatul Ludovic Am- 
bruș. Alte rezultate înregis
trate : V. Bogoi egal cu I. Asz- 
taloș; C, Anton dispune la 
puncte de Gr. Eremia; C. 
Gheorghiu învinge la puncte 
pe Em. Cișmaș; N. Puiu dis
pune prin abandon de D. Ră- 
gălie; FI. Pătrașcu învinge la 
puncte pe V. Antoniu; T. Pin- 
tilie întrece la puncte pe C. 
Ciurea; G. Simonka învinge 
la puncte pe Ilie Florea.

///,

Foto : V. RANGA

14.45 :

mergem

continuu. De aceea cluburile și 
asociațiile sportive trebuie să 
acorde toată atenția echipelor 
de copii și juniori. Aici se for
mează viitorii titulari ai echi
pelor prime, pregătiți după a- 
ceecși metodă ca și jucătorii 
fruntași și crescuți în spiritul 
dragostei pentru clubul sau a- 
sociația respectivă. O asemenea 
orientare desfășoară U.T.A. ți 
spre ea se orientează acum și 
Dinamo București și Rapid.

Deci, așteptăm de fa acest 
retur și consacrarea elementu
lui tinăr nou promovat ți în
rădăcinarea bunujui obicei ca 
echipele să-și crească singure 
jucătorii, renunțînd goana

• în sala sporturilor de la 
Floreasca va avea loc astă- 
seară, de la ora 19, întâlnirea 
internațională dintre echipele 
selecționate feminine de bas
chet ale R. P. Romine și Iu
goslaviei.

După întâlnirea de la Bucu
rești echipa iugoslavă urmea
ză să evolueze la Tg. Mureș 
și Oradea.

O performanță bună în pro
bele de viteză, nu se reali
zează decît cu un start bun. 
Acest amănunt este bine cu
noscut de elevele pasionate 
de atletism din Școala me
die nr. 4 Galați, care exer
sează cu sîrguință plecarea 

din start.

Scrimă : SALA METALUL, 
de la ora 9 : etapa orășenească 
a campionatului republican 
la floretă femei și de la ora 
16 : sabie.

Lupte : SALA M.T.D., de la

ora 9 : întreceri în cadrul e- 
tapei a II-a a campionatului 
republican (lupte clasice): 
SALA GIULEȘTI, de la ora 9: 
meciul de juniori Rapid— 
C.S.M.S. Iași duete clasice),

Moto : traseul din spatele

STADIONULUI I.T.B., de la 
ara 10 : concurs de motocros.

Baschet : SALA FLOREAS- 
CA de la ora 17,30 : Dinamo 
București—Dinamo Tg. Mureș 
(camp, masculin) și R. P. Ro- 
mînă—R.P.F. Iugoslavia (fe
minin).

Volei: SALA „23 AUGUST" 
ora 10 : Progresul—Rapid 
(câmp, feminin).

Ciclism: ȘOS. PITEȘTI 
(km. 8), de la ora 10 con
curs organizat de consiliul ra
ional U.C-F.S. Tudor Vladi
mir eseu.

Rugbi: STADIONUL GIU- 
LEȘTI, ora 9: Rapid—Dinamo; 
STADIONUL I.T.B., ora 10: 
I.T.B.—C.C.A.; STADIONUL

PROGRESUL, ora 11: Progre
sul—C.F.R. „Grivița Roșie“; 
Stadionul Gloria ora 11: Meta
lul—Olimpia Brașov ; STADI
ONUL TINERETULUI IV, 
ora 14.45 : Știința—C.S.M.S. 
Iași.

Atletism: stadionul Giulești, 
de la ora 10 : etapa a II-a a 
campionatului Capitalei la 
marș; stadionul Tineretului, 
ora 10 : competiția de cros 
pentru juniori: Cupa școlaru
lui ; pădurea Snagov, ora 10 : 
concurs de selecție în vederea 
„Crosului Balcanic1*.

Fotbal : STADIONUL „23 
AUGUST", de la ora 14,30: 
Rapid—Știința Timișoara și 
C.C.A.—Farul.

Natație: BAZINUL FLO- 
REASCA, de la ora 10 : con
curs de înot organizat de co
misia orășenească si meciuri 
de polo.

Rugbi : campionatul repu
blican : CLUJ : Știința—Ști
ința Petroșani.

Volei: campionate republi
cane : TIMIȘOARA : Știința— 
Dinamo (m); BRAȘOV: Trac
torul—Știința Cluj (m) ; GA
LAȚI : Știința—Jiul (m) ;
PLOIEȘTI : Petrolul—Farul 
(m); CLUJ: C.S.M.—Sănăta
tea București (f) și Știința — 
Metalul (f) ; SIBIU : C.S.M.- 
Dinamo (f) ; CONSTANȚA : 
Farul—C.P.B. (f) ; IAȘI : Țe
sătura—Olimpia Brașov (f).



Aceste tinere muncitoare de 
la Uzina de automobile din 
Kremenciug (U.R.S.S.) sînt în 
același timp talentate artis- 
te-amatoare. Ele cîntă cu 
pasiune cîntece ucrainene și 
interpretează dansuri popu

lare.

Foto : TASS s Moscova

PREMIILOR LENIN

A LUI

întrevedere
A. A. Gromîko - 0. Rusk

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — TASS transmite : De
partamentul de Stat al S.U.A. 
a anunțat că la 18 martie va 
avea loc o întrevedere între D. 
Rusk, secretarul de Stat al 
S.U.A., și A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. Un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat a 
comunicat corespondenților că 
această întrevedere va avea 
loc din inițiativa secretarului 
de Stat al S.U.A. care l-a in
vitat pe A. A. Gromîko să se 
întîlnească cu el la Washing
ton. Potrivit purtătorului de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat, în timpul acestei întîlniri 
D. Rusk și A. A. Gromîko vor 
conferi în legătură cu „proble
me internaționale care prezin
tă interes pentru Statele Uni
te și pentru Uniunea Sovie
tică".

NEW YORK ÎS (Agerpres). 
— La 17 martie A. A. Gromî
ko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a plecat la 
Washington în legătură cu in
vitația secretarului de Stat al 
S.U.A., D. Rusk. împreună cu 
A. A. Gromîko la Washington 
a plecat A. A. Sobolev, locții
tor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

★
WASHINGTON 18 (Ager

pres). — La 18 martie secre
tarul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a oferit un dejun in 
cinstea lui A. A. Gromîko. 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., care a sosit de Ia 
New York la Washington la 
invitația specială a secretaru
lui de Stat al S.U.A., D. Rusk.

Biografia unui criminal 
de război, vedetă a Bonnului

A FOST MARII NUMĂRUL

Secretariatul general al 0. N. U 
continuă să nesocotească rezoluția 

Consiliului de Securitate 
în problema Congoului

NEW YORK 18 (Agerpres)- 
în loc să ia măsuri energice 
pentru a asigura aplicarea re
zoluției Consiliului de Secu
ritate privind evacuarea per
sonalului belgian și străin din 
Congo, secretariatul general 
al O.N.U. continuă să preco
nizeze doar „tratative" cu gu
vernul belgian și marionetele 
colonialiste din Congo. După 
cum anunță agenția France 
Presse, Secretariatul O.N.U. 
a numit o comisie care ur
mează să plece în Congo pen
tru a „acționa" în vederea 
aplicării rezoluției Consiliului 
de Securitate. Agenția arată 
că trimiterea acestei comisii 
a fost hotărîtă în urma unui 
schimb de telegrame între 
Ilammarskjoeld și Kasavubu. 
Comisia se va întîlni în Con
go cu Kasavubu și „va pleca 
în alte centre ale Congoului, 
în care va considera utilă pre
zența sa".

Anunțînd constituirea aces
tei comisii, purtătorul de cu- 
vînt al Secretariatului O.N.U. 
anunță de asemenea că un 
reprezentant al secretariatu
lui va pleca la 21 martie la

Bruxelles pentru a duce „tra
tative" cu guvernul belgian 
privind aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate.

Pentru a face față uriașului 
vaj de proteste împotriva a- 
sasinării lui Lumumba și sub 
presiunea cererilor opiniei

publice internaționale de a se 
efectua o anchetă, potrivit a- 
genției Reuter, secretariatul 
O.N.U. a cerut Birmaniei, E- 
tiopiei și Mexicului să nu
mească cîte un jurist pentru a 
face parte dintr-o comisie de 
anchetă.

Rebelii laoțieni suferă
mari pierderi

—•—
RuandaJIrundi 

un al doilea Congo
NEW YORK 18 (Agerpres). 

—- Secretariatul O.N.U. a dat 
publicității raportul subcomi
siei O.N.U. pentru Ruanda- 
Urundi, in care este criticată 
vehement politica autorități
lor belgiene în acest terito
riu aflat sub tutelă. Acest do
cument vast, elaborat de Corni, 
sia alcătuită din reprezentanții 
statelor Haiti, Togo și Iran, 
conține fapte care confirmă 
părerea delegaților multor 
țări afro-asiatice că Belgia 
pune la cale în Ruanda-Urun- 
di ..un al doilea Congo".

Colonialiștii belgieni au în
treprins în repetate rînduri o- 
perațiuni represive crunte îm
potriva africanilor, incendiind 
sate, omorînd bărbați, femei 
și copii.

VIENTIANE 18 (Agerpres). 
— Trupele guvernamentale 
laoțiene și detașamentele Pa- 
tet Lao desfășoară intense ac
țiuni de luptă în imediata a- 
propiere a orașului Vientiane, 
unde după cum anunță postul 
de radio „Vocea Laosului", au 
fost răspîndite manifeste în 
care soldații și ofițerii sînt în
demnați să se ridice la răs
coală armată împotriva rebe
lilor.

Recent, forțele patriotice au 
organizat o ambuscadă pe șo
seaua nr. 13, la 30 km. de 
Vientiane. în cursul acestei 
lupte rebelii au pierdut 30 de 
oameni. Forțele patriotice au 
atacat o coloană de autocami
oane în localitatea Fon-Fong, 
provocînd mari pierderi ina
micului. Postul de radio citat 
anunță că datorită atacurilor 
neîntrerupte ale detașamente-

lor patriotice înarmate, circu
lația pe șoseaua nr. 13 a fost 
paralizată în întregime.

★
HANOI 18 (Agerpres). — Co

mitetul militar national al 
haosului a cerut Statelor Uni
te și acoliților lor să retragă 
de îndată din Laos cei peste 
4.000 de gomindaniști trimiși 
în partea de nord-vest a Lao- 
sului. Retrăgîndu-se sub lovi
turile trupelor birmane, rămă
șițele bandelor ciankaișiste au 
fost trimise recent din Birma- 
nia în ajutorul rebelilor lao- 
țieni. Potrivit unor știri din 
Laos, Comitetul militar natio
nal al Laosului, condus de că
pitanul Kong Le, a dat publi
cității o declarație în care a- 
trage atenția că aceste acțiuni 
agresive nu sînt compatibile 
cu asigurările că S.U.A. tind 
spre o reglementare pașnică a 
problemei laoțiene.

de 40 
ruble

MOSCOVA. — La 18 martie 
in Palatul Mare al Kremlinu
lui au fost semnate următoa
rele documente între Uniunea 
Sovietică și Republica 
un acord de colaborare 
nomică și tehnică, un 
comercial, precum și un 
de colaborare culturală,
acordul cu privire la colabo
rarea economică și tehnică 
guvernului Republicii Mali i 
se acordă un credit pe termen 
lung în condiții avantajoase 
pînă Ia concurența sumei de 
40 milioane ruble.

Mali: 
eco- 

acord 
acord

Prin

ATENA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : In Grecia 
continuă arestările. In închi
sori și lagăre de concentrare 
se află sute de deținuți. După 
cum relatează ziarul „Avghi", 
în urma dispozițiilor Ministe
rului de Interne în ultimul 
timp în Grecia s-a instaurat 
un regim și mai sever pentru 
deținuții și deportații politici. 
In legătură cu aceasta, deți
nuții politici 
concentrare de 
gios Evstratios 
Crucii Roșii 
rugămintea de 
rarea situației 
zentant al Crucii Roșii Inter
naționale a declarat că nu
meroase organizații naționale 
de Cruce Roșie au și răspuns 
deja la această chemare.

Tot mai multe organizații 
de oameni politici din Grecia 
se pronunță în apărarea deți
nuților politici și cer înceta
rea abuzurilor polițienești. 
Sindicatul mecanicilor din A- 
tena a adoptat la adunarea 
sa generală o rezoluție pe 
care a trimis-o guvernului în 
care cere eliberarea activiști
lor sindicali dintre care mulți 
stau in închisoare de 12 ani 
pentru activitatea lor sindi
cală.

Un grup de deputați în 
parlament din partea Partidu-

Amănunte
la răscoala

LUANDA 18 (Agerpres). — 
Abia acum au devenit cunos
cute amănuntele puternicei 
răscoale care a izbucnit în 
noaptea de miercuri spre joi 
în . nordul coloniei portugheze 
Angola. După cum anunță a- 
gențiile Reuter și France 
Presse, răsculații au atacat 
autoritățile coloniale din ora
șele Carmona, Ambriz, Qui- 
texe, au incendiat cîteva po
duri, au ocupat orașul Nam- 
buangongo. Totodată răscoala 
a cuprins numeroase plantații 
aparținînd colonialiștilor por
tughezi, care au fost alungați 
de pe proprietățile lor. Forțe
le de jandarmerie și armată

CONFERINȚA DE PRESĂ 
NEHRU

LONDRA 18 (Agerpres). — 
La 17 martie în cadrul unei 
conferințe de presă ținută la 
Londra primul ministru Nehru 
a fost rugat să-și împărtă
șească impresiile cu privire 
la conferința țărilor Common- 
wealth-ului britanic care și-a 
încheiat lucrările.

Nehru a subliniat că retra
gerea Uniunii Sud-Africane 
din Commonwealth i-a pro
vocat o mare ușurare.

Răspunzînd la o întrebare 
referitoare la situația din 
Congo, Nehru a declarat că 
este necesar să fie adusă la 
îndeplinire în sfîrșit rezoluția 
Consiliului de Securitate și să 
fie evacuați din Congo toți 
militarii și consilierii belgieni.

Răspunzînd la alte întrebă
ri, Nehru s-a pronunțat în fa
voarea acordării locului ce i 
se cuvine de drept Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. și 
pentru lărgirea componenței 
Consiliului de Securitate prin 
includerea țărilor africane.

Nehru a declarat că este

necesar ca China să ia parte 
la tratativele pentru dezarma
re, deoarece, a declarat el, o 
putere atit de mare cum este 
China nu poate fi exclusă de 
la discutarea problemei de
zarmării.

Referindu-se la situația din 
Nehru a spus că a pri- 
scrisoare din partea re- 
Laosului, în care este 
să contribuie la înce- 
intervenției străine în

Laos, 
mit o 
gelui 
rugat 
tarea 
treburile interne ale Laosului. 
Laosul, a spus Nehru, poate 
să-și făurească un viitor nu
mai dacă va rămîne o țară 
neutră.

Răspunzînd la întrebarea 
privind atitudinea lui față de 
recenta conferință de la Ta
nanarive a „oamenilor poli- 
tid“ congolezi (marionetele 
Chombe, Kasavubu etc. n.r.), 
Nehru a subliniat că în Congo 
trebuie să fie convocat parla
mentul care va rezolva toate 
problemele.

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— TASS transmite: Potrivit 
hotărîrii Comitetului Central 
al P.C.U.S. și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., numărul 
premiilor Lenin care sînt de
cernate anual în Uniunea So
vietică pentru cele mai de sea
mă lucrări în domeniul știin
ței și tehnicii se mărește de la 
42 la 60, iar pentru opere în 
domeniul literaturii, artei, zia
risticii și publicisticii — de la 
10 la 16.

în hotărîrea C.C al P.C.U.S. 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. se subliniază că, cu 
prilejul examinării operelor de 
literatură, artă, ziaristică și 
publicistică, prezentate pentru 
a fi distinse cu premiul Lenin, 
trebuie să se țină seama de 
importanța lor în dezvoltarea 
culturii socialiste multinațio
nale, în educarea omului nou 
al societății comuniste.

In componența Comitetului 
pentru decernarea premiilor 
Lenin în domeniul științei și 
tehnicii și a Comitetului pen
tru premiile Lenin în dome
niul literaturii și artei au fost 
incluși suplimentar cunoscuți 
oameni de știință, scriitori, ar
tiști, ziariști din Republicile 
Unionale.

Romanul 
de Titus

apărut

„Sfrăinul" 
Popovici 

în Italia

— Corespondentul 
transmite: In libră- 
Italia a apărut în 

italiană romanul 
' al scriitorului ro- 
; Popovici. Romanul 

editura „Editori

ROMA. 
Agerpres 1 
riile din 1 
traducere 
„Străinul" 
min Titus 
tipărit de 
Riuniti" în ciclul „Le opere 
e giorni" * fost tradus de prof. 
Mariano Baffj de Ia Universi
tatea din Roma.

în apărarea deținuților politici

S*fnn»r«a programului

d« colaborare culturală

romîrto - iugoslavă

din lagărul de 
pe insula Ha- 

au adresat 
Internaționale 

a obține ușu- 
lor. Un repre-

cu privire 
din Angola

aflau în aceste regiunicare se
nu au reușit să înăbușe răs
coala. S-au înregistrat zeci de 
morți și răniți. Numeroși re
prezentanți ai autorităților lo
cale și fermieri albi s-au eva
cuat la Luanda — capitala a- 
cestei colonii. Alarmat de a- 
ceastă nouă răscoală armată a 
populației împotriva regimu
lui colonial, guvernul portu
ghez a ordonat trimiterea u- 
nor efective importante pen
tru localizarea și înăbușirea 
răscoalei. Trupe de infanterie 
și parașutiști, sprijinite de a- 
viație, încearcă să izoleze de 
restul țării regiunile euprinse 
de răscoală.

Uniunea democrata de 
stingă a vizitat pe ministrul 
Justiției șt a adresat în parla
ment o interpelare, cerînd gu
vernului să înceteze abuzurile 
polițienești.

Aspect de pe șantierul barajului Trakietz din R. P. Bulgaria. 
Echipa de Constructori condusă de 0, Kotliar la lucru.

Irianul de vest
în lanțurile colonialismului

TȚivenimentele sîngeroase 
fj din Irianul de vest, cru

zimile săvîrșite față de 
băștinașii ridicați împotriva 
colonialismului, au repus în 
actualitate acest colț al lumii. 
Guvernul olandez s-a străduit 
să demonstreze parlamentului 
din Haga într-o perorație cu 
prelungiri că Irianul de vest 
nu s-a civilizat încă și că abia 
după zece ani, pasămite, pa- 
puașii se vor „lumina", răstimp 
în care li se va „acorda" au
tonomie... Această bîiguială co
lonialistă n-a fost privită cu 
seriozitate nici măcar de o 
seamă de aliați nordatlantici 
ai Olandei. Astfel, ziarul 
„New York Times" a ridiculi
zat-o subliniind că în Asia, 
colonialiștii olandezi „au cîști- 
gat o reputație de administra
tori nemiloși și hrăpăreți", 
fapt care — adăugăm noi------
s-a ilustrat perfect în crimele 
mai vechi și mai recente co
mise în Irianul de vest.

Sub impulsul jafului 
și al strategiei

întregul Irian e o insulă 
uriașă, cu o suprafață de 
829.000 km2.Partea ei răsăritea
nă se află sub tutela Australiei 
pe cînd cea apuseană, cu o 
suprafață de 413.000 km2, re
prezintă un teritoriu răpit a- 
cum zece ani Indoneziei de 
către colonialiștii olandezi. In 
1951, după ce Olanda recunos
cuse suveranitatea Indoneziei, 
guvernul olandez declarase că

va menține Irianul de vest sub 
ocupație numai pe o perioadă 
de... un an. De atunci nu nu
mai că n-a existat vreo ten
dință de a retroceda respecti
vul teritoriu ba chiar el a și 
fost inclus în componența re
gatului Olandei, care, cu acest 
prilej, a devenit mai mare de 
12 ori.

Doi factori esențiali au sti
mulat „prezența" olandeză în 
Irianul de vest: avuțiile fabu
loase ale solului și subsolului 
coloniei, precum și poziția stra
tegică a insulei.

Petrolul, de pildă, a trezit 
încă din anul 1930 interesul 
capitalului străin, îndeosebi al 
celui olandez și american. Pînă 
la urmă s-a alcătuit societatea 
„Niederlandau New Guineea 
petroleum mashapei" căreia i 
s-a rezervat un sfert din su
prafața Irianului de vest pen
tru prospecțiuni. Societatea 
are investit un capital în va
loare de 85 milioane dolari, iar 
în proprietatea ei se află 51 de 
sonde. Petrolul extras e între
buințat în exclusivitate de flo
ta de război a S.U.A. din ves
tul Oceanului Pacific.

Minereurile de fier, cupru, 
nichel, crom, platină și uraniu 
care sînt concentrate îndeosebi 
în regiunea munților Ciklop — 
depozit geologic al Irianului — 
și pe insula Radja Ampat sînt 
exploatate îndeosebi de firme 
americane. Astfel, „United 
Steel Corporation" intențio
nează să investească aproxi
mativ 100 milioane dolari pen
tru jefuirea sus-amintitelor 
minereuri.

Fiindu-i peste putință să ex-

ptoateze singură avuțiile uria
șe ale Irianului de vest, Olanda 
s-a văzut silită să deschidă 
porțile coloniei ei nu numai 
capitalului monopolist ameri
can, ci chiar și celui vest-eu- 
ropean. Astfel, încă în anul 
1957, guvernul de la Haga in
dusese Irianul de vest într-un 
plan de „valorificare11 elaborat 
în comun cu guvernele Ger
maniei occidentale, Franței, 
Italiei, Belgiei și Luxembur
gului. Astfel, resursele de ma
terii prime ale Irianului

BELGRAD 18 (Agerpres). — 
La 18 martie a fost semnat la 
Belgrad programul de colabo
rare culturală pe anii 1961 — 
1962 pentru aplicarea Acordu
lui cultural dintre R. P. Ro- 
mînă și R. P. F. Iugoslavia.

Programul prevede extinde
rea colaborării în unele do
menii ale vieții culturale, 
schimburi de oameni de știin
ță, artiști, scriitori, ziariști, 
schimburi de expoziții, organi
zarea de gale de filme etc.

Din partea romînă progra
mul a fost semnat de Ion Rab, 
ambasador al R. P. Romine 
în R. P. F. Iugoslavia, iar din 
partea iugoslavă, de Drago 
Vucinici, secretar general al 
Comisiei iugoslave de relații 
culturale cu străinătatea.

pentru militarizarea Irianului 
36 milioane dolari pe an), noi 
aerodroame și porturi (în 1959 
guvernul olandez a amenajat 
20 de baze militare aeriene, a 
transformat Hollandja, capi
tala coloniei, într-o puternică 
bază aero-navală iar S.U.A. 
au obținut importante puncte 
de sprijin la Sorong, Biak și 
Kobare), concentrări de trupe 
și de mijloace tehnice de 
luptă.

Atit coasocierea țărilor 
membre ale N.A.T.O. la jefu
irea avuțiilor Irianului de vest 
și la exploatarea celor aproape 
un milion de locuitori, cit și 
agitația războinică întreținută 
de colonialiștii olandezi în a- 
ceastă regiune a lumii se inte
grează în vastul plan de con
spirație îndreptat împotriva

unele dintre ele au și o în
semnată valoare strategică — 
sînt puse la dispoziția unui 
grup de state care, toate sînt 
membre ale N.A.T.O.

Pentru participanții la blo
cul militar agresiv nord- 

. atlantic, Irianul de vest repre
zintă nu numai un Eldorado 
al secolului nostru ci și o „li
nie Maginot tropicală" Aceasta 
înseamnă credite militare su
plimentare pentru Olanda 
(Washingtonul acordă numai

Republicii Indonezia— adevă
rata patrie a băștinașilor iria- 
nezi.

Parte integrantă 
a Indoneziei

timpuri imemorabile 
de vest reprezintă un 
Indonezia. Cu multe 
înaintea prezenței o- 

aceste locuri.

Din 
Irianul 
tot ou 
veacuri 
landezilor în 
Irianul era o parte a statului

La 1 aprilie la comanda
mentul Bundeswehrului va 
avea loc o festivitate so

lemnă. Se vor da onoruri mi
litare, iar tobele vor răpăi 
zgomotos. Toate acestea ki 
onoarea generalului Friedrich 
Foertsch care își va lua în pri
mire în mod oficial postul de 
inspector general cl Bundes
wehrului, post rămas vacant în 
urma numirii generalului Adolf 
Heusinger ia conducerea 
N.A.T.O.-ului.

Un general hitlerist ia locul 
unui alt general hitlerist. Fie
care a mai urcat o treaptă in 
ierarhia militară atlantică. Dacă 
Heusinger sau Speidel, un alt 
fost general hitlerist, actual
mente comandant al : trupelor 
terestre ale N.A.T.O. în Europa 
centrală, sînt figuri binecunos
cute, Friedrich Foertsch este 
oarecum mai puțin cunoscut.

Cine este Friedrich 
Ministerul de război 
în declarația oficială 
vire la avansarea lui 
îl prezintă pe acesta 
„înalte calități umane și 
fesionale". 
asemenea declarație nu 
putut găsi locul și o argumen
tare cit de cit convingătoare 
asupra „înaltelor calități" ale 
noului inspector general al 
Bundeswehrului. Ne permitem 
să dăm la iveală „calitățile" 
generalului Foertsch :

Cariera propriu-zisă 
Foertsch a început la 
1942. La această dată 
Iul Foertsch a fost trimis 
frontul sovieto-genman. In foar
te scurt timp Foertsch devine 
general-locotenent. Avansarea 
rapidă s-a datorat zelului său 
în aplicarea planurilor hitle- 
riste în teritoriile ocupate vre
melnic. Aceste planuri bestiale 
au urmărit distrugerea orașelor 
sovietice, nimicirea populației 
sale pașnice. Iar Foertsch a 
semnat și a dat ordine necru
țătoare pentru înfăptuirea unor 
crime îngrozitoare. Ca șef al 
secției operative a statului ma
jor al armatei a 18-a hitleriste, 
Foertsch nu numai că a dat 
ordine, dar după propria sa 
mărturisire a fost de acord cu 
distrugerea și exterminarea 
populației Leningradului. Prin 
acțiunile sale împotriva orașu
lui .erou, Leningrad, Foertsch 
s-a făcut complice la uciderea 
a 16.747 de oameni, a 38.702 
răniți din rindul populației 
pașnice, cu complicitatea sa 
au fost distruse în întregime 
8961 de clădiri cu destinație 
economică și 5.869 distruse par
țial ; au fost prefăcute în rui
ne 29.415 locuințe. Muzee, 
spitale, parcuri, biserici au fost 
ținta tirului unităților fasciste, 
aflate sub comanda lui Foertsch.

Foertsch? 
al R.F.G. 
cu pri- 
Foertsch, 

ea avind 
pro- 

Din păcate, într-o 
ți-a

a
1
col one - 

pe

Ivi 
iunie

Dar nu numai regiunea Le
ningradului a simțit calitățile 
„umane și profesionale" a‘e 
generalului Foertsch. Sub lovi
turile nimicitoare 
armate sovietice, 
ciste comandate de 
au fost nevoite să se retragă 
în regiunile Novgorod și Pskov, 

fărădelegile 
lui Foertsch 
alte cîteva 
Foertsch. In 
au fost im- 

pașnici,

ale eroicei 
unitățile fas- 

Foertsch

In aceste regiuni 
comise la ordinul 
au continuat, tată 
din „calitățile" lui 
regiunea Novgorod 
pușcați 6.513 locuitori 
430 au fost spinzurați, 4.851 au 
murit din cauza torturilor iar 
166.167 au fost duși în robie ; 
au fost distruse 1.087 școli, 921 
cluburi, teatre, muzee și biblio
teci, 127 spitale și policlinici, 
180 creșe și cămine pentru 
copii. Novgorod, Pskov, Ostrov, 
străvechi orașe rusești, au fost 
făcute una cu pămîntul con
form unor planuri prealabil în
tocmite de același Foerstch. 
Toate aceste distrugeri au fost 
însoțite de îngrozitoare acte de 
vandalism, de jaf și atrocități 
fără seamăn împotriva popu
lației pașnice.

Generalul Foertsch s-a făcut 
vinovat de crime odioase : de 
asasinarea locuitorilor sovietici 
pașnici, de exterminare a mii 
de prizonieri de război sovie
tici, de distrugeri incalculabile. 
Ca atare, Foertsch nu a . fost 
numai un general hitlerist, ci și 
un criminal de război.

La 1 mai 1945 Foertsch a 
fost luat prizonier de trupele 
sovietice. Pentru crimele săvir- 
șite pe teritoriul Uniunii Sovie
tice, Foertsch a fost judecat și 
condamnat de către un tribunal 
militar Ia 25 ani închisoare. In 
anul 1955, U.R.S.S. a hotărit 
predarea unui număr de cri
minali de război guvernelor 
R.F.Germane și R.D. Germane, 
in funcție de fostul lor domi
ciliu, Foertsch a fost predat 
guvernului R.F. Germane.

Autoritățile de la Bonn au 
cunoscut bine biografia gene
ralului Foertsch. Tocmai de 
aceea, Ia mai puțin de un an 
de la predarea sa, criminalul 
de război Foertsch a fost pri
mit în Bundeswehr cu gradul 
de general-maior. Astfel a 
început „noua“ carieră a lui
Foertsch. Trecutul sîngeros al
lui Foertsch a constituit la
Bonn cea mai bună carte de
vizită.

Odiosul criminal de război 
hitlerist, deci, își va lua peste 
cîteva zile, în primire noul său 
post. Iar domnul Adenauer va 

o cuvîntare despre 
săi pe care-i pre- 

o culme a... ono-

moi rosti 
colaboratorii 
zintă drept 
rabilității.

a...
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PE SCURT
MOSCOVA. — La propu

nerea Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a creat 
Comitetul de Stat al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru tehnica electronică. 
Alexandr Sciokin a fost numit 
președintele noului Comitet.

MOSCOVA. - La Moscova 
s-a anunțat în mod oficial că 
generalul Ne Win (Birmania) 
va sosi în U.R.S.S. ia sfîrșitul 
lunii martie. Invitația de a vi
zita Uniunea Sovietică i-a fost 
adresată generalului Ne Win 
din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, în timpul vi
zitei sale în Birtmania în anul 
1960.

DJAKARTA. — Generalul 
Nasution, ministrul Apărării 
Naționale al Indoneziei, a or
donat în numele guvernului 
Indoneziei autorităților mili
tare să ia sub control toate 
plantațiile belgiene din Suma
tra de nord. Această măsură 
a fost luată în legătură cu 
situația care s-a creat în urma 
indignării opiniei publice in
doneziene provocată de ac-

țiunile colonialiste ale guver
nului belgian in Congo

MOSCOVA. — Din inițiati
va unui grup de vechi bolșe
vici, oameni de știință și lu
crători din Moscova, în partea 
de sud-vest a capitalei U.R.S.S. 
se va construi un nou parc, 
care va purta numele „Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.”. 
Noul parc va ocupa o supra
față de 400 hectare. Amenaja
rea lui va fi terminată în 
1967, în cinstea celei de-a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

PARIS. — Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Comunist 
Francez a anunțat că datori
tă alegerilor cantonale stabi
lite de guvern pentru începu
tul lunii iunie, Congresul al 
XVI-lea al partidului urmea
ză să se țină mai devreme, și 
anume între 11 și 14 mai a. c.

CAIRO. — Misiunea diplo
matică din Cairo a Republicii 
Congo a comunicat că s-a 
semnat un acord cu privire Ia 
schimburile comerciale între 
Republica Congo și R. S. Ceho
slovacă.

național indonezian Madjapa- 
hit, despre care președintele 
Sukarno afirmase acum patru 
ani într-o cuvîntare rostită în 
S.U.A. că „reprezenta o mîn- 
drie a civilizației indo-iava- 
neze". Un document ca „Na- 
harakartagama" (Țara înflori
toare), operă a poetului Pra- 
pancia ce a trăit in secolul al 
XIV-lea, atestă existența Iria
nului de vest în componența 
statului indonezian centralizat 
din acel timp. Mai târziu, când 
olandezii și-au impus pe calea 
armelor dominația prin aceste 
locuri, Irianul de vest a fost 
menținut in continuare în ca
drul așa-ziselor Indii Olandeze 
ale cărei fruntarii erau iden
tice cu cele ale statului medie
val indonezian.

Și, pe urmă. întregul lanț de 
teorii colonialiste în baza că
rora se susține că irianezii 
n-au nimic comun cu indone
zienii e infirmat chiar de prac
tica administrației 
locale. De pildă, 
pentru a se face înțeleși de 
băștinași sînt nevoiți să între
buințeze limba indoneziană, 
funcționarii olandezi trimiși 
în Irian sînt obligați să cu
noască de asemenea limba in
doneziană.

Colonialiștii olandezi — în 
speranța vagă că vor putea 
menține la nesfirșit dominația 
lor în Irianul de vest, — au 
impus băștinașilor un regim 
înfiorător. E suficient să amin
tim că nu există nici o lege 
care să apere dreptul de pro
prietate al irianezului asupra 
pămintului său, că, în admi
nistrație, băștinașul poate a- 
junge doar...polițist și că forța 
de muncă locală e utilizată în 
sectoarele cele mai primejdi
oase. Astfel, un corespondent 
al ziarului ,,New York Times" 
menționa recent următorul 
fapt: „Băștinașii construiseră

coloniale 
misionarii.

un pod înalt peste riul Sermo- 
vai în Irianul de vest. Pentru 
a-i încerca rezistența fuseseră 
aduși 50 de băștinași ce s-au 
strins la mijlocul podului. La 
comandă ei au început, să sară 
și să facă tot felul de mișcări 
ritmice. Sub ei se afla o pră
pastie de 60 de metri...".

In tot Irianul de vest nu 
există decît 57 de medici care 
deservesc pe... albi. De aseme
nea nici un irianez nu este 
pînă acum absolvent al vreu
nei facultăți. 97 la sută din 
populație este analfabetă.

Colonialiștii i-au lipsit pe 
irianezi de cele mai elemen
tare drepturi și libertăți min
țind cu nerușinare că ei ar fi 
cei mai primitivi oameni de pe 
pămînt, incapabili, chipurile, 
să perceapă ideile democrației. 
In realitate, însă, irianezii 
și-au afirmat din plin maturi
tatea lor politică iuptind îm
potriva cotropitorilor. In anii 
celui de-al doilea război mon
dial, nefiind sprijiniți de ni
meni, ei au provocat lovituri 
usturătoare trupelor de ocupa
ție japoneze : numai în regi
unea Manocvari ei au distrus 
efectivul unei divizii japoneze. 
Cu aceeași vigoare ei s-au opus 
reinstaurării administrației co
loniale olandeze. Forțele pa
triotice acționează acum atit 
în unitățile de partizani răs
pîndite în deosebi în regiunile 
muntoase cit și în principalele 
așezări cum sînt Hoilandja 
Sorong etc. Aceste forțe mili
tează pentru unirea Irianului 
de vest cu Indonezia-

Situația din Irianul de vest 
atrage atenția intregii lumi. 
Lichidarea ocupației colonia 
liste olandeze de pe acest teri
toriu este cerută insistent de 
opinia publică mondială
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