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LA ORDINEA ZILEI
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
ÎN PATRU ZILE

Tovarășul Petra- 
che Oprea, preșe
dintele gospodăriei 
agricole colective 
„8 Martie" din co
muna Slobozia Co- 
nachi, abia s-a în
tors de pe cîmp. In 
biroul său au venit 
secretarul organi
zației de partid, 
brigadierii. întoc
mesc împreună si
tuația operativă pri

vind întreținerea 
culturilor, oamenii 
discută, fac soco
teli. Bilanțul este 
bogat. In numai 
patru zile a fost 
prășită întreaga su
prafață de 230 ha 
cu floarea-soareluL 
Din totalul de 1200 
ha porumb boabe, 
pînă la 17 mai s-au 
prășit 660 ha. 20 ha 
sfeclă de zahăr, 15

IMII ZIfl llf ÎNSEAMNĂ
PIERDERI DE RECOLRĂ

în timpul însămînțărilor de 
primăvară tinerii colectiviști 
din comuna Bilciurești au a- 
cumulat o bună experiență in 
munca de executare la timp 
și în bune condițiuni a lucră
rilor agricole. Din păcate, 
această experiență bună n-a 
mai fost continuată acum la în
treținerea culturilor. Acest lu
cru se datorește în bună mă
sură biroului organizației 
U.T.M. (secretar Marilena Bă
lan) care n-a mai acordat 
aceeași atenție mobilizării 
tineretului Ia muncă. Acum, 
la întreținerea culturilor — 
mai ales după ploile care 
au căzut — sînt o mul
țime de lucrări de execu
tat și e nevoie de multe forțe. 
Așa a fost, de exemplu, la 
prașila I-a la floarea-soarelui. 
Din cauză că unii tineri nu au 
venit la lucru cu regularitate 
această lucrare s-a întîrziat 
cu cîteva zile. Tinerii se anga
jaseră apoi să execute plivi- 
tul buruienilor pe o tarla de 
35 hectare de grîu. Angaja

*

Arad. Construcții noi pe strada Alecu Russo
Foto : EUGEN FLORESCU

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ha primit 

pe Ruslan Abdulgani
Președintele Consiliului de 

Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit vi
neri după-amiază la Palatul 
R.P. Romîne pe Ruslan Ab
dulgani, vicepreședintele Con
siliului Suprem Consultativ al 
Indoneziei, împreună cu per
soanele care îl însoțesc.

La întrevedere au luat 
parte Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Lie Murgulescu, ministrul In- 
vă;ămîntului și Culturii, Gri- 
gore.Geamănu, secretarul Con

ha cartofi, 11 ha 
ceapă au fost Drăși- 
te în mai puțin de 
patru zile. Fruntașă 
este brigada a n-a 
(alcătuită în mare 
parte din tineri) 
condusă de Miha: 
Gherghi, secretarul 
organizației U.T.M. 
și brigada a IV-a 
condusă de comu
nistul Gheorghe Bă- 
din.

mentul a rămas însă numai 
pe hirte. Nici la lucrările de 
scurgere a apei de pe porți
unile băltite organizația 
U.T.M. nu i-a mobilizat pe ti
neri deși membrii biroului 
organizației de bază U.T.M. 
au aflat, cu ocazia unei coc- 
sfătuiri de producție, că întir- 
zierea acestei lucrări poate 
duce la compromiterea cul
turii. In prezent colectiviștii 
execută prașila I-a la porumb. 
E nevoie de multe forțe de 
muncă. Dar unii tineri nu 
parii-c-pă cu regularitate la a- 
ceastă importantă lucrare de 
care depinde în bună măsură 
asigurarea unor producții 
mari de porumb. Este necesar 
ca biroul organizației U.T.M. 
din gospodărie să lămurească 
fiecărui tinăr necesitatea de a 
participa cu regularitate la 
muncă pentru ca lucrările de 
întreținere a culturilor să fie 
încadrate în timpul prevăzut 
de agrotehnică.

B. COSTEA

siliului de Stat, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe.

A fost de față Sukrisno, 
ambasadorul Indoneziei la 
București.

între președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne și 
vicepreședintele Consiliului 
Suprem Consultativ al Indo
neziei a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească, asupra 
unor probleme de actualitate.

(Agerpres)

Uniunii Tineretului Muncitor
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CALITATE
CRAIOVA (de Ia corespon

dentul nostru) In urma ploi
lor, in culturile de pe tarla
lele gospodăriei colective din 
comuna Castronova cu năpă
dit buruienile. Organizația de 
partid și consiliul de condu
cere al gospodăriei au hotărit 
ca să se treacă neintîrziat la 
combaterea lor prin smulgere 
(la păioase) și praștie. Trebuia 
deci forțe de muncă sporite, 
lnțelegind acest lucru, organi
zația U.T.M. a convocat ime
diat o adunare generală des
chisă. De la ea n-a lipsit nici 
un tiaăr. Comuniștii și colec
tiviștii mai în virată incitați 
Ia adunare t-au sfătuit ca 
fiecare tiaăr să fie acolo unde 
e nai mare nevoie de eL S-c 
nab-.lit ca in toate punctele de 
munca pmcipale să meargă 
echipe formate din cei mai 
.harnici tineri șs conduse de 
oameni ca experiență. Cei 40 
de tineri conductori de ate
laje au primit sarcini precise 
fiind impărțiți pe diferite tar
lale pentru a executa praștie 
eu atelajele și mașinile de 
care dispune gospodăria. 'Ast
fel organizată, munca a dat 
roade bane. Au fost prășite 
3N hectare de porumb și 60 
hectare cu floarea soarelui. 
Alături de virstnici o echipă 
de tineret, constituită în adu
narea generală, a participat la 
stropitul a 60 de hectare de 
vie. In același timp, restul ti
nerilor colectiviști au executat 
prașila manuală pe 135 hec
tare cu sfeclă de zahăr și 450 
ha cu porumb. Lucrările sînt 
de bună calitate.

Telegramă
Celui de-al XX-lea Congres 

al Partidului Comunist 
din Olanda

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romin tri
mite celui de al XX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Olanda un călduros salut 
frățesc.

Urăm Partidului Comunist 
din Olanda noi succese in con. 
tinua întărire a rindurilor 
sale pe baza învățăturii mar- 
xist-leniniste. in lupta pentru 
apărarea intereselor vitale ale 
clasei muncitoare, pentru lăr
girea drepturilor și libertăților 
democratice ale poporului, îm
potriva înarmării atomice a 
Olandei și a pericolului mili
tarismului revanșard vest.ger- ! 
man.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, 
de solidaritatea noastră cu 
lupta pe care o duceți pentru 
pace, democrație și progres 
social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

Reparații 
de calitate

Colectivul cocseriei de la 
Combinatul metalurgic Reșița 
a efectuat reparații la cea 
de-a IlI-a baterie de cocs în 
numai 15 zile, în loc de o 
lună cît era programat. La 
începutul acestei săptămîni 
bateria a reintrat în produc
ție. Muncitorii de aici au pre
lungit durata de funcționare 
a acestui agregat în interva
lul dintre două reparații, cu 
aproape o lună, ceea ce a 
permis aprovizionarea la timp 
a furnalelor cu cocs metalur
gic. Datorită reparațiilor de 
calitate efectuate, bateria 
funcționează la capacitatea 
normală încă din primele zile 
de la reintrarea în producție.

(Agerpres)

Aprovizionarea eu
Gospodăriile agricole de stat 

din Trustul pentru aprovizio
narea Capitalei au livrat anul 
acesta peste 1.000 tone legu
me timpurii, cu aproape 200 
tone mai mult decît prevede
rile planului. Cantități însem
nate de legume timpurii — 
ceapă și usturoi verde, sala
tă, verdețuri, spanac — au tri
mis pe piețele Capitalei gos
podăriile de stat Popești Leor- 
deni, Mogoșoaia, Bragadiru și 
Domnești. Acestea, ca și cele-

Un nou cargou 
de 4.500 tone 
a fost lansat 

la apă
Constructorii de nave din Galați 

au înscris vineri 19 mai un nou 
succes în întrecerea socialistă — 
lansarea la apă a unui nou cargou 
de 4.500 tone, al 6-lea din seria 
navelor de acest tonaj. Folosind 
metode avansate ca sudura au
tomată și semiautomată și in mod 
deosebit metoda piramidală de 
montare a secțiilor pe cală, noul 
cargou a lost lansat la apă cu o 
lună înainte de termenul prevă
zut. Printr-o croire mai rațională 
s-au economisit 30 tone de metal 
față de consumul planificat. Tot
odată, față de primul cargou, 
consumul de metal al noului vas 
este cu aproape 150 tone mai 
mic. La sugestia navigatorilor, 
noului cargou i-au fost aduse 
îmbunătățiri care duc la micșora
rea tangajului.

(Agerpres)

pentru copii - o Mițăminee 
FRUMOASĂ SI DURABUĂ

însemnări de la adunarea generală deschisă a organizației ll. T. ri. de la fabrica „carmen" bucurești

Redacția ziarului nostru a publicat recent ancheta „Pen
tru copii — o încălțăminte frumoasă și durabilă11, în cadrul 
căreia cumpărători, lucrători din comerț, din Direcția ge
nerală tutelară și Institutul de cercetări pielărie-cauciuc 
și-au spus părerea și au făcut propuneri pentru continua 
îmbunătățire a calității încălțămintei pentru copii produsă 
de Fabrica „Carmen" din Capitală. Zilele trecute, a avut 
loc la Fabrica „Carmen" o adunare generală deschisă a or
ganizației U.T.M. care a analizat posibilitățile ce le au ti
nerii de a-și aduce contribuția la realizarea unor produse 
de cea mai bună calitate. Au fost invitați muncitori virst
nici, maiștri, ingineri, tovarăși din conducerea întreprin
derii, din Direcția generală industrială, pielărie, încălță- 
minte, cauciuc din Ministerul Industriei Ușoare.

Cei mai mulți vorbitori, 
printre care Marin Ștefan, 
maistru principal, Mergiu 
Constantin croitor fruntaș pe 
întreprindere, s-au referit în 
cuvîntul lor la răspunderea 
pe care o are fiecare tinăr 
pentru prestigiul „mărcii fa
bricii11, grija deosebită cu 
care trebuie să se execute 
fiecare operație oricît de ne
însemnată ar părea ea la pri
ma vedere.

— „Miarca fabricii14 repre
zintă munca întregului colec
tiv, spunea maistrul Marin 
Ștefan. Dacă fiecare tînăr se 
va strădui să muncească me
reu mai bine, va crește pres
tigiul întreprinderii și impli
cit respectul cumpărătorilor 
pentru produsele noastre. 
Multe neajunsuri semnalate 
în anchetă se datoresc însă 
tocmai unor tineri care nu 
s-au ridicat la înțelegerea răs
punderii pe care o -au față de

legume timpurii i
lalte gospodării din zona de 
aprovizionare a Capitalei vor 
desface în curînd cantități tot , 
mai mari de castraveți, roșii, ■ 
conopidă și cartofi timpurii.

Și în celelalte regiuni ale 
țării gospodăriile agricole de 
stat au contribuit la aprovi
zionarea orașelor și centrelor 
muncitorești cu cantități mai 
mari de legume timpurii decît 
în anul trecut.

(Agerpres)

în fața 
examenului 

de maturitate
Elevii clasei a Xl-a au început 

să se preocupe încă de la în
ceputul acestui an școlar de pre
gătirile pentru examenul de ma
turitate. S-au întocmit, în acest 
scop, scheme generale recapitu
lative. Aceste scheme, realizare 
cu ajutorul indicațiilor profesori
lor, pe baza cunoștințelor ante
rioare, au fost discutate și anali
zate, s-au subliniat problemele 
principale, s-au dat indicații bi
bliografice etc. Scheme-e recap - 
fulative vor alcătui, la sfîrșiful a- 
nului „scheletul" sisteme ji de 
grupare a cunoștințelor la dife
rite obiecte de învățămînt din în
tregul curs mediu.

Datorită munc i intense a pro
fesorilor și a e!evilor, depusă în
deosebi în tr mestrele doi și tre-, 
programa școlară pe anul in cixs 
a fost deja parcursă la majorita
tea obiectelor de învățămînt. 
Preocuparea clasei a Xl-a pentru 
recapitularea problemelor studiate 
și aprofundarea lor a crescut de 
la săptămînă la săptămină. S-au 
organizat consultat , s-au pus la 
punct caietele de notițe și în
semnările din materialul studiat, 
conspectele etc

în toate 3065*6 acțiimi, dirigin
ta clasei a Xl-a și cadrele dxiac- 

! tice au avut un sp- m permanent 
‘ și susținut din pavea organizat e 
I U.T.M. a case care a mobilizat 

pe elevi la difer te e forme de 
pregătire. In luna apn e. de pil
dă, din inițiativa organizației 

I U.T.M. a clasei, a început să a- 
pară zilnic ixt bu’et'n în care se 
arată cite zile au rămas p:nă la 
terminarea șcc , ț-i'nd astfel 
mereu trează atenția colectivului, 
asupra timpului de care mai dis
pune prnă la încheierea anului 
școlar. in adună- le generate 
U.T.M ale clasei s-au dezbătut 

produsele fabricii. Printre a- 
ceștia sînt și tinerele Vagner 
Zoie, Pătrunjel Angela, Fe- 
kete Maria și alții care nu se 
străduiesc suficient să execu
te în bune condiții opera
țiile lor și care deși observă 
unele defecte dau drumul lu
crului mai departe.

— Iată, sînt cazuri — arăta 
în consfătuire tînăra Zima 

La pregătirea temelor, In colectiv.

diverse aspecte ale pregătirii e- 
levilor pentru examenul de ma
turitate. Gazeta de perete a cla
sei a relevat pas cu pas pregă
tirile.

Școala, cu sprijinul organizației 
U.T.M. a clasei și-a propus să ve
rifice, în anumite perioade, sta
diul de pregâ* re pentru exame
nul de maturitate. In luna aprilie 
s-a făcut un prim bilanț al pre
gătirilor și s-au fixat in continu
are măsuri pentru intensificarea 
lor. Părinții au fost mobilizați și 
ei să sprijine șcc= a. Diriginta 
clasei a ținut o consfătuire cu 
părinții elevilor și a comunicat 
măsurile luate de școa ă. Li s-a 
arătat acestora cum trebuie să-și 
ajute copiii, la ce materii au 
greutăți, ce program de studiu 
trebuie să a'bă zilnic elevii.

Măsurile au început să prindă 
viață. Astfel, in zilele de 13-14 
mai, ciasa a Xl-a a făcut o veri
ficare a cunoș-mțeior la matema
tică. Elevii au fost îndnanați să 
recapituleze materia, să insiste a- 
supra anumitor capitole, iar in 
abia respective. împreună cu 
profesorul au discutat asupra ce
lor mai importante probfeme ce 
vor ti cerute la examen. Rezute- 
tefe acestei ve* • •căr. au fost a- 
nakzate cu clasa, een olndu-ți 
seama ce deficiente mai există 
in p-egăr rea lor ia matematică, 
ce frebue să facă pentru înlă
turarea acestora. O asemenea veri
ficare a Cunoș: nțetor se va face 
și la ce e a te — arer i. Es*e foarte 
npertant acest lucru, deoarece 

no. t-eove să știm in fiecare mo-

VIRGIL RADULIAN 
directorul Școlii medii mixte 

B-.COZ 

(Coatimore ia poc. a 3-a)

Luxa — retușoare — cînd 
piesele nu se asamblează co
rect și la același pantof fața 
are nuanțe diferite de vopsea. 
Aceste neajunsuri se repară 
ce e drept, dar pantoful pier
de din frumusețe, aspectul 
său comercial suferă.

Un rol important în dezvol
tarea spiritului de răspundere 
în munca tinerilor îl are fi
rește, organizația U.T.M. Ei 
i-a încredințat partidul sarci
na de a educa tineretul, de 
a-i forma trăsăturile munci
torului înaintat. Vorbitorii au 
evidențiat faptul că în ultima 
vreme comitetul U.T.M. se o- 
cupă mai mult de educarea 
tineretului. Comitetul U.T.M. 
obișnuiește să discute cu ti
nerii care nu-și îndeplinesc 
sarcinile de producție în mod 
conștiincios, care dau dovadă 
de neglijență, de lipsă de răs
pundere pentru calitatea lu

Citifi
în inferiorul ziarului

Pagina 
corespondentului 

voluntar

Constantin Gheorghe, res
ponsabilul unei brigăzi din 
secția rectificare a Fabricii 
de rulmenți din Birlad dis
cută adesea cu tinerii din 
brigadă despre posibilitățile 
de îmbunătățire a calității 

produselor.

Industria ușoară produce mărfuri

mai multe și mai bune
In prima decadă a acestei 

luni, comerțul a primit de la 
Fabrica de tricotaje ..Adesgo" 
din București noi cantități de 
mărfuri solicitate de cumpă
rători. Astfel, față de plan, 
întreprinderea a livrat cu 15 
la sută mai multe tricotaje 
din fire sintetice și cu 16 la 
sută mai mulți ciorapi supra- 
elastici. w

Muncitorii Fabricii de con
fecții din Iași au confecționat 
în plus, față de plan, circa 
io0 de cămăși bărbătești. Len
jerii au livrat comerțului nu
mai mărfuri de calitate bună. 
Graficele indică o creștere a 
indicelui de calitate de peste 
2 la sută la întreaga produc
ție.

La Fabrica de încălțăminte 

crului executat. Acestora li 
se arată care sînt prejudiciile 
pe care le aduc colectivului, 
sînt ajutați să vadă cauzele 
lipsurilor, să le lichideze. Este 
bine că se procedează așa. Ti
nerii trebuie să simtă în or
ganizația U.T.M. un ajutor 
permanent. Totuși s-a făcut 
foarte puțin. Multe posibili
tăți nu sînt din plin valorifi
cate. Să. luăm, de exemplu, 
adunările generale de organi
zație. Ele ar trebui să consti
tuie un mijloc principal de 
educare a tineretului. în unele 
secții însă adunările generale 
nu se țin cu regularitate. în 
secția încălțăminte flexibilă 
de mai multe luni nu s-a mai 
ținut nici o adunare generală. 
Multe neajunsuri din munca

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

„Tudor Vladimirescu" din Pi
tești, concomitent cu lupta 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, muncitorii acordă 
o mare atenție reducerii con
sumurilor specifice. în secția 
ștanță s-a economisit de la 
începutul anului pînă acum 
aproape o jumătate de tonă 
de talpă, datorită aplicării 
metodei de ștanțare numită 
„în paralelogram".

Preocupate de îmbunătăți
rea calității, țesătoarele de la 
Fabrica „Industria lînii" din 
Timișoara nu au neglijat cei
lalți indici de plan. De la în
ceputul anului pînă acum, co
lectivul întreprinderii a dat 
peste plan circa 31.000 m.p. de 
țesături de bună calitate.

(Agerpres)

Tinerii lonescu Victor și Mun- 
teanu Romeo discutînd des
pre bunul mers al producției 
în secția Tricotaje a fabricii 
de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Qej“ din Capitală

Foto : N. STELORIAN

ÎNCREDERE
Valerian Bică, 

locțiitorul secreta
rului organizației 
de bază U.T.M. din 
gospodăria agricolă 
colectivă Negrești, 
raionul Găești, ple
case spre seară cu 
niște treburi pe la 
sfatul popular. In 
drum s-a întîlnit cu 
comunistul Badea 
Constantin, briga
dier în gospodăria 
colectivă.

— Bine că te văd, 
Vaiere. Tocmai vo
iam să trec pe la 
voi, pe la sediu, că 
am să vă spun

vreo două vorbe.
— Te ascult, nea Costică.
— Uite care-i necazul. Nu 

mă prea înțeleg cu fecioru- 
miu, cu Traian, într-o proble
mă.

— Adică ?
— Nu mai vrea să învețe și 

pace.
Valerian Bică se posomori, 

Traian Badea, fusese primit 
în organizația U.T.M. numai 
cu vreo cîteva luni în urmă. 
Atunci, își amintește Bică, ute- 
miștii spuseseră multe cuvinte 
de laudă despre Traian : că 
este un băiat harnic, inimos, 
dezghețat, că participă la ac
țiunile de muncă patriotică și 
la activitatea artistică ce se 
desfășoară pe lingă căminul 
cultural, că iubește gospodăria 
colectivă. Dar Bică își mai 
amintește că tot în acea adu
nare generală Traian fusese 
criticat serios pentru că nu 
citește, pentru că nu învață, 

■ pentru că nu se străduiește 
să-și ridice nivelul politic și 
de cultură generală. Și tot 
atunci Traian a promis că se 
va apuca serios de învățătură, 
că va termina școala elemen
tară de 7 clase. Asta fusese de 
altfel și o sarcină a sa pe li
nie de organizație. La cîteva 
zile după discuția asta, Vale
rian Bică, Traian Badea și ta
tăl lui, s-au întîlnit din nou 
la sediul organizației U.T.M.

— Vasăzică, în cuvîntul tău 
nu poate avea omul încrede
re, îl luă Bică în primire pe 
Traian. Spui una dar faci alta. 
In adunare ai promis că o să 
te apuci de învățătură și cînd 
colo, ce aud ? Că nici nu mai 
vrei să știi de școală. Așa-i ?

Traian își pironi privirea în 
pămînt și nu scoase o vorbă, 

— Așa face întotdeauna, 
spuse amărît tatăl său. Cînd 
vine vorba de învățătură 
tace mile. De, reluă el, 
i-o fi venind și lui greu 
să învețe, că a fost bol
nav și a întrerupt școala cam 
de multișor. Dar oricum, nu-i 
păcat să dai cu piciorul la 
carte, acum cînd ai totul de-a 
gata ? Și-apoi mai e ceva. Gos
podăria noastră colectivă se

X. ANDREI

(Continuare în pag. a 3-a)
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Prin calificare înaltă adunate
produse de calitate superioară

Fiecare oțelar, furnalist, la
minorist din cadrul Combina- 
titlui Siderurgic Hunedoara 
este animat de dorința de a da 
numai produse de calitate su
perioară.

Comitetul U.T.M., îndrumat 
de comitetul de partid și cu a- 
jutorul conducerii combinatu 
Fiii, a luat o seamă de măsuri 
pentru ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, știind 
că aceasta esse una din condi
țiile esențiale în obținerea pro
duselor de calitate superioară.

Astfel, în fiecare secție au 
fost înființate cercuri de ridi
carea calificării profesionale 
Ia care participă cu regulari
tate aproape toți tinerii com
binatului. Cei mai buni tineri 
ingineri, tehnicieni, maiștri, 
șefi de brigăzi au fost solici
tați să predea lecții tinerilor 
cursanți. Tematica cursurilor 
de calificare a fost aleasă cu 
deosebită grijă. în fiecare 
secție s-a ținut seama de spe
cificul producției, de lucrurile 
care trebuie puse la punct. La 
laminorul 800 m.m. unde 
există 14 asemenea cercuri, 
frecventate de peste 220 ti
neri, se dezbat probleme deo
sebit de importante, legate de 
producția secției ca: defectele 
laminatelor și remedierea lor, 
sistemul de laminare cu ghi
daje, principiul de calculare a 
dimensiunilor cuțitului pentru 
tăierea filetului cu profile 
speciale și cu mai multe în
ceputuri și alte asemenea te
me importante.

Dar aceste cercuri nu sînt 
singurele forme de ridicare a 
calificării profesionale. Tinerii 
muncitori din combinat au fă
cut și alte propuneri valoroase 
care au 
atenție și 
tică. Așa,

fost studiate cu 
aplicate în prac- 
de exemplu, la

cele 
care

secția II O.S.M., pe lingă 
două cercuri existente la 
participă peste 120 de tineri, 
a fost inițiată „Joia oțelaru- 
lui“, la care participă ingine
rii, tehnicienii, maiștrii, prim- 
topitorii și alte cadre cu pre
gătire superioară. In cadrul a- 
cestor „Joi ale oțelarului se 
dezbat multe probleme legate 
de procesul tehnologic de ela
borare a oțelului, se discută
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de activitatea lor viitoare. Nu 
greșim cu nimic dacă afirmăm 
că această brigadă folosește 
eu multă pricepere cărțile teh
nice din care învață cum să 
lucreze pentru ca oțelul ela
borat de ea să aibă o calitate 
cit mai bună.

Tinerii din secția I-a O.S.M.. 
îndrumați in permanență de 
comuniști, știu că îmbunătă
țirea continuă a calității oțe-

Deși nu a trecut prea mult 
timp de la inceperea cursuri
lor, datorită interesului ma
nifestat de fiecare tînăr de a-și 
însuși cit mai bine cele pre
date, s-au obținut deja rezul
tate îmbucurătoare in produc
ție. Să-I luăm de pildă pe la- 
minoristul Popa Gheorghe, 
șeful unei brigăzi de tineret, 
înainte de a frecventa cursu
rile de ridicare a calificării

Material realizat de postul de corespondenți voluntari ai 
„Scînteii tineretului^ de la Combinatul Siderurgic Hunedoara

de ridicarea calificării. După 
numai cîteva luni, Sotmari 
este fruntaș.

Stoica 
cursurile 
cării și 
scurt a 
printre cei mai buni prim-topi- 
tori și cei mai buni responsa
bili de brigadă de topitori. An
trenată în întrecerea socialistă, 
brigada sa a dat oțel de cali
tate superioară iar procentajul 
de rebut este sub cel admis.

industria noastră socialistă 
are nevoie de oțel de calitate 
superioară. Iar tinerii oțelari 
din cetatea de foc a Hunedoa
rei își 
ficarea 
realiza

Aurel s-a înscris la 
de ridicare a califi- 
într-un timp relativ 

ajuns să se numere

a

Fierul vechi s-a... învechit! Televizorul

unele deficiențe ce se ivesc în 
procesul de producție și se fa
ce un rodnic schimb de expe
riență. Discuțiile sînt deosebit 
de vii, și fiecare participant 
face totodată propuneri valo
roase pentru îmbunătățirea 
calității oțelului.

Ridicarea calificării profe
sionale a devenit o problemă 
de mare importanță în com
binat.

Prim-topitorul Iulian Ispas, 
responsabilul unei brigăzi de 
tineri oțelari, a luat inițiativa 
ca toți membrii brigăzii să 
studieze cărți tehnice legate 
de elaborarea oțelului. Atunci 
cînd in brigadă se ivește o de
ficiență este consultat în pri
mul rînd inginerul Sabin Faur, 
membru al comitetului U.T.M. 
care, pe lingă sfaturile sale 
valoroase, indică membrilor 
brigăzii unele cărți tehnice 
care le pot fi de ajutor in re
zolvarea problemei respective.

Deseori la cabinetul tehnic, 
membrii brigăzii studiază în 
comun și iau hotărîri legate

lului depinde de pregătirea lor 
profesională, de modul in care 
reușesc să cunoască și să stă- 
pinească uriașele cuptoare. Din 
dorința de a da numai produse 
de calitate, tinerii din această 
secție au îmbrățișat o nouă 
formă de ridicarea calificării 
profesionale, care se bazează 
exclusiv pe studiul individual. 
Săptăminal, inginerii și tehni
cienii care conduc sectoarele 
respective de muncă prezintă 
muncitorilor sub formă de în
trebare o problemă legată de 
procesul de producție. „Elevii'* 
— oțelari au la dispoziție cîteva 
zile pentru a se pregăti, con
sultând diferite cărți și docu
mente, după care răspund în 
scris la întrebare și fac tot
odată referiri practice la echi
pă, brigadă sau locul lor de 
muncă. Aceste lucrări sînt con
trolate cu grijă și se acordă 
note. Fiecare muncitor vîrstnic 
sau tânăr este interesat să ob
țină calificativul maxim și 
pentru aceasta se documen
tează cu multă minuțiozitate.

dovedea slabe cunoștințe pro
fesionale. Astăzi, întreaga lui 
brigadă deține de cîteva luni 
de zile titlul de brigadă frun
tașă în întrecerea pe profesii. 

Sotmarl Iosif a lucrat mai 
mulți ani ca muncitor necali
ficat. Comuniștii din secție 
l-au ajutat să se califice, apoi 
l-au îndrumat spre cursurile

ridică necontenit cali- 
profesională pentru 

această cerință. 
PETRU VERBUNCU

secretar al comitetului 
U.T.M.

CATINCA BUSUIOC 
electrician

CORNEL LUCAC1 
oțelar

MIHAI PURTUC 
laminorist

ȘTEFAN GHIBUȘ 
furnalist

Eu am fericirea de a vedea fericirea 
Crescînd modelată de miinile mele. 
Eu am fericirea de a putea să visez 
Că mîine voi fi călător printre stele.

Eu am fericirea să port in privire 
Sclipiri de mîndrie vădind demnitate 
Să știu uimitoarea, deplina iubire 
Prin care partidul se dăruie-n toate.

Eu am fericirea să trec cugetind
Cu zorii pe frunte, suind printre schele, 
Să pot să mă dărui, să pot să m-avint 
Pe drumul de aur al generației mele.

Intr-un colț retras, lingă 
gardul de beton al Combina
tului chimic Borzești-Onești 
stau 
pete de 
șuruburi, 
îndoită, 
de tone 
odată, de sub grămada de fier 
răzbate înfundat un oftat:

— Cine vorbește acolo ? în
trebă curios vîntul din fuga 
lui neîntreruptă.

— Am oftat de necaz, glă- 
sui un capăt de țeavă.

— Curios — se miră vîntul.
— Am toate motivele — 

continuă capătul ’ de țeavă. 
După ce constructorii m-au 
tăiat și aruncat ca deșeu, am 
zăcut o vreme în zăpadă. Ru
gina m-a atacat. Simțeam 
c-am să mor. N-a fost însă 
așa. într-o duminică diminea
ță curtea combinatului a ră
sunat de cîntecele tinerilor 
chimiști veniți să colecteze 
fierul vechi. Eu mă și vedeam 
o părticică dintr-un motor 
puternic de tractor, sau din
tr-un strung sau dintr-o lo- ' 
comotivă sau...

— Și ați ajuns tot în ghea
rele mele ! chicoti rugina, cli
pind șireată.

— Cum se poate ? 
din nou vîntul.

— După ce ne-au 
tinerii au înștiințat 
Onești continuă capătul de 
țeavă.

— Aici începe odiseea noa
stră — se amestecă în vorbă 
un șurub. La I.C.M.-Onești re
cuperatorul I. Mihalcea a în
tocmit repede un referat. So
licita o mașină și 3 oameni 
care să transporte fierul ve
chi. Șeful de depozit D. Iancu 
a citit referatul, l-a studiat și 
pe un- colț a scris cu litere 
mari : „Se aprobă".,

aruncate deavalma ca- 
țevi, frînturi de 
bucăți de sîrmă 

In total circa 25 
de fier vechi. De-

se miră

colectat,
I.C.M.-

Cu asta, basta ! Refera
tul s-a clasat la dosar. Șeful 
de depozit s-a luat după alte 
treburi. Recuperatorul I. Mi
halcea a plecat pe „teren" la 
restaurantul „Constructorul" 
intrucît mașina aprobată se 
afla... în reparație.

De atunci au trecut zile, 
săptămîni și noi tot aicea ză
cem.

— Să nu crezi că-i o po
veste izolată — interveni o 
bară de fier. De fiecare dată 
cînd I.C.M.-Onești este chemat 
să ridice fierul vechi, colectat 
de tinerii din combinatul nos
tru, trebuie să se insiste, să 
se bată cu pumnul în masă. 
De exemplu, în luna ianuarie 
I.C.M.-Onești a fost chemat 
să ridice o cantitate de 22 
tone fier vechi. Și atunci, re
cuperatorul I. Mihalcea, a 
plecat pe „teren» la... restau
rantul ..Constructorul". Cînd 
s-a întors a făcut un referat 
în care scria negru pe alb. 
„La combinat nu există nici o 
bucățică de fier vechi".

Scurt și precis ! Ce să-și 
facă omul griji în plus cînd 
pe luna respectivă își îndepli
nise planul de colectări.

Au trebuit nenumărate in
tervenții ca acest fier vechi să 
fie ridicat.

— Acum, cînd oțelăriile Hu
nedoarei și Reșiței au atâta 
nevoie de fier vechi, să tără
gănezi expedierea lui înseam
nă o nepăsare pe care n-o pot 
frece cu. vederea. I.C.M. 
giunea . Bacău trebuie, să 
cît mai grabnic situația 
a conchis vîntul.

Concluzie, care m-a
terminat să comunic redacției 
această scurtă discuție ima
ginară, despre fapte reale, ce 
se repetă însă de prea 
timp.

De la părinți n-am prl 
mit nici o scrisoare d 
aproape 6 luni. Le-am tri 
mis nenumărate scrisor: 
Nu mi-au răspuns un rine 
Nu eram îngrijorat. Așa-

scris.mei, greoi la 
primit însă o tele- 
de la Poinarij 

cîmpia Bărăganu- 
,Așteaptă-ne la gară.

re- 
afle

de

mult

Prietenul
ION DAVIDEANU 

laborant, corn. Hălmăgiu 
raionul Gurahonț

ȘAIPTE LA OHO

bătrînii 
Ieri am 
gramă 
sat din 
lui : _
Sosim cu personalul".

Acum stăm in sufragerie 
și ciocnim un păhărel de 
vin. Din cînd în cînd mă 
uit la ceas. Le-am rezer
vat o surpriză. La ora 19,36 
mă ridic în picioare și so
lemn le spun :

— Pregătâți-vă de oas
peți. în seara asta am in
vitat să ne cînte Ioana Ra
du !

Părinții mă privesc cu
rioși. Mă apropii de tele
vizor și ridic husa de stofă. 
In cîteva clipe pe ecran 
apare figura cîntăreței ca
re știu că le place bătrî- 
nilor. Tata tace ce tace 
și-apoi îmi spune :

— Dă-i taică de la bu
tonul doi mai mult con
trast.

— Cum ?
— D-apoi... Astă toamnă 

cînd am luat banii de Ia 
colectivă mi-am cumpărat 
și eu un „Record" ! îmi 
răspunde bătrînul cu voce 
domoală, ca și cînd ar fi 
fost vorba 
firesc.

despre un lucru

de la Săvinești Colocviu pe șantier

î

Grupaj 
scrisorile

LUCIAN ARBANAȘU 
tehnician

S. POPA 
tractorist

MARIA DUMITRACF

alcătuit după 
trimise de :

Te vom opri aici pentru totdeauna, primăvară! 
lată,
îji ridicăm soarele în pumnii escavatoarelor, 
cu brgfele macaralelor mutăm perefii zărilor 
și îți vom face o casă cum numai noi ne prxeoem. 
Va înflori în geamuri surîsul tău umed de soa-e 
și îți vom opri în parcuri jocul aprins 
și dens de culori
și îți vom opri freamătul miresmelor crude.
... Vei rămîne aici pentru totdeauna, 
așa cum rămîi simplu și firesc în noi 
după fiecare nou oraș construit.

NICOLAE DOLÎNGA 
Student, Institutul 

vedagogic-Timișoara

acoperișul secției 
se vede pînă

e pe
■ felon

departe in zare.’ fața 
noastră se înalță Combinatul 
de la Roznov cu coșuri’ sub
țiri, cu dantelării de conducte 
negre și ciudat răsucite. In 
dreapta lui se zăresc casele 
albe ale Săvineștilor. Ochii 
noștri urmăreau mîna care 
ne indica împrejurimile. „Să
vinești, Săvinești ’.... Dar știți 
ce era aici acum 4 ani ?" 
„Pămînt, ogoare, pășuni. Nici 
o cașă. Și iată ce e acum“.

Vorbea cu o mîndrie reți
nută în privire și în glas.

„Oamenii . de aici sînt ti
neri" 
spre noi. „Sînt 
Vîrsta medie e 
Unii au venit 
băncile școlilor 
alții de pe 
medii. Mulți n-au mai lucrat 
niciodată în vreo fabrică. A- 
cum sînt calificați, 
cursuri și lucrează 
timp".

Vocea lui egală 
spunea lucruri atit 
ite zilelor 
noi. Știam 
din ziare, 
mentare. 
fața noastră, viu, mai frumos, 
mai minunat decît ne 
tam.

Pe urmă omul acela 
început să ne explice 
sul de producție. 
Iată, din 
vine prin conducte caprolacta- 
ma... Procesul de producție se 
face pe verticală".

Am străbătut etaj, după etaj 
în urma tovarășului care ne 
explica absorbit arătindu-ne, 
povestindu-ne. Cunoștea la 
perfecție întregul proces, de 
producție. Am ajuns din nou 
la parter, acolo unde înfășu
rat în fire subțiri pe bobine 
cenușii, strălucea relonul.

„Acum vom vizita secția 
textilă — ne spune însoțitorul 
cu zimbetul lui obișnuit. 
Veți vedea cum sînt prelucra
te firele pentru . viitoarele țe
sături". Sălile în care am in
trat, aveau ceva din căldura 
molcomă, umedă și liniștită a

de aici sînt 
se întoarse brusc omul 

foarte tineri, 
de 23 de ani. 
direct de pe 

profesionale, 
băncile școlilor

Urmează 
în același

și calmă 
de obișnu- 

noastre și totuși 
despre Săvinești 

din filmele docu- 
Și iată-l acum în

aștep-

înalt a 
proce- 

„Vedeți ? 
clădirea aceea, ne

unei sere. Și-n lumina aceea 
egală, firele albe de relon tre
cute prin mașinile de etirare 
păreau niște flori stranii, pre
lungi și străvezii. Fetele de 
la mașini, îmbrăcate toate la 
fel, aveau mișcări liniștite și 
neobișnuit de grațioase.

„Uite, o vedeți pe fata aceea 
mărunțică ? ne-a întrebat el.

< Are vreo 18 ani. A fost zidă- 
riță. A pus cărămizi la Săvi
nești, multe cărămizi. In 1959, 
cînd Săvineștiul și-a început 
producția, a venit la mine și 
mi-a spus : Pînă acum am 
construit, acum vreau să ră- 
mîn și să 
s-a și întîmplat. Acum 
muncitoare fruntașă, iar 
învățătură e de 
fruntașă în clasa a 
rală".

Apoi s-a apropiat
mașină de etirare și a între
bat-o pe tovarășa care lucra 
acolo : „Ce mai face soțul du- 
mitale ? E mai bine ?“ Pînă. 
acum, prin toate secțiile vizi
tate, îi. întrebase pe oameni 
de-ale lor: „Ce se aude cu ca
lificarea ta, Vasilico ?", „Cum 
te Simți în noua secție, tova
rășe ?“, „Cum merge treaba 
la liceu ?“. Intîlnisem mulți 
oameni prin secții și tovarășul 
nostru de drum îi cunoștea 
pe toți. Le știa și numele, și 
viața, și preferințele, și dorin
țele.

S-a oprit apoi lîngă 
șină. „O defecțiune" 
anunțat un muncitor. însoți
torul nostru s-a dus într-aeo- 
lo. Peste cîteva minute mași
na mergea. S-a întors zîmbind 
spre noi, la fel ca înainte, li
niștit.

Și atunci l-am întrebat ne
dumerită : „Cum ați știut să 
reparați mașina ?". „Păi sînt 
mecanic", a răspuns el.

s înteți
sînteți

ț

muncesc aci. Așa 
întîmplat. Acum e 

la 
asemenea 
IX-a se-

vinești. Cu patru ore in urmă 
nu cunoșteam pe nimeni aco
lo. Acum însă aveam acolo 
multi cunoscuți și un buh 
prieten, pe secretarul organi
zației de partid.

VICTORIA PAVEL 
elevă

de o altă

zîmbit

o ma
l-a

inginer
tehni-

cald și

,,'Cum, nu 
chimist ? Nu 
cian ?“.

Atunci, el a
ne-a spus: ,,Sînt secretar de 
partid..."

...Autobuzele noastre se de
părtau de Săvinești. Silueta 
înaltă a secției relon domina 
zarea, înapoia noastră. Veni
sem pentru prima oară la Să-

Harnici brigadieri
ai muncii patriotice

Tinerii din gos
podăria co
lectivă „Via

ta Nouă" din Satu 
Mic, raionul Cărei, 
organizați în<r-o 
brigadă utemistă 
de muncă patrioti
că, au întreprins, 
în primăvara acea
sta diferite acțiuni. 
Astfel ei au curățat 
pășunea de scaieți 
și mușuroaie pe o 
suprafață de 200 
hai au nivelat dru-; 
muri pe o lungime 
de 8000 m; au să-

aceste 
muncă 
tineri

pat canale pentru 
apă pe o lungime 
de 400 m.

Efectuînd 
lucrări prin 
patriotică,
brigadieri au adu: 
gospodăriei colecti 
ve economii în va 
loare de 7500 lei 
Prin aceasta ei au 
contribuit la îmbu
nătățirea calității 
pășunilor,- lă dez
voltarea șepfelului 
de animale, la în
lesnirea transpor
turilor și mai ales

la redarea în" cir
cuitul agricol a 
zeci de hectare de 
pămînt expuse pînă 
acum inundațiilor. 
In această muncă 
s-au evidențiat ti
nerii Tătar loan. 
Sreazdău Augustin, 
Chinceș Andrei, 
Ciocan Florica, Co- 
;ondan Terezia și 
Coșar Alexandru 
in frunte cu res
ponsabilul brigăzii, 
Iobaj loan.
TRAIAN FOG AȘ 

învățător

- J

Era dis-de-dimineață cînd 
din toate părțile Sighișoare.i, 
se scurgeau grupuri de tineri 
spre cele 10 autocamioane ca- 
re-i așteptau. Intre timp, cîți- 
va tineri, au fixat drapelele la 
parbrizurile mașinilor și cren
gi cu verdeață. Apoi ca la co
mandă, garflitura celor 10 au
tocamioane a pornit. Aproape 
500 de tineri, membri ai bri
găzilor utemiste de muncă na- 
triotică din oraș plecau iarăși 
spre satele raionului să dea o 
mină de ajutor tinerilor de-a- 
colo, într-o serie de acțiuni 
obștești.

Duminica aceasta, din acest 
grup de tineri făceau parte și 
brigadierii lui Wolf Robert, de 
la „Faianța» care au reușit să 
cucerească drapelul de briga 
dă fruntașă a muncii patrioti
ce pe oraș. Se. aflau și băieții 
lui Konradt Helmuth, de la 
„Nicovala" care doresc mult 
să obțină acest trofeu. De data 
aceasta obiectivul lor era cu
rățirea pășunilor.

La Gospodăria Agricolă de 
Stat din Saschiz s-au prezen
tat vreo 300 de tineri. Ei au 
curățat cîteva zeci de ha de 
pășune, au tăiat mărăcini și 
au risipit mușuroaie.

Pe ogoarele colectivei „Pro
gresul" din comuna Axente 
Sever, raionul Mediaș, răsună 
pînă seara tîrziu, cîntecul de 
bucurie al stăpinilor de azi 
ai pămîntului.

Brigada lui Fuger Matei e 
în întrecere cu brigăzile con
duse de Trifan Simion și 
Muntean Emilian. Nu-i ușor 
să întreti colectiviști cu multă 
experiență ca cei din brigada 
lui Trifan. Tinerii din brigada 
lui Fiiger Matei nu vor insă 
să se lase întrecuți nici în 
ruptul capului. Prima etapă a 
lucrărilor agricole de primă 
vartț s-a încheiat.

In consfătuirea care a avut 
loc recent cu brigadierii s-au 
arătat unele din rezultatele 
obținute: s-a terminat plivi
rea celor 174 hectare de grîu ; 
s-au plivit 32 hectare cu orz 
de toamnă; s-au prășit 5 hec
tare cu sfecli de zahăr; s-a 
plantat un hectar cu roșii și

I. ȘTEFAN
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. SighișOără

■

Ș

G. A. S. Măureni, 
raionul Deta ! To
varășul de serviciu 
primește telefonic 
o înștiințare.

„Astă seară la o- 
reie 7 - 
zenți 
G.A.S. 
scurtă 
mătorii 
secretarul 
zației 
U.T.M. 
Măureni, 
zator de 
dicală, 
secretarului 
tetului 
U.T.M., 
sabilul 
ganda în 
comunal A.V.S.A.P., 
un membru al co

vor fi pre
ia sediul 
pentru o 

ședință ur- 
tovarăși : 

organi- 
bază 

G.A.S. 
organi-

de
a 
un 
grupă sin- 
locțiitorul 

comi- 
comunal 
respon- 

cu propa- 
consiliul

misiei de litigii 
G.A.S.-ului, 
ponsabilul brigăzii 
utemiste de muncă 
patriotică și trac
toristul Popa Si
mion, membru în 
comitetul raional 
U.T.M. Deta.

— Ai 
lergat 
nuți pe 
îi spun
primește înștiința
rea. Acesta însă 
îmi zimbește calm.

— Nu-i bai! 11
anunț doar pe tî- 
nărui Popa Simion.

— Și el îi mobi
lizează pe ceilalți ?

— N-are pe cine. 
— De ce?

ceva de a- 
pînă îi a- 
toȘi șapte !

celui ce

Prietenii
Pentru muncitorii-elevi ai 

Școlii medii serale din Uva 
Mică, raionul Năsăud, din ini
țiativa organizației de bază 
U.T.M. și cu ajutorul condu
cerii școlii ă fost înființat

el răs- 
toate

— Fiindcă 
punde de 
aceste sarcini.

— Și poate să le 
îndeplinească pe 
toate ? E doar un 
singur om!

— La întrebarea 
asta nu-s în măsu
ră să-ți răspund, 
fiindcă nici tova
rășii care i-au dat 
aceste sarcini nu 
s-au întrebat dacă 
un singur om poa
te îndeplini cu suc
ces șapte munci. 
Intrebați-i pe 
ști.

I-am urmat 
tul așternînd 
hîrtie 
rînduri.

muzicii

dîn-

sfa- 
pe 

prezentele

hectar cu ardei; s-a răsă- 
și prășit un hectar cu mor-

un
dit T. -----
covi. Acum s-a stabilit planul 
de muncă pentru etapa a 11-a a 
'ucrărilor agricole de primă
vară. In cadrul acestor lu
crări s-a inclus prășirea a 84 
ha de porumb, 55 hectare de 
cartofi și prașila a Il-a la sfe
cla de zahăr.

La consfătuire a participat 
și tov. Borțan Zaharie, fiera- 
■ul colectivei, care a raportat 
■ă planul de reparație și re- 
’izie pentru uneltele agricole 
-a executat cu „ceva peste 

100 la sută" și a adăugat : .
— Și vă mai rog tovarăși 

:ă-mi aduceți material pentru 
■ele două secerători legători 
centru că la holda de la Va- 
'ea Plopului nu intră com
bina.

— Apoi, bine Zaharie, nici 
n-am gătat cu prășitul și tu 
te gîndești la recoltat ? în
cearcă să glumească Muntean 
Emilian.

dreptate 
Ion Popa,

Zaharie, 
președin-răspunse . . _

tele colectivei. După ploile as
tea dacă începe căldura, o să 
se înspice holda într-o săptă- 
mînă-două și nici nu gîndești 
tind te trezești că te cheamă 
la secerat.

Griul a crescut frumos anul 
acesta. Pe ici, pe colo a în
ceput să scoată capul tite un 
spic. Avea dreptate președin
tele.

In apropiere lucrează echi
pele lui V. Lupu și Vișa Iile 
Tinăra Man Elena, îmbrățișînd 
cu ochii verdele crud al hol
dei de grîu, își potrivește bas
maua peste frunte și începe 
'in tintec. Un cintec din fol
clorul nou ■

Se organizează discuții despre 
situația internațională, despre 
succesele 
regiune.

Și apoi 
nou, mai

colectiviștilor din

din 
tind 

lasă inse-

munca începe 
cu spor, pînă 

peste dealuri se 
rarea.

Rînd pe rînd se îndreaptă 
spre sat echipele și brigăzile 
care au lucrat la timp. Se în
torc cîntînd. In lumina amur
gului pe fețele lor se citește 
mulțumirea sufletească a oa
menilor ce și-au împlinit da
toria.

Ecoul unui tintec
■este valea Visei...

răsună

.....Eu de zestre nu sînt tristă.
Fiindcă sînt colectivistă1'...

In pauza de prînz, colecti
viștii primesc la timp ziarele.

ÎNFRĂȚIȚI
IN
Șl

I

w
rînd cele două 
Alb și Crișul

...Vin £lăcăii-n sat
De-unde au lucrat
Vin cîntînd, cîntînd 

Că munca le-a fost cu
zor,de 

spor !.,.

VICTOR GIURESCU
tehnician

cercul „Prietenii muzicii" 
condus de profesorul Rai- 
man Zintz.

Membrii cercului au la 
îndemînă instrumente muzi
cale cu ajutorul cărora se 
inițiază în tainele muzicii. 
Datorită muncii perseverente 
pe care au depus-o în această 
activitate, muncitori-elevi ca 
Balaș Imre, Nechiti Octavian, 
Bonțoiu Romulus și alții fac 
parte din brigada artistică de 
agitație a școlii.

Pe lîngă orele 
pentru membrii 
prezintă de 4 ori
puneri despre viața și operele 
marilor compozitori.

de exersat, 
cercului se 
pe lună ex-

ZAHARIA SINGEORZAN 
muncitor-elev 

la Școala

Secole la 
rîuri, Crișul 
Negru — mînîndu-și apele lor, 
degradau mii de hectare teren 
arabil. De aici, din hotarul 
comunei Chișineu Criș, așe
zată în sudul Bihorului — 
cele două rîuri. pornesc zglo
bii către ținutul Zărandului 
pe care îl străbat de-a lun
gul și de-a latul, prin zeci 
de cotituri, 
străbătînd 
hidroameliorații 
nele și satele raionului Criș, 
am auzit cîntecele de voie 
bună ale tinerilor țărani 
colectiviști și întovărășiți ro- 
mini, germani, maghiari și 
slovaci înfrățiți în muncă.

Cei prezenți pe șantiere sint 
preocupați de aceeași dorință: 
creșterea suprafețelor arabile 
și punerea lor în valoare, in 
scopul ridicării producției a- 
gricole. De aceea, se întrec la 
hărnicie bihorenii. Unii sapă 
și îndreaptă malurile, t 
curăță pămîntul din văi; 
crările decurg într-un ritm 
și sînt de bună calitate.

De la începutul acestui 
și pînă în prezent, pe șanti
erele de hidroameliorații din 
raionul Criș s-a executat un 
volum de 22.592 metri cubi 
terasamente. Cea mai mare 
animație este pe șantierul 
Hanioș-Vărșand unde locu
itorii comunelor Zerind și 
Adea au executat peste 
3.474 m.c. canalizări ;Chiser — 
— Poganier — 2336 m.c. efectu
ați de colectiviștii din comuna 
Pilul. Pe lîngă lucrările de 
stăvilire a apelor, au mai fost 
întreprinse lucrări de irigație.
Lupta 
nele 
preuș 
într-o

Zilele acestea, 
șantierele de 

din comu-

celor i 
Grăniceri, 
cu cerbicia 
continuă

medie serală

tiinpu-Din cauza 
lui nefavorabil, la 
Ocolul silvic Vișeu 
lucrările de împă
durire au început 
anul acesta mai 
târziu. Pentru a re
cupera răminerea 
în urmă, peste 300 
utemiști și tineri 
din orașul Vișeu 
s-au angajat să con
tribuie Ia aceste lu
crări. Ei au hotă-

rit să iasă la mun
că patriotică în fie
care duminică. Pîni» 
acum au planta’ 
intr-un teren fores
tier peste 22.000 dr 
ouieți și au efec
tuat pe 15 ha revi
zuiri la plantațiile 
din anii trecuți. Lu
crările efectuate de 
către tineri, prin 
muncă patriotică.

alții 
lu- 

i viu

an

din r-vriu-
Olari, Se- 

i naturii este 
desfășurare.

ION
activist cultural

COTOI

au dus la realiza
rea unei economii 
de peste 1000 lei.

Cu ajutorul si în
drumarea dată de 
personalul silvic 
specializat in acest 
domeniu, 
reușit să 
plantații 
calitate.

tinerii au 
realizeze 

de bună

GYURKA COMAN 
tehnician silvic



membrii Comitetului
orășenesc U. T. M.

stă la 
corni te- 
clarifice 
în tim- 

stabilind tct-

In ultima vreme, organi
zațiile U.T.M. din ora
șul Mediaș au întreprins 

numeroase și interesante ac
țiuni pentru educarea comu
nistă a utemiștilor și tineri
lor, pentrii mobilizarea acti
vă a acestora la înfăptuirea 
politicii partidului nostru de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste. Un merit însemnat în 
toate acestea revine și mem
brilor comitetului orășenesc 
U.T.M. care controlează și 
îndrumă cu competență acti
vitatea organizațiilor U.T.M. 
din oraș.

Și lucrul este firesc dacă 
avem în vedere că membrii 

■ comitetului orășenesc U.T.M. 
sînt informați cu regularita
te și ,în mod operativ cu tot 
ce este nou în munca de or
ganizație, că li s-au creat toa
te condițiile pentru a studia 
hotărîrile partidului, ale gu
vernului și ale organizației 
noastre.

în legătură cu modul în 
care sînt informați membrii 
comitetului orășenesc U.T.M., 

. ne-am adresat cu cîteva în- 
i trebări tovarășului Teodor 
Moldovan, prim secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Mediaș.

— La. sediul comitetului o- 
rășenesc — ne-a răspuns dîn- 
sul — se află dosare cu docu
mente de partid și de stat, cu 
hotărîr.i ale C.C. al U.T.M. ale 
biroului regional U.T.M., cu 
hptărîri ale biroului comite- 

' tului orășenesc de partid re
feritoare la activitatea orga
nizației orășenești U.T.M., cu 
hotărîri ale biroului comite
tului orășenesc U.T.M. Pe
riodic, membrii comitetului o- 
țășencsc sînt invitați să con
sulte aceste documente.

Apoi unul dintre secretarii 
Comitetului orășenesc 
dispoziția membrilor 
tului ajul.îndu-i să-și 
problemele neînțelese 
pul studiului, 
odată împreună și ce măsuri 
concrete trebuie luate pentru 
aplicarea în viață a sarcinilor 
cuprinse în documentele res
pective.

— Folosiți și alte mijloace 
pertfru informarea membrilor 
(jbthitetului ?

— Da. Plenarele comitetu
lui, ședințele de birou lărgite 
sau ședințele cu activul la 
care, de obicei, sînt invitați 
și membrii comitetului orășe
nesc U.T.M. numai
atît. De citva 1 
și un alt pre 
tuiri periodice 
de membri ai comitetului o- 
rășenesc U.T.M.

—..In ce constau aceste con
sfătuiri ? La ce folosesc ele ?

— Pentru a explica mai 
bine mă voi folosi de un e- 
xemplu. în toamna anului 
trecut, biroul comitetului o- 
rășenesc U.T.M. și-a propus 
Să ajute organizațiile U.T.M.

- din întreprinderi în îmbună
tățirea muncii de ridicare a 
ealificării profesionale a tine
retului. Sarcina nu era deloc 
ușoară. în întreprinderile din 
orașul, nostru au existat și în 
trecut cursuri de ridicare a 

i calificării tineretului. Multe 
dintre ele erau însă organiza
te formal, birocratic. Existau 
de pildă în unele întreprin
deri un soi de cursuri in care 
intrau tineri din mai multe 
schimburi și secții și cu un 
nivel de pregătire profesio
nală diferit îa asemenea con
diții, firește, cursurile de ri
dicare a calificării nu dădeau 
rezultatele scontate. Iată ce 
am făcut pent ru remedierea 
acestor lipsuri și aplicarea in 
viață a hotărîrii biroului. Am 
invitat la sediu cîțiva mem
bri ai' comitetului, care sînt 
legați direct de procesul de 
producție, printre care ingi-

(Agerpres)

Tea- 
din 

Bra- 
Ir-

a 
llie Mur- 

lnvățămîn-

MIRCEA ANDREI

Moment muzical noul cămin de studenți al Universității„C. I. Parhon" din București 
Foto : S. NICULESCU

Vineri a părăsit definitiv 
R.P. Romînă. Suemitsu Ka- 
dowaki, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Ja
poniei la București.

(Urmare din pag. l-a)

poli- 
încă

acti-

tinerilor s-ar fi putut înlătura 
dacă comitetul U.T.M. ar fi 
Pus .în discuția tuturor tineri
lor în adunări generale des
chise diferite problemele le- 
'gate de spiritul de răspunde- 
.fe' în muncă, de calitatea 
muncii lor,

Sau un alt exemplu. După 
:. cum. se știe învățămîntul po

litic de organizație are un rol 
deosebit de însemnat în edu
carea tinerilor, în dezvoltarea 

•răspunderii lor pentru înde
plinirea sarcinilor de produc- 

, ție, pentru realizarea unor
produse de calitate superioa
ră. La Fabrica „Carmen''
cursurile învățămîntului 
tic s-au întrerupt însă 
de la primele lecții.

Așa stînd lucrurile cu 
vitatea politică, cu munca de 
educație pe care o desfășoară 
comitetul U.T.M. nu este de 
mirare că în rîndurile unor 
tineri, în rîndul unor utemiști 
și chiar al unor membri ai co
mitetului U.T.M. există o con
cepție înapoiată despre criti
că și autocritică. Iată, de pil
dă, cum gîndește tovarășa 

- Duplea Valeria membră în 
comitetul U.T.M. : „Cum să 
critic fetele, mîine am să am 
discuții cu ele". Dacă un 
membru al comitetului U.T.M. 
judecă așa este clar că un a- 
semenea fel de a privi criti- 

-.ea, slaba exigență nu pot 
duce la lichidarea lipsurilor, 
la formarea unei puternice

■ opinii colective împotriva ne
ajunsurilor.

★
Ca orice meserie — spu- 

j nea unul dintre vorbitori — 
și meseria noastră cere tine
rilor să invețe continuu, să-și 
perfecționeze pregătirea pro
fesională. Mulți muncitori din 
fabrică sînt tineri, ei au ne
voie de cunoștințe; de, expe
riență. O parte din aceștia au 
venit în ultimii ani. Este a- 
ceasta o realitate de care co
mitetul U.T.M. ar fi trebuit 

nerul Iulian Pop de la „Emai
lul roșu", inginerul C. Ciobî- 
ncan de la „Partizanul păcii", 
inginerul Ion Moldovan de la 
A.C.R.A.T. etc. împreună 
ne-am sfătuit cum anume să 
procedăm pentru a ajuta or
ganizațiile U.T.M. în rezolva
rea acestei probleme. Consfă
tuirea aceasta ne-a fost de un 
real folos. Membrii comitetu
lui orășenesc au făcut atunci 
multe propuneri interesante, 
valoroase cu privire la căile 
și mijloacele practice de ridi
care a calificării tinerilor 
muncitori.

— Și care sînt rezultatele?
— Pînă acum, la propune

rea organizațiilor U.T.M., au 
fost create în întreprinderile 
orașului 54 de noi cursuri

frecventate de aproape 1.000 
de tineri muncitori. La orga
nizarea acestor cursuri s-a ți
nut seama de lipsurile din 
trecut, precum și de cerințele 
actuale ale tehnicii, de sarci
nile economice care stau anul 
acesta în fața întreprinderilor 
din oraș. Au apărut de ase
menea și unele forme intere
sante privind ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor 
ingineri și tehnicieni. La „E- 
mailul roșu" de exemplu, din 
inițiativa tovarășului Iulian 
Pop, membru al comitetului 
orășenesc U.T.M. s-a organi
zat nu de mult un cerc al ti
nerilor ingineri și tehnicieni 
care studiază posibilitățile 
practice de mecanizare și au
tomatizare a procesului de 
producție. Asemenea cursuri 
de ridicare a calificării, atît 
pentru tinerii muncitori cît și 
pentru tinerii ingineri și teh
nicieni continuă să se creeze.

— Aveți și ai te exemple de 
consfătuiri asemănătoare ?

— Da. După apariția Direc
tivelor C C. ale P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării partidului, 
am invitat la sediu mai mulți 
membri ai Comitetului oră
șenesc și ne-am sfătuit îm
preună cum anume putem 

să
sa.

țină seama în activitatea 
în planurile de muncă ale 

comitetului U.T.M. găsești 
ce-i drept de fiecare dată a- 
mintită șj sarcina de a se o- 
cupa de ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, fără 
însă să se arate concret ce 
măsuri se vor lua pentru a- 
ceasta. în ce privește ridica
rea calificării profesionale au 
fost organizate de către con
ducerea întreprinderii instruc
taje la locul de muncă cu toți 
muncitorii. Sigur, ele au fost 
folositoare, dar insuficiente. 
Tineretul are nevoie de for
me organizate în care potri
vit pregătirii acumulate să 
dobîndească noi cunoștințe 
profesionale, care să-i ajute 
să se descurce mai ușor în 
producție, mai ales în situația 
cînd se asimilează noi modele 
și sortimente. Mulți tineri 
se străduiesc să învețe din 
experiența celor mai buni 
dar unii se mulțumesc cu cu
noștințele dobîndite în școală, 
alțij cum sînt Coman Florica, 
Alexandru Cornelia, Buimes- 
tru Ludmila, Kohonț Ecateri- 
na bat chiar pasul pe loc. Nu 
este de loc o laudă pentru co
mitetul U.T.M. că nici unul 
din cei 130 de utemiști nu ci
tesc cărți tehnice. Este limpe
de că sînt absolut necesare 
forme organizate de ridicare 
a calificării profesionale care 
să aibă la bază o programă 
analitică bine gîndită. în care 
lecțiile predate să fie la un 
nivel superior și desigur, le
gate de nevoile concrete ridi
cate de producție.

In adunare s-au dezbătut 
pe larg măsurile ce le va lua 
organizația U.T.M. 
ridicarea calificării tinerilor.

Noi considerăm 
problema organizării temei
nice, pe o scară largă a 

pentru

însă că

ajuta practic organizațiile 
U.T.M. din unele întreprin
deri ca „Vitrometan* ..Emai
lul roșu", „8 Mai" ș: altele să 
îmbunătățească calitatea pro
duselor la care lucrează tine
rii muncitori. Astfel de con
sfătuiri se organizează acum 
destul de des la noi. Ele con
stituie o formă, un mijloc prin 
care membrii comitetului oră
șenesc U.T.M. nu numai că 
sînt informați de acțiunile pe 
care biroul comitetului oră
șenesc le întreprinde, dar care 
le dau posibilitatea să ia par
te activă la realizarea sarci
nilor ce ne stau In față.

— Din cele spuse pînă a- 
cum s-ar putea înțelege că lu
crurile stau ideal. Așa să fie 
oare ?

— Nu. Nu aș vrea să se în
țeleagă așa ceva. Din păcate 
în organizarea activității 
membrilor comitetului oră
șenesc U.T.M. mai sînt încă 
destule lipsuri. Unii membrii 
ai comitetului orășenesc cum 
sînt Aurel Floca de la între
prinderea „8 Mai", Iohana 
Gabor de la întreprinderea 
Vasia Vasilescu" își rezumă 

întreaga lor activitate doar la 
a lua cunoștință de sarcinile 
care stau în fața organizației 
orășenești U.T.M. Practic, 
însă, în organizațiile U.T.M. 
de care răspund, ei nu-și fac 
pe deplin datoria, nu se stră
duiesc să dea viață învăță
mintelor, concluziilor pe care 
le desprind din ședințele și 
consfătuirile la care participă. 
Avem de asemenea și cîțiva 
membri ai comitetului orășe
nesc U.T.M. ca Hermina Bin
der de la I.O.M. și Ana Cio- 
banu de la „8 Mai" care nu 
participă de multe ori nici 
măcar la plenarele ordinare 
ale comitetului orășenesc.

Care sînt cauzele acestor 
lipsuri ?

— In primul rînd faptul că 
membrii comitetului orășenesc 
nu au fost suficient de exi
geați față de acești tovarăși, 
că nu i-a pus să raporteze 

plenarele comitetului o- 
și-au îndepli- 

ei 
în viață a 

hotărârilor. Bineînțeles că noi 
ne străduim să lichidăm aces
te lipsuri.

in
rășenesc cum 
nit sarcinile, cum luptă 
pentru aplicarea

VA

acțiunii de ridicare a califi
cării profesionale a tinerilor 
muncitori depinde într-o foar
te mare măsură de condu
cerea întreprinderii. Pe acea
stă linie credem că ar trebui 
luate grabnic măsuri de or
ganizare a unor forme con
crete de perfecționare profe
sională care să aibă la bază 
un plan bine studiat, o ana
liză temeinică a nivelului de 
pregătire al tineretului și care 
să se desfășoare pe baza unor 
programe analitice strîns le
gate de nevoile producției.

★
— Aș dori să spun cîteva 

lucruri cu privire la brigăzile 
de producție ale tineretului
— a spus tovarășul Ion Tu- 
tunaru, organizatorul grupei 
de partid din secția Astra. 
Mergiu este un muncitor 
fruntaș. în brigada sa sînt 
însă cîțiva tineri rămași în 
urmă. E bine că avem un a- 
semenea fruntaș, dar bine ar 
fi dacă toți tinerii din briga
dă ar fi ca el. Căci ce fel de 
brigadă este aceasta în 
este un fruntaș și cinci 
dași?

Tovarășul Tutunaru a 
cat o problemă deosebit 
însemnată, aceea a brigăzilor, 
a contribuției pe care o aduc 
ele la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. în Fabrica „Carmen-1 
sînt 8 brigăzi de producție ale 
tineretului. Sarcina acestora
— așa cum s-a arătat la cel 
de-al III-lea Congres al 
U.T.M. — este de a transfor
ma locul de muncă unde au 
fost create într-un loc de 
muncă fruntaș. Lucrînd în 
brigadă mulți tineri deprind 
mai ușor meseria, își organi
zează mai bine locul de mun
că, obțin rezultate mai bune 
in producție. La Fabrica „Car-

care
co-

ridi- 
de

Fotbal
reprezentativă de

U.R.S.S., care va în-

Ivanov 
Moshi.

Echipa 
fotbal a 
tîlni la 21 mai într-un meci 
amical selecționata R. P, Po
lone, a sosit la Varșovia. An
trenorul principal al echipei, 
Gavril Kacialin, a comunicat 
ziariștilor că echipa pentru 
partida de duminică va fi ur
mătoarea : Iașin — Medakin, 
Netto, Petrov — Voronin, Voi
nov — Metroveli, 
Batanov, Bubukin,

★
Intr-un meci de 

tru preliminariile 
tului mondial, 
niei și Țării Galilor, au termi
nat la egalitate 1-1 (0-0). Pri
ma partidă fusese cîștigată de 
echipa Spaniei cu scorul de 
2-1. Aceasta se califică pentru 
etapa următoare și va întîlni 
formația 
Ghana și

fotbal pen- 
campiona- 

echipele Spa-

dintreînvingătoare 
Maroc.

Șah
sfîrșit turneul inter

puse.
A luat 

național de șah de la 
In ultima rundă, maestrul ma
ghiar Honfi a ciștigat o parti
dă decisivă la Neickirch și cu 
aceasta locul întîi. Șahistul 
romîn V. Ciocîltea a remizat 
la mutarea 71 cu Donev deși 
in prima parte a partidei a 
avut avantaj.

★
înaintea ultimului tur al 

meciului de șah dintre echi
pele selecționate ale U.R.S.S. 
și Iugoslaviei, scoru] este de 
27-23 în favoarea șahiștilor 
sovietici. Pînă acum cel mai 
bun rezultat individual l-a 
obținut marele maestru Ti
gran Petrosian care a acumu
lat 4 puncte din 5 posibile. în 
turul 5, Petrosian l-a învins pe 
maestrul iugoslav Bertok. Par
tida dintre Stein și Gligorici 
s-a terminat remiză, iar Aver
bach l-a învins pe Matanovici.

Tenis da masă
CLUJ 19 (Agerpres) prin 

telefon : Echipe selecționată 
de juniori a R. P. Romîne la 
tenis de masă a învins cu sco
rul de 5—2 echipa Racing 
Club de France, într-un meci 
amical desfășurat 
Casa de cultură a 
din Cluj. Excelent 
Angelescu, care 
trei victorii, învingînd printre 
alții și pe campionul Franței 
M. Barouh.

vineri la 
tineretului 
a jucat N. 
a obținut

u

in a- 
orga- 
Anul 
făcut

privință a greșit 
U.T.M. de aici.
de pildă, nu s-a 
instruire temeinică a

men“ multe dintre brigăzi 
sînt organizate formal. Aici, 
fiecare tînăr din brigadă se 
interesează de munca lui, de 
operația lui.

Cuprinderea tuturor tineri
lor în brigăzi ajută organiza
ția U.T.M, să-i mobilizeze mai 
activ pe tineri în întrecerea 
socialistă organizată de sindi
cate. Este necesar însă ca ac
tivitatea brigăzilor să fie bine 
îndrumată. Or, tocmai 
ceasta 
nizația 
acesta, 
nici o 
responsabililor de brigăzi, nici 
o consfătuire de analiză a 
activității lor nu a avut loc. 
iar ajutorul practic a- 
cordat de comitetul U.T.M. 
brigăzii este... practic inexis
tent. Au fost chiar unele in
dicații greșite care îngreunea
ză munca brigăzilor. Așa, dt 
pildă, programele de lucru ale 
brigăzilor se întocmesc de că
tre responsabilul brigăzii și 
controlorul de calitate și nu 
de întregul colectiv al brigăzii 
așa cum ar trebui să se facă. 
Nu e de mirare deci că în 
multe cazuri ele seamănă ca 
două picături de apă de la o 
lună la alta (exemplu, brigă
zile conduse de Șerbu Maria 
Ungă Elena).

Comitetul U.T.M. a proce 
dat greșit atunci cînd a orge 
nizat brigăzi și nu a cu prin ■ 
în cadrul lor și muncitor 
vîrstnici, cu experiență, care-' 
pot ajuta pe tineri să mun 
ceașcă mai bine. La banda d- 
producție unde lucrează bri 
gada lui Ungă Elena lucreaz” 
și două muncitoare vîrstnice 
Ele nu fac însă parte din bri
gadă. Și trebuie să arătăm că 
experiența muncii lor ar fi 
ajutat pe tinerele David Flo-

Pregătind un nou -_-cr c gazetei de pe-ete. (Lc Școc*a de 7 c~- nr. 110 din Capitală). 
Foto,: GR. PREPELIȚA J

Diaconescu, 
membri ai 

Stat, Aurel

Vineri seara Ștefan Voîtec, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, a o- 
ferit un dineu in cinstea dL 
Ruslan Abdulgani, vicepre- 
ședintele Consiliului Suprem 
Consultativ al Indoneziei.

La dineu au luat parte llie 
Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii, Grigore 
Geamănu. secretarul Consi
liului de Stat, Anton Breiten- 
hofer, Dumitru 
Maria Rosetti, 
Consiliului de
Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Ni- 
colae Ionescu, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolu
lui și Chimiei. Bucur Șchiopu, 
adjunct al ministrului Agri
culturii, Dionisie Ionescu, șe
ful Ceremonialului de Stat, 
Stanciu Stoian, președintele 
Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele 
deputați 
Naționale 
oficiale.

La dineu au luat parte, de 
asemenea, persoanele care in-

din Asia 
ai Marii 

și alte

și Africa.
Adunări 
persoane

INFO RMAȚII
Colectivul Teatrului „Vladi

mir Maiakovski- din Moscova, 
în frunte cu regizorul N. P. 
Ohlopkov. artist al poporului 
al U.R.S.S., care întreprinde 
un turneu în țara noastră, a 
vizitat vineri cartierul munci
toresc Tractorul, monumente 
istorice ale orașului și Poiana 
Brașov.

Seara. artiști ai Teatrului 
de stat și Teatrului Muzical, 
precum și formații de artiști 
amatori din localitate au dat 
un spectacol în cinstea oaspe
ților.

Astă seară, colectivul 
trului „V. Maiakovski" 
Moscova va prezenta la 
șov piesa „Poveste din 
kutsk“ de A. Arbuzov.

★
Lucrările Consiliului supe

rior al școlilor, consacrate 
dezbaterii problemelor prin
cipale privind trecerea trep
tată la învățămîntul general 
de 8 ani, s-au încheiat vineri 
seara.

Concluziile dezbaterilor au 
fost expuse de tov. Petre Dră- 
goescu, președintele Consiliu
lui superior al școlilor.

In încheierea lucrărilor 
luat cuvîntul tov. 
gulescu, ministrul 
tului și Culturii.

Plecarea din București a ministrului

u

rica, Matei Măria, Stoica Lu
cia să lucreze mereu mai 
bine.

Există în fabrică patru pos
turi utemiste de control. Ele 
au făcut lucruri folositoare. 
Tinerii care au manifestat ne
glijență au fost criticați și 
satirizați la gazetele posturi
lor. Activitatea posturilor nu 
s-a ridicat însă la nivelul ce
rințelor. De multe ori criticile 
sînt constatative, nu se fac 
propuneri care sg ducă la îm
bunătățirea muncii. Sesizările 
nu sînt în momentul de față 
rezultatul unui raid care să 
dea posibilitatea postului să 
analizeze în amănunțime 
munca unor tineri, a unor 
sectoare de activitate. De a- 
ceea criticile sînt de multe ori 
formale. Vina comitetului 
U.T.M. este că nu a instruit 
suficient colectivele posturilor, 
nu le-a arătat concret cum să 
muncească. Multe probleme 
•esizate în ancheta ziarului 
nostru se puteau înlătura cu 
prijinul posturilor dacă acti

vitatea lor ar fi fost
ientată de comitetul

bine o-
U.T.M.

în adu-
*

Problemele ridicate
area generală deschisă orga- 
izată pe marginea anchetei 
ublicate de ziarul nostru, 
psurile manifestate în mun- 
a comitetului U.T.M. nu sînt 
trăine biroului comitetului 
aional U.T.M. Nicolae Băl- 
escu. El se face vinovat pen- 
ru faptul că nu a controlat 
uficient munca acestei orga
nizații, nu a luat la timp mâ
lurile cuvenite pentru ajuto- 
area concretă și eficace a or

ganizației de bază U.T.M. In
structorul care răspundea de 
această organizație a venit rar 
in fabrică. Nu a analizat pro
blemele în mod concret, nu a 

soțesc pe vicepreședintele 
Consiliului Suprem Consulta
tiv al Indoneziei, ambasado
rul Indoneziei la București, 
Sukrisno și membri ai Amba
sadei.

In timpul dineului, toastând, 
vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Ștefan Voîtec, a sub
liniat printre altele că vizita 
oaspeților indonezieni consti
tuie o expresie a prieteniei 
dintre Indonezia și Romînia, 
prietenie pe care poporul ro
mîn o prețuiește în mod deo
sebit. Popoarele romîn și in
donezian se simt aproape prin 
hotărîrea lor comună de a-și 
consacra eforturile pentru 
construirea unei lumi din 
care să fie eliminate colonia
lismul șj primejdia de război, 
prin aspirația lor de a vedea 
instaurate între toate statele 
relații de coexistență pașnică 
și prin dorința lor reciprocă 
de colaborare rodnică. Sîntem 
alături de
— a spus 
care el o 
progresul

pcporul indonezian 
el — în lupta pe 
desfășoară pentru 

patriei sale, pentru

In țara noastră se află de o 
săptămină, ca invitat al Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Bin- 
tang Dharmasetia, președinte 
al Asociației de prietenie In
donezia-Romîni a.

în acest timp, oaspetele in
donezian a avut întrevederi 
la I.R.R.C.S. și la Ministerul 
învățămîntului și Culturii, s-a 
întîlnit la Institutul de petrol, 
gaze și geologie cu studenți 
indonezieni care se află la 
studii în țara noastră și a fă
cut diverse vizite în Capitală, 
în mari întreprinderi indus
triale, la instituții cultural- 
științifice.

★
Stațiunea Mamaia a inau" 

gurat noul sezon primind joi 
primul grup de 30 de turiști 
sovietici. După două zile de 
vizitare a litoralului romî- 
nesc, ei își vor continua călă
toria în R.P. Bulgaria. Și-au 
mai anunțat sosirea oaspeți 
din R.D. Germană, R.S. Ceho
slovacă, Austria, S.U.A. și 
Finlanda. Pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni, stațiunea Mamaia 
va găzdui peste 800 turiști și 
oaspeți străini.

(Agerpres)

La plecare, d-1 Kadowakl a 
fost salutat de N. Șerban, di
rector ad-interim al Protoco
lului Ministerului Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

u

sesizat neajunsurile. Ar fl tre
buit ca un activist al comite
tului raional U.T.M. să rămî- 
nă în întreprindere o perioa
dă mai îndelungată, să ana
lizeze cu toată seriozitatea 
munca comitetului U.T.M.; 
deficiențele și să pună umă
rul la îmbunătățirea muncii 
organizației U.T.M.

★
La creșterea continuă a ca

lității încălțămintei pentru 
copii produsă de Fabrica 
„Carmen14 trebuie să contri
buie deopotrivă colectivul din 
fabrică și cele din fabricile 
furnizoare de materii prime 
și materiale auxiliare „Nico
lae Bălcescu" și „Flacăra Ro
șie". Noi propunem organiza
țiilor U.T.M. din aceste între
prinderi să analizeze posibili
tățile prin care tinerii pot 
contribui la îmbunătățirea ca
lității semifabricatelor, spriji
nind astfel Fabrica „Carmen" 
să îmbunătățească continuu 
calitatea încălțămintei pentru 
copii.

De asemenea, fabrica nu 
are un laborator pentru dife
rite încercări și nici suficien
tă documentație tehnică în ce 
privește încălțămintea pentru 
copii. Direcția generală tute
lară, Institutul de cercetări 
pielărie-cauciuc, fabricile fur
nizoare, trebuie să acorde în
treprinderii „Carmen" mai 
mult sprijin pe această linie.

La adunarea deschisă a or
ganizației U.T.M. de la Fa
brica „Carmen" au luat cu
vîntul și tovarăși din condu
cerea întreprinderii. Tinerii 
așteptau să audă din partea 
acestora ca și din partea re
prezentantului Direcției gene- 
rale industriale pielărie, în
călțăminte, cauciuc din . Mi
nisterul Industriei Ușoare cî
teva indicații cu privire la ce

in- 
in.

ex
pre

sa și a celorlalți dem- 
indonezieni în R. P. Ro- 
va contribui la dezvol- 
și pe mai departe a

zădărnicirea uneltirilor agre
sive ale imperialiștilor și co
lonialiștilor, pentru menține
rea păcii in lume.

In încheiere Ștefan Voitec 
a toastat pentru fericirea ți 
prosperitatea poporului indo
nezian, pentru președintele 
Sukarno. pentru prietenia 
dintre popoarele romîn și 
donezian, pentru pace în 
treaga lume.

Ruslan Abdulgani și-a 
primat convingerea că ] 
zența 
ni tari 
mînă 
tarea 
prieteniei și colaborării din
tre cele două țări. El a subli
niat că în politica lor exter
nă atît Romînia cît și Indo
nezia promovează cu consec
vență principiul coexistenței 
pașnice, duc o luptă fermă 
antiimperialistă și anticolo
nialistă, pentru pace și co
laborare internațională. Mul
țumim din inimă Romîniei — 
a spus el — pentru atitudi
nea consecventă adoptată de 
reprezentanții ei la O.N.U. 
de sprijinire a Indoneziei în 
problema Irianului de Vest.

Oaspetele a exprimat mul
țumiri pentru ospitalitatea și 
căldura cu care reprezentanții 
Indoneziei au fost 
peste tot în cursul 
făcute pînă acum 
noastră, și a apreciat în mod 
deosebit succesele pe care 
poporul romîn le-a obținut în 
opera de reconstrucție a 
țării.

In încheiere, Ruslan Ab
dulgani a toastat pentru pros
peritatea și prietenia popoare
lor romîn și indonezian, pen
tru președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gh. 
Gheorghiu-Dej, pentru pace, 
prietenie și progres.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordiala.

primiți 
vizitelor 
în țara

(Agerpres)
cit mai

(Urmare din pag. I-a)

dezvoltă continuu. Trebuie 
muncim în așa fel încît ave
rea obștească să fie mereu mai 
mare. Dar pentru asta avem 
nevoie de învățătură, de știin
ță, ori dacă nu înveți nu poți 
să muncești bine, nu poți să 
aplici în muncă regulile știin
ței. Zic bine Vaiere 7 (Bică îl 
aprobă cu o înclinare a capu
lui). De zis știu eu că zic bine, 
continuă tatăl, dar n-am 
cui fiindcă Traian al meu 
nu mă ascultă. De-aia mă 
gîndeam, Vaiere, să discutați 
voi, la~ U.T.M., cu el, să-l fa- 
' Ț J.1 înțeleagă că trebuie Ceți să

anume trebuie să facă pentru 
a-și îmbunătăți continuu acti
vitatea în producție, pent-ru a 
da produse de bună calitate, 
Ce ajutor și sprijin văr primi 
în această direcție. în cuvîn- 
tul lor, tovarășii din conduce
rea întreprinderii nu au în
drumat, nu au arătat în mod 
clar tinerilor ce trebuie să 
facă. Era foarte necesar să le 
spună în mod clar tinerilor 
cu ce pot contribui la îmbu
nătățirea calității produselor, 
să le dea sugestii tinerilor 
pentru îmbunătățirea muncii 
organizației U.T.M. în aduna
re s-au adus unele critici, 
s-au semnalat unele stări de 
fapt care n-ar trebui să existe, 
în loc să analizeze aceste 
semnale critice, în cuvîntul 
său tovarășul inginer șef a 
trecut 
chiar o 
față de 
aduse 
derii.

peste ele, a dovedit 
anumită... nervozitate 
criticile care au fost 
conducerii întreprin-

★
Adunarea generală deschisă 

a aprobat un proiect de hotă- 
rîri în care s-au prevăzut 
măsuri privind încadrarea tu
turor tinerilor în cele cinci 
cursuri de ridicare a Calificării 
profesionale care se vor crea 
în fabrică, reorganizarea bri
găzilor posturilor utemiste de 
control, organizarea de schim
buri de experiență între bri
găzi și posturi utemiste de 
control, de întîlniri între ti
nerii din fabrică, cumpărători 
și vînzători din magazine, în
tre tineri muncitori și frun
tași și multe altele.

Măsurile stabilite sînt ori
entate spre problemele esen
țiale care să-i ajute pe ti
neri să contribuie la realiza
rea unei încălțăminte pentru 
copii de bună calitate, mereu 
mai frumoasă și durabilă. 
Trebuie numai ca ele să fie 
îndeplinite. în această direc
ție biroul Comitetului raional 
U.T.M. „N, Bălcescu" trebuie 
să acorde un sprijin concret 
și permanent.

Revista „Tînărul 
leninist" 

împlinește zece 
ani de activitate

și inițiativelor 
din activitatea 

■ și organizațiilor 
pentru mărirea 

a aportului 
generații în con- 
socialistă, pentru 

în rîndurile 
a trăsăturilor 

specifice 
societății

■

„Tînărul leninist", re
vistă editată de Comitetul 
Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor împlinește 
zece ani de apariție.

„Tînărul leninist" joacă 
un rol important în munca 
de înarmare a activului 
U.T.M. cu ideologia mar- 
xist-Ieninistă, cu politica 
partidului nostru, în ridi
carea continuă a nivelului 
activității organelor și or
ganizațiilor Uniunii Tine
retului Muncitor.

In cei zece ani de apari
ție, revista s-a dovedit a fi 
un ajutor prețios al tutu
ror organizațiilor U.T.M. 
întregul activ al Uniunii 
Tineretului Muncitor gă
sește în „Tînărul leninist" 
un sfătuitor de nădejde, un 
sprijin în strădania de a 
face mereu mai bogată în 
conținut viața -organizați
ilor U.T.M.

„Tînărul leninist" con
tribuie la răspîndirea me- 
todelor 
valoroase 
organelor 
U.T.M. 
continuă 
tinerei | 
strucția 
dezvoltarea 
tineretului 
politico-morale 
omului nou al 
socialiste, pentru educarea 
și călirea unui tineret cu 
temeinică pregătire profe
sională, cult, devotat trup 
și suflet partidului, cauzei 
comunismului.

Aprofundînd experiența 
de muncă a organelor și or
ganizațiilor U.T.M., scoțînd 
Ia iveală și subliniind ceea- 
ce e valoros în aceasta, 
transformîndu-se într-o tri
bună puternică a experien
ței bune in toate laturile 
activității U.T.M., mărin- 
du-și operativitatea în dez
baterea problemelor vieții 
de organizație, 
du-și 
tare a materialelor, 
nărui 
revistă mereu 
entă, 
puternic în munca organi
zațiilor utemiste. Cu prile
jul împlinirii unui deceniu 
de apariție a „Tînărului le
ninist", colectivul redacțio
nal al „SCînteii tineretului” 
trimite colectivului de re
dacție al revistei „Tînărul 
leninist" un salut tovără
șesc, urîndu-i noi succese 
în activitatea pe care o 
desfășoară pentru editarea 
unei publicații 
bune și folositoare întregu
lui activ al U.T.M.

îmbogățin- 
formele de prezen- 

„Tî- 
leninist" va fi o

mai efici- 
un ajutor tot mai

să-și termine măcar cele șapte- 
clase elementare.

— Așa o să facem, nea Cos- 
tică, să n-ai nici o grijă, îl a- 
sigură Bică. Apoi cei doi, ta
tăl și fiul, plecară. Privindu-i 
cum se depărtează discutînd 
cu aprindere, Bică zîmbi.

— Nu cred că ai motive să 
fii vesel, i-am reproșat.

— Ba am, susținu el. E 
drept că Traian nu procedea
ză ca un adevărat utemist. E 
aici și vina noastră, a birou
lui organizației U.T.M. pen
tru că după ce l-am primit în 
U.T.M. am uitat cu totul 
el. Firește o să-l ajutăm 
se îndrepte. Dar dacă 

de 
să 

nea 
Costică, tatăl lui Traian, (și nu
este ăsta singurul caz) vine să 
ne ceară sprijinul în educarea 
fiului său înseamnă că organi
zația U.T.M, se bucură de 
prestigiu și încredere în rin- 
dul oamenilor din sat. Păi nu 
e ăsta un motiv de care să mă 
bucur ?.

—•--
In fața examen u'ui 

de maturitate
(Urmare din pag. l-a)

lua 
în 

lipsuri
parcurs.
penfru exame- 
au început din 
se simte acum, 
intens, freamă-

ment care esfe stadiul pregăti
rii fiecărui elev, pentru a 
măsurile cele mai eficiente 
vederea remedierii unor 
care se ivesc pe

Deși pregătirile 
nul de maturitate 
toamnă, în școală 
din ce în ce mai 
ful ce precede marile evenimente 
școlărești. Cu tofii — elevii și 
profesorii — așteptăm cu nerăb
dare rezultatul muncii noastre co
mune. în perioada care a mai ră
mas vor fi luate și alte măsuri 
pentru a încheia pregătirile ele
vilor clasei a Xl-a. Astfel, la 4 iu
nie va avea loc o consfătuire a 
profesorilor și a elevilor în care 
se va stabili programul concret 
de pregătire pentru ultimele 3 
săptămîni de școală. în cadrul a- 
cestei consfătuiri se va stabili 
planul concret de muncă al fiecă
rui elev. Sîntem convinși că în
treaga muncă desfășurată pentru 
buna pregătire a examenului de 
maturitate ne va aduce bucuria 
obținerii rezultatelor dorite.



DE PESTE HOTARE IS. Hrușciov și John Kennedy
se vor intîlni la Viena

Lucrările conferinței
de la Geneva

în zilele de 3 și 4 iunie
In toata lumea — viu interes 

fața de Forum

în problema Laosului
GENEVA 19 

TASS transmite: 
din 18 mai a Conferinței inter
naționale pentru reglemen
tarea problemei Laosului, 
după cuvîntarea rostită de K. 
Menon, șeful delegației indi
ene, a luat cuvîntul Fumi 
Vongvicit, reprezentantul Par
tidului Neo Lao Haksat.

Independență — iată năzu
ința fierbinte a poporului, a 
subliniat Fumi Vongvicit. Lao- 
sul trebuie să fie suveran din 
toate punctele de vedere. Tre
burile sale trebuie să fie re
zolvate de laoțienii înșiși fără 
vreun axnestec din afară. Neu
tralitate — iată de ce are ne
voie o țară care nu va permite 
nici unui stat să creeze baze 
militare pe teritoriul laoțian. 
Laosul va stabili relații diplo
matice cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor politică 
și socială. El va acceptă aju
torul tuturor, dar fără vreo 
condiție. Unitate — iată ce 
este important pentru Laos. 
Democrație — iată ce este ne
cesar țării, Prosperitate — iată 
ce anume cere în mod insis
tent poporul. Acordurile de la 
Geneva din 1954, care 
nosc independența, suverani
tatea, unitatea și integritatea 
teritorială a Laosului, cores
pund țelurilor luptei partidu
lui Neo Lao Haksat.

Sîntem gata să colaborăm cu 
guvernul regal condus de 
prințul Suvanna Fumma care 
duce o politică de pace, neu-

(Agerpres) 
La ședința

recu-

tralitate și conciliere națio
nală, a continuat Vongvicit. 
Din păcate, S.U.A. s-au ames
tecat în treburile interne 
ale Laosului și au dus țara la 
actuala situație gravă.

Vongvicit a subliniat că 
S.U.A. desfășoară o activitate 
militară în Laos, și totodată 
controlează economia 
Totuși de la începutul 
1961 evenimentele au 
turnură nefavorabilă 
S.U.A. S.U.A. nu au izbutit să 
convingă pe nimeni că „gu
vernul" rebelilor este un gu
vern legal". Unii au vrut să 
înlăture guvernul Suvanna 
Fumma, a continuat Vongvi
cit, dar acesta continuă să 
rămînă singurul guvern legal 
și se bucură de sprijinul 
deplin al poporului, al Parti
dului Neo Lao Haksat.

Sperăm din suflet că con
ferința va adopta hotărîrile 
cuvenite, va pune capăt ames
tecului american în Laos și 
va adresa o declarație și che
marea de a se respecta inde
pendența și neutralitatea Lao
sului. Numai în aceste condi
ții va putea fi asigurată pacea 
în Laos și în general în Asia 
de sud-est.

Aprobăm conținutul celor 
două proiecte ale „Declarației 
cu privire la neutralitatea 
Laosului" și „Acordului cu 
privire la retragerea de pe te
ritoriul Laosului a trupelor 
străine și a personalului mili
tar străin și cu privire la im-

țării, 
anului 
luat o 
pentru

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către ambasadorul 

R. P. Romîne în Cipru

puternici rile Comisiei interna
ționale", prezentate de delega
ția Uniunii Sovietice. Ele con
stituie o bază pentru discu
tarea și reglementarea aspec
tului internațional al proble
mei laoțiene, a spus 
iere Vongvicit.

La ședința din 18 
mul a luat cuvîntul 
Murville, ministrul Afacerilor 
Externe al Franței. Exprimîn- 
du-și satisfacția că, însfîrșit, 
conferința și-a început lucră
rile. el a declarat că această 
conferință este calea cea mai 
sigură spre realizarea țelului 
propus.

Reprezentantul Franței a ce
rut să se pună capăt livrări
lor de armament în această 
țară și încă într-o cantitate 
care depășește necesarul obiș
nuit pentru echipamentul unor 
forțe armate. încetarea focu
lui și controlul, a arătat eh 
au într-o oarecare măsură un 
caracter preliminar. Problema 
trebuie rezolvată în așa fel 
incit să se garaneze indepen
dența și neutralitatea Laosului.

După părerea șefului dele
gației franceze, punctul de 
plecare trebuie să-l constituie 
o declarație a unui guvern la
oțian care să acționeze în ca
drul deplinei sale suveranități, 
în sensul că este decis să-și 
asume anumite obligații. Gu
vernul ar exprima, firește 
dacă va dori, dorința poporu
lui de a trăi intr-un stat suve
ran și independent și de a asi
gura respectarea unității și in
tegrității sale teritoriale în 
conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U.

în încheiere Couve de Mur
ville a promis că va prezenta 
conferinței un proiect de pro
puneri franceze concrete.

în înche-

mai. ulti- 
Couve de

NICOSIA 19 (Agerpres). — 
La 18 mai, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Republica 
Cipru, Mircea Bălănescu, și-a 
prezentat scrisorile 
tare președintelui 
Cipru, Makarios.

La prezentarea 
au asistat vicepreședintele 
Republicii Cipru, dr. Fazii 
Kuciuk, ministrul Afacerilor 
Externe, Spiros Kyprianou, și

de acredi- 
Republicii

scrisorilor

Kondos, ministru la Președin
ție.

Ambasadorul R. P. Romîne 
a fost însoțit de primul secre
tar al Ambasadei romîne la 
Nicosia, Stelian Pereanu.

După solemnitatea prezen
tării scrisorilor de acreditare, 
președintele Republicii Cipru, 
Makarios, s-a întreținut cu 
ambasadorul romîn Mircea 
Bălănescu.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

GENEVA 19 (Agerpres). — Șe
dința din dimineața zilei de 19 
mai, prezidată de A. A. Gromlko, 
a fost consacrată problemelor re
feritoare la activitatea Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control pentru Laos.

Sesiune științifica închinată 
legăturilor culturale 

romîno - poloneze

GENEVA 19 (Agerpres). - 
In ședința din după-amiaza 
zilei de 19 mai a Conferinței 
internaționale pentru Laos, 
prezidată de MacDonald (An
glia), a luat cuvîntul Ung 
Van Khiem, ministrul Aface
rilor Externe al R. D. Viet
nam.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul reprezentantul Vietnamu
lui de sud- Următoarea ședin
ță a fost fixată pentru 22 mai.

PP scurtă

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— TASS transmite : La Mos
cova s-a anunțat oficial că 
N. S. Hrușciov și John Ke
nnedy au căzut de acord să 
se întilnească la Viena in zi
lele de 3 și 4 iunie.

Această înțelegere a fost 
realizată în urma unui schimb 
de păreri pe căi diplomatice 
care a început în martie a.c., 
precum și a unui schimb de 
mesaje.

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și John Kennedy,

președintele S.U.A., au stabilit 
ca această intilnire să nu aibă 
drept scop ducerea de trata
tive sau realizarea unui acord 
in principalele probleme in
ternaționale care afectează in
teresele altor țări.

Această intilnire va oferi 
insă prilejul adecvat și bine 
venit pentru un prim contact 
personal între ei și un schimb 
general de păreri asupra prin
cipalelor probleme referitoare 
la relațiile dintre cele două 
țări.

Ecoul international

al apropiatei intilniri

Hrușciov - Kennedy
VIENA 19 (Agerpres). — A- 

nunțarea apropiatei intilniri 
dintre N. 
J. Kennedy 
nic ecou în 
Majoritatea 
publice și organelor de presă 
din Statele Unite și din nu
meroase alte țări ale lumii a- 
preciază pozitiv însăși ideea 
acestei intilniri. Totodată se 
subliniază că contactul perso
nal dintre N. S. Hrușciov și 
J. Kennedy reprezintă un pri
lej adecvat și binevenit pen
tru îmbunătățirea atmosferei 
internaționale.

Numeroși membri ai Came
rei Reprezentanților și ai Se
natului american au salutat 
apropiata intilnire dintre con
ducătorii marilor puteri, Uniu
nea Sovietică și S.U.A., sub
liniind perspectivele pe care 
această intilnire le poate des
chide pentru îmbunătățirea 
situației internaționale. Asso
ciated Press transmite că se
natorul Hubert Humphrey, li
der adjunct al majorității din 
Senat, sprijină cu hotărire a- 
propiata întîlnire 
la nivel înalt fac parte 
diplomația lumii contempo
rane și ele nu trebuie să fie 
evitate". Senatorul 
Morse, membru al 
senatoriale pentru 
externe, a declarat 
foarte fericit că s-a 
această hotărire", iar senato
rul Dirksen, liderul republica
nilor în Senatul S.U.A., a 
subliniat .-„Trebuie să sperăm 
cu fermitate că se va ajunge 
Ia o oarecare înțelegere".

Cu tot caracterul limitat al 
sarcinii propuse de întîlnire,

S. Hrușciov și 
a avut un puter- 
lumea întreagă, 

fruntașilor vieții

„Intîlnirile
din

Wayne 
Comisiei 
afacerile 
că „este 
ajuns la

Pe scurt

Corespondentă specială pentru „Scînteia tineretului"

să 
de 

rasială

VARȘOVIA 19 Corespon
dentul Agerpres transmite: 
în cadrul schimburilor cultu
rale romîno-poloneze la Uni
versitatea „Mărie Curie Sklo- 
dowska“ din Lublin, R. P. Po
lonă, a avut loc recent o se
siune științifică închinată le
găturilor culturale tradiționale 
dintre Romînia și Polonia. La 
sesiune au participat profe
sori de la universitățile din 
Iași și Lublin, precum și pro
fesori de la alte institute de 
învățămînt din oraș.

Au prezentat referate prof. 
M. Todosia, din Iași, despre 
„Planul cooperatist leninist și 
aplicarea lui creatoare de că
tre P.M.R. la condițiile din 
Romînia"; prof. dr. Juliusz 
Willaume despre „Formarea 
statului național romîn și re
lațiile romîno-polone din vea
cul al XIX-lea" ; conferențiar 
A. Loghin și conferențiar C. 
Cehodariu despre „Unele as
pecte ale istoriei relațiilor cul
turale polono-romîne"; prof. 
Janina Garbaczowska despre 
„Mihail Eminescu — marele I

A
De citeva zile in orașul 

.aoțian Na Mon din dis
trictul Vang Vieng, elibe
rat de trupele guvernamen
tale și unitățile Patet Lao 
se desfășoară conferința 
politico-militară la care iau 
parte reprezentanții guver
nului legal laoțian condus 
de Suvanna Fumma, ai 
partidului Neo Lao Haksat 
și ai grupului Fumi Nosa- 
van-Boun Oum. Printre zia
riștii care au vizitat acest 
oraș în aceste zile se află 
și australianul J. B. HEN
DERSON care a făcut ur
mătoarea relatare a impre
siilor sale din Na Mon.

/n apa limpede a rîu- 
lui Nam Song zeci de 
locuitori ai orașului 

Na Mon, bărbați și iemei 
de toate vîrstele precum și 
copii minunat bronzați de 
soare rid și se stropesc. In 
apropiere, munții abrupți, 
avînd o ciudată culoare ro-, 
șietică, se mărginesc cu ver
dele văii. Este o scenă de o 
rară frumusețe.

Deodată un băiat de a- 
proape 11 ani se apropie de 
mal și strigă un ordin. Zeci

poet al Romîniei" ; prof. Ro
man Reinuss despre „Elemen
te tradiționale și contempora
ne în cultura R. P. Romîne".

Deschiderea 
Tîrgului industrial 
de la Budapesta

Cores- 
trans- 

deschis
Tîrgul

BUDAPESTA 19 - 
pondentul Agerpres 
mite : La 19 mai s-a 
intr-un cadru festiv 
industrial de la Budapesta. La
festivitate au participat con
ducători de partid și de stat 
ai R.P. Ungare, numeroase 
delegații străine, printre care 
și delegația Republicii Popu
lare Romîne, compusă din 
Constantin Tuzu, ministrul 
Metalurgiei și Construcției de 
Mașini, Alexandru Sencovici, 
ministrul Industriei Ușoare, 
și alții.

SOFIA. Președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, An
ton Iugov, a primit la 18 mai 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne, Mihail Ro- 
șianu, în legătură cu apropia
ta lui plecare din țară, și a 
avut cu el 
tenească.

a
o convorbire prie-

La 14 noiembrie 
deschide la Delhi

DELHI.
a.c. se va
o expoziție industrială inter
națională care va ocupa o su
prafață de 155 acri. Pînă în 
prezent guvernele a 21 de țări 
printre care Uniunea Sovie
tică, S.U.A., Anglia, Franța, 
Polonia, Romînia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Ungaria, R.D.G., 
Italia, Germania occidentală 
au anunțat că vor participa 
la expoziție.

MOSCOVA. N. S. Hrușciov 
și ceilalți conducători ai par
tidului și guvernului sovietic 
au participat la festivitatea 
deschiderii Expoziției comer
ciale și industriale engleze.

După vizitarea Expoziției 
industriale și comerciale en
gleze Nikita Hrușciov a rugat 
să se transmită cele mai bune 
urări primului ministru al 
Marii Britanii, Harold Mac
millan.

GENEVA. La 19 mai minis
trul Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, A. A. Gro- 
mîko, s-a întîlnit Ia dejun cu 
secretarul dc Stat al S.U.A., 
Dean Rusk.

HELSINKI. La 18 mai, Bi
roul telegrafic finlandez a a- 
nunțat că maiorul Iuri Ga
garin, primul cosmonaut din 
lume, a fost invitat de Asocia
ția „Finlanda-Uniunea Sovie
tică" să participe la sărbă
toarea prieteniei dintre Fin
landa și Uniunea Sovietică, 
care va avea loc în zilele de 
1 și 2 iulie în orașul Kemi.

LONDRA. La 19 mai s-a 
semnat intre Marea Britanie 
și U.R.S.S. la Londra un acord 
de colaborare în domeniul fo
losirii energiei atomice în 
scopuri pașnice.

se spune in articolul redacțio
nal al ziarului „New York Ti
mes", această intilnire poate 
totuși să aibă rezultate hotă- 
ritoare. Totodată, după cum 
arată corespondentul ziarului 
„Christian Science Monitor", 
în S.U.A. se aud voci care tă
găduiesc utilitatea acestei în- 
tilrriri. Principalul argument 
al adversarilor întilnirii din
tre conducătorii Uniunii So
vietice și Statelor Unite ale 
Americii, arată coresponden
tul, este că, intruciț S.U.A. 
nu pot duce tratative „de pe 
poziții de forță", din punctul 
lor de vedere, tratativele îți 
pierd orice „valoare". După 
cum anunță agenția Reuter. 
într-o declarație a Ministeru
lui de Externe al Marii Bri
tanii se subliniază că „guver
nul englez primește cu satis
facție anunțarea viitoarei în- 
tilniri dintre președintele 
Kennedy și N. S. Hrușciov. 
După cum a declarat in Ca
mera Comunelor subsecreta
rul de stat pentru Afacerile 
Externe Joseph. Godber, o a- 
semenea reuniune poate îm
bunătăți atmosfera și amelio
ra climatul în vederea unor 
tratative internaționale". A- 
genția France Presse trans
mite că știrea despre apropia
ta intilnire Kennedy—Hruș
ciov, exact la un an după 
conferința la nivel inalt care 
urma să se țină la Paris, este 
primită cu satisfacție in 
cercurile autorizate din Lon
dra. „Aici se declară că cei 
doi conducători marchează o 
mare cotitură in diplomația 
mondială. Intr-adevăr, este 
pentru prima dată ci nd sn 
președinte al Statelor Unite 
intilnețte pe eonducntcml 
Uniunii Sorief.ee pe teren 
neutru și firi pc^iftperes 
altor țări alitte~. A9et^s .As
sociated Press 'elateacă: Jja 
Londra se menționează că 
premierul Macmillan mani
festă o deosebită simpatie 
față de intilnirea dintre pre
ședintele Kennedy și premie
rul Hrușciov".

De asemenea, Ministerul de 
Externe Francez 
intr-un comunicat 
bine că această 
are loc, cu atît mai mult cu 
cit Kennedy este singurul om 
de stai occidental care nu a 
avut încă prilejul să se întil
nească cu N- S. Hrușciov.

Guvernul austriac, salutind 
apropiata întîlnire, declară că 
„privește cu satisfacție faptul 
că Viena a fost aleasă ca loc 
al întrevederii între șefii gu
vernelor Statelor 
Uniunii Sovietice, 
federal al Austriei 
posibilul pentru 
desfășurarea acestei

După
U.P.I., 
cercuri 
părere 
„vor destinde atmosfera'

La Secretariatul permanent 
al Forumului Mondial al 
Tineretului domnește o vie 

animație.
De dimineață pînă seara, mem

brii secretariatului permanent sînt 
ocupați cu rezolvarea a numeroa
se probleme.

La secretariat sosesc scrisori de 
pretutindeni. Corespondența so
sită de fiecare dată dovedește că 
Forumul este susținut în lumea în
treagă.

în fața noastră se alia telegra
me și scrisori. In ele nu sînt nu
mai cuvinfe de sprijin, dar și ob
servații, propuneri. Uniunea Stu
denților din Ceylon propune 
se discute la Forum o serie 
probleme : discriminarea
printre studenți care există in u- 
nele țări, acordarea burselor, în 
special studenților din țările slab 
dezvoltate, călătoriile studenților, 
coexistența pașnică, dezarmarea. 
Un reprezentant al Uniunii Națio
nale a Studenților din Franța 
scrie : „Consider că în afara pro
blemelor generale care vor fi 
discutate la Forum (lupta pentru 
pace și dezarmare, ajutorul acor
dat tineretului din țările slab dez
voltate) ' ar trebui să se comple
teze programul discuțiilor cu pro
blema democratizării învățămîn
tului".

Tove Shmidt din partea secției 
daneze a organizației „taberelor 
de copii" arată că este foarte im
portant ca tineretul din răsărit și

păcii ți prieteniei între popoare. 
Reprezentantul Guineei, Kamara 
Bubakar, a propus spre a fi dis
cutate o serie de probleme care 
au o mare însemnătate cum ar 
fi problema luptei pentru elibe
rarea acelor țări care se mai gă
sesc încă sub jugul colonial și, de 
asemenea, problemele țărilor care 
și-au dobîndit de curînd indepen
dența.

lată citeva extrase din scriso
rile și telegramele sosite pe a- 
dresa secretariatului permanent :

„Organizația noastră și tinerelul 
progresist din țară salută din ini
mă și sprijină cu bucurie ideea 
ținerii la Moscova a Forumului 
Mondial al Tineretului. Conside
răm că Forumul va contribui în 
mare măsură la o mai bună înțe
legere și unitate a tineretului, la 
întărirea cauzei păcii și priete
niei". („Tineretul popular din Bir- 
mania").

Secretarul general al Asociației 
Națiunilor Unite din Tanganika, 
N. E. Kiganfa spune : „Sîntem 
foarte bucuroși că va avea loc 
Forumul Mondial al Tineretului. 
Noi am salutat întotdeauna ase
menea intilniri. Ele dau posibili
tatea unei mai bune înțelegeri 
reciproce, întăririi păcii, slăbirii 
încordării internaționale".

„Considerăm că Forumul 
vea un succes nemaiînttlnit 
acum" — declară Uniunea
retului Muncitor din Camerun.

Și iată ce a spus secretarul Co
mitetului Central al Organizației 
Tineretul Popular din Indonezia, 
Margono : „Forumul constituie un

va a- 
pînă 

Tine-

va avea loc la Moscova între 25 
iulie și 3 august sosesc din Bra
zilia, Cambodgia, Irak, Columbia, 
Ecuador, Australia, Japonia, India, 
Grecia, Zanzibar, Maroc, Finlan
da și din alte state de pe toate 
cele cinci continente.

Un șir de organizații ale tine
retului american s-au< pronunțat, 
de asemenea pentru viitoarea re
uniune pe care o va găzdui ca
pitala Uniunii Sovietice. „Forumul 
poate fi foarte folositor pentru 
întărirea înțelegerii și încrederii 
reciproce, pentru menținerea pă
cii și pentru un viitor mai bun 
al tineretului întregii lumi" — 
scrie J. Eisenberg din partea U- 
niunii americane pentru apărarea 
drepturilor cetățenești de la uni
versitatea din Washington. Tînă- 
rul american consideră că este 
foarte importantă participarea ti
neretului din toate țările și de 
toate orientările la Forum, în spe
cial a tineretului din S.U.A, și 
U.R.S.S.

Directorul Consiliului călătorii
lor studențești din S.U.A., John N. 
Bauman a comunicat : „Consiliul 
nostru dorește ca pe toate căile 
posibile să se dea posibilitatea 
instituirii de contacte directe în
tre tineretul din S.U.A. și cel din 
alte țări. Noi salutăm inițiativa 
Comitetului organizațiilor de tine
ret din U.R.S.S. în problema or
ganizării Forumului Mondial al Ti
neretului și considerăm că o ast
fel de intilnire va aduce un aport 
însemnat la îmbunătățirea înțele
gerii reciproce între popoarele 
noastre".

nt
de presă la Moscova consacrată Forumului Mondial al Tineretului. 

a
Confeonț 
lc«cb Stephens, *ei

In fotografie : 
tineretului din Ghana vorb ~d zicrijtilor in numele secretaria, 

tului Forumului.

spus si intre Tn confect, săGMÎ
rea zeze o mai buni cunoaștere 
reciprocă. El vrea să se includă 
pe ordinea de zi a Forumului o 
discuție despre căile și posibilită
țile educării copiilor în spiritul

a declarat 
că „este 

întrevedere

interes 
sovietici

nou pas înainte pe calea spre li
citate a tineretului iubitor de pace 
din toate țările. Asemenea iniția
tive găsesc întotdeauna sprijin 
din partea tinerilor și tinerelor 
noastre. Noi împărtășim întru to
tul părerea președintelui Republi
cii, Sukarno, care a arătat că 
scopul de bază al poporului in
donezian constă în întărirea prie
teniei și unității 
gii lumi".

Cuvinfe de 
pentru discuții

popoarelor înfre-

sprijin, propuneri 
la Intîlnirea care

STĂZI, LA NA MON.
(Articol special pentru „Scînteia tineretului")

de alți băieți se îmbracă re
pede, își iau armele automa
te lăsate pe mal și se în
dreaptă încolonați spre stra
da principală, pentru a-și 
lua în primire posturile de 
santinelă în fața clădirii 
spitalului, depozitelor de 
alimente și muniții si celor
lalte clădiri importante. A- 
cești tineri s-au înrolat cu 
încredere în cadrul trupelor 
guvernului legal Suvanna 
Fumma al căror comandant 
suprem este căpitanul Kong 
Le sau în rîndurile faimoși
lor luptători Patet Lao.

Este clar că acești tineri 
sînt la o vîrstă cînd ar tre
bui să fie la școală. Adevă
rul este însă că ei nu au 
școli la care să meargă.

Cînd cele două comune 
din apropierea orașului Na 
Mon au fost cucerite de 
trupele Patet 
sprijiniți de 
fugit lăsînd 
acopere retragerea, 
înaintarea forțelor de elibe
rare a fost atît de rapidă în- 
cît și artileriștii au fugit în 
panică lăsînd importante 
cantități de muniții și chiar

de
Lao. rebelii, 

americani, au 
artileria să le 

Dar

tunuri. După puțin timp 
avioanele inamice au rea
părut bombardînd depozi
tele de muniții și de carbu
ranți. Cît de multă „grijă" 
au avut rebelii instruiți de 
americani față de populația 
locală se poate vedea și 
din faptul că aceste depo
zite erau în imediata apro
piere a locuințelor ca și a 
spitalului.

Pe străzile 
văzut lăzi cu 
tilerie, obuze 
fiere de diierite tipuri, arme, 
tunuri. Toate au lost pără
site de soldații inamici care 
s-au grăbit să scape cu fu
ga. Pe pereții micilor res
taurante din oraș se mai 
văd încă reclamele ameri
cane care cheamă populația 
să cumpere numai îmbrăcă
minte, petrol și chiar țigări 
importate din S.U.A. Am 
calculat că numai valoarea 
munițiilor neexplodate lăsa
te la marginea străzilor este 
suficientă pentru construirea 
unei școli în care să încapă 
toți copiii din oraș, pentru 
înzestrarea ei cu material 
didactic necesar și pentru 
salarizarea profesorilor. Ca-

orașului am 
obuze de ar- 
pentru mor-

raioanele militare, rezultat 
al „ajutorului" american, 
care zac slărîmate de-a lun
gul șoselelor din regiunile 
eliberate ale Laosului tre
buie să ii costat tot atît de 
mult cît ar fi fost necesar 
pentru construirea mai mul
tor spitale.

Comandantul unităților 
de pionieri care a luat par
te alături de căpitanul Kong 
Le la răsturnarea guvernu
lui marionetă al Laosului la 
9 august anul trecut, mi-a 
spus că Laosul este o țară 
bogată în minereuri, încă 
neexplorate, dar duce lipsă 
de ingineri. Am privit la o 
clădire situată în partea de 
jos a orașului și am remar
cat că acoperișul ei este fă
cut din lemn importat din 
Suedia, de la mii de mile 
depărtare de aici. Și Laosul 
este doar o țară bogată în 
cherestea 1 Dealtfel, aceasta 
era singura clădire acoperi
tă pe care am văzut-o în a- 
cest loc.

In Laos există „asistenți" 
americani pentru război. Ei 
îi învață pe laoțieni cum 
să-i ucidă pe patrioții din 
țară. In schimb nu au făcut

• •

cum anunță 
cele mai 

diplomatice 
că aceste

Unite și 
Guvernul 

va face tot 
a facilita 

intilniri". 
agenția 
diferite 

sînt de 
tratative 

.«•

ajute 
meto- 
îngri- 
apro- 
văzut

nimic pentru ca să-i 
pe laoțieni să învețe 
de mai avansate de 
jire a pămîntului. In 
piere de Na Mon am
un grup de femei care pre
găteau solul pentru planta
rea orezului cu picioarele 1 
Și pe șoseaua apropiată ză
ceau camioane distruse în 
valoare de sute de mii de 
dolari. Iată imaginea așa 
zisului „ajutor american" 
pentru Laos.

Quislingii din țară și stă- 
pînii lor americani au obți
nut într-adevăr superioritate 
în armele și echipamentul 
lor modern. Ei nu au reușit 
însă să 
portant 
porului 
cestei 
deajuns 
vențiilor străine. Timp de 
opt ani s-a luptat cu france
zii și acum duce lupta îm
potriva noilor colonialiști 
— americanii. Curajosul po
por laoțian dorește să fie lă
sat în pace, să-și construias
că pașnic țara. El este hotă- 
rît să-și cucerească această 
pace.

obțină cel mai im- 
lucru: sprijinul po- 
laoțian. Poporul a- 
țări a suferit în

de pe urma inter-

Comitetul de inițiativă al Fede
rației Tineretului Mexican 
niază că tineretul din Mexic 
pronunță pentru 
tului iubitor de 
lumi.

Vesfea despre 
ecou profund în 
de cele mai diferite convingeri 
politice dar care sînf animați de 
idealurile prieteniei și păcii.

subli- 
se 

unifafea finere- 
pace al întregii

Forum are un 
inimile tinerilor

B. LUKIANOV
Moscova, mai 1961.

MOSCOVA 19 
TASS transmite : 
țele biologului italian Daniele 
Petrucci, care a urmărit timp 
de 60 de zile dezvoltarea unui 
embrion uman în condiții arti
ficiale, continuă să suscite un 
mare interes în rîndurile opi
niei publice sovietice.

Aceste experiențe nu au 
constituit o surpriză pentru 
savanții biologi, scrie în ziarul 
.Mediținski Rabotnik" cunos- 

sovietic prof. 
Observațiile 

s-au făcut în 
timpurii de 

fazele diviziunii.

(Agerpres). 
Experien-

>r 
cutul histolog 
Grigori Hrușov. 
din trecut însă 
fazele cele mai 
dezvoltare

Savantul italian a reușit să 
organizeze experiența pe sca
ră mult mai largă. După pă
rerea histologului sovietic, o 
importantă realizare a prof. 
Petrucci este constituirea u- 
nui aparat care transmite em
brionului și sistemului în care 
este implantat aceste substan
țe nutritive și energetice, asi- 
gurînd totodată respirația.

Propunerea lui Gizenga 
— ultima șansă 

pentru convocarea 
Parlamentului congolez

CAIRO 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „Al- 
Ahram" relatează că misiunea 
diplomatică a Republicii Con
go la Cairo a difuzat la 18 
mai ambasadelor țărilor afri
cane din Cairo o notă în pro
blema convocării Parlamen
tului congolez. în notă se spu
ne că guvernul Republicii 
Congo, condus de Antoine Gi
zenga, este gata să declare o- 
rașul Kamina (Katanga de 
nord) „zonă neutră" păzită de 
contingentele R.A.U., Ghanei, 
Guineei, Sudanului și Marocu
lui, pentru a crea membrilor 
Parlamentului congolez posi
bilitatea de a se intîlni în 
condiții de pace și securitate.

în notă se subliniază că a- 
ceastă propunere este „ul.tima 
șansă pentru convocarea Par
lamentului congolez".

Festivitate cu prilejul celei de-a 39-a 
aniversări a organizației de pionieri 

din U. R. S. S.

La 19 mai, cu prilejul ce
lei de-a 39-a aniversări 
a constituirii organiza

ției unionale de pionieri „Le- 
nin" reprezentanții celor mai 
bune detașamente pionierești 
din U.R.S.S. s-au întrunit la 
Comitetul Central al Comso
molului. Pionierilor acestor 
detașamente li s-au acordat 
steaguri roșii memoriale din 
partea organizațiilor de partid, 
Comsomolului, unităților mi
litare, muncitorilor din dife
rite colective.

Pionierii au fost salutați cu 
căldură de Liubov Baleasnaia, 
Abdul Vezirov, Badim Loghi- 
nov, secretari ai C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S., de Ev- 
gheni Afanasenko, ministrul 
învățămîntului al R.S.F.S.R., 
de Mihail Egorov și Meliton 
Kantaria, eroi ai Uniunii So
vietice, care la 30 aprilie 
1945 au înălțat steagul victo-

riei deasupra Reistagului din 
Berlin.

Adresindu-se pionierilor, 
Liubov Baleasnaia i-a felici
tat cu prilejul acestei sărbă
tori.

într-o atmosferă festivă a 
decurs ceremonia înmînării 
steagului Comsomolului leni
nist și steagului C.C. al Orga
nizației unionale de pionieri 
,,Lenin".

în timpul întilnirii pionie
rii din diferite detașamente 
au arătat cum învață, 
păstrează și îmbogățesc tra
dițiile pionierești, cum 
exemplu de la comuniști și 
comsomoliști.

Liubov Baleasnaia a înmî- 
nat diplome de onoare ale 
C.C. al U.T.C.L. al U.R.SB. 
reprezentanților unor detașa
mente pionierești. 325 de de
tașamente au fost înscrise în 
cartea de onoare a C.C.

cum

iau

După lovitura de stat
reea

SEUL 19 (Agerpres). — 
După cum anunță corespon
denții americani din Seul, în 
Coreea de sud „s-a consolidat 
conducerea militară". Genera
lii care au pus mina pe putere 
au creat un „consiliu militar 
revoluționar", din care fac 
parte 32 de persoane. In afară 
de generalul-locotenent Tian 
Do Hen, care a condus lovi
tura de stat, din acest „consi
liu" fac parte șefii statelor 
majore ai forțelor militare 
maritime și aeriene.

După cum a declarat Tian 
Do Hen, „consiliul militar re
voluționar" va fi instanța su
premă căreia îi vor fi subor
donate organele judecătorești 
și executive.

Ambasada Statelor Unite 
din Seul a declarat la 19 mai 
că „menține legătura" cu jun
ta militară. Potrivit relatări
lor corespondentului Agenției 
Associated Press, „recunoaște.

rea noului regim de către Si
tele Unite este asigurată".

Corespondenții englezi anun 
ță din Seul că junta militar; 
a instaurat „un control de o 
severitate fără precedent asu
pra informațiilor", că în pre
zent „cenzura este mult mai 
severă decît a fost vreodată 
în timpul regimului dictatorial 
al lui Li Sin Man".

Generalul-locotenent Tian 
Do Hen a declarat la 19 mai 
în cadrul unei conferințe de 
presă că, după lovitura da 
stat, „consiliul militar revolu
ționar" a arestat aproximativ 
930 de persoane.

SEUL. După cum anunță a- 
genția France Presse, preșe
dintele Coreei de sud, Posun 
Iun, a demisionat la 19 mai 
pentru a da mină liberă jun
tei militare ultrareacționare 
care a acaparat puterea în a- 
ceastă țară.
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