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REALIZAREA DE ECONOMII 
PREOCUPARE A ÎNTREGULUI

ospodărirea cu 
grijă a fiecărui 
gram de lînă, mic
șorarea la maxi
mum a procen
tului de deșeuri 
și cupoane, îmbu

nătățirea calității stofelor și 
postavurilor pe care le execu
tăm, sînt principalele obiecti
ve care stau în fața colecti
vului întreprinderii noastre. 

Anul trecut brigăzile de 
producție ale tineretului au 
desfășurat o susținută 
cere pentru reducerea 
rilor în vederea rea
lizării de economii. 
Cele mai bune re
zultate au fost obți
nute în secția țesă- 
torie, de fetele din 
brigada condusă de 
Ivan Gilia. Ele au 
redus aproape lună 
de 
de 
ilă 
au 
decembrie 
grame față de realizările 
lunii mai cînd a început în
trecerea, iar Petcu Paula cu 
900 grame. Rezultate bune în 
reducerea deșeurilor au obți
nut Zamfir Voica, Radu Ele
na, Stan Ghizela precum și 
celelalte fete din brigadă. 
Cum ? în primul rînd printr-o 
organizare bună a muncii. 
Fiecare tînăr din brigadă știe 
în mod precis ce are de fă
cut și își folosește din plin 
cele 480 de minute. în fie
care zi, fetele vin cu 10 — 15 
minute mai devreme, își orga
nizează locul de muncă, dis
cută cu cele din schimbul an
terior despre starea mașini
lor, controlează suveicile dacă 
au frînă, așa că lucrul începe 
din plin în primul minut al 
preluării schimbului.

Există în întreprinderea 
noastră o evidență strictă a 
deșeurilor pe fiecare munci
tor. Cînd se întîmplă ca o 
țesătoare să dea multe deșeuri, 
ajutorul de maistru stă de 
vorbă cu ea, îi arată cum tre
buie să lucreze, astfel ca să 
obțină produse de bună cali
tate și economii de materie 
primă. Punîndu-și la inimă fo
losirea cu chibzuială a mate
riei prime, ajutorii de maiștri 
Ghița Aurică și Cojocaru Ni
colae explică îndeaproape țe
sătoarelor cauzele care le fac 
să înregistreze uneori multe 
deșeuri, le arată cum să lu- 
creze pentru înlăturarea lor.

în practica noastră se în
tîmplă adesea ca atunci cînd 
pe o țeavă au mai rămas doar 
cîteva fire de lînă, aceasta să 
fieț dată la deșeuri. Comuniștii 
din secție au venit cu iniția
tiva ca aceste fire să fie tre
cute pe o țeavă plină și folo
site la țesut. Inițiativa aceasta 
pentru folosirea fiecărui gram 
de lînă a fost popularizată în 
întreaga secție. Ea a fost îm
brățișată de majoritatea țesă
toarelor.

Dezvoltînd la tineri grija 
pentru folosirea rațională a 
linei, comitetul U.T.M. a creat 
o opinie combativă împotriva 
acelora care realizează multe 
deșeuri sau care dau produse 
de calitate necorespunzătoare.

Mai sînt însă și unele țesă
toare care în goană după can
titate dau multe deșeuri. Se 
întîmplă uneori ca o țeavă să 
nu se deruleze destul de bine. 
De multe ori însă aceste țevi 
sînt aruncate la deșeuri, deși 
cu mai multă străduință ar 
putea fi folosite.

Firește că în acțiunea de 
ridicare a calificării tinerilor 
se pot folosi forme diferite și 
atractive. în acest scop, comi
tetul U.T.M. trebuie să cola
boreze mai mult cu comitetul 
sindicatului, cabinetul tehnic 
și cercul' A.S.I.T., pentru a 
organiza împreună conferințe, 
schimburi de experiență, con
cursuri pe tema „Să ne cu
noaștem meseria", citirea căr
ților tehnice etc.

De bună seamă că în acțiu
nea de folosire cît mai rațio
nală

Ne scrie postul de corespondenți 
voluntari de la întreprinderea 

„Postăvăria Pomină" 
din București

procentul
Bunăoară

și Petre 
numai în 

deșeurile cu 1100 
de

Reducerea consumurilor spe
cifice presupune aplicarea 
unor noi și înaintate metode 
tehnologice, o înaltă calificare 
profesională a tinerilor mun
citori. Fiind conștient că pri
ma sarcină pentru stăpînirea 
tehnicii noi este ridicarea ca
lificării, comitetul U.T.M. a 
discutat cu tinerii despre ne
cesitatea frecventării cursuri
lor de ridicare a calificării, 
pentru îmbogățirea continuă 
a cunoștințelor lor profesio
nale, în vederea realizării 
unor țesături de bună calitate, 
pentru obținerea de economii.

Pentru a-și însuși cele mai 
bune metode de lucru, tinerii 
primesc un sprijin calificat 
din partea muncitorilor cu o 
experiență mai mare în mun
că. Astfel, comunistele Jaluris 
Maria, Grigoraș Maria și al
tele se ocupă cu dragoste de 
instruirea tinerelor țesătoare, 
împărtășindu-le din experien
ța lor.

materiei prime mai 
sînt încă rezerve. 
Pentru ca fiecare tî- 
năr să înțeleagă ne
cesitatea de a gospo
dări cît mai bine 
lîna, de a îmbună
tăți continuu calita
tea produselor, co
mitetul nostru U.T.M. 
trebuie să se ocu

pe mai mult de întărirea 
spiritului de răspundere la 
tineri, 
zarea 
brigăzi 
discute 
care duc la realizarea de eco
nomii. La rîndul lor, postu
rile utemiste de control ar 
trebui să se ocupe mai con
cret de modul cum sînt fo
losite posibilitățile de econo
misire a materiei prime, de 
rezervele care există în mun
ca tinerilor. în felul acesta 
tinerii își vor aduce o 
contribuție din ce în ce mai 
mare la folosirea rațională a 
materiei prime, la realizarea 
de cît mai însemnate econo
mii.

GH. TONFIL 
ajutor de maistru 

POPESCU GHEORGHIȚA 
RADU ELENA 

țesătoare

regiunea Hunedoara

încheiat colectivizarea

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn,

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Viitorii locatari al unul combinat avicol. Săptămînal, Eca- 
terina Chiriaa și loan Jurj — cel doi tineri pe care-1 
vedeți în fotografie — scot din sertărașele incubatorului 
cîte 10.000 de pui; începînd din luna martie, în aceeași 
perioadă de timp, vor scoate cîte 20.000 de pul. în anul 
acesta G.A.S. Mintia, din regiunea Hunedoara, va livra 
gospodăriilor de stat șl gospodăriilor colective peste 

de pui.350.000
Foto : I. CUCU

Numeroșl tineri muncitori 
din diferite regiuni ale ță
rii îșl petreo concediul de 
odihnă în stațiunea Pre
deal. Vremea frumoasă i-a 
îndemnat la o frumoasă 

excursie spre Dlham

O noua fabrică de pl

Excelenței sale Domnului
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Romîne

TELEGRAME

Guvernul și poporul Indiei 
mi se alătură în a transmite 
fitceienței Voastre mulțumi- 

le noastre cordiale pentru 
, amabilul dumneavoastră me

saj de felicitări și bune urări 
adresat cu prilejul cetei de-a 
XII-a aniversări a Zilei Re
publicii noastre.

RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India

Excelenței sale Domnului 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

In numele guvernului și 
poporului Indiei precum și 
în numele meu personal, mul
țumesc Excelenței Voastre 
pentru cordialul mesaj de fe
licitări pe care mi l-ați trimis 
cu prilejul zilei republicii.

JAWAHARLAL NEHRU 
Prim ministru 

al Republicii India

Comitetul regional de partid Hunedoara are 
satisfacția de a raporta conducerii partidului 
că în regiunea noastră sarcina trasată de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. privind colec
tivizarea agriculturii a fost înfăptuită cu 
succes. în prezent cele 318 gospodării colec
tive unesc peste 63.000 familii de țărani și 
dețin o suprafață de peste 190.000 ha teren, 
ceea ce reprezintă 99,30 la sută din suprafața 
agricolă colectivizabilă a regiunii.

Faptul că țărănimea a pășit pe calea gospo
dăriei colective demonstrează încrederea ei 
nemărginită în politica partidului nostru, arată 
hotărîrea țărănimii de a contribui cu toate for
țele la realizarea măreței sarcini trasate de 
Congresul al III-lea al partidului — desăvîr- 
șirea construcției socialismului în țara noastră.

Cu ocazia vizitelor la gospodării colective 
mai vechi cum sînt cele din Cîlnic, Apoldu de 
Sus, Gîrbova, Pricaz, Teiuș, Micești, țăranii în
tovărășiți și cu gospodărie individuală au putut 
vedea cu ochii lor ce mari posibilități oferă 
gospodăria colectivă de a spori recolta la hec
tar, de a dezvolta creșterea animalelor și alte 
ramuri aducătoare de venituri, 
lectivă din Apoldu de Sus, de 
ținut anul trecut în medie la 
grîu, 2.842 kg porumb boabe,
tofi, și-a dublat numărul taurinelor, iar din 
valorificarea produselor a realizat 2.503.000 lei, 
revenind cîte 277.000 lei la 100 ha teren.

La gospodăria colectivă din Cîlnic s-au reali
zat cîte 7.700 kg carne la 100 de hectare, iar 
de la cele 104 vaci s-au obținut. în medie, cîte 
2.865 litri de lapte.

In cursul anului trecut, gospodăriile colec
tive din regiune și-au sporit simțitor numărul 
de animale. Ele au acum cu 14.000 de bovine 
mai mult și în planurile de producție au pre
văzut ca în acest an să mărească numărul lor 
cu încă 22.000 capete.

Gospodăriile colective au făcut să se schimbe 
înfățișarea satelor. Din veniturile primite nu
meroși colectiviști își construiesc case frumoa
se, confortabile, cumpără tot mai multe arti
cole care în trecut nu puteau fi văzute în case 
de țărani muncitori — aparate de radio, mo
bilă, mașini de spălat etc.

în munca de colectivizare și de consolidare

Gospodăria co- 
exemplu, a ob- 
hectar 1.875 kg 
27.787 kg car-

a gospodăriilor agricole colective am simțit în 
permanență îndrumarea și sprijinul Comitetu
lui Central al partidului. Organizația regională 
de partid Hunedoara mulțumește din inimă 
Comitetului Central al partidului pentru aju
torul prețios și multilateral ce i se acordă în 
întreaga sa activitate.

Ca rezultat al înfăptuirii politicii partidului, 
regiunea noastră a cunoscut o puternică dez
voltare industrială ; pe harta ei au apărut mari 
întreprinderi industriale moderne, care pun în 
valoare însemnatele bogății ale subsolului re
giunii. Colectivizarea deschide largi posibilități 
de sporire continuă a producției agricole ani
male și vegetale, de înflorire economică și so- 
cial-culturală a satelor regiunii noastre.

Atenția organelor și organizațiilor de partid, 
a sfaturilor populare se îndreaptă spre conso
lidarea organizatorică și economică a gospodă
riilor colective. Comitetul regional de partid 
va ajuta gospodăriile colective ca să-și elabo
reze planuri de dezvoltare în perspectivă. Pen
tru o mai bună folosire a pămîntului, forței 
de muncă, mijloacelor materiale și cadrelor de 
care dispunem, în perioada ce urmează vom 
îndruma pe colectiviști să unească gospodăriile 
colective mici în gospodării mai mari. Gospo
dăriile colective vor fi ajutate să folosească cu 
pricepere posibilitățile de sporire a producției 
agricole și îndeosebi de dezvoltare a creșterii 
animalelor. In jurul orașelor și centrelor mun
citorești vor fi dezvoltate puternice baze de 
aprovizionare a oamenilor muncii cu came, 
lapte, ouă, legume.

Conștienți că sarcinile mari și complexe ce 
stau în fața noastră pot fi îndeplinite cu succes 
numai prin îmbunătățirea continuă a muncii 
de partid, vom acorda o atenție deosebită întă
ririi organizațiilor de bază din unitățile agri
cole socialiste și creșterii competenței lor în 
conducerea activității economice.

Organizația regională de partid Hunedoara 
asigură Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn că nu-și va precupeți efortu
rile pentru îndeplinirea sarcinilor istorice tra
sate de Congresul al III-lea al partidului în 
vederea desăvîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră.

COMITETUL REGIONAL HUNEDOARA AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Constituirea Comitetului Național de pregătire
pentru cel de-al VIII lea Festival Mondial

Foto : D. FIEBARU și Studenților

A intrat în funcțiune, la 
Combinatul pentru industria
lizarea lemnului de la Rim- 
nicu Vîlcea, o nouă fabrică de 
plăci aglomerate cu o capaci
tate de 12.000 de tone pe an. 
Cu această cantitate se poate 
înlocui panelul pentru confec
ționarea a 80.000 de garnituri 
de mobilă.

Utilajele cu care este înzes-

trată această unitate permit 
ca procesul de producție să fie 
complet mecanizat și în bună 
parte automatizat. Atrage a- 
tenția în mod deosebit noul 
procedeu tehnologic introdus 
aici, după care plăcile aglome
rate se fabrică din esențe tari, 
cu un consum
masă lemnoasă 
tente.

Dezvoltarea

mai mic de 
și mai rezis-

aglomerate
continuă. In prezent se află în 
construcție o nouă unitate și 
ultima care va fabrica ligno- 
met, produs ce înlocuiește me
talul.

Reamintim că anul trecut a 
fost mărită simțitor capacita
tea celorlalte trei unități ale 
combinatului: cea de furnire 
estetice, de placaje ?i de pa
nele.

combinatului (Agerpres)

„Cine învață zilnic— răspunde
Zilele trecute la școala 

profesională a Uzinelor 
de motoare electrice din 

București a avut loc un inte
resant concurs organizat de 
comitetul U.T.M. și conduce
rea școlii cu tema : „Cine în
vață zilnic — răspunde”. Ele
vii din anul I au răspuns la

numeroase întrebări privind 
noțiunile predate la materiile: 
limba romînă, mecanica teh
nică, tehnologia materialelor 
și tehnologia meseriei, mate
rii de bază în pregătirea vii
torilor muncitori. Cele mai 
bune răspunsuri au fost date

ii

de elevul Ion Policov din a- 
nul I D.

Elevii anului III au răspuns, 
de asemenea, la întrebările 
puse de profesorii examina
tori din materiile de speciali
tate. Cîștigători pe școală au 
fost elevii anului III A.

P. LIDIA

Miercuri la amiază a avut 
loc ședința de constituire a 
Comitetului Național de pre
gătire a tineretului din țara 
noastră în vederea participă
rii la cel de-al VHI-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și 
prietenie care va avea loc la 
Helsinki intre 28 iulie—5 
august 1962.

Deschizind ședința, tovară
șul Octavian Nistor, membru 
supleant al Biroului C.C. al 
U.T3L a prezentat propune
rile privind componența Co
mitetului.

în Comitetul Național au 
fost aleși: Grigore Albiei, 
lăcătuș la Combinatul Meta
lurgic Reșița; Costică Alecu, 
secretar al C.C.S.; Haralam- 
bie Alexe, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. 
București ; Alexandru Anghel, 
maistru sondor la Schela Ur
lați, regiunea Ploiești; Costa- 
che Antoniu, artist al poporu
lui, rectorul Institutului de 
artă teatrală și cinematogra
fică ; Iolanda Balaș, maestră 
emerită a sportului; Radu 
Beligan, artist emerit, directo-

rul Teatrului da Comedie din 
București; acad. Mihai Beniuo, 
președintele ȚJniunii scriitori
lor din R.P.R.; acad. 
Geo Bogza ; Demostene Botez, 
vicepreședinte_ al Uniunii scrii
torilor
Breslașu, , umcuaiuc

Buce le*, șef de brigadă la 
Șantierul ~ ~
Bughici, compozitor ; Alexan
dru Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. ; Cornel Burtică, 
secretar al C.C. al U.T.M., 
președintele UA-SJL ; Geor
ge ta Buzatu, studentă la Fa
cultatea de filologie din Bucu
rești ; Ion Cernea, maestru 
emerit al sportului; Cosman 
Cora, șef de brigadă la Șan
tierul Naval Constanța ; Con
stanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și 
Culturii; Lidia Croitoru, stu
dentă anul V la Universitatea 
,.Babeș-Bolyai“ Cluj ; Dumi
tru Diaconescu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei; 
Aurel Duma, președintele 
U.C.F.S. ; Ion Dumitrescu, 
prim-secretar al Uniunii Com
pozitorilor din R.P.R.; Hareta 
Enăchescu, studentă anul IV

din R.P.R. ; Marcel 
scriitor; Gheorghe

Onești; Dumitru

la Institutul politehnic din 
Iași ; Arta Florescu, prim so
listă la Teatrul de Operă și 
Balet din R.PJL ; Ileana Ilies
cu, balerină la Teatrul de 
Operă și Balet;
maestru emerit al artei, pre
ședintele Uniunii 
plastici din R.P.R.; prof. univ. 
Manea Mănescu, membru co
respondent al Academiei 
R.P.R.; Gheorghe Matei, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. Brașov ; Constan
tin Marin, artist emerit, di
rectorul Ansamblului U.T.M.; 
Nicolae Marincea, forjor la 
Uzinele „23 August“ din 
București ; Maria Munteanu, 
muncitoare la Fabrica de con
fecții și tricotaje — București ; 
Nicolae Noaghin, strungar la 
Uzinele de tractoare Brașov ; 
Anghel Paraschiv, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M., re
dactor șef al ziarului „Scînteia 
tineretului" ; Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de Radio 
și Televiziune; Vasile Pașca, 
oțelar la Industria Sîrmei- 
Cîmpia Turzii; Vasile Pîrșu, 
șef de brigadă la S.M.T. „Mir
cea .Vodă“, raionul Medgidia ;

Ion Jalea,

artiștilor

Participant! la Olimpiada 
de matematica

în cadrul Olim
piadei de matema
tică — faza întiia — 
duminică, într-o at
mosferă sărbăto
rească, s-a desfășu
rat și în orașul Lu
goj tradiționala în
trecere a elevilor. 
120 de elevi, repre
zentanți ai claselor 
a VlII-a—XI-a. din 
cele 2 școli din oraș

au susținut prima 
lucrare.

Dovedind o bună 
pregătire la aceas
tă disciplină elevii 
Dan Daba din clasa 
a VIII-a A, Cornel 
Velicescu din clasa 
a IX-a B, Cornel 
Popovici din clasa a 
X-a A de la Școala 
medie nr. 1 au ob
ținut la lucrările lor

punctajul maxim: 
20 de puncte. Îm
preună cu ceilalți 
colegi care au ob
ținut de asemenea 
un punctaj bun, ei 
vor prezenta cu 
cinste școala lor la 
faza regională care 
se va ține la Timi
șoara.

L MIRCESCU

Pentru recoltele acestui an
în gospodăria agricolă co

lectivă „Veac Nou“ din satul 
Brădicești, raionul Huși, co
lectiviștii dau o atenție deo
sebită pregătirii recoltelor 
bogate. Printre altele, odată 
cu arăturile adinei de toam
nă au fost băgate sub braz
dă peste 650 tone îngră
șăminte naturale. In aceste 
zile de iarnă, colectiviștii 
pregătesc atelajele proprii și 
semințele necesare campa
niei agricole de primăvară. 
Astfel, s-au selecționat și 
s-au făcut probele de germi
nație la 1.600 kg grîu, 1-300 
kg floarea soarelui, 11.000

kg cartofi și 5.200 kg fasole. 
Aceeași atenție o dau colec
tiviștii pregătirii uneltelor 
agricole ?i transportului în 
continuare a îngrășămintelor 
naturale pe cîmp. La repa
rarea celor 36 care, a celor 
15 pluguri și a altor unelte 
agricole s-au evidențiat fie
rarii Vasile și Gheorghe Ta- 
ragan, iar la transportul în
grășămintelor — tinerii co
lectiviști Vasile Toma, Dumi
tru Zboiu, Gheorghe Holmu 
și alții.

strungar

520 a Uzinelor

Nicolae Popescu, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București; Titus Popo
vici, scriitor; Sanda Rangheț, 
secretara Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R.; Vladimir Răzvan, elev 
la Școala medie nr. 1 — Bucu
rești ; Maria Rosetti, pre
ședinta Comitetului Național 
al Femeilor; Nicolae Rotaru, 
turnător la Uzinele „1 Mai“ 
Ploiești ; Alfred Margul Sper- 
ber, scriitor; Nicolae Stoian, 
poet; Szemler Ferencz, secre
tar al Uniunii scriitorilor din 
R.P.R. ; Gheorghe Trandafir, 
prim-secretar al Comitetului re
gional U.T.M. Dobrogea; Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socia
liste, oțelar la Combinatul si
derurgic Hunedoara; Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. ; Dumitru Tudor, 
miner fruntaș la mina „Dra
pelul roșu“ din Baia Mare ; 
Elena Ungureanu, filatoare la 
„Partizanul roșu“-Brașov ; Ti- 
beriu Utan, poet și 
brigadier zootehnist 
„Octombrie roșu“, 
Lupșanu, regiunea

Ion Vidu, 
la G.A.C. 

comuna 
București.

(Continuare în pag. a 3-a)

Pregătiri 
pentru cultura 

legumelor

rUJU SCHAFFER 
corespondent

Tmărul 
stantin Toboșaru de 
secția
„Steagul roșu"-Brașov vi
zitează cu regularitate bi
blioteca tehnică unde, în 
filele cărților, găsește 
dezlegarea multor proble
me practice de producție

Anul trecut gospodăriaa- 
gricolă colectivă „Pro
gresul" din comuna Fă- 

căeni, raionul Fetești, a ob
ținut un venit de peste 300.000 
lei numai din cultura legu
melor și a împărțit colecti
viștilor la zile-muncă 256 tone 
de legume. Cele 30 de hec
tare de grădină s-au dove
dit, deci, foarte rentabile. De 
aceea colectiviștii au mărit 
anul acesta suprafața grădi
nii de legume și zarzavaturi 
cu 5 hectare. Se fac acum 
toate pregătirile necesare. 
S-au amenajat 360 m.p. de 
răsadnițe, s-au pus la iaro- 
vizat cartofi, s-au transportat 
30 de tone de gunoi proaspăt 
pentru răsadnițe. Tinerii le
gumicultori Ion. I. Gheorghe, 
Mihai Ion, Constantin Galici, 
se străduiesc să execute lu
crări bune și la timp.

CONSTANTIN FRÎNCU
colectivist
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SOCIALĂ
• să fiu? Tinerii 
aflați în pragul 
examenului de 
maturitate și-au 
pus adeseori a- 
ceastă întrebare.
E firesc, căci nu 

este așa de ușor să ai doar 
17-18 ani și să fii pus în situa
ția de a-ți alege profesiunea. 
Sînt doar atîtea profesiuni 
frumoase, atîtea căi se des
chid în fața fiecărui tînăr ce
tățean al patriei noastre! Pe 
care să și-o aleagă ? Tentațiile 
sînt mari. La această vîrstă 
ești gata să muți din loc mun
ții. Am cunoscut și eu această 
vîrstă. Numai că generației 
mele nu i-a fost dat să cuteze 
prea mult. Nenumăratele o- 
preliști ale unui regim apus 
pentru totdeauna în țara noa
stră, au frînt aripile elanului 
acestei generații, au irosit za
darnic talente, au distrus va
lori umane.

Generația de astăzi a căpă
tat dreptul și posibilitatea 
reală de a se avînta pe căile 
științei, de a-și alege drumul 
pe care-1 dorește în viață. I 
se cere doar să chibzuiască 
profund, cu răspundere în 
clipa în care își hotărăște vii
torul. Cei 11 ani de școală au 
fost ani de învățătură, dar și 
ani de descifrare a aptitudi
nilor pe care fiecare tînăr le 
are. Tinerilor care se află 
astăzi în fața alegerii profe
siei, aș vrea să le adresez cî- 
teva rînduri. Aș dori ca sfa
turile mele, ale unui profesor 
care a întîlnit cîteva genera
ții în ziua intrării lor în fa
cultate, să le fie de folos.

Un singur criteriu există 
astăzi în alegerea profesiei, 
criteriu pe care fiecare tînăr 
îl poate și trebuie să-1 aplice. 
Acest criteriu este: cel mai 
bun randament se obține acolo 
unde ai convingerea fermă că 
îți poți valorifica pe deplin 
capacitatea, cunoștințele, în
clinațiile, pasiunea, acolo unde 
poți fi cel mai mult de folos 
patriei socialiste. Trebuie să 
chibzuiești nu numai care-ți 
este vocația, dar și care este 
datoria ta socială, patriotică, 
unde există mai multe nece
sități.

Sfatul pe care l-aș da eu ti
nerilor este ca să-și desco
pere ei înșiși propria lor vo
cație, să cunoască unde este 
nevoie de ei, pe marele șan
tier al construcției socialiste 
din patria noastră și să-și ur
meze fără ezitare drumul 
ales. Viața le va oferi numai 
în acest caz cele mai depline 
satisfacții, în orice sector vor 
merge să muncească, în func
ție de necesitățile societății. 

prof. univ. 
Caius lacob

membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

în cursul anilor petrecuți 
în școala medie de cultură ge
nerală, elevii au avut prilejul 
să treacă în revistă și să pri
mească noțiunile de bază ale 
diferitelor disc;pline. Astfel, 
simțul lor estetic și de ordine 
a putut să vibreze în contact 
cu edificiul armonios al mate
maticii și cu posibilitățile de 
investigație pe care le oferă 
ea omului de știință, ei au pu
tut să se exteriorizeze în fața 
proprietăților minunate ale 
materiei, pe care le descoperă 
mecanica, astronomia, fizica și 
chimia, să admire varietatea 
nesfîrșită a formelor de viața 
pe care le descoperă știința 
biologică, să reflecteze asupra 
celor mai generale legi ale 
științei și cunoașterii ome
nești, să cerceteze legile că

rora li se supune evoluția so
cietății etc.

Nu se poate ca un elev să 
nu-și fi descoperit o preferin
ță, chiar dacă el ar fi excelat 
la studiu și ar fi obținut note 
maxime la toate disciplinele 
studiate în școală. Ei bine, 
sfatul meu este ca ei să nu 
șovăie, o dată ce examenul 
lor lăuntric le-a permis a- 
ceastă descoperire, să nu plece 
urechea la acele sfaturi „bi
nevoitoare”, care au menirea 
de a-i deruta. Să-i asculte pe 
profesorii lor, să stea de vor
bă cu părinții, să discute cu 
ei înșiși, și să hotărască !

Aș vrea în special să atrag 
atenția elevilor care și-au 
descoperit înclinații spre stu
diul științelor naturii ca ma
tematica, mecanica, astrono
mia. fizica și chimia, asupra 
dezvoltării impetuoase pe care 
le-au înregistrat toate aceste 
discipline în secolul nostru, 
în legătură cu îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale omu
lui și cu înțelegerea mai adîn- 
că a legilor naturii. în țara

noastră, în condițiile construi
rii socialismului, în legătură 
cu avîntul industriei și cu ne
cesitățile moderne de automa
tizare, dezvoltarea științei și 
tehnicii nu mai este lăsată, oa 
în trecut, numai în grija unor 
savanți pasionați, ci ea a de
venit o problemă de stat. Uni
versitățile, institutele tehnice, 
Academia R.P.R.. ministerele 
de resort, întreprinderile in
dustriale, au astăzi, prin grija 
conducerii de stat, numeroase 
catedre, laboratoare, institute 
speciale de cercetări în care o 
armată de oameni de știință 
lucrează în condiții optime, a- 
ducînd contribuția țării noas
tre la patrimoniul universal 
al științei. Această contribuție 
este însemnată și face cinste 
țării noastre. Generațiilor ti
nere le revine sarcina să preia 
la timpul lor torța științei de 
la înaintași și să o înalțe cît 
mai sus, prin propria lor con
tribuție.

f

Strungarul Mihai Șerban de la Atelierele centrale I.T.B. împărtășește elevilor veniți 
la practică cite ceva din tainele meseriei sale

Foto : AGERPRES

Acești elevi din clasa a Xl-a H a Școlii medii nx- 4 din 
București visează să devină constructori. Iată-i cercetînd 

cu interes fotografiile unor mari construcții.
Foto : O. PLECAN

Un obiectiv 
bine stabilit

IZVORUL ÎNDRĂZNEȚELOR
PROIECTE DE VIITOR

RĂSPUNSUL
ELEVILOR MEI

pUna din condițiile de bază 
ale dezvoltării agriculturii so
cialiste — se spune în Ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 
iunie—iulie 1961 — este asi
gurarea ei cu cadre bine 
pregătite din punct de ve
dere teoretic și practic...**, 
în îndeplinirea acestei sar
cini, un rol important îl au 
școlile medii și de 8 ani de 
la sate precum și școlile 
din centrele raionale unde 
marea majoritate a elevilor 
sînt fii de țărani muncitori, 
fii de colectiviști. O astfel 
de școală este și Școala me
die nr. 1 din Fălticeni. încă 
de la începutul anului șco
lar, direcțiunea și comitetul 
U.T.M. din această școală au 
organizat cîteva acțiuni care 
au stîrnit interesul elevilor 
pentru profesiunile agricole. 
Astfel, toți elevii școlii au 
ascultat expunerea : „Măre
țele sarcini stabilite de partid 
pentru dezvoltarea agricul
turii socialiste". In scopul 
popularizării mai largi a 
realizărilor obținute în agri
cultura socialistă a fost or
ganizat un concurs „Cine 
știe, răspunde", pe tema 
„Realizările obținute de gos
podăriile agricole colec
tive din regiunea Suceava" 

într-o întîlnire cu cei a- 
proape 250 de elevi cît cu
prind clasele a Xl-a ale Școlii 
medii din Giurgiu poți asculta 
pledoarii înflăcărate pentru 
zeci și zeci de profesiuni. 
Le-am cerut viitorilor absol
venți să noteze, pe scurt, ce 
intenționează să facă după 
terminarea școlii.

Iată cîteva constatări.
1, Toți elevii au chibzuit 

asupra viitoarei profesii. Nu 
există nici un răspuns nepre- 
cis, care să dovedească neho- 
tărîrea.

2. Multe, foarte multe răs
punsuri încep astfel : „Vreau 
să devin muncitor de înaltă 
calificare și să lucrez mai înrii 
în producție'*. Da, din ce în 
ce mai numeroși sînt absol
venții de școală medie al că
ror drum către calificarea

înaltă va începe la universi
tatea muncii pe șantiere, în 
uzine, în unități agricole so
cialiste.

3. Atracția tehnicii este do
minantă. Peste 70 la sută din 
tineri .care ne-au răspuns la 
întrebări și-au manifestat do
rința de a lucra în industria 
siderurgică și metalurgică, în 
electrotehnică, în construcții. 
Urmează apoi profesiile din 
domeniul medicinei și din în- 
vățămînt.

4. Practica în producție la 
șantierele navale — băieții — 
și în țesătorie — fetele — a 
fost determinantă în justa

Un alt concurs „Cine știe, 
răspunde** a avut ca temă 
„Sarcinile puse de plenara 
C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 
1961 pentru dezvoltarea agri
culturii".

Nu de mult timp s-au orga
nizat cu elevii din clasa a 
Xl-a consfătuiri pe tema „Ce 
profesie ne alegem".

Paralel cu aceste activități 
extrașcolare, în scopul orien
tării elevilor către profesiu
nile agricole, s-au luat și 
unele măsuri care privesc în
suși procesul de învățămînt. 
Astfel, începînd cu acest an, 
elevii din clasa a IX-a vor 
face practică în cadrul Insti
tutului hortiviticol din Fălti
ceni.

Cu ocazia practicii, elevii 
claselor a IX-a au avut întîl- 
niri cu ingineri care le-au 
vorbit despre frumusețea me
seriei de agronom, despre ne
cesitatea introducerii cuceri
rilor științei în agricultură.

Preocuparea școlii pentru 
orientarea către agricultură 
a elevilor din clasa a IX-a 
este lăudabilă. Este însă ne
cesar ca o asemenea pre
ocupare să existe și în pri
vința celorlalte clase.

A. CĂRUNTU

ÎNTÎLNIRI CU PROFESIUNILE

Hele trecute m-am 
auzit strigat de ci
neva. Aed „tovarășe 
profesor" rostit cu o 
vizibilă sfială și 
mîndrie totodată
mi-era cunoscut deși 

de-aproape șapte luni nu-l întW- 
nisem pe cel care-mi rostise nu
mele. Era într-un grup de vreo 
zece tineri, alcătuit din foștii mei 
elevi. Se înțelege că am fost emo
ționat, Era, ca să zic așa, prima 
mea întîlnire cu „foștii elevi", 
acum studenți în anul I la diferite 
facultăți. Mi-am amintit atunci mo
mentul despărțirii. La tradiționalul 
banchet de sfîrșit de școală cata
logul a fost strigat pentru ultima 
oară. Numai că în locul obișnui
tului „prezent I" cel care își auzea 
numele trebuia să răspundă cu 
numele viitoarei profesii. Firescul 
și calmul unora, graba și emofi* 
altora, ezitarea cu răspuns întîrziet 
dar decshr a cltorva »eve la ace
■pe< cb'« cc «ca Ia responsao - 
te^e desă.-șri -v-au '.-orbi 
atjrxd de taptu» că pentru 
venții școl:.or mec., alegerea vii
toarei profesii consiliue o preo
cupare la fai de importantă ca ș 
pregătirea examenului de maturi
tate ; fiindcă înfr-adevăr alegerea 
viitoarei profesii este prima probă 
a examenului de admitere. Și în 
orientarea profesională a elevilor 
munca profesorilor, a organizației 
U.T.M. și a părinților trebuie să 
se îmbine armonios și sigur.

Din discuțiile purtate la în
ceputul anului școlar cu biroul 
U.T.M. al clasei a Xl-a și cu elevi 
fruntași la învățătură am observat 
că mai erau încă „unii ne- 
hotărîți"... „Ce profesie să-mi 
aleg ? Nu știu I Intîi să iau ma
turitatea și pe urmă..." ne răs
pundeau unii elevi. Și aceste răs
punsuri le-am primit mai ales de 
la elevii slabi la învățătură. De 
ce ? Simplu c ei nu îndrăgiseră nici 
o materie, obișnuiți fiind cu dru
mul pe firul de minimă rezistență 
al mediocrității. în cadrul orelor 
de activitate educativă pregătite 
cu ajutorul unui larg colectiv de 
elevi din clasă, dezbaterea unor 
teme ca : „Să ne pregătim temei
nic pentru maturitate", „Cum în
văț pentru admitirea la facultate”, 
„Perspectivele absolvenților școlii 
medii", ne-au folosit mult le fel 
ca și discuțiile individuale cu 
elevii.

în alegerea profesiunii, înclina
țiile, aptitudinile au cuvîntul ho- 
tărîtor. Dar și profesorul are un 
mare rol. în discuțiile cu profeso
rii clasei a Xl-a s-a insista) asu
pra pregătirii planurilor de lecții 
în așa fel îneît ete să contribuie 
la orientarea profesională.

Soneria a sunat «fîrșitul 
lecției. Elevii clasei a 
Xl-a D de la Școala me
die nr. 34 din Capitală se 
string în jurul dirigintei 
pentru a continua discuția 
începută mai de mult des
pre viitoarea profesiune

Foto : P. OVIDIU 

orientare profesională a tine
rilor.

Cum s-a conturat alegerea 
profesiunii ? La întrebarea a- 
ceasta Dumitru Soare ne-a 
răspuns :

— Meșteream de mic prin 
casă.

Curînd, pe măsură ce am 
început să cunosc mai bine 
fizica, să capăt noțiuni de 
economie politică și, mai ales, 
după ce am început practica 
în producție la Șantierele na
vale, am căpătat convingerea 
tot mai puternică că alegerea 
este bună. Am văzut că la 
baza funcționării tuturor ma

De asemenea, discuțiile cu pă
rinții elevilor ne-au folosit. Mulți 
din ei nu cunoșteau ce facultate 
vrea să urmeze elevul. Răspunsuri 
ca: „Păi, ce-o vrea, tovarășe pro
fesor. Ce i-o plăcea, că pe vre
mea noastră nici pomeneală. Eu-s 
tare mulțumit că poate el să în
vețe. Nu-J Opresc I Să se ducă 
unde-i place I" erau cele mai 
frecvente. Aceste răspunsuri con- 
ținînd în ele mîndria și bucuria 
omului eliberat de cătușele întu
nericului obligă la multă atenție.

Grădinăritul acesta în livezile 
adolescenței este captivant dar 
plin de greutăți și răspunderi. 
Eleva Barbu Maria, bunăoară, 
voia să urmeze medicina, după 
ce mai întîi se hotărîse pentru 
matematică (era doar cîștigătoa- 
rea unei olimpiade la nivel raio
nal I). Dar eleva a citit toate căr
țile prevăzute în programa de 
* mba romînă, are înclinații evi
dente spre literatură.

— Știți, tovarășe profesor — 
~v-e spus intr-o zi, vreau să 
merg la filologie I

— B»ne, dar... mediana?
— Am vizitat spitalul și— E o 

muncă frumoasă, cere cura; miA— 
Eu însă, m-am hofărif, voi deveni 
profesoară.

îndrumarea elevilor spre profe
siile tehnice a preocupat îndeo
sebi conducerea școlii și corn.teiul 
U.T.M. pe școală. Deosebit de 
convingătoare a fost întîinirea cu 
unul dintre absolvenții școlii. An
drei Mkcea, acum student în anul 
I la Institutul agronomic cin 
Craiova. El a vorbit colegilor săi 
despre examenul de admitere, 
despre viața de student, despre 
profesori și cursanți, despre con
dițiile minunate de viață ale stu

șinilor stă energia electrică, 
că de ea depinde industriali
zarea și dezvoltarea întregii 
noastre economii în general.

Am văzut și Bicazul în vara 
aceasta. încă un prilej de 
a-mi cimenta hotărîrea. Ni
mic nu mi se pare mai im
portant ca această activitate. 
Cred că așa începe să simtă 
fiecare dintre noi atunci cînd 
căpătăm o pasiune statornică 
pentru profesia aleasă.

— Aceasta este și convin
gerea mea — intervine în dis
cuție Stelian Ionescu. Dacă îți 

denților, despre perspectivele pe 
care le are agricultura și a în
demnat pe elevii clasei a Xl-a 
să-și aleagă această facultate.

Despre unele probleme ale ale
gerii profesiei au vorbit elevilor 
clasei a Xl-a și alfi absolvenți ai 
școlii, studenți în prezent. Marcel 
Gusifă — student la politehnică, 
Ion Vîlceanu — la petrol și 
gaze, Maria Răducan — la mate
matică și fizică — au contribuit 
prin prezența lor în mijlocul ele
vilor școlii la întărirea hotărîrii 
acestora de a se pregăti temei
nic pentru viitoarea profesie.

Tot în scopul orientării profe
sionale a elevilor școlii (și în 
special a celor din ultima clasă) 
am organizat și concursuri „Cine 
știe, cîștigă" între clase pe teme 
diferite.

De asemenea, comitetul U.T.M. 
pe școală a holărît de comun 
acord cu direcțiunea școlii, la in
dicația organizejiei de perfid, ca 
în vacanța de primăvară să orga
nizeze cj elevii deselor a Xl-e ș 
a X-a o viz.’iă la insLtjfuf agro
nomic dri Craiova, precum ș: la 
fabric a din orașul Oa ova. Cele 
ce vor vedea, discuțiile cu stu- 
cer;, profesori, ingineri, tehnici- 
en. vor contribui — cu siguranță, 
la alegerea profesiei viitoare, la 
întărirea hotărîrii luate mai de 
muit.

Elevii casei a Xl-a a Școlii 
medii din Tg. Ca rb un ești și-eu aies 
facultățile. La întrebarea „Ce 
facultate veți urma", au răs
puns unii firesc și calm, alții 
cu emoție, alții cu modestie și 
ezitare timidă. Dar au răspuns cu 
toții. Și argumentele seriozității 
răspunsurilor lor le vor enunțe 
școlii după examenele de admite
re. E un angajament, un angaja

iubești meseria, e firesc să ți 
se pară cea mai frumoasă și, 
în același timp, să respecți și 
să stimezi munca celorlalți. 
Așa îmi pare, de pildă, pro
fesia de constructor de nave. 
Eu voi deveni constructor de 
nave. Fie aici pe șantier, fie 
trecînd prin Institutul poli
tehnic din Galați, căci con
ducerea șantierului intențio 
nează să-mi acorde o bursă 
de studii.

Ne-am îndreptat privirile 
către viitoarea agronomă. 

ment pe care l-au consemnat și 
cuvintele textului brigăzii de agi
tație a clasei a Xl-a pe care l-am 
ascultat la o repetiție.

— „Noi, elevii clasei a Xl-a 
vom păși în curînd spre alte zări 
mai largi și mai frumoase. Cartea 
viitorului ne cheamă cu ademeni
toarele-! file aurii. încrederea în 
viitor ne-a dăruit-o Partidul nos
tru drag. Versurile finale ale 
textului, recitate de Popescu D. 
Ion, cel care, entuziasmat de 
măireția schelelor din Țicleni, s-a 
hotărî! să urmeze Facultatea de 
petrol și gaze — mi-au arătat 
încă odată izvorul generos al 
îndrăznețelor gînduri de viitor.

Urcăm spre culmi de fericiri 
și vis, 

Cu inimile pline de lumină. 
Partidul drum spre soare, 

ne-a deschis 
Spre ziua viitorului senină ! 
Corăbieri ai marii tinereți 
Noi vom lucra voioși pe

șantiere 
Și dărui-vom ale noastre vieți, 
Cu demnitate — comunistei

ere.

In seara aceea, ca întotdeauna, 
b«ocur..a date recent în folosință 
luminau de la zecile de ferestre 
ca niște vapoare uriașe. Peste 
culmea din dreapta căii ferate, 
străbateau cu străluciri simbolice 
luminile de la Țicleni. iar din 
Școala medie se auzea, parcă 
ri$ipir»du-$e printre lumini cînfe- 
cui de final ai brigăzii artistice.

prof. NICOLAE
DRAGOȘ-RACANEL 

secretarul organizației U.T.M. 
Școala medie Tg. Cărbunești

— Da, e rîndul meu să po
vestesc — spuse Anișoara A- 
lexiuc. Multă vreme am încli
nat către studiul științelor 
naturale. Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști a trezit 
însă în sufletul meu, ca și al 
multor tineri, un puternic 
ecou. Am socotit-o o chemare 
la învățătură pentru a pune 
întreaga știință agrotehnică în 
slujba obținerii unui belșug 
tot mai mare.

Maria Bratu e mai laco
nică.

încă de cînd a intrat în 
școala medie a primit porecla

e masa de lucru 
, se află peste 30 
, foi de caiet. Pe 
, aceste file sînt 
| consemnate gin- 

durile elevilor 
mei privind pro

fesiunea pe care vor să și-o 
aleagă. Citesc aceste mărturi
siri, și-l văd parcă pe fiecare 
elev, așa cum l-am cunoscut 
în cei trei ani de cînd sînt 
diriginte la clasa a XI-a A.

Munca pentru orientarea 
profesională a elevilor mei, 
căreia îi acord o deosebită în
semnătate, am început-o din 
clasa a IX-a, cînd am deve
nit dirigintele acestei clase. 
Ea s-a desfășurat mai intens 
și mai sistematic mai ales din 
clasa a X-a cînd s-a făcut 
bifurcarea in clase cu profil 
umanist și profil științific, 
elevii mei alegînd pe cel din 
urrr.O,

Ce am făcut pentru a- 
eeasta ?

In primul rină — convor
biri individuale cu elevii sau 
sondaje scrise pentru a ie cu
noaște gîndurile, năzuințele 
lorț preocupările.

Vizitele făcute la locuințele 
elevilor și convorbirile cu pă
rinții au constituit mijlocul 
prin care am cunoscut mediul 
familial, dorințele și preocu
pările familiei elevului în le
gătură cu alegerea profesi
unii.

Orele de dirigenție, mai a- 
les cele din anul acesta, 
le-am folosit din plin pentru 
îndrumarea elevilor în orien
tarea profesională.

M-am străduit să imprim 
elevilor seriozitate în muncă, 
în tot ceea ce fac; am cău
tat să-i conving că nu este 
de ajuns să dorească să ur
meze o facultate sau alta, 
ci că trebuie să se și pregă
tească serios pentru aceasta,

In marea majoritate elevii 
mei au înțeles acest lucru, cei 
mai mulți dintre ei orientîn- 
du-se către profesiuni care 
li se potrivesc și cu înclina
țiile lor și cu pregătirea pe 
care o posedă. Iată, de exem
plu, elevii Răzvan Vladimir, 
Hașdeu Anca, Timoșenco A- 
lexandru vor să urmeze Fa
cultatea de electronică.

„Știind că o astfel de pro
fesiune cere o pregătire te
meinică — spunea Răzvan 
Vladimir de curînd — mă 
pregătesc intens la matema
tică și fizică. In acest scop 
frecventez cercul de ma
tematică și fizică pe Capitală 
și de aproape doi ani și ju
mătate colaborez cu regulari
tate la Gazeta de Matema
tică și Fizică seria B, ca re- 
zolvitor și propunător de pro
bleme. Am participat, de ase
menea, începînd din 1959, la 
toate olimpiadele de matema
tică și fizică, obținînd dife
rite premii"

Dacă cei mai mulți dintre 
elevii mei și-au găsit cu ade

de „chimista“, — ne preci
zează Stelian Ionescu.

— Da, confirmă Maria, 
iubesc de mulți ani chimia. 
Dar de cînd am vizitat cîteva 
din marile fabrici ale indus
triei chimice mi-am ales și 
viitorul loc de muncă. Știu că 
acum totul constă în felul cum 
voi munci, cum mă voi pre
găti pentru viitoarea profe
siune.

Iată, așadar, patru dintre 
zecile de mii de tineri care 
vor termina anul acesta școa
la medie și vor porni mai de
parte pe drumul vieții. Ce 
minunat e să-ți începi acest 
drum cu asemenea gînduriși 
hotărîri entuziaste.

M. HERIVAN

vărat drumul potrivit pe care 
să-l urmeze, mai sînt insă 
cîțiva care încă nu s-au hotă- 
rît încotro s-o apuce. Alții, 
sub influența părinților sau a 
rudelor, sînt gata să meargă 
chiar pe o cale unde cu sigu
ranță nu vor obține succese, 
vor întâmpina mari greutăți. 
Iată un exemplu: Orbonaș 
Mihai, un elev cu pregătire 
mijlocie, ține cu încăpățînare 
să meargă la Institutul de ar
hitectură. Dar el tocmai la 
desen, disciplina de bază în 
această specialitate, elimina
torie la concursul de admi
tere. are media... 6. Discuțiile 
repetate cu părinții și cu 
elevul n-au reușit să le 
schimbe hotărîrea. Mai am 
însă răbdare și voi stărui.

In ceea ce mă privește, in 
afara celor amintite, mi-am 
propus, printre altele, să fac 
cu elevii o serie de vizite la 
Institutul agronomic, Institu
tul de construcții. Institutul 
politehnic și altele cu prile
jul cărora viitorii studenți să 
vadă atât modul în care se 
pregătesc colegii lor mai mari, 
cit și condițiile asigurate de 
partidul și statul nostru pen
tru ca viitorii ingineri să ob
țină o înaltă calificare, să 
devină cadre de nădejde pen
tru desăvirșirea construcției 
socialiste în patria noastră.

prof. MIHAI BARBATESCU
Școala medie nr. 1 
„Nicolae Bălcescu” 

București
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PENTRU A SPORI CONTRIBUȚIA TINERETULUI 
LA DEZVOLTAREA SECTORULUI SOCIALIST

AL AGRICULTURII
atorită politicii 
înțelepte a parti
dului de 
strializare 
listă a 
giunea 
cunoscut 

dezvoltare 
culturală.

populare aici au fost

indu- 
socia- 

țării, re- 
Argeș a 

o con- 
economi- 
în anii

puterii 
construite noi fabrici și u- 
zine, au fost create ra
muri industriale inexistente 
în trecut — metalurgică, pe
trolieră, chimică — a început 
construcția a noi obiective 
industriale de importanță re
publicană, Hidrocentrala „16 
Februarie” de pe Argeș, Com
plexul de industrializare a 
lemnului de la Pitești, și se 
va construi Combinatul de 
aluminiu de la Slatina.

Și în viața satelor regiunii 
Argeș s-au petrecut în ulti
mii ani transformări radica
le. Urmînd cu încredere po
litica partidului de construire 
a socialismului la sate, un 
număr tot mai mare de ță
rani muncitori 
rea familie a

Dezvoltarea 
agriculturii în 
cut să crească 
velul de trai 
muncii. Numai în perioada 
1959—1961 în regiune au fost 
electrificate 110 sate, s-au 
construit 506 săli noi de cla
să, 41 cămine culturale și 
alte numeroase obiective so
cial-culturale.

Despre contribuția pe care 
a adus-o tineretul la înfăp
tuirea acestor realizări, des
pre perspectivele ce se des
chid și în fața regiunii Argeș 
prin traducerea în fapte a 
istoricelor hotărâri ale Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., 
despre sarcinile ce revin ti
neretului în acest sens, s-a 
discutat pe larg în conferința 
organizației regionale U.T.M. 
Argeș.

Atât darea de seamă pre
zentată de tovarășul Con
stantin Matei, prim-secretar 
al comitetului regional U.T.M., 
cît și participant La dezba
teri, au apreciat că, sub con
ducerea partidului, organiza
ția regională U.T.M. a des
fășurat în ultimii doi ani o 
susținută muncă de educare 
politică a tinerilor, mobili- 
zîndu-i să contribuie cu toa
te forțele la îndeplinirea sar
cinilor pe care partidul le-a 
pus în fața poporului nostru 
muncitor în opera de desă
vîrșire a construcției socia
liste.

Preocupîndu-se îndeaproa
pe de organizarea tineretului 
în forme de muncă specifice 
— sublinia darea de seamă — 
organizațiile U.T.M. din în
treprinderi, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au 
creat 685 de brigăzi de pro
ducție și 269 posturi utemiste 
de control care obțin pe zi 
ce trece succese tot mai mari 
în lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătă
țirea continuă a calității pro
duselor. Totodată, organiza
țiile U.T.M. au manifestat o 
grijă sporită pentru ridicarea 
continuă a calificării profe
sionale a tinerilor mobilizînd 
numai anul trecut, la cele 
187 cursuri organizate în între
prinderi peste 5.700 de tineri.

★
în economia regiunii Argeș 

agricultura ocupă un loc de 
frunte. De aceea, atît darea 
de seamă cît și participanții 
la dezbateri au acordat o a- 
tenție deosebită modului în 
care organizațiile U.T.M. 
sprijinit organizațiile 
partid în munca politică pen
tru transformarea socialistă 
a agriculturii.

Darea de seamă a scos în 
evidență faptul că organiza
țiile U.T.M. de la sate, 
conducerea organizațiilor 
partid, au explicat pe 
maselor largi de tineri poli
tica partidului nostru de co
lectivizare a agriculturii și 
ca urmare, numai în perioa
da ianuarie 1960-ianuârie 
1962, în unitățile agricole so
cialiste au intrat peste 26.000 
de utemiști. Conferința a a- 
preciat de asemenea ca pozi
tivă și contribuția din ce în 
ce mai mare pe care o aduc 
cele 216 echipe de tineret și 
Cele 191 posturi utemiste de 
control din G.A.C. la creș
terea continuă a producției 
agricole vegetale și animale.

Prin analiza profundă, mul
tilaterală pe care a făcut-o 
asupra activității organiza
ției regionale U.T.M., prin 
discuțiile purtate de nu
meroși delegați și invitați, 
conferința a constituit un 
bun prilej pentru generali
zarea celor mai eficace me
tode folosite de organizațiile 
U.T.M. de la sate în munca 
politică de atragere a tinere
tului pe calea gospodăriei co
lective, de mobilizare a ace
stuia la lupta pentru conso
lidarea economico-organizato- 
rică a G.A.C.

Mai mulți delegați printre 
care și tov. Nistor Codreanu, 
membru în comitetul comu
nal U.T.M. Mateești, raionul 
Horezu, a arătat că organiza
ția U.T.M. s-a preocupat în 
primul rînd de organizarea 
cunoașterii și însușirii de că
tre tineri a documentelor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 
iunie—iulie 1961, a sarcinilor 
puse în fața organizațiilor 
U.T.M. de la sate de către 
plenarea C.C. al U.T.M. din 
octombrie 1961. Astfel, după 
ce utemiștii au fost îndrumați 
să studieze individual 
documente, comitetul 
nai U.T.M. a ajutat organi
zațiile U.T.M. din cele trei 
întovărășiri din comună să 
stabilească concret, în cadrul

pășesc în ma- 
colectivliștilor. 
industriei și 
regiune a fă- 
neîncetat ni- 
al oamenilor

au 
de

sub 
de 

larg

aceste 
comu-

unor adunări generale, cum 
pot contribui tinerii la apli
carea în viață a politicii 
partidului nostru de colecti
vizare a agriculturii. Pe baza 
acestor măsuri, organizațiile 
U.T.M. din comună, sub di
recta conducere a organiza
țiilor de partid, au mobilizat 
tinerii la vizitele organizate 
în gospodăriile colective frun
tașe din raion, au inițiat seri 
de calcul cu privire la veni
turile obținute de colectiviști 
în comparație cu veniturile 
țăranilor întovărășiți, întâl
niri ale tinerilor cu colecti
viști fruntași, discuții despre 
zestrea tinerei colectiviste și 
altele.

Acțiunile întreprinse de or
ganizația U.T.M. n-au rămas 
fără rezultate, spunea în con
ferință tov. Nistor Codreanu. 
Așa, de pildă, împreună cu 
alți țărani muncitori, peste 
30 de utemiști din satul Ma- 
teești au făcut cereri de a 
intra în gospodăria colectivă.

Tovarășul Gheorghe Ale
xandru, membru în comitetul 
comunal U.T.M. Crîmpoaia, 
raionul Drăgănești-Olt, spu
nea în conferință că alături 
de alte forme și mijloace de 
muncă recomandate de ple
nara C.C. al U.T.M. din oc
tombrie 1961, un mijloc efica-

lămurit părinții să se înscrie 
în gospodăria colectivă.

Conferința a apreciat și ac
tivitatea unor organizații 
U.T.M. de la sate cum sînt 
cele din G.A.C. Teslui, Tighi- 
na, Vătași, Scornicești, Vă
leni și alte care se preocupă 
îndeaproape de mobilizarea 
tineretului la munca de con
solidare economico-organiza- 
torică a G.A.C., la creșterea 
continuă a producției agrico
le vegetale și animale. Așa, 
de exemplu, la propunerea 
organizației U.T.M. adunarea 
generală a colectiviștilor din 
Tighina, raionul Drăgășani, a 
aprobat înființarea unei echi
pe de tineret la cultura mare. 
Primind în permanență aju
tor din partea organizației 
U.T.M., echipa a reușit să-și 
organizeze mai bine munca, 
să aplice în viață metode 
științifice de lucrare a pă- 
mîntului și ca urmare, să ob
țină de pe lotul ce i-a fost 
încredințat cîte 4.600 kg de 
porumb boabe la ha, în cul
tură neirigată. Și organizația 
U.T.M. din G.A.C. Vătași, ra
ionul Drăgănești-Olt, a obți
nut o bună experiență în mo
bilizarea tineretului la mun
ca pentru consolidarea gos
podăriei colective. Numai 
anul trecut, de pildă, organi-

Conferința organizației 
regionale U.T.M. Argeș

ce de a-i ajuta pe tineri să 
înțeleagă profund politica 
partidului nostru de colecti
vizare a agriculturii, îl 
constituie adunările generale 
U.T.M. Pornind de la dorința 
tinerilor de a afla cît mai 
multe lucruri despre gospo
dăria colectivă comitetul co
munal U.T.M. a ajutat orga
nizațiile U.T.M. din comună 
să țină adunări generale în 
care s-a prelucrat Statutul 
model al G.A.C., în care se
cretarul comitetului comunal 
de partid, președintele gospo
dăriei colective din satul Vă
tași, le-au vorbit tinerilor 
despre politica partidului nos
tru de construire a socialis
mului la sate, le-au explicat 
cum este organizată și retri
buită munca în gospodăria 
colectivă etc.

în munca politică de atra
gere a tinerilor pe făgașul 
gospodăriei colective, a spus 
în continuare vorbitorul, un 
rol important l-a avut îmbu
nătățirea continuă a învăță- 
mîntului politic U.T.M. Co
mitetul comunal a discutat 
periodic cu propagandiștii 
celor 9 cercuri politice, ex- 
plicîndu-le pe larg sarcinile 
ce revin, organizației U.T.M. 
în munca politică de colecti
vizare a 
mîndu-i 
cît mai 
blemele 
în cercuri și modul în care 
cursanții pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la munca 
politică de atragere a țărani
lor muncitori, tineri și vîrst- 
nici, pe calea gospodăriei co
lective. Toate acestea, alături 
de alte forme și mîjloace ale 
muncii politice izvorîte din 
documentele de partid, au 
convins tineretul că drumul 
pe care cheamă partidul ță
rănimea muncitoare este dru
mul fericirii și al bunăstării, 
drumul agriculturii socialiste.

Așa se explică faptul că 
toți tinerii din comuna noa
stră au devenit în prezent co
lectiviști.

— La noi în sat, spunea în 
cuvîntul său Domnica Ștefă- 
nescu din satul Cireșu, raio
nul Costești, unele fete și 
chiar utemiste, considerau că 
dacă vor intra în gospodăria 
colectivă nu vor mai putea 
să-și facă zestre și deci vor 
rămîne necăsătorite. Organi
zația de partid a îndrumat 
organizația U.T.M. să le aju
te pe aceste fete să înțelea
gă cum se pune problema ze
strei în gospodăria colectivă. 
Și așa am procedat. Atît eu 
cît și Ioana Dinu, Ioana Gh. 
Anghel și alte colectiviste, 
le-am povestit în mai multe 
rânduri fetelor din sat 
muncim noi 
ce produse am obținut pentru 
zilele-muncă efectuate. ce 
lucruri ne-am cumpărat. La 
o altă întâlnire organizată de 
comitetul comunal U.T.M. cu 
fetele din comună, colecti
vista Bădița M. Stoian, care 
s-a căsătorit de curînd, le-a 
povestit fetelor că zestrea sa 
provine din veniturile primi
te de la gospodăria colectivă 
pentru munca depusă, din 
care a putut să-și cumpere 
și mobilă și haine și tot ce 
trebuie unei familii tinere, 
în munca de popularizare a 
politicii partidului nostru de 
transformare socialistă a agri
culturii, a rezultatelor obți
nute de gospodăria noastră 
colectivă, organizația U.T.M. 
a folosit din plin și diferite 
mijloace cultural-educative. 
Așa, de pildă, programul bri
găzii artistice de agitație din 
gospodărie intitulat: „Viața 
nouă în sat la noi4*, la 
realizarea căruia organizația 
U.T.M., tineretul au adus o 
contribuție Importantă, se 
bucură de multă apreciere în 
rândul tinerilor din comună. 
Prin astfel de mijloace, or
ganizația U.T.M. a reușit să 
convingă majoritatea fetelor 
că pentru o tânără colecti
vistă zestrea se socotește în 
zile-muncă, în veniturile obți
nute de la gospodăria colec
tivă. Iată de ce marea majo
ritate a tineretului din sat, 
între care multe fete, și-au

agriculturii, îndru- 
să facă o legătură 

concretă între pro- 
teoretice dezbătute

cum
în gospodărie,

zația U.T.M. a recomandat 12 
utemiști și tineri pentru a 
lucra în sectorul zootehnic. 
Preocupîndu-se îndeaproape 
de calificarea lor profesională, 
îndrumîndu-i să frecventeze 
cu regularitate cursul zoo
tehnic organizat în gospodă
rie, să aplice în viață cunoș
tințele dobîndite. tinerii cres
cători de animale obțin re
zultate din ce în ce mai bune 
în activitatea lor. Iată numni 
două exemple. Utemistul Gri- 
gore State îngrijește 11 vaci, 
în anul 1961 el a realizat de 
la fiecare vacă furajată cîte 
50 litri de lapte peste plan 
iar utemistul Marin Nițu, 
care îngrijește 100 de oi a 
realizat peste plan de la 
care oaie, cîte 10 litri 
lapte și cîte 150 grame 
lină.

Din dezbaterile conferinței 
a reeșit că o contribuție din 
ce în ce mai mare la lupta 
pentru colectivizarea agricul
turii și creșterea producției 
agricole vegetale și animale, 
aduc acele organizații U.T.M. 
care desfășoară o susținută 
muncă politică pentru dez
voltarea conștiinței socialiste 
a tineretului. De aceea — s-a 
subliniat în conferință — este 
necesar ca toate organizațiile 
U.T.M. de la sate să fie aju
tate să se întărească continuu 
din punct de vedere politic 
și organizatoric, să subordo
neze întreaga lor activitate 
luptei pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru de 
transformare socialistă a a- 
griculturii. în acest sens 
conferința a cerut noului co
mitet regional U.T.M. să ge
neralizeze în întreaga regiu
ne experiența bună dobîndită 
de unele comitete raionale 
U.T-M. în munca de îndru
mare a organizațiilor U.T.M. 
de la sate, cum este aceea a 
Comitetului raional U.T.M. 
Muscel, de a încredința fie
cărui membru al biroului și 
fiecărui activist al comitetu
lui raional U.T.M. sarcina să 
ajute practic în fiecare lună, 
cîte 1—2 organizații de bază 
în pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale U.T.M. 
Totodată conferința a subli
niat necesitatea ca organiza
țiile U.T.M. să se preocupe în 
continuare de crearea a noi 
echipe de tineret în G.A.C., 
să le ajute să-și stabilească 
măsuri concrete în vederea 
obținerii de pe suprafețe cît 
mai mari de teren în cultură 
neirigată, a unor producții 
de peste 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, să reco
mande pe cei mal harnici și 
mai pricepuți tineri pentru a 
munci în sectorul zootehnic, 
să se preocupe mai mult de 
ridicarea nivelului de cunoș
tințe agrotehnice ale tineri
lor, îndrumîndu-i să frecven
teze cu regularitate cursurile 
organizate în acest scop, aju- 
tîndu-j să aplice în viață cu
noștințele dobîndite.

★

Luînd cuvîntul la conferin
ță tovarășul Matei Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Argeș al P.M.R., a 
adus organizației regionale 
U.T.M. un călduros salut din 
partea comitetului regional 
de partid.

Comitetul 
partid — a 
Matei Ștefan 
apreciază aportul pe care ti
neretul muncitor îl aduce la 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice ale 
contribuția 
U.T.M. a tinerilor de la sate 
în munca politică de masă 
pentru colectivizarea agricul
turii, pentru consolidarea 
economîco-organizatorică a 
G.A.C.

Tovarășul Matei Ștefan s-a 
referit apoi la sarcinile sta
bilite de conferința regională 
de partid în vederea colecti
vizării agriculturii, întăririi 
economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective și 
creșterii producției agricole 
vegetale și animale. „...Să nu 
existe sector în agricultura 
regiunii noastre în care tine
retul să nu-și aducă contri
buția sa prețioasă. Organele

fie- 
de 
de

regional de 
spus tovarășul 
— prețuiește și

întreprinderilor, 
organizațiilor

șl organizațiile U.T.M., 
duse și îndrumate cu grijă da 
organele și organizațiile de 
partid, au datoria să sădea
scă în conștiința tineretului 
de la sate și în primul rînd 
a utemiștilor, dragostea față 
de gospodăria colectivă, față 
de munca de mecanizator, de 
îngrijitor de animale, de le
gumicultor, să-i educe și să-1 
îndrume îndeaproape în spi
ritul disciplinei socialiste față 
de muncă". Tovarășul Matei 
Ștefan a subliniat de aseme
nea necesitatea îmbunătățirii 
în continuare a muncii ideo
logice și politico-educative a 
organizațiilor U.T.M. în rân
dul tineretului.

★
în încheierea dezbaterilor 

pe marginea dării de seamă 
a luat cuvîntul tovarășul 
Constantin Cîrțînă, secretar 
al C.C. al U.T.M. După ce a 
evidențiat contribuția pe care 
organizațiile U.T.M. au a- 
dus-o la lupta pentru crește
rea continuă a productivită
ții muncii, reducerea prețu
lui de cost și îmbunătățirea 
calității " '
rul s-a 
sporite 
în fața 
regiune 
țiîlor U.T.M. o seamă de re
comandări prețioase cu pri
vire la mobilizarea și mal 
activă a tineretului la lupta 
pentru îndeplinirea lor.

în continuarea cuvîntuluî 
său, tovarășul Constantin 
Cîrțînă s-a ocupat în mod 
deosebit de activitatea orga
nizațiilor U.T.M. de la sate. 
Principala sarcină ce stă în 
fața organizațiilor U.T.M. de 
la sate este de a contribui 
prin toate forțele și 
cele de care dispun j 
pentru înfăptuirea 
partidului nostru de 
vizare a agriculturii, 
solidare economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colec
tive, de creșterea continuă a 
producției agricole vegetale 
și animale. Pentru aceasta 
este necesar să îmbunătățim 
și mai mult munca politică 
și cultural-educativă la sate 
și, în primul rînd, să ajutăm 
pe fiecare utemist și tânăr să 
studieze și să cunoască te
meinic sarcinile în domeniul 
agriculturii ce izvorăsc din 
Documentele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., din docu
mentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din iunie-iulie 1961, 
prețioasele învățăminte ce se 
desprind din lucrările Con
sfătuirii pe țară a colectiviș
tilor. Adunările generale 
U.T.M.. învățămîntul politic, 
activitățile cultural-educati
ve — a spus vorbitorul. în 
continuare — să fie mai strîns 
legate de sarcinile concrete 
ce revin organizațiilor U.T.M., 
tineretului de la sate în mun
ca politică de transformare 
socialistă a agriculturii.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat necesitatea intensi
ficării muncii politico-educa
tive în rândul elevilor și al 
pionierilor, dezvoltării în con
tinuare a activității patrioti
ce a tineretului mai ales 
pentru refacerea patrimoniu
lui forestier și a sectorului 
viti-pomicol, domenii în care 
organizațiile U.T.M. din re
giunea Argeș au acumulat o 
bună experiență.

în încheierea cuvîntuluî 
său, tovarășul Constantin Cîr
țînă a arătat că dezbaterile 
conferinței, hotărârile adop
tate, reprezintă o garanție în 
plus că, sub conducerea co
mitetului regional de partid, 
organizația regională U.T.M. 
Argeș va dobîndi noi succese 
în munca de mobilizare a ti
neretului la lupta pentru tra
ducerea în viață a politicii 
partidului nostru de desăvîrși
re a construcției socialiste.

★

Conferința a ales noul co
mitet regional U.T.M. și co
misia regională de revizie, 
în prima sa plenară, comite
tul regional U.T.M. a reales 
ca prim-secretar pe tovarășul 
Constantin Matei.

ION ANDREI

produselor, vorbito- 
referit la sarcinile, 

ce stau anul acesta' 
oamenilor muncii din 
și a făcut organiza-

fa cercul de aeromodelism al Casei pionierilor din Arad

Foto: GR. PREPELIȚA

A APĂRUT

„Probleme ale

mijloa- 
la lupta 
politicii 
colecti- 

de con-

păcii
și socialismului’4

nr. 2
apărut, tn limba romînă, înA

Editura politică, nr. 2 (42) pe anul 
1962 al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului-, revistă teo
retică și informativă a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprin
de articolele : „Unele pariicula- 
rităfi ale sifuafiei din India- de 
A. Ghosh ; „Pentru o Japonie in
dependentă și democrată- de 
S. Nosaka ; „Triumful principiilor 
leniniste ale vieții de partid- de 
V. Rudin ; „Cuba și «planul Ken
nedy*- de E. Che Guevara ; „De 
la repartifia socialistă la cea co
munistă- de L. Gatovskl ; „So- 
cial-democrafia suedeză și socia
lismul” de C. Hermansson ; „Cine 
îi finanțează pe anticomuniști- de 
E. Henry.

La rubrica „în partidele comu
niste și muncitorești" revista pu
blică numeroase materiale infor-

mative cu privire la activitatea 
unor partide fră|eșfi.

Rubrica „Schimb de păreri" 
confine în continuare materiale 
ale discufiei pe tema „Comuniștii 
și tineretul* și o informare cu 
privire la o discufie a sociologi
lor marxiști organizată de redac
ția revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului".

în cadrul rubricii „Cărți ?' re
viste- sînt publicate articolele : 
„Pentru ca în locul închisorilor să 
înflorească grădini...- de P. Bel- 
lefroid și „Sînt citite de toată 
lumea, sînt citite pretutindeni I" 
de G. Gherasimov.

Rubrica „Scrisori, note- cuprin
de următoarele note : „Occiden
tul încearcă să răspundă...- de 
V. Kaje și „Irianul de vest tre
buie să fie liber I" de V. Gray.

Sînt publicate, de asemenea, 
materiale noi la rubrica „împo
triva represiunilor și persecutării 
democraților".

Constituirea Comitetului
National de pregătire 

pentru cei de-al VIII-tea 
Festival Mondial 

al Tineretului și Studenților
(Urmare din pag. I-a)

Ca președinte al Comitetului 
Național a fost ales Demos- 
tene Botez, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă.

în continuare, tov. Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. a făcut o expunere 
despre importanța pregătirilor 
pentru cel de-al VlII-lea Fes
tival de la Helsinki și despre 
sarcinile ce revin tineretului 
din R. P .Romînă în vederea 
pregătirii și participării la 
această mare întâlnire a tine
retului lumii pentru pace și 
prietenie. în cuvîntul său tov. 
Trofin a arătat că pregătirile 
pentru acest Festival au loc în 
condițiile în care pe arena 
mondială s-au produs schim
bări importante în raportul de 
forțe în favoarea păcii și so
cialismului, sistemul mondial 
socialist devenind factorul hotă- 
rîtor al dezvoltării societă
ții. Opinia publică mondială 
se pronunță cu intensitate 
crescîndă pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru 
reglementarea tuturor proble
melor internaționale litigioase 
pe calea tratativelor.

Tînăra generație, a arătat 
vorbitorul, este vital intere
sată în eliminarea primejdiei 
de război, deoarece un nou 
război ar sfărâma speranțele 
celor tineri, ar pune în primej
die însăși existența omenirii. 
Mase importante ale tineretu
lui de pretutindeni se ridică 
împotriva politicii cercurilor 
agresive imperialiste.

Cel de-al VlII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților — a continuat tov, V. 
Trofin — a stârnit un larg in
teres în rîndurile tinerilor din 
lumea întreagă. Sute de orga
nizații de tineret și studenți, 
sportive, culturale, sindicale 
de cele mai diferite convingeri 
politice, filozofice și religioase 
din peste 80 de țări de pe 
toate continentele lumii se 
pregătesc intens pentru acest 
eveniment. Zilele pe care le 
vor petrece la Helsinki repre
zentanții tineretului lumii vor 
fi deosebit de utile, deoarece 
vor permite lărgirea contacte
lor între diferite organizații, o 
mai bună cunoaștere reci
procă, strîngerea rândurilor 
generației tinere în lupta pen
tru pace.

Tineretul Republicii Popu
lare Romîne întâmpină Festi
valul de la Helsinki sporin- 
du-și contribuția la lupta în
tregului popor pentru îndepli
nirea mărețelor hotărâri ale 
celui de al III-lea Congres al 
P.M.R., pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, dezvol-

tarea și înflorirea continuă a 
Republicii noastre scumpe.

Organizațiile U.T.M. din in
dustrie își vor intensifica și 
mai mult activitatea în vede
rea antrenării tineretului în 
întrecerea socialistă pentru în
deplinirea planului de pro
ducție pe anul 1962, îmbună
tățirea calității produselor, 
creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost.

în agricultură, organizațiile 
U.T.M. își vor spori contribu
ția la mobilizarea tineretului 
în vederea îndeplinirii sarci
nilor trasate de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 30 iunie-1 iulie 
1961 și a sarcinilor reieșite din 
Consfătuirea pe țară a țăra
nilor colectiviști din decem
brie 1961 în ceea ce privește 
încheierea procesului de co
lectivizare a agriculturii și 
consolidarea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C.

In cinstea Festivalului o 
amploare și mai mare vor lua 
acțiunile de muncă patriotică 
la diferite lucrări de interes 
obștesc.

Elevii și studenții vor în
tâmpina Festivalul prin inten
sificarea eforturilor lor în ac
tivitatea de pregătire profesio
nală și politico-ideologică, prin 
noi acțiuni de muncă patrio
tică.

Tineretul și studenții din 
R. P. Romînă — a spus vor
bitorul — vor fi reprezentați 
la Festivalul de la Helsinki 
cu o delegație de 350 de frun
tași în producție, învățătură 
și munca obștească, membri ai 
formațiilor artistice și spor
tivi fruntași. Delegația noas
tră va duce mesajul tineretu
lui romîn, participant la mă
reața operă de desăvîrșire a 
construcției socialiste în pa
tria noastră, luptător hotărît 
pentru pace în lume.

Tov. Virgil Trofin a arătat 
apoi că, în întîmpinarea Fes
tivalului, în întreaga țară se 
vor desfășura acțiuni menite 
să popularizeze viața nouă a 
tineretului patriei noastre, 
viața și lupta tineretului lu
mii, politica de pace și cola
borare internațională a țării 
noastre, rolul lagărului socia
list în lupta pentru paee și 
progres social. Se vor organiza 
treceri în revistă ale forma
țiilor cultural-artistice și spor
tive, concursuri de creație 
muzicală, de fotografii artis
tice, de lucrări executate de 
copii, concurs al tinerilor so
liști vocali și instrumentiști.

în continuare au luat cu- 
vîntul tovarășii Ștefan Tripșa, 
Nicolae Stoian și Hareta Enă- 
chescu, membri ai Comitetu
lui Național de pregătire pen
tru Festival, care au subliniat 
importanța festivalurilor mon
diale ale tineretului și studen
ților și s-au angajat ca, ală
turi de întregul tineret al pa
triei noastre, să contribuie 
activ la popularizarea ideilor 
nobile^ de pace și prietenie.

In încheiere, scriitorul De- 
mostene Botez a mulțumit 
pentru cinstea ce i-a fost a- 
cordată prin alegerea sa ca 
președinte al Comitetului Na
țional, exprimîndu-și convin
gerea că membrii Comitetului 
vor depune toate eforturile 
pentru pregătirea cu succes a 
tineretului patriei noastre, în 
vederea întâmpinării șl parti
cipării la cel de-al VlII-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Hel
sinki.

(Agerpres)

Cocteil oferit
de ambasadorul

R. P. Ungare 
la București

Zilele care au mai râmaB pînă la începerea returului campionatului categoriei A 
de fotbal sînt folosite pentru o pregătire cît mai temeinică. Vă prezentăm echipa de 

fotbal a clubului sportiv „Progresul'* la un antrenament.
Foto: AGERPRES

Tenis de cîmp
Miercuri, în sala de sport 

din cal. Plevnei, au început 
întrecerile competiției de tenis 
de cîmp, dotată cu „Cupa 
Steaua". Iată principalele re
zultate înregistrate în proba 
de simplu masculin : D. Vi- 
ziru — Șt. Popovici 6-1 ; 6-0 ; 
Georgescu — Emanoil* 8-6 ; 6-2; 
— ‘ ‘ ‘ 6-2.

în-
Cristea — Niculescu 6-2 ; 
întâlnirile continuă astăzi 
tre orele 8 și 11.

Fotbal
dinPe stadionul Progresul 

Capitală s-a disputat ieri me
ciul amical de fotbal dintre 
echipele Progresul și Dinamo 
Bacău. Jocul- s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 0-0.

★
în cadrul sferturilor de fi

nală ale „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal, miercuri 
s-au desfășurat două meciuri. 
La Torino, Real Madrid a 
dispus cu 1-0 (0-0) de Juven
tus, iar la Praga, Dukla, a cîș- 
tigat cu 1-0 (0-0) întîlnirea cu 
Tottenham Hotspur.

(Agerpres)

Intîlniri internaționale
ale sportivilor noștri în luna martie

In cursul lunii martie, spor
tivii români vor susține nu
meroase intîlniri internațio
nale. Astfel, la, 23 martie va 
avea loc la București meciul 
de baschet dintre echipele fe
minine ale R. P. Romine și 
Franței. Intre 8 și 10 martie, 
echipa de tineret a orașului 
București la hochei pe ghea
ță va evolua la Sofia, în com
pania selecționatei capitalei 
R. P. Bulgaria. Returul meciu
lui de handbal dintre echipele 
feminine Știința București și 
O.R.K. Belgrad, din cadrul se
mifinalelor „Cupei campioni
lor europeni", se va desfășura 
la 4 sau 11 martie la Belgrad. 
Patru din cei mai valoroși 
halterofili români vor evolua 
intre 9 și 11 martie la „Marele 
Premiu al Orașului Moscova". 
La 31 martie este programată 
la Budapesta întîlnirea inter
națională triunghiulară dintre 
echipele feminine de floretă 
ale R. P. Romîne, R. P. Un
gare și Italiei. în capitala țării

noastre se va disputa, în zilele 
de 30 și 31 martie triunghiu
larul de lupte cu participarea 
echipelor Iugoslaviei, Suediei 
și R. P. Romîne. La 4 martie, 
la Sofia, echipa Dinamo Bucu
rești va juca un meci amical 
cu reprezentativa de
R. P. Bulgaria.
Mai multe intîlniri 

ționale vor susține 
martie, și voleibaliștii, jucăto
rii de tenis de masă, gimnaș- 
tii, schiorii, patinatorii și 
atleții.

Reuniune de box 
la Uzinele 

„Timpuri Noi*

Ambasadorul R. P. Ungare 
la București, Bela Nămety, a 
oferit miercuri seara, în sa
loanele ambasadei, un cocteil 
cu prilejul prezenței în țara 
noastră a delegației condusă 
de Molnăr Janos, adjunct al 
ministrului Culturii din R. P. 
Ungară, care face o vizită de 
informare în problemele în- 
vățămîntului superior.

Au participat tovarășii Ște
fan Bălan, adjunct al minis-! 
trului Invățămîntului și cul
turii, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe, Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., cadre 
didactice 
superior 
cultură.

din învățănrîntul 
și alți oameni de

fotbal a

interna- 
în luna

Astăzi de la ora 19, în 
sala de festivități a Uzinelor 
„Timpuri Noi" din Capitală 
va avea loc o reuniune con
țină pentru „Cupa 16 Februa
rie". în cadrul acestei reu
niuni organizate de clubul 
sportiv Flacăra Roșie, vor 
evolua o serie de boxeri frun
tași.

(Agerpres)

„Cupa Primăverii" la fotbal
două stadi- 

de fotbal
Duminică pe 

oane, amatorii 
din Capitală vor avea prile
jul să urmărească primele 
meciuri ale competiției „Cupa 
Primăverii" organizată de co
misia orășenească. La acea
stă competiție participă echi
pele bucureștene 
Steaua, Progresul 
Cele două partide

Dinamo, 
și Rapid, 

se vor

după următorul 
stadionul Giulești 
Progresul—Steaua; 

Stadion Dinamo ora 15,30 
namo—Rapid.

Miercuri 21 februarie 
stadionul Dinamo de la 
13,30 se vor întîlni echipele 
învinse, iar de la ora 15,30 
echipele învingătoare.

(Agerpres)

desfășura 
program : 
ora 10,30

Di-

pe 
ora

★

In timpul șederii în țara 
noastră, membrii delegației 
ungare au avut întrevederi 
cu conducerea Ministerului 
Invățămîntului și Culturii și 
au vizitat o serie de institute 
de învățămînt superior din 
București și Iași unde au avut 
convorbiri cu cadre didactice 
și specialiști asupra felului în 
care este organizat învăță- 
mîntul superior în țara noas
tră, despre condițiile de stu
diu și de viață asigurate stu
denților.

Oaspeții au vizitat, de a- 
semenea, stațiuni de odihnă 
de pe Valea Prahovei și Mu
zeul Doftana, noile construc
ții de pe litoral, Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii”.

(Agerpres)



Dezarmarea - calea reală cetățean de onoare

spre o pace trainică al Atenei

Puternicul ecou
sovietice

internațional al noii inițiative 
în problema dezarmării

R.P. POLONA
VARȘOVIA 14 (Agerpres). 
Mesajul președintelui Con

siliului 
U.R.S.S., 
dresat 
membre 
lor 18 pentru dezarmare estp 
larg comentat în paginile 
presei poloneze.

Subliniind că propunerea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Hrușciov, are o mare 
însemnătate practică, ziarul 
i,Tribuna Ludu" scrie : Inde
pendent de desfășurarea în 
viitor a evenimentelor, indi
ferent de atitudinea definiti
vă și oficială a guvernului 
Statelor Unite și a altor gu
verne occidentale față de 
Inițiativa lui Hrușciov, de pe 
acum este limpede că nu se 
poate renunța în mod direct 
la inițiativa președintelui Con
siliului de Miniștri, Hrușciov. 
Opinia publică își pune mul
te speranțe în posibilitatea 

în 
cu

de Miniștri al 
N. S. Hrușciov, a- 
guvemelor țărilor 
ale Comitetului ce-

Comentariile presei ameri
cane arată că Washingtonul 
încearcă să-și continue jocul 
de duplicitate în problema 
dezarmării.

ANGLIA

premierului sovietic, sublinia
ză ziarul, vădește dorința sa 
sinceră de a realiza un pro
gres în domeniul dezarmării44. 

„India, scrie ziarul ,,Amrita 
Bazar Patrika“ s-a pronunțat 
întotdeauna pentru dezarmare 
și de aceea va saluta orice 
acțiune în această direcție**.

realizării unei cotituri 
desfășurarea tratativelor 
privire la dezarmare.

S. U. A,

LONDRA 14 (Agerpres). - 
Ziarele provinciale engleze 
comentează cu însuflețire pro
punerea lui N. S. Hrușciov ca 
la lucrările Comitetului celor 
18 state să participe șefii de 
guverne sau de state.

Observatorul diplomatic al 
ziarului „Scotsman", expri- 
mîndu-și îndoiala că Macmil
lan și Kennedy vor accepta 
în forma lor actuală propune
rile sovietice, consideră tot
odată că „Occidentul nu va 
putea să respingă complet" 
această propunere.

„Propunerea premierului rus 
este apreciată ca o inițiativă 
serioasă"... subliniază observa
torul.

Ziarul conservator „York
shire Post" scrie într-un arti
col redacțional că „Occidentul 
nu-și poate permite să igno
reze efectul propagandistic 
pe care poate să-1 aibă în în
treaga lume respingerea unei 
întîlniri cu Hrușciov".

R. A. U,
CAIRO 14 (Agerpres). - 

Comentînd mesajul lui N. S- 
Hrușciov cu privire la convo
carea Comitetului celor 
state pentru dezarmare 
nivelul șefilor de guverne 
sau de state, ziarul „Al-Ah- 
ram” scrie. „R.A.U. sprijină 
toate eforturile depuse în in
teresul păcii. Ea salută pro
punerea lui Hrușciov și do
rește ca aceasta să contribuie 
la realizarea năzuințelor ome
nirii spre slăbirea încordării 
internaționale și spre întă
rirea păcii generale".

18 
la

ATENA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : — In dimi
neața zilei de 13 februarie, 
primul cosmonaut I. A- Ga
garin, care se află la Atena, 
a vizitat Acropole. Aici i s-a 
dăruit o ramură de măslin 
— simbol al păcii — din 
măslinul care, potrivit le
gendei, a fost sădit pe Acro
pole de Pallas, zeița Atenei

După-amiază, din împuter
nicirea Consiliului municipal 
al capitalei Greciei, primarul 
Atenei, Țukaloi, l-a decorat 
pe Gagarin cu medalia de 
oui si l-a declarat cetățean 
de onoare al Atenei

La recepția care a avut 
loc în aceeași zi la Amba
sada U.R.S.S. din Grecia, 
Gagarin a avut o emoționan
tă întîlnire cu soția eroului 
național al Greciei Manolis 
Glezos. In numele soțului ei, 
ea i-a predat cosmonautului 
sovietic cîteva cadouri con
fecționate 
tovarășii

Seara, 
prietenia 
organizat 
ție în cinstea lui Gagarin.

Presa greacă acordă o 
mare atenție vizitei cosmo
nautului sovietic în Grecia. 
„Gagarin a cucerit Atena”, 

Anexartitos Typos".

de Glezos și de 
sâi din închisoare.

Asociația pentru 
greco-sovietică a 

la Atena o recep-

DE PESTE
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U.R.S.S. este gata să continue 
eforturile pentru o înțelegere 

in problema încetării 
experiențelor nucleare

GENEVA 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 14 fe
bruarie S. K. Țarapkin, re
prezentantul Uniunii Sovieti
ce la conferința celor trei pu
teri în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară, 
i-a invitat la el pe șefii dele
gațiilor occidentale — Michael 
Wright și Stelle — pentru a 
încerca încă o dată să ajungă 
cu ei la o înțelegere în pro-

interzisă

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— TASS transmite:

Mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov președintelui S.U.A., 
Kennedy, și primului mini
stru al Marji Britanii, Mac
millan, continuă să fie prin
cipala temă politică care 
concentrează atenția întregii 
prese americane. Ziarele pu
blică la loc de frunte articole 
în care este analizată reacția 
Occidentului la noua iniția
tivă de pace a guvernului 
sovietic.

Lâmentîndu-se în legătură 
cu „dificultățile" de care se 
lovesc cercurile guvernante 
din S.U.A., corespondentul lui 
„New York Times", Frenkel, 
scrie : „La Washington unii 
se tem că recenta acțiune so
vietică și marile speranțe ce 
se pun în slăbirea încordării 
vor intensifica și mai mult 
presiunile exercitate asupra 
Occidentului pentru a-1 îm
piedica să-și îndeplinească 
planurile și să reia experien
țele cu arma nucleară în at
mosferă".

„New York Times" scrie 
că ambasadorii americani din 
țările neangajate membre ale 
comitetului celor 18, au pri
mit instrucțiuni „de a expli
ca conducătorilor acestor țări 
punctul de vedere occidental 
și de a-i îndemna să respin
gă propunerea ' " ~
Hrușciov sau cel 
mîne un răspuns

ITALIA
ROMA 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei, Fanfani, și mi
nistrul Afacerilor Externe, 
Segni, au discutat la 13 fe
bruarie propunerea guvernu
lui sovietic ca lucrările Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare să înceapă la cel 
mai înalt nivel. Segni a decla
rat corespondenților că a dis
cutat împreună cu Fanfani 
probleme urgente și impor
tante, inclusiv problema 
zarmării.

INDIA

lui N. S. 
puțin să a- 
pozitiv".

DELHI 14 (Agerpres). — La 
Delhi s-a anunțat oficial că 
mesajul lui N. S. Hrușciov a 
fost trimis primului ministru 
al Indiei, Nehru, care se află 
într-o călătorie electorală prin 
țară.

In articolul intitulat „India 
va saluta propunerea sovieti
că influentul ziar „Free 
Press Journal” scrie: „Guver
nul Indiei va saluta în princi
piu recenta inițiativă a pre
mierului sovietic Nikita 
Hrușciov cu privire la o în
tîlnire la nivel înalt a repre
zentanților Comitetului celor 
18 state de la Geneva pentru 
tratative în problema dezar
mării. Actuala propunere

-t~i aptul pare la prima vedere JH ridicol.
Citim în paginile ziare

lor franceze : „Ministrul Educației 
Naționale, Paye, a interzis ține
rea în universități și într-o serie 
de școli a unei lecții despre de
mocrație. Lecția urma să fie ex
pusă în cadrul zilei universitare 
de protest împotriva acțiunilor te
roriste ale O.A.S.".

Romain Rolland nota într-unul din 
minunatele lui eseuri : „Nu cu
nosc nimic mai stupid decît să 
vrei să combați o idee interzicînd 
să se vorbească despre ea". Fără 
îndoială că supărarea d-lul Paye 
pe „lecția despre democrație" 
are în ea o doză apreciabilă de 
stupiditate șl ridicol. Dar, dincolo 
de aceasta, nu se poate să 
vezi semnificațiile ma| grave 
ordinului ministerial mai sus 
mintit.

Să reflectăm la următorul 
cru : ce „pericol" ar reprezenta 
pentru Franța anului 1962 ținerea 
unei lecții despre democrafie Jn

nu 
ele
a-

lu~
a spus că pentru continuarea 
lucrărilor conferinței există 
bazele care au fost expuse în 
propunerile sovietice din 28 
noiembrie anul trecut. Este ne
voie numai de bunăvoință. 
Occidentul însă a insistat a- 
supra instituirii unui sistem 
de control internațional cău- 
tînd să capete posibilitatea de 
a-și trimite în U.R.S.S. „con
trolori". Uniunea Sovietică, a 
subliniat în încheiere S. K. Ța
rapkin, este gata să continue 
tratativele și în mod neoficial, 
dacă puterile occidentale sînt 
dispuse să accepte aceasta.

Reprezentanții S.U.A. și An
gliei nu au dat nici un răs
puns concludent la această 
chemare a reprezentantului U- 
niunii Sovietice.

Această poziție a delegații
lor occidentale nu poate să fie 
calificată decît ca o vădita 
nedorință de a ajunge la un 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nu
cleară.

blema încetării experiențelor 
nucleare.

La Geneva s-a aflat că Ie 
această întîlnire care a durat 
aproximativ două ore și ju
mătate, reprezentantul Uniu
nii Sovietice, S. K. Țarapkin, 
a cerut delegaților occidentali 
să dea dovadă de bunăvoință 
și de dorința de a se ajunge 
la un acord cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară pe baza propunerilor 
guvernului sovietic din 28 no
iembrie 1961. Reprezentantul 
sovietic a arătat că rezolvarea 
acestei probleme importante 
se lovește de problema con
trolului. Propunerile sovietice 
care prevăd controlul asupra 
îndeplinirii acestui acord cu 
ajutorul mijloacelor naționale, 
aflate la dispoziția statelor, a- 
sigură întrutotul îndeplinirea 
acestei sarcini.

Referindu-se apoi la torpila
rea de către S.U.A. și Anglia 
a tratativelor de la Geneva el

Însemnări
lllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

Colonialiștii
vor să-l asasineze pe Gizenga

c a ș o

Greviștii de la uzinele din 
Torino (Italia) înfruntînd cor
doanele poliției în timpul 
unei demonstrații împotriva 
politicii monopolurilor de in
tensificare a exploatării 

menii or muncii

S.U.A. și Anglia se mențin
pe vechile poziții
obstrucționiste

Răspunsul lui Kennedy și Macmillan 
la mesajul lui N. S. Hrușciov

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — TASS transmite : In 
răspunsul la mesajul lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
răspuns dat publicității de 
Casa Albă. președintele 
S.U.A., J. Kennedy a respins 
propunerea Uniunii Sovie
tice ca lucrările conferinței 
de la Geneva cu privire la 
dezarmare să înceapă la ni
velul șefilor de guverne sau 
de state ai țărilor participante.

In mesajul său Kennedy 
și-a exprimat din nou păre
rea ca conferința de la Gene
va să se desfășoare la nive
lul miniștrilor Afacerilor Ex-

terne. Totodată președintele 
S.U.A. arată că este gata sa 
participe personal la lucrările 
conferinței de la Geneva îm
preună cu ceilalți șefi de gu
verne (de state) dacă confe
rința va ajunge în stadiul 
cînd participarea șefilor de 
guverne (de state) ar putea, 
după părerea lui Kennedy, să 
influențeze pozitiv șansele de 
succes ale conferinței.

Primul ministru al Marii 
Britanii, H. Macmillan, a tri
mis lui N. S. Hrușciov un 
mesaj de răspuns cu conținut 
similar.

Conferința de presă
a lui J. Kennedy

WASHINGTON 14 (Agerpres. - 
TASS transmite : La Washington a 
avut loc obișnuita conferință de 
presă săpfămînală a președinte
lui J. Kennedy.

Ora convocării conferinței de 
presă a fost astfel fixată încît 
președintele să poată comenta 
lansarea de la Cape Canaveral 
(sfatul Florida) 
americane avînd 
tenent-colonelul 
pentru miercuri, 
putut însă face 
lansarea navei a 
nou, pentru a 8-a oară, 
timpului nefavorabil î 
amerizării".

Președintele a 
comenteze recenta 
primului ministru 
millan că puterile 
intenționează să 
periențe cu arma nucleară 
atmosferă 
— ziua 
miletului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva. 
Kennedy a răspuns că declarația 
lui Macmillan corespunde realită
ții și că S.U.A. nu vor efectua 
experiențe nucleare pînă la a- 
ceastă dată.

Referindu-se la întîlnirile la ni
vel înalt în general, președintele 
S.U.A. și-a exprimat părerea că 
asemenea întîlniri trebuie să consti
tuie locul unde acordurile reali
zate deja între puteri la un nivel 
mai scăzut, pot sa fie aprobate 
defintiv și oficial de șefii guver-

300 do 
de ma- 
ameri- 

se 
un orășel 

de obicei 
persoanele 

care au treabă prin această 
regiune. Faptul pare 
recum curios, 
s-a declarat nici 
mie de holeră 
există primejdia 
lamități naturale 
atacurilor unor 
bine înarmați, 
orășelul 
în împrejurimile sal9 se 
o „rezervație indiană" 
mai pe înțelesul tuturor, 
mare lagăr de 
unde sînt internați 
din tribul Chipeva. 
urmașii îndepărtați 
lora care au stăpînit cîndva 
aceste meleaguri.

D-l John Smith, redactor la 
ziarul „CHICAGO DAILY 
NEWS'* a vrut să cunoască 
mai îndeaproape viața pe 
care o duc indienii din ace- 
stă „rezervație". Nu i-au tre
buit mai mult de 24 de ore 
pentru ca să se înapoieze în 
redacție și să scrie:

„Copiii aleargă spre școa
lă în picioarele goale. Unde 
credeți că se petrece acea
sta ? In Pakistan ? Nu, nici 
vorbă, nu o să ghiciți. Un 
băiețel a venit la școală prin 
nămeții de zăpada încălțat 
în pantofi de două ori mai 
mari decît piciorul lui șl 
îmbrăcat cu un palton vechi 
al mamei sale.

Desigur, credeți că toate 
acestea se petrec în Insulele 
Aleutine; nicidecum. Toate 
acestea, șl multe altele mai 
grave, pot fi Intîlnîte în re
zervația ‘ *" “ ------
Flambo, 
cago"

Căror 
mizeria 
piii indieni? — și-a pus în
trebarea d-l Smith. Dar ele 
nu au reprezentat un mister.

a nuziai 
mile nord 
rele oraș 
can Chicago 
află 
ocolit 
de

oa- 
aici nu 

epide
mici nu

Doar
o

unei ca
sau a 

gangsteri 
Atunci ?

Lac-du-Flambo
In 
și 

afla 
sau, 

un 
concentrare 

indienii 
Ei sînt 
ai ace

Indiana 
la nord

fapte se 
în care se

Lac-du 
de Chl-

datorează 
zbat co-

a navei cosmice 
la bord pe loco- 
Glenn, anunfată 
Kennedy nu a 
aceasta, întrucît 
fost amînată din 

, „din cauza 
în regiunea

fost rugat să 
declarație a 
englez Mac- 
occidentale nu 
efectueze ex- 

în 
pînă la 14 martie 

începerii lucrărilor Co-

CARACAS. — Direcția cul
turală a Universității din Ma
racaibo (Venezuela) a prezen
tat în cadrul programului de 
televiziune „Cultura universa
lă" filmul documentar romî- 
nesc „Oltul străbate Carpa- 
(ii”.

MEXICO CITY 14 (Agerpres). 
Revista „Confere-ncia" din Mexic 
a editat de curînd lucrarea „Vi
zita mea în Romînia" semnată da 
prof. G. L. Arzubide. Autorul, 
care este președintele societății 
mexicano-romîne, prezintă citito
rilor mexicani aspecte din vizita 
sa în R.P.R. și principalele reali-

zări obfinute de poporul romîn în 
anii de democrafie populară.

HAVANA. — Universitatea 
din Santa Clara (Cuba) a or
ganizat recent, în localul Bi
bliotecii generale, o expoziție 
de obiecte de artizanat romî- 
nesc, cărți și reviste.

PARIS. — Agenția France 
Presse relatează că în după- 
amiaza zilei de 14 februarie 
la Paris s-a anunțat oficial că 
generalul de Gaulle va pleca 
la 15 februarie în R. F. Ger
mană unde va avea o serie de 
întrevederi cu cancelarul A- 
denauer în localitatea Baden- 
Baden.

După cum a recunoscut el 
„din cauza șomajului, pen
tru numeroși părinți, hrana 
fam:? ei constituie o cdevă- 
vărată problemă Salariile 
sînt mizere'.

Din miile de indieni inter
nați în această „rezervație" 
din care, potrivit legilor a- 
mericcme nu au dreptul să o 
părăsească, numai 400 de 
oameni — a constatat zia
ristul din Chicago — au de 
lucru la o societate de elec
tricitate. „Mii de persoane — 
adaugă el — rămîn în toiul 
iernii fără lucru. Puținul pe 
caie-1 ciștigâ vara bărbații, 
cînd mai găsesc cîte ceva 
de lucru, nu este îndeajuns 
pentru a cumpăra strictul 
necesar copiilor-.

Constatările dureroase fă
cute de trimisul ziarului 
„Chicago Daily News" vor
besc de la sine. Mai ales că 
cele descrise de el cititori
lor nu se petrec intr-adevăr 
nici în Pakistan, nici în insu
lele Aleutine, și nici in ori
care altă țară colonială sau 
slab dezvoltată din 
în „cea mai bogată 
pitalistă" din lume.

Asasinii 
din O. A. S. 
în afara legii!**

LEOPOLDVILLE 14 (Ager
pres). — La 12 februarie, în 
Camera Deputaților din Par
lamentul congolez au avut loc 
din nou dezbateri furtunoase 
în legătură cu discutarea așa- 
numitului „caz Gizenga44, fa
bricat de forțele reacționare 
cu scopul de a înscena un 
proces conducătorului patrio- 
ților congolezi.

Christophe Gbenye, minis
trul de Interne al Republicii 
Congo, a demascat adevăra
tele cauze ale acuzațiilor a- 
duse de elementele reacțio
nare împotriva lui Gizenga. 
Toate aceste acuzații sînt pure 
născociri, a subliniat el.

în procesul pus la cale îm
potriva lui Gizenga, a spus 
Dominique Tumba, deputat 
din partea Partidului Solida
rității Africane, este evidentă 
tendința permanentă a ele-

mentelor reacționare, aflate 
în slujba colonialiștilor din 
Occident, de a se răfui cu li
derul luptei de eliberare na
țională a poporului congolez. 
Tocmai fiindcă Gizenga se 
bucură de o mare popularitate 
în popor, vor să-1 distrugă.

Deputatul Mulundu a amin
tit că, judecind după datele 
existente, Gizenga este otrăvit 
cu o otravă cu acțiune lentă 
și a cerut ca el să fie readus 
de îndată la Leopoldville.

Luînd cuvîntul în încheiere, 
primul ministru Adoula a re
cunoscut că știe de concluzia 
laboratorului din Beirut, care, 
pe baza analizei sîngelui lui 
Antoine Gizenga, a stabilit că 
în organismul său a fost ino
culată o otravă. Primul mi
nistru a formulat Insă imediat 
rezerva că nu știe cît de veri
dic este acest fapt

școli 7 întrebarea pare, desigur, 
absurdă, lată, însă ce se spune în 
scrisoarea adresată de Ministerul 
Educației Naționale rectorilor uni
versităților franceze : „O aseme
nea lecție ar jigni pe unii și ar 
duce la tulburări". Pe cine ar jigni 
o asemenea lecție ? Poate pe ge
neralul fascist Salan care se laudă: 
„țelul vieții mele este să ucid de
finitiv democrația în Franța".

Este de-a dreptul înduioșătoare 
grija cu care autoritățile franceze 
îi apără de „jigniri11 pe cei ce se 
declară deschis „ucigași ai demo
crației". Grija aceasta înduioșă
toare îmbracă nenumărate forme, 
începînd cu zîmbeful binevoitor 
a| polițiștilor care privesc pasivi 
cum „băieții11 din O.A.S. aruncă 
în aer locuințele antifasciștilor și 
terminînd cu împușcarea cetățeni- 

i lor care manifestează sub lozinca 
,,O.A.S. — asasini lu

In pofida inferdicfiilor de tot 
soiul, în pofida salvelor de gloan
țe și a bombelor lacrimogene cu 
care poliția încearcă să înăbușe 
mișcarea antifascistă, poporul fran
cez se ridică viguros: „Fascismul 
nu va trece". Marți, Franța a cu
noscut una din cele mai puternice 
demonstrații antifasciste. Din no
ianul de telegrame transmise din 
Paris am desprins și următoarea 
știre depeșată de agenția „FRAN
CE PRESS" : „în cursul zilei de 
marți școlile și universitățile n-au 
ținut cursuri. Niciodată, numărul 
elevilor și studenților care au par
ticipat la manifestațiile republica
ne n-a fost atît de mare". De 
unde se vede că interzicerea lec
ției despre democrație în școlile 
franceze s-a dovedit a fi nu nu
mai o măsură stupidă și ridicolă, 
ci și total ineficace.

Pentru că nimeni și nimic nu 
poate opri să pătrundă adînc în 
conștiința tinerei generații a Fran
ței de astăzi ideea necesității 
luptei pentru stăvilirea pericolului 
fascist, pentru pace în Algeria.

EM. RUCĂR

lume ci 
țară ca-

L R.

PARIS 14 (Agerpres). — 
Partidul Comunist Francez a 
dat publicității un comunicat 
în care se arată că la fune
raliile celor opt victime ale 
represiunilor puse la cale de 
guvern au participat un mi
lion de locuitori ai Parisului.

în continuare se subliniază 
că poporul francez cere cu tot 
mai multă hotărîre să fie puși 
în afara legii asasinii din 
„Organizația armată secretă**, 
să se efectueze epurări în ar
mată, în poliție și în 
de stat

In ultimele zile 
clasei muncitoare și 
lor democratice a înregistrat 
un uriaș progres, se spune în 
comunicat. In aceste clipe ho- 
tăritoare pentru viitorul Fran
ței, Partidul Comunist Fran
cez cheamă pe toți oamenii 
muncii, democrații și patrioții 
să-și întărească alianța și uni
tatea de acțiune în lupta îm
potriva fascismului, pentru 
democrație. Fascismul nu va 
trece!

aparatul

unitatea 
a forțe-

Un grup de tineri voluntari indonezieni care s-au înrolat în detașamentele pentru 
eliberarea Irlanului de vest

LU n
r 1 . <

in arhivele armatei 
a 16-a germane, 
zdrobită și capturată 
de trupele sovietice 
în 1945, s-a scos la 
iveală un document 
a cărui provenien- 

fotul enigmatică, 
amănunțite s-a 

documentul inti- 
,Ordonanță către terito- 

se referea Ia Anglia

studii 
constatat că 
fulat 
riul ocupat* 
și făcea parte din planul operației 
„Leul de mare" de invadare și 
ocupa-e a insulei britanice. Cel 
mai zelos sprijinitor al operației 
„Leul ce mare" s-a dovedit a fi 
Adolf Heusinger pe atunci șeful 
direcției operative a statului ma
jor hitlerist. El a fost acela care 
a insistat ce! mai mult asupra in
vadării Angliei inițiind un vast 
plan de debarcare care să cu
prindă un front din Norvegia pînă 
la litoralul atlantic al Franței, ur
mărind ocuparea concomitentă a 
sudului Angliei, a Scoției și Ir
landei.

Criminalii de război hitleriști 
erau atît de siguri de succesul 
planurilor de jaf și cotropire pe 
care le ticluiau încît înainte încă 
de a fi elaborate detailat aceste 
planuri, se și întocmeau ordinele 
și dispozițiile comandamentelor 
de ocupafie ce urmau să activeze 
pe teritoriile invadate. Așa a fost 
cazul și cu proiectul „Proclamație 
către populația Angliei" întocmit 
acum 20 de ani de comandamen
tul direcției operative a statului 
major general hitlerist, din iniția
tiva lui Heusinger. Intr-un limbaj 
plin de aroganță și brutalitate,

„Proclamația11 dezvăluia pe deplin 
intențiile criminale ale invadato
rilor germani care se pregăteau 
să subjuge Anglia, lată mostre din 
această „Proclamație" : „Terito
riul englez ocupat de forțele ar
mate germane va fi pus sub con
trolul unei 
germane"... ; 
pedepsită cu 
istorice arată 
hitleriștii au 
„Leul de 
avut nevoie de concentrarea tu-

mîn-

lui Heusinger, au toate motivele 
să fie satisfăcuți : iată că cisma 

calcă pe meleagurile unde 
lui Hitler nu s-au

administrafii militare 
,,Nesupunerea va fi 
severitate..." Faptele 
că în 1940—1941 

renunțat la operația 
mare" deoarece au
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politică a imperialismului german, 
schimbîndu-și doar uniforma gri- 
verde a Wehrmachfului în cea 
gri-albastru a N.A.T.O.

Muncitorii americani s-au
drit multă vreme cu crucișătorul 
„Anthony", construit de ei și care 
a distrus multe submarine pirat 
ale lui Doenitz și Răder în perioa
da celui de-al doilea război mon
dial. Spre surprinderea construc
torilor însă, vestitul „Anthony", 
prin „bunăvoința” cercurilor con
ducătoare americane, a căpătat

prusacă 
poftele 
împlini.

Cum 
fățișă a . 
care a luptat și a singerat 
ca militariștii germani să nu-și în
făptuiască planurile demente ?

Este vorba aici de faptul că 
cercuri influente britanice, în pri
mul rînd cele legate de produc
ția de război sprijină, de

se explică aceasta 
jertfelor poporului

putut

sfidare 
englez 
pentru

dragul

„Leul de
Ia „D-170

furor forțelor spre atacul mișelesc 
îndreptat împotriva Uniunii So
vietice. Una din directivele lui 
Hitler purtînd numărul 32 din 11 
iunie 1941 scotea în relief că a- 
cest plan nu a fost abandonat, ci 
doar amînat pînă cînd „vor fi în- 
frînte forțele armate sovietice". 
Victoriile Armatei Sovietice au 
făcut însă ca planul de invadare 
a Angliei să eșueze complet și 
definitiv.

După 20 de ani, numele unui 
asemenea criminal nazist poate că 
nici nu ar mai fi trebuit pomenit. 
Dar, iată că acum, același Adoll 
Heusinger a reapărut pe scena

ii

cetățenie vest-germană (fiind 
transmis forțelor maritime militare 
ale Bonnului), înălțînd steagul cu 
semnul vulturului negru.

Fostul „Anthony”, acum „D-170" 
a vizitat în ultima vreme portu
rile Angliei de mai multe 
„D-17011 
ful englez 
Sub firma 
germani care n-au putut pune pi
ciorul în Anglia în cel de-al doi
lea război mondial fac azi instruc
ție militară „ca la ei acasă" pe 
teritoriul englez.

Revanșarzii de la Bonn și re
prezentanții lor în posturile de 
conducere ale N.A.T.O. de soiul

ori. 
a transportat pe pămîn- 

trupe vest-germane. 
N.A.T.O., militariștii
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asigurării unor profituri mari, 
facerea militarismului vest-german.

Cea mai recentă și mai evi
dentă probă a cinismului cu care 
cercurile conducătoare engleze 
jertfesc securitatea Angliei și 
nesocotesc voința poporului en
glez de dragul intereselor de mo
ment ale unor monopoluri, o con
stituie tîrgul proaspăt încheiat la 
Bonn între Macmillan și Adenauer. 
După cum se știe, în schimul pro
misiunilor privind achiziționarea 
de către R.F.G. a unei însemnate 
cantități de armament englez, gu
vernul englez s-a angajat să sus
țină activ pretențiile revanșarzilor 
vest-germani, ajutîndu-i totodată

re-

direct la refacerea mașinii lor mi
litare.

Despre angajamentele asumate 
de guvernul britanic, comentato
rul ziarului conservator englez 
„DAILY EXPRESS", Pincher, a re
latat deunăzi : „Guvernul s-a o- 
ferit să asigure, în mod gratuit 
și pe timp îndelungat, trupelor 
germane din Anglia, posibilitatea 
de a face instrucție, de a depo
zita și repara echipamentul... S-au 
oferit, de asemenea, poligoane 
pentru lansarea de rachete, mij
loace pentru deservirea forțelor 
militare aeriene și a flotei mari
time militare precum și numeroase 
ateliere de reparajii".

Pe bună dreptate unele ziare 
britanice au numit tîrgul Macmil
lan—Adenauer de la Bonn „Tîr
gul cu diavolul11. Ce altceva decît 
un „tîrg 
dul care 
lui „Leul 
pămîntul 
instruire, 
Wehrmacht I

Poporul englez ține însă bine 
minte barbarele bombardamente 
naziste din 1940, fine bine minte 
cruzimea cu care pirații aerieni 
ai lui Goering au ras de pe fața 
pămîntului orașul Coventry. Po
porul englez a învățat multe. El 
nu-i va lua niciodată pe lupii mi- 
litariști germani drept niște oițe 
blînde. Despre aceasta vorbește 
larga, puternica mișcare populară 
din Anglia îndreptată împotriva 
bazelor militare vest-germane, 
împotriva refacerii militarismului 
vest-german.

cu diavolul" este acor- 
permite autorilor pianu- 
de mare” să transforme 
Angliei într-o bază de 
într-un bivuac al noului
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