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încărcarea tronsoanelor pentru liniile de înaltă tensiune 
de 400 kilowați produse la întreprinderea de construcții 

metalice și prefabricate nr. 7 — atelierul OtopenL
Foto : AGERPRES

Odată cu formarea de gos- 
dării colective și în comu
nele Fărcașa, Tămaia, Pribi- 
lești, Lucăcești, Prislop, Boiu 
Mare și altele — în care au 
intrat toți țăranii muncitori — 
s-a încheiat colectivizarea ra
ionului Șomcuța Mare din re
giunea Maramureș. Cele 57 de 
gospodării agricole colective 
din raion unesc acum 14.47U 
de familii cu 31.900 hectare 
teren agricol.

Rezultatele obținute de gos
podăriile colective înființate în 
anii din urmă in mărirea pro
ducției agricole și creșterea 
veniturilor colectiviștilor au 
arătat concret țăranilor mun
citori din raion avantajele și 
superioritatea muncii in gos
podăria colectivă. In anul tre
cut, bunăoară, gospodăriile 
colective au recoltat la prin
cipalele culturi — griu și po
rumb — cu 500-700 kg mai 
mult la hectar decît întovără
șirile agricole. Gospodăriile au 
dezvoltat și celelalte ramuri 
de producție, îndeosebi crește
rea animalelor, care le-au a- 
jutat să-și sporească simțitor 
veniturile bănești.

Numai anul trecut numărul 
de animale a fost mărit de 
5 ori față de anul 1960. Spo
rirea an de an a producției 
agricole, vegetale și animale, 
a permis gospodăriilor colecti
ve să valorifice cantități spo
rite de produse, să mărească 
averea obștească și totodată 
veniturile membrilor.

La gospodărite colective din 
Mireșu Mare, Buciumi, Reme- 
tea Chioarului și altele, de 
exemplu, valoarea zilei-mun- 
că in natură și bani totali
zează 30—39 lei.

Cu prilejul vizitelor făcute 
în gospodării colective, a seri
lor de calcul comparative sau 
a conferințelor ținute la că
minele culturale, țăranii mun
citori din raion s-au convins 
că gospodăria colectivă le ofe
ră posibilități mai mari pen
tru mărirea producției, spo
rirea continuă a averii obștești 
și, pe această cale, a venitu
rilor. Vizitind gospodăriile 
colective din4 comunele Ardu- 
sat, Remetea Chioarului și Mi
reșu Mare, țăranii muncitori 
au văzut că acestea au recol
tat cite 2.000-2.400 kg griu Ia 
hectar, cu aproape 800 kg mai 
mult decît ei. In toate comu
nele în care sînt gospodării 
colective ei au întîlnit nume
roase case noi și alte exemple 
care le-au dovedit că gospo
dăria colectivă creează condi
ții pentru o viață din ce în ce 
mai bună.

Acum în G.A.C. din raionul 
Șomcuța Mare se desfășoară 
o intensă activitate pentru or
ganizarea producției agricole, 
dezvoltarea celor mai rentabi
le ramuri și pentru buna pre
gătire a însămințărilor de 
primăvară.

(Agerpres)

Scrisoarea adresată de absolvenții 
Institutului Agronomic din Iași

Explicațiile maistrului Marin Mocanu sînt întotdeauna pre
țioase. Un grup de tineri muncitori de la Șantierul naval 
„1 Mai" din Brăila ascultă cu multă atenție. indicațiile 

tehnice legate de execuția unui nou reper.
Foto : O. PLECAN
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Exemplul bun obligă
I rem să vă povestim 
• despre tinerii din 

două ateliere. Doua 
ateliere între care 
nu există de fapt 
nici un perete des
părțitor. Strunguri,

mașini de frezat ori de mortezat 
sînt toate dispuse într-o aliniere 
perfectă, o înșiruire care încîntă 
și odihnește privirea.

Aici sînt totuși două ateliere de 
strungărie ușoară care aparțin, 
unul secției aparataj, iar celălalt 
secției mecanică de la Uzinele 
,,Electroputere" din Craiova.

In atelierul care aparține de 
secția mecanică, în urmă cu cî- 
teva luni, a avut loc o adunare 
generală U.T.M. deschisă, cu o 
temă interesantă : Cum aplicăm 
inițiativa tinerilor de la Uzinele 
,,Tudor Vladimirescu". Tinerii au 
discutaj atunci, împreună cu șeful 
secției, cu maiștrii probleme pri
vind mai buna organizare a locu
lui de muncă, curățenia, precum 
și despre atitudinea civilizată în 
producție. Au stabilit apoi măsuri 
concrete. S-a pus la punct apro
vizionarea cu materiale. Muncito
rul nu-și pierde vremea așfeptînd 
să-i dea maistrul de lucru. El știe 
de azi ce va face mîine, își pre
gătește mașina, sculele. A doua 
zi vine cu 10—15 minute mai de-

vreme, se sfătuiește cu tovarășii 
de muncă în ce fel se poate exe
cuta mai bine comanda respec
tivă și, la ora începerii lucrului, 
fiecare e la postul său. S-au con- 
fecfionaf apoi lăzi speciale la fie
care mașină, pentru ca piesele să 
nu fie aruncate peste tot, să nu 
se deterioreze. S-au alcătuit nor
me riguroase de curățire a mași-

frumos și în inferior. Sculele orîn- 
duite sînt curate, așezafe după 
trebuință încît le găsește chiar și 
cu ochii închiși. Dar n-a fost tot
deauna așa. Inginerul Gheorghe 
Tîrpe, șeful secției, maiștrii își a- 
mintesc că, în urmă cu un timp, 
în dulapuri la unii tineri, în jurul 
locului lor de muncă era dezor
dine. Comitetul U.T.M. a venit a-

Cum *e aplică inițiativa tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu" la atelierele 

de strungărie ale secțiilor mecanică 
ți aparataj de la Uzina „Electroputere" 

Craiova

nilor. Acum e lege : după termi
narea lucrului fiecare își curăță 
mașina, o unge, iar 
bata e curăfenie generală.

sîm- 
. - Se

spală mașinile cu petrol, se tra
sează caile de acces cu var. S-a
vorbit în acea adunare și despre
comportarea, despre finuta la lo
cul de muncă.

Deschidem mai multe dulapuri. 
Au toate aceiași culoare, un ver
de plăcut. Au fost vopsite astfel 
de către tineri, lată, de pildă, du
lapul lui Emil Andrei. Arată foarte

Crește numărul 
inovatorilor

lunci cu ideea ca în fiecare zi ti
nerii să meargă unii pe la alții 
„în control” : să vadă cum lasă 
mașina, în ce fel sînt aranjate 
sculele în dulapuri etc. Metoda a 
dat rezultate. S-a dezvoltat o 
puternică opinie colectivă împo
triva celor delăsători, a celor care 
nu ascultau pe maiștri sau mun
citorii în vîrstă. Comitetul U.T.M., 
postul utemist de control, tinerii, 
prietenii toți au stat de vorbă cu 
ei, i-au povățuit de bine. Și n-a 
fost în zadar.

— Mai avem acum un tînăr 
care „a rămas în urma”, ne spune 
secretarul comitetului U. T. M., 
Gheorghe Dan. De curînd . organi
zația U.T.M.

fatăl lui Gheorghe Dan în atelier. 
Tinerii i-au povestit cum se poartă 
fiul său.

— Nu se poate să nu-l îndrep
tăm, își continuă secretarul ideea, 
să nu-l aducem alături de tinerii 
noștri harnici, entuziaști.

Dar vizita noastră se apropie 
de sfîrșit. Să trecem și la „ve
cini”. Sa vedem cum aplică ti
nerii din atelierul de strungărie 
ușoară al secției aparataj inițiativa 
tinerilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu-.

Deși sîntem la doi pași de 
celalalt atelier, aspectul e cu to
tul altul. Uite, chiar aici lingă bi
roul maistrului piese mici și di
ferite, amestecate cu șpan sînt 
aruncate alandala. Un tînăr ne 
spune că sînt rebut. Infr-adevăr, 
dezordinea la locul de muncă ge
nerează și rebut. Dar 
stă de mult aici, sub 
strului.

— Ce părere aveți despre or
dinea la locul de muncă, tov. 
Sava ? î| întrebăm noi pe maistrul 
din schimbul I, Sava Năstăsescu.

— Foarte proasta, ne răspunde 
dînsul.

— ?l?...
Secretarul comitetului U.T.M. al 

secției aparataj ne asigură că la 
ei se aplică inițiativa tinerilor de 
la „Tudor Vladimirescu”. In parte, 
este adevărat. Se aplică la unele

acest rebut 
ochii mai-

. I. BODEA

de aci a invitat pe (Continuare in pag. a 3-a)

In fiecare atelier de la Uzi
nele „Electroputere” din Cra
iova s-au construit brigăzi 
complexe de inovatori care 
atrag tot mai mulți muncitori 
la rezolvarea unor probleme 

^^orivind perfecționarea mași- 
^^Ailor și aparatajelor electrice.

Ca urmare, numărul inovato
rilor a crescut simțitor. A- 
proape în flecare zi la cabi
netul tehnic al uzinelor se în
registrează 2—3 propuneri de 
inovații.

în aceste uzine a sporit an 
de an numărul inovațiilor 
aplicate și eficacitatea lor. Din 
1951 și pînă în prezent aici 
s-au aplicat în producție 1.600 
de inovații, care au adus uzi-

nelor economii în valoare de 
peste 22 milioane de lei și au 
contribuit totodată la îmbună
tățirea calității unor produse 
și la creșterea productivității 
muncii.

Și' în celelalte întreprinderi 
din r-egiunea Oltenia inovato
rii desfășoară o activitate bo
gată. Anul acesta la Uzinele 
mecanice din Turnu Severin, 
la Uzina de mașini agricole 
„7 Noiembrie” din Craiova, 
Trustul de foraj Tg. Jiu, 
Depoul de locomotive din 
Craiova etc. s-au și aplicat în 
producție pînă în prezent în
tre 15 și 30 de inovații.

(Agerpres)

Pentru introducerea 
tehnicii avansate

Din inițiativa co
mitetului de partid, 
la Combinatul me
talurgic Reșița a 
pornit o acțiune 
susținută pentru re
zolvarea temeinică 
și operativă a unor 
probleme ridicate 
de aplicarea tehni
cii avansate. La a- 
ceastă acțiune au 
fost antrenați un 
mare număr de in
gineri și tehnicieni.

Inginerul Ion Sbe- 
rea împreună cu un 
colectiv studiază, de 
pildă, problema a- 
plicării unei 
căptușeli de mare 
rezistență la cup
toarele electrice. In 
urma aplicării noii 
metode de căptuși- 
re rezistența căptu
șelilor va fi de zeci 
de ori mai mare 
decît a celor ac
tuale.

noi

Un alt colectiv de 
ingineri de sub con
ducerea inginerului 
Gerhardt T. de la 
serviciul construc
tor șef studiază po
sibilitățile aplicării 
maselor plastice în 
construcția compre- 
soarelor de aer, cu
zineți pentru lagă
re necesare podu
rilor rulante etc.

CENTRU
Mărirea economi
co — organizatori
că a celor trei 
gospodării colec
tive din comuna 
Ungheni — comu
nă în întregime

colectivizată — din regiunea 
Argeș, pune în fața colectiviș
tilor sarcini mari a căror .în
deplinire se cere sprijinită și 
prin activitățile căminului 
cultural. Numeroși sînt tinerii 
și vîrstnicii care vin seară de 
seară la cămin să participe la 
„seri de calcul" pe tema dez
voltării unui sector sau altul 
al gospodăriei, „seri literare", 
„jurnale vorbite”, să asis
te Ia spectacole date de for
mațiile artistice ale căminu
lui (ultimul program al bri
găzii artistice de agitație, se 
intitula „Pentru 5000 kg po
rumb boabe la hectar").

Conducerea căminului a 
observat însă că, atît pe sce
nă, ca interpreți, cît și în sală, 
ca spectatori, printre partici- 
panții la activitățile căminu
lui se aflau prea puțini ti-

Noi, tinerii absolvenți ai Institutului agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad" — Iași, pășind astăzi în iîndurile mii
lor de specialiști care lucrează pe ogoarele patriei noa
stre, adresăm Comitetului Central al Partidului și Guvernu
lui Republicii Populare Romîne cele mai vii mulțumiri pen
tru minunatele condiții de viață și de studiu care ne-au 
fost create în vederea pregătirii noastre profesionale.

In decursul anilor de studenție, noi am simțit permanent 
grija părintească a partidului nostru drag. In institutul 
nostru există săli de cursuri și laboratoare bine înzestrate, 
avem cămine și cantine modeme, ceea ce ne-a dat posi
bilitatea să ne pregătim la nivelul cerințelor actuale ale 
științei și tehnicii agricole. Practica efectuată în unitățile 
agricole socialiste, sub îndrumarea cadrelor didactice și 
a specialiștilor din producție, a contribuit la completarea 
cunoștințelor de specialitate însușite în institut.

Educați de organizația de partid și de U.T.M. în spiritul 
dragostei față de profesia aleasă, socotim că nu poale fi 
satisfacție mai mare decît aceea de a munci efectiv în 
unitățile agricole socialiste, unde să putem valorifica de
plin cunoștințele acumulate în anii studenției și să putem 
vedea rezultatele concrete ale muncii noastre.

înarmați cu aceste cunoștințe, sîntem gata să ne adu
cem contribuția la traducerea în viață a politicii partidului 
de colectivizare a agriculturii, de întărire economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective și de sporire conside
rabilă a producției vegetale și animale. Răspunzînd cu 
însuflețire Chemării Consfătuirii pe țară a țăranilor colec
tiviști, toți absolvenții promoției noastre am hotărî! să 
mergem în gospodării colective. Vă asigurăm că la locu
rile noastre de muncă vom lupta cu entuziasm și perse
verență pentru îndeplinirea cu succes a mărețului pro
gram de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noa
stră, pentru a face patria noastră mai bogată și mai pu
ternică, pentru a asigura belșugul de produse agricole 
necesare ridicării continue a nivelului de trai al poporului 
nostru.

PROMOȚIA 1962 A INSTITUTULUI AGRONOMIC 
„ION IONESCU DE LA BRAD“-IAȘI

— Am venit să ne dați și nouă o carte 1
La biblioteca căminului cultural din comuna Comănești, 

regiunea Suceava.
Foto : AGERPRES

IECARE SAT
ULTURAL Al

neri din satele aparținătoare 
ale comunei : Colțu și bătu 
Nou. Nu era de mirare. Aceș
tia aveau doar de străbătut 
drum lung pînă la Ungheni — 
trei kilometri de la Colțu și 
încă mai mult de la Satu Nou. 
E adevărat că, uneori, echipe 
artistice de la Ungheni se 
deplasau și în cele două sate, 
dar foarte rar.

Tinerii din Colțu își dădeau 
seama cit de mult le-ar folosi 
organizarea unor activități 
culturale permanente și la ei 
în sat. Nu aveau deocamdată 
un local propriu pentru că
min, dar manifestările cultu- 
ral-artistice se puteau desfă
șura- în condiții bune, și în- 
tr-una din sălile școlii de 7 
ani.' Astfel că, la o ședință a 
comitetului comunal U. T. M„ 
Ion N'eamu, secretarul organi
zației U.T.M. a făcut această 
propunere a utemiștilor din 
Colțu. N-a fost nevoie de ar
gumente. Marin Molea, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.M. care este și directorul 
căminului cultural știa, de

fapt, mai dinainte, că o acti
vitate culturală realizată cu 
mijloace proprii — și la Col- 
țu ca și la Satu Nou, i-ar cu
prinde pe toți tinerii și 
vîrstnicii care locuiesc departe 
de Ungheni. Se punea deci 
sarcina „găsirii" acestor mij
loace.

Și ele 
început, 
cultural 
avut în organizația U.T.M. un 
colaborator de nădejde. Astfel 
că, nu după multă vreme se 
știa că, dacă ferestrele șco
lii rămîneau luminate pînă 
noaptea tîrziu, era semn că 
tinerii interpreți ai piesei 
„Rîsul pămîntului" sau dan
satorii se pregătesc pentru 
noul spectacol.

Curînd s-a „descoperit" că 
unii colectiviști tineri știu să 
cînte la fluier, la acordeon și 
vioară : Ilie Marin, Florea 
Rizea și alții. Aceștia se în- 
tîlneau aproape în fiecare 
seară la școală și repetau de 
zor. Căpătase astfel, viață, un 
gînd drag tinerilor din sat

au fost găsite. De la 
directorul căminului 
sătesc din Colțu a

Magazine specializate 
în produse lactate

In ultimul 
în folosință 
peste 420 de _
raioane specializate în desfa
cerea laptelui și a produselor 
lactate, care, la recomandarea 
Ministerului Comerțului, au 
fost prevăzute în planurile de 
investiții din acest an ale sfa
turilor populare. Organele co
merciale au luat totodată mă
suri pentru ca aceste maga
zine, cit și zecile de unități 
care se modernizează, să fie 
înzestrate — printre altele — 
cu peste 1.500 de utilaje și 
agregate frigorifice. Se ex
tinde în același timp, în toate 
orașele și centrele muncito
rești, aprovizionarea cu lapte 
la domiciliu, pe bază de abo
nament. In București, numă
rul abonaților va ajunge la 
20.000 numai în următoarele 
două luni. Au fost repartizate

timp au fost date 
unele din cele 

noi magazine și

organizațiilor comerciale bucu- 
reștene numeroase motoscute- 
re și s-a stabilit totodată, 
ca laptele să fie transpor
tat odată cu gheața, care se 
vinde, de asemenea, și la do
miciliul cumpărătorilor.

Toate acestea vor asigura o 
mai bună desfacere a canti
tăților sporite de lapte și pro
duse lactate puse la dispo
ziția populației în acest an 
Așa cum informează Ministe
rul Comerțului, repartițiile de 
lapte și produse lactate în 
anul în curs sînt superioare 
cu peste 50 la sută fată de 
realizările din 1961. Aproxi
mativ 64 la sută din laptele 
pus în vînzare va fi îmbute
liat. Vor apare în magazine 
numeroase noi sortimente de 
produse lactate de calitate 
superioară.

(Agerpres)

Pregătesc recolte bogate 
de legume timpurii

Tinînd seama de necesi
tatea aprovizionării oa
menilor muncii de la 

orașe cu legume și zarzava
turi, precum și de faptul că 
sectorul legumicol va aduce 
gospodăriei colective mari 
venituri, colectiviștii din co
muna Balta Doamnei, raio
nul Ploiești, au hotărît ca în 
acest an să cultive o supra
față de 43 hectare cu

Fără casier
le-

Zilele trecute, la Fabrica 
de țevi din orașul Ro
man, într-un birou al 

serviciului administrativ, in
trau rînd pe rînd muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din ca
drul serviciilor tehnic, inves
tiții, producție și altele, pen
tru a-și ridica salariile. In a- 
ceastă încăpere nu-i întîmpi- 
na însă ca de obicei casierul. 
Pe o masă, lîngă ștatele de 
plată, plicurile cu bani îi aș
teptau pe destinatari. Sala- 
riații ridicau plicurile și sem
nau apoi ștatele de plată.

La sfîrșitul zilei de muncă, 
cînd casiera Elena Anicăi a 
făcut casa, toate socotelile au 
fost exacte, dovedind buna 
desfășurare a acestui sistem 
de plată a salariilor și, mai 
cu seamă, înalta conștiinciozi
tate a colectivului fabricii.

ALEXANDRU HATMANU 
desenator tehnic

gume și zarzavaturi, 
colectiviști, mobilizați 
ganzația U.T.M. s-au 
sâ acorde tot sprijinul ace
stui sector. Pînă în prezent, 
alâturi de ceilalți colectiviști, 
tinerii Vasile Valeriu, Mitrea 
D. Ion, Simion Ion și alții 
au transportat gunoiul de 
grajd necesar răsadnițelor, 
au contribuit prin munca lor 
la semănarea în răsadnițe a 
120 m.p. de varză timpurie, 
120 m.p. de roșii precum și 
alte suprafețe cu legume 
timpurii.

Tineiii 
de or- 

angajat

V. PORUMBOIU 
tehnician agronom

întrecere între
artiști amatori
La căminul cultural din co

muna Leleasca, raionul Vedea 
s-a desfășurat recent faza in- 
tercomunală a concursului 
bienal de teatru „I. L. Cara- 
giale“. La concursul amin
tit au participat formațiile din 
comunele Leleasca, Urși și 
Topana.

Pe primul loc în întrecere 
s-a situat formația de teatru 
din comuna Leleasca.

MARIN LUNGU
corespondent

COMUNEI
înainte de data la care urma 
să aibă loc manifestarea. Cei 
peste 100 de participanți au 
ascultat cu interes conferința 
pentru că ea le arăta con
cret veniturile mari obținute 
de gospodăria colectivă veci
nă „16 Februarie" din creș
terea animalelor, ceea ce le 
înlesnea o înțelegere mai cu
prinzătoare a căilor de dez
voltare a-sectorului zootehnic, 
în partea a doua a „serii" 
concursul „Cine* știe, cîștigă" a 
venit să îmbogățească și să 
adîncească totodată cunoștin
țele despre sectorul zootehnic 
și despre zootehnie în gene
ral. ’

Organizațiile U.T.M. din sa
tele aparținătoare ale comu
nei Ungheni, au obținut, după 
cum-se vede, rezultate bune

— înființarea' unui taraf al 
lor.

Urmînd exemplul tinerilor 
de la Colțu și tinerii din Satu 
Nou aveau acum formații ar
tistice proprii: echipă de dan
suri- și o brigadă artistică de 
agitație. Colectiviștii vin însă 
la cămin nu doar ca să vadă 
un program artistic. Tot aici 
ei j participă ■ la „serile cultu
rale", pe probleme de mare 
interes pentru ei, pentru gos
podăria lor colectivă. „Serile 
culturale" sînt organizate cu 
regularitate ceea ce duce în 
mod firesc la continua creș
tere a numărului de partici
panți. Iată, de. pildă, ce, cu
prinde una din aceste seri, 
care a avut loc/riu de mult, la 
Colțu. Afișul - de pe poarta 
școlii și din curtea gospodă
riei colective îi • invita pe co- în mobilizarea unui număr 
lectiviști să asculte conferința mare de tineri -la unele ac- 
„Creșterea animalelor — izvor țiuni organizate de căminele 
de belșug pentru G. A. C.“, culturale sătești. Activitatea 
după care urma un concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe aceeași 
temă. Popularizarea s-a făcut 
cum era și firesc cu mult (Continuare în pag. a 2-a)

s ’’’îl

ta

C. NANCU

Tubxirile befon-armat pre- 
comprimat înlocuiesc cu 
succes conductele de me
tal pentru alimentarea cu 
apă. Ele sînt produse la 
întreprinderea de prefa
bricate „Progresul" din 

Capitală.

Foto : AGERPRES



PRIMA ÎNTÎLNIRE
CU CATEDRA

Activitate 
bogată 

în muzee CĂRȚI Șl BROȘURI PENTRU SATE —,
e Mihalache Ion, 
colegul de an, mă 
obișnuisem să-l 
găsesc zilnic la fa
cultate : Ut biblio
tecă, în orele de 
studiu, în fața să

lilor de curs, în pauze, sau 
la sediul organizației U.T.M. 
discutând diferite probleme 
ale anului. De data aceasta 
l-am întâlnit pe coridoarele 
Școlii medii nr, 4 „Aurel 
Vlaicu" din București. Aproa
pe că nu se deosebea de elevii 
claselor mari.

Pe jumătate în glumă, pe 
jumătate în serios, colegii gru
pei 117 ii dădeau ultimele 
„sfaturi":

— Aranjează-ți cravata !
— Să nu uiți catalogul !
— Potrivește-ți ceasul.
Sunetul clopoțelului pune 

capăt febrilelor pregătiri și o 
dată cu acestea și... emoției. 
La catedra clasei a XI-a B se 
află acum un profesor tînăr.

Conducătorul de practică și 
colegii admiram glasul calm 
și sigur cu care vorbea des
pre revoluția socialistă și le
gile ei universal valabile, 
dar mai cu seamă admiram 
ușurința cu care Mihalache 
știa să găsească cele mai vii, 
cele mai actuale exemple din 
viața cotidiană, cunoscute și 
apropiate elevilor.

— V-a plăcut lecția ? l-am 
întrebat pe elevi in pauză. 
Un „da“. unanim și entuziast 
a fost răspunsul, după care a 
urmat torentul de întrebări.

— Cine e tovarășul ? în ce 
an.e ? Va maj, preda la clasa 
noastră ?

— Va mai preda, desigur.
— De unde știe dînsul atâtea 

lucruri ?
N-am zimbit la auzul între

bării naive. Mi-am amintit 
numai de orele de studiu in

biblioteca unde il intilnisem 
zilnic pe Mihalache, înconju
rat de manuale și ziare, pre- 
gătindu-se profund și temei
nic pentru viitoarea sa profe
siune ; m-am gindit la neîn
trerupta lui participare la 
orice acțiune a anului, la în
treaga sa muncă multilaterală 
și complexă. Intr-adevăr, 
cretarul biroului U.T.M. 
anului IV știe o mulțime 
lucruri...

St
al 
de

ir
Dar pregătirea profesională 

nu e deajuns. Unui bun peda
gog i se cere și o adincâ în
țelegere a particularităților

psihologice individuale ale 
copiilor, o afectivitate totaîâ. 
care să-l d«că spre apropie
rea. de interesele, preocupări- 
le fiecărui elev în parte. Acest 
lucru l-a, înțeles pe deplin 
Ilie Elena, de la secția de 
pedagogie.

Pusă în, fața primei lecții. 
Elena s-a pregătit intens. Cu 
o săptămină înainte de lecție, 
planul întocmit a fost vâ2ut 
de conducătorul practicii pe
dagogice, iar materialul bi
bliografic parcurs în întregi
me. Clasa a Ili-a A, de la 
Școala nr. T52 din București 
ii era bine cunoscută.

— Fiecare copil e o indivi
dualitate aparte. Sîntem da
tori sâ-i instruim, să-i educăm 
în spiritul moralei noastre co
muniste - îmi spunea ea. Cu 
conștiinciozitatea și perseve
rența binecunoscută nouă, co
legilor, Elena iși nota, zilnic

Fiecare sat- 
centru cultural al comunei

(Urmare din pag. l-a)

sătești nu s-a 
de aceeași aten-

bibliotecilor 
bucurat însă 
ție. Comitetul comunal U.T.M. 
a urmărit doar manifestările 
care au loc la biblioteca co
munală (bibliotecară Domnica 
Dumitru). Acestea sînt intere
sante. Mulți tineri din centrul 
de comună Ungheni participă 
ca organizatori activi la ele. 
Seara literară pe teme „Figuri 
de colectiviști, oglindite în 
pagini literare" a dus nu nu
mai la sporirea numărului de 
cititori ci și la o mai adîncă 
înțelegere a conținutului unor 
cărți despre viața nouă a sa
tului colectivist. Dar din pă
cate organizațiile U.T.M. 
Colțu și Satu Nou nu 
sprijinit pe bibliotecarii 
satele lor în organizarea 
acțiuni asemănătoare. Munca 
acestora s-a redus astfel doar

din 
i-au 
din 

unor

cu

la a lua și a pune la loc 
raft cărțile împrumutate 
colectiviști. Se înțelege de 
în întregul an 1961 nici 
tînăr din satul Colțu nu

in 
de 
ce 
un 

a 
fost chemat la vre-o discuție 
finală oentru obținerea insig
nei Prieten al cărții”- 

Activitatea culturală tre
buie sa răspundă tuturor pro
blemelor care-i interesează pe 
colectiviști, ea trebuie să fie 
deci multilaterală, axată pe 
specificul locaL pe realitățile 
din sat. Comitetul comunal 
U.T.M. care a obținut unele 
rezultate în această direcție 
trebuie să dea un sprijin și 
mai concret organizațiilor 
U.T.M. din cele două sate în 
organizarea unei activități cul
turale cit mai bogate multi
laterale Coleetiv.$tii tiner: și 
virstnici vor avea astfal po
sibilitatea să participe la ® 
..acasă- la c intensă Hață cu!-' 
turală.

Pentru studenții grupei de 
psihologie. manca didactică 
a deveni: o pasiune. Astfel se 
Și explică succese’e obținu:e 
la primele lecții ale tovarăș.- 
lor: Milu Panielimon. Poștet- 
cm im, Voiau Gh. și alții. M.- 
tu Pantelimon, de pildă, e in 
stare ed-|i corbenscn ore i» 
șir despre viitoarea 9a profe 
rivne... Mita a hmî lacra: ia 
inrdțdmin:. la Drigițanz (Pi
tești) imediat după cheolrirec 
școlii jsedagogice. Dtg(șcs:*c 
pentru munos de dnscdl i-a 
deșteptai setea de a faaâșa. 
de a-ți complet experiervz 
didactică ca noile cactr-n pe 

fi psihologice. Încă 
din primii ani de jaaslixie. 
Mitu s-a afirmat printre cri 
mai buni studenți u grupe

— Dorința mea din totdea 
una a fost să predau psiholo
gia.

— Unde ai prefera sâ la- 
crezi ? l-am întreba: tn:r-ann 
din zile.

— .Oriunde. Satul il cunosc 
și mi-a devenii de mult fa
miliar. Am de gind aa la școa
la unde voi lucre să organi
zez pentru elevi un cerc de 
psihologie. Am de giad—

în acest ..am de flind- em 
hotârire, dorință necdpinităde 
a realiza planuri îndrăznețe, 
atunci cind ra fi profesor.

*
Poate e o simplă coinciden

ță, sau poate nu e numai un 
lucru incidental: temele pri
melor lecții corespund, in
tr-un mod uimitor, cu prefe
rințele noastre. Colegul Dobre 
Axinte, de la grupa de filo
zofie, a vorbi: elevilor in ca
drul lecției de economie 
nută la clasa a X-a despre co
lectivizarea agriculturii 
țara noastră. Dobre vorbea cu 
însuflețire, intr-un ritm a- 
proape accelerat, rrind parcă 
să concentreze în ceie patru
zeci și cinci de minute ale 
orei întreaga experiență de 
viață, cu fapte bine cunoectce 
și de care $e simte strins le 
gat. Fiu de țărani colecrivirti 
din raionul Fetești, Dobre ne 
povestește adesea, cn legitimă 
mindrie. despre succesele con
sătenilor săi. ..La noi. întreg 
raionul e colectivizat și e 
printre primele care a pomii 
la munca in comun“.

Dar și consătenii lai se pot 
mindri cu viitorul profesor. 
Dobre e un student fruntaș la 
învățătură, iar in munca de 
organizație i-a dovedi: un 
utemist energic și pl:n de «m- 
țialivâ. calități indispensabvt 
unui bun pedagog.

in

I

1

Secția de
Ploiești,

acordeon la Școala populară de artă din orașul 
sub îndrumarea profesorului Aurel Adamescu.

Foto : AGERPRES

O interesantă lucrare 
sovietică dedicată creației 

lui Verdi
âre dintre acei care au as
cultat pe scena operei 
bucurejfene „Rigoletto** sau 

„Trubadurul . „FalstafT sau „Tra- 
viata" n-a rămas profund zgu
duit de profunzimea și vigoarea 
creației marelui compozitor ita
lian, care a înscris unele din cele 
mai minunate pagini din istoria 
muzicii universale.

Venind în ajutorul iubitorilor 
muzicii, dornici să afle drumul 
vieții lui Verdi, ce cuprinde a- 
proape trei sferturi dinfr-un veac. 
Editura muzicală a Uniunii Com
pozitorilor a publicat o a doua 
ediție, în traducere romînească, a 
lucrării cercetătoarei sovietice L 
Solovțova închinată vieții și crea
ției marelui muzician

Pe întinsul a 350 de pagini. 
Solovțova, eminenta cunoscătoare 
a creației lui Verdi, a zecilor de 
lucrări închinate de muzicologii 
de pretutindeni analizei operelor

marelui maestru al muzicii univer
sale, prezintă într-un mod accesi
bil unor pături largi de cititori, 
viața plină de căutări a muzicia
nului care de la primele începu
turi componistice pîna la nemuri
torul „Falsfaif“ a năzuit spre cre
area unei drame muzicale auten
tice, demne de realizările muzi
cale ale veacului irecut.

Rînd pe rînd, L. Solovțova, fă- 
cind dovada unei bogate erudi
ții, a unui remarcabil talent publi
cistic, prezintă cititorilor operele 
„Nabucco*, „Emani”, „Atila”, 
„Macbeth”, „Hofii”, „Rigoletto", 
„Trubadurul”, „Traviata”, „Bal 
Mascat", „Don Carlos”, „Aida”, 
„Othelo”, „Falstaff*, căutările ere- 
atoare ale marelui compozitor, 
izvoarele operei sale, specificul 
national al creației lui Giuseppe 
Verdi — una din marile comori 
ale culturii universale,

I. SAVA

Răspindite pe întreg terito
riul țării, cele peste 200 de 
muzee : de artă, de științe na
turale, de istorie, etnografice, 
tehnice, memoriale etc. — de 
peste trei ori mai mii.’? de
ci* ia 1944. cusoae o mare e- 
fluență de public. Aproape < 
milioane de cetățeni ca rizitst 
in 1961 colecțiile expuse.

In preccvparea de < conrri- 
bui la eduoarec eulîuraiă « 
criâumior. colectivele muzee
lor au întreprins diferite ac- 
țisn’ de popularizare. Așa de 
pi.ââ. cercetătorii Muzeului ăe 
artă al R. P. Romine au eia- 
borc: anul trecut 55 de confe
rințe despre istoria artei romi- 
nețti universale, pe oare 
le-cu rinnî in cadrai unor cio
buri muncitorești, ia cest dc 
catâtorâ. m șeoii. La Muzeul ie 
Istorie a Orașului Bueureșsz 
la Muzeul științelor experi 
mentale și la alte muzee « 
fost inițiate riduri de coma 
wieări și conferințe, pe bazi 
de abonament. Muzeul de artă 
din Cluj și Muzeul Brakes 
that din Sibiu au organizat na- 
meroase expoziții ia diferite 
întreprinderi, la cămtne atl- 
turale. in stațiuni de odshnâ- 

în scopul adincirii legături 
lor intre muzee și pablics! 
larg, au luat ființă ,Cernr. 
ăe prieteni ai muzeului", ai 
căror membri - manâfar.. 
elevi, profesori, tehnicieni — 
participi actir la viața mazee 
lor, la imbopâțirea coiectH' ^ 
lor.

ie

(Agerpreșj

Au curățat de omizi livada 
gospodăriei colective

Intr-o zi, Maxi- 
miuc D. Ioan, secre
tarul organizației 
U.T.M. de la gospo
dăria colectivă din 
Vlasiești, raionul 
Săveni, a mers la 
consiliul de condu
cere al gospodărie i 
și a întrebat ce tre
buri gospodărești ar 
mai fi ți la care ti
nerii ar putea si 
participe.

— Ai venit la tâmp, 
i-a zis președintele. 
Pomii de pe 6 hec

tare tint plini de o- 
mizi. Trebuie nea
părat curâțați. și 
asta cit mai repede.

— Ar fi foarte 
bine dacă ne-ar a- 
juta tineretul - a 
adăugat șeful echi
pei pomicole.

Au fost apo: sta
bilite pe ioc toate 
detaliile acțiunii.

In zilele urmă
toare, peste 40 ute- 
miști de la G.A.C. 
Vlasiești. sub în
drumarea șefului e-

eergen

F

Programul spectacolelor 
de la 26 februarie la 4 martie

Sala Palatului R.P.R.
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT - 

marți 27, ora 19.30 ; PUTEREA 
ÎNTUNERICULUI — sîmbătă, 
3, duminică 4, ora 19,30.
Teatrul de Operă ?i Balet

R.P.R.
TRAVIATA — marți 27, 

19,30: AIDA — miercuri 28,

al

ora
„ _ ______ ______ ora

14.30 • TRUBADURUL — joi 1, 
ora 19,30; SEARA DE BALET 
(Simfonia fantastică, vals Bo
lero și Seherezada) — vineri 2, 
ora 19,30; MAEȘTRII CÎNTA- 
REȚI DIN NtlRNBERG — sîm
bătă 3, ora 19; COPPELLIA - 
duminică 4, ora 11 ; EVGHENI 
ONEGHIN — duminică 4. ora
19.30

Teatrul de Stat de Operetă
ROSEMARIE — premieră — 

marți 27. vineri 2, ora 19,30 ; 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — 
miercuri 28, ora 19,30 ; PLU
TAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
joi 1, ora 19.30; VĂDUVĂ VE
SELA — simbătă 3, ora 19,30; 
LYSISTRATA - duminică 4. 
ora 10,30 ; yîNZĂTOBUL DE

PĂSĂRI — duminică 4, ora 
19,».

Teatrul Național „I. L. 
Caragiale", sala Comedia

REGELE LEAK — marți 27, 
ora 1948; DISCIPOLUL DIA
VOLULUI — miercuri 28, ora 
19,30 ; ANNA KARENINA — 
joi 1, ora 19,30; ÎNVIEREA — 
vineri 2, ora 19,30 ; POVESTE 
DIN IRKUTSK - sîmbătă 3, 
ora 19.»; APUS DE SOARE
— duminică 4, ora 10 ; CIDUL
— duminică 4, ora 15 ; OAME
NII ÎNVING — duminică 4, ora 
19.».

Teatrul Național „I. L 
Caragiale", sala Studio 

TITANIC-VALS — marți 
ora 19J0 ; NAP ASTA — mier
curi 28. ora 19,30 ; SICILIANA 
— joi 1, ora 19.30, duminică 4, 
ora 15; FIICELE - vineri 2. 
ora 19.30. duminică 4, ora 10; 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — 
simbătă 3. ora 16 ; SURORILE 
BOGA - simbătă 3. ora 19,30 ; 
TARTUFFE — duminică 4, ora 
19,30.

27,

Hiănini rational» c ani
malelor îi sin* închinate 
broșurile „Folosirea nu- 

hățurilor combinate in hrana 
animalelor $■; „Folosirea sfe
clei de zchdr îa hrana ani
malelor-.

Sarcinile tcasafa de Con
cretul al Hi-lea al Partidului 
Muncitoresc Romin fn dome
niul zootehniei impun intro
ducerea de metode științifice 
și îahnioc-orgcmizctorice la 
nivehil nitunăiox cuceriri ale 
sumte; si oracdcii în crește
re r cn.mc.e.cr Pe această 
linie nutrețurile combinate au 
foot recunoscute ca factorul 
de bază ai alimentației ani
malelor, prin care se poate 
obține sporirea productivității 
tuturor speciilor de animale 
domestice, precum si mărirea 
rentabilităț-i creșteri: lor.

Prima broșură explică ce 
sin; nutrețurile combinate 
cum se prepară ele, cum se 
face hrănire a rațională a 
curmalelor cu aceste nutre
țuri.

Cea de a doua broșură îm
părtășește experiența G.A.C. 
„Victoria socialismului" din 
comuna Gîrbovi, regiunea 
București, in folosirea sfeclei 
de zahăr la hrana animale
lor. La Plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie 1961 
s-a arătat că în zonele favo
rabile culturi. cartofilor și 
sfeclei de zahăr trebuie folo
sită metoda de hrănire a 
animalelor cu aceste furaje 
ieftin» care dau randamente 
mari. G.A.C. ..Victoria so
cialismului*' -Gîrbovi a obți
nut în această direcție 
succese însemnate. Bro
șura evidențiază rezultatele 
obținute în hrânirea cu sfe
clă de zahăr a taurinelor, por
cinelor si păsărilor, arătînd 
cum au fost în mod practic 
obținute aceste rezultate. Ea 
face, de asemenea, recoman
dări utile cu privire la folo
sirea sfeclei de zahăr în hra
na animalelor de către uni
tățile agricole socialiste.

'-ol.

Noi elevi la școala

« fa»-

M. D» is 51
is M

19,30; CRED ÎN TINE — vi
neri 2. ora 19.30 duminică 4. 
ora 18.

Teatral jC. I. Naaare". 
sala Mo^heru

VLAICU VODĂ - marți 27. 
vineri 2, ora 19J8 ; CIOClRLIA 
— miercuri 38, aiinbătă 3, ora 
19,» ; CÎND ÎNFLORESC MIG-

DALII - joi 1. duminică 4. ora 
19,» ; (spectacole cedate); AN- 
TONIU ȘI CLEOPATRA - du 
minică 4, ora 10 ; PYGMALION 
— duminică 4. ora 15,30.

Teatrul JC. 1 Notfra-, 
sala Studio

BĂIEȚII VESELI — marți 27. 
joi 1, sîmbătă 3, ora 20, dumi. 
nică 4, ora 16. SCANDALOA
SA LEGĂTURĂ DINTRE DOM
NUL KETTLE ȘI DOAMNA 
MOON — miercuri 28, vineri 2, 
ora 20, duminica 4, ora 10,30;

realizarea acestora parti
cipi toți eoiectâriști:. Și 
cei ceciu. și cei noi. Pen- 
tra ca moaca lor să fie 
piiai de roade, ei trebuie 
!ă-ri îmbogățească cunoș- 
r^eiele agrotehnice. De a- 
ceea. organizația de bază 
V.TJt. din G.A.C. a căutat 
«• c:-apă la învăță mint ul 
tgrxeisxsc ți pe tinerii 
care e-as înscris de curind

Însemnări

In 1950. țăranii munci
tori din Perișorii au 
pornit pe calea in

dicată de partid, calea 
gospodăriei agricole colecti
ve. A trecut de atunci mai 
bine de un deceniu. In pre
zent, țăranii colectiviști din 
acest sat obțin succese în
semnate în muncă în dezvol
tarea averii obștești. Ei reali
zează producții sporite la 
hectar, numărul animalelor și 
productivitatea acestora cresc 
necontenit. Numai într-un sin- 
qur an numărul bovinelor a 
crescut de la 274 la 470. Toa
te acestea se reflectă în sta
rea materială a membrilor 
aospodăriei. Veniturile colec
tiviștilor sînt tot mai mari. 
Ei duc o viață îmbelșugată. 
Satul este electrificat în între
gime. La căminul cultural se 
desfășoară o bogată activi
tate. Despre toate acestea, ci
titorul află din broșura «»Ce a 
dat gospodăria colectivă ță
ranilor din Perișoru".

Mobilizarea maselor de 
colectiviști din zonele 
cu soluri care suferă 

de pe urma eroziunii la ac
țiunea de combatere a aces
tui fenomen constituie o sar
cină însemnată trasată de 
partid. Prin amenajarea tere
nurilor erodate se redau agri
culturii suprafețe însemnate, 
ceea ce contribuie la sporirea 
producției agricole vegetale 
și animale, la ridicarea nive
lului de trai al țăranilor co
lectiviști. Lucrarea «Redăm 
agriculturii terenurile eroda
te" expune amănunțit cum 
au muncit colectiviștii din 
G.A.C. „Flamura roșie" Tîrzii, 
raionul Huși, sub îndrumarea 
organizației de partid, pentru 
a recupera terenurile erodate 
din raza gospodăriei lor, spo- 
rindu-și considerabil supra
fețele cultivabile și cele des
tinate pășunilor. Scrisă vioi 
și atractiv, broșura oferă co
lectiviștilor un exemplu demn 
de urmat.

La biblioteca 
din Bâbiciu

Biblioteca căminului cultu
ral din comuna Băbiciu, raio
nul Caracal, regiunea Oltenia 
este fruntașă pe raion.

în planul de activități al 
bibliotecii sînt cuprinse seri 
literare, recenzii, prezentări 
de cărți, dimineți de basm 
pentru copii etc. Acestea sînt 
realizate cu ajutorul organiza
ției U.T.M. Numai în cursul 
anului 1962 s-au ținut patru 
seri literare, trei recenzii, pa
tru prezentări de cărți, cinci 
dimineți de basm la care au 
participat mulți tineri colec
tiviști, elevi și pionieri.

Prezentările cărților ..Drum 
spre Cosmos de Iuri Gagarin- 
-Peste 40.000 kg legume la 
ha", ..Despre vrăji” și altele 
au fost primite ca mult inte-

me ca „Să luptăm pentru 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic” și „Sporirea producției de 
lapte pe cap de vacă furajată- 
au fost vizitate de mulți co
lectiviști tineri și vîrstnici.

Pentru creșterea numărului 
de cititori permanenți, biblio
teca comunală (bibliotecar 
Marin Stoica) a organizat vi
trine cu cărți și coperte de 
cărți. In mai puțin de două 
luni, 394 cititori au împrumu
tat și citit 1.137 cărți pe teme 
de agricultură, de literatură, 
știință etc.

Printre cititorii cei mai ac
tivi se numără și tinerii co
lectiviști Florea VUceanu, 
Gh. Utma, Angela Popa, An
gela Deaconeasa și alți£

Mulți dintre tinerii cititori 
s-au .fașcrls la concursul 
.-Iubiți cartea-. Dintre aceștia, 
173 au primit insigna de 

al cârpi-, iar 136 se 
pregătesc pentru discuțiile 
finale.

belșugului
pe un hectar, in afara pro
ducției de porumb, și 300 
kg fasole sau 15.000 kg do
vleac.

Cursanții, 
dădeau din 
de totală aprobare.

— Apoi mai e un ciștig, 
continuă inginerul- Aceste 
plante îmbogățesc pămîn- 
tul în azot, îl fac mai ro
ditor

— Ce-i aia azot ? în
trebă unul dintre cei mai 
proaspeți cursanți, tinărul 
Vancu Mihai.

Unii riseră. Cei mai 
vechi știau. Cei mai noi 
nu mai auziseră. Voiau a- 
cum să afle.

Inginerul Matei le ex
plică despre azot. Vancu 
ii mulțumi adăugind:

— Avem multe de învă
țat. Trebuie să-t ajungem 
din urmă pe colectimștii 
mai vechi, nu numai cu 
traiul și cu felul organizat 
de a munci în colectivă, ci 
și cu învățătura.

cei mai noi. 
cap in semn

VASILE CABULEA

C. ÎLARIA

Școala tehnică sanitară 
din Ploiești este frecven
tată de 300 de tineri șl 
tinere. In fotografie: cite- 
va eleve în laboratorul 

școlii
Foto : AGERPRES

HOȚII SI VARDIȘT1I — 
marți 27. ora 19,»- duminică 4, 
ora 10 ; DOI TINERI DIN VE
RONA — miercuri 28. ora 19,»; 
OAMENI ȘI UMBRE - joi 1, 
ora 16J6: VECINI DE APAR
TAMENT — vineri 2, ora 19,30; 
FATA CU PISTRUI — sîmbă- 
tă 3. ora 19-30. duminică 4. ora 
15 și ora 19.3C

Teatru' Evreiesc de Stat
LOZUL CEL MARE — marți 

27, ora 29; UN MILION PEN
TRU UN SURlS — miercuri 28, 
ora 20 ; VREAU SA FIU NE
VASTA TA — joi 1. simbătă 3, 
duminică 4. ora 20: JURNA
LUL ANNEI FRANK — vi
neri 2. ora 20.
Teatrul pentru tineret ți copii, 

str C. Miile
DE PRETORE VINCENZO 

— marți 27, vineri 2, ora 20, 
duminică 4. ora 11 ; PIGULETE 
J- 5 FETE — miercuri 28. joi 
1. sîmbătă 3. ora 20 : NILA —- 
duminică 4, ora 20.
Teatrul pentru tineret ți copii, 

str Dobrogeanu Gherea
CINE A UCIS — simbătă 3, 

duminică 4, ora 20.

Teatrul Țăndărică, 
sala Orf^u

MINA CU CINCI DEGETE 
— duminică 4, ora 20,30.

Teatrul Țăndărică, 
sala Academiei

MICUL PRINT - duminică 
4, ora 19.

Teatrul Satiric-Muzical 
„C Tănase-, sala Savoy

7 NOTE POTCOVITE - luni 
36, sîmbătă 3. ora 20: REVISTA 
62 — marți 27, miercuri 28, joi 
1, vineri 2. duminica 4, ora 20; 
conferința EXPERIMEN.

Cinema
Duminică 25

TALĂ ciclul III — sîmbătă 3, 
ora 16.30, duminică 4, ora 11.

Teatrul Satiric-Muzical
„C. Tănase", sala din cal. 

Victoriei 174
CONCERT IN RE.. HAZLIU 

— marți 27, miercuri 28, joi 1, 
vineri 2, sîmbătă 3, duminică 4, 
ora 20.

Circul de Stat
RERLINER CIRCUS - 

26, ora 16 și ora 20, mi 
ora 20; O SEARA LA 
CO VA — joi 1, vineri 2. sin. 
bată 3, ora 20, duminică 4, ora 
16 și ora 20 ; NOTA 10 LA TRA
PEZ — joi 1, sîmbătă 3, ora 
16, duminică 4, ora 10.

tografe
februarie 1962

Dragostea lui Alioșa: 
tria, București, Arta, G. Coș-’ 
buc; Cetatea Hurramza- 
min: E. Pavel, Gh. Doja, Fla
căra, 23 August, Libertății; 
Perle negre : Magheru, Lu
mina, Al. Popov; Cursa 
de 100 kilometri. Maxim 
Gorki, înfrățirea între po
poare, Alex. Sahia; Sentin
ța : V. Alecsandri, I. C. Fri
mu, V. Roaită; Fii fericită, 
Ani î Grivița, Munca. I. 
Pintilie ; N. S. Hrușcioi’ 
și Din nou spre stele: Repu
blica, Central; Cer senin : T. 
Vladimirescu; Tom-Degețelul:

Victoria, Moșilor; Secerișul 
verde: Tineretului, Cultural; 
Un cros neobișnuit — Pionie- 
ria nr. 1/1962 — Joc la Flă- 
mînzi — Poștașul — Leul și 
armonica — în Marea de Ră
sărit : Timpuri Noi; Tom-De- 
gețelul — dimineața, Două 
vieți — ambele serii — după 
amiază : 13 Septembrie ;
Frumoasa Lurette : 8 Mar
tie, Popular, Drumul Se
rii; Pînze purpurii: C-tin Da
vid; S-a furat o bombă: Uni
rea, Volga, 30 Decembrie; 
Insula: Miorița; O întâmplare 
extraordinară — ambele serii: 
Donca Simo; Făclii: 16 Fe
bruarie, M. Eminescu; Ulti
mul meu tango: 8 Mai; Pro
fesorul Mamlock: Floreasca; 
în noaptea spre 13: N. Băl- 
cescu, B. Delavrancea; Caidul: 
Luceafărul; Circul fără cupo
lă: C. Bacovia; Muzicantul 
orb î Aurel Vlaicu.
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Lucrările Conferinței
pe țară a U. C. F. S.

La lucrările de rimbdtâ di
mineața ale Conferinței au 
luat cuvintul la discuții tova
rășii : Sorin Popescu, vice
președinte al Consiliului regi
onal U.C.F.S. Maramureș, Au
rel Ardeleana, secretar al 
Consiliului Central al Sindi
catelor, Ch. Iancu, maestru 
emerit al sportului (parașu
tism), Sonia lovan, maestru a 
sportului (gimnastică), ion 
Corneanu, antrenor emerit 
(lupte), Emil Drăgănescu, pre
ședintele federației de rugbi. 
Alexandru Mureșan, șeful co
misiei sportive a U.A.S.R., 
Paul Ancu, directorul S.M.T. 
Girbovi, raionul Urziceni, Lu
dovic Vereș. președintele 
Consiliului raional U.C.F.S. 
Sf- Gheorghe, Constantin Po
pescu, antrenor emerit, direc
torul Școlii sportive de elevi 
nr. 2 București, general ma
ior Petre Dumitrescu, pre
ședintele federației de volei, 
dr. Andrei Iliescu, conferen
țiar la Institutul de cultură 
fizică, Mircea Dridea, mae
stru al sportului (fotbal), de 
la clubul sportiv Petrolul- 
Ploiești, Gheorghe Calcan, 
președintele federației de box,

Virginia Bedel ian, inrâță- 
toare in comuna Coteana, re
giunea Argeș. Octav Dim-.- 
triu, antrenor al federației 
de baschet, Geta Pitici, mae
stri emerită a sportului (te
nis de masă). Ion Bonin, 
președintele Constituim re
gional U.C.F-S. Bacău, Maria 
lonescu, antrenor si federa
ției de gimnastică, Ion Dehe- 
leanu, vicepreședinte ol fede
rației de ciclism, dr. Ion 
Bîrzu, secretar general cl 
Ministerului Sănătdțu si Pre
vederilor Sociale. Ntcolce 
Anghelidise președintele Con
siliului raional U.CJ’S. Tul- 
cea, Olga Orban, maestru ț 
sportului (scrtmă). Parei 
Gheorghiu, președintele Con
siliului regional U.C.F-S. Ba
nat. Ion Cernea, maert—s 
emerit al sportuhsi (lapte, 
Gheorghe Vision. maestru 
emerit al spushrtai (teats). 
Ion M'Mkss ■serm al 
sportului (oend). SUeeaoa. Fe
licia Crzicecau. maestru a 
sportului icaw.c;

Ia ședința ie dspă-cmxsc 
au luat carterul toearisu: 
ton Șiclovan, directorul Insti
tutului de culturi fizici. Gh. 
Tatu, secretar al datatei

membru ia biroul federației de 
șah, Iosif Si-'ou, maestru eme
rit al sportului (tir), loan Bar, 
delegat din regiunea Crișaaa. 
Lasăr Bsregc. maestru al 
spartului (haltere). Petre Foc- 
tenesos. secretar general al 
Federației de sdu. Petre Mo- ; 
ram, presedtnteie Coutliulsi i 
rezonai L'-C-F-S. Suceava. Ion 
Moidoeen, ismcto- ia Mtaxs- 
terul laăusaisi Ușoare. Ma
na Manolrscu. secretari s 
Comsumlmt Naponai al Femei
lor dta R. P. Boanioi. Aănar. 
Petrouan*. ncrpresedtsxe al 
clubului sportss Dtaama, Gh. 
Clibc. membra al corniest: de 
mrism. M. Cerva. președinte
le Corn» I-War nsăoasf U.CJ.S. 
Xc beția. Fierea Tănăsescs. se
cretar al CTatatei jLtpid, G*. 
StoKU. prrsedi oțele asoesaon 
sporâse ygarmrrle Sacale Ga- ] 
feți. A- Booaeaa. pnsedsatelr 
CnătOratei renal C.C-F.S- 
Tp. Jm.

Caafenușa a agr-.bt dsm 
de tramă a Cornrletulm de

and astăzi.
’Agerpres)

Din cuvintul
Cuvîntul tovarășului 
Constantin Cîrtină 
secretar al G C. al U. T. M.

Brigada științifică 
în mijlocul 

colectiviștilor
De curind, in mijlocul co

lectiviștilor din comuna Le- 
leasca, raionul Vedea, a venit 
o brigadă științifică. Aseme
nea brigăzi au mai fost în co
mună și, ca' de fiecare dată; 
faptul a trezit imediat intere
sul sătenilor. Peste 300 de lo
cuitori s-au adunat în sala că
minului cultural pentru a as
culta expuneri și primi răs
punsuri la unele întrebări. In
teresant este că problemele la 
care sătenii au cerut lămuriri 
sînt din domenii foarte dife
rite : științe sociale, biologie, 
botanică, medicină, astrono
mie, geografie etc.

Formată din specialiști de 
diferite profesii, brigada știin
țifică a dat cît mai pe înțeles 
răspuns la toate problemele 
puse în discuție.

MARIN LUNGU
-------- corespondent

Ia «octorai avicol ai GA3. 
?: J as să ia-fisaști ada- 
saa 92 span de paoaiari de 
la S-oaic de 1 am am •
TîlTi-^Ttr. Ia Smpai loz 
cose dsa o ~:'ră de

o triste-x-c-rs pe cars as | 
lxâr±g-.--o salx șopti
Fesa: Gâ PSEF~_~A j

Lecții însoțite de demonstrații Fier vechi

Dracp tovarăși,

Uniunea Tineretului Muncitor, 
organizația politică revoluționară 
de masă, care întrunește în rîn- 
durile sale 2.100.000 tineri mun
citori, farani muncitori, elev», sfu- 
denți, intelectuali, avînd sarcina 
de a ajuta partidul în educația 
comunistă a tinerei generații, de a 
mobiliza tineretul in lupta între
gului popor muncitor pentru de
săvârșirea construcției socialiste in 
patria noastră, este în cel ma 
înalt grad interesată ca tineretul 
să desfășoare o bogată activitate 
de cultură fizică și sport, care 
contribuie la întărirea sănătății, 
călirea organismului, la formarea 
unor trăsături de caracter înain
tate, specifice omului nou, con
structor activ al societății socia
liste.

Datorită condițiilor as ,g urate oe 
partid și guvern pentru dezvolta
rea mișcării sportive de masă, a 
condițiilor create pentru formarea, 
dezvoltarea și pregătirea continua 
a sportivilor au fost posibile 
succesele care au situat R. P. Po
mină pe un loc de seamă în 
sportul mondial.

Succesele însemnate obținute în 
mișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră, arată că există 
mari posibilități pentru un avînt 
și mai puternic în antrenarea ma
selor largi de tineri la practicarea 
sportului.

In continuare vorbitorul a arătat 
că cu toate succesele obținute, 
trebuie arătat că există încă defi
ciențe în cuprinderea maselor 
largi de tineri mai ales de la sate 
pentru practicarea organizată, 
sistematică și permanentă a spor
tului.

Sînt încă numeroase asociații 
sportive care nu se ocupă îm
preună cu organizațiile U.T.M. de 
organizarea unei activități spor
tive permanente, la care să pa-4 - 
ci pe întreaga masă a tinerilor dm 
întreprinderea, instituția sau co
muna respectivă.

Sînf cazuri cînd conducătorii u- 
nor asociații sportive și comite
tele unor organizații U.T.M. consi
deră că dacă există o echipă de 
fotbal sau volei în unitatea res
pectivă și care desfășoară o acti
vitate permanentă cu un număr 
de tineri, sarcina cuprinderii tine
retului în activitatea sportivă or
ganizată, este deja rezolvată. A- 
ceste neajunsuri se manifestă și 
mai accentuat în activitatea unor 
asociații sportive de la sate. Nici 
bazele sportive existente nu sînt 
folosite întotdeauna judicios pen
tru atragerea masei de tineri da 
la sate la practicarea sportului.

Unele organe și organizații 
U.T.M. și U.C.F.S. nu acordă im
portanța cuvenită etapelor pe 
asociații și interasociații a diferi
telor competiții mari, cu caracter 
de masă. Adeseori asociațiile 
sportive neglijează pregătirea a- 
cestor etape, tinerii fiind introduși 
direct în concurs, ceea ce limi
tează activitatea de masă.

Deși au fost obținute unele re
zultate pozitive în antrenarea ti
nerilor la diferite acțiuni cu carac
ter turistic, excursii, vizite etc^ 
turismul nu a devenit încă o ac
tivitate permanentă, care să cu
prindă întreaga masă a tineretului. 
Noi considerăm că, Oficiul Națio
nal de Turism ar putea avea un 
rol mai activ în dezvoltarea și or
ganizarea acestui minunat mijloc 
de recreare, educare și întărirea 
sănătății oamenilor muncii, a ma
selor de tineret.

în continuare vorbitorul a arătat 
că o sarcină importantă este 
educarea morală, politică și cetă
țenească a sportivilor. Se știe că 
numai anul trecut, unii fotbaliști 
cunoscufi de la cluburile Dinamo, 
Rapid, Steaua și altele și-au per
mis în fața zecilor de mii spec
tatori să se dedea la manifestări 
nesportive. Asemenea manifestări, 
deși izolate, se produc din păcate 
și la alte jocuri sportive, atît în 
Capitală, cît și în provincie. A- 
ceste manifestări își au rădăcina 
după părerea noastră, în slaba 
muncă educativă desfășurată de 
unele cluburi și asociații în rîn- 
durile sportivilor.

în continuare tov. Cîrfînă a ară
tat că există încă multe organi-

★

Tovarășul ION AMARÂȘ- 
TEANU, președintele asocia
ției sportive de la Uzinele 
..Electroputere" din Craiova, 
referindu-se la activitatea 
desfășurată în cadrul asocia-

xafii U.TJ4., mei ales le sate, c^e 
nu se ocupă de act sșo^-
vâ a tinerehAr, nu coct-
țule sportive in munca lor, no 
organizează împreună cu acestea 
in tor Hmpul anului o erf»irta*e 
sportivă multilaterală care se cu
prindă întreaga masă • tine- v 
și in primul rînd a
Uneie organizații U.T.M. neg eace 
sarcina mobilizării fieere*--j a 
amenajarea și i—’«* "t-ee bere nr 
sportive.

Sarcina dată pe către Parfxi 
organizației noare se a sa ecuca 
de educarea mori-ooMîcă a 
nerifor sportivî, nu a ies4 rxdep- - 
nită cu foată rfapu^derea de 
unele organizații U.T_*A

Neajunsurile ex re—e > adnn- 
îatea unor organ-zațîî U.TX in 
comen u. cu^\ru fizice și spor*u- 
V se da*oresc tipsei de cont-pJ 
și ajutor concret dat aceskxa din 
partea unor compete regionale, 
raiona'e și orâșeneșri U.TAA. Sini 
organe U.T.M. care nu colaborea
ză în suficientă măsură cu orga
nele regionale și raionale U.C.F.S. 
și nu stabilesc împreună măsurile 
politice și organizatorice cele mai 
eficiente în vederea îmbunătățirii 
continue a activității sportive de 
masă.

Pe baza hotărîrilor și indicații
lor Partidului Muncitoresc Romîn, 
Uniunea Tineretului Muncitor 
va face totul pentru ca împreună 
cu Uniunea de Cultura Fizică și 
Sport, cu sindicatele și Ministerul 
Invățămintufui și Culturii, mobili
zând masele largi ale tineretului 
să facă din activitatea sportivă o 
largă activitate de masă.

Se simte nevoia ca impre*jnă 
cu U-Qf-S-, cu sfaturile popuiere 
să ne preocupăm cu toată a*err e 
de fo’os^ea la maximum a baze
lor sportive existed», de păstrarea 
și d«zvp.ia«ea ier. De asemene*» 
va trebui să ne ocupam cu grji 
și răspundere de _-xoecr-->e* sar- 
anii dare de partid de a orga
niza o boge4 ect tar* cj v* - 
sportivă pentru cop i p hnere< in 
parcurile ce cuihră și oc c.-^_

în continuare vorb *orul a erărai 
ca organizațiile U.TA4. s-or — 
să-i recomande pe cei mai btre 
utemiști, cu aptitudini corespunză
toare pentru a fi pregătiți ca in
structori sportivi care sâ ave 
asociațiile rn organizarea isw 
bogate activități sportive ia care 
să participe masa largă a tinere
tului.

împreună cu Uruuneă de CuHură 
Fizica și Sport și M isterul în
vățământului și Culturii va trebui 
de asemenea, să organizăm ma 
bine adivriatea sportivă in șcafi 
pentru ca elevii să îndrăgească, 
încă de la o virsfă Hgedă gim
nastica, atietisnx?, înotul, jocw'e 
sportive, turismul etc

Vorbitorul s-a refem apoi •> 
necesitatea de a sa Imbunătăp 
munca politică, educativă in rin- 
durile studenților Institutului de 
Cultură Fizică și Sport și ? e facul
tăților de educație fizică ale insti
tutelor pedagogice, încît absolven
ții acestora, ca rpaciifi|fi ca înaMi 
calificare, sa meargă ia dier-.te e 
regiuni ale țării, acolo ande •«« 
nevoie de ei, pentru a sa dedea 
profesiei alese.

Vorbitorul a subUmat necesita
tea de a se da mei mdU atoa|ie 
organizării diferitelor aavtfâți 
cultural-educative pentru sportivi, 
participării lor in producție și la 
viața obștească. Incit fiecine dm- 
tre ei să merite prețuiree tovară
șilor lor, a oamen or munci. Nu 
trebuie să ne fie indiferentă nici 
o manifestare de vedetism, de 
subapreciere a colectivului, nici o 
atitudine nesportivă pe terenul 
de sport, nici o atitudine care 
încalcă normele de conduită mo
rală cetățenească.

In numele Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor, 
urăm succes deplin lucrărilor Con
ferinței și vă asigurăm că în viitor 
vom întări și mai mult colaborarea 
între organizațiile noastre, pentru 
înfăptuirea sarcinii principale în
credințată de partid, de mobiliza
re a întregului tineret la practica
rea eu regularitate a educației 
fizice și sportului, pentru dezvol
tarea fizică și morală a tinerei 
noastre generafii.

★

tiei sportive, a arătat că prin
cipalul obiectiv l-a constituit 
antrenarea membrilor U.C.F.S. 
în practicarea organizată și 
sistematică a sportului. In a- 
ceastă direcție s-au și în-

socxape^ exi șt pe sporavu 
.'rentași <£n secțiile pe ra- 
~ jEă de spor:. Pe ux ump-1 

me metode pentru popular - 
zarea rezultatele^* ter.r.iee si 
a celor ma. mer.vucși dintre 
sportivi. In lelui acesta un 
.".umăr de 94£ băieți ș.
fe^ — recrutați din masa 
membrilor U.CKS. — au a-
vut asigurată o activitate 
competiponalâ continuă.

Per.trj a putea cuprinde 
întreaga activitate avem ne
voie. desipir. și de baze 
sportive Prin munca volun
tară am construit 4 terenuri 
de volei și handbal și stu
diem posibilitatea ca în acest 
an. cu sprijinul organizației 
de tineret, să mărim numărul 
acestor baze.

Urmarea cea mai impor- 
tană a activității sportive se 
reflectă și în procesul de pro
ducție, în care mulți din 
membrii U.C.F.S. sînt frun
tași, respectați și stimați de 
întregul colectiv al uzinei 
noastre. La acest capitol tre
buie să arătăm că atelierele 
pornire aparataj, împachetai 
mașini rotative, colectoare 
mașini rotative etc. alcătuite 
aproape in exclusivitate din 
tineri și tinere antrenați in 
campionatele noastre, obțin 
rezultate bune în producție 
zi cu zi și sini o mindrie a 
uzinei.

In cuvimui său. tovarășul 
SEVER PÂDUREANU. pre
ședinte ai Connlhdui regio
nal U.CFS. Brașov, s-a ocu
pai. Intre altele, de organiza
rea duminicilor cuitural-fpor- 
dve.

In regiunea noasuă — a 
spus vorbitorul — au devenit 
tradîțxmale organizarea cumi- 
nicSor cultural-sportive pe
care noi le pregâ: t. 7 
borare cu organizațiile U-TJf- 
la care participă un mare w 
mâr de tineri din comune și 
sate. Pentru a sport eficiența 
acestor manilestâri »-a acor
dat o atenție deosebită îmbu
nătățirii conținutului lor edu
cativ. alcăruindu-se programe 
complexe cultural-sportive. In 
cursul dimineții tineretul 
participă la activități obștești, 
la amenajarea unor baze 
sportive umple sau la alte 
lucrări de interes local, după 
care un toc important îl o- 
cupă întrecerile sportive iar 
in încheierea zile au toc oe- 
ooicei manifestări culturai- 
artistice-

Demonstrațule practice si 
duminicile cultural-sporii ve 
pe care le organizăm la sate 
string în jurul lor un număr 
mare de țărani muncitor., 
constituind adevărate sărbă
tori pentru comunele respecti
ve. eto dțtigă tot mai mulți 
prieteni pentru sport. Trebuie 
să spunem însă că, deși sîntem 
convinși de eficacitatea pro
pagandistică și educativă a 
acestor manifestări, nu ne-am 
străduit să le asigurăm con
tinuitate. să le extindem și sâ 
ie pregătim mereu mai bine 
pentru a cuprinde un număr 
mai mare de sate și mai a- 
!es pe acelea care sin: înde
părtate de centrele industri
ale.

Pentru viitor ne propunem 
să organizăm mai bine spri
jinirea de către asociațiile 
mari a asociațiilor sportive 
sătești. urmărind ridicarea 
nivelului muncii lor.

In cuvîntul său tovarășa 
AVRAM LIVIA, profesoara 
de educație fizică la Școala 
medie nr. 9 din Oradea, s-a 
referit la activitatea de cul
tură fizică desfășurată in ca
drul asociației sportive din 
școală.

La Școala medie nr. 9 exis
tau 3 secții pe ramuri de sport 
și anume: gimnastica, șah 
handbal. La alte asociații
sportive școlare din localitate 
funcționează cam aceleași 
secții, adăugîndu-li-se voleiul 
și baschetul. Trebuie să ară
tam în fața Conferinței că nu

sprxt
Peatrz ci mocî«t-> sportivă 

pcoteră s»-» poată xndepdm 
ca adevărat saronle ee-i 
revin, trebcăe ca profesorii de 
ed^eape să manifeste
iMi mftă iocț^tivâ, » des
fășoară o artzvtxate mai va- 
.Mă si ca. atractivă care 

să xxxxLzeze 91 să antteneze 
un număr cit mai mare de 
elevi.

CONSTANTIN 
POPESCU, annenor emerit, 
c^reeaorol Școlii sportive nr. 
. s-a referi Ia citeva pro
bleme ale muncii de educa- 
ue din Koala pe care o con

ic aienlia noastră a stat 
coctinuo gr.ia ca elevii să-și 
indepiinească principala lor 
sarcină: aceea de a învăța, 
de a se pregăti pentru viață. 
Fiecare grupă și echipă are 
trecute In catalogul respectiv 
.’.oțele obținute la școala de 
bază. Apariția notelor slabe 
este discutată in colectiv cu 
seriozitate. Măsura îndepăr
tării temporare de la antre
namente a elevilor pentru 
note slabe a dat rezultate 
foarte bune. Elevii suspendați 
de la antrenamente și compe
tiții, ajutați permanent și de 
către antrenori, și-au îndrep
tat în cele din urmă situația 
la învățătură reușind să pro
moveze de cele mai multe 
ori cu medii peste 7.

In cuvîntul său IOLANDA 
BALAȘ, maestră emerită a 
sportului, s-a referit la citeva 
probleme privind dezvoltarea 
atletismului feminin. Chiar 
dacă deținem unele rezultate 
bune in atletismul feminin, a 
spus ea, considerăm că încă 
nu s-a ajuns la stadiu satis
făcător. Baza de masă a a- 
•Jetiqnpltn. in general, este 
încă nesatufăcătaare. Lipsuri 
serioase se manifestă ia acu
itatea unor secta de atletism 
ca cele ale dub-riloc Steaua 
și Dinamo din Bucurepi. ca și 
ale cluburilor din Ploiești, 
Constanța. Iași. Craiova si al
tele. m care elementul iemi- 
nla este prea redus din punct 
de vedere numeric

Cadrele didactice, profesorii 
de ed-cape fizică din școli și 
facultăți — in mare porte — 
desfășoară o muncă cu un 
caracter general și nu cu o- 
mectiw Dcecise. In aceasta se 
explică faptul că școala incă 
nu a devenit un izvor care să 
alimenteze continuu activita
tea de performanță in atle- 
trsm eu o masă de tinere ca
dre de perspectivă, bine pre
gătite. Iată de ce, considerăm 
că organele și organizațule 
sportive, cadrele de condu
cere și tehnice, vor trebui să 
privească cu toată seriozita
tea atragerea elementului fe
minin în activitatea sportivă 
în general și a atletismului in 
special-

Tovarășul TEODOR CON
ST ANTINESCU. președintele 
U.CFB. din regiunea Ploiești, 
a vorbit printre altele și des
pre practicarea turismului în 
regiunea Ploiești.

Putem afirma că în regi
unea noastră turismul se 
bucură de o mare populari
tate, fiind practicat de un 
mare număr de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, 
care iși petrec în mod plăcut 
timpul liber în diferite 
excursii organizate pe plan lo
cal sau regional.

La diferite acțiuni turis
tice au participat peste 
150.000 de oameni ai muncii. 
Printre acestea, de o largă 
participare s-au bucurat ex
cursiile organizate de asocia
țiile sportive de la sate cu 
țăranii colectiviști. O prețioa
să experiență am dobindit 
prin organizarea acțiunilor 
turistice de masă în vara a- 
nului trecut, la care au parti
cipat peste 5000 de oameni ai 
muncii din orașul Ploiești ți 
raionul Cimpina.

Cu ocazia organizării aces
tei acțiuni s-a dovedit că a- 
tragerea unui număr mare de 
oameni ai muncii la astfel de 
activități nu constituie o greu
tate dacă munca este bine or
ganizată. Programul variat a 
plăcut mult partlclpanților, 
făcînd prin aceasta o bună 
propagandă pentru turism,

Pr-m* eoenpeutie <âe rogbc 
a vm n.u i _c_pa f Martie*

■ w ioctie.» asUzi pe stadionul 
LT.B. -Capul de afiș* n de- 
țme mernoi dinme echipele 
CALA. « Meakil. finaiuuăe 
acesiei competiții, care a

■ retras g !•< muții ma pruna 
' categorie a țăzti.

lată xacraroul mea jrikzr: 
Flacăra T B (ora 9> ;

ț Steaua-Metafu! (oca 10381; 
II ProgresiL-GriVîța Roț-e (ora

UjMI; Știința Per;oșam-Di- 
natao ton 13301

i Echipele tsniame de volei 
I Rap.d s Metalul se intilnese 
i asUs in saia GiXești. pentru 

a desemna pe ciștigatoarea 
-Cupei ÎS Februarie*. înain
tea acestui mea se va dis
puta. de la ora 10. intîlnirea 
dintre Progresul—C-P-B- din

' cadrul aceieeași competițiL
*

Pe staduraul Giule^ii are 
I toc astăzi. de ia ora 1030. 
I meciul de fotbal dintre echi

pele Rap.d București ti Me- 
I talul Tirgoviște. In deschi

dere. de la ora 9. echipa 
de tineret Rapid întîlnește 
formația din campionatul 
orășenesc Tehnometai.

*
..Cupa Steaua3 la polo pe 

apă continuă astăzi la bazinul 
Floreasca cu meciurile din 
cea de-a treia etapă. Prima 
întîlnire, Dinamo și Progre
sul. are loc de la ora 10, fiind 
urmata apoi do meciurile Ști- 
ința-Clubul școlar și Steaua- 
Rapid.

*
Etapa a doua a campiona

telor R.P-R. de scrimă pro
gramează în sala Republicii, 
de la ora 8,30, întreceri femi
nine la floretă, probe elimi
natorii și semifinale, după- 
amiază de la ora 1630 încep 
probele de spadă și se va dis- 

î pută finala la floretă fete.

practice
lecrive din comună, 
ele au ajutat pe cei 
15u de cursant’, ma- 
jontatea tineri, să 
L-.țeleagâ mai bine 
lecțiile ..Despre sol 
și lucrările hii“, 
.îngrășăminte na- 

turale. folosirea 
nutrețului murat în 
hrana animalelor- 
și altele.
Mulți dintre 

cursanța apiicind zi 
de zi în practică 
noile cunoștințe a- 
cumulate la cercul 
agrozootehnic au

(Agerpres)

Iln secția decor a între
prinderii „Porțelanul" din 

Cluj

Foto; N. STELORIAN

Exemplul
(Urmare din pag. I~a)

ateliere de montaj, se aplică ici« 
colo chiar și de tineri de la strun- 
gărie ca Gheorghe Brătoi, Ion 
Diaconu, Ion Guguci, care sînt 
disciplinați, ordonați, ascultă sfa
tul maiștrilor și a| muncitorilor 
vîrstnici. în general însă, pe în
treg atelierul strungarie nu se a- 
plică această inițiativă.

Și ar fi multe de făcut în aceas- 
. tă privință. Ar trebui, de pildă, 
! inițiată o discuție cu tinerii din 
) atelier, cu maiștrii, cu șeful sec- 
i ției în urma căreia să se stabi- 
• lească ce trebuie făcut, în cel mai 
I scurt timp, pentru aplicarea ini

țiativei, pentru ca ordinea și fru
mosul să domnească și aici. Ar 
trebui apoi confecționate la fie
care mașină lăzi speciale în care 
să se aranjeze piesele. Se pot lua 
apoi măsuri pentru ca tinerii să 
poarte o ținută vestimentară co
rectă în timpul lucrului.

O mare grijă trebuie să acorde 
organizația U.T.M. antrenării ti
nerilor la acțiunea de îngrijire 
permanentă a mașinilor. Sînf ti^ 
neri care fac acum acest lucru în 
mod superficial. Multe mașini din 
această pricina se defectează des 
și stau timp îndelungat în repa«* 

( tajie.

La cerr*-} agre- 
«DOtehnx ce 

iuncpGoefizâ 
în fi.Tg~-.ma Bereză- 
m. rakmX Huși- fe 
afari fokss.raa
largă a raaîeriaie- 
lor didactice, cei 
do*, lectori, ingine
rul Burcă Virgil și 
dr. Cnsieseu Petru, 
au organizat și de- 
rnicesaîratii practice, 
la majoritatea iec- 
țiilor predate. Fă 
cate la cimp. sau la 
sectorul zootehnic 
al gospodărie; co-

Luminâ 
în casele

•r; ziua electrici din comu 
fj na SnurdtoOM, raionul 

Zamaieea. furnizează e- 
nergie electrici unui număr de 
șapte sate. Pentru a mări cc. 
pacitatea uzinei, la sfirțitul a- 
nului trecut ea a fost înzestra
tă cu motoare noi și moderne. 
Aceasta a permis electrifica
rea a noi locuințe de colecti
viști.

Astfel numai în ultimele

reușit să obțină în 
munca lor rezultate 
mai bune ca pînă 
acum. Utemistul 
Van cea Valeriu de 
pildă, îngrijitor Ia 
ferma de vaci a 
gospodăriei colec
tive a reușit să spo
rească cu mult în 
ultima vreme, pro
ducția de lapte pe 
cap de vacă fura
jată.

ȘTEFAN 
TRIFAN 

elev

electrică 
colectiviștilor

două săptămini, numărul abo~ 
naților uzinei a crescut cu 
peste 20 de familii. Printre a- 
ceștia se numără tinerele fa
milii. de colectiviști Botez Ale
xandru, Coropițâ Ion din co
muna Smirdioasa, Marin Ba
riu, Luca Ion din satul Cerve- 
nia șî alții.

IONEL TRIFU 
profesor

pentru oțelării

Tinerii de la rafinăria
Brazi și-au îndeplinit și
depășit de pe acum an

gajamentul luat, de a colecta 
pe primul trimestru al aces
tui an cantitatea de 100 de 
tone de fier vechi. Ei au reu
șit ca numai într-o lună și 
jumătate să strîngă și să ex
pedieze spre oțelării cantita
tea de 140 tone fier vechi și 
8,6 tone fontă veche.

In această acțiune de mun
că patriotică s-au remarcat în 
mod deosebit tinerii de la ate
lierul mecanic. issllh

...u < -r:: ele ■
ION DUMITRESCU

’’ operator '

In vizită
la muzeu

D in inițiativa comitetelor 
organizațiilor U.T.M., 
mii de tineri care stu

diază in cercurile de învăță- 
mînt politic au vizitat pină 
acum Muzeul de istorie a ora

In acțiunea
La secția turnătorie a Uzi

nelor mecanice din Timișoa
ra, tinerii alături de ceilalți 
muncitori desfășoară o intensă 
muncă pentru economisirea 
metalului. Această acțiune se 
face, în primul rînd, prin re
ducerea adausurilor de pre
lucrare. De pildă, la 36 piese 
destinate cărucioarelor pen
tru poduri rulante, prin re
ducerea adausurilor de pre
lucrare s-a economisit o can
titate de metal din care se

de economii
09iT ib;
pot turna 12 carcase avînd 
fiecare o greutate de 52 kg.

Economii de metal se fac 
și prin turnarea în cochile. 
De pildă, in 1061 s-au eco
nomisit 300 kg dc aluminiu 
tumînd în cochile racordu
rile pentru stins incendii. 
In urma rezultatelor obținute 
după introducerea acestei 
metode moderne — turnarea 
în cochile — s-a extins și la 
cilindri pentru pompele de 
ungere ale locomotivelor și 
la alte produse.

șului și raionului Brăila.
Cu citeva zile în urmă, un 

număr însemnat de ‘ tineri 
muncitori de la Combinatul de 
industrializare a lemnului, 
D.R.N.G. și elevi ai Scolii me
canice agricole, cursanți la in- 
vățămintul politic V.T.M., în
soțiți de propagandiștii Maria 
Budur, Ixărescu Nicolae și Pe
tre Crăciunescu, au vizitat a- 
cest muzeu. Vizita a fost de 
un real folos pentru tineri, a- 
jutindu-i sa înțeleagă mai pro
fund temele dezbătute la 
cercurile de învățămînt poli
tic. ,-

Un bun prieten — cartea
Cartea a devenit tovarăș ne

despărțit de drum al marina
rului în lungile sale călătorii 
pe mări. Pe toate vasele flotei 
noastre maritime comerciale cît 
și pe remorcherele și drăgile 
care deservesc portul Constan
ța există in prezent biblioteci 
volante cuprinzind sute de 
cărți flecare, împrospătate cu 
regularitate din fondul biblio
tecii centrale a clubului Di
recției regionale a navigației 
civile. Aproape toți membrii 
echipajelor de pe vasele co-

merciale „Mangalia”, „Dobro- 
gea”, „Buzău" și altele sînt 
cititori permanenți ai cărților 
de Ia bibliotecă.

Recenziile, serile literare, 
lecturile în grup și alte ase
menea acțiuni organizate de 
biblioteca centrală a portului 
au contribuit, în ultimul an, 
la creșterea cu circa 20 la 
sută a numărului de cititori 
din port și de pe nave.

(Agerpres)
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Informație
s-a deschis sim- Ministerul Afacerilor Externe, 
ie organizata de Ministerul învățământului și 

ungară de co- Culturii și Ministerul Comer- 
pentru cărți și țului, directori ai unor edi- 

r. Au luat par- tur^ oameni de cultură și artă, 
supenon din

Au fost prezenți Bela Ne- 
mety, ambasadorul R. P. Un-« 
gare la București. Și membri 
ai ambasadei.

bun obligă
Trebuie oe arăt ai că un roi impor

tant to eceasiă privință îl au mae
ștrii de schimb. Ei trebuie să a- 
corde o importanță muh mai 
mare felului in care sînt îngrijite 
mașinile, cum se păstrează ord>- 
nea și curățenia la locul de 
muncă.

Este, de asemenea, ae mare 
importanță ca organizația U.T.M. 
din atelier, comitetul U.T.M. pe 
secție să desfășoare o mai in
tensă munca educativă în rindul 
tinerilor, să arate în ce constă ini
țiativa de la Uzineie ,,Tudor Vla- 
dimtrescu’', să le demonstreze, 
prin exemple concrete din viața 
de fiecare zi, cum lipsa de or
dine în jurul tău duce în fapt la 
scăderea calității produselor, la 
micșorarea productivității muncii. 
Ar fi util să se organizeze schim
buri de experiență cu tinerii din 
atelierul vecin, să se arate pe viu 
cum au înțeles aceștia ordinea, 
curățenia și atitudinea civilizată 
în producție.

Aceste măsuri vor face ca în 
scurtă vreme să nu existe nid o 
deosebire între aspectul atelieru
lui care se termină la strungul lui 
Pg fon și cel care începe cu 
Strungul lui Ștefan panu.

ION TOADER: 
economist principal

ÎNTREPRINDEREA 
REGIONALĂ 

DE 
ELECTRICITATE 
HUNEDOARA- 

DEVA

ANGAJEAZA;
îngineri cu specialitățile: 
energetică, electrotehnică și 
electromecanică pentru pos
turile de ingineri principali.

Salarizarea in limitele 
HCM 1053/1360.

Cererile se vor adresa di
rect I.R.E.H. Deva serv. 
Cadre str. George Enescu 
39 — telefon 36 sau inter. 5.

(Agerpres)
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Rezolvarea grabnică 
a problemei dezarmării — 

cerință a popoarelor

Sesiunea Adunării Generale a 0. N. ft

Ruanda-Urundi trebuie să obțină 
o adevărată independență

Puternicul ecou internațional 
al mesajului lui N. S. Hrușciov

„Nu se poate obține „Cursa înarmărilor să fie înlocuită 
nici un progres printr-o politică de pace"

NEW YORK 24 (Agerpres). 
In mod practic, cea de-a 16-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. și-a încetat activita
tea în seara zilei de 23 fe
bruarie. Adunarea Generală 
urmează să se întrunească în 
iunie anul acesta spre a dis
cuta raportul Comisiei pentru 
Ruanda-Urundi. Comitetul nr. 
4 (de tutelă — N.R.) a adop
tat o hotărîre, confirmată în 
ultima ședință a Adunării 
Generale cu privire la crea
rea acestei comisii.

Ultima ședință plenară a 
celei de-a doua părți a sesiu
nii a 16-a a Adunării Gene
rale a O.N.U., a fost consa
crata discutării rapoartelor 
Comitetului nr. 4 care s-a ocu
pat cu examinarea problemei 
viitorului teritoriului Ruandei- 
Urundi, sub tutela O.N.U. și 
administrația Belgiei.

In amendamentul prezentat 
Comitetului nr. 4 de delegația 
UJLS^. la rezoluția țărilor 
afro-asiatice în problema vii
torului Ruandei-Urundi, se 
cerea evacuarea trupelor bel
giene din Ruanda-Urundi 
drept condiție necesară pen-

tru asigurarea independenței 
depline a acestei țări. Pentru 
amendament, în afara țărilor 
socialiste și a .Cubei, au vo
tat marile țări africane și a- 
siatice ca Ghana, Etiopia, Ma
rocul, R. A. U., Irakul, Gui
neea, Mali, India, Indonezia, 
Birmania. Cu toate acestea a- 
mendamentul a fost respins 
din cauza presiunilor exercita
te de țările occidentale.

Luînd cuvîntul la ședința 
din 23 februarie, a Adunării 
Generale delegatul sovietic 
P. D. Morozov, a subliniat că 
delegația sovietică a apărat și 
apără cu fermitate și consec
vență principiul fundamental 
că, potrivit doleanțelor popu
lației, Ruanda-Urundi trebuie 
să obțină o adevărață inde
pendență și că pînă la ziua 
proclamării independenței pe 
teritoriul Ruandei-Urundi nu 
trebuie să rămînă nici un 
soldat belgian.

Pentru rezoluția grupului 
țărilor afro-asiatice în proble
ma viitorului Ruandei-Urundi 
au fost depuse 88 de voturi. 
Țările socialiste s-au abținut 
de la vot.

in munții Rodope (R.P. Bulgaria) bogați în zăcăminte mi
nerale s-au ridicat noi așezări. In fotografie; vedere 

din Rudozem.

.iila nivel
LONDRA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite: Noul mesaj 
adresat de N. S. Hrușciov lui 
Macmillan și Kennedy este 
discutat cu însuflețire în An
glia. Deocamdată nu s-a dat 
un răspuns oficial mesajului, 
dar comentatorii bine infor
mați consideră că guvernul 
englez nu împărtășește punc
tul de vedere al Washingto
nului care și-a făcut cunos
cută în grabă atitudinea ne
gativă față de noul mesaj.

Potrivit agenției ~ 
Macmillan a spus acest 
lui Kennedy în timpul 
convorbiri telefonice 
cablul transatlantic.

Toate ziarele engleze au pu
blicat expuneri amănunțite 
ale mesajului lui N. S. 
Hrușciov.

Ziarul „Guardian" scrie că 
„nu se poate obține nici tin 
progres (în problema dezar
mării — N. R.) fără o întâl
nire la nivel înalt". „De ce să 
nu încercăm s-o organizăm ? 
întreabă ziarul. N-avem ni
mic de pierdut, ci numai de 
cîștigatu.

Ziarul cere să se dea „un 
răspuns constructiv” la noul 
mesaj al șefului guvernului 
sovietic.

Reuter, 
lucru 
unei 
prin

MOSCOVA 24 (Agerpres' 
— TASS transmite: Este ab
solut limpede că intîlnirea șe
filor de guverne ar fi de do
rit, scrie în ziarul ..Pravda' 
din 24 februarie John Bernal 
președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului Mondial 
al Păcii, în legătură cu apro
piata conferință a Comiteto- 
lui celor 18 pentru dezar
mare, care trebuie sâ-ș; în
ceapă lucrările la 14 martie.

Dar, scrie in ccr.unuzre 
Bernal, pentru ca această in- 
tîlnire să fie eficace, trebuie 
ca popoarele să-i dea un im
puls, cerind guvernelor dezar
marea generală și pacea.

John Bernal arată că în în
treaga lume forțele popoare
lor care se pronunță pentru 
pace, se pun în m șcare 
cresc mult mai repede ca 
ori cînd. Aceasta nușeare ca
pătă o popularitate din ce in 
ce mai mare, deoarece ea 
pune ca sarcină iniorcirea 
cursei înarmărilor petntr-o 
politică de pace.

Mesajul lui N. & Ertgorr. 
arată John Bemai a sdbS- 
niat uriașa irsemritate pe 
care o acordă guvernul «orbe

că așteaptă să obțină rezul
tate de la această coeferuttâ.

Kennedy și Macm/.las res- 
puîgînd propunerea hri 
Hrușoov, au drvedit prin a-

ceasta câ ei speră, in genere, 
să evite necesitatea de a se 
tntîlrri ia nivel înalt, dară lu
crările Comitetului vor a- 
junge Ia impas.

John Bernal me că în 
preze^ in toate țările, dife- 

pârni oesfășoară c campanie 
pentru ca lucrările Comitetu
lui ceirr 11 țări pentru dezar
mare să fîe Ircrr urate de 
succes.

Situație 
in Republica

SANTO DOMINGO 24 (A- 
ge-pres). — După cum trans
mite agenția United Press 
International in seara zilei 
de 23 februarie in capitala 
Republicii Dominicane, San
to Domingo, au avut loc de
monstrații antiguvernamen
tale, in semn de protest îm
potriva instaurării „stării de 
urgență* și a adoptării de 
măsuri antipopulare, cu ca-

încordată 
Dominicană
racter reacționar. Potrivit a- 
genției, grupuri de tineri do
minicani au manifestat pe 
străzi scandind lozinci in 
care Statele Unite sint făcute 
răspunzătoare pentru exilarea 
din țară a unor fruntași poli
tici ai opoziției. Elemente hu
liganice, aflate în slujba gu
vernului, au atacat pe de
monstranți cu cuțite și pietre.

------•------

F. M. I. D. condamnă 
acțiunile S. U. A. 

in Vietnamul de sud
Intr-o declarație cu privi

re la intensificarea ac
țiunilor agresive ale 

S.U.A. in Vietnamul de sud, 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat își exprimă 
protestai său hotărit. F.M.T.D. 
cheamă tineretul lumii să 
ceară desființarea comanda
mentului nou creat de Statele 
Unite în Vietnamul de sud, 
retragerea din această țară a 
trupelor americane și evacua
rea echipamentului militar.

în numele celor 101 milioa
ne de membri ai săi, F.M.D.T. 
își exprimă solidaritatea cu 
poporul și cu tineretul Viet
namului de sud, care luptă 
eroic împotriva agresiunii im
perialiste, a clicii fasciste a 
Iul Ngo Dinh Diem, pentru 
unificarea pașnică a țării.

Azi, alegeri in R. P. Bulgaria 

Tineri candidați 
în Adunarea Națională

Reacția cercurilor oficiale 
de la Washington

NEW YORK 24 (Agerpres . 
— TASS transmite: Cercurile 
oficiale din Washington au 
întîmpinat cu iritare vizibilă 
noua inițiativă a șefului gu
vernului sovietic.

Departamentul de Stat nu a 
putut opune nici un fel de ar
gumente concrete ideilor clare 
și convingătoare cuprinse in 
noul mesaj al lui N. S. 
Hrușciov, în care acesta reia 
propunerea ca lucrările Comi
tetului celor 18 pentru dezar
mare să înceapă la nivel— 
șefilor de guverne (de state*. 
Urmărind vădit să
ne reacția favorabilă pe care 
această inițiativă o prod-ce 
în mod firesc în rîndurile cr

Demonstrații de masă 
ale țăranilor și muncitorilor 

italieni
ROMA 24. — Corespondez: J 

Agerpres transmite: In dite- 
rite regiuni ale Italiei au 
avut loc in zilele de joi fi vi
neri demonstrații de masa 
ale țăranilor și muncitorilor 
sub lozincile luptei pentru re
forma agrară și lichidarea 
sistemului feudal al dijmei. 
La Matera 10.000 de munci
tori și țărani au manifestat 
pe străzile orașului in spri
jinul revendicărilor lor.

La Roma a avut loc, de a- 
semenea, o mare adunare a 
țăranilor dijmași din provin
ciile Lazio și Campana, re-

vendicind Împărțirea pămin- 
turilor moșierești- Concomi
tent in rlndurile muncitorilor 

continuă să dom
nească o vie agitație. La 
Trieri muncitorii de Ia șan
tierele navale au declarat o 
nouă grevă de 24 de ore in 
urma refuzului direcției șan
tierelor de a lua in conside
rare cererile lor cu privire 
la mărirea salariilor. De o 
lună de zile continuă greva 
muncitorilor de la Uzinele de 
anvelope „SBchelin* din To
rino.

Vâduva feld- 
w obolului Io- 
sef Schmitz 

nu-și mai face griji 
pentru ziua de mîi- 
ne... Ea a primit o 
pensie frumușică. 
Dacă adăugați la a- 
ceasta faptul că i 
s-au plătit „dreptu
rile" și pentru cei 
16 ani de cînd și-a 
pierdut soțul, tre
buie să recunoaș
tem că suma în
casată — 16.000
mărci vest-germa- 
ne — e destul de 
rotundă...

Aceasta, însă, 
nu-i totul. După 
cum vom vedea din 
cele ce urmează, 
văduva lui Schmitz 
mai are și alte 
motive de satisfac
ție legate, de ase
menea, de amin
tirea defunctului

feldwebel. Cine a trucit americanii 
fost Iosef Schmitz, nu au opus rezis- 
din ce 1 s a tras tență, ci s-au pre- 
moartea ? dat S-a hotărit să

Pe vremea cînd fie trimiși în lagăr, 
trăia, Iosef purta ca de obicei, sub 
cu mindrie unlfor- escorta feldwebe- 
ma nazistă și și-a lului Schmitz. Nu 
afirmat cu priso- întimplâtor acesta 
sință calitățile-i de și subordonații lui 
ucigaș. Era pe la erau folosiți pentru 
începutul lunii au- astfel de misiuni, 
gust 1944. Un bom- Știa bine coman- 
bardier american dantul unității ger- 
ce se întorcea din- mane cui să încre- 
tr-o misiune de dințeze prizonierii... 
luptă a fost lovit Fapt este că avia- 
de un proiectil al lorii americani 
tunurilor antiaerie- n*au„ ajuns nici- 
ne fasciste. Echipa- odată în lagăr, 
jul alcătuit din Fără nici un fel 
șapte aviatori s-a de formalitate, pe 
salvat cu parașuta drum, la ca- 
căzînd pe insula manda lui Schmitz 
Borcum. A fost o au fost împuș- 
treabă de cîteva câți cu toții.
minute pentru a fi După un an și 
luați prizonieri, în- jumătate de la a-

In Franța și Algeria

Bandele fasciste ale 0. A. S. 
acționează nestingherit

PARIS 24 (Agerpres). — 
Bav.âițv. jasciști au încercat 
la 23 februarie să comită un 
nou atentat împotriva ziaru
lui organ cen
trul al Partidului Comunist 
Francez.

Un muncitor tipograf a des
coperit la timp — intre rota
tive — o bombă în greutate 
de trei kilograme. Explozia 
a putut fi preintimpinată.

Noul atentat al fasciștilor 
împotriva presei democratice 
a provocat indignarea pro
fundă a muncitorilor din ti
pografia ziarului ..L'Huma- 
nitef, care au declarat că nici 
un fel de amenințare, nici un 
fel de teroare fascistă nu-i va 
putea intimida.

Teroriștii fasciști izbutesc 
sa-și facă de cap. in ciuda 
existenței unor mari forțe 
polițienești și de jandarme
rie la Paris.

ALGER 24 (Agerpres). — In 
timp ce în rindul poporului 
francez și nigerian își face 
tot mai mult loc ideea înce
tării focului, in Algeria fără
delegile bandelor fasciste din 
cadrul O-A.S. se înmulțesc,

iar lista celor uciși se lun
gește cu fiecare zi care 
in majoritatea orașelor 
riene.

După cum relatează 
pondentul din Alger al 
ției France Presse, elementele 
fasciste din cadrul O.A.S. au 
săvirșit la 23 februarie în 
principalele orașe algeriene 
48 de atentate, care s-au sol
dat cu moartea a peste 30 de 
persoane și rănirea gravă a 
altor 42.

Ca și în zilele precedente, 
teatrul operațiunilor bandi
tești ale O.AS. l-au constituit 
orașele 
numărul 1 
vineri la 
răniți.

Agenția 
nează că în 
de vineri o 
gani' 
O.A.S., 
orul unui depozit militar 
francez sustrăgînd 500 de 
uniforme militare, după care 
au dispărut.

Paralel cu această activi
tate teroristă, spargerile de 
bănci continuă. După cum re-

trece, 
alge-

cores- 
agen-

Alger și Oran unde 
victimelor s-a ridicat 

de morți și 34 ide24

Reuter mențio- 
după-amiaza zilei 
bandă de huli- 

fasciști membri ai 
au pătruns în interi- 

unui depozit 
sustrăgînd

ceastă întîmplare, 
războiul a luat 
sfirșit Autoritățile 
de ocupație ale 
Statelor Unite, po
trivit hotărîrilor cu 
privire la crimina
lii de război, au 
pus în- urmărire și 
pe Schmitz și o- 
dată cu- el și pe 
„eroii* de sub co
manda sa. Numai 
unul dintre ei, ca
poralul Langer, 
„s-a pierdut fără 
urmă"-

La 22 martie 1946 
a avut loc procesul 
lor. Crimele incul- 
paților au fost do
vedite fără putință 
de tăgadă și pe3te 
puțin timp Schmitz 
și complicii lui se 
legănau deasupra 
pămîntului la ca
pătul unei frînghii 
trainice, de cînepă.

Astfel s-a făcut 
dreptate.

De atunci au tre
cut 16 ani. După 
acest răstimp în 
care s-au petrecut 
multe schimbări în 
Germania occiden
tală, un tribunal 
— de data aceasta 
vest-german — a 
redeschis procesul 
în orașul Miinster. 
„Justiția" revan
șarzilor de la Bonn 
n-a întîmpinat 
prea multe dificul
tăți în a-1 scoate 
basma curată pe 
Schmitz și pe cei
lalți criminali hitle- 
riști executați o- 
dată cu el. Asasi
nii unor soldați a- 
mericani grațiați 
deci chiar de către 
protejații S.U.A. — 
revanșarzii de la 
Bonn.

Urmarea o cu
noașteți. Schmitz a 
fost reabilitat, iar 
autoritățile s-au 
grăbit să îndrepte 
„nedreptatea" fă
cută memoriei a- 
cestui ucigaș con- 
solîndu-i văduva 
printr-o generoasă 
compensație pecu
niară.

Se vădește încă 
o dată că militari- 
știi de la Bonn ma
nifestă o deosebită 
grijă pentru hitle- 
riști. Pe cei în 
viață îi plasează 
în posturi ministe
riale. Pe cei care 
și-au găsit moar
tea îi reabilitează 
dînd astfel prilej 
văduvelor lor să se 
simtă nu numai 
vesele, ci chiar fe
ricite...

GH. CHIDU

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața j.Scînteii*4,

POLIȚIA ÎMPOTRIVA
COPiILOR AFRICANI
Polifia a recurs la cîini pen

tru a împrăștia o demon
strație organizată la Salis-

U.P.I., în
23 februarie 
au atacat 5 

bănci la Alger și în împreju
rimile 
sumă 
vechi.

latează agenția 
cursul zilei de 
bandele O.A.S.

sale, sustrăgînd o
de 12.000.000 franci

JJ
bury de 200 de tineri de vîrstă 
școlară" — anunfă corespondentul 
agenfiei Associated Press.

Demonstrafia — care a avut loc 
la 22 februarie — a fost organi
zată de către școlarii din localita
tea Highfieldș, din apropiere de 
Salisbury, în semn de protest îm
potriva politicii de discriminare 
rasială în ce privește repartiția 
locurilor în școlile din Rhodesia 
de sud (Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului).

Școlarii s-a îndreptat spre clă
direa Ministerului pentru pro
blemele învă{mintului populației 
locale pentru a protesta împotriva 
faptului câ mulți copii nu 
înscriși în școli. Clădirea 
înconjurată ce poliție, iar 
demonstranți împvișKaH cu 
Puț^ ma( tirziu ei s-au regrupat 
coni.nuind demonstrația in îa{a 
catedralei anglicane din Sali
sbury.

Lupta populației africane din 
localitatea Highfields pentru drep
tul copiilor de culoare de a 
frecventa școlile continuă de peste 
o lună.

Deși cursurile în școli s-au des
chis la 24 ianuarie, mulți copii 
africani de vîrstă școlară nu au 
fost primifi în școli datorită „lipsei 
de locuri". După cum anunță co
respondentul agenției Reuter, pes
te 2.000 de 
în vîrstă de 
posibilitatea 
Iile.

au fost 
a fost 
iîner.i 
forța.

copii din Highfields 
pînă la 15 ani nu au 
să frecventeze ȘCO-

CHOMBE DEVINE 
TOT MAI

Țara capătă o asemenea în
fățișare, de obicei, în ajunul 
marilor sărbători: străzile o- 
rașelor și satelor sînt împodo
bite cu steaguri, pancarte, lo
zinci și diagrame care vorbesc 
despre realizările Bulgariei so
cialiste, seara cluburile sînt 
tixite de lume. Zi de zi presa, 
posturile de radio și televi
ziune au relatat despre adu
nări, mitinguri, întîlniri. La 
aceste manifestări deputății 
s-au întîlnit cu alegătorii lor.

Azi, 25 februarie va fi o 
mare sărbătoare. In această 
zi au loc în țara noa
stră alegerile pentru Adunarea 
Națională, pentru organele lo
cale ale puterii 
populare, pre
cum și alegeri
le de judecă
tori și asesori 
populari.

Poporul a 
propus în aces
te alegeri candidaturile celor 
mai buni fii și fiice ale sale. 
Sînt oameni care au pășit în 
primele rînduri ale luptători
lor împotriva fascismului și 
exploatării, sint oameni care 
pășesc în primele rînduri ale 
luptătorilor pentru construi
rea socialismului, pentru înflo
rirea economică a patriei, 
pentru ridicarea nivelului cul
tural și a bunăstării poporului.

Printre candidați sînt con
ducătorii Partidului Comunist 
din Bulgaria, ai statului de
mocrat-popular, în frunte cu 
primul secretar al C.C. al 
P.C.B., tovarășul Todor Jiv- 
kov, cunoscuți activiști pe 
tărim obștesc, oameni de cul
tură, conducători din econo
mie, tineri și tinere.

Pentru tinerii bulgari, deo
sebit de îmbucurător este 
faptul că intre candidații pro
puși se află mulți tovarăși de 
ai lor. Din 321 de candidați 
pentru Adunarea Națională 41 
sint tineri. Uniunea Tineretu
lui Comunist din Bulgaria se 
mîndrește pe drept cuvînt cu 
acești candidați.

Iată pe cîțiva din el:
Zdravka Peeva este inginer- 

șef la fabrica de încălțăminte 
„9 Septembrie11 din Sofia. O 
cunosc de mai bine de zece 
ani. Mi-o amintesc încă o fe
tiță subțirică, cu părul tuns 
scurt, pe cînd era conducă
toarea detașamentului nostru 
de pionieri. Mi-o amintesc 
studentă, venind în vacanță 
de la Moscova, povestindu-ne 
despre exemplul vieții și 
luptei minunatului tineret so

Corespondență 
telefonică din Sofia

vietic. Astăzi Zdravka este 
inginer și, în pofida vîrstei 
sale de numai 23 de ani, un 
conducător care se bucură de 
încredere și stimă.

Am văzut-o acum cîteva 
zile.

„Sînt extrem de fericită — 
a spus ea — că mi s-a acor
dat o încredere atît de mare. 
Voi face tot ce-mi stă în pu
tință pentru a justifica această 
încredere".

Numele inginerului Toncio 
Ciakîrov — alt candidat — 
este cunoscut în întreaga țară'. 
El este tehnolog-șef la Uzina 
constructoare de mașini din 
orașul Vosovgrad. El se ocupă 

mult de îndru
marea tineri
lor muncitori 
pentru ca aceș
tia să-și însu
șească bine me
seria, conduce 
un cerc de ri

dicarea calificării profesiona
le pentru tineri.

Raicio Timov este conducă
torul unei brigăzi de încărcă
tori din portul Bugaz, situat 
pe litoralul Mării Negre. Bri
gada condusă de el, a fost pri
ma din Bulgaria care a înde
plinit cel de-al treilea cinci
nal în timp de doi ani și trei 
luni.

Zoia Pehlivanova are 26 de 
ani. Ea este de naționalitate 
turcă. De șase ani ea exercită 
profesiunea de învățătoare. In 
satul Korovo, în munții Ro
dope, ea predă astăzi lecții 
copiilor din clasa l-a. Ei nu 
înțeleg, desigur, prea bine ce 
înseamnă un deputat in Adu
narea Națională, dar își dau 
seama că învățătoarea lor a 
fost aleasă pentru o funcție 
foarte importantă, și că ea 
este un om capabil, stimat și 
respectat de toți.

Hiusne Terzieva este de 
asemenea de naționalitate 
turcă. Ea e cea mai bună în
grijitoare de păsări din gos
podăria cooperatistă din sec
torul Duraci, din nordul Bul
gariei, nu departe de fron
tiera cu Romînia. Ea are 21 
de ani.

Iată cîțiva din candidații ti
neretului pentru alegerile de 
azi. Propunerea a mii de 
tineri drept deputați, judecă
tori și asesori populari, con- 
stitue de asemenea o recu
noaștere a muncii entuziaste 
depuse de tineretul bulgar în 
construcția patriei socialiste. 
Încrederea poporului — iată 
suprema recunoștință.

MERI KONAKCIEVA

INSOLENT...
LEOPOLDVILLE 24 (Ager

pres). — Atitudinea îngădui
toare manifestată pînă acum 
de misiunea O.N.U. față de 
căpetenia separatiștilor katan- 
ghezi, Chombe, a constituit o 
încurajare directă pentru a- 
cesta în vederea unor acțiuni 
tot mai insolente, inclusiv 
operațiuni militare împotriva 
unităților armatei naționale 
congoleze aflate în Katanga 
de nord și ocuparea unor cen
tre din această regiune cum

ar fi Kongolo. Forțele chom- 
biste, a transmis agenția Reu
ter, se găsesc la numai 12 mile 
de orașul Albertville (unde se 
află o garnizoană comună a 
armatei naționale congoleze și 
a trupelor O.N.U.), ceea ce a 
determinat, după cum se 
anunță din surse ale O.N.U., 
trimiterea unor trupe de întă
rire ale armatei naționale 
congoleze spre această locali
tate.

PE SCURT
FRAGA. — După cum anun

ță Ceteka, în zilele de 22' și 
23 februarie s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace.

Sesiunea a adoptat în una
nimitate proiectul de lege pre
zentat de guvern cu privire la 
bugetul pe anul 1962 și a 
ratificat, de asemenea, o se
rie de decrete legi.

Un aspect de la recenta manifestație . în sprijinul Cubei revoluționare la Santiago de 
Chile.

Tel... 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli:gța£ic „Casa Seînteii".

DELHI. - La 23 februarie, 
la uzina metalurgică de la 
Bhilai, a avut loc un miting 
festiv cu prilejul dezvelirii 
obeliscului prieteniei indiano- 
sovietice. Obeliscul a fost înăl
țat la cererea muncitorilor in
dieni în cinstea prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Indiei.

WASHINGTON. — La 23 
februarie, Comisia pentru e- 
nergia atomică a anunțat ca 
în statul Nevada a fost efec
tuată o nouă explozie nuclea
ră subterană.

LONDRA. — Coresponden- 
dentul din Djakarta al agen
ției Reuter transmite că Ia 24 
februarie președintele Indo
neziei, Sukarno, a anunțat în 
țară mobilizare generală.

GUATEMALA. — Situația 
din Guatemala continuă să 
se mențină încordată. După 
cum relatează agenția Reuter, 
guvernul guatemalez a anun
țat prelungirea stării de ase
diu cu încă 30 de zile.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Marți se întrunește
Consiliul de Securitate

NEW YORK 24 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
France Presse, Consiliul de 
Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite se va întruni 
marți 27 februarie pentru a 
lua în discuție protestul Cu
bei împotriva Statelor Unite, 
care iau măsuri ilegale și a- 
gresive contra acestei țări.


