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pentru îndeplinirea

angajamentelor
100-a șarjă
de muncă de

Cea de a 
ZlJfetivul

de-al doilea furnal
700 metri cubi de la 

Combinatul metalurgic Reșița 
muncește cu mult avînt pen
tru a da patriei fontă mai 
multă și de calitate superioa
ră. Datorită acestei preocupări 
și a mai bunei organizări a 
muncii cît și asigurării bunei 
funcționări a întregului com
plex de aparate și utilaje, 
furnaliștii de la noul furnal 
obțin rezultate însemnate în 
întrecerea socialistă. Așa, de 
pildă, colectivul de muncitori 
din schimbul maistrului Ale
xandru Dăescu a elaborat cea 
de-a 100-a șarjă de fontă de 
la intrarea în funcțiune a fur
nalului.

Furnaliștii sînt hotărîți să 
obțină noi succese în lupta 
pentru fontă de calitate 
mai bună.

Timpul de execuție 
a lucrărilor cit mai scurt

iScînteia 
tineretului

Organ Central ai Uniunii Tineretului
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• Ce înseamnă să-ți iu
bești meseria ?
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• Munca politică în rîn- 

durile întregului tine
ret — sarcină princi
pală a organizațiilor 
U.T.M.
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• Pregătiri intense pen

tru cel de-al 8-lea 
Festival Mondial al 
Tineretului și Studen
ților

olectivul de munci
tori, tehnicieni și 
ingineri din cadrul 
întreprinderii 
strucții-montaj 
ceava și-a luat, 
baza Directivelor 

C.C. al P.M.R. privind criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste, însemnate angajamente pen
tru scurtarea duratej de execu
ție a lucrărilor, îmbunătățirea sub
stanțială a calității lucrărilor de 
construcții, montaj și instalații, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. Ast
fel, colectivul de constructori s-a 
angajat să realizeze sarcinile de 
plan pe anul 1962 la toți indicii 
cu 10 zile înainte de termen, să 
scurteze 
folosință 
ză cu 4 
bilă cu 
placaj cu 10 zile, să realizeze o 
economie la prețul de cosf peste 
sarcina planificată în valoare de 
600.000 lei, iar în cursul acestui 
an, productivitatea muncii să 
crească cu 3 la sută față de cea 
planificată.

După cum se poale vedea, sînt 
angajamente importante, la înde
plinirea cărora e necesar 
participe, în cadrul întrecerii so
cialiste, de la primul pînă la 
timul constructor. Tocmai 
aceea, cum era și firesc, princi
palul obiectiv stabilit pentru ac
tivitatea noastră, a comitetului 
U.T.M., a fosț acela de a mobi
liza la întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea angajamentelor 
luate, toți tinerii de pe șantierele 
întreprinderii. Pentru aceasta, în 
primul rînd noi am luat măsura 
ca împreună cu comitetul sindica
tului să ajutăm tinerii muncitori 
în stabilirea exactă a angajamen
telor precum și să popularizăm 
larg aceste angajamente. Noi am 
socotit, pe baza experienței celor
lalți ani, că cunoașterea exactă, 
de către fiecare iînăr, a angaja
mentului colectivului de muncă
din care face parte, are un puter
nic rol mobilizator. De aceea,
angajamentele luate de întregul 
colectiv al întreprinderii, ce e ma 
însemnate angajamente aie unor 
șantiere și echipe au fost larg 
popularizate. (De exemplu an
gajamentul muncitorilor de pe 
șantierul nr. 1 care au hofărit să 
dea în folosință obiectivele !a 
care .lucrează cu încă 10 zile 
înainte față de angajamentele 
luate pe întreprindere). In adu
nările generale U.T.M. care s-au

con-
Su-
Pe

cit
termenele de dare în 

la Combinatul de celulo- 
luni, la fabrica de mo- 
o lună, la fabrica de

Laminoriștii de la sectorul 
,,platine" al Uzinelor „O- 
țelul Roșu” și-au luat în

semnate angajamente în întrece
rea socialistă. Pentru îndeplinirea 
acestora, ei lucrează cu un avînt 
sporit, punînd accent atît pe creș
terea indicilor de utilizare a a- 
gregatelor, cîf și pe îmbunătăți
rea calității platinelor.

Comitetul sindicatului din sec
ție, sprijinit de comitetul U.T.M., 
sub conducerea organizației de 
partid, urmărește îndeaproape 
desfășurarea întrecerii și rezulta
tele ei. Graficele de producție 
sînt zilnic completate cu cele mai 
noi realizări, fapt ce constituie un 
imbold în munca laminoriștilor 
pentru îndeplinirea obiectivului 
propus.

Organizînd 
locurile de 
două decade 
indicele de utilizare a agregate
lor a crescut cu mai bine de două 
procente față de cel planificat, 
obținîndu-se în plus 280 de tone 
laminate. în același timp, procen
tul de rebut s-a redus cu 35,4 
la sută față de cel admis.

Fruntaș în- obținerea acestor 
succese este schimbul I în care 
lucrează numeroși țineri. Merită 
evidențiată activitatea depusă de 
echipa de laminatori condusă de 
Engelbert Pribil, de macaragiul 
Alexiu Vasile și cuptorarul Con
stantin Boruga.

în mod minuțios 
muncă, în primele 
din această lună,

să

ul- 
de

organizat în luna februarie, s-au 
prelucrat Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste și 
s-a discutat de asemenea despre 
participarea tinerilor la întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate. Pe baza pro
punerilor făcute și în aceste adu
nări, s-a stabilit ca rezultatele în
trecerii socialiste să fie urmărite 
de către comitetul sindicatului de
cadal (nu numai lunar cum se 
tăcea înainte) pe fiecare echipă și 
șantier in parte, cu ajutorul unor 
grafice. De asemenea, în consfă
tuirile de producție se va analiza 
lunar felul cum se realizează an
gajamentele stabilite.

Pe baza acestor analize, comi
tetul U.T.M. va urmări felul cum 
participă tinerii din fiecare echipă, 
atelier și șantier la întrecere, va 
ajuta pe tinerii care au unele 
greutăți în ceea ce privește înde
plinirea angajamentelor și va 
populariza pe fruntași.

După cum am mai arătat, prin
cipalul angajament al colectivului 
întreprinderii noastre în întrecerea 
socialista este scurtarea durate 
de execuție a lucrărilor. In planul 
de măsuri al întreprinder i pen
tru realizarea angajamentelor ’ 
s-a stabilit 
duratei de execuție 
să se folosească 
elementele de construcții 
fabricate și precompr mate.
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jate
ca pentru reducerea 

a lucrărilor 
pe scară largă 

p-e- 
c.—

ALUPOAIE PETRU 
secretar al comitetului 
U.TAf., întreprinderea 

const rucții-montaj — Suceava

(Continuare in pag. a 3-c)
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Elevi din ultimul an al Școlii medii de arta plastică din Capitala, studiind un 

desen pentru imprimeuri.
Foto : AGERPRES

Au început însămînțările 
de primăvară

Mecanizatorii și colectivi
știi din regiunea Dobrogea, 
folosind timpul prielnic, au 
început zilele acestea însă
mînțările de primăvară. La 
G.A.C. din Cumpăna, Lanu
rile, Straja și alte gospodării 
colective din raza de activi
tate a S.M.T. Topraisar au 
fost însămînțate în două zile 
peste 200 hectare cu mazăre, 
măzăriche, borceag, orz și 
alte culturi. însămînțările de 
primăvară au început și în 
alte G.A.C., îndeosebi în cele 
aflate în apropierea litoralu
lui și sudul Dobrogei.

în această regiune se pre-

• •

CU

Cu agricultura
complet colectivizată

Raionul Raionul Băilești

La Făgăraș 
fost date 
ploatare 
pentru « 
rea cu 
sporite 
gie < 
marelui 
chimic din locali
tate. Acestea cu
prind o linie de 
110 kilovolți între 
Hoghiz și Făgăraș, 
lungă de 40 de km 
și stații de trans-

au 
s în ex- 

instalații 
alimenta- 
cantități 

; de ener- 
electrică a 

combinat

eri s-a încheiat 
procesul de colec
tivizare a agricul
turii în raionul 
Vaslui din regiu
nea Iași. An de 
an, gospodăriile 

colective existente în acest 
raion s-au dezvoltat și s-au 
întărit, aducînd belșug și 
bucurie în viața colectiviști
lor. Succesele obținute de 
colectiviști au avut o mare 
influență asupra întovărășiți- 

gospodăria colec- 
de exem-

La Șantierele Navale Galați

La _ _
din Pribești, 
s-au obținut anul tre- 
recolte de grîu și po

rumb de 2—3 ori mai mari 
decît în întovărășirile agrico
le. Colectiviștii au dezvoltat și 
alte ramuri de producție, 
printre care sectorul zooteh
nic, mărindu-și mult venitu
rile.

în gospodăriile colective d.n 
raionul Vaslui a crescut. în 
1961 fața de 1959, numărul 
taurinelor de 4.5 ori, al ovine
lor de 3,2 ori, al porcinelor de 
5,5 ori In 1961, gospodăriile 
colective din raionul Vaslui 
au realizat un venit bănesc 
în valoare de 760.000 lei din 
sectorul vitipomicol, peste 
32.500.000 lei din sectorul ve
getal și aproape 8 milioane lei

din sectorul zootehnic. în to
tal, veniturile bănești ale gos
podăriilor colective din raion 
s-au ridicat anul trecut la 
aproape 43 milioane lei, din 
care colectiviștilor li s-au îm
părțit la ziua muncă suma de 
peste 15 milioane lei, iar fon
dul de bază al gospodăriilor 
colective a sporit cu 13 mi
lioane lei față de anul prece
dent. Tot anul trecut peste 
1.000 de colectiviști din raio
nul Vaslui și-au construit case 
noi. Gospodăriile colective 
și-au ridicat și ele peste 250 
de construcții diferite, printre 
care 83 grajduri. 28 materni
tăți pentru scroafe, 32 saivane. 
La sfîrșitul anului trecut în 
gospodăriile colective se 
seau aproape 3.400 vaci 
lapte și juninci, 31.000 oi-

Toate aceste rezultate 
constituit un îndemn pentru 
întovărășiți ca să transforme 
întovărășirile agricole în gos
podării agricole colective. Zi
lele acestea, ultimele familii 
de întovărășiți s-au înscris în 
colective.

Acum, în raionul Vaslui 
sint 77 gospodării colective în 
care peste 35.900 familii mun
cesc laolaltă o suprafață de 
aproape 89.900 ha.

gă- 
cu

au

C. SLAVIC

Itimii țărani întovă
rășiți și cu gospoda
rii individuale din 
raionul Băilești s-au 
înscris zilele acestea 
în G.A.C. Astfel, co
lectivizarea agricul

turii raionului s-a încheiat, acesta 
fiind a| 6-lea raion din regiunea 
Oltenia cu agricultura în întregime 
colectivizată. In prezent, cele 35 
de gospodării agricole colective 
cuprind 23.867 de familii, cu 
78.000 ha. Succesele de seamă 
obținute de gospodăriile colective 
din raion au avut un rol hotărîtor 
în convingerea țăranilor întovără
șiți și cu gospodării individuale 
asupra foloaselor muncii în co
mun. Multiplele forme ale muncii 
politice și culturale pe care le-au 
folosit organizațiile de partid din 
raion au convins pe țăranii mun
citori să pășească cu încredere pe 
calea gospodăriei colective.'

în urma vizitelor făcute la 
G.A.C. Rastu, bunăoară, care are 
un fond de bază de peste 5 mi
lioane lei, înfovărășiții din comu
nele învecinate au aflat că de pe 
fiecare din cele peste 1.000 ha 
cultivate cu grîu, colectiviștii au 
cules anul trecut cite 2.146 kg, iar 
producția pe cele 700 ha de po
rumb a fost de 3.174 kg boabe 
la hectar. Aici au văzut construc
țiile zootehnice în care sînt adă-

postite miile de animale și păsări 
proprietate obștească.

La Urzicuța, Catanele, Rasfu, 
Negoiu, Afumați, și în alte gos
podării colective înfovărășiții au 
văzut că la fiecare 2—3 case, una 
este nouă sau renovată, că aproa
pe în toate casele colectiviștilor 
se găsește mobilă, aparate de 
radio, mașini de cusut, biciclete 
și alte obiecte de valoare cumpă
rate în ultimii ani.

La rîndul lor, agitatorii din rîn- 
dul cărora fac 
colectiviști, au 
bogată muncă 
om la om.

In prezent, _
partid și sfaturile populare din 
acest raion se preocupă de întă
rirea noilor gospodării colective. 
Principala aten|ie este îndreptată 
spre pregătirea apropiatei cam
panii agricole de primăvară.

încheierea colectivizării agricul
turii din raionul Băilești a fost 
sărbătorită marți după amiază în
tr-un cadru festiv la Casa de 
cultură a raionului,

(Agerpres)

parte cei mai buni 
desfășurat și ei o 
de lămurire de la

organizafiile de

Te o scenă 
din Bărăgan

, rimul popas : comu- 
j na Gîrbovi din raio- 
i nul Urziceni, regiu- 
i nea București.

De vreo doua zile 
colectiviștii de la 
„Victoria socialismu

lui" au oaspeți. Gospodăria lor 
multimilionară a devenit școala 
pentru numeroase crescătoare de 
păsări din raion care au venit să 
învețe aici cum a ajuns sectorul 
avicol o importantă sursă de ve
nituri pentru colectivă. Astăzi, 
după ce au petrecut în bănci un 
mare număr de ore înțesînd caie
tele cu instrucțiuni despre hrăni- 
rea raționaf-știinfifică a puilor la 
diferite vîrste, musafirii-elevi au 
avut plăcuta surpriză a unei invi
tații : aveau să-și încheie ziua la 
căminul cultural.

— O să vedeți filmul „Raidul 
vărgat" — li s-a spus.

Priceputele crescătoare de pa
sări au rîs copios' urmărind aven
turile bufetierului ajuns peste 
noapte dresor de tigri. După care 
însă, în loc să părăsească sala au 
rămas să asiste la repetițiile unora

S-a încheiat, de asemenea, colectivizarea agriculturii în raioanele
9 Tirgoviște, Cimpina și Cislău 

(regiunea Ploiești)
• Costești (regiunea Argeș)
• Gurahonț (regiunea Crișana)

tineretul în timpul liber
dintre formațiile artistice ale că
minului. N-au fost singurii spec
tatori. Repetițiile cu public au in
trat de mult în pratica muncii co
lectivului artistic din această co
mună. Oamenilor le place să ur
mărească aproape seară de seară 
evoluția artiștilor amatori iviți din 
rîndurile lor. Programele văzute 
și înainte de „premieră" trezesc 
entuziasm ; îi bucură să vadă cum 
loniță Aneta dansează cu tot mai 
multă grație, cum la armonică 
conducătorul orchestrei, Constan
tin Voinea-Telu, descoperă de 
fiecare dată noi variațiuni, cum tî- 
nărul Ștefan Gheorghe se „așea
ză" din ce în ce mai bine în rol 
la repetițiile echipei de teatru.

Cel mai puternic CwLJi. -I
Căminului '* ' '
colectivul de artiști amatori. Cei 
peste 70 de artiști amatori — 
îndrăgind

coriștii au întregit expunerea pre- 
zentînd poezii și cîntece închi
nate partidului. Cînd la ,,seara 
de calcul" tineri și vîrstnici 
dezbat problemele concrete ale 
dezvoltării sectoarelor zootehnic, 
legumicol, și brigada de agitație 
își axează programul pe exemple 
din activitatea acestor sectoare 
promovînd experiența

ral din-Gîrbovi se daforeșfe în- 
tr-o măsură însemnată faptului că 
asupra ei se concentrează aten
ția comitetului U.T.M. Este o 
atenție manifestată multilateral — 
de la întocmirea repertoriului’ și ' 
pînă la prezența cîte unui mem
bru a! comifefului U.T.M. la fie
care repetiție.

înaintată. ■

perseverență pe drumul bun pe 
care s-a pornit, - valorificarea 
periențe; cîștigate.

colectiv al
cultural din Gîrbovi este

îndrăgind scena — s-au hotărîf 
sa n-o părăsească : seară de sea
ră susțin — completîndu-le — 
manifestările cuprinse în progra
mul căminului. Firește, nu toți 
dintr-odată. Pe rînd formațiile vin 
să ilustreze și să sprijine — prin- 
tr-un program adecvat — tema 
respectivei seri.

Exemple : cînd „joja tineretului" 
a avut ca subiect „Figuri de eroi 
ai clasei muncitoare", recitatorii,

De la brigada 
„Scînteii tineretului4*

Experiența unor astfel de mani
festări are ca urmare concluzia 
autocritică pe care au tras-o
membrii formației de teatru
asupra alegerii repertoriului ; în- 
tr-adevăr, piesa pe care au 
jucat-o (dramatizare după „în li
vadă" de Leonid Lenei) nu răs
pundea preocupărilor colectiviști
lor din Gîrbovi, 
în pomicultura, 
zentativ pentru _ , 
Motiv pentru care în momentul 
de față se pregătește o altă 
piesă, de data aceasta adecvată.

Buna desfășurare a activității 
cultural-artistice la Căminul cultu-

puțin interesați 
sector nerepre- 
gospodăria lor.

Un colectiv de șasezeci de ti
neri îndeplinește sarcina dată 
de organizația U.T.M. de a-i 
antrena pe toți tinerii celor două 
gospodării colective din comună 
la o participare activă.. Acești 
șasezeci de tineri au efectuat acele 
sondaje în rîndurile sutelor de 
colectiviști din Gîrbovi care au 
avut ca urmare îmbogățirea con
ținutului manifestărilor educative 
de la cămin.

Dacă am stăruit asupra muncii 
artistice este pentru că deocam
dată aici s-au ivit rezultatele cele 
mai bune ale eforturilor comune 
depuse de comitetul comunal 
U.T.M. și conducerea căminului.

Și totuși...
Și totuși există posibilități încă 

nevalorificate. Mai sînt încă zeci 
de tineri care ar putea. urca pe 
scenă dezvaluindu-li-se lor întîi 
și altora apoi, darurile cu care 
sînt înzestrați. Pentru aceasta nu 
se cere decît un singur lucru —

Printre 
constructorii 

gălățeni
m lăsat în urmă 
muna Gîrbovi 
iată-ne ajunși 
Galați.

Orașul care 
. suferit din plin 
giile războiulu' 

noaște în anii noștri renașterea 
uimitoare, vizibilă pretutindeni : 
în bulevardele largi, coborînd spre 
marele fluviu, în clădirile impu
nătoare care adăpostesc institu
țiile de artă, în cetatea studen
țească fînără și exuberantă, în 
sfrrșit, în trasarea grandiosului 
combinat siderurgic care va prefa
ce băfrînul port de la Dunăre în .

conizează ca însămînțările de 
primăvară să fie executate 
într-un timp mai scurt decît 
anul trecut, deoarece gospo
dăriile colective s-au pregătit 
din vreme pentru aceste lu
crări. Ele au executat ară
turi de toamnă pe 73 la sută 
din suprafața prevăzută a fi 
însămînțată în primăvară, au 
transportat pînă acum in 
cîmp mai mult de 220.000 
tone gunoi de grajd și au 
pregătit aproape întreaga can
titate de semințe necesare ac
tualei campanii.

energie
formare a energiei.

In ultimul timp 
au mai fost termi
nate numeroase a- 
semenea lucrări 
pentru îmbunătă
țirea alimentării 
cu energie electri
că a unor între
prinderi industria
le, șantiere de con
strucții, unități a- 
gricole socialiste 
etc. Printre ace
stea se numără

(Agerpres)

de 110 kV 
Fabrica de 

din Fieni, 
rețele de

stația 
de la 
ciment 
noile 
înaltă tensiune pen
tru alimentarea 
șantierului hidro
centralei electrice 
de pe Argeș și a 
Combinatului 
industrializare 
lemnului de la 
pera-București 
altele.

(Agerpres)

de 
a 

Pi
și

Grădinițe sezoniere 
pe lingă gospodării colective

în acest an, în regiunea 
Dobrogea vor funcționa gră
dinițe sezoniere pe lingă fie
care gospodărie colectivă, 
iar creșe, în peste 40 gospo
dării colective. în ele vor 
putea fi găzduiți, în perioa
da lucrărilor agricole în 
cîmp, peste 30.000 de copii.

Din veniturile realizate 
anul trecut, gospodăriile co-

Cursuri de

lective din Dobrogea au alo
cat pentru întreținerea creșe- 
lor și grădinițelor sezoniere 
fonduri în valoare de peste 
un milion de lei. Acum, în 
comunele și satele regiunii 
se lucrează la repararea lo
calurilor creșelor și grădini
țelor sezoniere, la pregătirea 
mobilierului 
lenjeriei.

și completarea

(Agerpres)

specializare 
pentru feroviari

Pentru a corespunde cerin
țelor impuse de continua mo
dernizare a rețelei noastre fe
roviare, aproximativ 1.000 de 
ceferiști — muncitori, tehni
cieni și ingineri — urmează 
în prezent cursuri de specia
lizare pentru profesiile de

și electricieni de 
Diesel, maiștri 

întreținerea și repa- 
acestor locomotive, 
deservirea instalații- 

centralizare electrodi- 
etc.

Foto : AGERPRES

Se apropie campania însămînțărilor de primăvară. Co
lectiviștii Ilie Achim, Nicu Zăinescu, Baciu M. Nicolae, 
Cotună N. Ion și Ecaterina Purcărea de la G.A.C. „8 
Martie" din comuna Pietroasele, raionul Mizil, regiunea 
Ploiești, selecționează orzul în vederea însămînțărilor de 

primăvară.

Oameni ai muncii din agricultură 
vizitează Capitala

ȘT. IUREȘ
FL. POPA
A. I. ZĂINESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

în ultimele zile aproximativ 
2.000 de țărani colectiviști, meca
nizatori și muncitori din G.A.S. 
din regiunile Dobrogea și Banat 
au fost oaspeții Capitalei, cu 
prilejul excursiilor organizate de 
O.N.T. Carpafi. Aici ei au vizitat 
muzee și expoziții, cartiere și

construcții noi, mari întreprinderi 
și edificii culturale, au asistat la 
o serie de spectacole.

în zilele următoare vor sosi în 
București, în excursii, noi grupuri 
de colectiviști și alți oameni ai 
muncii din agricultură.

(Agerpres)

mecanici 
locomotive 
pentru 
rarea 
pentru 
lor de 
namică

Cursurile organizate în cen- 
țrele feroviare București, Cra
iova și Brașov, sînt predate 
de cadre didactice din învă
țământul superior și alți spe
cialiști cu multă experiență 
în aceste domenii.

(Agerpres)

Tricotaje 
din rolan

De cîteva zile, la Fabrica 
„Unitatea" din Sighet a 
început producerea de trico
taje din fire sintetice volant 
Pentru fabricarea tricotajelor 
din noile fire, conducerea fa
bricii a luat o serie de mă
suri, printre care și montarea 
a 10 mașini noi de tricotatt 
care vor asigura pe deplin 
cerințele calității producției; 
In prima serie s-au introdus 
în fabricație 12 modele de 
tricotaje din fire sintetice, 
care se vor pune în vînzare 
cu ocazia zilei de 8 Martie.

Se extinde 
săparea sondelor 
cu diametru mic
Una dintre noile metode 

de foraj care se extinde tot 
mai mult în regiunea Ploiești 
este săparea sondelor cu 
metru mic.

Pînă în prezent au 
terminate trei sonde, iar 
două se află în curs de foraj 
cu această metodă.

Avantajele forajului cu dia
metrul mic constau în impor
tantele cantități de metal eco
nomisite, în economii la 
transporturi și în ușurința cu 
care se manevrează utilajele.

Drept urmare la cele 
sonde săpate prețul de 
pe metrul forat față 
sondele săpate cu diametre 
normale, s-a redus, în medie, 
cu 150 lei, iar viteza de foraj 
a fost sporită față de preve
deri în medie cu 20 la sută.

dia-

fost 
alte

trei 
cost 

de



Ce înseamnă
să-ți iubești meseria?V

iubești 
fost te- 
generale

a Școala profesio
nală a întreprin
derii mecanice din 
Roman s-a stator
nicit un bun obi
cei. Elevii, mai 
ales cei din pri

mul an, sînt duși să viziteze 
întreprinderile din localitate, 
să cunoască utilajele moderne 
cu care acestea sînt înzestra
te și la care mulți dintre ei 
vor lucra după absolvirea șco
lii, să cunoască pe cei de la 
care vor învăța meseria, pe 
muncitori. Uzina îl atrage pe 
elevi. Tot ceea ce văd în uzi
nă le creează un sentiment de 
mîndrie pentru meseria a- 
leasă.

în cadrul activităților me
nite să educe la elevi atitu
dinea socialistă față de mun
că, să le dezvolte conștiința 
scopului pentru care se pre
gătesc, organizația U.T.M. a 
acordat un loc central formă
rii dragostei față de profesia 
aleasă, dezvoltării sentimentu
lui mîndriei profesionale. Adu
narea generală cu temă în 
care s-a vorbit despre „Mun
ca— o chestiune de cinste 
și onoare“, a fost plină de 
învățăminte. Atunci au înțe
les mai bine Vasile Verde?, 
Mihai Ignat, Ion Stoica, Cor
nel Toderică și mulți alți elevi 
că însușirea meseriei, dobîn- 
direa trăsăturilor muncitori
lor înaintați e o problemă de 
conștiință, este o îndatorire 
morală față de patrie și de 
partid.

Întîlnirile cu bătrînul lăcă
tuș Cozma Constantin, cu bă
trînul turnător Cîrmaciu Ale
xandru de la I.M.R., cu alți 
muncitori care au învățat me
seria în anii grei ai regimu
lui burghezo-moșieresc, au 
constituit de asemenea, pen
tru elevi lecții de viață pline 
de învățăminte.

Ce înseamnă să-ți 
meseria ? Aceasta a 
ma multor adunări 
U.T.M. organizate în școală. 
Meritul comitetului U. T. M. 
este că a făcut din adunările 
generale .un mijloc . puternic 
de educâre a Ucenicilor. In ca
drul acestor adunări s-a dis
cutat despre ținuta și com
portarea în muncă și în viața 
a ucenicilor, despre pregătirea 
teoretică și practică etc. S-a 
discutat despre profilul mo
ral al muncitorului zilelor 
noastre, despre aceste trăsă
turi înaintate pe care uceni
cii trebuie să și le însușeas
că. în școală. în uzină.

învățâmîntul politic de or
ganizație, informările politice, 
orele de dirigenție, activitatea 
de muncă patriotică consti
tuie, alături de adunările ge
nerale de organizație, mijloa
ce importante de educare po
litică a ucenicilor.

Una din trăsăturile munci
torului înaintat este discipli
na. Cei mai mulți elevi au o 
bună comportare iu școală, in 
uzină, în societate. îndrumată 
de organizația de partid, spri
jinita de comitetul U.T.M. din 
uzină, organizația U.T.M. din 
școală a Creat tT opinie com
bativă față de abaterile de Ia 
disciplina școlară. Postul ute- 
mist de control, condus de e- 
ducatorul Dan Blidirișeanu, a 
satirizat în multe rînduri aba
terile de la disciplină, slaba 
pregătire n unor elevi. Exis
tă insă unele probleme cărora 
trebuie, să li se dea atenția 
cuvenită/ Acuta. poștUl’se o- 
cupă de prea multe aspecte 
din viața școlară-și e firesc să 
nu reușeaseă să le aprofun-

Pregătesc 
o recoltă bogată 

de porumb

Colectiviștii din 
Gîrdani, regiunea 
ramureș, șl-au propus 

ca de pe suprafață de 75 
ha ce o vor cultiva anul a- 
cesta cu porumb hibrid, 
să obțină 5.000 kg. boabe Ia 
hectar. Pentru aceasta ei au 
executat la timp arătura a- 
dîncă de toamnă, au selec
ționat sămînța necesară, iar 
acum sînt transportate pe 
ogoare mari cantități de gu
noi de grajd.

Tinerii colectiviști au cerut 
să li se încredințeze loz a- 
ceastă acțiune. Astfel, numai 
țn 3 zile ei au transportat pe 
tarlalele ce vor fi însămin- 
țate cu porumb hibrid can
titatea de 100 tone de gunoi 
de grajd.

VASILE ARDELEAN
------  

h<z. grădiniță de copii de pe 
lingă Fabrica „Țesătură" 

Iași. 

deze. în al doilea rînd, este 
necesar ca postul să organi
zeze raiduri, să facă propuneri 
concrete pentru rezolvarea 
unei anumite probleme.

Acordînd educației prin
muncă însemnătatea pe care 
o are în opera de for
mare a omului nou. organiza
ția U.T.M. pornește de la pre- 
miza că efectul 
muncii nu este 
trebuie să existe 
nerrță o unitate deplină între 
educația prin, muncă și între
gul sistem de influențare edu
cativă a elevilor. De aceea, in 
educarea elevilor — spunea 
Gheorghe Butnaru, locțiito-

educativ al 
spontan, că 
în perma-

Cum *• ocupă organi
zația U. T. M. de la 
Școala profesională 

din Roman de edu
carea viitorilor 

muncitori

rul secretarului comitetului 
U.T.M., — folosim, printre alte 
forme și literatura a cărei 
forță educativă cete deosebită, 
deoarece influențează puternic 
atît gîndirea cît și sentimen
tele. Anul acesta. 124 de elevi 
au devenit purtători ai insig
nei ..Prieten al cărții" iar 70 
sînt în curs de pregătire. De 
altfel activitatea cultural-edu- 
cativă este una din căile de 
formare și dezvoltare a cali
tăților morale, de dezvoltare 
a aptitudinilor elevilor. Pe a- 
ceaftă linie, planul comun al 
organizației U.T.M, și al con
ducerii școlii cuprinde preve
deri interesante : întîlnire cti 
absolvenții școlii, concursuri 
pe meserii, lecturi ghicitoare, 
seri literare efc.

Eficiența multiplelor metode 
de educație se vede în primul 
rînd, în pregătirea elevilor, în

Probele de laborator 
se fac zilnic la sortimentul 
oleum dovedesc câ chimiștii 
Combinatului din orașul Vic
toria care deservesc instala
ția în care se fabrică acidul 
sulfuric obțin de la o zi la alta 
realizări mereu mai frumoa
se în întrecerea -.socialistă 
pentru îmbunătățirea calită
ții acestui produs. Oleumul 
fabricat în lunile ianuarie și 
februarie a depășit — in 
ceea ce privește compoziția 

caracteristicile prevăzute 

Noi blocuri. spațioase si confortabile date în folosința oamenilor muncii din orașul 
Suceava. Foto ; AGERPRES

(Urmare din pag. I-a)

cei mei mere centru siderurgic al 
tir. .

Popojind printre constructorii de 
locuinfe pentru muncitorii viito
rului combinat siderurgic, briga
da „Sdînteii tineretului' a invitat 
la o discuție în jurul mesei ro
tunde pe membrii comitetului ti
nerei organizații U.T.M, de pe 
acest șantier. Subiectul discuției : 
Experiență ți rezultate dobindife 
în organizarea vieții culturale pe 
șantier.

O preocupare principală pentru 
birourile organizațiilor noastre 
U.T.M. și a comitetului U.T.M. pe 
șantier — ne spune Mihai Chir - 
cufă, secretarul comitetului U.T.M. 
a fost să închegăm colectivul ti
nerilor constructori, să le oferim 
un program bogat de manifestări 
cultural-educative, să-i deprindem 
să se comporte după cerinfele 
moralei comuniste, să se instru
iască temeinic și să se distreze 
frumos. Firește, la început, am 
dvut de luptat cu greutăți destule. 
Nici acum nu au fost cu totul în
lăturate : șantierul cunoaște fluc
tuații, ceea ce îngreunează for
marea diferitelor colective, în spe
cial, artistice ; pe șantier vin sute 
de tineri cu dorința de a se cali
fica și alături de ei muncesc oa
meni cu experiență. Aceasta, va 
dați seama, presupune acțiuni 
culturale diferențiate.

Lazăr Panaif — locțiitor al se
cretarului comitetului U.T.M. : — 
Acțiunile care au răspuns dcrinfe- 

comportarea acestora în școa
lă, în societate. Sîntem în cel 
de-al II-lea trimestru al anu 
lui școlar. Faptul că în pri 
mul trimestru frecvența 
fost de 96 — 98 la sut|ț, că 
numai 5 elevi au rămas ' co- 
rigenți la practică, reflectă 
faptul că s-a muncit în școală, 
că există interes pentru buna 
pregătire a elevilor. Dar ăsta 
este de ajuns ? Muncitorul, fi
rește, trebuie să știe să lu
creze bine, să folosească teh
nica nouă, să o îmbogățească 
cu propria sa experiență. 
Muncitorul însă trebuie să fie 
și un bun gospodar. Ordinea, 
curățenia sînt căi care duc la 
o productivitate sporită. Iată 
o problemă care trebuie să 
stea în permanență în atenția 
organizației U.T.M. S-au fă 
cut unele lucruri bune : in 
traducerea autoservirii 1 
cantină și in dormitoare, aran
jarea dulapurilor — sînt re
zultate directe ale dezvoltării 
spiritului gospodăresc al uce
nicilor. Ele constituie doar 
începutul. Se mai intîmplă 
însă ca unele dormitoare să 
nu aibă încă un aspect 
corespunzător. Organizația 
U.T.M. trebuie să acorde o 
mare atenție muncii de edu
cație a elevilor, dezvoltării a- 
titudinii înaintate față de bu
nurile obștești. Există încă nu
meroase posibilități pentru a 
forma la elevi deprinderi bune 
în toate domeniile. S-ar pu
tea organiza o brigadă artis
tică de agitație. Elevii ar pu
tea fi învățați în școală să 
danseze, să cin te. sa recite 
poezii, să li se vorbească des
pre prietenie și dragoste. Și 
cine poate face mai bine acest 
lucru decît organizația U.T.M.?

Datoria organizației U.T.M. 
este de a dezvolta experiența 
dobîndită pînă acum, pentru 
a educa și dezvolta la elevi 
trăsăturile morale ale munci
torului înaintat.

LIDIA POPESCU 

nivel calitativ
în proiectul inițial. Astfel, 
conțlftUtU? de reziduuri a scă
zut de la 0,2 la sută la 0,004 
la sută, iar cel de fier de la 
0,02 la sută la 0,002 la sută.

Acest succes a fost posibil 
ca urmare a măsurilor luate 
de organizația de partid din 
secție, care a mobilizat între
gul colectiv să lupte pentru 
îmbunătățirea calității oleu
mului. evidențiindu-se în mod 
deosebit chimiștii Petru Mun- 
teanu. Eugen Brîncoveanu, 
Dorin Farcaș.

Cu tineretul în timpul liber
tuturor categoriilor de tineri 
pe șantier au fost cele care

liber 
capacității de 

se

lor 
d» , 
și-au propus să oglindească preo
cupările de muncă ale construc
torilor. Un exemplu : tovarășul in
giner Aristide Butunoiu care este 
prezent la discuția noastră a vor
bit in faja a 500 de tineri despre 
„Contribuția tineretului la preda
re» în termen a celor 1.038 apar
tamente’. Să precizăm că era vor
ba de cea mai importantă sarcină 
de producție a trimestrului IV a 
anului trecut : lucrări de calitate 
în ritm rapid. In aceeași seară, 
brigada de agitație a susținut în 
continuare tema expunerii, pre- 
zentînd aspecte din viața șantie
rului, împărtăș-nd tuturor experien
ța bună și satirizînd atitudini, de
prinderi înapoiate. In aceeași pro
blemă a folosirii timpului liber 
pentru ridicarea 
muncă a tinerilor constructori 
integrează și acțiunile întreprinse 
în sprijinul calificării lor profe
sionale. Putem spune că pe 
șantierul nostru tinerii veniți de 
l« t«ră sînt ajutaji să înțelea
gă nivelul actual al tehnicii con
strucției.

Și nu numai aceasta, intervine 
Ștefania Chiriafi — directoarea 
clubului. Planul de muncă al 
bului, întocmit în colaborare 
comitetul U.T.M. a prevăzut 
prevede cicluri de expuneri 
diverse teme din care spicuim : 
„Pămînful și mișcările sale1*, „Cos
mosul și cuceritorii lui’, „De la 
balon la avionul supersonic”, „Ma
sele plastice in medicină și con-

clu-
cu

pe

O nouă serie
de reproduceri de artă

EUGEN FLORESCU

!n colecția „Arta pentru toți1*

Noi laboratoare
Consfătuiri

profesionale

Biblioteca grupului școlar 
metalurgic „Tehnofrig" din 
Cluj are mulți prieteni. Ti
nerii rin aici zilnic să-și a- 
leagâ cârți atît pentru iec- 
tura indicată în programul de 
studiu cît și pentru îmbogă
țirea cunoștințelor lor de 

cultură generală.
Foto : N. STELORIAN

elecirofi- 
țesuturilor, 
activitatea, 
de histclo-

la I.M.F. București
în cadrul I.M.F, București 

au fost construite o serie de 
laboratoare noi. iar altele 
sînt în curs de amenajare. 
Modefh utilate, laboratoarele 
nou construite pe lingă cate
dra de biofizică, cum sînt 
cele de chimie, fizică. micros
copie electronică, 
ziologie. cultura 
și-au început deja 
în cadrul catedrei 
gie sînt în curs de construc
ție și amenajare laboratoa
rele de histochimie. cultura 
țesuturilor, microscopie elec
tronică și este preconizată, 
de asemenea. construirea 
unui laborator de historadio- 
grafie. Printre aparatele deja 
sosite-și destinate acestei ca
tedre se pot număra : un 
microscop electronic, micros
copul cu contrast de fază, 
microtoame perfecționate, di
verse cîntare electrice și p-H. 
— metre electrice.

GH. NITU 
student

ivață' n 
nerii să

sfrucții’ etc. Conferințele sînt 
însoțite de planșe, diafilme și 
nici o acțiune din acest ciclu in
titulat : „Știința ne învață' nu se 
încheie înainfe ca tinerii să pri
mească răspuns la numeroasele în
trebări pe care le adresează.

Gheorghe Stoica, inginer: — 
Aici esfe cazul să amintim de 
preocuparea pentru informarea 
politică a tinerilor, obiectiv că
ruia îi sînt subordonate lectura în 
colectiv a ziarelor, informările 
politice săptămînale. Desfășurăm 
această acțiune în cadrul dormi
toarelor.

— Iar la cîub — intervine Sfere 
Gurgu — unde putem reuni mai 
mulți tine-; de-odata, o călătorie 
pe hartă cu ajutorul unui profe
sor de geografie aduce în fața 
participanfilor imaginea luptei po
poarelor pentru pace.

— Dar călătoriile de-a lungul 
țârii noastre?

Mihai Chiricu/ă : — întrebarea 
ne-am pus-o și noi după ce am 
înregistrat interesul tinerilor față 
de astfel de călătorii. îmi aduc 
aminte cum am găsit înfr-o seara 
cîțiva tineri discutînd în fața hăr
ții. Unul dintre ei își reconstituia 
biografia de constructor arăfînd : 
„Uite aici am lucrat, aici și aici“. 
Drumul pe care îl arăta trecea prin 
Hunedoara, Bicaz și Onești. Ne-am 
gîndit atunci ca oricît de intere
sante au fost expunerile despre 
dezvoltarea diferitelor regiuni ale 
fării mai potrivit ar fi să le în
locuim cu altceva : să organizăm 
concursuri „Cine știe, ne esfe

L a începutul celui de-al ll-lea 
semestru al anului univer
sitar, studenții anului II al 

Facultății de istorie-geografie din 
cadrul Institutului pedagogic, de 
3 ani București au ținut consfă
tuiri profesionale pe grupe. Cu 
această ocazie, în urmă analize: 
muncii desfășurată ’ în timpul pri
mului semestru , și a rezultatelor 
obținute la sesiunea de iarnă, fie
care grupă a adoptat un plan de 
măsuri a cărui respectare vâ duce 
la obținerea .unor rezultate și mai 
bune în viitoarea, sesiune.

Consfătuirile au subliniat încă 
o dată importanta studiului te
meinic și a folosirii -tuturor for
melor de învățămînt.

TUDOR CORDEA 
student

Sărbătoare 
la lormănești

Cir ci ți va ani în urmă, in 
comuna Iormânești. ra 
ionul Baia de Aramă, a 

luat ființă o întovărășire a- 
gricolă. Rezultatele obținute 
de întovărășiți erau mai mari 
ca atunci cînd își munceau 
pămîntul individual. Dar co
lectiviștii din satele din apro* 
piere, cu toate că aveau ace
leași condiții de sol și climă, 
obțineau producții cu mult 
mai mari la hectar decît ei.

Anul acesta țăranii întovă
rășiți din lormănești au făcut 
mai multe vizite la gospodă
riile agricole colective din îm
prejurimi. Cele văzute precum 
și cele auzite de la colectiviști 
i-au convins pe țăranii înto
vărășiți că numai în gospodă
ria agricolă colectivă pot 
smulgă pămîntului 
mai bogate.

Zilele acestea 
lormănești a fost 
Cele 190 de familii avînd o 
suprafață de 410 ha s-au unit 
în gospodăria agricolă co
lectiva pe care au numit-o 
,.Tudor Vladimirescu".

GH. BUJOR 
învățător

să
roade mult

în comuna „ 
sărbătoare.

ghid” unde tinerii să-și spună im
presiile, să învețe unul de la 
altul fiindcă, să nu uităm, către 
Galați se îndreaptă constructori 
din toate coifurile patriei. Tra
seul primului concurs l-am și 
fixat : lași — Roman — Bicaz — 
Bacău — Galați. El va avea loc 
la una din „joile tineretului".

Am dori să știm ceva despre 
descoperirea talentelor artistice.

— Avem foarte mulți tineri ta- 
lenfați — spune Vasile Ghidiones- 
cu — instructorul formațiilor ar
tistice. Pe unii dintre ei î-am 
cunoscut din primele zile ale șan
tierului. II aflam pe cîte unul 
cîntînd din solz de peșfe, altul 
la muzicuță, al treilea învăța o 
nouă melodie la armonică. 
Strînși într-o orchestră, unii din
tre ei, au devenii adevărați „ins
tructori", lărgind numărul artiști
lor amatori. De fapt așa s-a năs
cut și cea de-a doua brigadă artis
tică de agitație. Membrii celei 
dintîi au „calificat la locul de 
muncă" cum s-ar spune, pe prie
teni de-ai lor pe care-i știau pri- 
cepufi într-ale cîntecului și reci
tări. Toți acești tineri — dansatori, 
recitatori, cîrrtăreți, actori — con
tribuie prin munca lor la cultiva
rea gustului pentru frumos, la a- 
propierea tuturor constructorilor 
de comorile artei.

— Dar munca cu cartea?
Inginerul Gheorghe Stoica : 

Trebuie să recunoaștem că numă
rul celor înscriși la concursul „Iu
biți cartea’ — 110 tineri — nu

Freza sondei 735 
din schela Băbeni 
sfredelea cu greu 
rocile tari din a- 
dîncurile pămîntu- 
lui. Prăjinile de oțel 
vibrau înfundat.
Sondorii lucrau cu 
atenție. Deodată
însă, cutia de vite
ze cedă presiunii, 
înlăturarea defecți
unii cerea transpor
tarea cutiei de vi
teze la atelierele 
întreprinderii de 
transporturi Valea 
Mare ce deservește 
schela Băbeni, ce-

oprirea forării 
pentru cel puțin 24 
de ore.

Peste 
însă, în 
torului 
să transporte acea
sta la atelier s-a 
prezentat la sonda 
maistrul Gheorghe 
Brezeanu de la sec
ția „Garaj greu”
însoțit de tinerii 
mecanici Tugulan 
Dumitru, R ă d o i 
Gheorghe, Cercela- 
ru Ion și Ciucă 
Gheorghe. Au adus 
cu ei prelate, scule

puțin timp 
locul trac- 
ce trebuia

„Serile zootehniei"
Colectiviștii din comuna 

Balta Doamnei, raionul 
Ploiești, vor spori anul 

acesta cu aproape 100 de ca
pete numărul animalelor pro
prietate obștească.

Ținind seama de faptul că în 
sectorul zootehnic al gospodă
riei ,c&lecițue anulți
tineri organizația sub
îndrumarea .organizației de 
partid, a. găsit o nouă formă 
de răspîndire a cunoștințelor 
zootehnice, de popularizare a 
experienței celor mai buni în
grijitori de animale din gos
podărie : „Serile zootehniei**.

Astfel, în cadrul acestora, 
tinerii se întilnesc și discută 
cele mal importante probleme 
legate de munca lor. Intr-una, 
din „Serile zootehniei" care a 
avut ca temă „Cum putem ob 
ține producții mari de lapte" 
ei au discutat despre impor 
tanța economică a porumbu 
lui siloz, despre necesitatea 
administrării hranei animale
lor in raport cu greutatea lor 
și cu producția de lapte pe 
care o dau. In cadrul discu
țiilor ce s-au purtat in aceas
tă seară, tinerii Gheorghe 
Dănilă, Ion Mitrea, Vaieriu C. 
Vasile și mulți alții au vorbit 
pe larg despre experiența lor 
in muncă.

Altă seară a fost consacrată 
însușirii experienței înaintate

esfe de nafură să ne mulțumeas
că. S-ar fi putut face mai mult. 
E drept că tinerii sînt pasionați 
de lectură și uneori intrînd în dor
mitor îi găsești citind cu voce tare 
poezii. N-am organizat însă acți
uni de natură să sporească in
teresul pe care îl arată pentru li
teratură. în afară de diferitele re
cenzii s-ar mai fi putut organiza 
simpozioane literare, concursuri 
de recitări, am fi putut invita un 
scriitor sa ne vorbească despre 
opera lui. Toate acestea ar fi 
avut un ecou mai larg și ar fi 
cunoscut o participare mai activă 
din partea tinerilor noștri. Rămî- 
ne sa organizăm neapărat și ase
menea acțiuni.

— Aș vrea să spun, în încheie
re, care sînt preocupările noas
tre pentru perioada imediat ur
mătoare, spune Mihai Chiricuță, 
secretarul 
mai esfe
Odată cu 
veni mai 
nostru de construcție. Noi dorim 
ca ei sa fie întîmpinați de un 
colectiv puternic, unit și entu
ziast. Acest colectiv să poată im
prima noilor veniți un spirit sănă
tos, atît în muncă cît și în 
de a petrece timpul liber.

Sîntem convinși că așa 
întîmpla. Și cu „veteranii" 
s-a petrecut la fel, școala șantie
rului fiind hotărîtoare în formarea 
lor»

Mihâi Chiricuță, 
comitetului U.T.M. Nu 

mult pînă la primăvară, 
primăvară, în Galați vor 
multi tineri pe șantierul

modul

se va
noștri

Editura „Meridiane** a în
ceput publicarea unei 
noi și interesante serii 

de lucrări de artă plastică în 
colecția „Arta pentru toți“. 
Este vorba de noua serie de 
mici culegeri de reproduceri 
după operele celor mai repre
zentativi artiști plastici ai po
porului romîn, începînd cu 
operele unor pictori clasici 
pînă la cei mai de seamă ar
tiști contemporani.

Primele două, volume apăru
te au fost închinate lui Teo
dor Aman și Octav Băncilă și 
se remarcă în primul rînd 
printr-o prezentare grafică 
excepțională : reproducerile, 
pe hîrtie cretată, prezintă la 
o scară redusă întreaga • bo
găție coloristică a tablourilor 
originale. Volumele- sînt des
chise de succinte dar cuprin
zătoare prezentări ale opere
lor celor doi pictori. O bună 
inițiativă este aceea de a ti
pări. pe contra-pagina fiecărei 
lucrări reproduse o scurtă 
prezentare a operei respecti
ve. Cititorul are astfel

tovărășesc
muncă

și piesele de schimb 
necesare. Ajutați de 
sondori, mecanicii 
au început demon
tarea cutiei de vi
teze a troliului, o- 
perațle tehnică des
tul de dificilă a 
tunel cînd nu se e- 
fectueaza în atelier.

Hărnicia și pri
ceperea lor au în
vins. în loc de 
ore, defecțiunea 
fost înlăturată 
numai două ore 
jumătate.

FLOREA 
T1STULEASA 

tehnician

24 
a 

în 
și

a îngrijitorulul-mulgător 
mion U sfanț de la G.A.C, 
nic din regiunea Hunedoara.

Si- 
Cli

V. PORUMBOIU
tehnician agronom

Oră de educație muzicală
N u de mult, elevii clasei 

a Xl-a B a Școlii me
dii „Unirea * din orașul 

Focșani au organizat, cu aju
torul comitetului U.T.M. pe 
școală, o oră de educație mu
zicală.

Referatul „Viața și opera lui 
Ciprian Porumbescu“ a fost 
susținut de eleva Lidia Horod-

Stațiunea experimentală legumicolă din Ișalnlța, regiunea 
Oltenia. Muncitoarele Epure Rodica și Goșa Vochița re
coltează salate ce vor fi puse în vînzare pe piața orașu
lui Craiova. Pînă în prezent de aici s-an livrat peste 

1.500 kg salată.
Foto : AGERPRES

CINEMATOGRAFE
Străzile au amintiri: Patria, 

G. Coșbuc; Pace noului venit: 
Republica ; Perle negre : Lu
mina, Libertății; Nana: Ma- 
gheru, București, Floreasca ; 
Sentința: V. Alecsandri, I. C. 
Frimu, 8 Martie; Dragostea 
lui Alioșa: Maxim Gorki, în
frățirea între popoare, Mio
rița, Drumul serii; în noaptea 
spre 13 : Central, Cultural 
Cetatea Hurramzamin: E. Pa 
vel, Alex. Popov, Arta, 16 Fe
bruarie, Olga Bancic, 30 De
cembrie; Frumoasa Lurette : 
Victoria, V. Boaită, Flacăra. 
Aurel Vlaicu . Despre oameni 
și animale — depinde de noi 

bilitatea de a confrunta direct 
opiniile criticului cu opera de 
artă, de a învăța de la critic 
cum să privească și să inter
preteze întreaga gamă de va
lori plastice și sociale ale fie
cărei opere.

Trebuie remarcat însă că, 
din păcate, editura se arata a 
fi, de cele mai multe 
reținută în a da accf^^^K- 
terpretări o extinden^j^^-- 
mare, deși pe contr^ *4^ 
amintite rămîne <că mult 
spațiu nefolosit. Mai multe 
explicații cu privire la stilul 
artistic, la modalitatea plasti
că de întruchipare a ideii so
ciale vor servi cititorilor.

Noua serie de reproduceri- 
comentate din colecția „Arta 
pentru toți“ măi pune și pro
blema unei mai operative apa
riții a volumelor proiectate.

Așa cum âm mai spus, noua 
serie de reproduceri din arta 
plastică romînească destinată 
educării gustului artistic al 
maselor largi este de o reală 
valoare. Inițiativa trebuie per
severent susținută.

Deși condițiile climaterice 
de pînă acum du îngreu
nat producerea răsaduri

lor pentru cultura timpurie de 
legume, utemiștii și tinerii din 
Stațiunea experimentală legu
micolă Țigănești, din regiunea 
București, au reușit totuși să 
iarovizeze cantitatea necesară 
de cartof i pentru insămînțarea 
a 5 ha, precum și repicarea 
răsadurilor de varză pentru o 
suprafață de 11 ha. De aseme
nea, este în curs de desfășu
rare operațiunea de repicare 
a răsadurilor necesare culti
vării roșiilor timpurii, pe o 
suprafață de 15 ha.

In acțiunea de îngrijire a 
răsadurilor, pentru asigurarea 
unor condiții optime de dez
voltare a acestora, s-au 
dențiat în mod 
miștii Sabina 
Chirculescu, Ion 

atn-
deosebit ute- 

Roșu, Maria 
Matei și alții.

NICOLAE VALENTIN
funcționar

niceanu. Participînd la discu
ții pe marginea referatului, 
elevii Idei Boiangiu, Nela Va- 
sile, Alecu Gavrilescu, Irina 
Panait și alții s-au dovedit a 
fi buni 
și operei 
pozitor.

cunoscători ai vieții 
marelui nostru com-

SAVA ROȘU

— Consecințele alcoolismului
— Motanul neascultător — în
tîlnire cu Pamîrul — Munca 
și joaca — Zîna de cerneală : 
Timpuri noi ; Ultimul meu 
tangou : 13 Septembrie; Pri
mele încercări: Tineretului; 
Instila: Gh. Doja, T. Vladimi- 
rescu ; Cer senin: Gri vița ; 
Cursa de 100 kilometri : Uni
rea, 23 August. Volga ; Tom 
Degețelul: C-tin David, M. E- 
minescu ; Muzicanții! 
Alex. Sahia, N.
Nikita Sergheevici Hrușciov 
Munca; S-a furat
I. Pintilie, G. Bacovia;

orb:
Bălcescu ;

o bombă:
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MUNCA POLITICĂ ÎN RÎNDURILE
ÎNTREGULUI tineret-sarcină principală

A ORGANIZAȚIILOR U.T.M

A

cămine 
obiective

de tineri

Zilele trecute au avut loc lu
crările conferinței orășenești a 
U.T.M. București. La lucrările 
conferinței au luat parte mem
bri ai Biroului Comitetului o- 
rășenesc București al P.M.R., 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M., conducători ai organi
zațiilor de masă, directori de 
întreprinderi, tineri fruntași în 
producție.

Reprezentînd mai bine de 
170.000 utemiști, delegații la 
conferință au analizat pro
fund și multilateral activita
tea desfășurată de organiza
țiile U.T.M. din Capitală, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, pentru mobilizarea în
tregului tineret bucureștean 
la îndeplinirea sarcinilor reie
șite din Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului, 
pentru îmbunătățirea muncii 
de educare comunistă a tine
retului.

Sub conducerea și îndruma
rea organelor și organizațiilor 
de partid, tinerii muncitori 
din Capitală, alături de mun
citorii vîrstnici, au adus o con
tribuție activă la îndeplinirea 
planului de producție ai între
prinderilor bucureștene în a- 
nul care a trecut în proporție 
de 103,7 la sută. Ei au con
tribuit în anii 1960-1961 la 
construirea celor aproape 
23.000 de apartamente, 20 de 
școli, a mai multor 
studențești și altor 
sociaJ-culturale.

Mai bine de 60.000 
muncitori au fost antrenați în 
întrecerea, socialistă organiza
tă de sindicate, pe baza Direc
tivelor C.C. ai P.M.R. Confe
rința a apreciat faptul că în 
această întrecere organizațiile 
U.T.M. au dat o atenție mai 
mare mobilizării tineretului 
pentru ridicarea continuă a 
calității produselor.

Atît în darea de seamă cît 
și în cuvîntul unor partici
pant la conferință, s-a scos în 
evidență experiența valoroasă 
a organizațiilor U.T.M. din 
școli și facultăți în ce privește 
mobilizarea elevilor și studen
ților pentru însușirea temei
nică a cunoștințelor predate la 
cursuri, pentru promovarea cu 
succes a examenelor. Astfel, 
în anul școlar 1960-1961, pro
centul promovaților în școlile 
medii s-a ridicat la 95,15 la 
sută, iar al studenților la peste 
93 la sută.

Comitetul orășenesc de 
partid, prin salutul adresat 
conferinței de tovarășul- Flo
rian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid — al cărui cuvînt a fost 
primit cu entuziasm și ascul
tat cu deosebit interes — a 
apreciat activitatea desfășura
tă de organele și organizațiile 
U.T.M., conduse și îndrumate 
zi de zi de partid, și a pus în 
fața organizațiilor- UiT.M. din 
Capitală o seamă de sarcini 
deosebit de importante.

„în etapa actuală de desă- 
vîrșire a construirii socialis- 
mul-ui în țara noastră — a 
spus tovarășul Florian Dănă- 
lache ^- crește și mai mult ro
lul organizațiilor U.T.M., aju
tor credincios și de nădejde al 
partidului, în lupta pentru 
mobilizarea tineretului la rea
lizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al parti
dului.

Obiectivele ce revin între
prinderilor din Capitală din 
Planul de Stat pe 1962 prevăd 
sarcini sporite în ce privește 
creșterea volumului producției, 
extinderea tehnicii noi, asimi
larea de noi produse, introdu
cerea procedeelor tehnologice 
avansate. Indisolubil legată de 
procesul tehnic, calitatea pro
ducției constituie în prezent 
unul din obiectivele principale 
puse de partid în fața oame
nilor muncii. Comitetul orășe
nesc de partid consideră nece
sar ca organizațiile U.T.M. 
din Capitală să-și dezvolte 
capacitatea de mobilizare a ti
neretului pentru realizarea 
sarcinilor de producție, pen
tru ridicarea continuă a cali
ficării și nivelul de pregătire 
a tinerilor, să dezvolte în rîn- 
dul tineretului hotărîrea de a 
lupta cu și mai multă perse
verență ca producția pe care 
o dau să fie de cea mai bună 
calitate.

Formarea omului nou — a 
spus în continuare vorbitorul 
— a omului societății socialis
te, multilateral dezvoltat, CU 
înalte principii morale, pune 
în fața organizației U.T.M. 
sarcina de a îmbunătăți con
tinuu munca de educație co
munistă a tineretului, de a 
contribui în mai mare măsură 
la dezvoltarea aptitudinilor 
sale fizice și intelectuale, de 
a-1 educa în spiritul patriotis
mului socialist și al interna
ționalismului proletar, pentru 
a deveni un participant activ 
și conștient la îndeplinirea 
politicii partidului în toate do
meniile de activitate".

★
în cuvîntul lor, delegații și 

invitații la conferință au dat 
o atenție deosebită muncii 
politice desfășurată de orga
nizațiile U.T.M. pentru creș
terea conștiinței socialiste a 
tineretului, pentru dezvoltarea 
răspunderii față de îndeplini
rea sarcinilor de producție.

în cuvîntul său, tovarășul 
Dumitrașcu Cornel, secretarul 
comitetului U.T.M. al Uzine
lor de autobuze și troleibuze, 
a vorbit printre altele despre 
experiența acumulată de or
ganizațiile U.T.M. din uzină 
în mobilizarea tineretului la 
întrecerea socialistă.

— Cu cîteva săptămîni îna
inte de începerea anului — a 
spus el — organizațiile de bază 
U.T.M: din uzina noastră au 
mobilizat tineretul la adună
rile în care au fost dezbătute 
cifrele de plan. Cu acest pri

lej, tinerii și-au luat numeroa
se angajamente concrete, me
nite sâ mărească contribuția 
lor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Aceste angajamente 
au fost discutate în adunările 
generale U.T.M., pentru ca 
fiecare utemist să simtă o 
răspundere și mai mare față 
de organizație pentru îndepli
nirea angajamentelor luate.

în această privință a reți
nut atenția și experiența or
ganizației U.T.M. de la Uzi
nele „Semănătoarea ’, care ana
lizează periodic în adunările 
generale felul în care tinerii 
își îndeplinesc angajamentele 
luate în producție.

Conferința, subliniind im
portanța îndeplinirii sarcin:. 
trasată de partid in vederea 
ridicării continue a calificări, 
profesionale a tineretului, a 
scos în evidență experiența 
bună căpătată de organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi in 
antrenarea tinerilor la cursu
rile de ridicare a calificării, 
la cercurile de citit literatură 
și desen tehnic, l-a ciclurile de 
conferințe și concursuri pe di
ferite teme profesionale, la 
sesiunile A.S.I.T. și altele. S-a 
apreciat din acest punct de 
vedere preocuparea organiza
ției U.T.M, de la Uzinele „23 
August".

Așa cum s-a subliniat în 
conferință, munca de ridicare 
a conștiinței socialiste a tine
retului, a răspunderii lor pen

Conferința organizației 
orășenești București a U.T.M
tru îndeplinirea tuturor sar
cinilor care stau în fața între
prinderilor, se face prin mij
loace și forme variate, capa
bile să-și găsească drum spre 
inima fiecărui tînâr. Pe bună 
dreptate, sublinia în confe
rință tovarășa Elena Stănescv. 
secretara comitetului U.T.M. 
de la Industria Bumbacului, 
că nu trebuie să existe acțiu
ne inițiată de organizație care 
să nu aibă o influență directă, 
puternică, asupra dezvoltării 
conștiinței socialiste a tinere 
tu lui.

Conferința a stabilit o sea
mă de măsuri menite sâ îm
bunătățească munca organiza
țiilor U.T.M. pentru mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. S-a 
stabilit ca organizațiile U.T.M.. 
în colaborare cu organizațiile 
sindicatului, să depună mai 
multă stăruință pentru a an
trena întreaga masă a tinere
tului muncitor la întrecerea 
socialistă-Periodic, în adunări 
generale U.T.M., ședințe de 
comitet, să se analizeze felul 
în care își îndeplinesc tinerii 
angajamentele luate în între
cere, să se urmărească popu
larizarea și stimularea frunta
șilor. Conferința a stabilit, de 
asemenea, ca un număr cît 
mai mare de tineri să fie an
trenați, alături de vîrstnici, in 
brigăzile de producție, organi
zațiile U.T.M. urmărind felul 
în care muncesc aceștia, mo
dul In care își îndeplinesc sar
cinile de producție. S-a cerut 
comitetului orășenesc și comi
tetelor raionale U.T.M. să dea 
o mai mare atenție îndrumă
rii organizațiilor U.T.M. in ve
derea mobilizării unui număr 
cît mai mare de tineri la 
cursurile și celelalte forme de 
ridicare a calificării profesio
nale, sa generalizeze inițiati
vele valoroase ale tineretului, 
care și-au dovedit eficacitatea 
în producție. Conferința a sta
bilit, de asemenea, măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea 
muncii în școlile profesionale 
șl tehnice, cerînd comitetului 
orășenesc U.T.M., comitetelor 
raionale și comitetelor U.TJtf. 
din întreprinderi sâ ajute mai 
mult organizațiile U.TJtf. din 
aceste școli să-și îndrep
te atenția în primul rind spre 
mobilizarea tuturor elevilor la 
însușirea temeinică și cu pa
siune a cunoștințelor de spe
cialitate, ajutîndu-i totodată 
să asimileze cunoștințele de 
cultură necesare unui munci
tor înaintat

Un loc important în dezba
teri l-a ocupat și munca po
litică desfășurată de organele 
și organizațiile U.TJd. din 
școli și facultăți Darea de 
seama și intervențiile unor 
vorbitori, printre care și tova
rășii Ghiță Florea, președin
tele consiliului orășenesc 
U.A.S.R.. Rodica Dan, elevă la 
Școala medie nr. 15. Constan
tin Luca, student la Univer
sitatea „C. I. Parbon- și alții 
au apreciat câ organizațiile 
U.T.M. din școli și facultăți, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au intensificat mun
ca politico-educativă pentru 
educarea comunistă a elevilor 
și studenților, dezvoltînd la a- 
ceștia pasiunea pentru studiu, 
pentru însușirea temeinică a 
cunoștințelor predate la 
cursuri. Merită relevat faptul 
că numărul elevilor și studen
ților care se pregătesc și ob
țin note bune este din ce în 
ce mai mare. Cele mai multe 
organizații U.T.M. au consi
derat în mod just câ princi
palul criteriu al eficienței 
muncii politice pe care o des
fășoară în școli și facultăți 
sînt rezultatele pe care le ob
țin elevii și studenții la învă
țătură. 

★
In încheierea dezbaterilor 

lucrărilor conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Tro
fin, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al C. C. al 
U.T.M.

Noi, tovarăși, a spus vorbi- 
torulj avem fericirea de a trăi

U

una dintre cele mai importan
te etape de dezvoltare a pa
triei noastre, etapa desăvârși
rii construcții socialismului, 
etapa trecerii la construirea 
comunismului. Poporul nostru 
muncitor. sub conducerea 
partidului, a obținut succese 
remarcabile în lupta pentru 
aplicarea in v.ațâ a istorice
lor hokâriri ale celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Țara noastră devine mai pu
ternică, mai frumoasă. S-a 
dezvoltat in mod impetuos in
dustria țârii noastre, baza în
tregii econom, naționale. Ur- 
mind eu încredere calea ară
tată de partid, imensa majo
ritate a țăranilor muncitori au 
pășit pe drumul socialist al 
agricuXuni. în prezent, șase 
dintre cele mai mari regiuni 
ale țârii sînt complet colecti 
vizitate, aproape In fiecare zi 
se anunță colectivizarea agri
culturii unor noi raioane.

Succese mari s-au obținut ir. 
domeniul științei, culturiL

Subliniind rezultatele în
semnate obținute de organiza
țiile U.T.M. din orașul Bucu
rești în munca de mobiZzare 
a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, vorbi
torul s-a oprit in mod deose
bit asupra citorva probleme 
ale muncii desfășurate de or
ganizațiile U.T.M pentru an
trenarea întregului tineret la 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice.

rezul

Principala îndatorire care 
revine organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi, arăta tova
rășul- Virgil Trofin, este 
ca sub conducerea organe
lor și organizațiilor de 
partid sâ desfășoare o ase
menea muncă politică și 
organizatorică, care să ducă 
la mobilizarea utemiștilor și 
a tuturor tinerilor ia lupta 
pentru înfăptuirea sarcini
lor Planului de Stat care 
revin întregului colectiv 
de muncă din întreprinderea 
respectivă. Pe viitor, :n cen- 

organizațiilor de 
din întreprin- 

trebuie să stea mobili- 
utemiștilor. a

trul muncii 
bază U.T.M. 
deri 
zarea tuturor 
întregului tineret la lupta 
pentru îndeplinirea planului 
de producție, ridicarea calită
ții produselor, creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost, asigurînd 
ca toți utemiștii și un număr 
cît mai mare de tineri să de
vină fruntași în producție. 
Este de datoria organizațiilor 
de bază U.T.M. de a se ocupa ! 
de activitatea tineretului din 
toate brigăzile de producție 
din întreprinderi. Criteriul de 
apreciere al muncii unei or
ganizații de bază U.T.M. tre
buie să fie aportul acesteia la 
mobilizarea tineretului la în
deplinirea sarcinilor ce stau 
în fața întreprinderii respec
tive. munca de ridicare a tu
turor utemiștilor și tinerilor 
ia nivelul fruntașilor în pro
ducție. In adunări generale, 
în ședințe de comitet, să se 
analizeze periodic felul în 
care participă tineretul la în
trecerea socialistă. împreună 
cu organizațiile ^sindicatului, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, sâ urmărim cum 

îndeplinesc tinerii angaja
mentele luate, să-1 ajutăm 
să-și ridice calificarea profe
sională, să cunoască ți să a- 
plice in practică experiența 
înaintată în producție. Pen
tru aceasta este nevoie să ne 
ocupăm mai mult de pregăti
rea secretarilor organizațiilor 
de bază U.TJC cu problemele 
activității tineretului în pro
ducție.

Sarcina organizațiilor de 
bază U.TJd. din GAC„ a a- 
rătat tovarășul Virgil Trofin, 
este de a mobiliza pe toți ti
nerii colectiviști la munca in 
gospodărie, la consolidarea ei 
economico-Wganizatorică. la 
obținerea unor mari produc

★

Elevii anului I de la Grupul școlar petiol-chimie din Brăila, Fio,rea Marin, Bomoș 
Toader, Gurâu Ion și Crețu Gheorghe urmăresc cu atenție explicațiile maistrului, in

structor Vlad Cristea.

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. 
Romine au continuat marți 
in sala sporturilor din Con
stanța cu probele de simplu. 
Campionul țării noastre Radu 
Negulescu a jucat bine în me
ciul cu Halpert (R. P. Un
gară) pe care l-a învins cu 
3-1. Saunoris (U.R.S.S.) a cîș- 
tigat cu 3-0 partida cu Bott- 
ner (R.P.R.) iar Fahazi (R. P. 
Ungară) l-a eliminat cu 3-0 
pe Gh. Cobirzan. Cu mult 
succes a evoluat juniorul Do
rin Giurgiucă, învingător cu 
3-0 în fața polonezului Kalin- 
ski. In proba de simplu fe
mei Marta Erdreich (R.P.R.) a 
dispus cu 3-2 de Balaișite

ții vegetale și animale, la 
creșterea avuției obștești. Or
ganizațiile U.T.M. din G.A.C. 
vor trebui să se ocupe de 
munca tinerilor din toate bri
găzile de cîmp, zootehnice, le
gumicole, din echipele în care 
muncesc, alături de ceilalți 
colectiviști.

Posturile utemiste de con
trol trebuie mai bine organi
zate, îmbunătățit în perma
nență conținutul activității 
lor pentru a-și aduce o con
tribuție mărită la lichidarea 
manifestărilor de indisciplină 
și risipă, la descoperirea și 
valorificarea rezervelor in
terne.

In continuarea cuvântului 
său, tovarășul Virgil Trofin a 
subliniat necesitatea ca orga
nizațiile de bază U.T.M. să se 
ocupe mai mult de întărirea 
disciplinei in producție a ti
nerilor, sâ desfășoare în a- 
ceastă privință o muncă ope
rativă, concretă cu fiecare tî- 
năr in parte ; să popularizeze 
in rîndul tineretului regulile 
de protecția muncii, să ve
gheze ca acestea să fie res
pectate.

Trebuie să ne ocupăm mai 
mult — a spus vorbitorul — de 
munca organizațiilor U.T.M. 
din școlile profesionale, să 
dezvoltăm la tinerii din aceste 
școli dragostea față de mese
ria aleasă, interesul pentru 
însușirea temeinică a cuno
ștințelor predate la cursuri.

Cu mai multă atenție tre
buie să se ocupe organizațiile 
de bază U.TJd. din școli și fa
cultăți de modul în care în
vață elevii și studenții. Să nu 
uităm, a spus vorbitorul, că 
la baza educației comuniste a 
tineretului din școli și facul
tăți stă întregul proces de în- 
vățămint. De aceea, atunci 
cind analizăm cum am desfă
șurat munca de educare co
munistă a tineretului, să ana
lizăm. in primul rind. modul 
în care i-au ajutat organiza
țiile de bază pe elevi și stu- 
denți să-și însușească noțiu
nile de matematică, fizică, 
chimie, socialism științific, e- 
conomie politică, limba ro- 
mînă. istorie etc.

Vorbitorul a arătat că exis
tă condiții create pentru a îm
bunătăți în toate organizațiile 
de bază U. T. M. con
ținutul învâțămîntului poli
tic, munca culturală din în
treprinderi. timpul liber al ti
nerilor poate fi mai instructiv 
organizat. Avem în Capitală 
numeroase parcuri de cultură 
și odihnă în care pot fi orga
nizate acțiuni interesante, 
care să placă tineretului, să-1 
ajute să-și petreacă folositor 
timpul său liber. Este necesar 
să dezvoltăm munca de edu
care științifică a tineretului, 
de combatere a tuturor mani* 
festăjri^jr^ obscurantiste, z mis
tice. Prin întreăgâ noastră ac
tivitate să-i ajutăm pe tineri 
să se formeze ca oameni îna
intați, să știe cum să se com
porte în societate.

Referindu-se îh continuare 
la concluziile ce se desprind 
cu privire la munca organi
zatorică, vorbitorul a relevat 
că în centrul atenției comite
tului orășenesc și a comitete
lor raionale trebuie să stea 
munca de întărire politică și 
organizatorică a organizațiilor 
de bază U.T.M. și îndeosebi a 
celor din școli și de pe șan
tierele de construcții.

In numele C.C. al U.T.M. 
— a spus în încheiere tovară
șul Virgil Trofin — felicit pe 
toți delegații la conferință și, 
prin dumneavoastră. întregul 
tineret din Capitală pentru 
succesele obținute în muncă, 
sub conducerea partidului, și 
vă urez în viitor să obțineți 
rezultate și mai bune în în
treaga dumneavoastră activi
tate.

♦
Conferința a ales noul co

mitet orășenesc U.T.M. și co
misia orășenească de revizie, 
în prima sa plenară, comite
tul orășenesc U.T.M. a reales 
ca prim-secretar pe tovară
șul Nicolae Popescu.

ION ȘEBBU
PETRE ISPAS

Secția de iiiatuză pieptă
nata a Fabricii de postav 
din Buhuși este o hală 
spațioasă și luminoasă, 
dotată cu ringuri moderne

i
* fegșw dl

r In Editura politică 
a apărut :

Bilanț insufletitor
Broșura cuprinde comu

nicatul Direcției Centrale 
de Statistică cu privire :a 
îndeplinirea Planului de 
Stat al Republicii Populare 
Romine pe anul 1961, pre
cum și numeroase grafice 
care ilustrează principalele 
realizări care au fost obți
nute anul trecut.

Primirea 
ambasadorului 

Guineei de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R.P. Romîne
Marți 27 februarie, minis

trul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Cornel iu Mă- 
nescu, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Guineei la 
București, Barry Boubacar 
Biro, în legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor de a- 
creditare.

------•------

Extinderea utilizării 
izotopilor radioactivi 

în industria 
petrolieră

Izotopii radioactivi capătă4 * * 
utilizare tot mai largă ? în- '"in
dustria noastră petrolieră. 
Prin folosirea energiei nucle
are petroliștii reușesc să re
zolve cu mare precizie și în- 
tr-un timp scurt o serie de 
probleme complexe privind 
tehnica forajului, extracției și 
prelucrării țițeiului. La nu
meroase sonde de pe Valea 
Prahovei, din Moldova, Olte
nia și din alte bazine petro
liere ale țării s-au stabilit 
stratele productive, zonele de 
infiltrare a apei în zăcămînt 
etc., asigurindu-se astfel o ex
ploatare rațională a zăcămin
telor și creșterea producției. 
Anul trecut, de pildă, au fost 
efectuate peste 220 de aseme
nea operații de determinare 
eu izotopi radioactivi, care au 
ajutat petroliștilor să obțină 
un spor de producție de peste 
50.000 de tone de țiței. însem
nate cantități de țiței au fost 
extrase de la unele sonde 
vechi, abandonate în trecut de 
societățile capitaliste ca fiind 
„epuizate” și care au fost re
date acum producției în urma 
determinărilor cu surse radio
active.

Anul acesta, aplicațiile izo
topilor se vor extinde și mai 
mult îndeosebi în domeniul 
prospectării de noi zăcăminte 
și al prelucrării țițeiului.

(Agerpres)

F»lo .i O. PLECAN

Instituirea controlului obștesc 
asupra fabricării, transportului 

și desfacerii pîinii
După cum s-a anunțat. Consiliul 

de Stat al R. P. Romîne a emis 
un decret prin care se organizea
ză controlul obștesc asupra fabri
cării, transportului și desfacerii 
pîinii, pentru asigurarea unei pro
ducții de calitate superioară și 
satisfacerea cît mai deplină a exi
gențelor populației în acest do
meniu. Consiliul de Miniștri a 
aprobat regulamentul privind mo
dul de organizare și funefiohare 
a controlului obștesc asupra fabri
cării, transportului și desfacerii 
pîinii. Acest regulament a fost 
elaborat pe baza unei largi 
consultări la care au participat, 
în afara reprezentanților unpr. mi
nistere, reprezentanți ai unor sfa
turi populare, precum și munci
tori brutari și tehnicieni din uhele 
întreprinderi de panificație.

Prin instituirea acestui control 
se traduce în viață una din sarci
nile Cuprinse în scrisoarea C.C. 
al P.M.R. adresată pârticipăriților 
la concursul pe țară „pentru pli
nea de cea mai bună calitate".

Controlul obștesc se exercit^ 
de echipe care își desfășoară ac
tivitatea sub îndrumarea comite
telor executive ale sfaturilor 
populare și cu sprijinul organiza
țiilor sindicale Șl al comitetelor 
de femei. Membrii echipelor de 
control obștesc sînf aleși în adu
nările sindicale din întreprinderi 
și instituții, în adunările co
misiilor de femei pe circum
scripții, din rîndul cetățeni
lor cei mai exigenji. Lor le re
vine sarcina de a urmări felul în 
care este asigurată fabricarea pîi
nii și a produselor de panificație 
de bună calitate, îh mod constant,- 
m&dul în care sînf respectate nor
mele In legătură cu volumul, as
pectul, gustul, greutatea și coace
rea, asigurarea sortimentelor ce
rute de consumatori. în atribu
țiile lor intră și verificarea res
pectării stricte a igienei în 
procesul fabricării pîinii, înțărca
rea și transportarea ei la unitățile 
de desfacere și altele. Membrii 
ech:pe!or controlează felul cum 
se asigură aprovizionarea ritmică 
și în cantități suficiente a centre
lor de desfacere a pîirtii cu sor-

Timpul de execuție a lucrărilor cit mai scurt
(Urmare din pag. l-a 

mentul R.I.M., cofrajele alunecă
toare și mecanizarea tuturor lucră
rilor ce necesită un volum mare 
de forță de muncă. în același 
timp s-a stabilit ca pentru îmbu
nătățirea calității lucrărilor, și re
ducerea prețului de cost să se 
folosească materiale și metode 
noi de muncă la lucrările de con
strucții și instalații. Așa de exem
plu, majoritatea vopsirilor vor fi 
realizate cu poliacetat de vinii și 
copolimeri, se vor folosi în mai 
mare măsură masele plastice în 
lucrările de instalații sanitare și 
electrice. O serie de asemenea 
materiale au și început sa fie 
folosite. Comitetul, de partid a 
atras atenția conducerii întreprin
derii, comitetului sindicatului și 
comitetului U.T.M. că aplicarea 
tehnicii și a materialelor noi în 
construcții (și în ultimă instanță, 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecere), necesită ridicarea 
continuă a calificării profesionale 
a muncitorilor, extinderea meto
delor și a experienței pozitive, 
în aceasiă direcție s-a stabilit să 
se reorganizeze cursurile de ridi-

timenful minimal, dacă comenzile 
corespund necesarului de consum 
și dacă întreprinderile producă
toare le respectă. Echipele veri
fică, de asemenea, felul în care 
se asigură buna deservire, urmă
resc condicile de sugestii și re- 
clahiafii și studiază propunerile 
cetățenilor, se consulta periodic 
Cu consumatorii asupra calității 
pîifiii.

Cu sprijinul consiliilor locale ale 
sindicatelor și comitetelor de fe
mei, sfaturile populare vor orga
niza periodic ședințe de analiză 
a activității și de instruire 3 echi
pelor de control obștesc, schim
buri. de experiență, precum și 
consfătuiri ale acestor echipe cu 
consumatorii, din cartier. Se pre
vede, de asemenea, organizarea 
unor ședințe periodice.de analiză 
a felului cum s-a ținut seama de 
sesizările primite și măsurile luate 
pentru remedierea lor de către 
unitățile de producție și organi
zațiile comerciale.

(Agerpres)

Infor
Marți dimineața 

in Capitală G. G. 
vicepreședinte al 
de prietenie sovieto-romîne 
și I. V. ZotikOv, adjunct al 
șefului secției țărilor socia
liste europene din cadrul 
Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și legături cul
turale Cu țările străine, care 
vor semna planul de colabo
rare dintre A.R.L.U.S. și Aso
ciația de prietenie soVieto- 
romină pe anul 1962.

Marți 
sovietici 
Consiliul 
unde au 
P. Constantine seu-Iași și Ma
rin Florea lonescu, vice
președinți ai Consiliului Ge- 

au sosit 
Sotnikov, 
Asociației

la amiază oaspeții 
au făcut o vizită la

General A.R.L.U.S., 
fost primiți de acad.

care a calificării pe meserii, cu 
o iernatică adecvată, în care să 
fie incluse lecții despre tehnica 
nouă, materiale noi și metode noi 
în construcții. La aceste cursuri 
au fost mobilizați peste 500 de 
tineri constructori. Tematica cursu
rilor, care s-a întocmii pe baza 
unor studii, a unor discuții cu 
muncitori, maiștri și ingineri, a și 
fost aprobată. S-a stabilit astfel 
ca primele lecții ale acestor 
cursuri să aibă loc în primele zile 
ale lunii martie. Pentru a spori 
eficacitatea cursurilor s-a stabilit 
ca fiecare expunere teoretică, să 
fie urmată de demonstrații prac
tice la locul de muncă, făcute de 
ingineri, maiștri sau muncitori 
vîrstnici, cu experiență. De ase
menea vor fi organizate pe șan
tier 8 schimburi de experiență, 
pe meseriile principale : zidari, 
dulgheri, fierari—betoniști, instala
tori, montori etc. De exemplu, 
muncitorul fruntaș Mîrț Mihai va 

cu
ce 
pe

demonstra modul o'e lucru 
cofraje alunecătoare, metodă 
se va extinde anul acesta 
toate șantierele întreprinderii.

Un aport deosebit în însușirea 
de noi cunoștințe profesionale și

(U.R.S.S.), Maria Alexandru a 
întrecut cu 3-1 pe Bosa (R. S. 
Cehoslovacă) iar Geta Pitică 
cu 3-0 pe Veliu.’ De remarcat 
că în proba de dublu femei, 
perechea Balaișite, Paisivar 
(U.R.S.S.) a întrecut cu 3-0 pe 
Folea, Erdreich (R.P.R.). Astă 
seară au loc finalele.

Marți la Montecatini în ca
drul turneului internațional 
de fotbal pentru echipele de 
juniori s-a disputat meciul 
retur dintre Internazionale 
Milano și Progresul București. 
Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate 3-3. In 
primul meci victoria revenise 
echipei italiene cu 2-1.

(Agerpres)

A apărut
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de partid în rîndul intelec
tualilor; V. TEODORESCU: 
Mișcarea de eliberare națio
nală, parte a procesului revo
luționar mondial; GH. CON- 
STANTINESCU : Unele pro
bleme ale mecanizării agri
culturii în etapa actuală; 
I. TIBERIAN: Cercetarea 
științifică oglindită în ana
lele universităților (seriile de 
științe sociale); MIRCEA 
DRĂGAN: Critica cinemato
grafică ; M.' A. SUSLOV:
Congresul al XXII-lea al 
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O nouă etapă a luptei pentru 
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Expoziție de desene 
executate de copii 
din R. D. Vietnam
Marți a avut loc la Palatul 

Pionierilor din Capitală ver
nisajul unei expoziții de 
desene executate de copii 
din R.D. Vietnam. Expoziția 
este organizată de Ministerul 
învățămîntului și Culturii în 
cadrul planului anual pen
tru aplicarea acordului cul
tural dintre R.P: Romînă și 
R.D. Vietnam.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntu
lui și Culturii, cadre didac
tice, pionieri, precum și 
membri ai Ambasadei R.D. 
Vietnam la București și re
prezentanți ai altor misiuni 
diplomatice.

(Agerpres)

mâții
neral A.R.L.U.S., si de alți 
membri ai Consiliului Gene
ral A.R.c.U.S.

★
Marți dimineța, trimisul 

extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Iranului la 
București, Tahmuress Ada- 

.miyatt, care și-a prezentat 
recent scrisorile de acredi
tare, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei.

La solemnitate au partici
pat reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Sfatului Popular 
al Capitalei și ofițeri su
periori ai forțelor noastre 
armate.

(Agerpres)

stimularea tinerilor pentru a citi 
cărfi tehnice îl vor aduce con
cursurile „Cine știe meserie — 
cîștigă”. Și în acest aD vom or
ganiza în colaborare cu comite
tul sindicatului 4 asemenea con
cursuri. Tot pentru însușirea cuno
ștințelor tehnice, noi am stabilit 
ca fiecare tînăr constructor să ci
tească lunar cîfe o carte tehnică 
iar cu ajutorul tehnicienilor și in
ginerilor, pe marginea acestor 
cărți să se organizeze discuții.

în acest fel, învățînd, îmbogă- 
țindu-și în permanență cunoștințe
le profesionale, tinerii de pe 
șantierele întreprinderii noastre 
vor reuși să lucreze mai bine, să 
obțină noi succese în ' întrecerea 
socialistă pentru scurtarea duratei 
de execuție a lucrărilor..

M. I. P. C.
TRUSTUL

DE EXTRACȚIE 
ARGEȘ 

Angajează: 
pentru schela de extracție 
Ciurești, corn. Potcoava, ra

ionul Slatina:
— 3 ingineri foraj-extrac- 
ție
— 1 inginer chimist
— 1 inginer energetic
— 1 inginer mecaiiic
— 1 inginer constructor
— 1 economist planificare
— 1 economist organizarea 
muncii
— 2 maiștri electricieni
— 4 tehnicieni foraj-ex- 
tracție
— 10 electricieni calificați
— 10 fochiști calificați

Condiții de angajare și 
salarizare, conform nomen
clatoarelor H.C.M. 1061'1959 
și H.C.M. 1053/1960.

Informații și cereri se a- 
dresează la Trustul de Ex
tracție Argeș, Pitești — 
serviciul organizarea mun
cii, Bd. Republicii, nr. 156 
și direct la conducerea 
schelei

periodice.de
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Dezarmarea generală și totală
să fie înfăptuită!

Este necesara 
participarea 

șetilor de guverne 
sau de state

Vîu interes in Australia 
față de propunerea sovietică

DELHI 27 (Agerpres). —t 
„Dacă așteptăm de la con
ferința celor 18 țări pentru 
dezarmare soluționarea cu 
succes a problemelor impor
tante care îi stau în față, 
atunci este necesară parti
ciparea șefilor de guverne 
sau de state55, scrie ziarul 
„Național Herald15, comentînd 
propunerea lui N. S. Hrușciov 
ca lucrările Comitetului celor 
18 să se desfășoare la nivel 
înalt.

In problema dezarmării, a- 
rată în continuare ziarul, am 
ajuns la o răscruce, și dacă 
conducătorii de guverne nu 
vor putea să utilizeze întrea
ga lor voință, pentru a ajunge 
la o rezolvare, care va atrage 
după sine dezarmarea genera
lă și totală, atunci cu atît mai 
puțin vor putea să facă acest 
lucru, persoane care acțio
nează în cadrul unor instruc
țiuni stabilite dinainte.

CANBERRA 27 (Agerpres). 
— Propunerea Uniunii Sovie
tice ca lucrările Comitetului 
celor 18 să înceapă cu parti
ciparea șefilor de guverne 
(de state) a stârnit 
interes în Australia,
parea șefilor de guverne 
conferința pentru dezarmare 
poate scoate problema dezar
mării din impasul în care se 
află — aceasta este esența 
părerilor formulate de in-

un viu 
Partici- 

la

fluente organe de presă aus
traliene.

Ziarul „Age“ din Melbour
ne scrie într-un editorial că 
modul în care Uniunea So
vietică abordează problema 
dezarmării cere din partea 
puterilor occidentale o exami
nare serioasă. Ar fi o greșea
lă să se respingă propunerea 
ca conferința celor 18 țări să 
se desfășoare la nivel înalt, 
relevă „Age“.

Consultări 
inter-occidentale

Opinia publica condamnă 
poziția negativă a S.U.A.

STOCKHOLM 27
Refuzul președintelui S.U.A., 
Kennedy, de a participa la lu
crările Comitetului celor 18 
state la nivelul șefilor de gu
verne (de state) confirmă jus
tețea afirmației șefului guver
nului sovietic că S.U.A. în
cearcă să evite tratative con
structive în problema dezar
mării, relevă ziarul suedez 
„Ny Dag“ într-un comentariu 
al său la mesajul lui N. S. 
Hrușciov din 21 februarie.

(Agerpres) Milioane de oameni iubitori 
de pace din lumea întreagă, 
care își pun speranțele în lu
crările Comitetului celor 18 
condamnă cu asprime poziția 
negativă a S.U.A., scrie zia
rul. Kennedy se eschivează de 
la un răspuns și în problema 
încetării experiențelor nuclea
re, demonstrînd prin aceasta 
că „în mod evident nu inten
ționează să renunțe la aseme
nea experiențe care, de altfel, 
au și fost pregătite55.

Cîțiva din numeroșii tineri cubanezi care 
R. D. Germana. Iată-i în fotografia de mai 
explicații asupra funcționarii unui mecanism 

derea siderurgică Hettstedt.

studiază în 
sus primind 
la întreprin-

Maurice Thorez despre situația
internă din Franța

Pregătiri intense
pentru cel de-al 8-lea Festival

Vasile Florea 
membru al Biroului C.C. 

al U.T.M.

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — Luni au început la 
Washington consultări ale 
experților celor cinci țări oc
cidentale membre ale comite
tului de dezarmare. Potrivjt 
ieclarației purtătorului de cu- 
zînt al Departamentului de 
Stat, reprezentanții S.U.A., 
Angliei, Franței, Italiei și Ca- 
ladei fac ultimele pregătiri 
n vederea începerii lucrări- 
or acestui comitet la 14 mar
ie la Geneva. In afară de 
iaptul că delegații occidentali 
;-ar fi consultat și cu repre
zentanții altor puteri membre 
ile comitetului, purtătorul de 
zuvînt nu a furnizat niciun 
ilt amănunt asupra actuale- 
or discuții de la Washington.

Din relatările presei occi- 
lentale reiese că în consultă
rile interoccidentale se mani- 
estă divergențe. Despre pozi- 
ia guvernului francez se știe 
:ă ea diferă întrucîtva de cea 
i partenerilor săi, iar agenția 
Jnited Press International a- 
ată că punctul său de vedere 
lefinitiv nu este încă cunos- 
ut.
Unele agenții occidentale 

și exprimă părerea că și 
ntre guvernele britanic și cel 
imerican ar exista deosebiri 
le nuanță în ce privește con- 
erința de la Geneva a comi- 
etului celor 18.

Plenara C. C. al P. C. din Suedia

PARIS 27 (Agerpres). - 
într-o cuvîntare rostită cu 
prilejul inaugurării Casei 
partidului din orașul Avignon 
(departamentul Vaucluse), 
Maurice Thorez, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Francez, analizînd actuala si
tuație internă din Franța, a 
arătat că dacă se va ajunge 
Ia un acord între guvernul 
francez și guvernul provizo
riu al Republicii Algeria, 
dacă peste cîteva zile se va 
afla despre încetarea focului, 
nimeni nu se va bucura mai 
mult decît comuniștii. Con
ducătorii țării sînt nevoiți, 
însfîrșit, să ajungă la singura 
rezolvare rațională și posibi
lă a problemei, rezolvare 
pentru care Partidul Comu-

nist Francez insistă din noiem
brie 1954.

Maurice Thorez a arătat în 
continuare că, însfîrșit, în 
Algeria se apropie pacea nu 
datorită actualului guvern 
francez, care și el a conti
nuat timp de patru ani răz
boiul, ci în primul rînd da
torită luptei curajoase, eroice 
și pline de abnegație a po
porului algerian.

Vorbind de provocările fas
ciste și de crimele „Organi
zației armate secrete55, Mau
rice Thorez a subliniat am
ploarea uriașă a numeroase
lor manfestații, în timpul 
cărora poporul francez 
exprimat hotărîrea de 
admite ca fascismul să 
la putere în țară.

și-a 
a nu 
vină

Alegerile
DELHI 27 (Agerpres). - 

’ASS transmite: în India 
ontinuă numărătoarea votu- 
ilor alegătorilor în alegerile 
enerale pentru adunările le- 
islative ale statelor și pen- 
ru Camera Populară a Parla
mentului Indiei. Potrivit da- 
elor preliminare, 
ile pentru 
islative ale 
ele 1.360 de circumscripții 
lectorale, unde rezultatele 
otării au fost anunțate, par- 
idul de guvemămînt, Con- 
resul Național Indian, a în- 
runit 761 mandate. Primul

în alege- 
adunările le- 

statelor, în

STOCKHOLM 27 (Ager
pres). — Zilele acestea la 
Stockholm a avut loc plenara 
C.C. al Partidului Comunist 
din Suedia. Plenara a ascul
tat comunicarea făcută de 
către delegația P.C. din Sue
dia cu privire la lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. și a adoptat o rezo
luție care salută cu satisfac
ție aprobarea unanimă de că
tre Congres a politicii coexis
tenței pașnice și linia spre 
dezarmarea 
mijloc dintre 
tante pentru 
păci trainice.

Rezoluția condamnă acțiu
nile conducătorilor Partidu
lui Muncii din Albania, care 
slăbesc frontul păcii și nu 
ezită de a rupe fățiș cu miș
carea comunistă din celelalte 

declară 
nu 

po-

generală ca un 
cele mai impor- 
asigurarea unei

țări. Acest lucru, 
C.C. al P.C. din Suedia, 
poate să dăuneze decît 
porului Albaniei și să bucure
pe dușmanii comunismului.

din india

că
al

programul să cuprindă mani
festări corespunzătoare preo
cupărilor tuturor categoriilor 
de tineri prezente la Festival. 
In fiecare zi va fi organizată 
o manifestare centrală. Ast
fel, una din zile va fi închi
nată cunoașterii Finlandei, 
păcii și prieteniei între po
poare, alta — solidarității cu 
lupta tinerilor din. țările co
loniale, alte zile vor fi con
sacrate tineretului muncitor; 
tinereții, frumuseții și sportu
lui ; progresului științei și vi
itorului.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat întocmirii programului 
studențesc al Festivalului. In 
acest scop a avut loc o șe
dință a comisiei studențești 
din cadrul Comitetului inter
național al Festivalului la care 
au luat parte reprezentanți 
ai studenților din Federația 
studenților din Africa de 
Vest, Argentina, Brazilia, 
Cuba, Irak, Japonia, Algeria, 
Polonia, Sudan, U.R.S.S., Ve
nezuela, Federația studenților 
din Africa Neagră care învață 
în Franța, Indonezia, Federa
ția Studenților din Africa de 
Vest. I.S.M.U.N. (Mișcarea 
internațională studențească 
pentru Națiunile Unite), 
U.I.S. etc.

Experți în probleme de 
transport din diferite țări 
lumii au participat la o reu
niune la Helsinki cu scopul 
de a discuta problemele prac
tice legate de transportul ce
lor 15.000 de participanți la 
Festival. La reuniune au luat 
parte și reprezentanți ai Căi
lor Ferate finlandeze și 
Societății de transporturi 
riene finlandeze.

â mploarea și ritmul 
tens al pregătirilor

După ce ai cunos- 
munca lor, succesele 

care le-au obținut deja,

valului, 
cut
Pe
fără îndoială că le împărtă
șești acest optimism.

Pe una din arterele princi
pale ale capitalei, pe strada 
Ldnnrotinkatu, lucrează Co
mitetul internațional de pre
gătire a Festivalului. Aci 
muncesc pentru reușita apro
piatei sărbători a tinereții 
lumii reprezentanți ai nu
meroase organizații de tine
ret și studenți din diferite 
țări ale lumii. Printre ei se 
află delegați ai organizației 
de tineret din Ghana — „Ti
nerii pionieri", ai Federa
ției Universitare din Ar
gentina, ai Uniunii Naționale 
a Studenților din Brazilia, ai 
Comitetului organizațiilor de 
tineret din Uniunea Sovietică, 
ai comitetelor naționale ale 
Festivalului din Canada, Ja
ponia, Franța, Indonezia, Sue
dia, R.D.G. etc. însăși compo
nența Comitetului internațio
nal de pregătire a Festivalu
lui reflectă caracterul repre
zentativ al forțelor ce spri
jină organizarea acestei mi
nunate manifestări pentru 
pace și prietenie a tineretu
lui și stâidenților din lumea 
întreagă.

încă de pe acum au început 
pregătirile în vederea Festiva
lului în 90 de țări de pe toate 
continentele și numărul aces
tor țări crește continuu. Ști
rile care au sosit la Helsinki 
vorbesc despre puternicul e- 
cou pe care îl stârnește or
ganizarea viitorului Festival 
în rîndul organizațiilor de ti
neret, studenți, sindicale, cul
turale, sportive din lumea în
treagă. Numeroase comitete 
naționale ale Festivalului au 
fost de pe acum constituite în 
zeci de țări ale lumii. Deose
bit de avansate sînt pregăti
rile pentru Festival în In
donezia, Japonia, Australia, 
Liban, Cuba, Ghana, Uniunea 
Sovietică, R. S. Cehoslovacă, 
Brazilia, Franța, Argentina 
etc. Merită să fie relevată 
știrea că Comitetul de pregă
tire pentru Festival din S.U.A. 
se pregătește să trimită la 
Helsinki o delegație compusă 
din 400 de tineri. Scrisorile 
primite la Helsinki pe adresa 
Comitetului internațional in
dică un viu interes față de 
Festival din partea unor 
cercuri din ce în ce mai largi 
ale tineretului din S.U.A. Uni
unea națională a studenților 
din Franța a adoptat față de 
Festival o atitudine pozitivă 
și a hotărît să sprijine parti
ciparea studenților francezi. 
Numeroase organizații vor 
participa pentru întâia oară 
la acest Festival. Printre ele 
se află Asociația tineretului 
din Mauritania, Uniunea Ge
nerală a studenților din A- 
frica Neagră 
portugheză 
Componența Comitetului na
țional al Festivalului din Li
ban este o dovadă a interesu
lui manifestat de cercuri 
largi ale tineretului și studen
ților din această țară față de 
Festival. La activitatea acestui 
comitet 
Organizații printre care Liga 
tineretului libanez, Uniunea 
generală a studenților liba
nezi, Uniunea națională a 
universităților libaneze, Ti
neretul Partidului Socialist 
Progresist, Organizația de cer
cetași etc.

Comitetul internațional
de pregătire a Festiva
lului desfășoară o in

tensă activitate în vederea 
definitivării programului Fes
tivalului. Se prevede parti
ciparea a 15.000 de tineri și 
studenți din toate țările lu
mii.

Manifestările Festivalului se 
vor desfășura între 28 iulie — 
5 august în Helsinki și alte 
opt orașe printre care Turku, 
Tampere, Lahti etc. Progra
mul cuprinde manifestări cu 
caracter general, activități 
cultural-artistice, întâlniri, 
conferințe, expoziții, dezba
teri asupra problemelor actu
ale ale tinerei generații, com
petiții sportive etc. Există o 
preocupare permanentă

m revăzut Fin
landa în zilele de 
iarnă. „Țara ce
lor 1.000 de 
lacuri” va găzdui 
peste cîteva luni 
grandioasa sărbă

toare a tinereții — cel de-al 
8-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pen
tru pace și prietenie. Helsinki, 
oraș a cărui istorie începe din 
anul 1550, este un oraș mo
dern iar cei aproape jumătate 
de milion de locuitori ai săi, 
ca de altfel întregul popor 
finlandez, sînt oameni ospita
lieri. Petrecînd cîteva zile în 
capitala finlandeză poți sesiza 
cu ușurință interesul pe care-l 
suscită organizarea Festivalu
lui în această țară. In ziarele 
finlandeze apar numeroase 
articole ce se ocupă de pro
blema Festivalului. Deși nu 
lipsesc unele voci răuvoitoare, 
se poate afirma că cercuri 
largi ale opiniei publice fin
landeze, și în primul rînd 
masele tinerei generații, sa
lută viitorul Festival de la 
Helsinki ca pe un eveniment 
important, care, fără îndo
ială, va contribui la o cu
noaștere reciprocă mai bună, 
la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre tinerii din 
lumea întreagă, la sporirea 
eforturilor lor în lupta pen
tru pace și un viitor fericit.

Pregătirile tineretului fin
landez în vederea Festivalu
lui devin mereu mai inten
se. Comitetul național de 
pregătire care cuprinde 
meroși reprezentanți ai vie
ții publice, ai mișcării 
tineret, precum și ai diferitelor 
organizații culturale, sporti
ve, sindicale îndrumă întrea
ga activitate de pregătire 
pentru Festival. Comitete de 
pregătire au fost constituite 
în numeroase regiuni ale 
Finlandei. La activitatea lor 
participă tineri de diferite 
convingeri politice, filozofice 
și religioase. Tinăra generație 
a țării gazdă va participa la 
Festival cu o delegație nume
roasă, reprezentând păturile 
cele mai diferite ale tineretu
lui finlandez. La diferitele 
manifestări din cadrul progra
mului Festivalului 
parte, de asemenea, 
mii de tineri din 
regiuni ale țării, 
național finlandez ajută de 
asemenea ~ ...............
național de pregătire în a- 
sigurarea 
condiții de desfășurare a pro
gramului celui de-al 8-lea 
Festival.

Prietenii finlandezi sînt 
optimiști în ceea ce 
privește succesul pre

gătirilor și organizării Festi-

nu

de ai
ae-

â mploarea și ritmul in- 
tens al pregătirilor în 
diferite țări ale lumii 

cît și în țara gazdă oferă 
certitudinea reușitei viitoru
lui Festival de la Helsinki.

Prietenii finlandezi cît și 
membrii Comitetului interna
țional de pregătire au arătat 
un deosebit interes față de 
participarea tineretului romîn 
la Festival. Tineretul țării 
noastre, care se bucură de un 
frumos prestigiu în lumea în
treagă, are numeroși prieteni 
în Finlanda. Deseori am în
tâlnit tineri finlandezi care ni 
se adresau cu cuvinte romî- 
nești. Erau tineri care ne vi
zitaseră țara atît cu ocazia 
Festivalului de la București 
cit și cu alte prilejuri. Ei 
și-au exprimat dorința de a 
se întîlni cu solii tineretului 
romîn, de a discuta cu ei, de a 
urmări programele lor cultu
rale. Deși au trecut atîția ani 
de la Festivalul găzduit de 
țara noastră, ei evocau amin
tirile lor despre București, 
vorbeau frumos, cu multă 
căldură despre ospitalitatea 
poporului romîn, despre pri
mirea prietenească pe care 
le-a făcut-o tineretul țării 
noastre. In discuțiile avute, 
tinerii finlandezi- au manifes
tat un viu interes față de 
realizările țării noastre pe 
drumul construirii socialis
mului, față de condițiile de 
muncă și viață asigurate ti
neretului de statul democrat- 
popular.

Ne mai despart doar cîteva 
luni de marea sărbătoare a 
tineretului lumii. Și în țara 
noastră, ca și în alte țări, 
pregătirile în vederea Festi
valului devin mereu mai in
tense. Recent s-a constituit 
Comitetul național de pregă
tire în vederea participării 
tineretului din R. P. Romînă 
la Festival. Delegația tinere
tului nostru la Festival va 
cuprinde 350 de tineri, mun
citori, țărani, elevi, studenți, 
fruntași în muncă și învăță
tură și activitatea obștească, 
artiști și sportivi. In întâmpi
narea Festivalului, în țara 
noastră se vor desfășura nu
meroase concursuri artistice 
și sportive, manifestări cu ca
racter cultural-educativ etc. 
La Festival delegația noastră 
va lua parte la multe din ac
tivitățile prevăzute în pro
gram. Și în acest fel tineretul 
Republicii Populare Romîne 
își va aduce contribuția sa la 
succesul 
manifestări, 
romîn vor 
mesajul de 
al generației 
noastră.

în rezoluție se arată 
lupta Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice împotriva 
cultului personalității și a ur
mărilor lui demonstrează for
ța lăuntrică a mișcării comu
niste.

Programul P.C.U.S. — pro
gramul construirii societății 
comuniste, — se subliniază în 
rezoluție, constituie un izvor 
de inspirație nu numai pen
tru comuniștii din toate ță
rile dar și pentru întreaga 
omenire progresistă.

Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Suedia a exa
minat și a aprobat programul 
electoral cu care Partidul Co
munist din Suedia se prezin
tă la alegerile comunale care 
vor avea loc în toamna a- 
cestui an.

Principalele sarcini ale 
campaniei electorale constau 
în întărirea forțelor care se 
pronunță pentru apărarea 
păcii, năzuiesc spre dezvol
tarea multilaterală a demo
crației, organizează rezisten
ța împotriva reacțiunii bur
gheze — se spune în rezoluția 
plenarei C.C.

Alegerile comunale, se sub
liniază în rezoluție, trebuie 
să se transforme într-o de
monstrație împotriva aven
turismului în politica exter
nă, pentru continuarea poli
ticii de neparticipare a țării 
la diferite alianțe, a politicii 
de neutralitate.

Teroriștii fasciști 
de capîsi fac

27 (Agerpres). — In 
zeci de oameni ne- 
sînt asasinați de 

ultracol-onialistă 
ca, cu

PARIS 
fiecare zi 
vinovați 
organizația 
OA.S., care încearcă 
ajutorul terorii și al crimei, 
să intensifice starea de încor
dare existentă pe teritoriul 
Franței și Algeriei^ pentru a 
zădărnici tratativele în proble
ma algeriană.

După cum transmite agen-

ția France Presse sîmbătă sea
ra teroriștii din OA.S. au or
ganizat în cartierul arab din 
Alger o serie de atentate de o 
sălbăticie rar întâlnită. Par- 
curgînd cu automobilele stră
zile acestui cartier, într-un 
„raid sîngeros55, după cum îl 
denumește agenția France 
Presse, huliganii din O.A.S. au 
deschis foc de arme automate 
asupra populației, omorînd și 
rănind grav zeci de persoane.

vor lua 
mii și 
diferite 

Comitetul

Comitetul inter-

celor mai bune

Fortul Bragg — 
o școală a crimei

ascuns pe colinele 
munților 

din statul 
vreo 30 

Fayette-

sub dominația 
(U.G-E.A.N.) etc.Fortul Bragg sînt la una din lec

țiile practice. înarmat doar cu o 
sîrmă subțire de otel, unul din
tre eî trebuie să se apropie pe 
nesimțite de „santinelă” și s-o 
sugrume. în poza de mai jos o 
autentică probă de sadism. Atacat 
pe la spate, f,inamicul" este în
șfăcat, doborît la pămînt, i se scot 
ochii cu degetele și 
cestea , sînf 
două „metode1 
a ucide. Elevii 
la școala crimei mai 
cunosc încă vreo 
douăzeci I

Aceste „frupe spe
ciale de intervenție** 
ale S.U.A. sînt pre
gătite pentru a ope
ra „adine pe terito
riile inamicului**.
Este semnificativă
harta de jos. Puteți 
vedea locurile unde 
se găsesc aceste 
centre de instrucție 
și împotriva căror 
țări sînt destinate 
ele — împotriva ță
rilor socialiste și îm
potriva fostelor co
lonii, care și-au do- 
bîndit recent inde
pendența națională. 
Indivizii aceștia care 
sînt dresați cu grijă 
și asmuțiți 
perialiștii 
împotriva popoare
lor sînf o plastică 
ilustrare a intențiilor 
agresive ale cercu
rilor conducătoare 
americane.

Pe absolvenții școlilor america
ne ale crimei de genul Fortului 
Bragg îi așteaptă, dacă vor încer
ca să intre în acțiune, soarta tu
turor. spionilor și diversioniștilor 
care au îndrăznit sa „opereze** 
în țările socialiste: un eșec ruși-

T". ndeva, ase . r 
împădurite ale 
Great Smoky 

Carolina (S.U.A.) la 
de km de orășelul 
viile, se găsește Fortul Bragg. Cu 
toate că nici stâncile, povârnișu
rile sau rîpele nu sînt o piedică 
serioasă pentru a ajunge aici, to
tuși numai cu multă greutate te 
poți apropia de locul cu pricina. 
Dacă ești însă în posesia unei le
gitimași speciale eliberată de Mi
nisterul de Război al S.U.A., a- 
tunci se schimbă lucrurile...

La Fortul Bragg se găsește car
tierul general a| așa-ziselor trupe 
speciale de intervenție (centre de 
instruire a acestor trupe sînt răs- 
pîndite atît în S.U.A. cît și în 
străinătate). La Fortul Bragg, sub 
comanda colonelului Edson Raff, 
numeroși tineri fac instrucție pen
tru a ajunge diversioniști, sabo
tori, spioni pe teritoriul țărilor 
străine. Cei care urmează această 
școală a crimei, care-și ascund 
adevăratele nume prin porecle, 
duc o viață primitivă. Astfel — 
așa cum relatează revistele ame
ricane — ei petrec săptămîni și 
chiar luni în mijlocul naturii, dor
mind prin copaci, hrănindu-se cu 
ce pot, inclusiv cu șerpi, perfec- 
ționîndu-se în tof acest timp în 
„erta“ de a ucide fără zgomot, 
de a se furișa neobservați, fără 
să lase urme, de a culege infor
mații, de a otrăvi sau a infecta 
cu ajutorul armei bacteriologice 
conductele de apă producînd ast
fel epidemii ucigătoare și multe 
altele.

Priviți fotografiile. Ucigașii de la

este ucis. A- GH. CHIDU

Pe csae ocrotește

Nehru și ministrul 
Krishna Menon, au

de im- 
americani

Bonn-ul •ea

participa numeroase
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ministru
Apărării, ___ r
întrunit în circumscripțiile lor 
electorale aproximativ cu 
25.000 de voturi mai mult de- 
cît adversarii lor. La aceste 
alegeri, Partidul Comunist din 
India a înregistrat un succes 
considerabil. Candidații co
muniști au obținut 71 de 
mandate în adunările legisla
tive ale statelor^ respectiv în 
statele Andhra Pradesh — 37 
mandate, în Bengalul de vest 
— 16 mandate, în Pundjab — 9 
mandate.

TUNIS. — Autoritățile frân
eze din Algeria au comis un 
ou act de agresiune împo- 
riva Tunisiei. După cum re
ntează corespondentul din 
'unis al agenției France 
'resse, care citează un comu- 
icat dat publicității de Mini- 
terul Informațiilor al Tuni- 
iei, duminică 25 februarie 
atru bombardiere franceze 
e tip „B-26“, care își au baza 
e teritoriul algerian, au bom- 
ardat teritoriul Tunisiei în 
egiunea Haidra. Acest bom- 
ardament, susținut și de arti- 
»ria franceză din Algeria, se 
pune în continuare în comu- 
icat, a durat două ore. A 
jst ucisă o femeie, iar alta a 
)st grav rănită.
CIUDAD DE GUATEMALA 

7 (Agerpres). — Patrioții din 
Guatemala au întreprins o 
cțiune curajoasă împotriva 
egimului de teroare fascis- 
ă, al dictatorului Ydigoras 
uentes.
Agenția United Press Inter

national relatează că la 26 
ebruarie grupuri de oameni 
narmați au capturat două 
tații de radio, transmițînd 
imp de o jumătate de oră 
peluri la răscoală armată.
Una din aceste stații, radio 

Jniversal — transmite agen- 
ia — se
propiere a palatului prezi- 
lențial, iar cea de-a doua la 
îțiva kilometri în afara ca- 
titalei guatemaleze.a-------

ULAN BATOR. — La 27 
februarie s-au împlinit 16 ani 
de Ia semnarea Tratatului de 
prietenie și asistență mutuală, 
precum și a acordului de co
laborare economică și cultu
rală dintre R. P. Mongolă și 
U.R.S.S.

BONN 27 (Agerpres). — Gu
vernul de la Bonn și-a întins 
din nou aripa ocrotitoare asu
pra binecunoscutului criminal 
de război Oberla'nder, care 
a ocupat ani de-a- rîndul pos
tul de ministru pentru proble
mele persoanelor strămutate 
și a fost înlăturat în urma 
protestelor opiniei publice.

După cum relatează „Die 
Welt am Sonntang15, Oberlă'n- 
der a preluat, „la rugămintea55 
cancelarului vest-german, A- 
denauer, funcția de președinte 
al așa-numitei „Organizații 
de land Oder-Neisse a U.C?D.- 
U.C.S.55. Ziarul arată că pro
cesul intentat lui Oberla'nder, 
ca urmare a activității pe care 
a desfășurat-o în timpul răz
boiului, a fost clasat.

acestei minunate 
Solii tineretului 

duce la Festival 
pace și prietenie 
tinere din patria

află în imediata

SAIGON 27 (Agerpres). — 
In noaptea de luni spre marți, 
în Vietnamul de sud s-a pro
dus o încercare de răsturnare 
a dictatorului fascist Ngo 
Dinh Diem. Potrivit informa
țiilor transmise de agențiile 
de presă, reședința din Saigon 
a președintelui marionetă al 
Vietnamului de sud, Ngo Dinh 
Diem, a fost obiectul unui a- 
tac aerian.

Agenția Associated Press 
transmite că „avioane de con
strucție americană au zburat 
deasupra Saigonului și au 
bombardat palatul preziden
țial55. In urma bombardamen
tului, o aripă a clădirii a 
fost distrusă. Potrivit relată
rilor corespondentului agen
ției United Press Internatio
nal, au fost ucise trei per
soane, iar alte 20 rănite. Un 
„consilier55 american a fost, 
de asemenea, ucis. Au fost 
avariate și alte clădiri din a- 
propierea palatului preziden-

țial, printre care clădirea 
radiodifuziunii.

Autoritățile sud-vietnameze 
au anunțat că avioanele care 
au bombardat palatul lui Ngo 
Dinh Diem făceau parte din 
efectivul forțelor aeriene sud- 
vietnameze. Aviatorii primi
seră ordin de a ataca forțele 
patriotice în vestul Vietna
mului de sud, dar au refuzat 
să execute ordinul și s-au în
dreptat spre Saigon.

Corespondentul agenției 
Associated Press relatează că 
la Saigon domnește o atmos
feră încordată. Trupe de 
tancuri și forțe de poliție au 
fost aduse de urgență la Saigon.

Știrea despre atacul împo
triva palatului lui Ngo Dinh 
Diem, transmite agenția Fran
ce Presse, a produs conster
nare la Washington, unde se 
credea că, în urma sporirii a- 
jutoruldi militar american, 
poziția dictatorului Ngo Dinh 
Diem s-ar fi întărit.


