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Organizare bună —
productivitate sporită

■ ecția forjă a U- 
zinei „Indepen
dența"-Sibiu. A-

ici este unul din 
locurile de mun
că din uzină unde 
ordinea, curățe

nia și frumosul au găsit un 
larg cîmp de aplicare. Deși 
este o secție „grea" unde de 
obicei se spune că, dat fiind 
specificul muncii, e greu să 
păstrezi curățenia, totuși in- 
trînd în secție te impresionea
ză plăcut curățenia și frumo
sul care domnesc peste tot, 
faptul că locul de muncă al 
fiecărui tînăr este bine orga
nizat, sculele și dispozitivele 
așezate frumos în rafturi.

Este și firesc să fie așa 
pentru că fiecare tînăr din 
uzină a înțeles că, organizîn- 
du-și mai judicios munca, cîș- 
tigă zilnic minute prețioase, 
minute care apoi se concreti
zează în mai multe produse 
lucrate mai atent, mai bine, 
într-un cuvînt, de calitate mai 
bună. De fapt tinerii știu că, 
alături de introducerea teh
nicii noi, de perfecționarea 
continuă a procesului tehno
logic, un rol important în spo
rirea productivității muncii îl 

k are și buna organizare a mun- 
* cii. Iată de ce atunci cînd, 

în urmă cu cîteva luni, comi
tetul U.T.M. din întreprindere 

■a organizat discuții în toate 
secțiile uzinei în legătură cu 
mai buna aplicare a inițiati
vei tinerilor de la Uzina „Tu- 
dor Vladimirescu", mulți ti
neri și-au luat angajamente

Au îndeplinit 
planul trimestrial

Sondorii întreprinderii de 
foraj Ploiești au îndeplinit cu 
11 zile înainte de termen pla
nul de foraj pe primul trimes
tru al anului. Un rol de sea
mă în obținerea acestui succes 
l-a avut utilizarea pe scară 
largă a metodelor avansate de 
lucru și în mod deosebit a fo
rajului cu turbina. Din în
treg volumul de foraj realizat 
anul acesta, circa 40 la sută a 
fost executat cu turbina. Fo
losind această metodă, sondo
rii ploieșteni reduc durata de 
săpare a sondelor, făcînd în 
același timp și însemnate eco
nomii. Brigada condusă de co
munistul Ion Vlaicu, de pildă, 
aplicînd forajul cu turbina a 
săpat de la începutul anului 
și pînă acum, la mare adîn- 
cime, două sonde, cu 17 zile 
înaintea termenului stabilit și 
cu cheltuieli mai mici cu a- 
proape un milion de lei față 
de prevederile devizului.

(Agerpres)
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Ajutor tovărășesc
Cele 223 de gospodării co

lective tinere din regiunea 
Suceava întreprind numeroa
se acțiuni pentru a obține 
încă din primul an de exis
tență rezultate cît mai bune 
în toate domeniile de activi
tate. Colectiviștii din Pătrăuți, 
de exemplu,, și-au procurat 
30 de juninci de rasă și 100 
de oi cu lînâ fină și semi- 
fină.

Colectiviștii din alte nume
roase comune, printre care 
Ipotești, Salcia, Plopeni și 
Dumbrăveni, amenajează ră
sadnițe pentru cultura legu
melor, transportă gunoi la 
cîmp.

In munca lor, gospodăriile 
colective tinere sînt ajutate

concrete privind aplicarea a- 
cestei valoroase inițiative.

Mai întîi s-au luat măsuri și 
s-a evacuat din secții tot ce 
era de prisos: resturi de ma
teriale, scule și dispozitive de-

piese. Și totuși, rezultatele lor 
în producție erau diferite. Se
cretarul comitetului U.T.M., 
Nicolae Ciucudeanu, a urmă
rit munca celor doi tineri și 
le-a arătat că acest lucru se

Cum este aplicată la Uzina „Independența0- 
Sibiu inițiativa tinerilor de la Uzinele 

„Tudor Vladimirescu0

zări duce la creșterea produc
tivității muncii. Ion Erwin, ve
cinul său, pierdea în fiecare 
dimineață 15-20 de minute cu 
căutarea și aducerea sculelor, 
a materialelor la locul de 
muncă. Și evident, acest timp 
se reflecta în rezultatele slabe 
obținute în muncă. Am popu
larizat acest exemplu care a 
reușit să convingă și pe alți 
tineri de rolul însemnat al 
bunei organizări a muncii.

Proletari Bin toate țările, uniți vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

fecte, piese ce fuseseră în ur
mă cu multă vreme rebutate 
etc. Apoi a fost luată o serie 
de măsuri pentru o mai bună 
organizare a producției la fie
care loc de muncă.

Să luăm un exemplu. în a- 
telierul de strungărie al sec
ției abataj lucrează alături doi 
tineri. Amîndoi au aproxima
tiv aceeași calificare. Și imul 
și altul lucrează la aceleași

datorește, în primul rînd, mo
dului diferit cum își organi
zează locul de muncă. Nicolae 
Nan, de pildă, își aranja și 
pregătea cu o zi înainte toate 
sculele, desenele și materialele 
necesare. Aceasta îl ajuta să 
înceapă să lucreze efectiv în
că din primul minut, să fo
losească mai bine timpul în 
producție. Și cum este și fi
resc rezultatul bunei organi-

Din inițiativa comitetului 
U.T.M., s-au luat diferite mă
suri pentru mai buna organi
zare a muncii. Cite minute nu 
cîștigă fiecare muncitor, de 
pildă, numai prin faptul că 
în secțiile prelucrătoare s-au 
confecționat rafturi la fiecare 
mașină unde sînt așezate pie-

VASILE DINULESCU
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Ajutați de un agronom, 
brigadierii de cîmp ai ti
nerei gospodării colective 
din satul Viforoasa, raionul 
Tg. Mureș stabilesc și par
celează terenul pentru 

cultura porumbului.

Foto : AGERPRES

Sînt inginerul
colectivei...

â m lucrat pînă nu de mult la 
yj Școala profesională horti

colă din Vălenii de Munte. 
Desigur, munca mea în școală era 
utilă, ajutam și eu la creșterea 
unor noi cadre pentru agricultură. 
Dar odată cu încheierea în satele 
regiunii noastre • colectivizării 
agriculturii, s-a ivit nece
sitatea mai multor cadre de spe
cialiști, de agronomi, care să ajute 
concret noile gospodării colective 
pentru ca încă de la început a- 
cestea să obțină rezultate bune. 
Aici era, deci, locul meu. lată de 
ce, împreună cu colega mea 
Ioana Pefricilă, am hotărît să 
mergem în cite o gospodărie co
lectivă nouă. Colega mea a ple
ca/ la G.A.C. din Mîneciu Pămîn- 
teni, iar eu la cea din Drajna de 
Jos. Cînd am ajuns aici, colecti
viștii m-au înconjurat cu dragoste 
și căldură și am înjeles mai bine 
că am luat o hotărîre chibzuită. 
Gospodăria are 1.232 de ha de 
teren. Cerînd sprijinul organizației 
de partid și împreună cu consiliul 
de conducere, prima mea datorie 
a lost aceea ca împreună cu co
lectiviștii să rezolvăm problemele 
organizatorice mai importante și 
sa stabilim planul de producție 
pe acest an. Am organizat trei 
brigăzi de producție cu 13 echipe.

de specialiști și de cadre de 
conducere din gospodării a- 
gricole colective cu o bogată 
experiență. Aceștia sprijină 
noile gospodării colective în 
întocmirea planului de pro
ducție, organizarea muncii pe 
brigăzi și echipe, instruirea 
brigadierilor și a șefilor de 
echipe etc.

(Agerpres)

IO] u cîtec< zile în 
OT urmă, răspunând 

. la invitația corni- 
I teiului U.T.M. din 

r| comuna Aurel 
Vlaicu, raionul O- 
răștie, secretarul 

organizației de bază U.T.M. de 
la G.A.C. din Romos (gospo
dărie colectivă tînără, înfiin
țată la începutul acestui an) 
a făcut zilele trecute, împreu
nă cu cîțiva membri ai comi
tetului U.T.M. pe gospodărie, 
o vizită vecinilor lor din sa
tul Aurel Vlaicu. Au plecat 
devreme de acasă. Voiau să 
aibă timp să se intereseze în
deaproape de munca comitetu
lui organizației de bază U.T.M. 
de aici, de activitatea tineri
lor. de rezultatele obținute de 
această gospodărie colectivă 
fruntașă.

Iată-i discutînd cu gazdele. 
Faptele aflate sînt interesante. 
Oaspeții vor amănunte, vor să 
știe cum a procedat organi
zația de bază U.T.M. de aici 
într-o situație sau in alta. Ex
plicațiile primite le satisfac 
curiozitatea firească. Organi
zația de bază U.T.M. a des
fășurat și desfășoară, sub con
ducerea organizației de partid, 
o largă muncă politică educa
tivă în rîndul tinerilor colec
tiviști. Formele folosite ? 
Multe adunări generale des
chise care au avut această 
temă, învățămîntul politic le-

“ „Vrem să învățăm ~ 
din experiența voastră44
gat de viața și preocupările 
tinerilor colectiviști, discuțiile 
la care au fost invitați.să vor
bească membri ai consiliului 
de conducere al G.A.C. sau co
lectiviști mai vîrstnici care se 
bucură de mult prestigiu. Un 
rol important îl au apoi adu
nările generale ale organiza
țiilor U.T.M. pe brigăzi, la 
pregătirea cărora comitetul 
U.T.M. pe gospodărie acordă 
un ajutor concret.

— Și ce se discută în aceste 
adunări ? întreabă Mihai Mo
tor o ga.

— Depinde de ceea ce este 
mai important în momentul 
acela. De exemplu, la adunări
le generale care au avut loc 
nu de mult s-a discutat des
pre participarea noastră, a 
tineretului, la lucrările din 
campania agricolă de primă
vară. Le-am făcut cunoscute 
tinerilor sarcinile de plan pe 
anul acesta ale gospodăriei co
lective; le-am arătat că ele 
vor putea fi realizate dacă fie
care colectivist — deci și ei 
— va participa cu regulari
tate la muncă. Le-am spus că 
organizația de partid și con
ducerea gospodăriei se bizuie

deosebită pe care o are crește
rea animalelor pentru econo
mia națională și pentru gospo
dăria colectivă, le-am demon-

au

pe forțele noastre, că atunci 
cînd s-a stabilit planul s-a 
ținut seama de toate brațele 
de muncă existente în gospo
dărie ; deci, realizarea lui de
pinde de toți și de fiecare in 
parte. Cu această ocazie
fost repartizate sarcini concre
te pentru fiecare utemist și 
tînăr. Toți știu că de înde
plinirea lor răspund atît în 
fața gospodăriei cît și în fața 
organizației de bază U.T.M.

— Dar în alte situații, mai 
deosebite, cum ați procedat ? 
— întreabă unul dintre oaspeți.

— Da, am avut și situații 
mai deosebite — îi răspunde 
Aurel Bota, secretarul organi
zației U.TM. din gospodăria 
gazdă. Nu acum. Cu mai mul
tă vreme în urmă. Erau unii 
tineri care aveau părerea că 
este rușine să lucrezi în sec
torul zootehnic. Firește, orga
nizației de bază U.T.M. îi re
venea datoria să le demon
streze că greșesc. Am organi
zat adunări generale în care 
am discutat în mod deosebit 
despre această meserie, am a- 
vut discuții personale cu mulți 
dintre ei. Cu aceste ocazii, 
le-am explicat importanța

strat ca zn G.A.C. îngrijirea 
animalelor este o meserie de 
măre răspundere. Le-am pre
zentat exemple de îngrijitori 
fruntași de prin părțile noas
tre. Sînteți curioși să aflați 
dacă munca aceasta a dat 
roade ? Știți doar că la noi 
lucrează mulți tineri în secto
rul zootehnic. Și sînt mult mai 
mulți aceia care doresc să îm
brățișeze această meserie. De 
aceea nu ne-a fost deloc greu 
atunci cînd organizația ăe 
partid și consiliul de condu
cere al gospodăriei ne-au ce
rut să recomandăm și alți ti
neri care să fie repartizați să 
îngrijească de ■ animalele cu 
care a sporit șeptelul proprie
tate obștească. Membrii comi
tetului U.T.M. au discutat cu 
Nicolae Ciolan, cu Ion Rusan 
și cu alții și i-au recomandat 
consiliului de conducere al 
gospodăriei.

— Și se descurcă, se pricep, 
fac treabă bună ?

— Firește. în primul rînd 
pentru că-și iubesc meseria și

în al doilea rînd pentru ca sînt 
ajutați. De pildă, organizația 
de bază U.T.M. a primit sar
cina din partea organizației 
de partid să se ocupe de în
scrierea tuturor tinerilor în
grijitori de animale la cursu
rile cercului zootehnic și de 
buna lor pregătire. Trebuie să 
vă spunem că n-a lipsit nici- 
unul de la nici o lecție și s-au 
prezentat bine pregătiți la de
monstrațiile practice. Ca să le 
venim mai mult în ajutor, cu 
sprijinul consiliului de condu
cere al gospodăriei a fost or
ganizată vitrina aceea de cărți 
de specialitate pe care ați vă
zut-o.

Tinerii oaspeți s-au in
teresat și au primit răspun
suri concrete și în legătură cu 
mobilizarea tineretului la alte 
acțiuni cu caracter economic, 
în legătură cu problemele 
vieții interne de organizație, 
cu organizarea timpului liber, 
a muncii cultural-educative 
etc.

Mulțumindu-le tinerilor gaz
de pentru ajutorul primit, cei 
din Romos i-au invitat să vină 
peste cîtva timp la ei să vadă 
roadele acestui util schimb de 
experiență,

T. OANCEA
R. LAL

în fruntea lor au fost aleși oameni 
harnici, cu experiență bună în 
organizarea muncii. Pentru cS ne 
aflam în campania agricolă de 
primăvară, am căutat să folosim 
cît mai bine forțele și mijloacele 
de care dispune gospodăria pen
tru urgentarea unor lucrări la or
dinea zilei. Am stabilit terenul 
pentru cultura porumbului, pentru 
grădina de zarzavat și am luat 
măsuri pentru urgentarea trans
portului îngrășămintelor naturale 
pe cîmp. Folosim aceste zile încă 
nefavorabile însămînțărilor la o 
serie de alte lucrări. Valorificarea 
terenurilor în pantă este o lu
crare importantă în gospodăria 
noastră colectivă. Avem în plan 
ca în acest an să plantăm cu 
pomi fructiferi 50 de ha. într-o 
adunare generală am arătat co
lectiviștilor că această lucrare se 
poate face în bune condiții 
acum. Ei au înțeles și au ieșit cu 
toate forțele pe dealuri. Am pi
cheta/ deja 36 ha și au fost săpate 
peste 2.500 de gropi. S-au pro
curat, de asemenea, materiale 
pentru construirea unui grajd ți 
a unui saivan, dat fiind că gos
podăria va cumpăra în acest an 
30 de juninci, 10 vaci cu lapte, 200 
de oi și unele animale de trac
țiune. Atenția noastră este îndrep
tată în prezent spre efectuarea 
lucrărilor agricole în bune condi
ții pentru a asigura încă din 
primul an sporuri mari de recoltă 
și în special la grîu și porumb.

Ca utemistă, vreau să adaug că 
pe lingă sarcinile profesionale 
ce-mi revin, voi ajuta zi de zi și 
organizația U.T.M. ca să-i mobi
lizeze pe toți tinerii acolo unde 
gospodăria colectivă va avea mai 
multă nevoie de munca lor. Sînt 
în tînăra noastră gospodărie co
lectivă aproape 300 de utemiști 
și tineri. Pentru ca aportul lor să 
fie cît mai mare este nevoie ca 
fiecare să vină zilnic la muncă, să 
facă lucrările de bună calitate și 
la timp.

Voi face tot ce-mi stă în 
putință ca toate cunoștințele do- 
bîndite în anii de studiu să fie 
cît mai bine puse în slujba înflo
ririi colectivei.

EUGENIA SIMION 
inginer agronom la G.A.C. 

Drajna de Jos, raionul Teleajen, 
regiunea Ploiești

Pe Calea Griviței din Bucu
rești se instalează iluminatul 

fluorescent.
Foto : GEORGE BUȘOIU
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• Viața de organizație.

Cum îi pregătim pe vii
torii utemiști.

• Concursul nostru orga
nizat în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la 
crearea U.T.C. din Ro- 
mînia.

• Avancronică muzicală.

Multe din tainele meseriei 
le află viitorii muncitori la 
orele de practică. Iată, in 
fotografie, pe elevii fruntași 
Gh. Grivel și Gh. Nedescu 
de la Grupul școlar minier 
Petroșani lucrînd la strung.

Foto : I. CUCU

Succese ale radioamatorilor 
noștri

Radioamatorii romîni au obfinut 
în ultima vreme noi succese. 
Printre acestea se numără recep- 
fionarea operativă a semnalelor 
emise de noul satelit artificial al 
pămîntului lansat recent în Uni
unea Sovietică, precum și stabili
rea de legături radio cu stafiile 
sovietice și americane din Anfarc- 
tida și stafia în derivă din Arc
tica.

Performanțe remarcabile au fost 
obținute de radioamatorii din țara 
noastră și la concursurile interna
ționale. La concursul organizat de

Radioclubul central al Uniunii So
vietice, în 1961, R. P. Romînă a 
ocupat locul II din aproape 40 de 
țări participante. Tot anul trecut, 
la concursul organizat de R. S. 
Cehoslovacă, radioamatorii romîni 
s-au clasat pe locul II din 45 de 
țări participante. La un alt concurs 
internațional, organizat de revista 
„C. Q. — Magazine” din S.U.A. 
una dintre stațiile radioamatorilor 
romîni a obținut locul întîi pe 
Europa la etapa telefonie.

(Agerpres) |

O nouă linie
Pentru a face față cerințe

lor tot mai mari de material 
izolant necesar șantierelor de 
construcții, la Fabrica Telea- 
jen-Berceni a intrat recent în 
funcțiune, cu mult înainte de 
termen, o nouă linie tehnolo
gică pentru fabricarea de vată 
minerală. Aceasta este a pa
tra linie tehnologică intrată

tehnologică
aici în funcțiune în ultimul 
timp. în prezent capacitatea 
anuală de producție a între
prinderii a ajuns la peste 
24.000 tone de vată, asigurîn- 
du-se astfel material izolant 
pentru șantierele de construct 
ție din regiunile București, 
Argeș, Ploiești și altele.

(Agerpres)

154 spectacole pentru sate

La înfrumusețarea 
orașelor și șalelor
Un mare număr de tineri 

din orașele și satele regiunii 
Ploiești, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., participă la ac
țiunile de înfrumusețare a ora
șelor și satelor regiunii. In a- 
cest an ei au amenajat nume
roase terenuri sportive, parcuri 
și spații verzi.

Tinerii din gospodăriile de 
stat și colective au obținut 
realizări frumoase în acțiunea 
de curățire și întreținere a iz
lazurilor. Ei au plantat, de ase
menea, de-a lungul șoselelor, 
în parcuri și în curțile școlilor 
Dește 60.000 de pomi.

(Agerpres)

Economii prin metode avansate
Colectivul laminorului de 

profile de 650 mm de la Com
binatul siderurgic Hunedoara
— cel mai mare agregat si
derurgic de acest fel din țară
— a generalizat la întreaga 
producție metoda de laminare 
la dimensiuni cît mai apro
piate de produsul finit.

Pe această cale, laminoriștii 
au economisit în primele 2 
luni și jumătate din acest an 
350 tone de metal, ceea ce 
echivalează ou oțelul necesar 
pentru fabricarea a 149 de 
combine de recoltat cereale. 
Totodată, profilele — avînd 
dimensiuni cît mai apropiate 
de cerințele uzinelor — sînt 
prelucrate și transformate

mai ușor în diferite piese. In 
același timp durata de func
ționare a mașinilor și utilaje
lor de prelucrare se prelun
gește.

(Agerpres)

De curînd, Teatrul de stat 
din Bacău, cu premierea pie
sei „Oamenii înving" de Al. 
Voitin, a prezentat cea de a 
100-a premieră de la înfiin
țarea sa. în activitatea tea
trului un loc important l-a o- 
cupat realizarea de spectacole

pentru sate. în anul trecut a- 
proape 40.000 de țărani din 
satele regiunii Bacău au vi
zionat cele 154 spectacole rea
lizate pentru sate. în acest an 
numărul spectacolelor pentru 
sate va ajunge la 200.

I. ARGEȘANU

In sectorul țesători© al în
treprinderilor Textile Ga
lați lucrează și brigada
de țesătoare fruntașe
condusă de Maria Pascali. 
Tinerele lucrează la cîte 8 
războaie fiecare. Ele dau 
țesături de bună calitate 
și își depășesc planul lu
nar, în medie, între 5 și 

12 la sută.

CASE NOI
în comuna Rostu, raionul 

Băilești, aproape jumătate din 
locuințe sînt construcții noi, 
ridicate în ultimii ani. Faptul 
este caracteristic aproape tu
turor satelor și comunelor re-

giunii Oltenia. Numai în ul
timii ani, mai bine de 17.000 
de familii de țărani colecti
viști, dintre care foarte mulți 
tineri proaspăt căsătoriți, s-au 
mutat în locuințe noi.

Pregătiri pentru Festivalul republican 
al școlilor și institutelor de artă

In aceste zile circa 700 de elevi 
și studenfi din învățămîntul mediu 
și superior artistic se pregătesc 
pentru a participa la cel de al 
V-lea Festival republican al școli
lor și institutelor de artă. Pentru 
această manifestare culturală, de
venită tradițională, ei au pregătit 
un bogat repertoriu liric șl dra-

mafic, precum și numeroase lucră
ri de artă plastică cu o tematică 
variată.

In cadrul etapei finale a Festi
valului, care se va desfășura în 
Capitală între 25 martie și 3 apri
lie, vor avea loc numeroase ma
nifestări cultural-artistice : concer
te șl recitaluri, spectacole de tea-

fru, operă și balet, o expoziție cu 
cele mai reușite lucrări de artă 
plastică și artă decorativă.

De asemenea, cu prilejul festi
valului se organizează un concurs 
de creație muzicală pentru cîntece 
da masă inspirate din viața nouă 
a patriei noastre.

(Agerpres)

Coperte din material 
plastic

întreprinderile industriei 
chimice produc din materiale 
plastice cantități sporite de 
ghiozdane, penare, călimări și 
alte rechizite pentru uzul șco
larilor.

In acest an, la Fabrica de 
mase plastice București se 
execută coperte pentru 60 ti
tluri de manuale școlare de 
la clasa I pînă la a Xl-a. Zil
nic se fac aici mai mult de 
20.000 de asemenea produse. 
Din luna ianuarie pînă acum 
colectivul fabricii a livrat di
feritelor tipografii din țară 
circa 1.000.000 de coperți de 
cărți.

(Agerpres)
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Inwățâmintul 
politic U. T. M.

Zile
vacanta

în școlile din Cluj
niuy

M

n cadrul învăță- 
mîntului politic 
U.T.M., la școlile 
din Cluj funcțio
nează 81 de cicluri 
de conferințe. Or
ganizațiile U.T.M.

au stabilit temele ținînd sea
ma de propunerile utemiștilor, 
de nivelul de pregătire al ele
vilor, de cerințele muncii e- 
ducative din cadrul fiecărei 
organizații de clasă. Astfel, 
la clasele a IX-a și anii II ai 
școlilor profesionale au fost 
alese, în general, teme din 
trei cicluri de conferințe: 
„Momente din lupta U.T.C.", 
„Activitatea ideologică — tă- 
rîm principal al luptei de 
clasă" și „Sistemul mondial 
socialist — factor hotărîtor al 
dezvoltării societății contem
porane". La clasele a X-a 
s-au ales teme din ciclul de 
conferințe: „Cum va arăta 
R.P.R. în anul 1965" și „Opozi
ția ireductibilă dintre știință 
și religie". Pentru fiecare ci
clu de conferințe au mai fost 
stabilite și două teme supli
mentare („Trăsăturile morale 
ale elevului de tip nou", „Rea
lizările obținute în regiunea 
Cluj în anii regimului demo
crat-popular"). Lectorilor, re
crutați cu ajutorul organiza
țiilor de partid, le acordăm 
sprijin pentru a ține în fața 
elevilor expuneri interesante, 
strîns legate de activitatea de 
zi cu zi a școlii. De la 
început ei au fost repartizați 
pe cicluri de conferințe — cite 
8—9 la un ciclu — ținîndu-se 
seama de pregătirea ce o au. 
Spre exemplu, pentru cicluri
le de conferințe „Cum va ară
ta R.P.R. în anul 1965", co
lectivul de lectori este format 
din mai mulți profesori de e- 
conomie politică. Lectorii vor 
rămîne în cadrul acelorași co
lective — pe cicluri — pînă la 
încheierea anului de învăță- 
mînt politic. în felul acesta 
le asigurăm posibilitatea să 
aibă continuitate în pregă
tire.

Stabilirea bibliografiei pen
tru temele alese s-a făcut la 
început de an școlar. Astfel, 
lectorii au timpul necesar să 
studieze un material bogat, să 
elaboreze tematica. Lunar, co
lectivele de lectori se întîlnesc

PRACTICĂ IN UZINĂ

Zncă din luna 
septembrie, la 
secția sculerie 

generală a Uzinelor 
„23 August" au venit 
să facă practică în 
producție, cite o zi pe 
săptămină, 163 elevi 
din clasele a IX-a de 
la Școala medie nr. 13 
„Mihai Viteazu". După 
ce au vizitat uzinele 
și au făcut instructajul 
de protecția muncii și 
tehnica securității, e- 
levii au fost reparti
zați pe lîngă cei mai 
buni muncitori din 
secție. Muncitorii, teh
nicienii șl inginerii 
i-au primit cu drag pe 
elevi, le-au explicat 
cum funcționează ma
șinile, strungurile.

Au trecut cîteva

luni. Elevii s-au fami
liarizat cu secția și 
manifestă un interes 
crescînd pentru mun
că. Caietele lor de 
practică, pline de 
schițe și notițe, oglin
desc preocupare pen
tru Însușirea diferite
lor profesiuni. Munci
torii fi ajută cu dra
goste. Cu prilejul anu
lui nou, elevii lejiu 
trimis muncitorilor fe
licitări, s-au fotogra
fiat Împreună. Pe de 
altă parte, tineretul

â tmosfera: vie, antre- 
nantă, tinerească.

Ora de matematică : o 
adevărată pădure de mîini ri
dicate, șiruri albe de ecuații 
și reprezentări grafice popu- 
lînd tabla neagră, concentrare, 
atenție.

Ora de istorie : prelegerea 
atrăgătoare trezește interesul 
tuturor (tov. profesor Popa 
Gheorghe povestește atît de 
frumos !), întrebări și răspun
suri bine formulate, care do
vedesc seriozitate, preocupare.

Catalogul: majoritatea no
telor de la 7 în sus, făcîndu-și 
loc victorioase. în chenarele 
rubricilor.

Elevii: Popa Teodora. Mun- 
teanu Marian, Hack Mariana, 
Grigoriu Rodica. Nicolae Mi- 
haela, Ionescu Marian și alții 
— fruntași la învățătură, 
fruntași în munca obștească.

Pentru elevii clasei a Xl-a 
C de la Școala medie nr. 27 
din Capitală, pregătirea exa
menului de maturitate a în
ceput de mult, chiar din pri
mele zile ale anului școlar în 
curs. Fii de muncitori. în cea 
mai mare parte, elevilor dia
tei a Xl-a C munca perseve
rentă nu le e străină : studiul 
individual, baza bunei pregă-

consulte, 
expuneri

să consulte 
în cele mai

la comitetul orășenesc U.T.M. 
și discută tematica propusă 
pentru următoarea lecție. Dis
cuțiile acestea sînt deosebit de 
folositoare, deoarece ne dau 
posibilitatea să întregim te- 
maticile. Acestea sînt apoi dis
cutate la Cabinetul orășenesc 
de partid.

Prima expunere ținută în 
cadrul ciclurilor de conferințe 
nu ne-a mulțumit. Practic, ea 
s-a desfășurat astfel: lectorul 
a mers în școală, a făcut ex
punerea și a plecat. Nu s-au 
desfășurat discuții, nu s-au 
pus întrebări. Nici nu ne pu
team aștepta la aceasta de
oarece n-a existat preo
cuparea pentru a recoman
da elevilor bibliografia pe 
care s-o consulte. La ur
mătoarele expuneri situa
ția nu s-a mai repetat, 
încă la începutul fiecărei luni, 
comitetele U.T.M. din școli 
(la școlile medii nr. 3, 11, „Ni
colae Bălcescu", „Emil Raco- 
viță", „Grupul școlar co
mercial) afișează bibliografia 
pentru expunerea care urmea
ză. între cele două expuneri, 
birourile U.T.M. de an îndru
mă pe elevi 
bibliografia.
multe școli elevii și-au fă-* 
cut caiete 
în felul acesta 
rea vine să întregească 
noștințele dobîndite de elevi 
prin studiul bibliografiei, să 
clarifice unele probleme pe 
care nu le-au înțeles suficient. 
După expunere se poartă 
discuții interesante, se pun 
întrebări. Discuțiile sînt foar
te vii, mai ales atunci cînd 
lectorul reușește să prindă în 
expunerea sa fapte din viața 
colectivului în fața căruia 
vorbește. Din păcate, din acest 
punct de vedere expunerile 
sînt încă deficitare.

Unele comitete U.T.M. (de 
la Școala medie nr. 3, Școala 
medie de muzică și altele) au 
hotărît să organizeze la unele 
teme seminarii, pentru a le 
oferi elevilor posibilitatea 
să aprofundeze cunoștințele, 
să-și clarifice mai bine unele 
probleme.

La începutul celui de-al 
doilea trimestru comitetele 
U.T.M. din școli au analizat, 
în ședințe lărgite, sub îndru-

de conspecte.
expune- 

cu-

uzinei îi invită pe 
elevi la diverse mani
festări cultural-artis
tice și sportive sau 
organizează împreună 
reuniuni, simpozioane 
literare etc. Pe zi ce 
fiece, elevii se simt 
tot mal legați de uzina 
In care au cunoscut 
pentru prima dală 
satisfacția pe care ți-o 
di m'inca șl unde 

și-au făcut numeroși 
prieteni.
ILIE MUNTEANU 

controlor tehnic

Elevi ai Școlii medii „Nicolae Băl- 
cescu' din Biăila în vizită Ia Uzinele 
de utilaj greu de construcții Brăila.

Foto: N. STELORIAN

firi este înfăptuit cu serio
zitate de fiecare dintre ei. Dar 
nu numai atît : biroul U.T.M. 
al clasei împreună cu diri
gintele clasei și cu tov. Surtea 
Nicolae, secretarul organizației 
U.T.M. pe școală au alcătuit 
un plan de activitate urmărind 
recapitularea materiei par
cursă în anii precedenți, înce- 
pînd cu matematica și limba 

In preajma examenului
de maturitate

romînă și continuînd cu fizica 
și economia politică. Reparti
zarea judicioasă a orelor de 
recapitulare pe materii s-a 
dovedit rodnică : succesele 
obținute la matematică, 
ba romînă, fizică, chimie 
semnificative.

« Cunoștințele vechi 
stituie o temelie pentru 
noi. Reîmprospătîndu-le, 
asigurăm însușirea temeinică a 

lim- 
sînt

con- 
cele 

ne

marea organizațiilor de partid, 
desfășurarea învățămîntului 
politic U.T.M. Concluziile a- 
cestor ședințe și măsurile pro
puse au fost studiate de co
mitetul orășenesc care a sta
bilit măsuri concrete pentru 
continua îmbunătățire a în- 
vățămîntului politic U.T.M. în 
școlile orașului Astfel, la 
unele cicluri de conferințe, au 
fost trimiși să țină expuneri 
activiști ai comitetului orășe
nesc U.T.M. De asemenea, pen
tru a veni în ajutorul lectori
lor, pe lîngă discutarea tema
ticilor, organizăm acum și ex
punerea temelor care urmează 
să le țină în fața elevilor — 
expuneri model. Prin aceasta, 
vrem să-i sprijinim pe lectori 
să se pregătească mai temei
nic, să le dăm îndrumări me
todice, să-i ajutăm să vor
bească liber, pe baza unor te
matici vaste. Elevii ascultă cu 
mai mare interes asemenea 
expuneri.

ECATERINA ALBU
t secretar al Comitetului 

[ orășenesc U.T.M. Cluj

III rganizația noastră 
de bază este for
mată din utemiș
tii din cele trei 
clase a Xl-a. Sîn- 
tem un colectiv u- 
nit, entuziast, pa

sionat după o activitate bo
gată, interesantă. Cu toate a- 
cestea, unii dintre noi mai 
uită uneori că principala 
noastră sarcină este învățătu
ra, că sîntem datori să ne 
pregătim temeinic pentru 
muncă și viață. Iată de ce în 
centrul atenției organizației 
de bază U.T.M. a claselor a 
Xl-a a stat permanent munca 
politico-educativă pentru dez
voltarea conștiinței cetățe
nești a elevilor, pentru ridi
carea răspunderii lor față de 
învățătură. La începutul anu
lui școlar am organizat învă- 
țămîntul politic U.T.M. Au 
fost înscriși, la cererea lor, 
toți elevii dintr-a Xl-a. Ne-am 
ales ca ciclu de conferințe 
„Ce a dat regimul democrat- 
popular tineretului-. Elevii 

-- - - ' la aceste
un

participi cu toții 
conferința manifesting 
real interes pentru de.

Cunoștințele pe care le ca
pătă elevii în cadrul Invăță- 
mîntului politic sînt întregite 
de informările politice săptă- 
mînale. Informările politice 
nu durează mai mult de 15-20 
minute și ele cuprind o scur
tă explicare a principalelor e- 
venimente Interne și interna
ționale.

Informările politice, ca șl 
„Colțul Scînteii tineretului"»

materiei noi « mărturisește o 
elevă.

★
Este cunoscut faptul că 

ceea ce scrii ți se întipărește 
mai bine în minte. Fiecare 
elev al clasei a Xl-a C și-a 
alcătuit câte un „caiet de re
capitulare" la materiile prin
cipale.

Iată caietele de matematică: 

și perse-

probleme din diferite capitole, 
exerciții nenumărate, a căror 
rezolvare cere efort 
verență.

Iată caietele de 
lanțuri de formule 
cu pricepere, ordonate într-o 
armonie perfectă, 
definiții.

Iată caietele de 
mină : conspecte 
bine întocmite, reținând idei 
esențiale, titluri și date.

chimie : 
dezlegate

obsermfii.

limba ro- 
sistemcitice.

După o oid da geografia..

constituit în fiecare clasă, sau 
„Revista presei", care se ține 
regulat, contribuie la ridicarea 
nivelului politic al elevilor, la 
dezvoltarea răspunderii lor 
față de învățătură. In multe 
informări poltice s-a vorbit 
despre felul în care muncitorii 
din fabrici își îndeplinesc sar
cinile lor de producție, des
pre lupta lor pentru o cali
tate superioară a produselor. 
Faptul acesta a dat de gîndit 
acelor elevi — puțini la nu
măr — care se pregăteau su
perficial, mulțumindu-se cu 

note la limită ca Abseleanu 
Orhan, Panaitescu Adrian și 
alții. în ultima vreme ei au 
început să învSțe mai bine și 
să obțină note de la 7 în sus.

Adunările generale U.T.M., 
prin temele alese, prin ordi
nea lor de zi, au contribuit 
într-o mare măsură la reu
șita întregii noastre activități, 
în alegerea ordine! de zi și 
în buna lor pregătire am a- 
vut în permanență și ajuto
rul prețios al tovarășilor di- 
riginți. Un exemplu. Consta
tând rămînerea în urmă la 
învățătură a unor elevi, co-

Consfătuire
cu elevi

l ''' H 

g , 4 '.?- Jn seraliști

Controlul periodic al aces
tor caiete, în care elevii no
tează tot ceea ce repetă, este 
o preocupare de seamă a ca
drelor didactice.

Clasa a Xl-a C este un co
lectiv unit, bine cristalizat. 
Respectul, întrajutorarea reci
procă, prietenia sinceră, ade
vărată, întăresc și mențin uni
tatea lui.

Acum, in pragul maturității, 
colectivul clasei și-a strîns și 
mai mult rîndurile în vederea 
unei reușite unanime la exa
menul ce le ită în față. Pen
tru o pregătire egală, susținu
tă, s-au format grupe de în
vățătură, care-i cuprind de 
obicei pe cei ce locuiesc în ve
cinătate. După o perioadă bine 
stabilită de studiu individual, 
grupele se întrunesc pentru 
a discuta și recapitula mate-

r

If

mitetul U.T.M. de an a hotă
rît să-i cheme să discute cu 
ei. Aceste discuții n-au dat 
însă roadele așteptate. Atunci 
a intervenit experiența peda
gogică a tovarășilor diriginți. 
N-ar fi mai bine — ne-a spus 
tovarășa profesoară Ciulian 
Doina — dacă ați organiza o 
adunare generală deschisă pe 
tema „Ce să fiu Dacă 
ar înțelege că pentru a-și 
înfăptui visurile trebuie să 
învețe bine, elevii s-ar strădui 
să obțină rezultate mult mai 
bune. Am organizat această 

adunare și ea a avut, ln- 
tr-adevăr, un rol pozitiv în 
schimbarea atitudinii unor 
elevi față de învățătu
ră. Adunarea a fost pregătită 
în mai mult de două săptă- 
mîni. Am invitat la ea profe
sori, muncitori și ingineri. în 
sala frumos pavoazată, elevii 
și invitații au ascultat un in
teresant referat susținut de 
utemista Popa Violeta care a 
relevat condițiile minunate de 
studiu ce ne-au fost create. 
Au luat cuvîntul mai mulți 
elevi printre care Iordache 
Cornelia și Mihai Aurica care

Zilele trecui® în sala de festi
vități a Școlii medii serala 
de pe lîngă Uzinele de 

utilaj petrolier și chimic din Ca
pitală a avut loc o consfătuire or
ganizată în scopul analizării si
tuației la învățătură a tinerilor 
muncitori-elevi. La consfătuire au 
participat aproape 1.000 de elevi 
seraliști de la Uzinele de utilaj 
petrolier și chimic, „Tricotajul
roșu", ,,Fraga" etc. Referatul pre
zentat de secretarul comitetului
U.T.M. de la Uzinele de utilaj 
petrolier și chimic a scos în evi
dență faptul că tinerii muncitori- 
elevi consideră învățătura ca o 
sarcină tot atît de importantă ca 
și munca în fabrică, în cadrul 
dezbaterilor s-a arătat că organi
zațiile U.T.M. din aceste întreprin
deri trebuie să manifeste o preo
cupare continuă pentru ajutorarea 
tinerilor muncitori de la cursurile 
serale.

ȘTEFAN CULAI 
strungar

rialul parcurs pînă atunci. To
varășul profesor de la ma
teria respectivă, care e tot
deauna de față, supraveghea
ză activitatea elevilor, contro- 
lîndu-le stilul de muncă re
zultatele, lămurindu-le proble- 
mele mai deficile, rfătuindu-i.

Grupele acestea au căpătat, 
prin caracterul sistematic și 
planificat al muncii impri
mat în această perioadă, o im
portanță hotărîtoare în viața 
clasei.

Și roadele n-au întîrziat să 
se arate : la una din grupe, 
de pildă, din care fac parte 
elevii : Nicolae Mihaela, lor- 
dăchescu Vasile și Grigorescu 
Liliana munca continuă și stă
ruitoare a dus la îndreptarea 
situației la învățătură a elevei 
Grigorescu Liliana care a reu
șit să obțină la psihologie, 
obiect la care întîmpinase 
unele greutăți, media 8.

★
Ceea ce impresionează mai 

mult la această clasă e disci
plina în munca de pregătire a 
examenelor, entuziasmul, se
riozitatea cu care elevii își 
întîmpină „maturitatea".

MARIANA FIWMQN

Foto s O. PLECAN 

au vorbit despre visurile lor. 
Tovarășii invitați au povestit 
despre locul lor de muncă, 
despre frumusețea diferitelor 
profesiuni. Din cuvîntul lor, 
un lucru a reieșit cu deosebi
re: pentru a-ți îndeplini visu
rile e nevoie de un studiu te
meinic. După adunarea gene
rală U.T.M. a avut loc o reu
niune tovărășească, unde în 
afară de dans, s-a ținut șl un 
mic program artistic format 
din recitări de poezii legate 
de tema „Ce să fiu?“.

în cadrul organizației noa-

Șistre de bază am mai avut 
alte adunări generale U.T.M. 
care au stârnit interesul prin 
faptul că au pus în discuție 
probleme care preocupau pe 
majoritatea dintre noi. Ast
fel, interesante au fost și a- 
dunările despre disciplina 
conștientă sau pe tema „Ce 
înseamnă să fii tânăr". Discu
țiile s-au transformat într-o 
analiză profundă a felului 
cum își duc la îndeplinire 
utemiștii sarcinile lor de bază, 
cum învață.

Ne străduim, de asemenea, 
să desfășurăm împreună o

în curînd vom fi
absolvenți

O nouă promoție de absol
venți ai Școlii tehnice finan
ciare din Brăila va păși pe 
porțile întreprinderilor indus
triale. Elevii din ultimul an 
au hotărît să promoveze cu 
rezultate bune și foarte bune 
pentru a putea face față cu 
succes cerințelor impuse de 
dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei noastre socialiste.

Ne mîndrim cu succesele 
obținute la învățătură de ma
joritatea covîrșitoare a elevi
lor. Felicia Verzea, Ion Chicu- 
liță, Margareta Chiru, Emilia 
Vasiliu sînt numai cîțiva din
tre aceștia. întregul colectiv 
ajută pe cei care au unele 
rămîneri în urmă la învăță
tură. Este drept că aceștia 
sînt puțini, dar faptul că în 
primul semestru elevii Con- ION N. CHIȚU

Înainte de intrarea profesorului... Președintele unității de pionieri de la Școala de 8 
ani nr. 169 din Capitală rezolvînd împreună cu colegii săi cîteva probleme de 

matematică
Foto: O. PLECAN

il și roii de 
porni in zilele vacanței 
să viziteze locuri pi

torești, mari fabrici, uzine, 
șantiere, muzee și expozi
ții etc.

Școlile din Capitală și-au 
propus numeroase excursii. 
Iată, de exemplu, 160 de elevi, 
fruntași la învățătură și în 
activitatea extrașcolară, de la 
Școala medie nr. 18 „Mihail 
Eminescu", însoțiți de profe
sori. vor face o excursie de 7 
zile, cu prilejul căreia vor vi
zita localități și obiective in
dustriale, agricole, culturale 
etc. de pe Valea Oltului, din 
Ardeal și Moldova. Colegi 
de-ai lor, de la Școala medie 
nr. 19 „Ion Creangă", vor face 
o excursie pe Valea Prahovei, 
elevi de la Școala medie nr. 
11 „Dimitrie Cantemir" vor 
vizita Podul Prieteniei, nu
meroși pionieri și elevi de la 
Școala medie nr. 4 „Aurel 
Vlaicu" vor merge la Doftana 
•to. O interesantă excursie 
organizează și Școala medi» 
nr. 39. Elevii vor vizita locali
tăți, locuri istorice și pitorești 
din regiuni din sudul țării, 
din Banat, Ardeal și de pe 
Valea OltuluL Un număr de 
elevi de la Școala medie nr. 
16, însoțiți de profesori, yor

elevi vor

bagată activitate cultural-ar- 
tistică și sportivă. Vizionări de 
filme și spectacole organizăm 
foarte des. Aș vrea să subli
niez faptul că după vizionarea 
unui spectacol urmează mai 
totdeauna discuții. Astfel, o 
discuție înflăcărată despre 
calitățile omului nou a prile
juit vizionarea filmului ro- 
mînesc „Aproape de soare".

Vizitele în întreprinderi ne 
plac, de asemenea, mult. Ele 
ne introduc în atmosfera en
tuziastă a muncii din între
prindere.

Excursiile în țară au deve
nit și ele o tradiție pentru 
membrii organizației noastre 
de an. Excursia la București 
și Bușteni din vacanța de 
iarnă ne-a lăsat impresii de 
neuitat. Am vizitat atunci Fa
brica de hîrtie din Bușteni, 
Muzeul de istorie a partidu
lui din Capitală și o serie de 
alte obiective.

Aceste activități se desfă
șoară la nivelul organizației 
noastre U.T.M. de an. La ele 
participă aproape toți cei 125 
de elevi ciți sînt în clasele a 
XI-a. In felul acesta, organi
zația noastră U.T.M. de an își 
aduce și ea aportul la forma
rea promoției care va absolvi 
în acest an Școala medie nr. 
2 din Constanța.

MARIA MARIN 
secretara comitetului organi

zației U.T.M. a claselor a 
Xl-a din Școala medie nr. 2 

din Constanța

stantin Stuparu, Dumitru Mă- 
dularu au rămas corijenți, că 
Paula Iliescu continuă să ia 
note sub limită la unele o- 
biecte a determinat crearea 
de grupe de ajutorare a aces
tora pentru a-i aduce la ni
velul fruntașilor.

Tezele cît și stagiul de prac
tică vor oglindi preocuparea 
viitorilor absolvenți pentru o 
temeinică pregătire profesio
nală. Vrem ca succesele pe 
care noi le vom obține să 
constituie răspunsul nostru la 
grija ce ne-o acordă zi de zi 
partidul și guvernul, creîn- 
du-ne condiții optime de via
ță și de învățătură. 

TEODOR CIREȘ 
elev

face un circuit al R. P. Ro- 
mîne.

Un mare număr de pionieri 
și elevi vor face, cu autoca
rele, turul orașului București, 
cu prilejul căruia se vor opri 
la toate casele memoriale le
gate de lupta partidului, la 
muzee, expoziții etc

Vizitarea unor fabrici și u- 
zine, G.A.S., G.A.C., a parcu
lui zoologic de la Băneasa, a 
celor mai importante muzee 
din Capitală — figurează în 
toate planurile de vacanță ale 
școlilor.

Elevii de la Școala medie 
nr. 4 „Aurel Vlaicu" și-au 
propus să viziteze în timpul 
vacanței șantierele de 
strucții mai importante 
raionul „Grivița roșie", 
acest prilej ei vor aduna 
terial pentru simpozioanele ce 
le vor organiza în trimestrul 
al III-lea al anului școlar. a

Vizionările de filme și spec
tacole de teatru constituie, de 
asemenea, atracții principal» 
ale zilelor de vacanță.

Serbările și reuniunile tovă
rășești din școală, concurau* 
rile sportive, lectura unor 
cărți interesante recoman
date de profesori de speciali
tate, vin de asemenea, să 
completeze programul zilelor 
vacanței de primăvară.

♦

con- 
din 
Cu 

ma«

GH. ȘOVU

Program
bogat

Comitetul orășenesc U.T.M.- 
lași și secția de învăfămînț e 
sfatului popular s-au ocupai intens 
de organizarea în cît mai bune 
condiții a vacanței de primăvară 
a elevilor și pionierilor. Cu acest 
prilej se vor întreprinde nu
meroase acțiuni în cinstea celei 
de a 40-a aniversări a U.T.C., 
a Zilei Tineretului și a celui ds 
al Vlll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Hel
sinki.

La cele două cluburi care vor 
funcționa la Școala medie nr. 1 
„Mihail Sadoveanu” și la Școala 
de muzică, precum și în cadrul 
unităților de pionieri din școlile 
de 8 ani, vor avea loc adunări 
festive la care activiști de psrid 
vot vorbi școlarilor despre neîn
fricata luptă dusă de U.TX. sub 
conducerea P.C.R. De asemenea, 
6.000 de elevi de la toate șco
lile din orașul lași vor vizita in 
timpul vacanței. Casa memorials 
„IIie Pintilie".

In aceeași perioadă, toate uni
tățile de pionieri din școli vor 
organiza tabere de curte pentru 
care au și fost alcătuite interesante 
programe cuprinzînd numeroase 
manifestări cultural-artistice și 
sportive, precum și acțiuni patrio
tice. Astfel, pionierii vor lucra 
Ja amenajarea spațiilor verzi și la 
îngrijirea monumentelor istorice. 
In zilele de 28 și 30 martie Casa 
pionierilor din localitate organi
zează excursii la București cu 60 
de pionieri, care vor vizita Muzeul 
de istorie a partidului, Uzinele 
,,Grivița roșie", Palatul pionieri
lor etc.

Școala de 8 ani nr. 14 organi
zează tot în perioada vacantei 
de primăvară o excursie la Bucu
rești, iar de la școlile nr. 8 și nr. 
12 se vor deplasa la Bicaz, Onești 
și Săvinești, peste 100 de elevi. 
De asemenea, în programul pen
tru vacanța de primăvară sînt 
prevăzute numeroase excursii în 
împrejurimile orașului cu care o- 
cazie se vor organiza diferite 
manifestări sportive. Tot în această 
perioadă va avea loc și etapa re
gională a concursurilor cultural- 
artistice ale 
pentru care 
gătiri.

4

formațiilor pionierești, 
se fac însuflețite pre-

4
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Viața de organizația

Cum îi pregătim
■ ■pe viitorii utemiști

e înserase. La sediul 
U.T.M. erau adunat* 
tofi membrii comite
tului. Deodată, ușa 
s-a deschis și a in
trat o fată. A spus 
bună seara și s-a

rezemat tăcută de pervazul ușii. 
Era Olga a lui Neagu Ion. Mai 
venise de cîteva ori și la adună
rii» generale U.T.M. Se așeza fă
cută într-un coif și asculta atentă. 
La fel și acum.
scaun m___ _________
jiile. Trebuia să rezolvăm ur
gent două probleme : mobili
zarea tineretului la călratul gu
noiului de grajd pe cele 40 ha 
planificate de gospodărie pentru 
a obfine 5.000 kg porumb boabe 
la ha în condijii de neirigare și 
recomandarea unor tineri pentru 
sectorul zootehnic. Problemele 
urmau a fj discutate și în adunarea 
generală de peste două zile. 
După ședinja, Olga ne-a oprit:

— Voi mă cunoașteți. Spune- 
fi-mi, eu pot să devin utemistă ?

Cu această întrebare vin dese
ori tinerii la comitetul organizației 
de bază U.T.M. Cei mai mulfi își 
motivează cererea spunînd că „vor 
să fie și ei alături de ceilalfi 
utemiști”. Asta înseamnă mult, 
dar nu totul. Ne-am dat seama că 
acești tineri trebuie ajutaji să 
cunoască mai bine ce este orga
nizația noastră, ce urmărește ea, 
care sînt îndatoririle utemiștilor.

Pregăfindu-i pentru a deveni 
utemiști, organizația i-a ajutat să 
cunoască și să înțeleagă îndato
ririle fundamentale ale unui tînăr 
colectivist, membru al Uniunii 
Tineretului Muncitor. îndeosebi am 
stăruit asupra datoriei utemistului 
de a-și forma o atitudine înaintată 
fată de muncă și fafă de proprie
tatea obștească, de a fi în pri
mele rîndurj ale luptei pentru 
dezvoltarea și întărirea gospodă
riei colective. pentru obținerea 
unor recolte bogate. Utemiștii fac 
dovada conștiinței lor politice 
înaintate. în primul rînd în muncă, 
l-am invitat la adunări generale 
în care am discutat despre parti
ciparea tineretului la întreaga ac
tivitate a gospodăriei colective, 
i-am încadrat în cercurile politice 
de studiere a Statutului U.T.M.

Dar aceasta este suficient ? Da- 
sigur că nu. Ne-am străduit, de 
aceea, să ne ocupăm cu grijă de 
fiecare tînăr din gospodăria noas
tră.

Opan Caragiale, un băiat harnic, 
muncilor, se situa în toate cam
paniile în rîndul fruntașilor. Am 
observat la el un deosebit interes 
fafă de mașini. Dacă l-ai fi lăsat, 
ar fi sta* zile întregi lingă un 
tractor, cercefîndu-l piesă cu pie
să. Cînd conducerea gospodăriei 
ne-a cerut să recomandăm cîfiva 
tineri care să meargă la școala 
de tractoriști ne-am gîndit și la 
Opan. El însă nici n-a vrut să 
audă de școală. Zicea că „e greu 
pentru mine, n-am să pot face fată 
și mă fac de rușine...”. L-a luat 
într-o zi un membru al comitetului 
U.T.M. și s-a dus cu el în vizită 
la școala de la S.M.T. lanca. A 
vizitaf clasele, atelierele, dormi
toarele, profesorii au discutat cu 
el prietenește și, treptat, timidita
tea a dispărut. Nu la mult timp 
adunarea generală l-a primit în 
U.T.M. In această adunare s-a 
discutat însă mult despre atitudi
nea pe care trebuie să o aibă un 
utemist fafă de necesitatea de a 
se califica. S-a mai vorbit despre 
perseverenfa și ambifia care fi se 
cer pentru a învăfa o meserie. 
El a reușif să înțeleagă că a munci 
pe ogoarele socialiste înseamnă a 
stăpîni tot mai mult 
folosi tractoare și 
pentru a fi mînuite, 
zatori bine pregătiți.

Unul dintre cei care au vorbii 
cel mai frumos a fost Ș' Opan. 
E| este astăzi elev la școala de 
tractoriști și se numără printre 
elevii fruntași.

Am avut însă și altfel de cazuri. 
Tîrlog Gh. Tudorel a cerut într-o 
adunare generală U.T.M. să mun
cească în sectorul zootehnic. Ute- 
miștij l-au recomandat conducerii 
gospodăriei. La cursurile zooteh
nice, Tudorel a fost un elev bun. 
l-am atras însă atenfia că organi- 
zafia și-a asumat o mare răspun
dere și că el va trebui să mun
cească cu toata dragostea. Ne-a 
promis. Din păcate, însă, nu s-a 
finut de cuvînt. își pierdea timpul 
dinfr-un loc într-alful, se ocupa 
prost de vifeii pe care-i avea în 
grijă. Era la 
din sectorul 
vocat atunci

l-am oferii un
și am continuat discu-

tinerelului la călratul gu-

comitetului la care i-am invitat pe 
el și pe tatăl său și am discutat 
împreună. El ceruse să devină 
utemist. Dar ce fel de ufemist va 
fi el, i-am explicat atunci, dacă 
tăimîne mereu în coada celor
lalți ? L-am sfătuit ce trebui© să 
facă, cum trebuie să se poarte, 
și comitetul mi-a dat sarcina să 
mă ocup îndeaproape de

Dacă venifi astăzi prin 
daria noastră, veți afla că 
este unul dintre utemiștii 
din sectorul zootehnic.

Dar să revenim la ședinja de 
comitet cu care am început. Ea a 
stabilit finerea unei adunări ge
nerale. La adunare au participat 
toji tinerii colectiviști. Despre im
portanta obținerii a 5.000 kg po
rumb boabe la hectar a vorbit 
tehnicianul agronom. S-a discutat 
apoi despre celelalte lucrări din 
campanie la care să participe ti
nerii. In această adunare a luat 
cuvînful și Olga. Desigur, a fost 
pujin emofionată. S-a angajat să 
participe la acțiunile inițiate de 
organizație, să muncească în gos
podărie oriunde va fi nevoie de 
ea, pentru a dovedi astfel că me
rită să intre în rindui utemiștilor.

Seara, după ce s-a terminai 
adunarea de care am vorbit, s-a 
petrecut un lucru care ne-a dat 
de gîndit. Olga s-a apropia* de 
mine și mi-a spus :

— Tata spune că am numai 16 
ani și mai este încă vreme pînă 
să intru în U.T.M

Părerea aceasta nu o avea nu- 
Ce 

Ne-am sfătuit 
seara aceea si 

unele acțiuni

el. 
gospo- 
Tudorel 
fruntași

mai Ion Neagu, tatăl Olgăi. 
trebuia să facem? 
în comitet chiar în 
am hofărît ca la 
inițiate da noi să invităm și pe 
părinții tinerilor. Secretarul orga
nizației de partid ne-a sfătuit să 
organizăm într-o seară o discuiie 
despre U.T.M

Au venit la această ședință 
foarte mulți oameni în vîrstă, mai 
multi decîi ne așteptam. A vorbii 
despre U.T.M., scopul și sarcinile 
pe care partidul i le-a pus în 
față, tovarășul Virgil Stoica» secre
tarul comitetului U.T.M. pe comu
nă. Oamenii au ascultat atenți, 
au pus chiar întrebări, l-am invitat 
de atunci și la alte adunări, la ac
țiuni initiate de organizație. Multi 
dintre părinții tinerilor noștri sînt 
nelipsiți astăzi de la manifestările 
noastre cultural-artistice, dumi
nicile cultural-sportive, serile 
literare, vin chiar și la repetițiile 
formațiilor artistice în care acti
vează aproape 100 de tineri.

Și iată ca intr-o zi. Ion Neagu 
a venit cu Olga la sediul U.TJA. 
S-a așezat pe scaun, ne-a privit 
pe rînd, și ne-a întrebat fără nici 
un fel de introducere.

— Ce credeți, oare fata mea ar 
merita să fie utemistă ?

STAN C. NICOLAE 
membru al comitetului 

organizației de bază U.T.M. 
din G.A.C.

„Zorile Socialismului" 
raionul Făurei

tehnica, a 
unelte care 

cer mecani-

un pas de a fi scos 
zootehnic. Am con- 
o ședință specială a

Sesiunea Comitetului 
administrativ 

al Uniunii 
Internationale 
a sindicatelor 

muncitorilor din 
industria 

construcțiilor 
industria lemnului 

ți industria 
materialelor 

de construcție

cmumu Crosul „Să întîmpinăni
1 “

Miercuri după-amiază au 
început in Capitală lucrările 
sesiunii Comitetului adminis
trativ al Uniunii internațio
nale a sindicatelor muncito
rilor din industria construc
țiilor, industria lemnului și 
industria materialelor de con
strucție (departament 
sional al Federației 
cale Mondiale).

La sesiune participă 
zentanți din 12 țări.

Din partea Federației 
dicale Mondiale ia

de răspundere

profe-
Sindi-

repre-

Sin- 
parte 

Umberto Scaglia, secretar al 
FSJd.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Lothar Lindner, 
președintele Uniunii.

In numele lucrătorilor din 
industria construcțiilor din 
R.P. Romină, participanții la 
sesiune au fost salutați de 
tov. Andrei Horvath, membru 
supleant al Prezidiului C.C.S.

Au fost alese apoi comi
siile pentru redactarea pro
iectelor de rezoluții.

In continuare. Veikko 
Porkkala, secretar general al 
Uniunii, a prezentat rapor

tul asupra activității desfă
șurate pentru aplicarea Ho- 
tărîrilor celei de-a IlI-a Con
ferințe internaționale a Uniu
nii și asupra sarcinilor 
Uniunii pentru traducerea in 
viață a Hotăririlor celui de-al 
V-lea Congres Sindical Mon
dial.

Jean Briquet, vicepreședin
te al Uniunii a prezenta* ra
portul asupra situației econo
mice și sociale a muncitori
lor din construcții, industria 
lemnului și materialelor de 
construcție.

Raportul despre situația Și 
activitatea muncitorilor din 
construcții, industria lemnu
lui și materialelor de 
strucție din America 
și lupta lor pentru îmbunătă
țirea condițiilor economice Și 
sociale a fost prezentat de 
Mario Acosta, secretar gene
ral al Sindicatului construc
torilor din Uruguay.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

------ •-------

Expoziție
Capitală, s-a deschis,

con-

In 
miercuri, la amiază, expoziția 
întreprinderii ungare de co
merț exterior „Transelektro“.

Expoziția, deschisă în str. 
Batiștei nr. 33 cuprinde dife
rite produse industriale și 
bunuri de consum realizate 
de industria electrotehnică din 
țara vecină și prietenă

7~ ra ora 22,30. Pînă la pre- 
Pj luarea schimbului, ingine

rului Licu Nicolae îi mai 
rămăsese o jumătate de oră, pen
tru control. De aceea a pornit 
prin uzină. Ajuns la bornele gene
ratorului, ultimul pune* din pro
gramul său de control, a descuiat 
lacăful de la ușă și a intrat...

Se apropia ora 23. La punctul 
de dispecer, colegul său de mun
că, Goagă Ștefan, aștepta nerăb
dător. Știa că Licu Nicolae nu în- 
tirzie niciodată la preluarea 
schimbului. Dar azi ?

„S-a îniîmplat ceva” — își zise 
el și ridicînd microreceptorul, în
cepu să formeze grăbit numere. 
Nu primi însă nici un răspuns.

Atunci împreună cu alfi tineri, 
a pornit să-l caute. Nu era însă 
de găsit. Dar tocmai cînd voiau 
să renunfe, observară deschisă 
ușa cabinei unuia dintre genera
tori și, jos Ungă ușă, aruncată o 
bască. Porniră pe scările ce du
ceau la bornele generatorului. 
Acolo, un om cu părul răvășit, cu 
picioarele pe un pulovăr pentru 
siguranja de a nu fi electrocutat, 
meșterea ceva.

Cînd îi văzu, Ucu tresări. își 
șterse faja asudată cu mîneca, 
aplecă, își ridică pulovărul 
basca, după care rosti ușurat:

— In sfîrșit...
Tinerii se uitară miraji la el 

apoi li 
trebări.
- A 

toată.
Abia 

lae Licu povesti totul, în biroul 
inginerului șef. „Fleacul'’ era o 
legătură slăbită la excitatricea ge
neratorului ce începuse să facă 
flamă și care, în timp de cîteva 
minute s-ar ii putut defecta, o- 
prind pentru ceasuri întregi grupul 
electrogen. Acfionind la timp, tî
nărul inginer a evitat pierderea 
unui număr mare de kilowați cît 
și a altor maleriale.

Pentru fapta lui, inginerul Licu 
Nicolae a fost călduros felicitat.

se
I»

fi 
puseră o muljime de în-

fost un fleac, o nimica

CRAC IOSIF
electrician, 

Termocentrala Paroșeni

Unul din frumoasele blocuri din fața parcului „M. Emi* 
nescu“ din Arad, dat în folosință nu de multă vieme. 

Fotografie trimisă de PAVEL FLORIAN-tîmplar»

Cu sprijinul brigăzii 
de tractoriști

e acestea, în gospo- 
iria agricolă colectivă 
satul Tabăra, comuna 

Bivolari, raionul Iași, a sosit 
brigada de tractoare de la 
S.M.T. Vlădeni Iași.

Membru brigăzii condusă de 
tînărul Fănică Iambloschi, vă- 
zînd că timpul nu este priel
nic de arat, au început să 
transporte gunoi de grajd pe 
tarlalele ce urmează să fie în
sămânțate cu porumb.

în prima zi brigada de 
tractoare, cu ajutorul tineri
lor din gospodărie, a transpor
tat cu remorcile, peste 50 tone,

Muncitori-elevi
Mulți tineri muncitori ai în

treprinderii miniere din Baia 
Sprie îmbină activitatea în 
producție cu învățătura, ur- 
mînd liceul seral. Astfel tînă- 
rul candidat de partid Ion 
Buruian este cunoscut nu nu
mai ca lăcătuș fruntaș, ci și 
ca un elev fruntaș al clasei a 
XI-a a școlii medii serale. La

fel sînt și utemiștii Vasile 
Hiter, Vaier Grigor și alții.

Cu toate că timpul lor este 
riguros împărțit între produc
ție și școală, îi poți întîlni du
minica la bibliotecă, ori în să
lile de spectacole, îmbogățin- 
du-și cunoștințele culturale.

care se adaugă la cele peste 
2.000 tone gunoi transportate 
cu atelajele de tinerii colecti
viști, în iama aceasta.

S-au evidențiat tinerii co
lectiviști Mihai Tabaranu, Ion 
St Postolache, Ion Luca și 
tînărul tractorist Petru But- 
naru.

LUCA MIHAI 
colectivist

PE SCURT
• Comuna Salcia, raionul 

Turnu Măgurele, a fost elec
trificată. Cetățenii comunei 
și-au adus contribuția la a- 
ceastă acțiune săptnd gropile, 
fixînd stîlpii, instalînd mo
toarele. Acum, Sn centrul co
munei precum și în satele 
Băneasa și Vladimirescu 
becurile electrice. (Epure 
rin-elet>).

• La toate acțiunile 
muncă patriotică întreprinse 
pentru înfrumusețarea comu
nei Girdani — raionul Cehul 
Silvaniei — tinerii și-au adus 
contribuția. Astfel, ei au mun
cit la construirea noii școli, a 
unui magazin sătesc, la re
pararea podurilor de pe Ș°~ 
șeaua principală etc. (Emil 
Dumitraș-colectivist.).

• Cercul literar care func
ționează pe lingă Casa de cul
turi din Buzău a făcut un 
turneu în comuna Cîndești. 
Au citit poezii originale : 
Gheorghe Ceaușu, Ion Nicu- 
lescu, Mircea Ichim și alți 
membri ai cercului literar. 
(Florentin Popescu-eleo).

• La jumătatea lunii mar
tie, colectivul șantierului elec- 
tromontaj Suceava a terminat 
lucrările de racordare a loca
lității Săveni — reședință de 
raion — la sistemul energe
tic național. (Sigi Sontag- 
funcționar).

• încadrați în brigăzi ști
ințifice ale S.R.S.C., un grup 
de profesori de la Școala me
die nr 2 din Făgăraș a popo
sit în comunele Perșani, Sinea 
Veche, Sercăița. In prezența 
unui numeros public ei au 
răspuns la întrebări legate de 
problemele actuale ale situa
ției politice internaționale, 
de succesele Uniunii 
vietice în cucerirea 
moșului, de întărirea 
nomică-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective 
etc. (Aurel Bădilă-profesor).

ard 
Ma-

de

So- 
Cos- 
eco-

Scriitori în mijlocul studenților

Sute de mii de tineri $1 ti
nere din întreaga țară vor 
lua în curînd primele starturi 
in tradiționalul cros „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai“. Competiția 
se va desfășura în trei etape. 
In prima etapă 1—15 aprilie 
vor avea loo întrecerile pe a- 
sociații. Pentru fiecare; cate
gorie de participant! au fost 
stabilite '
1000 m — seniori, 500 m — se
nioare, 800 m — juniori, 400 m 
— junioare. La 22 aprjlie, spor
tivii calificați din etapa I se 
vor întrece în concursurile in- 
terasociații și pe localități.

De data aceasta traseele de 
concurs vor fi mai mari (se
niori — 1.500 m, senioare — 
800 m, juniori — 1.000 m, ju
nioare 500 m).

In capitală, spre deosebire 
de celelalte localități, crosul 
„Să întîmpinăm 1 Mai" se des
fășoară in trei etape. Intre 
1 și 8 aprilie etapa. I (pe aso
ciații sportive), etapa U-a ra
ională, la 15 aprilie, iar etapa 
finală — Ia 22 aprilie.

(Agerpres)

în cîteva rînduri

următoarele probe:

(Agerpres)

Echipa de dansuri populare a Institutului medico-farmaceutic din Tg. Mureș evoluînd 
la faza finală a concursului formațiilor artistice studențești, care a avut loc zilele 

trecute la Iași.
Foto : AGERPRES

cAinincro nieii muzicală
1838 — Cezar Franck avea 

16 ani. La un celebru con
curs pianistic, după ce a in
terpretat intr-un mod cu to
tul excepțional Concertul lui 
Hummel, comisia a pus in 
țața tinărului o piesă necu
noscută pentru a o ciuta la 
prima vedere. Franck a ce
rut permisiunea de a inter
preta chiar această lucrare 
cu... o țerță mai jos. Spre 
stupefacția remarcabilelor per
sonalități ce intrau în com
ponența comisiei, Franck a 
cîntat noua lucrare fără nici 
o greșeală.

Comentatorii creației lui 
Cezar Franck redau adese
ori acest amănunt, nu nu
mai pentru a colora bio
grafia atit de sărăcăcioasă in 
evenimente deosebite a mare
lui compozitor, ci in special 
pentru faptul că acest episod 
rezumă talentul cu totul ieșit 
din comun 
și-a înscris 
muzicii ca 
mai mari 
cezi.

Născut
eminentului 
Reicha (prieten al lui Beetho
ven și profesor al lui Berlioz), 
Franck și-a însușit în capi-

tala Franței o temeinică cul
tură muzicală.

Dacă în primele creații Ce
zar Franck este influențat de 
Beethoven sau de Liszt, 
mai tîrziu el a reușit să 
învingă aceste influențe și 
să-și făurească un stil 
propriu. O serie de lucrări 
ale sale (Simfonia, Variațiu- 
nile simfonice, Preludiu, Co
ral și Fugă, Cvartetul de 
coarde, Cvintetul pentru pian 
și coarde) rezistă cu succes 
trecerii veacurilor, înscriin-

scria Paul Landormy în car
tea sa „Muzica franceză de 
la Franck la Debussy" — dez
văluie toate trăsăturile ge
niului franckian, de la aspec
tele cele mai intime, profun
de, la cele mai strălucitoare 
și oarecum exterioare1.

Tocmai de aceea in fața 
interpretului (Solistul concer
tului de duminică este reputa
tul pianist romîn Valentin 
Gheorghiu) stă sarcina dificilă 
de a reuși să redea toată a-

Cezar Franck: 
„Variațîuni simfonice"

ALEXANDRU CIOBANU 
lăcătuș

comitetului 
consiliului 

studenților, 
anul acesta în mijlocul stu
denților de la Institutul peda
gogic de 3 ani din București 
au venit scriitori și poeți. 

Acad.
răspuns la o serie de 
bări privind realizarea artisti
că a romanului „Desculț" și 
a vorbit despre proiectele vii
toarelor sale opere, iar scrii
torii Eugen Jebeleanu și AL I.

Din inițiativa 
V.T.M. și a 
asociațiilor

Zaharia Stancu a
între-

Organizare bună — 
productivitate sporită

Ghilia ne-au împărtășit impre
sii din călătoria lor în Cuba.

O seară emoționantă, de e- 
vocare a maestrului Mihail 
Sadoveanu, s-a organizat de 
curînd. Scriitorul Eusebiu Ca- 
milar, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., ne-a e- 
vocat în cuvinte pline de căl
dură figura marelui prozator, 
vorbindu-ne despre natura și 
oamenii din operele marelui 
nostru scriitor.

Am ascultat apoi, imprimată 
pe bandă de magnetofon, vo
cea maestrului citind din poe
zia lui Eminescu și povestind 
unele fragmente din Hanul 
Ancuței, Baltagul, Nada flo
rilor.

(Urmare din pag. I-a)

al creatorului care 
numele în istoria 
unul dintre cei 
compozitori fran-

la Ltâge, elev al 
pedagog Anton

du-se în fondul de aur al 
creației muzicale.

„Variațiunile simfonice pen
tru pian și orchestră" progra
mate în viitorul concert al 
Filarmonicii bucureșten? sin
tetizează întreaga artă franc- 
kiană, înscriindu-se, de altfel, 
drept una din cele mai inte
resante lucrări concertante pe 
care ni le-a dat veacul trecut 
(Lucrarea a fost scrisă în 
1885).

„Variațiunile simfonice « 
/

ceasta vastă gamă de senti
mente — de la reculegere la 
avînt romantic — pe care 
compozitorul a dăruit-o spu
mosului dialog dintre pian și 
orchestră cuprins în portative
le „Variațiunilor simfonice".

Cezar Franck a fost tot
odată de-a lungul întregii 
sale activități un pasionat 
propagator al muzicii fran
ceze, un excelent pedagog. El 
este de altfel unul dintre 
principalii promotori ai „So-

cietății naționale de muzi
că" care avea drept scop în
curajarea creației naționale. 
La școala lui Franck s-au for
mat zeci de 
cezi, care, 
rile, au dat 
bile opere.

Festivalul 
ceză pe care 
auzi în concertul radiodifuzat 
duminică la orele 11 «A, re' 
unește astfel cîteva lucrări 
deseori ascultate în sălile de 
concert și care vor dărui iu
bitorilor muzicii coordonatele 
necesare înțelegerii unora 
dintre cele mai interesante 
lucrări simfonice aparținînd 
unor compozitori francezi.

Alături de Suita a Il-a 
„Daphnis și Chloe“ (extrasă 
din baletul lui Maurice Ra
vel făurit pe baza cunoscutei 
povestiri cu același nume a 
scriitorului grec Longos) vom 
mai putea asculta „Preludiu 
la după amiaza unui faun" 
de Claude Debussy (autorul 
folosește ca bază literară una 
din poeziile lui Mallarme) și 
cea mai cunoscută lucrare tt 
lui Paul Dukas — piesa sim
fonică „Ucenicul vrăjitor" in
spirată după balada marelui 
scriitor german Goethe.

IOSIF SAVA

compozitori fran- 
urmîndu-i sfatu- 
istoriei remarca-

de muzică fran- 
îl vom putea

sele prelucrate cît și cele ne
prelucrate ?

In atelierul de forjă din ca
drul secției mecanice, se for
jează zilnic sute și sute de 
piese cu diferite profile. Aici, 
la un moment dat se creau u- 
nele greutăți din cauză că sec
ția nu primea ritmic materia
lele debitate.

Propuneri de îmbunătățire 
s-au făcut multe. Cea mai 
îndrăzneață și cea mai eficace 
s-a dovedit a fi cea făcută de 
tînărul Constantin Crendulici, 
ca debitarea materialului să 
se facă chiar în atelier. S-au 
găsit și posibilitățile practice, 
concrete.

...Au trecut de atunci două 
luni. Debitarea materialelor 
pentru forjă se face acum nu
mai în atelier, prin ștanțarea 
pe una din presele cu care este 
dotat atelierul. Productivitatea 
muncii a crescut simțitor la 
această operație.

Tinerii din această secție, 
îndrumați îndeaproape de or
ganizația U.T.M., sînt preocu
pați în permanență de a găsi 
și folosi noi posibilități care 
să ducă la o mai bună orga
nizare a producției. Sînt nu
meroși muncitori, printre care 
Nicolae Prodea, Vasile Oltea- 
nu, Ion Hăpreanu, Vasile No- 
taru și mulți alții, ale căror 
locuri de muncă sînt exemple 
de ordine și curățenie.

Organizarea mai bună a lo
cului de muncă, respectarea 
strictă a disciplinei tehnologi
ce devine astfel o rezervă im
portantă de creștere a produc
tivității muncii și îmbunătă
țire a calității produselor. O 
dovadă concludentă în această 
direcție o constituie faptul că, 
în lunile ianuarie și februarie, 
productivitatea muncii a cres
cut în secție cu peste 4 la sută 
față de realizările medii ale 
anului trecut.

— Mult timp pierdeau tine
rii din secția noastră — ne 
relata tovarășul Ion Dicoi, se
cretarul comitetului U.T.M. 
de la secția montaj cu muta
rea aparatelor de sudură de 
la un loc de muncă la altul.

Comitetul U.T.M. a discu
tat această situație cu con
ducerea secției, cu maistrul

care răspunde de acest sec
tor. S-a stabilit ca aparatele 
de sudură să tie repartizate 
pe lucrările care durează mai 
mult timp și să fie folosite 
pe întreaga durată de execu
ție a lucrării. Se asigură ast
fel un ritm mai viu la lucră
rile de asamblare, iar sudorii 
nu-și mai irosesc vremea mu
țind aparatul de colo-colo.

In aplicarea inițiativei tine
rilor de la Uzina „Tudor 
Vladimirescu" pentru ordine 
și curățenie la locul de mun
că, pentru disciplină și atitu
dine civilizată în producție, 
Comitetul U.T.M. de la Uzi
nele „Independența“-Sibiu a 
dobîndit o experiență bună. 
Rezultatele obținute în unele 
secții — forjă, sculerie, 
rul de montaj etc. — 
dese acest

Desigur 
posibilități 
Trebuie să 
cest sens

I. ȘTEFAN
GH. UNGUREANU

studenți

La „Joia
La recenta „joie a tineretu

lui" ce a avut loc la organi
zația de bază U.T.M. nr. 2 de 
la I.C.S.-Hunedoara, au parti
cipat peste 100 tineri. Cu a- 
cest prilej inginerul Popescu 
Stelian, a vorbit tinerilor des
pre calitatea lucrărilor de tur-

atelie- 
dove-

lucru.
sînt încă 

care se pot 
subliniem 

că direcția în
treprinderii ar trebui să acor
de mai mult sprijin tinerilor 
în aplicarea mai operativă a 
unor măsuri propuse de tineri 
și care ar duce la organizarea 
mai bună a muncii. De pildă, 
sînt secții și ateliere (strungă- 
rie, montaj etc.) unde nu toți 
muncitorii au dulapuri perso
nale pentru scule, sau unde 
acestea sînt greșit amplasate 
— departe de mașini etc. — 
îngreunînd munca tinerilor.

Există neîndoielnic și alte 
posibilități ca tinerii din uzi
nă să contribuie la mai buna 
organizare a muncii. Principa
lul e ca organizațiile U.T.M. 
să desfășoare o mai largă 
muncă politică, pentru a ex
plica și demonstra cu fapte 
concrete fiecărui tînăr în par
te cum mai buna organizare 
a muncii are influență directă 
asupra creșterii productivității 
muncii, asupra calității pro
duselor executate de el. în a- 
ceastă direcție va trebui să 
se popularizeze mai larg expe
riența bună acumulată de ti
neri, de organizațiile U.T.M. 
din unele secții. La acest lu
cru să fie antrenate și colec
tivele posturilor utemiste de 
control care trebuie să desco
pere rezervele existente în 
legătură cu mai buna organi
zare a muncii tinerilor.

Sosirea unei delegații 
de ziariști

La inițiativa Uniunii Ziariș
tilor din R.P.R. a sosit marți 
în Capitală o delegație de 
ziariști sovietici, condusă de 
N. Șumilov, redactor la zia
rul „Izvestia", Delegația va

sovietici

multe 
folosi, 

în a-

vizita centre industriale, uni
tăți agricole, institute de ști
ință și cultură, se va întîlni 
cu redactori ai presei romîne.

(Agerpres)

• In zilele de ^0 și 21 aprilie 
va avea loc în Capitală cea de-a 
doua ediție a „Cupei Dunării” la 
haltere, competiție la care vor 
participa echijpe din R. P. Ungară, 
cîștigătoarea primei ediții, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R.P.F.: 
Iugoslavia, R. S’. Germană și R. P. 
Romină. In câdrul acestei compe
tiții vor evoțua o serie de haite* 
rofili valoroși printre care record
manii mondialii I. Foeldi, G. Vereș 
(R. P. Ungara), A. Veselinov (R.P. 
Bulgaria), K. Stohner (R. F. Ger
mană) și alții.

Lotul echipei noastre este alcă*. 
tuit din Ion Panait, Fitzi Balaș, 
Pană Niță, Lisias Ionescu, Roman 
Tiberiu, Lazăr Baroga și Silviu 
Cazan. întrecerile se vor desfășu
ra In sala Dinamo. La „Cupa Du
nării" va asista și secretarul ge
neral al Federației internaționale 
de haltere, Oscar State (Anglia).
• Din nou surpriză în campio

natele unionale de scrimă. De data 
aceasta, proba de floretă a fost 
cîștigată de Gherman Sveșnikov, 
urmat de Osipov și Riumin. Cam-, 
pionul olimpic Viktor Jdanovici, 
fostul campion mondial Mark Mid
ler și Iuri Sisikin au fost întrecuți 
de seri merii tineri.

Pe echipe, ca și la sabie, locul 
tntîl a fost ocupat de reprezen
tanții asociației sportive studen
țești Burevestnik.
• Turul ciclist internațional al 

Tunisiei începe astăzi din orașul 
Bizerta, unde se vor alinia la 
startul acestei interesante între
ceri sportive peste 60 de alergători 
din U.R.S.S., Olanda, Belgia, Ita
lia, Iugoslavia, R. D. Germana, 
R. P. Polonă, Danemarca, Libia, 
Tunisia și alte țări.
• Echipa sovietică de fotbal 

Dinamo Moscova, aflată în turneu 
în R. S. Cehoslovacă, a jucat la 
Bratislava cu formația locală Ruda 
Hvezda. Gazdele au clștigat cu 
scorul de 2—1 (1—1).
• Lokomotiv Moscova, una din 

fruntașele campionatului unional 
de hochei pe gheață, a terminat 
la egalitate : 3—3 (1—0 ; 2—2; 
0—1) meciul susținut la Kattowice 
cu reprezentativa orașului.
• Astăzi, pe stadionul Dudești. 

se vor desfășura două meciuri de 
fotbal din cadrul competiției 
„Cupa Primăverii” rezervată echi
pelor bucureștene de categoria B.

In primul meci, la ora 14,15, 
Flacăra Roșie va întîlni pe Dinamo 
Obor. De la ora 16 va începe 
jocul Metalul—Știința. Miercuri 28 
martie, pe același stadion, se vor 
Întîlni între ele echipele învingă
toare și cele învinse din meciurile 
de astăzi după-aimază.

(Agerpres)

CI

nare a beioanelor. Expunerea 
a fost ascultată cu viu inte
res. In urma expunerii au a- 
vut loc discuții privind îmbu
nătățirea calității lucrărilor la 
șantierul noilor linii de lami
noare.

CINEMATOGRAFE
Valea nundra: Patria, I. C. 

Frimu, G. Coșbuc ; Gardia
nul : Magheru, București, 
Alex. Sahia, 23 August, Vol
ga ; Vizita președintelui: V. 
Alecsandri, Maxim Gorki, 1 
Mai; Austerlitz : — ambele 
serii: Lumina ; Rosita : Cen
tral, 8 Martie, 16 Februarie ; 
Pace noului venit: Victoria ; 
Concertul, Duelul, Animale 
cu blănurile prețioase, De 
strajă la graniță, Pasagerul 
clandestin: Timpuri noi;
Rosemarie: 13 Septembrie;
Tot aurul din lume: Tinere
tului, V. Roaită, Miorița; 
Drum bun autobuzule: înfră
țirea între popoare, Donca 
Simo ; Procesul maimuțelor :

Republica, Elena Pavel, Gh. 
Doja, Floreasca ; Pescarii din 
arhipelag : Cultural; Lanter
na fermecată : Alex. Popov ; 
Frumoasa Lurctte; Grivița, 
B. Delavrancea ; Primele în
cercări — ambele serii: C. 
David, M. Eminescu; Fii fe
ricită, Ani!: Flacăra ; Cetatea 
Hurramzamln : Unirea ; Po
vestea căluțului cocoșat: T. 
Vladimirescu, Popular ; Nana: 
Arta, Drumul Serii; Străzile 
au amintiri: Moșilor, 30 De
cembrie, Aurel Vlaicu, I. Pin- 
tilie; Dragostea lui Alioșa : 8 
Mai; Cavalerii teutoni: Li
bertății ; Tom-Degețelul: N. 
Bălcescu ; Insula : Luceafărul; 
Perle negre: Olga Bancic.



DE PESTE Pentru studierea
și folosirea Cosmosului

HOTAR» in scopuri pașnice

iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiin
Mesajul adresat

de N. S. Hrușciov lui J. Kennedy

Conferința de la Geneva a Comitetului
celor 18 state pentru dezarmare

GENEVA 21 (Agerpres). — La 21 martie, la Palatul Na
țiunilor din Geneva a avut loc, sub președinția lui 
C. Russo, ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ita
liei, cea de-a 6-a ședință a Comitetului 
pentru dezarmare, la care au 
R.P. Polone, R.A.U., Etiopiei

Subliniind răspunderea care 
revin© membrilor Comite
tului, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Popu
lare Polone, A. Rapacki, a de
clarat că delegația Poloniei 
împărtășește întru totul pă
rerea că la baza lucrărilor 
Comitetului trebuie să se 
afle un proiect concret, ela
borat în amănunțime și cu- 
prinzînd întregul complex al 
problemelor dezarmării. Un 
asemenea document, a sub
liniat el, este proiectul de 
tratat cu privire la dezar
marea generală și totală în 
condițiile unui control inter
național riguros, prezentat de 
Uniunea Sovietică în urma 
consultărilor cu Polonia și cu 
alte țări aliate.

Năzuind spre un început 
bun în ce privește dezar
marea generală și totală, a 
declarat în continuare repre
zentantul R.P. Polone, Polo
nia acordă totodată o mare 
însemnătate măsurilor . care 
încă de pe acum pot limita

celor 18 state 
luat cuvântul reprezentanții 
și Birmaniei.

posibilitatea unui conflict, 
pot pune capăt cursei înar
mărilor și slăbi încordarea 
internațională. In legătură 
cu aceasta, el a amintit pro
punerile Poloniei _ 
crearea unei zone denuclea- 
rizate în centrul Europei, 
unde situația stîrnește o în
grijorare deosebită din cauza 
politicii Germaniei occiden
tale, precum și propunerile 
de a se crea asemenea zone 
în Europa de nord, în Bal
cani, în Extremul Orient. în 
regiunea Oceanului Pacific, 
în Africa și în alte regiuni 
ale globului pămîntesc.

A luat apoi cuvîntul minis
trul Afacerilor Externe al Re
publicii Arabe Unite, M. 
Fawzi. _

Ministrul Afacerilor Exter
ne al R.A.U. a arătat în con
tinuare că proiectul de tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală sub un control 
internațional riguros, prezen
tat de Uniunea Sovietică, con
stituie, la fel ca și alte cîteva

privind

Puternicul interes stîrnit
de propunerile delegației

noastre
GENEVA 21 

sul special 
Puicea:

Propunerile 
delegația R. P. 
ședința din 20 martie a Comi
tetului pentru dezarmare sînt 
studiate cu interes și atenție 
la Geneva, apreciindu-se spi
ritul lor constructiv. Ele sînt 
considerate ca o ilustrare atît 
a modului realist în care Re
publica Populară Romînă a- 
bordează problemele puse în 
discuția conferinței, cit și a 
dorinței de colaborare pe care 
delegația romină o manifestă 
în cadrul lucrărilor Comitetu
lui. La Casa Presei se consi
deră că, împreună cu propu
nerile concrete pe care le cu
prinde, întreaga cuvântare a 
ministrului Afacerilor Externe 
al R.P.R. constituie un îndemn 
la rezultate practice, o ma
nifestare de înțelegere justă a 
posibilităților de realizare a 
dezarmării generale și totale.

Una din propunerile supuse 
Comitetului celor 18 state de 
către delegația R.P.R., și anu
me aceea privind instituirea 
unui subcomitet al puterilor 
nucleare care să examineze 
problema încetării definitive 
a experiențelor nucleare, a 
fost adoptată și acest organ a 
și început miercuri să lucreze.

Redind cuvîntările rostite 
de delegați în ședința de 
marți a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, presa 
din numeroase țări occidenta
le subliniază propunerile cu
prinse în cuvîntarea rostită 
marți de reprezentantul țării 
noastre. „Ministrul Afacerilor 
Externe al Romîniei, scrie 
„Times", a făcut propunerea 
oficială ca cele trei puteri nu
cleare (sau 4 dacă Franța va 
lua parte) să formeze un sub
comitet pentru a discuta inter
zicerea experiențelor nucleare. 
Această propunere a fost a- 
doptată la ședința restrânsă de 
după-amiază a conferinței". 
Ziarele „Daily Worker", „Daily 
Telegraph and Morning Post", 
„Guardian" și altele informea
ză, de asemenea, pe cititori 
despre cele trei propuneri pre
zentate de delegația R.P.R. Co
mitetului celor 18 state.

Referindu-se, de asemenea, 
la cuvîntarea șefului delega
ției R. P. Romine ziarul fran

— De la trimi- 
Agerpres, N.

prezentate 
Române

de 
în

cez „Combat" reține propune
rile ' ■ ~ .
tul 
ma 
blul ei, ca un subcomitet să 
fie creat pentru a studia mă
suri parțiale menite să ducă 
la reducerea încordării inter
naționale și ca un alt subco
mitet să fie însărcinat cu 
examinarea problemelor pri
vind încetarea experiențelor 
nucleare (cu participarea
Franței)". Ziarul „Liberation" 
subliniază că propunerea R. P. 
Romine de creare a subco
mitetului puterilor nucleare 
„a fost adoptată in unanimi
tate.

Presa elvețiană a acorda: la 
rindul ei multă atenție cuvân
tării ministrului Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Romine. în cadrul tuturor bu
letinelor de știri pe care le-a 
transmis marți, postul de radio 
Geneva a relatat propunerile 
delegației române. Ziarul 
„Voix Ouvriere" scrie că R. P. 
Romină a prezentat o se
rie de sugestii interesante: 
să începem mai întâi cu ana
lizarea proiectului de tratat 
sovietic și a tuturor propune
rilor care ne-au fost supuse; 
să însărcinăm un subcomitet 
care să discute măsuri parția
le ; un altul, cuprinzând pu
terile nucleare, își va desfă
șura discuțiile asupra ’ 
rii experiențelor. în 

‘ " a 
să 

zeze propunerile făcute prin 
dL Rusk și de a le face mai 
concrete, in deosebi acelea pri
vind reducerea cu 30 la sută 
a rachetelor nucleare și arma
mentelor clasice, sau transfe
rul a 50 de tone de material 
fisionabil în scopuri pașnice.

Referindu-se tot la ședința 
de marți a Comitetului pentru 
dezarmare, ziarul italian „H 
Giomo“ scrie : „Răspunzând 
imperativului concretizării, 
Unden (ministrul de Externe 
al Suediei — NJt) fi Mănescu 
au făcut propuneri precise: 
Unden — de a se suspenda fn 
timpul conferinței orice expe
riențe nucleare ; Mănescu — 
de a se supune discuției unui 
subcomitet 
depărtarea 
război".

„ca însuși 
să examineze 
dezarmării în

delegația romină 
Statelor Unite

Comite- 
proble- 
ansum-

încetd- 
«tirșir, 

cerut 
pred-

măsuri pentru în- 
pericoltdui unui

pronunțăANGLIA: Tineretul se 
pentru dezarmare generală și totală
„Tineretul din Anglia protes

tează împotriva reluării experien
țelor nucleare și se pronunță pen
tru dezarmarea generală și to
tală" — au declarat reprezentanții 
a 20 de organizații de tineret 
care s-au întrunit la conferința na
țională a tinerilor partizani ai 
păcii, organizată la Londra.

Participanții la conferință au ho
tărît să trimită doi reprezentanți 
la Geneva, unde își desfășoară 
lucrările Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, pentru a aduce 
la cunoștință Comitetului revendi
cările tineretului englez.

„Considerăm că politica guver-

nului, care se bizuie pe arma nu
cleară și pe prezența bazelor 
străine din Anglia, reprezintă o 
gravă primejdie pentru existența 
noastră... Cerem guvernului să re
nunțe neîntîrziat la această poli
tică” — arată participanfii la con
ferință în rezoluția lor.

La conferință a fost adoptată 
hotărîrea de a sprijini Congresul 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace, care va avea loc în 
luna iulie la Moscova, și de a or
ganiza anul acesta la Londra o 
demonstrație a tineretului englez 
pentru apărarea păcii.

GRECIA: Revendicări ale studenților
Studenții Facul

tății de fizică 
a Universită

ții din Atena au or
ganizat la 19 man
ti© o demonstrație 
la care au cerut să 
se asigure plasa
rea absolvenților

acestei facultăți. denții care vor ter-
Recent, organiza- mina anul acesta
ția de stat de le- universitatea sînt
gătuiă care pla- amenințați cu șo-
sează pe absol- majul. Ei ae vor a-
vențl a anunțat fo- dăuga la armata
cetcnea angajării de șomeri din Gro-
lor pe viitor. Stu- da.

propuneri, un pas spre o di
recție bană

In expunerile lor, miniștrii 
Afacerilor Externe» ai E-aptei 
și Bîrmaniei au subliniat, de 
asemenea, necesitatea imperi
oasă a încetării cursei înarmă
rilor.

La sfîrșitul ședinței, repre
zentantul Indiei, K. Menon, 
ministrul Apărării al Indiei, a 
propus ca copreședinții Comi
tetului să invite Franța să ia 
parte la lucrările Comitetului.

Apoi, președintele ședinței 
a făcut cunoscut că, în cadrul 
ședinței neoficiale din 20 mar
tie, s-a hotărît să se creeze un 
subcomitet alcătuit din repre
zentanții UJLSJS.» S.UA și 
Marii Britanii (precum și ai 
Franței, dacă ea va dori să 
participe) pentru elaborarea 
unui acord cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară. După aprobarea a- 
cestei hotărîri și adoptarea 
unui scurt comunicat pentru 
presă, ședința a luat sfîrșit.

★
GENEVA 21 (Agerpres). — 

La 21 martie la Geneva a 
avut loc prima ședință a sub
comitetului pentru ’ ~ ‘ “
rea experimentării 
cleare creat prin 
Comitetului celor 
pentru dezarmare, 
au participat reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Bri
tanii. După cum s-a aflat din 
cercuri informate reprezen
tanții S.U.A. și Angliei încă 
de la prima ședință au pre
zentat din nou vechile 
propuneri cu privire la con
trolul internațional și inspec
ție inacceptabile pentru Uni
unea Sovietică.

La Geneva se apreciază că 
a urma această linie înseam
nă a duce lucrările subco
mitetului nou creat în impa
sul la care puterile occiden
tale au condamnat conferința 
celor trei puteri cu privire la 
încetarea experimentării ar
mei nucleare.

interzice- 
armei nu- 

hotărîrea 
18 state 

La ședință

lor

MOSCOVA 21 (Agerpres•. — 
TASS transmite: „Reprezen- 
tanțuor UJLS-S. in ComirenL 
O-K.U. pentru Cosmos li se 
vor da indicații să se întU- 
nească cu reprezenianpi 
S-U_A_ penmu a discuta pro- 
b'.erne coocreîe, interesind ță
rile noastre, in ce privește 
colaborarea în cercetarea și 
folosirea pașnică a spațiulu; 
tosmic", se spune în mesajul 
iui Nikita Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, adresat pre
ședintelui S.UA-. John Ken
nedy.

Acest mesaj al șefului gu
vernului sovietic constituie 
răspunsul la mesajul din 7 
martie al președintelui S.U.A.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat satisfacția că propunerea 
sa de a uni eforturile Uniu
nii Sovietice și S.UA_ în cu
cerirea Cosmosului, făcută in 
mesajul din 21 februarie „a 
găsit înțelegerea necesară din 
partea guvernului S.U.A.".

Pentru participarea la co
laborarea internațională în do
meniul cuceririi Cosmosului 
trebuie să fie create posibili
tăți egale pentru toate sta
tele. se arată în mesajul lui 
Nikita Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic a 
indicat cîteva probleme în ce 
privește cercetarea și folosi
rea pașnică în comun a Cos
mosului :

— folosirea sateliților arti
ficiali ai pămîntului pentru 
crearea unor sisteme interna
ționale de telecomunicație de 
mare distanță ;

— organizarea unui serviciu 
mondial de observație asupra 
stării timpului cu ajutorul sa
teliților artificiali ai pămîntu
lui :

— organizarea de observații 
cu ajutorul mijloacelor radio- 
tehnice și optice potrivit pro
gramului comun asupra obiec
telor care se lansează în di
recția Lunii, planetelor Mar
te, Venus și altor planete ale 
sistemului solar;

— unificarea eforturilor in 
domeniul studierii fizicii spa
țiului interplanetar și corpu
rilor cerești.

N. S. Hrușciov arată: „Ar 
fi extrem de indicat să se 
elaboreze și să se încheie un 
acord internațional, care să 
prevadă acordarea de ajutor

avariilor*.
Șeful guvernului sovietic a 

sublimat că oamenii de știin
ță sovietici sînt gata să cola
boreze și să facă schimb de 
date la întocmirea hărților 
timpului magnetic al pămîn- 
tcJui în spațiul cosmic cu a- 
rinorul sateliților, precum și 
cu privire la schimbul de cu- 
noțtințe în domeniul medici
nii cosmice.

N. S. Hrușciov subliniază că 
lărgirea cercetărilor cosmice 
face să devină necesară o în
țelegere asupra faptului ca în 
timpul efectuării experiențelor 
in spațiul cosmic nimeni să nu 
creeze impedimente pentru 
studierea și folosirea Cosmo
sului în scopuri pașnice de 
către alte state. El și-a expri
mat părerea că experiențele, 
care pot face dificilă cerce
tarea Cosmosului de către 
alte țări, trebuie să constituie 
obiectul unei examinări prea
labile și unei înțelegeri pe o 
bază internațională corespun
zătoare

,Jn același timp mi se pare 
evident că limitele colaborării 
noastre în cucerirea pașnică a 
Cosmosului, la fel ca și ale
gerea direcțiilor în care a- 
ceastă colaborare va fi posi
bilă. sînt legate într-o anu
mită măsură de rezolvarea 
problemei dezarmării”, se 

• spune în mesajul lui Hrușciov.
Nikita Hrușciov arată că 

pînă la stabilirea unui acord 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală cele două țări 
vor avea totuși posibilități li
mitate de colaborare în do
meniul folosirii pașnice a spa
țiului cosmic. „Exprim aceste 
considerente pe simplul mo
tiv că este mai bine să pri
vim în mod realist toate as
pectele problemei".

Șeful guvernului sovietic 
subliniază că perspectivele de 
colaborare, de unificare a rea
lizărilor tehnico-științifice, in
clusiv crearea în comun a na
velor cosmice pentru ajunge
rea în celelalte planete — 
Lună, Venus. Marte — vor a- 
pare pe o scară considerabil 
mai largă după ce se va a- 
junge la un acord cu privire 
la dezarmare.

Anglia: Aspect din cursul unei recente demonstrații a populației londoneze împo
triva înarmării atomice.

Demisia guvernului argentinian
BUENOS AIRES 21 (Ager

pres). — Agenția France Pres
se anunță că „începînd de 
luni președintele Arturo Fron
dizi se află sub tutela milita- 
lor". In urma unei întîlniri 
intre președinte și miniștrii 
militari, a fost dat publicită
ții un comunicat în care se 
arată că guvernul argentinean 
și-a dat demisia. Frondizi și 
conducătorii forțelor armate 
argentinene au ajuns la un 
acord asupra formării unui 
guvern de coaliție militar-ci- 
vil în care miniștrii militari 
vor fi numiți de către forțele 
armate, iar cei civili de către 
președintele Frondizi.

Potrivit agenției argenti
nene „Telpress”, acest gu
vern va avea menirea să-l 
„secondeze" pe președintele 
Frondizi în sarcina sa.

Cît privește această sarcină, 
ea ar consta, după cum rela
tează agenția United Press 
International, în „represiuni 
severe și energice" împotriva 
partidelor și organizațiilor de 
opoziție, precum și în măsuri 
„urmărind să limiteze puterea 
masivei Confederații Generale 
a Muncii". Totodată, se conti
nuă studirea unor măsuri pre
conizate de militari în vederea 
împiedicării reprezentanților 
opoziției, aleși la 18 martie, de 
a-și putea prelua funcțiunile.

Agenția United Press Inter-

national anunță că pentru pre_ 
întîmpinarea unor acțiuni 
populare guvernul a declarat 
centrul orașului Buenos Aires 
zonă militară, iar tancurile și 
carele blindate ale armatei 
continuă să ocupe diferite 
puncte strategice din oraș.

împotriva acțiunilor între
prinse de conducerea militară, 
secretariatul Confederației Ge
nerale a Muncii s-a întrunit 
„pentru a studia situația ce 
decurge din atentatul comis 
împotriva voinței poporului 
prin decretele care anulează 
rezultatele alegerilor".

„Mișcarea pentru imitate și 
coordonare sindicală" a dat 
publicității o declarație în 
care se spune că rezultatele 
alegerilor care au avut loc 
reprezintă „expresia catego
rică a voinței clasei muncitoa
re și a poporului... întărirea 
puterii militare a marcat un 
nou pas în direcția dictaturii 
militare fățișe ai cărei parti
zani ar dori să împiedice cu 
arma în mîini lupta clasei 
muncitoare și a poporului”.

„Uniunea civică radicală a 
poporului”, Partidul Socialist 
din Argentina, Uniunea creș- 
tin-democrată și alte partide 
politice din țară au protestat 
cu tărie împotriva încercări
lor de a se anula rezultatele 
alegerilor și au cerut să fie 
respectată voința poporului.

Agențiile de presă relatea
ză, de asemenea, că cu pri
lejul înlocuirii guvernatori
lor prin conducători militari în 
cele cinci provincii, luate sub 
control de către guvernul fe
deral, au avut loc demonstra
ții de protest

R.P. Ungară : De un real folos e_au bucuiat elevii școlilor medii care au avut prilejul 
să-și îmbogățească cunoștințolo făcînd practică în producție. In fotografia noastră, 
două din elevele clasei a Il-a a Școlii secundare „Mathias Corvinus” la o 

brică de aparatură electronică din Budapesta.

DUPĂ ÎNCETAREA FOCULUI
ÎN ALGERIA

Dezbaterile din 
Adunarea Națională 

Franceză
PARIS 21 (Agerpres). - 

După citirea mesajului pre
ședintelui de Gaulle și după 
declarația primului ministru, 
Debre, în Adunarea Națională 
Franceză au început dezbate
rile pe marginea acordurilor 
franco-algeriene și a proiec
tului de lege care va fi supus 
referendumului în Franța. 
Prin acest proiect se aprobă 
acordurile de la Evian și se 
lărgesc împuternicirile pre
ședintelui în domeniul colabo
rării franco-algeriene și al 
semnării decretelor referitoare 
la aplicarea acestor acorduri.

Deputatul de extremă dreap
tă, Portolano, care a luat pri
mul cuvîntul, a atacat vehe
ment politica guvernului. Cind 
au luat cuvîntul, deputății de 
dreapta s-au ridicat demon
strativ și l-au ascultat în pi
cioare. Lor li s-a alăturat so- 
citalistul Max Lejeune, cu
noscut prin sprijinul pe care 
îl acordă lozincii ultracolonia- 
liste „Algeria franceză”.

Deputatul socialist Leen- 
hardt a declarat că Partidul 
socialist ’ aprobă politica gu
vernului.

In numele grupului parla
mentar al Partidului Comunist 
Francez a luat cuvîntul Wal
deck Rochet El a subliniat 
importanța acordurilor înche
iate la Evian și a declarat că 
comuniști: î:
muncii se 
rea lor.

Waldeck 
că comuniștii spun itDa“ pă
cii în Algeria și vor lupta cu 
toate forțele pentru îndepli
nirea acordurilor încheiate la 
Evian, pentru promovarea 
unei politici bazate pe relații 
prietenești cu poporul alge
rian. El a chemat poporul 
francez la luptă împotriva 
O.A.S

Franța este interesată în 
existența unor relații pașnice 
între toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială, pen
tru a se putea înfăptui 
dezarmarea generală și con
trolată și pentru a se consolida 
coexistența pașnică în inte
resul tuturor popoarelor.

„Pronunțîndu-se în sprijinul 
acordurilor de la Evian și pen
tru pace în Algeria, Parti
dul Comunist va continua să 
lupte pentru alianța tuturor 
forțelor democratice în lupta 
împotriva fascismului și a pu
terii monopolurilor, pentru 
progres social și pace între 
popoare, pentru reinstaurarea 
și reînnoirea democrației în 
Franța".

nu înseamnă încă pacea spre 
care tind popoarele algerian 
și francez. Elementele fasciste 
și rasiste nu vor să rămînă 
inactive. Este necesar să de
clarăm o luptă intransigentă 
împotriva lor.

Ben Khedda a comunicat că 
Guvernul Provizoriu al Repu; 
blicii Algeria se va întruni 
în Maroc.

O.4.S. încearcă sabo 
tarea acordurilor 

de la Evian

și toți 
bucură de

Rochet a

oamenii 
senrna-

declarat

Conferința de presă 
a lui Ben Khedda

21 (Agerpres). — La
Ben Khedda, pre-

Guvernului Provi-

RABAT
20 martie 
ședințele 
zoriu al Republicii Algeria, a
organizat o conferință de 
presă.

La 19
intrat în
cului în

martie, a spus el. a 
vigoare încetarea fo- 
Algeria. Dar aceasta

Evenimentele din Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 

21 (Agerpres). — In pofida 
repetatelor asigurări transmise 
prin postul de radio guverna
mental în legătură cu „res
tabilirea ordinii”, situația din 
Guatemala continuă să se 
mențină încordată. După cum 
transmite corespondentul din 
Ciudad de Guatemala al a- 
genției Associated Press, Aso
ciația studenților, inițiatoarea 
recentelor manifestații anti
guvernamentale, a dat pu
blicității o declarație în care 
își exprimă hotărîrea de a 
continua lupta împotriva 
actualului regim adus la 
putere prin fraude electo
rale. Asociația, relatează 
agenția citată, a decis să de
clare o serie de greve generale 
în semn de protest împotriva 
atrocităților comise de către 
trupele guvernamentale împo
triva recentelor manifestații,

cu care ocazie 22 de persoane 
au fost ucise, peste 550 rănite 
și aproximativ 1.000 arestate. 
Intre timp, relatează agenția 
France Presse, guvernul a ho
tărît prelungirea stării de a- 
sediu cu încă 30 de zile. Im
portante forțe militare blin
date continuă să patruleze pe 
principalele străzi ale orașe
lor guatemaleze.

Neputînd controla situația 
din țară, guvernul condus de 
dictatorul Ydigoras Fuentes a 
întreprins o serie de măsuri 
menite să ducă la o interven
ție străină în Guatemala în 
scopul reprimării brutale a 
luptei maselor populare. După 
cum anunță agenția Associated 
Press, la 20 martie guvernul 
guatemalez a trimis o notă 
președintelui Organizației Sta
telor Americane în care cere 
ajutor pentru acțiunile sale 
antipopulare.

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA! București, Piața TeL 17.60.10, Tiparul! Combinatul Poli grafic „Casa SctntelT.

PARIS 21 (Agerpres). — Si
tuația se menține încordată în 
Algeria unde bandele ultra- 
colonialiste din organizația 
teroristă O.A.S. caută să in
staureze o adevărată atmos
feră de război civil pentru a 
sabota acordurile încheiate la 
Evian în problema algeriană. 
La Oran, de exemplu, rela
tează agenția France Presse, 
O.A.S. încearcă să organizeze 
o adevărată „rezistență împo
triva acordurilor franco-alge- 
riene“ și să-și instituie domi
nația asupra orașului. în nu
meroase puncte ale Oranului 
au loc acțiuni banditești ale 
elementelor colonialiste, sînt 
înregistrate schimburi de 
focuri, se lansează grenade 
împotriva cafenelelor și ma
gazinelor din cartierele ara
be, se ridică baricade pe străzi 
împotriva patrulelor militare, 
se răspîndesc manifeste și se 
lipesc pe ziduri afișe în care 
li se cere locuitorilor euro
peni să „ia armele în mîmi".

Agențiile relatează că la 
Oran, la Alger, la Bone, ia 
Constantine și în alte locali
tăți din Algeria continuă să 
se înregistreze atentate cu 
bombe, sau atacuri directe ale 
unor grupuri înarmate împo
triva populației algeriene. 
După așa-numita „grevă ge
nerală” organizată de O.A.S. 
în orașele algeriene, în prima 
zi a încetării focului, la Alger 
și în celelalte orașe din Al
geria au fost înregistrate în 
ziua de marți din nou peste 
40 de atentate care au provo
cat 30 de morți și peste 100 
de răniți. Totodată organizația 
ultracolonialiștilor căuta cu o 
deosebită perfidie să ațîțe 
populația musulmană împo
triva armatei franceze. Au și 
avut loc, potrivit relatărilor 
agenției France Presse, unele 
ciocniri soldate cu morți și 
răniți. în general însă, după 
cum recunoaște aceeași agen-

ție, populația musulmană nu 
se lasă atrasă de aceste pro
vocări, păstrînd o atitudine 
de calm și demnitate.

Corespondenții din Alger ai 
agențiilor occidentale relatea
ză, de asemenea, despre im
presia deosebită și valul de 
indignare pe care l-a produs 
în acest oraș sîngerosul aten
tat al O.A.S., cate a deschis 
un foc de mortiere într-una 
din piețele principale provo- 
cînd peste 50 de victime — 
morți și răniți — în rîndurile 
trecătorilor și populației ci
vile.

în ciuda acțiunilor prin 
care O.A.S.-ul caută să seme
ne panică și dezorientare, în 
momentul de față în Algeria 
„scrie comentatorul agenției 
France Presse” viața publică, 
paralizată o zi de greva im
pusă de teroriștii 
cepe să revină la

O.A.S., în- 
normal.

Numeroase mesaje 
de felicitare 

adresate G.P.R.A.
RABAT 21 (Agerpres). — 

Guvernul Provizoriu al Re
publicii Algeria continuă să 
primească mesaje de felicitare 
în care numeroase guverne a- 
sigură guvernul și poporul al
gerian de sprijinul lor în lupta 
pentru dobîndirea independen
ței depline.

Intr-un mesaj adresat lui 
Ben Khedda, președintele Gu
vernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria, J. Nehru, pri
mul ministru al Indiei, salută 
încetarea focului in Algeria.

Primul ministru al Sudanu
lui, Ibrahim Abbud arată in 
telegrama sa că poporul su
danez, asigură poporul alge
rian că va continua să-i acor
de sprijinul pină cind Alge
ria va ocupa locul ce i se cu
vine in rindul țărilor indepen
dente ale lumii.

Primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, 
subliniază, de asemenea, în 
mesajul său de felicitare că 
obținînd victoria asupra forțe
lor colonialismului in Alge
ria, poporul algerian a adus 
o importantă contribuție la 
lichidarea definitivă a colonia
lismului în întreaga lume".

Telegrame și mesaje de fe
licitare au mai fost adresate 
guvernului și poporului alge
rian de regele Libiei, de se
cretariatul Conferinței popoa
relor din Africa, de Comitetul 
japonez de solidaritate cu ță
rile Africii, de Comitetul ma- 
layez de sprijinire a indepen
denței Algeriei etc.

DR. DAVID GUY
Șl „REȚETA FERICIRII"

ngenios om dr. Da
vid Guy Powers I A 
descoperit „reme
diul" sărăciei... De- 
acum încolo, adio 
necazuri, lipsuri și 
mizerie, de-a lungul

și de-a latul așa zisului „pămînt 
al tuturor posibilităților'’ — S.U.A. 
Milioanele de șomeri vor huzuri 
proslăvindu-l pe aducătorul vesti
tului „corn al abundenței’’ pe 
pămînt.

Dr. Powers a remarcat cu o 
uluitoare perspicacitate că în timp 
ce în S.U.A. unii mor de foame, 
alții și-au secat imaginația încer- 
cînd să născocească cele mai 
rafinate căi pentru a-și alunga 
plictisul unei vieți de trîndăvie. 
Ca rezultat al „studiilor" sale, a 
emis o teorie pe care a publicat-o 
într-o cărțulie, editată înfr-un for
mat de buzunar accesibil oricui 
la prețul de cîțiva cenți și care 
poartă titlul pompos de „Progra
mul succesului personal”. Datorită 
lui, afirmă autorul, „doar în 
decurs de o lună izbutești să 
prosperi indiferent de actuala ta 
situație...”.

De la primele pagini, atenția 
îți este atrasă de strădania auto
rului de a demonstra că la baza 
tuturor insucceselor omului ar sta... 
„nepriceperea acestuia de-a 
vorbi 1”

Ca să evite orice nelămurire. 
autorul afirmă în esență, că averile 
pe care le posedă marii aface
riștii, stăpînii Wall Streetului, s-ar 
datora... iscusinței acestora de a 
vorbi și scrie convingător. 
„Trebuie să emiți idei și mai cu 
seamă să le „vinzi” — afirmă auto

rul. El susține că marii patroni 
știu (spre deosebire de ceilalaii 
muritori de rînd care încă n-au 
apucat să citească „Programul 
succesului personal’’...) cum să-și 
împartă timpul mai judicios, să-si 
facă amiciții importante în rîndu- 
rile oamenilor de la care pot să 
profite. 1n versiunea ilustrului 
autor, la această stare poți ajunge 
doar daca ești un bun orator, iar 
dacă nu — cumpără cărțulia, ci
tește-o și... a dat pricopseala pes 
te tine I

Vedeți dv., din pricina aceasta. 
Smith, Garry, Roland și ceilalți 
vreo cinci milioane de șomeri din 
S.U.A. fac foame. Ei nu cunosc 
oratoria, nu știu cum să-și folo
sească timpul și cum să-și asigure 
„amiciții importante". Șomerii știu 
doar să-și rupă pingelele colin- 
dînd fabricile în căutare de lucru, 
să-și piardă timpul așteDtînd în 
fața birourilor de plasare sau la 
coadă pentru un blid de ciorbă.

Ilustrul autor al „remediului” 
împotriva sărăciei omite să men
ționeze dacă Morgan, Rockeffeller, 
Dupont și alfi magnați ai Wall 
Streetului și-au făcut fabuloasele 
averi însușindu-și deprinderea de 
a vorbi convingător sau însușin
du-și, pur și simplu, munca neplă
tită a milioanelor de muncitori.

Cărțulia dr. Powers este menită 
să rătăcească pe cititori în la
birintul sterp al unor explicații 
diversioniste, cît mai departe de 
adevăratele cauze ale contradic
țiilor sociale în S.U.A., ale situa
ției grele a celor ce muncesc, a 
milioanelor de șomeri.

G. C.
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