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Multă migală trebuie pentru confecționarea tuburilor fluo
rescente. Lupu Stăjerel, muncitor la întreprinderea „Elec- 
trofar* din Capitala lucrează cu pricepere la aceste pro

duse. Foto : I. CUCU

Comitetului Central
al Partidului

Muncitoresc Romîn
Tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Nol, tinerii absolvenți al 

școlilor tehnice de maiștri a- 
gricoli și zootehnici din cadrul 
Centrului școlar agricol „Ion 
Ionescu de la Brad“ raionul 
Roman, regiunea Bacău, pă
șind astăzi în rîndul miilor de 
specialiști care lucrează în 
sectorul agrozootehnic din 
țara noastră, adresăm Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Guver
nului Republicii Populare Ro
mine, cele mai vii mulțumiri 
pentru minunatele condiții de 
viață și de studiu ce ne-au 
fost create în vederea pregă
tirii noastre profesionale.

In decursul anilor de studiu, 
noi am simțit in permanență 
grija părintească a partidului 
nostru drag.

In centrul nostru școlar

există săli de cursuri și labo
ratoare bine înzestrate, avem 
cămine și cantină modernă, 
ceea ce ne-a dat posibilitatea 
să ne pregătim la nivelul ce
rințelor actuale ale științei și 
tehniciL

Practica în producție efec
tuată în cadrul G-A-S.-urilor, 
sub îndrumarea specialiștaor, 
a contribuit la completarea 
cunoștințelor de specialitate 
însușite în școala noastră.

Educați de organizația de 
partid și de U.T.M. în spiritul 
dragostei față de meseria a- 
leasă, socotim că nu poate fi 
satisfacție 
cînd țara 
ti vizată, 
munci ca 
urile nou
consolidarea 
nizatorică și 
în vederea 
lor trasate de cel de-al ni-lea
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

Toți absolvenții promoției 
noastre am ho țări t să mergem 
în G.A.C-uri, șl vă asigurăm 
că la locurile noastre de mun
că vom lupta cu entuziasm și 
perseverență pentru înflorirea 
patriei noastre, Republica 
Populară Romînă.
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Citiți în interiorul ziarului
In pagina a ll-a

• „Să dizcutăm despre tinerețe, 
răspunderi1*: Cînd colegii nu sînt 
colegi...

educație, 
adevăr ați

• Datoria de părinte (despre îndrumarea 
copiilor în alegerea profesiei).

In pagina a lll-a
• Grupajul: „Concursul nostru"
• Preocupări ale atletismului clujean (De 

vorbă cu Ion Moina)

Echipa de dansuri populare a centrului universitar București în finala din Capitală 
a concursului formațiilor artistice studențești

Foto ; AGERPRES

Pentru

în sprijinul
noilor

G. A.C
Peste 450 de ingineri și teh

nicieni agronomi din gospodă
riile agricole de stat sprijină 
noile gospodării colective în 
buna organizare a producției 
agricole. Ei au ajutat pe co
lectiviști la întocmirea planu< 
rilor de producție, organiza
rea terenurilor și a brigăzilor 
etc. Inginerii și tehnicienii 
din G.A.S. acordă asistență 
tehnică colectiviștilor în pe
rioada lucrărilor agricole de 
primăvară.

Totodată, gospodăriile agri
cole de stat pun la dispoziția 
gospodăriilor colective canti
tăți sporite de semințe din 
cele mai productive soiuri. în 
primăvara aceasta, de exem
plu, cu sămînța de porumb 
dublu hibrid primită din gos
podăriile de stat colectiviștii 
însămînțează o suprafață 
dublă față de anul trecut. 
Gospodăriile de stat vor mai 
livra pentru gospodăriile co" 
lective 100.000 tone grîu de 
sămînță de mare productivi
tate, 15.000 tone de cartofi de 
sămînță, 135.000.000 butași 
port-altoi, 4.450.000 pomi fruc
tiferi etc.

Gospodăriile agricole de stat 
sprijină gospodăriile colective 
în dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. în acest scop, ele le 
livrează în acest an mai multe 
animale de prăsilă decît în 
perioada anilor 1956—1961.

(Agerpreș)

în întrecere pentru produse
de cea mai bună calitate

ntrecerea socialistă 
are și în uzina noas
tră — „Electropre- 
cizia”-Sacele — ca 
obiectiv principal ri
dicarea pe o treaptă 
și mai înaifă a cali

tății produselor. De aceea, orga
nizafiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, cultivă 
în rîndul tinerilor dragostea și 
răspunderea pentru marca fabri
cii, îi mobilizează la îndeplinirea 
sarcinilor și angajamentelor pe 
care le are in acest sens uzina 
noastră. Organizația U.T.M. din 
uzină, consideră aceasta ca sarci
na sa cea mai importantă pe linia 
mobilizării active a tineretului in 
procesul de producție.

Participarea tuturor tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de pian ale 
uzinei, la îmbunătățirea calității 
produselor presupune însă din 
partea organizațiilor U.T.M. de 
secții, a comitetului pe uzină să-și 
îmbunătățească și mai mult mun
ca. in ce direcție ne îndreptăm 
noi eforturile ? înainte de toate, 
am stabilit ca obiectiv principal 
în activitatea comitetului U.T.M. 
mobilizarea tuturor tinerilor la în
trecerea socialistă. Este drept că 
pînă acum s-au făcut unele lu
cruri în acest sens, dar ceea ce 
s-a făcut este încă departe față 
de posibilitățile pe care le avem. 
Această problemă se pune îndeo
sebi la atelierul turnătorie ca și 
la altele. Biroul organizației U.T.M. 
de la turnătorie colaborează in
suficient cu comitetul sindicatului 
în această problemă. Ca urmare, 
aici mai exista tineri care nu sînt 
antrenați în întrecerea socialistă, 
care nu au angajamente concrete. 
La atelierul 301 — strungărie, 
atelier format în cea mai mare 
parte din tineri se pun aceleași 
probleme. Aici sînf mulți maiștri 
tineri — Nicolae Beschea, Gheor- 
ghe Sloboduicu, Cornel Mălinaș 
— care pot să ajute mai mult pe 
tineri în întrecere, să-i ajute în 
stabilirea angajamentelor și înde
plinirea lor.

Ne-am propus, de asemenea, 
să urmărim îndeaproape activita
tea tinerilor muncitori fruntași în 
producție, să desfășurăm o muncă 
mai profundă de cunoaștere și 
generalizare a experienței lor în 
producție. Vom desfășura o astfel 
Je muncă încît fiecare utemisf, 
fiecare tînăr să devină un fruntaș 
în întrecerea socialistă.

O 'atenție deosebită acordăm, 
de asemenea, întăririi disciplinei 
în țnuncă a tinerilor. Aceasta pen
tru’ că mai sînt unii tineri care

absentează nemotivat din produc
ție, care nu-și realizează planul 
de producție. Organizafiile U.T.M. 
de ia atelierele 202 bobinaj, 401 
și 301 se ocupă acum mai mult 
de acești tineri și-j ajută să-și 
organizeze mai bine munca. Ne 
amintim, de pildă, de llie Valen
tin de la atelierul 301 strungărie. 
El era cunoscut, în urmă cu un 
fimp, ca un „campion” în privința 
pieselor de calitate slabă, a ab
sențelor nemotivate. Acum Ilia 
Valentin se află în rîndurile tine
rilor fruntași ai uzinei noastre. Dar 
pentru aceasta organizația U.T.M. 
l-a ajutat îndeaproape, s-a ocupat 
de felul cum muncește, cum se 
comportă. Am învățat de la co
muniști, de la organizațiile de 
partid să muncim mai atent și în 
mod diferențiat cu fiecare tînăr.

Un rol deosebit în antrenarea 
tinerilor în întrecerea pentru pro
duse de calitate îl au posturile 
utemiste de control din uzina 
noastră. Avem posturi la atelierele 
202 bobinaj și 402 montaj care-și 
cunosc îndatoririle și acționează 
pentru ca toți tinerii să dea pro
duse de calitate, dar avem și 
posturi cu activitate mai slabă. 
Cele de la atelierul 301-strungă
rie, de la atelierul mecanic-șef 
se ocupă la înfîmplare de partici
parea tineretului la întrecerea so
cialistă pentru produse de bună 
calitate. Și ar avea de ce să se 
ocupe aceste posturi. La mecanic- 
șef, de pildă, se mai întîmplă 
ca tinerii sa execute reparații de 
mîntuială la unele mașini iar la 
strungărie sînt încă prea multe 
rebuturi. Noi am început să în
drumăm și să ajutăm colectivele 
posturilor amintite, ca de altfel 
toate posturile din uzină, încît ele 
să pună în centrul activității lor 
participarea tinerilor la realizarea 
unor produse de calitate supe
rioară. Astfel, posturile au început 
să organizeze raiduri pe la toate 
locurile de muncă, antrenează la 
ele muncitori și tehnicieni vîrstnici, 
cu experiență în producție, fac 
propuneri adecvate pentru înlătu
rarea neajunsurilor care mai 
există.

O problemă de cea mai mare 
importanță în activitatea organi
zației noastre rămîne în continuare 
pregătirea profesională a tinerilor, 
continua lor perfecționare. în 
cursul anului trecut, în uzină au 
funcționat mai multe cursuri de 
ridicare a calificării dintre care 
unele s-au încheiaț iar altele con
tinuă încă să-și desfășoare acti
vitatea. Tinerii au fost îndrumați 
de organizațiile U.T.M. să-și ridice 
nivelul de pregătire profesională

și pe alte căi : citifrea literaturii 
tehnice, participarea la conferinfe 
de specialitate etc. Fapt este că 
în urma acfiunilor întreprinse, 
mulfi tineri au acum o calificare 
mai înaltă, au fost încadrați în 
categorii de salarizare mai mari, 
în curînd, conducerea uzinei va 
organiza cursuri de specializare 
pentru muncitori, desenatori, teh
nicieni, pentru controlorii tehnici 
de calitate. Pentru muncitori, de 
pildă, aceste cursuri vor fi astfel 
organizate încît ele să corespundă 
nivelului diferit pe care-l au ti
nerii. Organizafiile U.T.M. din sec- 
fii desfășoară acum o muncă 
politică susținută în rîndul tinerilor 
pentru a-i mobiliza la cursuri, 
pentru a-și însuși temeinic cunoș- 
♦infele predate.

Toate aceste măsuri vor ajuta 
să mobilizăm pe tofi tinerii mun
citori, tehnicieni și ingineri pentru 
a aduce o contribuție sporită la 
realizarea sarcinilor de plan ale 
uzinei în ceea ce privește con
fecționarea unor produse la un 
nivel calitativ tot mai înalt.

DUMITRU MANOLIU 
secretarul comitetului U.T.M., 

Uzina „Electroprecizia" « 
Săcele

LA MUZEUL DOFTANA

Iar

S
înt anumite evenimente 

din viața unui om care 
rămîn pentru totdeauna 

țn amintire, neșterse de timp. 
Un asemenea eveniment este, 
pentru școlar, primirea cra
vatei roșii de pionier,
pentru tînăr, intrarea în rîn
durile membrilor Uniunii Tine
retului Muncitor. Neștearsă va 
rămîne pentru noii utemiști și 
pionieri din raionul V. I. Le
nin din Capitală, amintirea 
zilei de ieri, zi în care, 
fața colegilor, au primit 
netul roșu de utemist și 
pectiv cravata roșie de
nier. Cu atit mai mult acest 
eveniment va 11 de neuitat cu

ac-

in 
car- 
res- 
pio-

cit el a avut loc la Muzeul 
Doftana.

Ieri, douâ trenuri încărcate 
au dus și au adus de la 
Muzeul Doftana aproape 3.000 
de elevi și pionieri din raio
nul V. I. Lenin. Comitetul ra
ional U.T.M. a organizat a- 
ceastâ excursie în cadrul
{lunilor cultural-educative care 
au loc în vacanța de primă
vară. Ea a fost, acum, în 
preajma celei de a 40 aniver
sări a U.T.C., un prilej deo
sebit pentru a face cunoscute 
elevilor momente din trecutul 
de luptă al partidului nos
tru.

AL. VLADIMIR

mai mare acum, 
este complet colec- 
decît aceea de a 
maiștri în G.A.C.- 

înființate pentru 
economico-orga- 

creșterea acestora 
realizării sarcini-

PROMOȚIA 1962 A 
CENTRULUI ȘCOLAR AGRI
COL „ION IONESCU DE LA 

BRAD“

tineri
ospodăria noastră 
colectivă a luat 
ființa cu 11 ani în 
urmă. Ea s-a fă
cut repede cunos
cută prin realiză
rile obținute în

dezvoltarea sectorului zooteh
nic. In 1959 gospodăria ajun
sese să aibă 237 taurine din
tre care 88 vaci cu lapte, 33 
juninci, 53 capete tineret bo
vin și 61 viței. La aceasta se 
adaugă 719 porcine, apoi 414 
ovine cu lină fină și semifi- 
nă. La un asemenea număr 
mare de animale îngrijitorii 
vechi nu mai puteau face fa
ță. Atunci conducerea gospo
dăriei s-a adresat organizației 
de bază U.T.M. pentru a re
comanda din rîndurile noas
tre îngrijitori de animale. Ti
neri care să lucreze în acest 
sector s-ar fi găsit destui. Dar 
noi trebuia să-i alegem pe cei

Și-au îndeplinit planul de producție 
înainte de termen

în sectorul prefabricate de 
beton, aparținînd Ministerului 
Industriei Construcțiilor, a 
fost îndeplinit, cu nouă zile 
înainte de termen, planul de 
producție pe primul trimestru 
al anului. Muncitorii din a- 
cest sector au produs In a- 
ceastă perioadă panouri mari 
pentru circa 1.000 de aparta
mente, mii de mp de beton 
ușor pentru acoperișuri, stîlpi 
pentru liniile electrice și alte 
produse.

Cele mai bune rezultate în 
sporirea producției le-a obți-

nut întreprinderea de prefa
bricate de beton din Turda, 
care a realizat planul cu circa 
26 de zile înainte de termen, 

în lunile următoare, între
prinderile din sectorul pre
fabricate de beton își vor 
mări capacitatea de producție 
cu prefabricate pentru circa 
20 de apartamente pe zi. In 
acest scop, unele întreprinderi, 
printre care „Progresul“- 
București, Fabricile de prefa
bricate de beton din Turda și 
Brașov au fost echipate cu 
noi utilaje. (Agerpres)
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La gospodăria agricolă colectivă din satul Petreu, regiunea Crișana, se parcelează tere
nul care va fi însămînțat cu cartofi timpurii.

Foto : AGERPRES

Prin darea în ex
ploatare a unei stații 
de transformare de 
110 kV, orașul Arad 
este acum alimentat 
cu energie electrică 
din sistemul energetic 
național.

Constructorii de li
nii și stafii execută în 
aceste zile lucrări 
pentru dublarea cir
cuitului liniei electrice 
de înaltă tensiune

și stații electrice

sectorul zootehnic 
harnici și pricepuți

Cluj—Baia Mare. Se 
creează astfel posibi
litatea aducerii în 
partea de nord a fării 
a unor cantităfi spori
te de energie elec
trică și se asigură o 
mai bună alimentare a 
minelor din bazinul 
Baia Mare și a altor 
întreprinderi din Ma
ramureș.

în Oltenia, la linia 
de 110 kV Bărbătești.

Filiași se montează, 
de asemenea, a| doi
lea circuit. Energia e- 
lectrică adusă prin 
acest fir va fi trans
portată spre centrele 
din partea de sud- 
vesf a tarii (Turnu Se
verin, ~ 
Lucrările 
a liniei 
Filiași se 
sfîrșit.

Orșova etc.), 
de dublare 
Bărbătești— 
apropie de

(Agerpres)

mai buni dintre cei mai buni, 
iar pe parcurs organizația de 
bază U.T.M. să răspundă per
manent de munca lor, de edu
cația lor, de continua lor 
pregătire profesională. Cu 
sprijinul organizației de partid 
ne-am orientat asupra unui 
număr de 5 tineri care au fost 
mereu fruntași în muncă. In
tr-o adunare generală U.T.M. 
am discutat despre fiecare în 
parte. Utemiștii nu au avut 
de spus decît cuvinte frumoa
se la adresa lor, iar votul a 
fost unanim. Așa au devenit 
atunci îngrijitori - mulgători 
de vaci tinerii: Costel Călin, 
Velcu Badea, Ion Simion, Ni
colae Simion și Colăcel Si- 
mion. In anul acela am avut 
mult de lucru cu ei, pentru că 
trebuie să recunoaștem că 
nici noi nu avem experiență 
în acest domeniu. Cursurile 
zootehnice la care el partici
paseră iarna ni se păreau in
suficiente pentru pregătirea 
lor. Aceasta am observat-o 
controlîndu-le caietele de no
tițe de la cursuri, împreună 
cu inginerul zootehnic, și apoi 
a’nalizînd activitatea lor în 
producție. De mers la școla
rizare într-o gospodărie agri
colă de stat nu putea fi vor
ba atunci, deoarece nu avea 
cine să-i înlocuiască, gospodă
ria avînd treburi destul de 
multe în campanie. Atunci, cu 
concursul conducerii gospodă
riei, am recurs la sprijinul in
ginerului zootehnic, pe care 
l-am rugat să țină un ciclu 
de expuneri pentru tinerii în-

grijitori de animale (cite una 
în fiecare săptămînă), noi, co
mitetul U.T.M., îngrijindu-ne 
de prezența tinerilor la 
cursuri, de stimularea intere
sului lor față de studierea 
broșurilor de specialitate, de 
organizarea unor discuții pe 
marginea celor învățate și de 
felul în care se aplicau * 
yățămlntele în practică.

Preocuparea noastră 
de cei recomandați a dat__
de. Intre tinerii îngrijitori a 
pornit o întrecere pasionantă. 
Ințelegînd că pot face și mai

în-

fată 
roa-

făcuseră pînă

SIDERURGISTII 
HUNEDORENI 

TRIMIT 
ÎNGRĂȘĂMINTE 

CHIMICE 
AGRICULTURII

Siderurgiștii hunedoreni 
sprijină unitățile agricole so
cialiste în fertilizarea terenu
rilor agricole, trimițîndu-le 
îngrășăminte chimice fabrica
te din subproduse de cocs. De 
la începutul anului și pînă 
acum au trimis mai multor 
G.A.C. și G.A.S din țară o 
cantitate de sulfat de amoniu 
necesară pentru aproximativ 
13.700 ha de teren.

Tot în acest scop, siderur
giștii hunedoreni au început 
să valorifice rezidurile rămase 
din prelucrarea dolomitei ne
cesară în elaborarea metalu
lui, obținînd un produs ase
mănător amendamentelor cal- 
caroase. în numai cîteva zile 
G.A.C. și G.A.S. din regiunea 
Hunedoara au transportat pe 
ogoare mai mult de 150 va
goane de astfel de amenda
mente primite de la combi
nat. Cam aceleași cantități au 
fost expediate și pentru gos
podăriile de stat din regiunea 
București.

NOI BLOCURI DATE IN
acestea, în 
Simeria au

Zilele 
orașul 
lost repartizate oa
menilor muncii încă 
alte 20 apartamente 
situate într-un nou 
bloc. Printre loca
tarii noilor aparta-

sînt muncito- 
la atelierele 
ți Intrepiin- 
„Marnrura'. 

viitoare

mente 
rii de 
R.M.R. 
derea

în luna 
va fi dat în folo
sința 
care

un nou bloc 
va cuprinde

(Agerpres)

FOLOSINȚA
24 de apartamente 
iar la parterul nou
lui bloc va exista 
un mare magazin. 
Tot în aceste zile 
va începe construc
ția unui alt bloc cu 
20 de apartamente.

SEARA DE POEZIE
Sîmbătă seara, în amfitea

tru Facultății de filozofie din 
București un grup de studenți 
— membri ai cenaclului lite
rar „Mihail Eminescu" de pe 
lingă revista „Viața studen
țească" și Casa de cultură a 
studenților — a organizat o 
seară de poezie pentru studen
ții acestei facultăți.

Au citit din lucrările 
Victor Mașek, Ion Crîngulea- 
nu. Mariana Filimon, Constan
tin Abăluță, Gabriela Melines- 
cu. Ion Ivan.

Cei prezenți au primit cu 
căldură versurile citite de 
autori.

lor

mult decît 
atunci, și-au propus ca de la 
fiecare vacă 
cele 12 pe care le aveau fie
care îij, lpt, să obțină 200 litri 
lapte peste plan. La sfîrșitul 
anului toți cinci își îndepli
niseră angajamentul.

Numărul animalelor pro
prietate obștească a crescut 
în anul următor. De acum 
aveam și din prăsilă proprie, 
și prin cumpărări 495 bo
vine dintre care 174 vaci cu 
lapte. A sporit în același timp 
și numărul celorlalte animale 
proprietate obștească. Din nou 
ne-a cerut conducerea gospo- 

j să-i re- 
sectorul 
aceasta 
acumu-

furajată, din

dariei tineri pe care 
comandăm pentru 
zootehnic. De data 
ne-a fost mai ușor: 
lasem experiență.

Petre Lascu, Petru 
și Matei Meisnan au 
să lucreze la grajdul __ 
Florea și Vasile Dinu la 
iar Anton Meszaros la porci. 
Față de anul care trecuse a-

Franzen 
început 

de vaci, 
oi,

veam să aplicăm un lucru 
nou: îndrumarea îngrijitori
lor mulgători mai vechi pen
tru a se ocupa de creșterea 
profesională a celor din „anul 
I“, împărtășindu-le din expe
riența lor, ajutîndu-i să-și în
tocmească caiete de studiu 
care să cuprindă tot ceea ce 
învățaseră ei mai înainte pen
tru a ajunge la zi cu studiul 
și experiența.

Orele dedicate predării lec
țiilor de către inginerul zoo
tehnic, studiul individual, dis
cuțiile organizate pe marginea 
celor învățate, au continuat și 
în acel an. Nici un tînăr din 
cei recomandați nu . a, rămas 
sub. plănui de... producție 
anual. Ba, dimpotrivă, Dacă, de 
pildă, Ion Simion a reușit în 
al doilea an de muncă să rea
lizeze în loc de 1.800 litri lap
te pe cap de vacă furajată 
2.500 litri, nici Matei Meis- 
man de care s-a ocupat per
manent, nu l-a făcut de ru
șine. Și el a reușit să reali
zeze cu 200 litri mai mult de-, 
cît prevedea planul. Și exem
ple de acest fel ar mai fi des
tule.

în anul 1961 sectprul zoo
tehnic s-a dezvoltați și mai 
mult, iar noi am mai,xecoman- 
dat încă șapte tinei^ printre

GHEORGHEIOR&OAIA 
secretar al organizației 

de bază U.T.M.
din G.A.C. „I. V. Miciurin*  — 
Jimbolia, raionul Timișoara

(Continuare în pag. a 3-a)

Recomandarea
Ț • comitetul orășenesc U.T.M.
/ 7 sosiseră mulfi tineri în 

ziua aceea. Printre ei erau 
lurnaliști, oțelari, laminatori, con
structori. Așteptau cu toții înfr-o 
sală discutînd între ei, răsfoind 
un ziar, o revistă. Pe fețele mul
tora se citea emoția. O ușă care 
dădea înfr-un birou alăturat se 
deschidea din cînd în cînd și un 
alt tînăr era invitat înăuntru.

— Să intre tovarășul Bă
dină Nicolae...

Cel strigat păși înăuntru 
emofionat. Cine este el ? Un 
utemisf, sudor pe șantierul 
II a) I.C.S.H. Poate fi zilnic 
văzut cățărîndu-se la 25—30 
de metri pe meterezele hale
lor noilor laminoare, unde
zăbovește ceasuri întregi,
îmbinînd între ele grinzile 
de oțel. De zece ani se află 
mereu pe șantiere. Avea doar 
.15 ani cînd a venit, în 1952, 
ca brigadier la Hunedoara. 
De atunci nici o zi n-a pără
sit rîndul muncitorilor frun
tași. Deși foarte tînăr, Bădină 
Nicolae este socotit ca un 
muncitor cu multă pricepere 
și experiență. Conducerea
secției i-a dat spre calificare 
numeroși tineri nou sosiți pe șan
tier. Tudor Mihai, Vrabie Miron, 
Plastir ion sînt doar trei dintre 
cei patrusprezece pe care 
calificat pînă in prezent...

Dar iată-l că se reîntoarce 
biroul în care fusese invitat.

i-a

din 
E 

îmbujorat la față. In mină fine o 
hîrtie împăturită. E fericit...

— Poftește fu, Vasile. E rîndul 
tău, l-a invitat Bădină pe un alt 
tînăr. Ionescu Vasile se grăbi să 
intre. E scund, brunet și îndesat. 
Are doar 24 de ani. A simțit prima 
dogoare a cuptorului Martin cm 
șapte ani în urmă. De atunci și 
pînă în prezent l-a preocupat un 
lucru deosebit — ridicarea per
manentă a măiestriei de oțelar. 
Avea ambiția să devină prim- 
♦opitor. Și iată că, cu cîteva luni 
in urmă, și-a realizat visul. A fost 
numit prim-topitor la cuptorul 
nr. 2 al O.S.M. nr. 2 al Combi-

natului hunedorean. Pe luna feb
ruarie a dat cu brigada 
tone oțel peste plan șl 
procentul de rebut cu 
sută față de procentul 
Acum visează să devină ____
oțelar. Se pregătește pentru exa
menul de admitere din toamna 
acestui an.

— Știți ce i se întîmplase vara 
trecută lui Ionescu Vasile 1 prinse 

să povestească un tînăr 
oțelar după ce tovarășul său 
intrase în biroul alăturat. 
Ținea locul primului topitor. 
Șarja era spre terminate, 
cînd deodată peretele din 
spatele cuptorului fiind uzat, 
s-a perforat. Oțelul a prins 
să jîșnească inundînd plat
forma de evacuare. Platforma 
s-a distrus imediat. Se 
scursese o bună parte din 
oțel, iar restul era în pri
mejdie de a se solidifica pe 
vatră. In cazul acesta cup
torul ar fi fost scos din func
țiune pentru circa 10 zile. Ce 
a făcut însă utemistul Ionescu 
Vasile î Dînd dovadă de uri 
curaj extraordinar, luptînd cu 
dogoarea din spatele cup

torului perforat și cu stropii
fierbinți de oțel care îm-
proșcau în toate părțile, a ame
najat cu ajutorul echipei sale o 
platformă provizorie. De pe a- 
ceasta platformă a desfundat apoi 
cu eforturi mari șficul de eva
cuare și oțelul a început să se 
scurgă supus. Utemistul Ionescu 
salvase și o parte din oțel, dar 
mai ales cuptorul...

Asemenea fapte minunate se 
pot povesti și despre Bularda 
Petre, laminator, Nicșa Petru, fur- 
nalist, Bibiboi Constantin, miner, 
și despre toți tinerii invitați aici, 
în fața biroului Comitetului orășe
nesc U.T.M. Hunedoara. Acestor 
utemiști, tineri cu o înaltă con
duită morală, cu o înaltă conștiin
ță socialistă, care fac cinste orga
nizației U.T.M. li se înmîna ue 
prețios document; recomandarea 
pentru intrarea în rîndurile candi- 
dafilor de partid.

sa 300 
a redus 
0,84 la 

admis, 
maistru
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PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Răspund furnizorii
In articolul intitulat: 

„Trainic și frumos", publi
cat în numărul 3969 al zia
rului nostru, privind cali
tatea unor produse de în
călțăminte fabricate la în
treprinderea „Durabil*  din

am lucrat Ia acest meșter, în- 
vățînd cu caznă fierăria. Mie 
îmi plăceau însă motoarele, 
voiam să devin mecanic-auto. 
Prin părțile Băile știlor, pe 
atunci, nu existau prea multe 
mașini. Am reușit să intru 
insă la un moșier, care avea 
tractoare, batoze și alte 
șini agricole. Cîțiva ani 
zile mi-au trebuit pînă ce 
învățat tainele motorului 
tractor. Am plecat apoi
București. Aci, altă ucenicie, 
pînă cînd, în sfîrșit, am reușit 
să-mi capăt calificarea pe care 
mi-am dorit-o din anii copilă
riei. Fiul meu, Ion Culescu, 
din clasa Xl-a a Școlii medii 
mixte „Dr. Petru Groza*, ca 
toți tinerii din patria noastră, 
are în față cale deschisă spre 
orice profesie, la alegere.

Poate că este o moștenire 
din familie, dar și el dovedește 
dragoste pentru motoare și 
mașini. Urmează secția reală 
și încă din clasa a IX-a s-a 
hotărît pentru profesia de in
giner mecanic. La învățătură 
eu nu-l mai pot ajuta, m-a în
trecut dar discut adesea cu 
el despre mecanică, pe care 
eu o cunosc din anii îndelun
gați de practică.

ALEXANDRU CULESCU 
mecanic auto

★

Cînd copiii ajung la vîrsta 
alegerii profesiei, părin
ții trăiesc momente de 

frămîntare. Nu-r ușor să te 
pronunți asupra viitorului 
unui om, mai ales cînd co
pilul dovedește înclinații și 
aptitudini multilaterale. Noi, 
părinții, lucrăm în branșa 
construcțiilor. în tinerețe, am 
visat și eu să devin inginer 
constructor sau arhitect. Pe

CRITICA ESTE 
ÎNTEMEIATĂ

— Critica făcută întreprin
derii noastre este întemeiată, 
ne-a spus tovarășul Ion Ti- 
gac. director al Tăbăcăriei 
„Bucovăț” din Craiova. Noi 
livrăm meșină pentru căptu
șelile de încălțăminte. Deși 
este bine tăbăcită, meși- 
na prezintă pete vizibile de 
grăsime. Din această cauză, în 
ultima vreme ni s-au respins 
mai multe comenzi. Se mai 
întîmplă, de asemenea, ca în 
aceeași bucată de material să 
existe nuanțe diferite de cu
lori. Aceste scăderi ale cali
tății constituie, firește, un 
mare neajuns.

— Ce măsuri s-au luat în a- 
ceastă direcție?

— După apariția articolului 
am analizat amănunțit cu 
muncitorii din tăbăcăria mi
nerală această situație (aici se 
produce meșina). Am stabilit 
să mergem într-un schimb de 
experiență împreună cu mai
strul secției Gheorghe Con
stantin, și cu tov. Glazer Bro
nislav, tăbăcar cu multă expe
riență, la Fabrica de încălță
minte din R. Vîlcea. Acolo am 
constatat că operația de de- 
gresare este mai bine organi
zată, iar pieile care nu pot fi 
folosite cu nuanța naturală se 
vopsesc cu culori de acope
rire. Am socotit necesar să-1 
mutăm pe tov. Glazer de la 
mașina de vălțuit în alt loc 
de muncă unde se cere o ex
periență mai mare, pentru a 
ajuta mai mult la îmbunătăți
rea procesului tehnologic. Tot 
legat de acest lucru s-au luat 
măsuri privind ridicarea cali
ficării profesionale a munci
torilor. La 1 martie au în
ceput cursurile. în cadrul 
lor se fac expuneri, demon
strații practice legate mai ales 
de calitatea produselor D? 
curînd am introdus in fabrică 
controlul în lanț. Orice se
mifabricat care are anumite 
defecte este înapoiat muncito
rilor care l-au produs pedfep 
a le retușa. în acest fel vom 
dezvolta la “ 
la fiecare 
răspundere pentru calitatea 
produselor la care lucrează.

— In ce măsură se respectă 
acum norma internă de cali
tate ?

— Avem planificat să obți
nem 32 la sută pzxxius-e d. 
calitatea I. Realizăm insă îr 
jurul a 25 la sută. Sîntem dea" 
rămași în urnia sarcinilor de 
plan. în cadrul întrecerii so
cialiste pentru produse de ca
litate superi dâră, noi am sta
bilit împreună cu comitetul 
sindicatului, ‘sub conducerea

fiecare muncitor, 
tînăr. spiritul de

Pe șantierul „Electroaparataj" Borzești

La Șantierul Electroapa- 
rataj Borzești, întrece
rea socialistă pentru exe

cutarea unor lucrări de o ca
litate superioară se desfășoa
ră din plin. Colectivul de 
muncă al șantierului a luat 
o serie de măsuri de organi
zare a muncii printre care: 
aprovizionarea la timp cu ma
teriale ; ținerea cu regulari
tate a instructajelor de pro
tecția muncii ; ținerea unei 
permanente legături cu bene
ficiarul pentru aducerea la 
timp a documentației pe șan
tier ; organizarea și prezenta
rea în cadrul cabinetului teh
nic a unor referate asupra 
lucrărilor de montaj și su
dură, precum și asupra me
todelor avansate de lucru. De 
asemenea, s-a format un co-

îndrumarea copiilor în alegerea profesiei

DATORIE D PĂRINTE
Zilele acestea, ne-au sosit la redacție mai multe scrisori 

de la părinți despre alegerea profesiei, despre grija cu care 
atît în familie cît și în școală, tinerii, viitori absolvenți ai 
școlilor medii sînt ajutați să-și cristalizeze hotărîrea asu
pra profesiunii viitoare.

Publicăm mai jos spicuiri din cîteva scrisori.

, legerea viitoarei profe- 
siuni nu este un lucru 
ușor. Noi, părinții, li a- 

cordăm toată grija. De cele 
mai multe ori, copilul imită 
sau îmbrățișează profesiile pă
rinților. Soțul meu este ingi
ner chimist, iar eu sint profe
soară. în familia noastră se 
discută mult in legătură cu 
munca noastră, a fiecăruia. 
Fiul nostru, Alexandru, elev 
in clasa a Xl-a a Școlii me
dii „N. Bălcescu" a dovedit 
încă din anii copilăriei dra
goste pentru studiu.

Observînd că fiul nostru are 
înclinație spre matematică și 
fizică, am căutat să-l 
nim mai îndeaproape 
a-și cultiva temenic 
aptitudine.

Pentru ca materiile . 
in școală să nu fie însușite su
perficial, am căutat să-i in
suflam, de mic, dragostea față 
de practică, de meserii. în a- 
cest scop, la toate reparațiile 
care se jac in casă — televi
zor. radio, instalație electrică, 
conducte de apă etc. — îl se- 

spriji- 
pentru 

această

predate

Timișoara, se arăta printre 
altele că unele defecțiuni 
privind calitatea produselor 
se datoresc și unor între
prinderi furnizoare de ma
terii prime și auxiliare ne- 
corespunzătoare. Printre a- 
cestea se număra și Tăbă

organizației de partid, o sea
mă de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. în legătură cu me
canizarea operației de degre- 
sare am prevăzut, de pildă, să 
procurăm o mașină de șeruit 
și ștrecuit. în acest fel se va 
elimina principalul neajuns — 
petele. S-a stabilit de aseme
nea să se facă controlul gra
dului de tăbăcire a pieilor nu
mai prin analize de laborator, 

în cadrul întrecerii socialis
te noi ne-am angajat să îm
bunătățim calitatea produse
lor cu 0,5 la sută față de indi
catorii globali planificați. Sîn
tem hotărîți să facem totul ca 
să îndeplinim angajamentele 
luate. în ce privește munca 
tineretului, sîntem convinși 
că vom primi un sprijin mai 
susținut din partea organiza
ției U.T.M.

— Despre contribuția tine
rilor la îmbunătățirea calității 
produselor, ne-a relatat tova
rășa Călin Maria, secretara 
comitetului U.T.M. din între
prindere, noi am discutat 
recent într-o adunare ge
nerală de organizație. în mod 
concret ne-am propus urmă
toarele : să ajutam pe fiecare 
tînăr să-și ridice calificarea 
profesională prin participarea 
regulată la cursurile care vor 
lua ființă in curînd. în al doi
lea rine, am reorganizat co
lectivul postului utemist de 
control în așa fel incit el să 
se ocupe mai îndeaproape de 
problema calității produselor, 
de felul cum respectă tinerii 
disciplina tehnologică.

— Toate acestea — ne-a 
spus în încheierea discuției 
tovarășul director al întreprin
derii — sînt cîteva din mă
surile luate de colectivul în
treprinderii pe linia imbu- 
nătâț-lrii ealrtâțH produselor 
noastre.

LIDIA POFESCT

MASURI 
CONCRETE,

EFICACE
ta cu 
Kesxeg.

diaț acesta ne-a

tea necorespunzătoare 
4e sortimente fabricate
este justă. Anumite deficiențe 
constatate în calitatea pieilor 
produse de noi anul trecut se 
datorau faptului că nu întot
deauna erau respectați întoc- 

lectiv care analizează posibi
litățile introducerii unor dis
pozitive de mică mecanizare 
pe șantier.

Printre cel mai buni mun
citori de pe șantier, animatori 
ai întrecerii socialiste pentru 
ridicarea calității lucrărilor 
noastre și darea lor în folo
sință înainte de termen, la un 
preț de cost cit mai scăzut 
se numără și tinerii : Copoș 
loan, Hidan Gheorghe, izola
tori termici, Melnic Boris, lă
cătuș, Vasilica Bulancea, me
canic macara, Gogolan Nico- 
lae, electrician circuite secun
dare, precum și maiștrii Le- 
bedia Constantin și Mihăiles- 
cu Gheorghe, buni organizatori 
ai locului de muncă.

TOM-A CONSTANTIN

condează îndeaproape pe tatăl 
său. Așa se face că intre ei 
au loc discuții folositoare pe 
diferite teme de fizică sau de 
matematici. Copilul a căpătat 
astfel îndeminare in executa
rea unor lucrări. De un nepre
țuit folos pentru el au fost 
cei trei ani de practică la 
Uzinele de mașini agricole 
„Semănătoarea".

In alegerea profesiunii fiul 
nostru a primit un ajutor în
semnat din partea tovarășilor 
profesori, a tovarășului diri
ginte.

Desigur, în viață nu este de 
ajuns doar dorința. Trebuie și 
o pregătire serioasă. L-am în
curajat astfel să participe la 
olimpiadele de matematică și 
fizică, să colaboreze la Gazeta 
de matematică și fizică, să 
participe la cercurile de mate
matică și fizică. în toate aces
te activități am căutat să-i 
insuflăm încredere în propriile 
sale forțe.

Munca ordonată pe care o 
depune, ne face să sperăm că 
fiul nostru se va prezenta Iu 

căria „Bucovăț" din Craio
va și Fabrica de încălță
minte „8 Mai" din Mediaș. 
Mergînd pe urmele acestui 
material, redactori ai zia
rului nostru au vizitat, de 
curînd, cele două întreprin
deri.

mai parametrii tehnici de fa
bricație în întregul proces de 
producție. Din această cauză 
s-a întîmplat ca de la tăbăcă
ria noastră minerală să por
nească unele produse de ca
litate mai slabă. Mă refer în 
special la sortimentul pieilor 
de bizon, care apăreau cîte 
odată avînd o culoare mată, 
nelucioasă, sau grosimi neu
niforme.

în ultimul timp, conduce
rea întreprinderii a luat o se
rie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice concrete, eficace, care 
aplicate în producție au și 
avut o influență importantă 
în creșterea continuă a calită
ții produselor noastre. în pri
mul rînd au fost revizuite și 
îmbunătățite toate procesele 
tehnologice care se refereau 
la tăbăcăria minerală. De a- 
semenea, au fost revizuite 
toate caietele tehnologice și 
în același timp au fost luate 
măsuri ca lista de materiale 
folosite în procesul de tăbă- 
cărie să fie întregită cu noile 
materiale.

Atenție deosebită acordăm 
acum proceselor tehnologice 
de finisare și în special pro
cesului 
pieilor, 
sistem 
pentru 
procedeu se obține o piele 
mai moale, mai flexibilă ceea 
ce asigură o calitate sporită a 
acestora. De asemenea, prin 
introducerea iluminatului flu
orescent in tunelul de vopsire 
s-au creat condiții ca această 
operație să poată fi urmărită 
cu mai multă siguranță, stra
tul de vopsea depus să fie 
uniform și omogen. Primele 
partide de piei de bizon exe
cutate anul acesta sînt mult

de uscare și vopsire a 
S-a înlocuit vechiul 
de uscare a pieilor 

fețe bizon. Prin noul

proce-

VASUX DINVLESCV 

La cursuri într-unul din amfiteatrele Institutului agronomic din București. 
Foto : N. STELORIAN

r
examenul de maturitate și 
apoi la cel de admitere în In
stitutul politehnic, liniștit, 
vioi și sigur pe cunoștințele 
însușite, că va deveni un bun 
specialist.

LARISA TIMOȘENCO 
învățătoare, Școala medie 
mixtă „Dr. Petru Groza* *

Sîntem o familie de mun
citori. Soțul meu este 
strungar la „Electronica *,  
în casa noastră au loc în 

aceste zile discuții îndelungi 
cu privire la viitorul singu
rului nostru copil, acum elevă 
în clasa a XI-a la Școala me
die mixtă „Aurel Vlaicu“. 
Fiica noastră este o elevă con
știincioasă și bună la învăță
tură. Ca părinți, am căutat 
să o creștem cu dragoste de 
muncă și am învățat-o să fie 
modestă, săritoare, gata ori- 
cînd să îndeplinească sarcini
le date de școală sau de or
ganizația U.T.M. Fiica noastră 
are note mari la toate mate
riile. îi plac la fel de mult 
literatura, franceza, anatomia, 
ca și matematica.

Aceasta fiind situația, în 
discuțiile noastre se dezbat 
trei păreri, trei dorințe : me
dicina, profesoratul, ingine
ria.

Copiii noștri își pot valorifi
ca azi din plin posibilitățile 
lor intelectuale. Fetei noastre

■ Noutăți 
la Editura

Politică
N. K. Krupskaia: 

„Scrisori 
către pionieri"

„Scrisori către pionieri" este 
o carte plină de învățăminte 
prețioase. Sfaturile pe care 
N. K. Krupskaia le adresează 
în scrisorile sale pionierilor, 
într-un stil vioi și antrenant, 
simplu și cald privesc com
portarea pionierilor în socie
tate, atitudinea lor fața de 
tovarăși, față de muncă și 
proprietatea obștească, cinstea, 
sinceritatea, principialitatea, 
exigența față de sine însuși.

Traducerea acestei cărți în 
limba romînă, este de un real 
folos atît pionierilor, organiza
țiilor de pionieri, cît și orga
nizațiilor U.T.M. în munca cu 
pionierii.

C. Bogdănescu: 
„Dezarmarea — 

problema-cheie a 
vieții internaționale"

Lucrarea prezintă lupta con
secventă a țarilor sâcialiste 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, începînd cu 
Adunarea Generală a O.N.U. 
din septembrie 1959, cînd de
legația Uniunii Sovietice a 
propus planul dezarmării ge
nerale și totale și pînă în a- 
junul înteperii lucrărilor Co
mitetului celor 18 state, ce se 
desfășoară în prezent la Ge
neva.

Broșura subliniază totodată, 
pe baza unor fapte concrete, j 
rezistența opusă de imperia-• 
liști în calea înfăptuirii de
zarmării, în pofida opiniei pu
blice mondiale.

culturală
Teodor Gheorghiu: 
„Munca 

în G.A.S ți S.M.T."
Teodor Gheor- 

culturală în
Broșura lui ' 

ghiu ,Alunea 
G.A.S. și SALT." împărtășește 
experiența comitetelor sindi
cale din SAI.T.-Chimogeni, 
regiunea Dobrogea și GA.S. 
..Alexandru Sahia" din comu
na Minăstirea. regiunea Bucu
rești. în domeniul muncii cul
turale. Autorul prezintă for
mele și metodele folosite de 
cele două comitete sindicale, 
sub conducerea organizației 
de partid. în desfășurarea 
muncii culturale pe linia spo
ririi producției, a creșterii 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, genera
lizarea experienței înaintate 
precum și in scopul ridicării 
permanente a nivelului poli
tie și cultural al lucrătorilor 
dia agrxulturâ.

medicina. Regret însă

îi plac literatura, limbile stră
ine, îi place să răspîndească 
în jurul ei cunoștințele pe care 
le capătă, citește mult, stu
diază cu atenție. Iată de ce 
doresc atît de mult ca ea să 
urmeze o facultate care pre
gătește cadre didactice și nu 
medicina. Regret însă că 
școala a ajutat-o prea puțin 
pe fiica mea în alegerea pro
fesiunii. Dirigintele, profeso
rii, organizația U.T.M. pot a- 
vea mai multă influență în 
determinarea drumului în via
ță. deeît au părinții.

Noi știm că fata noastră se 
mai poate încă gîndi dacă să 
devină medic sau profesor. 
Așteptăm ca școala să de- 
săvîrșească ceea ce noi, pă
rinții, ne străduim în forma
rea copiilor noștri.

MARGARETA PAMPU 
casnică

★
a m plecat acum 44 de ani 

Zj dintr-un sat din Olte
nia să-mi fac o meserie. 

Părinții mei, țărani săraci, nu 
aveau puterea să mă dea la 
o școală. Nici măcar nu mi-au 
spus care meserie e mai fru
moasă, ce anume cale să ur
mez în viață. M-au sfătuit 
simplu : „Alexandre, învață o 
meserie".

Am fost dat ucenic la 
un potcovar. Timp de doi ani

Pionieri din Călănași în vizită prin București.
Foto: GR. PREPELIȚA

NOI

V. GRIGORESCU

ÎN MUNCĂ, ÎN VIAȚĂ

CIND COLEQII NU SÎNT
ADEVARATI COLEQI...

A.

Ilimimill n adunarea gene- 
Mrl rală U.T.M. de la 
jflH Școala medie

I „Gheorghe Șincai“
din Capitală se 

IMMIIII discutase proble
ma îndeplinirii de 

către elevi a îndatoririlor șco
lare, respectarea normelor de 
conduită, modul lor de com
portare la școală, pe stradă, 
în familie. Tema mobilizase la 
discuții numeroși utemiști, ma
joritatea lor arătînd că elevii 
școlii își îndeplinesc în mod 
conștiincios îndatoririle ce le 
revin și, în primul rînd, a- 
ceea de a învăța. Multe cla
se din școală au reușit să 
obțină numai note bune la 
toate materiile, absențele ne
motivate au foet lichidate în 
majoritatea claselor, elevii 
sa comportă civilizat pe stra
dă, la școală, în societate.

— Succesele acestea ne 
bucură — a luat cuvîntul se

cretarul organizației U.T.M. 
în ttror.tatea claselor lu- 
stau bin®. Sînt însă și 
nete cazuri car® cer inter

ma
de 

am 
de 
la

venția colectivului. Propun să 
discutăm azi un astfel de 
caz.

Era vorba despre elevul 
Anghel Chiriță din clasa a 
Xl-a G, care se poartă gro
solan cu colegii și față de 
cetățeni, pe stradă sau în 
alte împrejurări, e 
plinat în școală, 
în primul trimestru 

indisci- 
chiulește. 

a fost 
corijent la patru materii. In

res- 
fCO-

no-s- 
față

afară de asta, vorbește urît 
profesorilor, fumează în cla
să și jignește colegii. Nu 
de mult Chiriță s-a adresat 
cu obrăznicie profesorului 
diriginte.

Vestea aceasta i-â sur
prins pe cei prezenți la adu
nare. Numeroși elevi au luat 
cuvin tul indignați de purtarea 
lui Chiriță, de lipsa de 
pect fată de obligațiile 
iar®, fată de învățătură.

— Majoritatea elevilor 
trf consideră respectul 
de învățătură, față de disci
plina școlară ca o datorie de 
prim ordin pentru fiecare elev, 
pentru fiecare utemist — spu
nea secretara clasei a Xl-a E. 
La noi în clasă un elev cum 
e Chiriță nu s-ar fi putut pur
ta astfel. Colectivul clasei 
noastre nu i-ar fi permis să 
se poarte huliganic, să-și ne
glijeze îndatoririle... Aștep
tăm părerea colegilor lui de 
la clasa a Xl-a G. De ce i-au 
permis să se poarte astfel?

Cei prezenți la adunare aș
teptau, într-adevăr, să audă 
părerea elevilor din clasa 
unde învață Chiriță. Spre sur
prinderea lor, însă, din 
ceastă clasa s-a înscris 
cuvînt... doar un singur elev, 
care a zis și el cîteva vorbe

a- 
la

Se extinde mecanizarea muncii în exploatările forestiere
In exploatările forestiere 

din regiunea Maramureș se 
extinde continuu mecanizarea 
muncii. In ultimul timp au 
fost aduse aici 20 de funicu- 
lare, peste 120 fierăstraie me
canice, numeroase tractoare și

atunci, 
întreba 
facă și

însă, societatea nu-1 
pe tînăr ce vrea să se 

___nici nu îl ajuta să-și 
împlinească visele. Părinții 
mei, oameni săraci și munci
tori nu au putut să mă în
trețină la școli înalte. M-au 
dat însă la o meserie. După 
ani de ucenicie am devenit 
muncitor calificat în construc
ții. Au urmat anii luminoși ai 
regimului de democrație popu
lară care mi-au deschis și mie 
calea spre învățătură. Astăzi 
sînt absolvent al unui institut 
superior și lucrez într-o în
treprindere de construcții. 
Soția mea lucrează în aceeași 
branșă, la un institut de stu
dii și proiectări de construc
ții. Avem doi copii. Fiica noa
stă, Georgeta, termină în 
anul acesta școala medie. 
Noi ne-am gîndit să o în
drumăm spre ramura con
strucțiilor. în cartierul în 
care locuim, s-au ridicat anul 
acesta blocuri frumoase, im
punătoare. Am putea spune 
că copiii noștri cresc odată cu 
ele. Fata noastră a îndrăgit 
meseria de constructor. Ea 
urmează partea științifică. în 
vederea promovării cu succes 
a examenului de maturitate 
și a examenului de admitere 
în institut, a fost înscrisă la 
cursurile de pregătire.

Noi mulțumim colectivului 
de profesori de la Școala me
die mixtă nr. 5 „Mihail Sa- 
doveanu" din București, care 
se ocupă cu grijă de îndru
marea tinerilor spre profesiu
nile cele mai potrivite, în care 
se pot realiza și, mai presus 
de toate, pot fi de folos pa
triei noastre.

CONSTANTIN GURGUI 
arhitect

„călduțe*,  numai ca să zicd 
ceva.

— Ce sîntem noi de vina ? 
spunea acesta. Noi ne vedem 
de treburile noastre, Chirițâ 
de-ale lui... Pe lîngâ asta e 
înfumurat, n-ascultă de noi... 
Nu-i vina noastră ca se poar
ta așa 1

Un murmur de dezaprobare 
a trecut prin sală.

— Nu poate sa fie adeva- 

rat 1 a protestat adunarea. A- 
tunci cînd colectivul este unit, 
hotărît să-i pună la punct pe 
indisciplinați sau pe chiulan
gii nu se poate să nu obțină 
rezultate bune... L-ați tras voi 
la răspundere pe Chiriță pen
tru faptele sale ?

★
...în sală s-a făcut liniște. 

La discuții s-a înscris și diri
gintele clasei a Xl-a G.

— Adunarea ar® dreptate, 
a spus eL Si ducă părerea 
cea rina o poartă într-o bu
nă măsură colectival clasei, 
și în primul rînd elevii cei 
mai buni. Elevul care a luat 
cuvîntul. Dan Arie, învață 
bine, e disciplinat, se com
portă civilizat. Față de unii 
elevi cum e Chiriță, cel care 
se poartă urît, manifestă însă 
o atitudine tolerantă. El so
cotește că nu-i de datoria lui 
să-i pună la punct, preferă să 
facă haz de grosolăniile lor. 
Eleva Lucia Postelnicii, frun
tașa clasei la învățătură, a 
ajuns să spună la o discuție 
despre comportarea elevului 
în școală, pe stradă, în fami
lie, că... abaterile de la dis
ciplină nu trebuie să fie atît 
de mult condamnate, ele con
stituind pentru mai tîrziu „a- 
mintiri plăcute' din viața de 
elev 1 „Mai ușor ții minte, zi- 

alte utilaje care asigură o pro
ductivitate sporită și chel
tuieli de exploatare reduse.

Paralel cu extinderea me
canizării, în aceste unități au 
fost create condiții pentru fo
losirea din plin a capacității 
tuturor utilajelor. Numeroși 
muncitori au fost trimiși să 
urmeze cursurile de speciali
zare în mînuirea noilor mașini 
și utilaje, iar în aproape ju
mătate din numărul parchete
lor se aplică acum metoda de

Începînd de azi 27 martie la 
cinematograful PATRIA va rula noul 

film romînesc

<J) u.ș.tiuL

O producție a studioului cinematografic „București" 
Scenariul : Eva Sîrbu, Ecaterina Farcaș 

Regia : Elisabeta Bostan 
Imaginea : Jean Pierre Lazar 
Muzica: Valentin Gheorghiu 

cu
Corina Constantinescu, Gheorghe Bejan, George Măruță, 
Ștefan Berenghi, Tatiana Iekel, Sandu Sticlaru, Mircea 
Constantinescu» Constantin Codrescu, Gheorghe Subovici, 

Sorin Mihălțeanu

Studioul 
artistului
amator

Pe lîngă Casa orășenească 
de cultură din Brașov, acti
vează de cîteva săptămîni stu
dioul artistului amator.

El cuprinde cinci cercuri 
artistice : teatru, coregrafie, 
scenografie, muzică și bri
găzi artistice de agitație. In
structorii formațiilor artistice 
de amatori din oraș au posi
bilitatea ca în cadrul studiou
lui să-și însușească cunoștințe 
teoretice și practice, folosi
toare activității lor la clubu
rile și sălile de cultură din în
treprinderi.

O dată pe lună, pentru fie
care gen în parte, are loc o 
consfătuire de lucru în cadrul 
căreia se predă o lecție teo
retică, complectată cu exem
plificări practice susținute de 
artiști amatori.

Lecțiile sînt predate de oa
meni de artă și activiști cul
turali din Brașov, printre care 
Dinu Niculescu, artist emerit 
al R.P.R., Ion Simionescu, re
gizor la Teatrul de Stat, șl 
alții.

v

la sută din elevii

cea ea, cînd ai luat o notă 9 
deeît un 10 1“...

Acestea erau faptele, a- 
ceasta era realitatea în cla
sa a Xl-a G. în locul unei ati
tudini ferme, hotărîte a co
lectivului clasei împotriva 
oricărei abateri de la disci
plina școlară, aici și-a făcut 
loc, din păcate, o atitudine 
de falsă colegialitate. Așa 
se explică de ce în primul 
trimestru mai mult de 50 

clasei 
au fost corijenți la mai mul
te materii, de ce unii, ca Ber- 
neanu Viorel, au rămas co- 
rijenți chiar la 10 materii fără 
să se simtă cîtuși de puțin 
jenați în fața clasei de acest 
lucru, de ce elevi ca Nicules
cu Constanța, Gabriela Șolea 
și alții lipsesc cu regularita
te de la lecții. Clasa — ve
de, clasa — tace, clasa — 
„înțelege' 1

Care va fi urmarea ? Chi
riță, Bemeanu, Șolea, Nicu
lescu și alti elevi indiscipli
nați din clasa a Xl-a G vor 
pleca în viață insuficient pre
gătiți să facă față sarcinilor 
pe car® le vor avea, vor duce 
cu ei atitudini si comportări 
nedemne. Unii dintre elevii a- 
mintiți visează să ajungă in
gineri, profesori, artiști, edu
catori... Dar ce fel de ingineri 
vor fi aceia care au note de 
3 și 4 la fizică și matemati
că? Ce fel de educator va 
fi, să zicem, Chiriță, care as
tăzi în pragul absolvirii șco
lii se poartă indisciplinat, 
obraznic ?

— Voi nu sînteți cu nimic 
vinovați de asta ? N-aveți 
nici o răspundere ? i-au în
trebat elevii prezenți la adu
narea generală U.T.M. pe co
legii lor din clasa a Xl-a G. 
Sub ochii voștri au avut loc 
toate aceste abateri de la 
disciplina școlară 1

într-adevăr, ei n-au nici o 
vină?

EUG. FLORESCU

organizare a muncii în bri
găzi complexe cu plata în 
acord global. Toate acestea au 
permis muncitorilor forestieri 
din această parte a țării să 

prezent, față 
cu peste 20 la 
de mecanizare 
doborît șl sec-

sporească în 
de anul 1959, 
sută indicele 
a lucrărilor de 
ționat și cu 16 la sută scosul 
și apropiatul buștenilor.

(Agerpres)



Extind rețeaua electrică
urmă cu doi 

ani, rețeaua e- 
lectrică din co

muna noastră se în
tindea doar pe dis
tanța de 2.700 metri, 
mai cu seamă pe 
strada principală. Mulți 
colectiviști și-au ma
nifestat însă dorința 
de a 
lumină 
casele lor. La îndem
nul comuniștilor și cu 
sprijinul comitetului 
executiv al Sfatului 
popular comunal, un 
mare număr de locui-

se introduce 
electrică în

torj și-au adus contri
buția prin muncă vo
luntară la procurarea 
materialelor necesare, 
la săparea gropilor și 
la instalarea stîlpilor 
de rețea. Astfel s-a 
reușit ca rețeaua elec
trică 
încă

La 
rilor 
rețelei s-au evidenfiat 
în mod deosebit elec
tricianul Cosfache A- 
postol, utemist, și co
lectiviștii Gheorghe 
Pirfu, Cirja Ion, Chi-

să fie extinsă cu 
1925 metri, 
executarea lucră- 

de extinderea

roșea Zaharia, Petrea 
Croitoru și alții. Va
loarea materialelor e- 
conomisite și a mun
cii depuse de colec
tiviști se ridică la 
peste 6.000 lei. Acum, 
tot mai mulțț colecti
viști introduc în case
le lor „Lampa 
llici*.

Toți tinerii 
în întrecere

Comitetul organizației 
bază U.T.M. de la i 
+îmannninn /iin <s ~-

Iul

NICOLAE 
BUNESCU 

șecretarul Sfatului 
popular, comuna 
Cirja, raionul 

Bîrlad

La construcția noii săli

Cu cîtva timp în urmă, 
în orașul Cîmpia Tur-
zii a început construc

ția unei moderne săli desti
nată activităților cultural- 
sportive. Ea este prevăzută 
cu săli special amenajate 
pentru practicarea diferite
lor discipline 
sînt: volei, 
handbal în 7 
scenă pentru 
sînt prevăzute : magazii 
tru decoruri, cabină de 
lecție pentru viitorul cinema
tograf în aer liber, garderobe 
etc.

Această sală a fost proiec
tată de un colectiv de ingi
neri, tehnicieni și arhitecți 
ce lucrează în cadrul uzine
lor Industria Sîrmei, printre 
care amintim pe Inginerii 
Mîndruț Longhin, Emil Ga- 
gea, Leonida Palade și 
hitecta Eugenia Ivanovici.

In orele libere, tineri 
orașul Cîmpia Turzii, mun
citori de la fabrica de oxi
gen ori de la Industria Sîrmii, 
mecanizatori de la S.M.T., 
precum și un mare număr de

sportive 
baschet, 

precum și 
ochestră.

A apărui:

Tînărul Leninist
revistă editată 

de C.C. al U.T.M.

Am îmbunătățit calitatea produselor

de sport 
aduc contribuția 
voluntară la con-

elevi, își 
prin muncă 
strucția noii săli de sport și 
muncesc cu rîvnă ca la data 
de 1 Mai aceasta să fie dată 
în folosință.

de 
sec- 

ția mecanică din secto
rul mecanic șef de la Uzinele 
Republica din Capitală, au 
antrenat în întrecerea socia
listă pe toți cei 64 tineri din 
secție.

Lucrări de bună calitate, 
economii de materiale, redu
cerea timpilor de execuție a 
pieselor, înfrumusețarea lo
cului de muncă, sînt criterii 
care stau la baza întrecerii.

Participarea la cursurile de 
ridicare a calificării precum 
și ajutorul primit din partea 
muncitorilor cu o bogată 
experiență, au făcut ca majo
ritatea tinerilor din secția 
noastră să obțină rezultate 
bune în muncă. Ion Vasile, 
strungar, Gheorghe Florea, 
frezor, ~ ’ 
montor, 
lăcătuș, 
dintre tinerii fruntași în între
cerea socialistă.

Tudor Andreescu, 
Nicolae Avramescu 
sînt numai cîțiva

cum
A. BRtNZAN 

student
FLOREA STERE 

lăcătuș

P
înă nu de mult, existau în 
secția mobilier comercial a 
întreprinderii noastre unele 

deficiențe, care împiedicau reali
zarea unor lucrări de calitate su
perioară. Atunci, într-un-a 
consfătuirile de producție, 
Ion Costescu a zis :

— Trebuie sa înlăturăm 
aceste neajunsuri. Să ne 
fiecare ce avem de făcut.

Și el s-a gîndit într-adevăr la 
ce era de făcut. Astfel a confec
ționat un dispozitiv de îndoire a 
arcurilor pentru scaune cu ajutorul 
căruia se reduce timpul de lucru 
pentru confecționarea unui arc de 
la o oră la 5 minute, se elimină 
efortul fizic al muncitorilor, se asi
gură o calitate superioară a pro
dusului, ad'KÎnd o economie ante- 
calculală de peste 10.000 lei a- 
nual. Tot el a construit un dispo
zitiv de modelare a tablei pentru 
mobilierul comercial, prin care se 
realizează lucru de bună calitate 
și a propus înlocuirea tablei de 
aluminiu cu tablă neagră pentru 
unele lucrări, ceea ce aduce o e- 
conomie anuală de 28.500 lei.

De curînd secția noastră a con
fecționat mobilierul necesar pen- 
fru dotarea a 12 magazine co
merciale. Acesta a fost omologat

din 
tînărul

toate 
gîndim

și acum îl producem în serie spre 
a asigura, pînă la sfîrșitul anului, 
mobilierul pentru alte zeci de 
unități.

Daca primele garnituri de mo
bilier comercial au fost apreciate, 
ca fiind de bună calitate, aceasta 
se datorește și tînărului Ion Cos- 
fesu.

ILIE PUHA
mecanic, întreprinderea 
Decembrie’'-Rădăufi

Pe scurt
In comuna Piatra, raionulo __ ______

Zimnicea, s-a înființat de cu- 
rînd un centru de radioficaze. 
El deservește cele peste 700 
de difuzoare din comună pre
cum și peste 600 difuzoare din 
comunele Viișoara și Lisa. (T. 
Ionel — profesor).

• Tinerii de la șaxda pro
fesională de construcții din 
Satu-Mare, au colectat într-o 
singură zi 5570 kg fier vechi. 
S-au evidențiat Constantin 
Fedorca, Gh. Cerlan, Nicolae 
Toth, și alții. (Vasile Muj 
elev).

• Elevii Școlii medii „Al. 
Odobescu- din Pitești au pre
zentat de curind — în fața 
profesorilor și a părinților lor 
— un frumos program artis
tic. Corul, echipa de dansuri 
și brigada artistică de agita
ție au repurtat un bine meri
tat succes. Cu același pro
gram ei se vor prezenta la 
concursul cultural artistic. 
(Viorel Ccnstaniinescu — e- 
lev).

• La Rm. Sărat 
faza orășenească 
chiadei de iarnă 
lui. Peste 100 de 
s-au întrecut la 
tenis de masă, șah, lupte, po
pice. (Uță Vasile — profesor).

Informații
Duminică a părăsit Capital*  

Indreptîndu-se spre Havana, 
delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor care va participa la 
primul Congres Național al 
Asociației Tinerilor Insurgenți 
din Cuba. Delegația este con
dusă de tov. Octavian Nistor, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.TJd.

★

Tncepînd din acest an, din 
Inițiativa Congresului al IX- 
lea al Institutului internațio
nal de teatru de pe lingă 
U.N.E.S.C.O., ziua de 27 mar
tie este sărbătorită ca „Zi 
mondială a teatrului".

Cu acest prilej, Asociația 
oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale din 
țara noastră au organizat luni 
dimineața, la Teatrul „C. I. 
Nottara", o conferință. A vor
bit dramaturgul Horia Lovi- 
nescu despre „Teatrul în sluj
ba educării maselor", apoi a 
fost prezentat noul film ro- 
mînesc „Puștiul".

★

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală, tov. 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
vicepreședinte al Asociației 
juriștilor din R.P.R., a ținut 
luni după-amiază conferința 
„Dezarmarea generală și to
tală — necesitate imperioasă a 
zilelor noastre'

La librăria „Mihail Eminescu*4 din București 
Foto ; G. BUȘOIU

Preocupări actuale
ale atletismului clujean

Fotbal

a avut lo-c 
a S-paria- 

a tineretu- 
participanți 
gimnastică.

Nr. 3, martie 1962
In prag de primăvară ; P. 

NTȚĂ — Secretara comi
tetului U.T.M. ; M. COVACI 
și V. ȘTEFĂNESCU — 
Lupta U.T.C. sub conduce
rea P.C.R. împotriva fasci
zării țării, împotriva crimi
nalului război antisovietic

ÎN AJUTORUL 
PROPAGANDISTULUI

S. MUREȘANU — O carte 
folositoare propagandiștilor; 
N. PETRE — Consfătuirile 
metodice, un ajutor prețios.

VIAȚA U.T.M.
FLORICA NICOLAU — Mar

ca fabricii — o chestiune 
de onoare ; GH. BĂLOIU — 

La clubul uzinei ; D. IOANA 
— primit în marea familie 
a comuniștilor ; ELISABE- 
TA DUMITRESCU — Frun
tași în producție, fruntași la 
învățătură ; R. PLĂPANĂ 
— Drum spre marile recol
te ; C. ALECSOAIE — Re- 
ducînd prețul de cost la fie
care hantru.

ȘCOLI ȘI PIONIERI
AURELIA CIMPOIERU - 

Munca comitetului U.T.M. 
cu organizațiile de an ; MA
RIA POPA — Cîntecul și 
jocul, prieteni ai pionierilor; 
MARIA TERNER — Opinia 
colectivă are cuvîntul 1

RĂSPUNDEM LA 
ÎNTREBĂRILE CITITORILOR 

CE SĂ CITIM
M. NOVICOV — Un roman 

despre oamenii prin care 
întrezărim comunismul ; I. 
SAVA — „Știința și religia".

Tovarășul Dumitru Neaga, candidat de partid, este un 
Cele peste 1.500 oi ale gospodăriei colective din satul 
«înt bine îngrijit». Pină acum 1265 de oi au fătat; 1261 

frumos.

bun îngrijitor de animale. 
Mireasa, șaionul Medgidia, 

miei trăiesc și se dezvoltă

Semnarea unui 
protocol privind 

schimburile de mărfuri 
și plățile pe anul 

1962 intre R.P. Romînă 
și R. D. Vietnam

O discuție cu tov. Ion Moto, 
ne va purta, desigur, în pri
mul rînd pe teme ale atletis
mului și sprintului, mai ales. 
Nu numai pentru că el însuși 
a fost un mare maestru al a- 
lergării rapide, ci și fiindcă 
la Cluj atletismul cunoaște o 
popularitate care face chiar și 
fotbalului concurență. Orașul 
de pe Someș are tradiții pu
ternice în această disciplină. 
Numai că acum, clujenii nu 
sint de loc mulțumiți de felul 
cum se dezvoltă unul 
sporturile lor preferate.
- Conferința pe țară

din

VLĂDUȘEL ION 
corespondent voluntar

Pentru
(Urmare

sectorul zootehnic, tineri harnici și pricepuți
din pag. I-a)

care Anton și Matei Schmith, 
Anton Pahonțu, Elena Șan- 
dor, Matei Țarina.

Tinerii și-au adus contribu
ția din plin și în anul 1961 
pentru ca planul de producție 
să fie realizat și depășit S-a 
obținut din sectorul zootehnic 
un venit de 1.356.391. Anul a- 
cesta am recomandat alți ti
neri. în total muncesc acum 
în sectorul zootehnic 35 de ti
neri. Fiecare dintre ei are o 
bibliotecă personală și dacă 
cercetezi, alături de cărțile de 
literatură beletristică afli și 
15-20 broșuri de specialitate.

Dar nu numai cei ce lu
crează în sectorul zootehnic 
sînt răspunzători de îndepli
nirea planului de producție, ci 
toți tinerii colectiviști. Ei îi 
ajută direct pe cei pe care 
i-au recomandat să lucreze ca 
îngrijitori de 
ganizația de 
i-a mobilizat 
nerii la toate
construcție a grajdurilor și 
asigurarea bazei furajere. în 
ultimii doi ani, de pildă, tinerii 
au strîns de pe 1000 de hecta
re cultivate cu porumb frun
zele rămase de la copilit și au 
asigurat astfel, prin însiloza-

rea lor, furajul necesar pentru 
animalele 
20—25 de

Anul 
noastră a . 
menea acțiuni ce vor fi în
treprinse cu tinerii colecti
viști. Cu forțele noastre vom 
însiloza 35 de vagoane de po-

gospodăriei pe 
zile.
acesta organizația 
prevăzut multe ase-

rumb-siloz, vom curăți 82 de 
hectare de. pășune, vom strîn- 
ge porumbul rămas de la co
pilit și-l vom însiloza.

Aceasta este încă o parte a 
contribuției noastre la sporirea 
veniturilor pe care le obține 
gospodăria colectivă din sec
torul zootehnic.

animale. Or- 
bază U.T.M. 
pe toți 
lucrările

ti
de 
la

O scend din film

In urma tratativelor, care 
s-au desfășurat într-un spirit 
de înțelegere reciprocă, la 26 
martie s-a semnat la Hanoi 
protocolul privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 
1962 între R. P. Romînă și 
R. D. Vietnam.

La baza acestui protocol stă 
acordul de durată încheiat 
între cele două țări pentru 
perioada 1961-1965.

R. P. Romînă va livra în 
R. D. Vietnam camioane, 
electropompe pentru irigații, 
motoare Diesel și electrice, 
transformatori de putere, ma
șini de construcții, cabluri, 
produse chimice, produse pe
troliere și alte mărfuri. R. D. 
Vietnam va livra în R. P. 
Romînă apatită, iuta, cositor, 
susan, ceai și alte mărfuri.

Protocolul prevede creșterea 
schimburilor de mărfuri între 
cele două țări față de anul 
precedent

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Valentin 
SteriopoL adjunct al minis
trului Comerțului, iar din 
partea vietnameză de Phan 
Anh. ministrul Comerțului Ex
terior.

Au participat Vasile Pogă- 
ceanu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Hanoi, precum și 
funcționari superiori din Mi- 
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam și membrii ce
lor două delegații.

(Agerpres)

„Tot aurul din lume44
întâmplarea autentică pe

trecută în sudul Franței îna
inte de război, întâmplare care 
a stat la baza noului film al 
lui Rene Clair îmi amintește 
p anecdotă. (S-ar putea să fie 
rde asemenea reală). într-un 
ziar american de larg tiraj a- 
pare un extravagant anunț: 
„Dețin secretul îmbogățirii ra- 

contra 
dolar. 
Sutele 

iviți 
cu în- 
Acesta 

ca 
bună 

Societatea 
care s-a

pide. Primiți rețeta 
modestei sume de 1 
Adresați-vă... etc etc." 
de mii de solicitanți 
peste noapte așteptau 
frigurare răspunsul, 
suna laconic: „Procedați 
mine !" Ideea făcea de i 
seamă toți banii... “ 
imobiliară din Paris 
decis să cumpere un sat în
treg, cu sute de locuitori, pen
tru a amenaja o stațiune bal
neară destinată cîtorva pri- 
vilegiați, era dispusă să in
vestească în rentabila afacere 
scontată mult mai mult decît 
ingeniozitatea farseorului a- 
merican. îndărătnicia cu care 
țăranul Antoine refuză să-și 
vîndă terenul pe care îi 
e zidită cocioaba, face să 
crească de partea cealaltă, in
teresată, oferta. Doar că în
tr-un târg, fie el cit de ade
menitor, trebuie să existe am
bele părți interesate. Și toc
mai de aici pornește comicul 
noului film al lui Rene Clair: 
pe măsură ce capitaliștii în
cearcă să-l facă să-și înțeleagă 
presupusul interes, bătrînul 
țăran și apoi fiul său, candidul 
Toine, devin tot mai neîncre
zători, mai bănuitori. Reacția

lor psihologică e pe deplin jus
tificată : 
filmului, 
prețuitor 
limuzină 
șui care 
dea la o parte din calea dis
tinșilor călători. Cum s-ar 
putea ca deodată tocmai acei 
ce l-au batjocorit să-și mani
feste un zel atât de „dezin
teresat" față de soarta țăra
nului ? „E ceva putred în Da-

în prima secvență a 
domni cu aer dis- 
trec într-o elegantă 
apostrofînd pe mo- 

nu se grăbește să se

o comedie plăcută, inteligent 
construită și atît. Dar peripe
țiile ținlnd aparent strict de 
legile bunei comedii, răspund 
undeva, mai departe, pe pla
nul relațiilor sociale. Pentru 
găsirea în munți a unui flă
cău tomnatic, greoi la minte, 
de o încăpățînare în care nu 
știi de unde începe și unde 
sfîrșește disimularea țără
nească, afaceriștii 
energia imensă a unui

nemarca ! — ar putea 
plin de scepticism, bătrînul 
din țara Galilor dacă l-ar cu
noaște pe celălalt „bătrîn" ce
lebru, din Strattford. Dar cum 
bietul Mathieu nu știe nici 
măcar să se iscălească, dar 
să-l mai citeze pe Shakes
peare, tocmai cînd tranzacția 
pare în sfîrșit încheiată, inter
vine neprevăzutul mobil co
mic. Țăranul vrea să-și che
me fiii ca să tranșeze aface
rea în locul lui: unul, ple
cat în Mexic, celălalt într-o 
încîntătoare preerie din mun
ții Franței, la păscut de mioa
re. Dacă n-ar fi decît abila 
conducere a intrigii, amuzanta 
înlănțuire de pretexte de
plin plauzibile pentru menta
litatea țăranului (îndeosebi în 
prima jumătate a filmului), 
„Tot aurul din lume" ar fi

cheltuiesc 
heli-

copter modern. Din avion, 
zîmbetele lor dulcege vor 
să-l îmblînzească pe sălbate
cul cioban. Dar umbra vehi- 
colului aerian se lățește gro
tesc, amenințătoare, deasu
pra cîmpiei pe care fuge spe
riat flăcăul nostru. Efectul 
plastic care produce la prima 
reacție doar hazul, capătă o 
semnificație mult mai genera
lă în relația om simplu — ca
pitalist. Credincios teoriei sale 
că cinematograful cel mai bun 
se adresează celui mai nume
ros public, Rene Clair nu se 
sfiește de simboluri ușor acce
sibile. El le folosește cu ver
vă, cu intenție satirică preci
să, fără a-și cenzura pornirile 
spontane ce pot leza doar 
ipocrita „sensibilitate" a unor 
prețioși ridicoli.

Mai ingenioasă in partea sa

de satiră, cu rare, dar iscusite 
momente de parodie (transmi
sia emisiunii de televiziune, 
improvizata atmosferă idilică 
de la Longue viei, comedia lui 
Rene Clair afirmă (fără a in
tra in amănuntele care ar pu
tea și să o justifice) ideea ge
neroasă : există o forță mo
rală pe care o reprezintă omul 
cinstit rezistând oricăror în
cercări de a fi cumpărat cu 
„tot aurul din lume". Păcat 
că e neglijat celălalt aspect 
important al problemei: for
ța superioară pe care o pre
supune solidaritatea tuturor 
acestor oameni simpli în ca
drul conflictului în continuare 
deschis. (Chiar dacă „focarul" 
de la Longuevie se stinge o- 
dată cu ploaia ce spală și ul
timele panouri ale mincinoa
sei reclame a „prosperității" 
localității).

Regizorul francez și-a con
struit eroii povestirii sale după 
tipurile teatrului comic popu
lar. De aceea „masca" pe care 
o poartă acest Scaramouclie 
modern, în excelenta interpre
tare a actorului Bourvil, nu 
trebuie să inducă în eroare. 
Nu e vorba aici de scheme 
de personaje, de uniformiza
re a lor, ci de o distribuire 
precisă a trăsăturilor caracte
relor — specializate ca în 
Commedia dell’arte — care 
imprimă acestei pelicule o 
autenticitate și un haz popu
lar cuceritoare.

Luni a sosit în Capitală o 
delegație a tineretului polonez 
condusă de Kociolek Sta
nislaw, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Socialist 
din R. P. Polonă, care la in
vitația C.C. al U.T.M. va face 
o vizită în țara noastră timp 
de 14 zile. Delegația va vi
zita mai multe obiective din 
industrie și agricultură pre
cum și diferite instituții de 
cultură.

. ,__ a
U.C.F.S„ ne-a spus tov. Moina, 
a criticat pe bună dreptate 
atletismul pentru rămînerea 
sa în urmă. Îmi este aproape 
jenă să mă știu și acum, după 
atâția ani, deținătorul recordu
lui republican în clasica probă 
de 100 m.
alte cuvinte 
atletismul 
tru se simte ne
voia unui reviri
ment serios.

— Cum expli
cați, în general, 
decalajul exis
tent între vîrfu- 
rile atletismului nostru și ma
rea masă a practicanților a- 
cestui sport ?

— Înainte de toate, prin fap
tul că această masă nu este 
suficient de mare. Că nu 
există încă o bază de selec
ție care să permită împrospă
tarea permanentă a loturilor 
noastre reprezentative. Și, că 
procesul de instruire și antre
nament se află la un nivel 
necorespunzător in multe sec
ții ale asociațiilor și cluburilor 
noastre. Dar acestea nu sint 
lucruri noi. Ele au fost pe 
larg dezbătute atît la consfă
tuirea pe țară a atletismului 
cit și la Conferința pe țară a 
U.C.F.S. Caracterul de masă — 
antrenament 
după părerea 
succesului.

— Cum veți 
ma lărgirii caracterului 
masă al acestui sport?

— Ne vom îndrepta în pri
mul rînd atenția spre școli, a- 
devărate pepiniere ale sportu
lui de performanță. Atragerea 
unui număr cit mai mare de 
elevi în activitatea sportivă 
și mai ales la atletism, gim
nastică, natație și turism va 
constitui o solidă bază de ple
care în realizarea cotiturii ce 
ne-o propunem. Va trebui să 
muncim astfel incit elevii, în
că din primele clase, să fie 
atrași spre practicarea exerci- 
țiilor fizice și a sportului. De 
asemenea, va trebui să acor
dăm cea mai mare atenție cu
prinderii întregului tineret in 
această activitate așa cum se 
arată în Salutul C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri al R. P. 
mine adresat Conferinței 
țară a U.CJ^.

— Ce măsuri concrete 
vor lua la Cluj în privința

Cu 
în 

nos- De vorbă cu 
maestrul emerit 

al sportului, 
Ion Moina

îmbunătățirii activității a- 
tletice ?

— Munca noastră de viitor 
va fi orientată în mai multe 
direcții. In colaborare cu 
U.C.F.S. am trecut Ui o repar
tizare judicioasă a cadrelor de 
specialiști. In această acțiune 
am căutat să organizăm acti
vitatea profesorilor și antre» 
norilor din localitate pe grupe 
de probe, în funcție de spe
cialitatea lor. Astfel, sprinte
rii llarie Măgdaș și Mircea 
Pop se vor ocupa de alergă
torii de viteză de la C.S.M. 
Cluj, Lotar Marx de cei de la 
Clubul sportiv școlar, Dr. Ion 
Amăut și cu mine vom con
duce antrenamentele studenți
lor. Fost&l recordmen de 
triplu, Trenan Chitul, se va o- 
cupa, bine înțeles, de săritori, 
iar Mircea Dumitrescu de pre

gătirea prăjiniș- 
tilor. ‘ ■ “ * 
sfera 
tate 
Tulul 
probe, în care el 
este cel mai bine 
pregătit, îi vom 
da posibilitatea 
să se concentre
in munca sa.

ALICE MĂNOIU

științific, iată 
mea chezășia

rezolva proble- 
de

Ro-
J»

Limitând 
de activi- 

a antreno- 
la dteva

ze mai bine
— Cum va ti coordonată și 

controlată activitatea antre
norilor și profesorilor ?

— In cadrul comisiei regio
nale de atletism vor funcțio
na mai multe subcomisii 
care vor urmări permanent 
munca desfășurată pe grupe 
de specialități. Fiecare antre
nor și profesor ți-a alcătuit 
un plan de muncă cu obiec
tive concrete și cu termene de 
realizare precise. Întreaga ac
tivitate atletică din Cluj se 
ghidează după un plan de 
perspectivă pini in 1964, anul 
jocurilor olimpice de la Tokio.

Printre cele mai importante 
obiective ale muncii noastre 
se numiri acțiunea de recruta, 
re și selecție a tinerilor atieți, 
îndrumarea lor spre probele 
cele mai potrivite aptitudinilor 
și calităților fizice. Faptul că 
in această activitate rint atrași 
oameni cu o bund pregătire 
tehntci. foști sportivi de per
formanță, campioni și record
mani ai firii, dă potibilitatea 
ca tinerii M-și însușească In 
mod corect, de la început, pro
cedeele tehnice, td-și desfășoa
re antrenamentul dupi cri
terii științifice, in concordan
ți eu cerințele modeme ale 
atletismului.

Consider importantă de sem
nalat inițiativa creării a șase 
centre raionale de atletism — 
la Bistrița, Dej, Turda, dm- 
pia Turtii, Zalău și Atud — 
nuclee ale viitoarei dezvoltări 
a acestei discipline in mod u- 
niform in întreaga regiune.

Sperăm — a spus în înche
iere tov. Ion Moina — cd toate 
aceste acțiuni vor permite 
Clujului si joace un rol im
portant in acțiunea de ridicare 
a atletismului.

Surpriza etapei de duminică 
a campionatului categoriei A 
de fotbal a fost realizată de 
echipa Știința Cluj, învingînd 
cu 2—1 (0—0) în meciul pe 
care l-a susținut la București 
cu Steaua. Fotbaliștii din Cluj 
au lăsat o bună impresie pu
blicului bucureștean. Ei au 
prestat un joc tehnic, frumos 
și eficace. S-au remarcat în 
mod deosebit portarul, Rîn- 
gheanu, mijlocașul Popescu, 
stoperul Mureșan și centrul 
atacant Marcu, ultimul dintre 
ei fiind și autorul celor două 
goluri. De la Steaua singurul 
jucător care a avut o bună 
evoluție a fost Creinlceanu. 
El a marcat, dealtfel, și golul 
pentru echipa sa.

La Brașov, echi
pa Steagul Roșu a 
primit vizita for
mației Petrolul 
Ploiești, într-un 
meci considerat 
„derbiul etapei".

Cu un atac mai legat, fotba
liștii localnici au reușit să se 
comporte și de această dată 
bine, obținînd victoria cu sco
rul de 3—1 (1—1). Au înscris 
Fusulan și Campo (2) pentru 
Steagul Roșu, iar pentru oas
peți Dridea II.

La Tîrgoviște, echipa bucu- 
reșteană Progresul n-a mai 
reeditat comportarea din eta
pa trecută, fiind învinsă cu 
2—0 (1—0) de formația locală 
Metalul. Punctele au fost în
scrise de Iordache Ai. La- 
zăr din Hm.

Prezentîndu-se cu "un atac 
remaniat, Dinamo București 
a învins la Bacău cu scorul 
de 5—1 (3—1) pe Dinamo din 
localitate. Pe propriul lor te
ren, fotbaliștii de la Jiul Pe- 
trila au cîștigat greu : 3—2
(1—2) meciul cu U.T. Arad. 
In meciul de la Pitești din
tre echipele Dinamo și Mine
rul Lupeni, victoria a revenit 
localnicilor cu scorul de 3—1 
(1—0). Meciul Rapid-Ștlința 
Timișoara, disputat pe stadio
nul Giulești, a fost ciștigat 
la limită, 1—0, de formația 
bucureșteană prin punctul in
serts de Balint.

In clasament Steagul Roșu 
ocupă primul loc cu 22 puncte, 
urmată de Dinamo București 
— 21 puncte, Petrolul — 18 
puncte, Progresul-17 puncte, 
Rapid — 16 puncte.

★
L« Istanbul s-a disputat meciul 

de fotbal dintre echipele Fener
bahce ;l Dinamo Tirana, contînd 
pentru turneul balcanic. Echipa 
furci a învins cu scorul da 
1-0 (0-0).

Modele noi 
de încălțăminte

ION PATRUȚIU

Faza din meciul tRapid—Știința Timișoai^fc

Cel de-al lll-lea pavilion de 
mostre a însemnat Ș*  pentru Fa
brica de încălțăminte „KirovM 
puntea de trecere între producea 
anului trecut și cea a acestui an. 
Cu acest prilej fabrica a prezentat 
250 de modele. Numeroase mo
dele au fost apreciate de vizi- 
tatori. lată de pildă modelul nc< 
2401, care a întrunit sute de ade**  
ziuni : este un pantof de damă cu 
o linie elegantă (forma prelungă 
cu vîrful ascuțit) și avînd o culoa
re pastel. Tocul nu prea înalt 
asigură o stabilitate perfectă 
piciorului. Pantoful este suplu și 
flexibil. Greutatea ? Un pantof nu 
depășește 120 de grame.

Acesta este doar un exemplu*  
în primele două luni ale anului, 
la încălțăminte manuală au intrat 
în producție de serie primele 20 
de modele, iar la producția meca
nică 10 modele. Toate acestea 
variind după format, material și 
îmbinarea culorilor. Bineînțeles că 
producția anului 1962 nu înseam
nă numai asimilarea unor modele 
noi : modele clasice, consacrate 
după criteriul formatului și siste
mului de fabricație au o pondere 
corespunzătoare. Pentru că orice 
pantof, indiferent de noutatea 
concepției, trebuie să răspundă în 
primul rînd cerințelor comodității 
și bunului gust.

In acest an fabrica prezintă 
peste 100 modele de încălțăminte 
la festivalul internațional a| modei 
de la Budapesta care se desfășoa
ră în aceste zile și va participa la 
5 tîrguri internaționale.

S. SPIREA



IDE PESTEHDTAREW
„Dezarmarea — problema

internațională cea mai urgentă'4

încheierea vizitei delegației 
parlamentare romîne 

în Indonezia

GENEVA 26. - Trimisul 
special Agerpres, N. Puicea 
transmite :

Delegațiile membre ale Co
mitetului celor 18 primesc: zil
nic scrisori din partea a nu
meroase organizații obștești, 
de femei și tineret din diver
se țări, în care ele își expri
mă dorința ca Conferința de 
la Geneva să obțină rezultate 
pozitive de natură să deschi
dă calea dezarmării generale 
și totale.

Pe adresa delegației R. P. 
Romîne la Geneva au sosit 
numeroase asemenea scrisori. 
Astfel, Organizația femeilor 
pentru pace din Champaign- 
Urbana 
S.U.A.) a 
la care 
năturile 
care se 
tele: „1
bărbații, femeile și 
aparținînd vreunei 
să nu sufere ororile unui 
război nuclear — așa cum 
dorim ca noi înșine să nu su
ferim asemenea orori. în ce 
privește femeile americane, 
ele sprijină pe deplin discu-

(statul Illinois — 
trimis o scrisoare 
sînt anexate sem- 
în original și în 
arată printre al- 

,Dorim ca niciodată 
copiii 

națiuni

Memorandumul guvernului R. D. 6. 
adresat Comitetului celor 18 state 

pentru dezarmare
GENEVA 26 (Agerpres). — 

L. Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G., a trimis 
delegațiilor țărilor participan
te la lucrările Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare 
un memorandum al guvernu
lui Republicii Democrate Ger
mane.

In memorandum sînt pre-

lucrărilorIncheierea
Intîlnirii Mondiale a Femeilor 

pentrâ dezarmare
VIENA, — Corespondentul Ager

pres transmite : Întîlnirea Mondia
lă a Femeilor pentru dezarmare 
de la Viena și-a încheiat lucrările. 
In ședința din seara zilei de 25 
martie au luat cuvîntul delegate 
din Iordania, Chile, Suedia, Irak, 
Portugalia și din alte țări. Ele au 
vorbit despre năzuința femeilor 
de menținere a păcii și asigurare 
a unui viitor fericit copiilor.,

Participantele la întîlnire au 
adoptat îwunanimitafe un apel 
adresat femeilor din întreaga 
lume și un s Memorandum către 
Conferința pentru dezarmare de 
la Geneva.ro

în apelul°&dresat femeilor din 
întreaga lume, participantele la 
Întîlnirea Mondială a femeilor

MOSCOVA 25 (Agerpres).
TASS transmite : Dîrzul 
luptător pentru pace Henry 
Winston, unul din conducăto
rii Partidului Comunist din 
Statele Unite, care și-a pier
dut vederea într-o închisoare 
din S.U.A. și se află în Uniunea 
Sovietică pentru tratament, 
primește numeroase scrisori 
din toate colțurile Uniunii So
vietice, în care oamenii so
vietici își exprimă admirația 
profundă pentru curajul său.

Ziarul „Pravda" din 25 mar
tie publică o scrisoare adresa
tă lui Henry Winston de Roza 
Șafigulina, în vîrstă de 20 de 
ani, studentă la Institutul Pe
dagogic din orașul Tomsk, 
precum și răspunsul lui Win
ston la această scrisoare.

„Cunosc marea dv. durere, 
scrie Șafigulina. Sînteți un a- 
devărat comunist ! Eu sînt o 
fată sovietică, o studentă 
obișnuită. Trăiesc pentru oa
meni, de aceea vă propun ochii 
mei. Sînt tînără, ochii mei 
văd perfect. Dv. vă sînt nece
sari pentru lupta care vă aș
teaptă".

CUBA: Pregătiri in vederea 
primniui Congres național

al Interilor

M
embrii Asociației Tinerilor 

insurgenți din Cuba se 
pregăfesc în vederea pri

mului Congres național care se va 
deschide la 31 marfie. în între
prinderi și instituții, în coopera
tive agricole și în gospodării de 
stat, în instituțiile de învățămînt 
au loc convorbiri și expuneri cu 
privire la apropiatul congres, se 
studiază și se discută proiectul de 
statut al asociației.

La 24 martie, în toate cele șase 
provincii ale țării au început con
ferințele provinciale ale Asocia
ției tinerilor insurgenți. în centrul 
atenției delegaților la aceste con
ferințe se află dările de seamă cu 
privire |a activitatea comitetelor 
provinciale, discutarea proiectului 
de statut, alegerea noilor condu-

_ 

tarea constructivă a proble
melor la conferința pentru 
dezarmare de la Geneva".

într-o altă scrisoare primită 
din partea Asociației „Vocea 
femeilor din Canada" se ara
tă : „Oamenii pot găsi mij
loace eficace pentru a rezolva 
problemele internaționale li
tigioase într-o lume fără

pe

Numeroase scrisori 
sosite 

adresa delegației 
R. P. Romîne 

la Geneva

arme. Cerem delegațiilor să 
ia inițiativa unor acorduri 
menite să realizeze un pro
gram de dezarmare generală. 
Asociația noastră se strădu
iește din toate puterile să-și 
facă auzit glasul de protest 
împotriva amenințării expe
riențelor nucleare și împotri
va unui război atomic.

zentate spre examinare Comi
tetului considerentele și pro
punerile R.D.G. cu privire la 
crearea de zone denuclearizate 
în Europa centrală și în Eu
ropa de nord și la reducerea 
forțelor armate și armamente
lor clasice sub control cores
punzător în ambele state ger
mane.

pentru dezarmare, îngrijorate da 
ameninfarea permanentă a unui 
război atomic, cer fiecărei femei 
să-și dea seama de gravitatea 
situației internaționale și să fie 
pătrunse de sentimentul răspunde
rii. Dezarmarea, se arată în ape', 
este o necesitate imperioasă pen
tru toți și este pe deplin reali
zabilă.

Chemăm toate femeile, se sub
liniază în apel, să dea dovadă 
de inițiativă și să sprijine toata 
acțiunile, atît pe plan național, cit 
și pe plan internațional, pentru a 
se pune capăt pentru totdeauna 
experiențelor nucleare și pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale.

mare
In răspunsul său, Henry 

Winston arată că propunerea 
Rozei Șafigulina „oglindește 
fidel spiritul tineretului so
vietic". „Voi păstra pentru 
totdeauna scrisoarea aceasta 
ca model al umanismului, care 
se poate naște numai sub stea
gul socialismului victorios", 
scrie Winston.

El arată că înțelege foarte 
bine sinceritatea acestei pro
puneri. Sînt bucuros să răs
pund, scrie el, că nu o pot 
primi. Nenorocirea constă nu 
în ochi, ci în epuizarea siste
mului meu nervos. Vinovat 
de aceasta este regimul crud, 
intenționat inuman, al închi
sorii din Statele Unite.

Herny Winston scrie că, da
torită eforturilor medicilor so
vietici, starea generală a să
nătății sale s-a îmbunătățit, 
iar un ochi distinge deja deo
sebirea dintre lumină și întu
neric. El speră să se înapoie
ze curînd în mijlocul familiei 
sale și să intre din nou în lup
ta care se duce în țara sa, 
unde reacțiunea încearcă să 
pună Partidul comunist în 
afara legii.

insurgenți
ceri ale comitetelor provinciale, 
precum și a delegaților la primul 
Congres național al Asociației ti
nerilor insurgenți.

Asociația tinerilor insurgenți a 
fost organizată la sfîrșitul anului 
1960, ca rezultat al unificării în
tregului tineret revoluționar într-o 
organizație unică. Apropiatul Con
gres al Asociației tinerilor insur
genți — organizație de tineret 
marxist-leninistă a revoluției cu
bane — va avea loc sub lozinca : 
„Să construim și să apărăm patria 
socialistă".

La lucrările primului Congres 
al Asociației tinerilor insurgenți 
vor participa peste 600 de dele
gați, precum și oaspeți din țările 
Americij Latine, Europei, Asiei și 
Africii.

Pe adresa delegației R. P. 
Romîne la conferința de la 
Geneva, s-a primit o scrisoa
re și din partea Uniunii bel
giene pentru apărarea păcii In 
care se arată : „Considerăm 
că proiectatele experiențe a- 
tomice americane în atmos
feră contravin speranțelor de 
pace.

Două sute de participanți 
la o conferință a Uniunii ger
mane a păcii din Offenoazh 
(Germania occidentală) au tri
mis delegației R.P.R. o scri
soare în care arată: „Sintem 
de părere că dezarmarea este 
astăzi problema international^ 
cea mai urgentă. Declarăm 
că ne punem mari sperând 
în Conferința de la Geneva ri 
dorim din toată inima o în
țelegere cu privire la o zonă 
denuclearizată* *.

man, vorbitorul a arătat că 
cele două state germane le
gate în acest cadru nu ar 
avea nevoie de armament Ele 
ar putea cădea de acord a- 
supra dezarmării totale a Ger
maniei, asupra interzicerii 
armei atomice și termonucle
are pe teritoriul german și 
asupra neutralității statelor 
germane.

Vorbind despre situația din 
Germania occidentală, W. Ul
bricht a subliniat că locul o- 
rientării periculoase a războ
iului și revanșei promovate 
de către guvernul Adenauer 
trebuie să fie luat de o poli
tică a rațiunii și păcii. In le
gătură cu aceasta, el a subli
niat rolul clasei muncitoare 
vest-germane ca forță condu
cătoare a luptei pentru trans
formările democratice din 
țară, pentru infrîngerea mili
tarismului și imperialismului. 
Subliniind că propunerile cu 
privire la dezarmare, cu pri
vire la crearea unei zone de
nuclearizate, cu privire la re
nunțarea la arma atomică gă
sesc un larg răsunet în rîndul 
diferitelor pături ale popu
lației din Germania occiden
tală, W. Ulbricht a declarat 
că este necesară unirea tutu
ror celor care, indiferent de 
origine, concepții și aparte
nență de clasă, se pronunță 
pentru politica de pace și în
țelegere reciprocă, pentru vi
itorul pașnic al națiunii ger
mane.

W. Ulbricht a declarat că 
pentru populația din R-D.G. 
eocitrsri» • fertăre prietenia 
cu țărJe socX^e și, in pri
nzi riad, ca Uniunea Sorie- 
firiL

După raportul prezentat de 
W. Ulbricht s-au desfășurat 
vii discuții. Ia care au parti
cipat conducători ai partide
lor democratice și ai organi
zațiilor obștești din țară.

fol legea McCarran, Incîf în vii
tor să se pună în practică preve
derile ei cu privire la internări 
în masă în lagăre de concentrare.

„Acesta lagăre, a arătat Gus 
Hali, sînt prea mari pentru a se 
umpîe numai cu comuniști. Ade
văratul obiect al acțiunii legii 
McCarran este poporul american". 
Legea McCarran asigură o bază 
pentru arestări în masă sub pre
siunea fasciștilor.

Marea amploare a legii 
McCarran este ilustrată și de ca
pitolele referitoare la organizațiile 
„frontului comunist" în care „au 
pătruns comuniștii" — și care 
se referă la organizațiile populare 
de masă și la sindicate. Faimoasa 
Comisie a Camerei Reprezentan
ților pentru cercetarea activității 
antiamericane, a publicat recent 
un raport în care figurează 622 
de organizații încadrate în ultimii 
ani printre organizațiile frontului 
comunist. Scopul evident al pu
blicării acestui raport este de a 
extinde aplicarea legii McCarran 
asupra acelor organizații împo
triva cărora, în momentul de fața 
desfășoară ofensiva Oficiul de con
trol asupra activității subversive.

Procesele Gus Hali și Benjamin 
Davis, se spune în declarație, ca 
și procesul Partidului Comunist au 
o însemnătate hotărîtoare pentru 
determinarea soartei juridice și 
politice a legii McCarran. Dacă

LAUSANNE. — Profesorul Au
guste Piccard a încetai din viață 
în noaptea spre 25 martie la Lau
sanne, în urma unei crize car
diace. Piccard, care s-a născut în 
1884 în Elveția, a explorat stra
tosfera, ajungînd în 1931 cu un 
balon umplut cu hidrogen la alti
tudinea de circa 16.000 metri. El 
a Jost apoi creatorul batiscafului, 
aparat cu care a reușit să coboare 
în 1953 la o adîncime de 3.150 m 
în ocean.

OTTAWA. — In Canada conti
nuă să crească șomajul. Potrivit 
•latelor statistice, în lunile ianua- 
rie—februarie numărul șomerilor 
a crescut cu 38.000 de persoane, 
atingînd cifra de 583.000 de șomeri 
sau 9,1 la sută din brațele de 
muncă existente în țară.

NEW YORK. — Muncitorul . 
mer Charles Perry, relatează săp- 
tămlnaiul „The Worker", a fost

Scrisori cu conținut similar 
au fost primite de către dele
gația R. P. Romîne și din par
tea altor organizații.

★

GENEVA 26 (Agerpres). — 
în legătură cu încetarea ro
bită din viață a lui T. G. Na- 
raianan, reprezentantul specia] 
al secretarului general provi
zoriu al O.N.U^ € Thant, la 
tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva, ședința din -6 
martie a Comitetului edor 18 
state pentru dezarmare a fost 
suspendată după rostirea mai 
multor cu vin țări scurte in 
care au fost exprimate con
doleanțe.

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea Ioc in dimi- 
neața zilei de 27 martie.

Italia: Aspect din timpul deslășuiarii unei mani
festații pentru dezarmare generala și totală, pen*ru pace. istoria 

politic

VIAȚA LUI GIZENGA 
PRIMEJDIEESTE IN

MOSCOVA 25 (Agerpres).— 
Comentatorul agenției TASS, 
Vasili Harkov, transmite: Re
centele știri cu privire la în
răutățirea gravă a sănătății lui 
Antoine Gizenga, care, după 
cum afirmă paznicii închisorii, 
este otrăvit lent, adăugin- 
du-i-se în mîncare șoricioacă, 
întărește îngrijorarea pentru 
viața acestui eminent apără
tor al unității Congoului. Tă
cerea pe care o păstrează în 
legătură cu aceste știri auto
ritățile congoleze pare sus
pectă. Situația lui Gizenga in
spiră cu atît mai multă îngri
jorare, cu cit, potrivit știrilor 
existente, nimeni nu este ad
mis să-1 vadă pe Gizenga, nici 
chiar medicul sau apărătorii 
lui. Este interzis riguros chiar 
să se apropie cineva de insula 
Bolambema, unde se află de
ținut Gizenga.

In condițiile în care viața 
lui Antoine Gizenga se află 
în primejdie devine și mai 
clară fățărnicia comandamen
tului trupelor O.N.U., care a 
promis în mod solemn să asi
gure securitatea vicepreședin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Congo. In timp ce

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scinteii", Tel 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteli'

Ca prilejul celei de-a 40 aniversări a organizației pionie- 
restr din UJLS.S. la Gorlovka, regiunea Doneț, s-a deschis 
xuieul „Gloriei Pionierești". Fotografia reprezintă un as

pect dintx-una riin sălile muzeului.întrevederea
iui V S. Hrusciov

cu conducători 
ai P. C.

din Danemarca
MOSCOVA S (Agerpres].— 

TASS tra=s=ute : N. S. H~_5- 
aov. pern-secrecar al CC al 
PJ 
cu Kr—2 
tele Par: 

l. a

comandanții trupelor O3J.U. 
vădesc atita grijă pentru feri
cirea scizionistului congolez 
Chombe. ei nu mișcă nici din 
deget pentru a-și aduce la în
deplinire promisiunile față de 
Gizenga.

MOSCOVA — Unui grup nu
meros de cetffead sovietici Ii s-au 
acordat înalte distincții guverna
mentale pentru merite in dezvolta
rea industriei, științei și tehnicii 
atomice, in elaborarea, perfecțio
narea $i expemnentarea unor noi 
tipuri de puternice arme termo
nucleare.

HAVANA. — La 23 martie, pe 
aeroportul cuban Ciudad-Libertad 
a aterizat un avion american la 
bordul căruia se afla pilotul ser
gent Bobby Keesee. Pilotul a cerut 
autorităților cabane să i se acorde 
azil politic.

MOSCOVA. — La 26 martie, în 
Palatul Mare al Kremlinului s-a 
deschis al III-lea Congres al com
pozitorilor din U.R-S^.

La prima ședință au participat 
Nikita Hrușciov și alti conducă
tori ai Partidului Comunist și ai 
guvernului sovietic.

DJAKARTA. La 24 martie, mi
nistrul Afacerilor Externe al In
doneziei, Subandrio, a declarat că

1

Sarcina istorică a R.D.G.
și viitorul Germaniei44

Raportul prezentat de W. Ulbricht

a

O declarație a P. C. din S. U. A.

rine sr sivrși acte d< 
naj, LBtxrv, ânțelăcune și 
ere*

Persr. cr ebb oară în 
Statelor L--e -n partid 
ere ac-oa- și deterj justiției.

Maree /_r*j  a chemat la 
Wasr - » ședințele sale
aorox —er v 50 oe persoane prin
de care -e-carc- și colaboratori 
ai -eaacj e zar- -i „Worker", ai 
*evs*e  cr „Poiaical Affairs" și 
,ManE-t>s—. “-nc^ooari de birou, 
conducâ-o' politiei din diferite 
reg jr-, Z’-ec-m și ’ conducători 
co-t r c - ^ew York, Baltimore 
și C“ cage se arată în continuare 
în dec ara*  e- Se fac în mod vă
dit încercă’ ce a aplica în așa

pp scurHJT*  a J/i Pp scurt
tratativele secrete indoneziano- 
olandexe 1b ieftturâ cu Irianul de 
vest ^nu ou dat de iapt nici un 
fel de rezuftafe". Această decla
rație a fost făcută, după cum a- 
nunță cgeapa Antara, după ce Su
bandrio c avut o întrevedere cu 
președintele Sukarno pentru a-i 
comunica rezultatele tratativelor 
preliminare indoneziano-olandeze, 
care s-au deaiășurat timp de trei 
zile In S.U-A.

TUNIS. — La 25 martie, în ora
șul lunis s-a deschis cel de-al 
VII-Iea Congres al Partidului Co
munist din Tunisia. In aplauzele 
furtunoase ale delegaților, Mo
hammed Harmeî. secretar al Co
mitetului Central al Partidului, a 
dat citire telegramelor de salut 
adresate Congresului de partidele 
frățești. Mesajul de salut al C.C. 
al P.C.U.S. — care a fost citit 
primul — a fost salutat cu căldură 
de delegați.

DJAKARTA 26 (Agerpres). - Vi
zita delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine în Indo
nezia s-a apropiat de sfîrșit. în 
zilele de 23 și 24 martie delega
ția a vizitat orașele Bandung și 
Bogor.

Sîmbătă dimineața, delegația a 
fost invitată la sediul Adunării 
populare consultative provizorii, 
care se afla la Bandung, unde a 
fost primită de Chaerul Saleh pre
ședintele Adunării, Aii Sastro- 
amidjojo, Idham Chalid și Aidit, 
vicepreședinți, precum și alte 
personalități. întrevederea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

In continuare, oaspeții romîni 
au făcut o vizită la Universitatea 
Padjadjaran din Bandung, unde a 
fost întîmpinată de către pre
ședintele universității, prof. Soeria 
Soemantri și conducătorii celor 14 
facultăți.

Duminică, delegația a făcut o 
vizită în împrejurimile Bandungu- 
lui, după care a plecat spre 
Djakarta.

în cursul vizitei la idung, de
legația a fost însofită de Lukman, 
vicepreședinte al parlamentu
lui și Edi Abdurachman, vice
președinte al Comisiei pentru 
afacerile externe a parlamentului, 
precum și de Pavel Silard, amba
sadorul R. P. Romîne în Indonezia.

★
DJAKARTA 26 (Agerpres). — în 

seara zilei de 25 martie, amba
sadorul R. P. Romîne în Indonezia, 
Pavel Silard, a oferit în saloanele 
ambasadei o recepție în cinstea 
delegației parlamentare romîne. La 
recepție au participat Zainul Ari- 
fin, președintele parlamentului in
donezian, cei patru vicepreședinți, 
precum și președintele Comisiei 
pentru Afaceri Externe a parlamen
tului, Suharto, locțiitor al mini- 
strului-prim, dr. Satrio, ministrul 
Sănătății, Ruslan Abdulgani, ma
reșalul Suryadarma, dr. Tajeb, pre- 
ședinetele Universității din Dja
karta, deputați, funcționari supe-

Noi crime săvîrsite de O.A.S.
ALGER 26 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, situația din Algeria 
se menține încordată ca ur
mare a activității teroriste 
desfășurate de O.A.S. care 
face eforturi disperate pen
tru a sabota aplicarea recen
telor acorduri de la Evian pri
vind reglementarea problemei 
algeriene.

Ca urmare a violentelor 
schimburi de focuri care au 
avut loc duminică, la Alger 
și în alte orașe algeriene, în
tre elemente din cadrul „Or
ganizației armate secrete" și 
trupele franceze, cit șl a aten
tatelor puse la cale de fasciș
tii O-A.S-, au fost omorîte 21 
de persoane și rănite peste 90.

Din relatările agențiilor de 
presă reiese că cartierul Bao- 
el-Oued continuă să fie încon
jurat de cordoane de trupe, 
sprijinite de importante uni
tăți de tancuri. Unități de po
liție și trupe efectuează per
cheziții în fiecare casă. Pînă 
în prezent au fost arestați nu-

aceste procese s-ar încheia cu 
succes, soarta tuturor celorlalte 
procese intentate pe baza acestei 
legi ar fi hotărîtă dinainte. Pe 
adresa președintelui John Kennedy 
și a ministrului de Justiție, Robert 
Kennedy, sosesc proteste din 
partea cetățenilor de seamă și a 
multor organizații care condamnă 
aplicarea legii fasciste McCarran.

ARGENTINA
continuă să

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres). — Criza politică din 
Argentina continuă să se agra
veze. în ciuda relatărilor an
terioare ale agențiilor occiden
tale de presă anunțînd că între 
președintele Frondizi și forțe
le militare ar fi intervenit o 
înțelegere cu privire la com
ponența noului guvern, la 25 
martie s-a anunțat că armata 
și, în special, conducătorii flo
tei maritime militare cer de
misia imediată a președintelui. 
La rîndul său, generalul 
Aramburu, care în zilele tre
cute a mediat între Fron
dizi și conducătorii forțelor 
armate, a cerut președintelui 
să-și dea demisia. Ziarul „Cor-

nevoit să ceară adăpost împotriva 
frigului în închisoarea din orașul 
său — Muskegon (statul Michigan). 
Cu mai multe luni în urmă, 
Perry, împreună cu alte sute de 
muncitori au fost concediați de ia 
o întreprindere din localitate. încă 
din august anul trecut el a fost 
nevoit să-și părăsească locuința și 
să se „mute" într-un vechi auto
mobil pe un teren viran.

CONACRY. — La 26 martie 
Anton lugov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria 
și-a încheiat vizita în Guineea și 
a plecat spre țară.

BERLIN. — După cum anunță 
agenția A.D.N., în prima jumătate 
a zilei de 23 martie, în largul 
Mării, la sud-est de Cuba, avioane 
ale S.U.A. au evoluat în repetate 
rînduri în zbor razant deasupra 
navei comerciale „Halberstadt" a 
R. D. Germane, care se îndreaptă 
spre Republica Democrată Germa
nă cu o încărcătură de zahăr din 
Cuba,

riori din Mae, șefii de misiuni 
diplomatice, reprezentanți ai vieții 
economice, culturale, științifice, 
artiști etc. De asemenea a parti
cipai Sukrisno, ambasadorul Indo
neziei în R.P.R. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate și prietenie.

în seara aceleași zile, șeful 
delegației romîne, academicianul 
Ștefan Nicolau, a rostit o cuvîntare 
la Radio r'‘ ' '/_L:1 1
împărtășit 
delegației 
Indonezia 
cu privire

Djakarta. Vorbitorul a 
impresiile membrilor 

în cursul vizitei lor prin 
și a făcut o expunere 

r..... _ la realizările R. P. Ro
mîne în dezvoltarea economiei și 
culturii. De asemenea, el a vorbif 
despre politica fermă de pace și 
coexistență pașnică promovată de 
guvernul R. P. Romîne, despre 
relațiile de prietenie și colaborare 
multi laterale romîno-indoneziene.

Luni dimineață delegația parla
mentară romînă a părăsit Indone
zia. La aeroport, pe care erau 
arborate steagurile celor două țări, 
delegația romînă a fost condusă 
de Arujdi Kartawinata, prim vice
președinte al parlamentului indo
nezian, Suabamia Lukman și Mursa- 
lim, vicepreședinți ai parlamentu
lui, președintele Comisiei pentru 
Afaceri Externe a parlamentului, 
deputați, funcționari superiori din 
M.A.E., șefii de misiuni diploma
tice din Djakarta, ziariști etc. Au 
fost de asemenea de față Pavel 
Silard, ambasadorul R. P. Romîne 
în Indonezia și membrii ambasa
dei romîne. La plecare Arudii 
Kartawinata a rostit o călduroasă 
cuvîntare, urînd oaspeților drum 
bun. A răspuns academicianul 
Ștefan Nicolau. Un grup de fete 
a oferit deputaților romîni buchete 
de orhidee indoneziene și ghir
lande de flori.

Vizita delegației parlamentare a 
R.P.R. în Indonezia, care a durat 
15 zile, a prilejuit o puternică 
manifestare a prieteniei dintre po
poarele romîn și indonezian în 
numele păcii și progresului.

meroși membri ai O.A.S. care 
s-au refugiat în acest cartier.

★

ALGER 25 (Agerpres). — 
Duminică luptele dintre tru
pele franceze și bandele O.A.S. 
s-au intensificat la Oran. 
Trupe foarte numeroase și în
zestrate cu armament greu au 
înaintat spre centrul orașului, 
căutînd să-1 încercuiască.

Agenția France Presse rela
tează că la Alger cartierul 
european Bab-el-Oued este în
conjurat de un cordon de 
trupe, avînd un efectiv eva
luat la 10.000 de oameni, spri
jinite de tancuri, care blin
date ușoare și grele. în urma 
perchezițiilor efectuate de jan
darmerie și poliție în casele 
din acest cartier, au fost gă
site importante stocuri de ex
plozibile și de arme automate, 
grenade, 
re etc.

uniforme milita-

★

de presă anunță că 
martie a fost

Agențițlș 
duminică ; 2Ș. 
arestat la Oran fostul general 
Jouhaud, unul din conducăto
rii puciului fascist din Alger și 
lider al organizației ultracolo- 
nialiste O.A.S. împreună cu 
Jouhaud au fost arestați încă 
un fost ofițer superior din 
„Legiunea străină44, colonelul 
Gamelin și alte două persoane 
care au fost transportate la 
închisoarea „Sânte" din Paris.

Agenția France Presse rela
tează că îndată după arestarea 
lui Jouhaud, „grupuri de șoc‘- 
ale O.A.S. au atacat o cazar
mă din Oran. Cu acest prilej 
a avut, loc un schimb de focuri 
în care a fost 
iar 18 soldați

ucis un ofițer, 
au fost răniți.

Criza politică
se agraveze
reo de la Tarde" scrie chiar 
că conducătorii flotei sînt gata 
să recurgă la răsturnarea pre
ședintelui cu forța în cazul 
cînd acesta nu va demisiona 
„de bună voie".

în timp ce conducătorii ar
matei cer demisia lui Frondizi 
pentru a instaura un regim de 
dictatură, partidele politice de 
opoziție cer și ele demisia pre
ședintelui, acuzîndu-1 de în
călcarea prevederilor consti
tuționale prin anularea ulti
melor alegeri parlamentare.

într-un comunicat publicat 
la 25 martie, conducerea 
„Uniunii civice radicale a po
porului", principalul partid de 
opoziție, condus de Ricardo 
Balbin, a cerut demisia lui 
Frondizi și protestează împo
triva „intervenției străine în 
criza prin care trece în pre
zent țara“. Această parte a 
comunicatului se referă la in
tervențiile ambasadelor S.U.A. 
și Marii Britanii în favoarea 
menținerii la outere a lui 
Frondizi.

între timp, forțele progre
siste din Argentina își string 
rîndurile pentru a face față 
primejdiei instaurării unei 
dictaturi militare. „Mișcarea 
pentru unitatea și coordona
rea sindicală" subliniază. în
tr-un comunicat, succesul gre
vei de 24 ore declarată la 23 
martie de confederația celor 
62 de organizații și la care au 
participat aproape 2 milioane 
de oameni ai muncii. Comu
nicatul preconizează organiza
rea unei conferințe a conducă
torilor sindicatelor, organiza
țiilor de mase și partidelor 
politice pentru „a coordona 
lupta împotriva instaurării 
dictaturii".

Geneva.ro

