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Cîmpul » străbătut de trac
toare. E prima zi la însămîn
țatul porumbului în gospo
dăria colectivă „7 Noiembrie" 
din comuna Tichilești, raionul 

Brăila.

cînteia 
rinerefului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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La ordinea zilei:
însămin|alul porumbului

Nici o posibilitate 
pierdută

Gospodăriile agricole colec
tive din regiunea Crișana au 
început de cîteva zile semă
natul porumbului. Terenurile 
ce urmează să fie însămînța- 
te cu această plantă totali
zează 167.000 de hectare, cu 
1000 de hectare mai mult de
cît în anul trecut.

Pentru grăbirea semănatu
lui, mecanizatorii și colectiviș
tii folosesc atît mijloacele 
S.M.T. cît și atelajele gospodă
riilor. Pe terenurile pe care 
băltește apa colectiviștii au 
făcut șanțuri de scurgere, pen
tru a se zvînta cît mai repe
de pămîntul și pentru a se e- 
xecuta astfel Ja vreme semă
natul. Folosind toate posibili
tățile, gospodăriile colective 
din Sîntana. Olari, Socodor. 
Șimand și Batăr au semănat 
în numai două zile peste 500 
ha cu porumb.

(Agerpres)

Experiența fruntașilor 
folosită din plin

Gospodăriile agricole de stat 
și gospodăriile agricole colective 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară au început însămînța- 
rea porumbului. Anul acesta în 
regiune vor fi cultivate cu po
rumb peste 91.000 de ha.

Pentru realizarea unei pro
ducții medii la ha mai mari cu 
aproxinativ 800 kg față de anul 
trecut, în regiune se folosește 
experiența G.A.C. din Nazna, 
Curteni, Sîntana, Nicolești-Ciba, 
Gălățeni, Crăciunești, Deaj, Ier
nat și altele care au obținut 
cîte 5.000 kg porumb boabe la 
hectar.

(Agerpres)
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Tot satul 
pe cîmp

în zorii zilei, un 
convoi de atelaje 
străbate drumul ce 
duce spre tarlalele 
gospodăriei colective 
din Bod, raionul Sfîntu 

ciorchine băieți și fete,

neșfi au început această lucrare. într-o zi și jumă
tate, cu ajutorul mecanizatorilor, ei au însămînțat 
45 de hectare cu porumb.

Tinerii — sprijin 
serios 

în campanie
— ...Da! — a zis președinte

le către inginer după ce a cer
cetat solul — e cazul să înce
pem.

Zis și făcut. Chiar din ziua 
aceea la gospodăria colectivă 
din comuna Bistreți, raionul 
Băilești a început însămînța
tul porumbului. Munca bine 
organizată, folosirea fiecărei 
ore de muncă cu chibzuință, 
au făcut ca rezultatele să fie 
bune. în decurs de două zile, 
ajutați de mecanizatori și fo
losind din plin cele peste 100 
de atelaje proprii, colectiviștii 
au însămînțat cu porumb pes
te 140 de hectare din cele 1.050 
de hectare destinate acestei 
culturi. La această lucrare ca 
și la celelalte, organizația 
U.T.M. a mobilizat mulți ti
neri. Buzatu Iulică, Stancu 
Traian, Tuță Ștefan și alții se 
numără printre cei mai buni | 
dovedind pricepere și sîrguin- 
ță. Tinerii, alături de vîrstnici, 
depun tGate eforturile ca 
timpul rezervat însămințării 
porumbului să fie redus, a- 
vindu-se în vedere și buna 
calitate a lucrărilor.

T. O.

Un spectacol 
reușit

Zilele trecute Uniunea aso
ciațiilor studențești din cen
trul universitar Cluj a orga
nizat în sala Casei de cultu
ră a studenților un spectacol 
intitulat „Cîntece, dansuri, 
satiră".

La reușita programului și-au 
dat concursul formațiile ar
tistice fruntașe participante la 
faza finală a concursului for
mațiilor artistice studențești 
ce s-a desfășurat recent la 
Iași și București.

Sutele de spectatori au a- 
plaudat cu căldură corul Uni
versității „Babeș-Bolyai" diri
jat de Traian Felea, orches
trele și soliștii de muzică 
populară și ușoară de la Uni
versitate, I.M.F., Institutul 
politehnic și alte institute de 
învățămînt superior din oraș.

TRAIAN POP 
student

Muncitor
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Gheorghe. Jn căruțe stau ciorchine băieți și fete, 
veseli și gălăgioși. în curînd, satul pare aproape 
pustiu. In schimb, cîmpul întreg freamătă de oa
meni. Timpul e azi bun și colectiviștii îl folosesc 
din plin, așa cum fac și mecanizatorii care lucrează 
pe ogoarele acestora. Pînă acum ei au terminat 
însămînțatul sfeclei de zahăr pe 100 de hectare, 
al cartofilor pe 110 ha, al orzoaicei pe 80 de 
hectare și al altor culturi pe 50 de hectare. In 
cîteva zile va începe t 
porumbului.

Fiecare 
„fereastră" 
e folosită 
din plin 

ale 
boabe.

400

bătălia pentru însămînțatul

La toate culturile — 
producții mari, aceasta 
este ținta muncii co
lectiviștilor din Puieșfii 
de sus, raionul Rîmni- 
cu-Sărat. Una din cul- 

colectivei este po- 
Colecfiviștii și-au pro- 

de hectare să obțină

turtle principale 
rumbul pentru 
pus ca de pe 
3500 kg porumb boabe în medie la hectar. O sută 
de hectare sînt destinate pentru obținerea a 5000 
kg porumb boabe de pe fiecare hectar în con
diții de neirigare. Ogoarele au fost pregătite încă 
din toamnă iar în primăvară s-au făcut lucrări de 
întreținere. După ce s-a terminat însămînțatul cul
turilor din epoca întîia, pe 360 hectare s-a trecut 
din plin, imediat, la însămînțarea porumbului fo
losind fiecare „fereastră" de timp prielnic. Pe 
semănători și la transportul semințelor lucrează ti
nerii. Organizația U.T.M. a trimis aici pe cei mai 
harnici tineri, care lucrează din noapte pînă în 
noapte. Munca organizată astfel a făcut ca în pri
mele două zile să se însămînfeze 80 de hectare cu 
porumb. Recepția și-a spus cuvîntul : „Însămînțări 
de calitate, întocmai cum cere agrotehnica".

Și colectiviștii din satul Fundeni, comuna Zăr-

F*1», In întîmpinarea
zilei de 1 Mai

Utemistul Fundeanu Petre de la 
Fabrica de cabluri și materiale 
electroizolante d.n Capitală, este 
fruntaș în producție. Iată-| lucrînd 
la mașina de înfuniat cablu de 

forță.
Foto: AGERPRES

Produse de calitate 0 propunere
și economii eficace

Muncitorii atelierului 402 
de la Uzina „Electroprecizia” 
Săcele întâmpinau unele greu
tăți la bobinajul rotorului de 
la demaror. Adeseori era ne
voie de remanieri, reizolări 
etc. care scădeau calitatea 
produsului, îi scurtau durata 
lui de funcționare.

Colectivul de muncă din a- 
cest atelier s-a ocupat intens 
de găsirea unei soluții care 
să ducă la înlăturarea de
ficientelor. Tinerii Tănase Ne- 
cula și Nicolae David au con
fecționat un dispozitiv cu ăju- 
torul căruia cositorirea se fa
ce acum electrolitic. Pin a- 
ceasta stratul de cositor depus 
este neted, uniform, lucios. De 
aproape o lună de zile de cînd 
se aplică acest nou procedeu, 
calitatea bobinajului rotorului 
demarorului a crescut simți
tor. Controlorii tehnici de ca
litate nu au mai trimis pen
tru remanieri nici un rotor.

V. DINULESCU

țevilor acctilena în locul gazu
lui natural. Se pot realiza 
mari economii. Mai facem eco
nomii prin faptul că nu lăsăm 
cuptoarele să funcționeze în 
gol.

★
Lăcătușul mecanic Nicolae 

Isac din secția montaj-armă
turi a primit foi de tablă și, 
conform planului de croire, 
urma să scoată 88 nervuri 
pentru cazanul de 100 G cal. 
Șablonul a început să alerge 
de la un capăt la altul al foii. 
De nenumărate ori Nicolae 
Isac a calculat cum s-ar pu
tea încadra mai bine șablonul 
ca să nu rămînă deșeuri. Folo
sind cele mai judicioare îmbi
nări. el a economisit la lucra
rea respectivă 500 kg. de tablă.

Am întâlnit în secțiile unde 
se folosește metalul multă 
străduință din partea tineri
lor muncitori de a utiliza cele 
mai raționale metode de croire. 
Schimbîndu-se sistemul de 
trasare a unor piese — propu
nere făcută de tânărul trasa
tor Ștefan Gîndea din atelie-

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

1.500.000 lei. Acesta este an
gajamentul colectivului Uzinei 
de utilaj chimic din Capitală 
privind economiile ce se vor 
realiza in acest an. O cifră im
presionantă care cuprinde la 
un loc entuziasmul unui har
nic colectiv de muncă, căutări 
neobosite, inițiative valoroase, 
pasiune.

Toți tinerii uzinei participă 
la întrecerea socialistă și se 

| străduiesc să contribuie cu 
I toate forțele la îndeplinirea 
! exemplară a angajamentelor 
' luate de uzină.

Succesele cu care colectivul 
i întîmpină sărbătoarea zilei de 
ț 1 Mai sint edificatoare. In pri

mul trimestru s-au realizat, 
peste sarcina de reducere a 
prețului de cost, economii in 
valoare de aproximativ 350.000 
lei.

•ir
Un contactor — această pie

să necesară automatelor elec
trice costă doar 315 lei. Se în
tâmplă însă ca unele să se 
ardă. Le schimbăm, și-au zis 
muncitorii, dar ce facem cu 
cele defecte ? Nu există nici o 
posibilitate de valorificare. Au 
început să caute febril și au 
găsit. Părțile arse se încarcă 
cu alamă și se ajustează. Con- 
tactoarele reintră astfel în cir
cuit și, lunar, se economisesc 
sume de bani însemnate. Cea 
mai mare parte din cei peste 
12.000 lei economisiți în ate
lierul electric al sectorului 
mecanic șef a avut această 
sursă. Ion Bucur, Constantin 
Niculescu. Cristache Dumitru 
ne-au fost recomandați cu căl
dură printre tinerii care reali
zează cele mai însemnate eco
nomii.

Lucruri mărunte. Așa s-ar 
părea la prima Vedere. Dar... 
cuțitele de strung economisite 
de strungarul Ștefan Stângă, 
recondiționarea spiralelor rup
te, toate aceste „lucruri mă
runte" sînt motiv de mîndrie 
pentru bunii gospodari.

— Echipa pe care o conduc 
— ne spune muncitorul vîrst- 
nic Petre Zahar eseu din ate
lierul țevărie al sectorului ca- 
zangerie — (atelier care a eco
nomisit în primul trimestru 
peste 13.000 lei) — a propus 
să se folosească la încălzitul

Peste plan
La atelierul 522, din cadrul sec

ției motor a Uzinelor „Steagul 
roșu” din Brașov, lupta pentru 
depășirea planului de producție, 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor se desfășoară pe 
toate liniile de fabricație. In 
luna martie, de exemplu, la linia 
montaj-motor s-au dat peste plan 
37 motoare de bună calitate.

Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni al Uzinelor 
„Steagul roșu’’, avînd în frunte 
comuniștii, muncește cu avînt pen
tru a-și realiza angajamentele 
luate în cinstea zilei de 1 Mai.

La G.A.C. Tîrgșorul 
Vechi, raionul 
iești a sosit de 
rînd 
nom 
teanu.

Plo- 
cu- 

inginerul agro- 
Valentin Țin- 

------ Din primele 
zile el a ajutat competent consiliul de con
ducere în buna organizare a muncii, în rîndui- 
rea fiecărei lucrări în timpul optim. Așa s-a făcut 
că, cu ajutorul mecanizatorilor și folosind atela
jele proprii, toate culturile din epoca I au fost ter
minate cu două zile mai devreme pe 300 de hec
tare. Grija de căpătîi a inginerului Ținteanu este 
aplicarea strictă a agrotehnicii. Principalele forțe 
sînt dirijate acum spre însămînțarea celor 500 de 
hectare cu porumb.

— Sînt oameni harnici colectiviștii — ne spune 
inginerul — încă din prima zi s-au însămînțat 30 
hectare ceea ce înseamnă o viteză de lucru zilnică 
sporită cu 5 hectare. Calitatea lucrărilor e bună.

Tînăra ingineră Ana Dinescu lucrează în gospo
dăria colectivă din Strejnic. N-a fost tarla din cele 
280 de hectare cu culturi din epoca întîia pe care să 
nu fi călcat și ea. Selecționarea cu grijă a semin
țelor, respectarea densității a însămînțărilor la adîn- 
cimile corespunzătoare — iată la ce veghează ea. 
Acum toată grija este îndreptată asupra porum
bului. Timpul e prielnic și se poate începe însă- 
mînțatul. Mașinile și atelajele n-au așteptat decît 
semnalul ei, al agronomului.

Dumitru. Dinescu e soțul inginerei amintită mai 
sus. A venit la tînăra colectivă din Brazi acum vreo 
două luni. Deci la primii pași pe acest drum al 
noilor colectiviști. Ce a făcut el pînă acum ? Sînt 
multe de spus. Cert e că pentru prima dată în 
istoria satului culturile din epoca întîia au fost ter
minate la timp. Agrotehnica lor — ca la carte I 
Trebuie semănate cu porumb 250 de hectare și bă
tălia pentru o producție mare a început.

NICOLAE BARBU

Cu ajutorul 
agronomilor

------•-------Muncitori hunedoreni in excursie
Aproape 50 de mineri, side- 

rurgiști și alți oameni ai mun
cii din regiunea Hunedoara au 
plecat zilele acestea într-o ex
cursie de 6 zile în R. P. Un
gară. In afară de ei, 120 de 
oameni ai muncii din regiune 
și-au petrecut concediul, în 
ultima perioadă de timp, . în. 
Uniunea Sovietică și alte țări 
socialiste.

Numeroși alți hunedoreni 
își petrec zilele de odihnă vi- 
zitînd diferite localități și 
locuri pitorești din țară. De 
la începutul anului, mai mult 
de 3000 de persoane au făcut 
excursii cu autocarele O.N.T. 
la Sibiu, Brașov, Doftana, 
București etc.

(Agerpres)

In lupta cu apele

Corul școlilor din orașul Brăila care a luat premiul I în cadrul concursului cultural-artistic al pionierilor și școlarilor — faza regională 
Foto: AGERPRES

NOI-ÎN MUNCĂ, ÎN VIAȚĂ

Cea mai trainică frumusețe

■
i ițind articolul „Omul- 

omului prieten'' și 
reflectînd asupra în- 
tîmplării, am dedus 
o seamă de conclu
zii pe care însă nu 
intenționam să le și 

împărtășesc, imediat cititorilor.
lată însă, pe masa mea de lu

cru, un maldăr de scrisori sosite 
la redacție din toate părțile țării, 
din orașe, din sate, de la tineri 
muncitori, intelectuali, studenți, 
elevi... Impresia care mă stăpî- 
nește e a unei vii frămîntări. O 
scrisoare e semnată de patru 
muncitori de la Fabrica „Flamura 
roșie” din Botoșani: Vainer Benu, 
Mocanu Emil, Deutsch Leon, Roșu 
loan ; alta e trimisă în numele 
organizației U.T.M. — cadre di
dactice — Buzău ; alta semnată : 
Un grup de laborante de la Fa
brica de sodă — Govora ; alta 
de soții Bendris Veronica și Ni- 
chifor, muncitori la Fabrica de 
instrumente muzicale din Reghin ; 
alta de muncitoarele Tomofte 
Paraschiva și Pașca Aritina din 
Reșița, iar alta de Mihalache Dinu 
și Tudorancea Relu de la Fabrica 
de rulmenți — Bîrlad. Tinerii s-au 
adunat în grupuri mal mici sau 
mai mari și au discutat această

întîmplare, au tras ei înșiși con
cluzii și cer să fie date publici
tății, Mai este și un mare număr 
de scrisori individuale, pe care 
am să le amintesc mai jos.

Am citit toate aceste scrisori cu 
multă atenție. Mi-am dat seama 
că graba acestor tineri în a-și ex
prima părerea este îndreptățită. 
Ideile lor par simple la prima ve
dere. Logica lor însă, care îm
pinge la învățăminte juste, este 
profundă : ei au de-acum o con
cepție formată despre viață, ei 
știu — cum altă dată 
tineretul nu prea știa 
— ce e bine și ce e 
rău, ei au o conștiin
ță fermă care nu ac
ceptă compromisuri în 
domeniul moralei; ei sînt conștienți 
de dreptul pe care-l au să inter
vină într-un caz ca acesta, sfatu
rile pe care le dau sînt, de fapt, 
norme ale comportării etice, bu
nuri cîștigate, la care ei nici nu 
se gîndesc să renunțe.

N-am să fac propriu-zis un co
mentariu pe marginea acestor 
scrisori tulburătoare. La urma ur
mei, ce să mai comentezi ? Ges
tul lui Nicolae Constantin ? > Ast
fel de gesturi nu sînt „o excepție,

de Remus Luca

ele sînt firești în societatea noa
stră* (din scrisorile lui Negoescu 
Nicolaie Dan de la „Electropu- 
tere' Craiova). Gestul său e o ur
mare firească „a înaltelor calități 
morale ale tineretului nostru, un 
simbol al înaltului spirit patriotic 
al tinerilor noștri educați de 
partid' (din scrisoarea celor pa
tru muncitori din Botoșani).

Tot atît de firească e mîndria 
pe care fapta plină de curaj a lui 
Nicolae Constantin a trezit-o în 
sufletele tinerilor din întreaga țară. 
„Sînt mîndră de fapta acestui om 
care face parte din organizația 
noastră revoluționară de tineret' 
(din scrisoarea Anetei Manea — 
Bacău). „Ne mîndrim cu el, îl ad
mirăm' (din scrisoarea lui Traian 
Pop — Cluj). Acest sentiment de 
mîndrie legitimă a generației din 
care face parte Nicolae Constan
tin e prezent în toate scrisorile pe

care le-am citit. „Nimic nu-i mai 
minunat, decît să dai tot ce ai 
mai scump în folosul poporului, al 
semenilor tăi. Din fapta tînărului 
muncitor am învățat cît dintr-o 
carte' (scrisoarea lui Costea Ma- 
rinoi, student, lași).

Am fost mișcat, oricine ar fi 
mișcat de această — aș zice — u- 
manitate a sentimentului de mîn
drie față de gestul admirabil al 
lui Nicolae Constantin. Se simte 
în această mîndrie adevărata prie

tenie omenească — 
adevăratul sprijin mo
ral, care îl înalță pe 
omul lovit de o neno
rocire. „Da, ne doare 
suferința ta» sîntem 

însă mîndri de tine, fiindcă ești 
un om adevărat’’ — acestea 
le-am înțeles din scrisorile tine
rilor. Nu mila măruntă, plîngă- 
cioasă și — în fond, umilitoare— 
ci sprijin moral, înțelegere, opti
mism și curaj; care te ajută să 
treci demn și pesta cele mai 
grele încercări ale vieții.

în aceste scrisori, tinerii nu‘și 
manifestă doar primele Impulsuri 
omenești în fața unei astfel de în- 
tîmplărl. în scrisorile lor se vede

B. M.

limpede că ei au stat și s-au gîn- 
dit mult, cu maturitate, la tot ce 
s-a întîmplat. Ei pun cu multă se
riozitate cîteva probleme care se 
leagă de această întîmplare atît de 
dramatică : Ce este dragostea ? Pe 
ce se întemeiază? Ce o deter
mină ? întrebări tulburătoare la 
care ei dau răspunsuri minunat de 
frumoase în adevărul lor. „Nu fru
musețea fizică, ci frumusețea mo
rală, conștiința este elementul 
principal în dragostea dintre doi 
oameni' (scriu tinerii din organi
zația U.T.M. — cadre didactice 
Buzău). „Omul trebuie prețuit 
după faptele lui” — (Manea Ane
ta — Buzău) ; „...să nu te alături 
unei măști frumoase, ci sufletului 
omului, conștiinței lui' (Ana Stoi
ca, Fabrica de postav — Azuga).

Tinerii noștri sînt profund op
timiști, Ei au judecat aspru purta
rea soției ce-și părăsise soțul și 
nu s-au sfiit să-și exprime hofărît 
dezaprobarea lor. Cîți n-au spe
rat că ea se poate îndrepta sfă- 
tuind-o tovărășește să se întoarcă 
la soțul ei; ei n-au vrut să crea
dă că o dragoste adevărată poate 
să moară dintr-o dată în urma u-

(Continuara în pag. a 3-a)

Există momente 
care pun în evi
dență intr-un chip 
deosebit, cu ma
ximum de clarita
te, calitățile mo
rale ale oameni
lor. Sint momente 
mai puțin obișnui
te, dar releva- 
toare. Iată unul 
dintre ele.

...In aceste zile 
de primăvară, la 
hidrocentrala care 
se construiește in 
comuna Căpăți- 
neni, pe malul Ar
geșului, se lucra 
intens. La munte 
plouase mult și a- 
pele veneau din ce 

în ce mai mari, devenind ame
nințătoare.

Sudorul Ilie Mierlaș lucra 
chiar pe malul apei. Rîul 
ieșea tot mai mult din albie, 
se apropia mereu de locul unde 
muncea tînărul, el însă conti
nua^ să-și facă datoria. Deo
dată, un șir de valuri puter
nice au produs o rosătură în 
mal și un generator a alune
cat în rîu.

Ilie n-a stat o clipă pe gîn- 
duri. In același moment el să
rise deja în apă : avutul ob
ștesc trebuia apărat. Valurile 
au fost însă mai puternice de
cît forța tînărului care se 
lupta să rețină generatorul

și ’ l-au smuls pe sudor arun- 
cindu-l din stîncă în stîncă, 
rănindu-l.

Toate acestea s-au petrecut 
în mai puțin de un minut, sub 
ochii tovarășilor de muncă. 
Imediat ei au și pornit pe ma
lul apei căutînd un loc potri
vit pentru a-l salva pe 
Mierlaș. Timpul era însă foar
te prețios, de fiecare secundă 
depindea viața unui tovarăș 
de muncă.

In acel moment de mare 
tensiune a țîșnit de pe mal, 
aruncîndu-se în valuri, un al 
doilea tinăr — mecanicul Con
stantin Dobriceanu. Luptînd 
din greu cu furia apei a reu
șit să ajungă pînă la Mierlaș 
și să-l scoată la suprafață...

Cîteva secunde mai tîrziu 
un al treilea tinăr a intrat în 
'iu. Utemistul Voiculescu Ion, 
ajutat de alți tineri, a pornit 
să scoată generatorul furat de 
ape.

...După un timp s-au întîl- 
nit cu toții pe mal. Mierlaș fu
sese salvat, iar agregatul rea
dus la locul lui. Momentul fu
sese scurt — durase doar cî
teva minute —el scosese însă 
în evidență întreaga dragoste 
pentru tovarăși, grija pentru 
avutul obștesc, spiritul de sa
crificiu al acelui grup de ti
neri muncitori,

T. OANCEA

Tehnicienii Olteanu Marin, Duduță Teodor și Blagoe Radu de la 
standul de probe al Uzinelor „E lectroputere” Craiova, sînt mulțu
miți de buna funcționare a întrerupătoarelor cu ulei puțin de 35 

kv, supuse controlului.



La o repetifio a brigăzii artistice de agitație de la Școala medie 
nr. 8 „Emil Racoviță” din București.

Răspunsul nostru 
la o întrebare frecventă
„Ce profesiune să-mi aleg ?” 
întrebarea aceasta a început 

să apară tot mai des în discu
țiile noastre. Nu-i tocmai ușor 
sa alegi. Drumurile îți sînt des
chise oriunde. Și toate profesiu
nile sînt frumoase. Totuși, mulți 
s-au hotărît deja. Cînd îi întrebi 
ce vor urma, răspund precis: 
agronomia, chimia, fizica, mate
matica, construcțiile, filologia, 
Una din ele. Ei au ales de 
mult viitoarea profesiune și se 
pregătesc pentru ea. Majoritatea 
urmează cursurile de pregătire 
ale facultăților respective. To
tuși, mai sînt unii încă nehotă- 
«ți.

Alții sînt influențați în mod 
greșit de către părinți. Utemista 
Dumitru Stela din clasa a Xl-a 
B, de pildă, urma cursurile de 
pregătire ale Facultății de me
dicină. Dar, într-o zi, școala 
este înștiințată că Stela nu mai 
urmează aceste cursuri. Părinții 
nu știau nimic. Ei erau siguri 
că fiica lor, duminicile, se afla 
la facultate. Am stat de vorbă 
cu Stela.

— Părinții mei — ne-a răs
puns ea — vor cu orice preț 
să urmez medicina ; dar mie 
nu-mi place.

Iată, deci, atîtea probleme 
care trebuiau rezolvate, între
bări care cereau un răspuns 
Astfel s-a născut ideea unei a- 
dunări generale U.T.M. deschis* 
pe tema „Ce profesiune să-mi 
aleg ?". Odată hotărît că vom 
ține această adunare, am trecut 
la pregătirea ei. O utemistă a 
primit sarcina să facă un refe
rat. Ne-am gîndit însă și Ia un 
alt lucru. Nu sîntem singurii pe 
care ne frămîntă întrebarea „Ce 
«ă fiu ?“. De aceea, am trimit 
în diferite regiuni ale țării scri
sori prin care ceream organiza
țiilor U.T.M. din ultimul an al 
unor școli medii să ne răspun
dă ce au făcut pentru a-i în
druma pe elevi în alegerea pro
fesiunii. De asemenea, în pregă
tirea adunării ne-au fost de un 
mare ajutor articolele apărute 
In presă legate de alegerea pro
fesiunii.

Iată că a sosit și ziua adu
nării. Eram cu toții foarte emo
ționați. Aveam și oaspeți. La 
dezbaterea acestei probleme 
care ne interesa atît de mult, 
am invitat în primul rînd pe 
tovarășii diriginți. Am discutat 
în adunare despre viitorul loc 
de muncă. Un elev spunea ci 
locul de muncă trebuie sa se 
afle pe marile șantiere ale con
strucției socialismului, acolo 
unde e nevoie de munca ta. E 
o idee care ne-a plăcut la toți, 
îndrăgești chimia, mecanica, ai 
aptitudini pentru ele ? Foarte 
bine. Nimic nu te oprește să de
vii inginer chimist sau inginer 
mecanic.

în adunare a fost combătută 
ideea că, din noianul de lecții 
învățate, nu contează dacă treci 
una cu vederea. Să fie oare 
chiar așa? Marcu Marina din 
clasa a Xl-a D ne-a demonstrat

Colegialitate
Pe trimestrul I, 

Janeta Alexandru, 
din dasa a Xl-a C, 
de la Școala medie 
nr. 3 din Sibiu, n-a 
obținut rezultate prea 
bune la învățătură. 
Iată de ce. într-o a- 
dunare generală, Sil
via Popa, secretara 
biroului U.T.M. al 
clasei, s-a angajat 
i>o ajute po Janeta.

Silvia și Janeta 
s-au mutat în ace
eași bancă. La înce
put, cele două noi 
colege de bancă se 
simțeau cam stînje- 
nite. Totuși, ele au 
pornit la muncă. Sil
via era întotdeauna 
atentă la explicațiile 
tovarășilor profesori. 
Janeta, însă, nu. Sil
via a început s-o fa
că atentă ori de cîte 
ori observa că gîn- 
dul sau privirea îi 
zburau în altă parte. 

în zilele următoare, 
aii început să-și pre
gătească lecțiile îm
preună. Și astfel, a- 
jutată de explicațiile 
și îndrumările Sil
viei, Janeta a obți
nut primul 5 la ma
tematică, materie la 
care pe trimestrul I 
fusese corijentă.

Au urmat ore de 
muncă stăruitoare. 
Silvia a continuat s-o 
îndrume și s-o ajute 
pe Janeta. Treptat, 
cele două fete au 
început să se îm
prietenească. Cu cîtă 
emoție urmărea Sil
via răspunsurile Ja- 
netei și cu cîtă sa
tisfacție constata că 
aceasta a înțeles lec
țiile și, și le-a însu
șit. într-una din zile. 
Janeta a obținut pri
ma notă de 7 la ba
zele darwinismului. 
Au urmat note de

contrariul. Ea a exemplificat cu 
un articol apărut în ziar. în el 
era vorba despre o tînără doc
toriță care, afiîndu-se la căpă- 
tîiul unui copil bolnav, n-a știut 
ce doctorii să-i dea. Cînd fu
sese studentă, nu învățase toc
mai lecția despre boala pe care 
acum, ca doctor, trebuia să o 
trateze.

Acestea au fost doar cîteva 
din problemele dezbătute.

Adunarea noastră generală a 
fost numai un început. Orienta
rea profesională a elevilor o 
vom continua. Ne-am propus să 
ne folosim și de experiența al
tor organizații U.T.M. Vom or
ganiza unele acțiuni. Vizitele în 
întreprinderi dau rezultate bune- 
De asemenea, ne-am gîndit sa 
popularizăm, prin gazeta de pe
rete sau prin întîlniri cu stu
denții (foști elevi ai școlii noas
tre) și cu muncitorii din fabri
cile unde facem practică, acele 
profesiuni, acele ramuri de pro
ducție care, ca urmare a avîn- 
tului dobîndit în anii noștri, au 
mai mare nevoie de cadre.

GEORGETA ROGOZEANU 
secretara comitetului 

organizației U.T.M. de an 
a claselor a Xl-a de Ia 
Școala medie ar. 34 

„C. A. Rosev.r.

Adunare generala pentru pri
mire în U.T.M. la Școala medie 

nr. 4 din București.
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8. 9... Acum Silvia a 
încetat să mai fie e- 
moționată în timpul 
răspunsurilor Jane- 
tei. Glasul liniștit și 
6igur cu care aceasta 
deapănă firul lecției, 
liniștea ce domnește 
în clasă, sînt între
rupte de tovarășa 
profesoară :

— Mulțumesc Ja
neta, poți să treci la 
lo«. Pentru răspun
sul de azi primești 
nota 9.

în vacanța de pri
măvară cele două 
colege și prietene au 
repetat împreună la 
matematică și la ba
zele darwinismului. 
Tot împreună vor 
învăța și pentru exa
menul de maturitate.

Iată cum B-a legat 
o nouă prietenie*

CORINA BELXJ 
elev#

Printr-o strînsă colaborare între 
Organizația U.T.M. și conducerea 
școlii, sub îndrumarea organiza
ției de partid, la Școala medie 
nr. 2 „Vasile Alecsandri’’ din Ba
cău s-au obținut realizări impor
tante în buna pregătire și edu
care a elevilor. Planul comun de 
măsuri stă la baza activităților 
cultural-educative inițiate de școa
lă și organizația U.T.M. Acțiunile 
inițiate au fost îndreptate atît spre 
reducerea continuă a numărului 
de elevi corijenți, cîf mai a.'es 
în direcția combaterii mediocri
tății, a stimulării și mobilizării 
la învățătură a elevilor care sa 
mulțumesc doar cu obținerea no
telor minime de promovare. Da
torită acțiunilor întreprinse, s-a 
ajuns la statornicirea în școală a 
unui combativ curent de opinie 
împotriva lenei, chiulului și me
diocrității. La aceasta a contribuit 
în mod hotărîtor ridicarea nive
lului la învățătură a unor întregi 
colective de clasă, care, cu un 
an în urmă, aveau un mare nu
măr de elevi corijenți și de elevi 
cu medi: de 5 și 6. Aceasta este 
situația actualelor clase a IX-a B 
și a IX-a D. Tot aici, trebuie să 
amintim și faptul că am ajuns să 
a-.em în sco« â case Ură nici 
un eev corifei. sau o* ere 
caz_ c ?se> a JLi-a S. care •>-- 
aim cs «oare -ec «
r-eve ’ prcoor-ie oe
60 ie xzi

Școala medie nr. 3 din Cra
iova are o bibliotecă mare, 
frumoasă, cu care se mîn- 
drește fiecare elev. Găsești 
acolo tot ce dorești: nenumă
rate cărți de povești, pentru 
cei mici, volume de beletris
tică, literatură științifico-fan- 
tastică... Cu sprijinul comite
tului U.T.M. pe școală, cele 
două biblioteci folosesc mijloa
ce atrăgătoare de popularizare 
a cărților, de îndrumare a lec
turii elevilor. Regulat, la bi
bliotecă sînt afișate bibliogra
fii, recomandări de cărți.

O contribuție importantă la 
popularizarea unor cărți, la 
dezvoltarea dragostei elevi
lor pentru citit o constituie 
numeroasele seri literare, re
cenzii, concursuri de poezii, 
procesele literare organizate 
în cadrul organizațiilor U.T.M. 
de an sau de către bibliotecă.

Anul acesta s-au organizat și 
o serie de concursuri gen 
„Drumeții veseli" pe teme caj

Elevii cresc odată 
cu gospodăria colectivă

II in: sute fi mii de
| ■! 11 elevi de la sate 
| care și-au legat vi-
J turtle de viitor, de

gospodăria colec- 
jthhtu Hi ti vă in care mun

cesc părinții fi 
frații lor mai mari, dorindu-fi 
să devină ingineri agronomi, 
tehnicieni, brigadieri în gos 
podărie.

Firește, pentru a iubi cu pa
siune profesiunea de agronom, 
sau meseria de crescător fi în
grijitor de animale este nece
sar ca elevii să cunoască spe
cificul acestor munci, frumu
sețea lor, să cunoască gospo
dăria colectivă.

In acest scop, organizațiile 
U.T.M. fi de pionieri de la 
sate, in colaborare cu profe
sorii, organizează multiple fi 
variate acțiuni. Cîteva scri
sori primite la redacție ne 
vorbesc despre asemenea ac
țiuni.

...De curind, dirigintele cla
sei a V-a B de la Școala de 
8 ani nr. 2 din Fetești, care 
este fi instructorul detașamen
tului nr. 4, a organizat o oră 
educativă cu tema „Ce știm 
despre gospodăria noastră co
lectivă".

Tema aceasta a interesat pe 
fiecare pionier și școlar. Majo
ritatea elevilor din clasa a 
V-a B sînt fii de colectiviști.

r
„Realizările se scriu cu li

teră mare“ — spune despre 
fruntașii la învățătură unul- din 
versurile programului brigă
zii artistice de agitație a Șco
lii medii nr. 8 din Capitală.

Cu litere „mari", în înțele
sul aflat aici, trebuie consem
nate și rezultatele muncii 
brigăzii artistice de agitație de 
la Școala medie nr. 8 care, la 
faza pe Capitală a concursului 
artistic recent încheiat, a fost 
distinsă cu premiul I.

...Entuziasm, seriozitate, dă
ruire — iată ce caracterizează 
activitatea brigăzii școlii, ne-a 
spus instructorul acestei for
mații, tov. Nicolae Mangu. 
începutul l-am făcut în luna 
noiembrie 1961. în școală, sînt 
numeroși elevi buni, talentați. 
Pentru brigada artistică au 
fost aleși 14 dintre ei. Cu 
cîțiva dintre aceștia, printre 
care se numără Otilia Con
stantin, Florina Luican, Cohn 
Shery, am constituit un co
lectiv de redactare a textelor 
necesare programului brigăzii. 
Birourile U.T.M. ale claselor, 
cei mai buni utemiști au ve-

La aceste rezultate, urmare a 
muncii depuse de corpul didac
tic, organizația U.T.M. a contribuit 
prin întreaga sa activitate pcliti- 
co-educativă desfășurată în școală.

S-au dovedit eficiente discu
țiile purtate de membrii comite
tului organizației U.T.M. din școa
lă cu elevii care manifestau de
zinteres și pasivitate pentru pre
gătirea la anumite obiecte. La 
aceste discuții au participat și 
diriginfii. In urma discuțiilor pur
tate, se elaborau măsuri concrete

în sprijinul 
învățăturii

menite să ducă la îmbuna â- 'ea 
situației școlare a elevului chemat 
în fața comitetului organ.za- ei 
U.T.M. Discuțiile s-eu purtat in
tr-un spirit principial, colegial, 
iar în adoptarea măsurilor 
s-a ținut seama de caracte’ul lot 
stimulativ și educativ.

Pe această cale am ajuns la 
îmbunătățirea situației la învăță
tură a numeroși elevi printre care 
Verc«s sragwra co' ă
i» —er-. I a -* dota a X'-a B 
Grifoni Par ca c asa a Vill-a 
O P

Părinții și frații lor lucrează 
în gospodăria colectivă „Oc
tombrie roșu" din Fetești. 
Despre gospodăria, despre 
munca ce se desfășoară în gos
podărie, elevii cunosc o mul
țime de lucruri de la părinții 
lor, din vizitele făcute. De pil
dă, Petre Maramon cunoaște 
cu precizie ce soiuri de grîu și 
de alte cereale seamănă gos
podăria, cit obține la hectar, 
cite animale posedă gospodăria 
și întotdeauna îți vorbește cu 
mîndrie despre aceste lucruri. 
De fapt, lui Petre, clasa-i spu
ne „agronomul". Și lui îi place 
tare mult acest cuvînt. Cînd îl 
întrebi ce vrea să devină, îți 
răspunde fără să stea pe gîn- 
duri: „Brigadier în gospodă
rie, așa ca tata".

Acțiunea educativă despre 
care este vorba a fost prece
dată de o vizită la gospodăria 
colectivă. Clasa a fost împăr
țită în grupe (elevii le-au 
spus brigăzi) de cîte 5-6 elevi. 
Fiecare grupă trebuia să 
meargă într-unul din sectoa
rele gospodăriei spre a se do
cumenta amănunțit asupra 
tuturor problemelor pe care 
le ridică sectorul respectiv. O 
„brigadă", condusă, firește, de 
Petre, a fost repartizată la 
secția zootehnică, altă brigadă, 
condusă de Nicoleta Crăciun, 
la păsări, o altă brigadă a
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nit și ne-au făcut propuneri 
interesante, concrete, ne-au 
dat sugestii pentru alcătuirea 
programului. Sub îndrumarea 
comitetului U.T.M. am selec
ționat problemele care urmau 
să facă obiectul satirei, iro
niei sau laudelor cuprinse în 
textui brigăzii.

Am cercetat cu atenție unul 
dintre textele programelor a- 
cestei brigăzi, de fapt textul 
de bază care, de-a lungul lu
nilor, a fost mereu îmbogățit, 
împrospătat cu alte probleme. 
Aspectele de viață din școală, 
aduse pe scenă de membrii 
brigăzii sînt ancorate în actua
litate.

Conceput în mare parte an
titetic, textul opune exemplu
lui negativ — modelul pozitiv, 
demn de urmat. Orientarea 
către problemele importante 
ale vieții și activității școlare, 
caracterul concret al satirei, 
popularizarea convingătoare a 
exemplelor bune au asigurat 
textului brigăzii o mare efi
ciență, putere de înrîurire a- 
dîncă asupra colectivului de 
elevi.

In sporirea răspunderii elevilor 
față de învățătură un rol deose
bit îl au adunările generale 
U.T.M. în cadrul acestor adunări, 
un membru din biroul organizației 
U.T.M. pe an, împreună cu un 
colectiv de utemiști, pregătește 
în cadrul unui punct al ordinei 
de zi un referat în care prezintă 
situația la învățătură a elevilor 
din clasele respective. La discu
ții sînt stimulați să participe în 
primul rînd elevii criticați în re
ferat. Utemiștii și profesorii invi-

tați la edunarea generală propun 
—=s_ri concrete pentru lichidarea 
ră—inerii în urmă la învățătură. 
O astfel de adunare a contribuit 

mod substanțial la progresul 
*ea zat la învățătură de colecti
ve ‘e ce elevi din clasele a Xl-a.

Gazeta de perete și postul 
utemist de control au fost, de a- 
semenea, larg folosite pentru sti
mularea elev lor la învățătură, 
pertru popularizarea fruntaș 'or 
p a metodelor b-.-e de organi
zare a studi-lui individual dt și 

mers la sediul gospodăriei să 
se intereseze de o serie de 
probleme curente privind cam
pania de primăvară. La gos
podărie, „brigăzile" și-au luat 
atribuțiile în serios pornind la 
treabă cu rîvnă. In fiecare 
secție, elevii au primit expli
cații amănunțite, lămuriri de 
la inginer, de la tehnicieni, 
de la țăranii muncitori. Fie
care elev asculta cu atenție și 
interes și-și nota pe carnet a- 
proape toate explicațiile.

Din această vizită, elevii 
clasei a V-a B s-au întors cu 
multe cunoștințe prețioase. 
Despre toate acestea ei au vor
bit la ora educativă. Vizita 
făcută, comentariile care au 
urmat le-au sporit dragostea, 
respectul pentru gospodăria 
colectivă, le-au întărit și mai 
mult convingerea că ei au da
toria să contribuie chiar și a- 
cum, pe băncile școlii fiind, 
la consolidarea acesteia.

★
...Educarea elevilor în spiri

tul dragostei pentru gospodă
ria colectivă, constituie pentru 
cadrele didactice, cit și pentru 
organizația de pionieri din co
muna Tansa, raionul Negrești, 
o preocupare importantă.

Săgețile satirei, trimise de 
brigadă cu pricepere și „la 
țintă", au direcții foarte dife
rite : învățătura nesistematică,, 
vînătoarea de note, fuga de 
la ore, vocabularul nepotrivit 
al unor elevi, atitudinea ne
cuviincioasă față de colegi, 
ținuta necorespunzătoare, ne
atenția la ore, lipsa de grijă 
față de bunurile obștești, su
perstițiile etc.

Interesanta rubrică spor
tivă „clubul voioșiei" satiri
zează o serie de elevi care 
sînt buni sportivi, dar au re
zultate slabe la învățătură, și 
scoate totodată în evidență pe 
elevii care respectă lozinca : 
„Primii în sport, primii la în
vățătură". Cîteva „relatări 
sportive, care n-au nimic 
sportiv", trec prin focul cri
ticii pe elevii care s-au făcut 
vinovați de diferite abateri.

De pildă : „Campionatul de 
fugă pe școală a fost cîștigat 
de elevul Mînzală Ion. între- 
bîndu-I* asupra metodei sale de 
antrenament, campionul ne-a 
declarat : am ajuns la acest 
rezultat pentru că am fugit 

penfru criticarea elevilor ce ma
nifestau delăsare

Articole ca acela scris de 
eleva Gavrilufă Aneta din clasa 
a Xl-a B, fruntașă la învățătură, 
pe tema : „Cum mă pregătesc 
pentru lecții" și în care dădea 
interesante amănunte cu privire 
la organizarea programului zilnic 
au fost primite cu mult interes 
de colectivul de elevi al școli* 
noastre.. Ori de cîte ori apare 
cite un articol în care este criti
cat un elev pentru rezultatele 

slabe înregistrate la învățătură, 
acesta este obligat să răspundă 
în scris la critica adusă, arătînd 
concret ce măsuri va lua pentru 
îndreptarea situației. Un astfel 
de răspuns a marcat adoptarea 
unei noi și serioase atitudini față 
de învățătură de către eleva 
Lungu Elena din clasa a Xl-a D 
precum și de către alți colegi.

Postul utemisf de control a-e 
un colectiv forma* din cîte un 
-ee'eze^a-* al fiecărei dase. 
Acest co ec* v a întreprins dt- 
ferite raiduri prin clase, internat.

Pentru ca elevii să cunoască 
și să îndrăgească de pe acum 
munca în gospodărie, condu
cerea gospodăriei „Drum nou" 
din comună a luat hotărîrea să 
pună la dispoziția școlii o su
prafață de 10.300 m.p. pe care 
elevii să poată lucra și aplica 
în practică cunoștințele căpă
tate la școală. în același timp, 
ei se vor familiariza cu munca 
în gospodărie, vor avea posi
bilitatea să cunoască mijloa
cele mecanizate de muncă în 
agricultură, vor primi îndru
mări prețioase de la inginerii 
și tehnicienii gospodăriei. A- 
ceastă inițiativă a gospodăriei 
a produs o mare bucurie ele
vilor, mai ales că acum, o- 
dată cu sosirea primăverii, vor 
putea începe munca.

Deocamdată elevii au în
ceput să pregătească terenul. 
Este impresionant să-i privești 
pe acești copii care depun 
atîta rîvnă și pasiune în mun
ca ce o desfășoară pe lotul de 
pămînt al gospodăriei. Elevii 
aceștia — copii ai colectiviști
lor din comună, se străduiesc 
să-și aducă și ei contribuția 
la belșugul gospodăriei, făcîn- 
du-și totodată ucenicia.

A. CRISTIAN

M ARE
sistematic de la... orele de fi
zică".

Printre capitolele care evi
dențiază succesele elevilor din 
această școală, remarcăm ru
brica „Fruntași la învățătură" 
Sînt amintite aici numele ele
vilor Ciocîrlan Lucian și Bui- 
culescu Doina, din clasa a IX-a 
C, Blaj Cristian, Tenea Ma
ria din clasa a X-a C 
și ale altor elevi care-și în
deplinesc cu conștiinciozitate 
toate sarcinile și care sînt în 
același timp fruntași la învă
țătura.

Un exemplu de critică a „su
perstițiilor", de fapt a celor 
care găsesc în superstiție un 
refugiu pentru lenea lor. Bri
gada îi închină următorul cu
plet lui Ionel (elevul Ionel I. 
Ionescu) care, din cauză că 
n-a învățat dînd vina pe su
perstiții, a „trecut" din clasa 
a X-a în clasa a X-a bis :

„Bate-ntr-una-n lemn, a- 
tunci cînd ești tîmplar / Bate 
tu în fier, atunci cînd ești fie
rar / —Dacă-ți bate ochiul-te 
du la oculist, / Cînd te doa- 
re-un dinte, du-te la dentist,/ 
Dacă spargi oglinda — ia-ți o 
alta nouă, / Ia-ți și o umbre
lă dac-afară plouă / Și de 
vrei să afli cine-i piaza rea ? 
/ Păi, doar una este: lenea 
unora !*

Criticînd pe chiulangii, pa 
cei care pretind că sînt bol
navi, pentru a nu veni la 
școală, pentru a nu învăța, 
brigada a folosit un text 
în care medicul face ele-*

bibliotecă, etc. Constatările cri
tice făcute cu aceste ocazii s-au 
concretizat în caricaturi și cuple
te satirice. O astfel de carica
tură a ajutat-o pe eleva Aurifă 
Ținea din clasa a Xl-a C, care 
pe lingă faptul că nu venea pre
gătita la lecții se îndeletnicea și 
cu practica „suflatului" (bineînțe
les după... carte I).

în sfîrșit, aș dori să subliniez 
eficacitatea consfătuirilor orga
nizate cu părinții elevilor din 
clasele în care se sezisa o si
tuație nesatisfacătoare la învăță
tură. La aceste consfătuiri se 
prezintă referate în care se 
analizează notele obținute și 
comportarea fiecărui elev în 
parte. Aceste acțiuni au fost fo
losite cu mult succes la clasele 
a IX-a D și a IX-a B.

Mai avem încă multe de 
făcut, mai sînt încă în școală 
dase slabe și elevi care nu pri
vesc cu suficientă seriozitate în
deplinirea principalei lor obliga
ții. Tocmai aceste lucruri ne de
termină să acționăm cu și mai 
multă perseverența, să căutam 
și să aplicăm noi și eficiente me
tode pentru continua ridicare a 
nivelului la învățătură al colecti
vului nostru de elevi.

STOICA VICTORIA 
membru în comitetul U.TJf. 
ol Școlii medii nr. 2 — Bacău

„Bistrița—Bicaz", „Frumuse
țile și bogățiile patriei în li
teratura noastră" și altele. Cî
teva cifre ar putea vorbi des
pre pasiunea elevilor de la 
Școala medie nr. 3 pentru 
lectură : de la începutul anu
lui școlar, biblioteca a avut 
peste 1.400 de cititori și a di
fuzat peste 10.000 de volume.

Atragerea elevilor spre o 
bogată lectură particulară, în
drumarea acestei lecturi și, 
în general, întreaga muncă 
cu cartea nu se realizează nu
mai prin acțiunile organizate 
de bibliotecă. Ceea ce citesc 
elevii, cum citesc ei, îndru
marea elevilor de a citi în 
primul rînd cărțile care sînt 
cuprinse în programa anali
tică a școlii, constituie obiec
tul preocupării fiecărui pro
fesor, a comitetului U.T.M. 
din școală, a organizațiilor 
U.T.M. de an. Pe majoritatea 
fișelor elevilor figurează o 
serie de cărți strîns legate de 
ceea ce studiază la ore^ cum 
ar fi operele lui Sadoveanu# 
Caragiale, Eminescu etc. sau 
lucrări critice pe marginea 
operelor studiate.

M. RADU

-----•-----

«o
vului chiulangiu recoman
dări, încheiat cu urmă
toarea concluzie „Vei face tot 
ceea ce am să spun? / — Absolut 
tot / — Poftim / (Ia rețeta și 
citește). / — Sigur că da, tov. 
doctor. Mișcare... cu oameni 
simpatici, cu colegii silitori... 
aer curat... zilnic două trei 
ore pentru pregătirea lecțiilor.

O mențiune: partea muzica
lă a programului, bine adecva
tă textului, este alcătuită în 
mare măsură din melodii com
puse de eleva Ulpeia Marines
cu, din clasa a X-a D.

Programul brigăzii Școlii 
medii nr. 8 prezentat de cîteva 
ori în fața elevilor, a contri
buit la remedierea unor lip
suri, la stimularea muncii ele
vilor. Sigur că, dacă textul ar 
fi fost schimbat mai des și 
mai substanțial, dacă s-ar fi 
alcătuit programe noi, brigada 
ar fi avut posibilitatea să-și 
exercite mai operativ rolul 
său educativ, mobilizator.

în momentul de față, briga
da pregătește un nou specta
col. Pasiunea cu care lucrea
ză elevii din colectivul bri
găzii și instructorul acestui 
colectiv, sub îndrumarea comi
tetului U.T.M., sprijinul acor
dat de conducerea școlii 
și de cadrele didactice activi
tății artistice a elevilor, ne 
conduc la concluzia că în vii
tor vor fi dezvoltate bunele 
rezultate obținute pînă acum.

GH. ȘOVU

Pece Elena din clasa a Xl-a B 
de la Școala medie nr. 1 din 

Craiova pregătindu-se pentru 

examenul de maturitate.

Cum învățăm
în clasa noastră sînt mulți elevi 

fruntași la învățătură. Printre a- 
ceștia se numără și Oancea Tra
ian, Costache Ion, Olteanu Ște- 
fania, Florea Victor și alții. A- 
ceștia nu numai că învață bine 
dar îi ajută și pe cei rămași în 
urmă la învățătură.

Elevul Oancea Traian, de exem
plu, îl ajută pe elevul Nenu Sfe- 
rie. Cei ajutați au reușif să ob
țină rezultate din ce în ce mai 
bune la învățătură.

Un rol important în bunul mers 
la învățătură îl au și grupele do 
întrajutorare care s-au format în 
școala noastră.

FLOREA NECULAI 
elev

Dimieni—Slobozia



Participare entuziastă
la muncă patriotică

llele trecute a a- 
vut loc în sala Pa
latului Culturii 
din Ploiești o cons
fătuire organizată 
de comitetul oră
șenesc U.T.M. cu

secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. din oraș. Cu acest 
prilej au fost discutatei 
problemele participării ti
neretului Ia munca pa
triotică, precum și măsu
rile ce trebuie luate pentru 
antrenarea unor mase cît mai 
largi de tineri în diferitele ac
țiuni ce se organizează în 
„Luna muncii patriotice" cît și 
în tot timpul anului.

Referatul prezentat de to
varășul Gheorghe Sopot, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Ploiești a arătat că prin 
grija partidului, orașul Ploiești 
a cunoscut mari transfor
mări ; se înalță noi blocuri 
de locuințe, instituții so- 
cial-culturale, se amenajează 
parcuri, spații verzi. La a- 
ceastă înnoire a orașului o con
tribuție însemnată au adus-o 
mii și mii de tineri care, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 
participă cu entuziasm la 
munca patriotică. Ei au adus 
statului în anul 
în valoare 
3.000.000 lei. 
are referatul

1961 economii 
de 
în 
a

a 67 de saivane 
construcții zoo- 

se vor ridica în a-

aproape 
continU- 

prezentat 
participanților la consfătuire 
principalele obiective ale mun
cii patriotice ce stau în fața 
organizațiilor U.T.M. din ora
șul Ploiești. Aceste obiective 
prevăd, între altele :

— Participarea tineretului la 
lucrările de săpare, nivelare, 
încărcare și descărcarea pă- 
mîntului și a materialului de 
construcții pe șantierele plo- 
ieștene unde se vor construi 
1010 apartamente — pe B-dul 
Republicii și în apropierea 
Pieții centrale, la Școala me
die de pe B-dul Republicii, la 
cele 8 săli de clasă din comu
nele Blejoi, Corlătești, Pău- 
lești, și la terminarea con
strucției școlii de 8 ani din 
comuna Negoiești.

— Tinerii vor amenaja 30 
de spații verzi, vor plan
ta 15.000 de pomi fructiferi, 
vor participa la extinderea 
electrificării în comunele Bu- 
cov, Berceni și Strejnic.

— Vor fi terminate parcu
rile de pe strada Pavel Tca- 
cenco și de la Gara de sud 
unde se vor săpa 10.000 gropi 
pentru plantat puieți.

— Organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. din raza orașului vor 
mobiliza întreg tineretul la 
construcția 
și alte 
tehnice ce 
cest an.

— Tinerii din G.A.S. și 
G.A.C. vor participa la în
treținerea și curățitul a 1326 
hectare islaz cît și la răspîn- 
direa îngrășămintelor natu
rale și chimice pe această su
prafață. De asemenea, vor con
tribui la însilozarea a 8615 
tone furaje.

— Prin contribuția tinerilor 
din oraș se vor strînge în a- 
cest an 11.000 tone fier vechi, 
în cinstea Zilei tineretului din 
R. P. Romînă se va trimite 
oțelăriilor o garnitură cu 50 
de vagoane fier vechi.

în cadrul consfătuirii au 
luat cuvîntul numeroși se
cretari de organizații de baza 
U.T.M. Ei și-au luat angaja
mente concrete privind apor
tul pe care-1 vor aduce orga
nizațiile de bază din care fac 
parte atît în cadrul „Lunii 
muncii patriotice44, cît și în 
restul anului. Iată cîteva din 
aceste angajamente.

Tov. Panait Virgil, secreta
rul comitetului U.T.M. al ra
finăriei Ploiești: Vom colec
ta 500 tone fier vechi; 
participa la strîngerea 
coltei.

Tov. Ivan Alexandru, 
cretarul comitetului 
de la Uzina mecanică Telea- 
jen : Vom strînge 600 tone

vom
re-

se- 
U.T.M.

Semnarea planului de colaborare culturală 
pe anul 1962 între R.P. Romînă și R.P.D. Coreeană

La 18 aprilie a avut loc la 
Ministerul* Afacerilor Externe 
semnarea planului de colabo
rare culturală pe anul 1962 în
tre R. P. Romînă și R. P. D. 
Coreeană.

în cadrul tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere reciprocă, 
părțile au căzut de acord asu
pra schimburilor și acțiunilor 
în diverse domenii ale științei, 
învățămîntului și artei, ce vor 
avea loc în cursul anului cu
rent.

„ZBORUL OIMULUr* de Marin Mihalache
Cartea lui Marin Mihalache 

„Zborul șoimului" este închi
nată fiului de țărani săraci, 
din preajma Buzăului, devenit 
muncitor ceferist și călit apoi 
in focul marilor lupte de clasă 
desfășurate sub conducerea 
Partidului Comunist înaintea 
și în timpul celui de-al 
11-lea război mondial, neui
tatului luptător utecist Con
stantin Godeanu.

Refuzînd cadrele literare ba
nale ale „vieții romanțate", 
scriitorul evocă lupta revoluțio. 
nară a lui Constantin Godea
nu adoptând față de datele bio
grafiei sale o atitudine selec
tivă. El își raportează eroul la 
evenimentele cele mai impor 
tante, la situațiile cele mai 
semnificative, capabile în cec 
mai mare măsură să-i pună în 
lumină caracterul. Astfel, epi
soade din viața sa, anterioare 
integrării în mișcarea muncito 
rească, sînt relatate doar re
trospectiv și fragmentar. Con

fier vechi ; vom construi în 
incinta întreprinderii o seră 
pentru flori și zarzavaturi ; 
vom construi o șosea pînă la 
garajul întreprinderii ; în 
parcul Tcacenco vom săpa 
600 de gropi pentru plantarea 
de puieți.

Tov. Neacșu Andrei, secre
tarul comitetului U.T.M. al 
Uzinelor „1 Mai“: Vom co
lecta 1300 tone fier vechi; 
vom amenaja o nouă seră a 
uzinei; vom săpa 1000 de 
gropi pentru puieți.

Tov. Eronim Săvuică, se
cretarul comitetului U.T.M. de 
la Școala medie nr. 2 : vom 
planta 200 de pomi ornamen
tali în jurul școlii; vom ame
naja curtea școlii.

Tov. Ion —
Tătărani : 
construcția 
pentru 100 
magazii de 
maternități pentru 25 de scroa
fe ; vom colecta 10.000 kilo
grame fier vechi.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tov. Alexandru 
Kopandi, secretar al Comi
tetului Central al U.T.M.

în cuvîntul său, tov, A- 
lexandru Kopandi a arătat că 
tineretul din 
a participat 
la diferitele 

Florea, G. A. C. 
Vom participa la 
a două grajduri 
de vaci, a unei 

cereale și a unei

întreaga țară 
cu entuziasm 

acțiuni de

Consfătuirea organizată 
de Comitetul orășenesc 

U. T. M. Ploiești
muncă patriotică, obținînd 
rezultate însemnate. Succe
sele obținute în anul 1961 
sînt pe deplin edificatoa
re și demonstrează hotă
rîrea și entuziasmul cu care 
tineretul participă la munca 
patriotică. Astfel numai în 
1961, tineretul a colectat 
230.000 tone metale vechi 
feroase și neferoase, a redat 
agriculturii peste 15.000 ha, 
a împădurit aproape 15.000 ha. 
a plantat peste 3.650.000 pomi 
fructiferi și ornamentali și a 
curățat 682.000 ha pășuni și 
islazuri dînd patriei econo
mii în valoare de peste 
356.000.000 lei.

Munca înflăcărată a tine
retului din întreaga țară își 
are izvorul în patriotismul 
său fierbinte, în atitudinea 
nouă, socialistă față de mun
că, în hotărîrea cu care el 
răspunde chemărilor partidu
lui.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că Biroul Comitetului 
Central al U.T.M., analizînd 
participarea entuziastă a tine
retului la acțiunile patriotice 
din anul 1961, a hotărît să 
stimuleze o seamă de tineri, 
organizații de bază U.T.M. și 
de pionieri, comitete regiona
le U.T.M. care au obținut cele 
mai bune rezultate. Pentru 
succesele obținute în acțiunile 
de muncă patriotică din agri
cultură, Comitetul regional 
U.T.M. București a primit Dra
pelul C.C. al U.T.M. și Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M., iar Comitetele re
gionale U.T.M. Maramureș și 
Galați, Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M. Pentru rezul
tatele obținute în acțiunile 
din silvicultură, ~ 
regional U.T.M. Suceava i s-a 
acordat Drapelul C.C. al 
U.T.M. și Diploma de onoare 
a C.C al U.T.M., iar Comi
tetelor regionale U.T.M. Olte
nia și Argeș, Diploma de O- 
noare a C.C. al U.T.M. Pentru 
rezultatele obținute în ac
țiunea de colectare a metalu
lui vechi, Comitetul orășenesc 
U.T.M. București a fost dis
tins cu Drapelul C.C. alU.T^M. 
și Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.M., iar Comitetele re
gionale U.T.M. Hunedoara, 
Ploiești și Banat, cu Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.M.

Comitetului

Planul a fost semnat din 
partea romînă de Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, iar din 
partea coreeană de Kim Ben 
Dik, ambasadorul R. P. D. Co
reene la București.

La semnare au fost de față 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii, precum și 
membri ai Ambasadei R. P. D. 
Coreene din București.

fi in

textul social-politic în care «« 
desfășoară acțiunea cărții este 
trasat de autor în linii esen- 
țializate, cu siguranța cunos
cătorului.

Marin Mihalache acordă 
eroului său un relief deosebit, 
fără însă să-l izoleze, ci inte- 
grîndu-l în procesul larg revo
luționar, văzut nu numai în 
plan contemporan ci 
perspectivă istorică.

Prezența răscoalelor 
nești în retrospectivele 
se bazează pe ideea valoroasă 
a preluării și ridicării pe o 
treaptă superioară a luptei 
clasă. In același timp scriito
rul subliniază mereu că în- 
■reaga evoluție a lui C. Go
deanu, de la îndîrjirea juve- 
zilă, romantică, împotriva ne
dreptăților de tot felul, la ati
tudinea fermă a „revoluționa
rului de profesie", ar fi fost 
imposibilă fără experiența ne
prețuită a vechilor ilegaliști, 
fără îndrumarea permanentă 

țără- 
cărții

Un număr de 1.500 organiza
ții de bază U.T.M. și 600 uni
tăți de pionieri au fost pre
miate cu obiecte cultural- 
sportive. Dintre fruntașii în 
acțiunile de muncă patriotică, 
un număr de 1000 de tineri 
vor fi trimiși în excursii prin 
țară, iar 236 de tineri în 
excursii în străinătate.

Biroul C.C. al U.T.M. con
sideră că succesele obținute 
în anul trecut de către masele 
de tineret care au participat 
cu entuziasm la munca pa
triotică vor constitui un im
bold pentru obținerea unor 
rezultate și mai mari în anul* 
acesta.

în continuare, tov. Kopandi 
s-a referit la sarcinile ce re
vin organizațiilor U.T.M. pen
tru antrenarea tuturor ute- 
miștilor și a unui număr cît 
mai mare de tineri în acțiu
nile de muncă patriotică.

Luna aprilie „Luna muncii 
patriotice a tineretului", orga
nizată în cinstea aniversării a 
40 de ani de la crearea U.T.C. 
și a „Zilei tineretului din 
R.P.R.**, trebuie să ducă la un 
nou avînt al activității desfă
șurate de organizațiile U.T.M. 
în antrenarea tuturor utemiș- 
tilor și a unui număr cît mai 
mare de tineri la diferite ac
țiuni obștești. In această lună 

să sporească simțitor apor
tul tineretului la activitatea 
patriotică desfășurată la dife
rite constricții social-cuHu- 
rale, locuințe, școli, cămine 
culturale, la întreținerea 
parcurilor și spațiilor verzi 
etc. Tineretul de la sate are un 
cîmp larg de activitate, pârti
ei pin d la ameliorarea și reda
rea de noi terenuri agricul
turii, la acțiunea de împădu
rire, la plantarea de pomi 
fructiferi, la construcții în sec
torul zootehnic. Tovarășul Ko
pandi a subliniat importanța 
mare pe care o are pentru 
industria siderurgică acțiunea 
de colectare a fierul vedii și 
s-a referit la sarcinile actuale 
ce stau în fața organizațiilor 
U.T.M. în această privință.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la cîteva probleme privind or
ganizarea brigăzilor de muncă 
patriotică ale tineretuiui. Bri
găzile de muncă patriotică tre
buie organizate ori de cite ori 
în fața organizației C.T.M. se 
află obiective concrete de lu
cru. Ele trebuie astfd organi
zate îneît să-i cuprindă pe toți 
utemiștii și un număr cît mai 
mare de tineri. In fruntea bri
găzii să se afle un rfsponsabil, 
un tînăr capabil, erergic, plin 
de entuizasm. După ce lucră
rile unor obiective sînt ter
minate, brigăzile 'de muncă 
patriotică își încetează activi
tatea, urmînd să se orga
nizeze altele cîid va fi 
din nou nevoie de aportul lor 
la executarea uncr lucrări la 
alte obiective statihte. De în
treaga activitate dt muncă pa
triotică răspund organizațiile 
de bază U.T_M„ cirora le revi
ne sarcina de a-i antrena pe 
utemiști și tineri în acțiuni 
obștești. Vorbitorii a criticat 
tendința unor organizații de 
bază U.T.M. de a acorda prin- 

Foto: 1. SĂFTULESCU 
(Fotografie primită în cadrul concursului nostru).

„Material” pentru... construcții

a partidului. Ucenicia sa la a- 
telierele „Grivița" este astfel 
nu numai profesională, ci 
și politică. Ea continuă și 
se desăvîrșește apoi în condi
țiile crunte ale închisorilor, 
transformate de comuniști în 
adevărate universități de 
partid. Spirit larg deschis spre 

NOTE DE LECTOR
chemările vieții, mistuit de o 
sete nepotolită de cunoaștere, 
C. Godeanu adună înfrigurat 
din relatările oamenilor, din 
paginile cărților, din însăși 
succesiunea evenimentelor, în
vățăminte prețioase. Visează 
mereu primăvara eliberării, 
își mobilizează toate resursele, 
pentru ca noua orînduire să-l 
găsească pe deplin pregătit. 
Credința neclintită în impli- 

cipala atenție diferitelor as
pecte formale, cum ar fi în
tocmirea diferitelor formulare, 
organizarea a tot felul de 
ședințe și adunări în de
trimentul acțiunilor concre
te de antrenare a unui nu
măr cît mai mare de tineri la 
munca patriotic '..

Munca patriotică are o va
loare deosebit de mare în e- 
ducația tineretului. Activita
tea patriotică constituie un 
bun prilej de dezvoltare a ati
tudinii socialiste față de mun
că. Activitatea în cadrul bri
găzilor de muncă patriotică 
exercită o puternică influen
ță asupra trăsăturilor morale 
ale tinerilor, dezvoltă simță
mintele lor patriotice, contri
buie din plin la educarea lor 
în spiritul dragostei față de 
patrie, al datoriei de a lupta 
pentru sporirea bogățiilor și 
frumuseților sale. Cîntecul și 
voia bună de care tinerii sînt 
însoțiți pretutindeni unde 
muncesc sînt tocmai o expre
sie a simțămintelor lor patrio
tice.

In ceea ce privește apre
cierea muncii tinerilor, a or
ganizațiilor de bază în acțiu
nile de muncă patriotică va 
trebui să se țină seama în 
primul rînd de valoarea lu
crărilor efectuate, de eficien
ța și de calitatea lor.

Există numeroase organizații 
de bază U.T.M. care au căpă
tat o bună experiență în sti
mularea tinerilor care se evi
dențiază în munca patriotică, 
în unele organizații de bază 
U.T.M. atunci cînd unui tînăr 
i se acordă insigna de briga
dier al muncii patriotice se 
ține seama atît de rezultatele 
muncii concrete desfășurate, 
cît și de comportarea în uzi
nă, în G.A.C. ori G.A.S., în 
școală, în instituție. Nume
roși tineri evidențiați în mun. 
ca patriotică sînt stimulați cu 
diplome de onoare ale Comi
tetelor regionale U.T.M. pre
cum și prin trecerea în car
tea de onoare a comitetelor 
regionale. S-a statornicit bu
nul obicei de a-i evidenția pe 
fruntași atît în organizațiile 
de bază U.T.M. cît și pe plan 
regional, raional, orășenesc.

Este cunoscut ce mare rol 
joacă în cadrul unui colectiv 
stimularea morală. Ea îl în
flăcărează pe tînăr, îi dezvol
tă dorința de a obține 
noi succese în activitatea de 
folos obștesc. Aceasta este una 
din problemele care trebuie 
să stea în permanență în a- 
tenția organizațiilor U.TJVI. 
Comitetele regionale, raionale 
și orășănești U. T. M. trebuie 
să acorde în continuare tot 
sprijinul muncii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică, 
ajutîndu-le să aibă obiective 
concrete, iar munca să fie cît 
mai bine organizată, cît mai 
eficientă.

în încheiere, tovarășul Ale
xandru Kopandi a urat suc
ces utemiștilor și întregului 
tineret din orașul și regiunea 
Ploiești în munca patriotică 
ce se desfășoară în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
crearea U.T.C. în cinstea a- 
cestei aniversări să mobilizăm 
întregul tineret la muncă pa
triotică în toate orașele și sa
tele patriei, astfel ca prin acti
vitatea obștească, prin rezul
tatele obținute să ne aducem 
o contribuție sporită la înflo
rirea patriei noastre.

CAROL ROMAN 

nlrea acestui ideal, ura ne
stinsă împotriva dușmanilor 
visului omenesc și ai vieții — 
fasciștii — îi dau tăria să res
pingă cursele primejdioase în
tinse de anchetatori, să reziste 
torturilor groaznice și să-și 
desfidă călăii. Arderea conti
nuă, dăruirea totală pentru 

iitriumful cauzei celor mulți 
conferă tînărului luptător co
munist o integritate etică 
exemplară. Nimic mai opus a- 
cesteia decît morala „sacului 
cu bani" pe care o predică cu 
cinism unul din comisarii Si
guranței, incerdnd să-l mitu- 
iască pe Godeanu: „Banii 
fac puterea. Ai bani, ai totul! 
Nu știu cine a spus că banii 
te fac și frumos și deștept; a

I

Noi blocuri construite în ora
șul Piatra Neamț.

Foto : AGERPRES

Miercuri seara a sosit în 
Capitală, la invitația Comite
tului pentru energie nucleară 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, o delegație a 
Comitetului de Stat al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru folosirea energiei ato
mice în vederea semnării unei 
convenții între guvernele R. P. 
Romîne și Uniunii Sovietice, 
cu privire la dezvoltarea în 
continuare a colaborării în do
meniul folosirii pașnice a e- 
nergiei atomice. Delegația este 
condusă de prof. V. S. Emelia- 
nov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., vicepreședinte al a- 
cestui Comitet.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tov. Gh. 
Gaston Marin, președintele 
Comitetului pentru energie 
nucleară al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, acad. 
Horia Hulubei, directorul In
stitutului de fizică atomică, de 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe șl oameni 
de știință din domeniul fi
zicii nucleare.

Au fost de față D. K. Zvon
kov și N. V. Maslennikov, 
prim-secretari ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

avut dreptate. Iar tu este su
ficient să vrei — și-i ai". La 
refuzul indignat al tînărului, 
comisarul adaugă: „Conști
ința ? Ha! Asta-i pentru ro
mantici ca dumneata. Mie mi-s 
suficienți banii”.

La alt interogatoriu, un co
misar „sentimental" încearcă 
să-l „convingă" să divulge le
găturile de partid: „Ești atit 
de tînăr, și-i păcat să fii schi
lodit... Nu ți-e milă de tine ?... 
Spune și du-te acasă. Ce, vrei 
să rămîi neom ? O viață are 
omul și trebuie s-o trăiască". 

Eu vreau să rămîn om... 
Om întreg. N-am ce spune. Vă 
pierdeți timpul degeaba cu 
mine" — răspunde Godeanu, 
și replica sa este revelatoare 
pentru modul cum tînărul 
educat de partidul 
înțelege să realizeze 
înalt al omeniei.

Hotărîrea pe care 
o ia după eliberare se înscrie

comunist, 
conceptul

Godeanu

Mîine încep întrecerile Turneului U.E.F.A,
- - ---- • -Ultimele pregătiri ale reprezentativei

de juniori
Lotul republican de juniori 

ăl țării noastre care va par
ticipa la Turneul U.E.F.A. și-a 
continuat pregătirile după 
partida susținută simbătă in 
compania formației Turciei. 
Victoria categorică obținută in 
această confruntare (4-0) i-a 
însuflețit și mai mult pe ti
nerii noștri fotbaliști, hotăriți 
să aibă o comportare la nive
lul așteptărilor in această im
portantă competiție europeană.

In fiecare zi tinerii fotbaliști 
au participat la antemamente 
sub conducerea antrenorilor 
Gheorghe Ola și Nicolae Du
mitrescu.

Ieri seara am avut o scurtă 
convorbire cu 
Gheorghe Ola, care

antrenorul 
ne-a vor-

„Cupa
Cea de-a ll-a edi

ție a competijiei in
ternaționale de haltere 
„Cupa Dunării’’ se 
deschide vineri în sala 
Dinamo din Capitală. 
Participă echipele R.P. 
Ungare, cîștigătoarea

primei edifii, R. S. 
Cehoslovace, R. P. 
Bulgaria, R.P.F. Iugo
slaviei, R. F. Germane 
și R. P. Romîne. Pînă 
în prezent au sosit la 
București echipele : 
R. P. Ungare, în com

Produse de calitate
și economii

(Urmare din pag l-a) 

rul de țevărie — s-au economi
sit la numai 60 de table circa 
4 tone de metal. Pe aceeași 
cale, tînărul trasator Ion Bîz- 
nă a economisit la pompele 
triplex și duplex peste 5 tone 
metal și tot în acest fel a eco
nomisit echipa condusă de 
Florian Dănil-ă de la secția 
montaj-armături peste 1800 kg. 
metal.

în întrecere se nasc cele mai 
valoroase propuneri, se perfec
ționează metodele de muncă.

Multă vreme, un colectiv de 
ingineri și muncitori din uzină 
a studiat posibilitatea înlo
cuirii pieselor turnate din oțel 
cu piese realizate din fontă cu 
grafit nodular. Zeci și zeci de 
calcule, munca neobosită, pa
siunea pentru meserie, dorin
ța de a contribui cît mai activ 
la realizările uzinei au avut 
efectul așteptat La primele 14 
tone de piese realizate experi
mental din fontă cu grafit no
dular s-au economisit peste 
38.000 lei. Este meritul între
gului colectiv, firește, dar mai 
cu seamă al tinerilor ingineri 
Mihai Săndulescu, Eugen Vin- 
tilă, Oprea Popescu, Ion Bora.

★
Atunci, în ședință, o singură 

problemă a suscitat numeroase 
discuții în echipa condusă de 
Ion Drăgan de la turnătoria 
de fontă — calitatea. Ea în
seamnă multe economii. Cre
dem c-am putea 
mult pe această

face mai 
linie. Voica

întregii sale 
atunci. Con-

grese pe linia, 
evoluții de până 
vins că sectorul decisiv al 
luptei revoluționare este fron
tul antihitlerist, el se înrolează 
voluntar în divizia „Tudor 
Vladimir eseu". Moartea sa
eroică printre stâncile Tatrei 
apare nu ca un final ci ca o 
încununare.

Substanța unei cărți eu o 
astfel de temă este prin exce
lență eroică. Niciodată însă 
eroismul nu este exaltat de 
autor. Atitudinea sa lirică, 
firească de altfel, nu transpare 
în comentariu, ci este absor
bită în stilul indirect liber.

.Te desparți de cartea acea
sta copleșit de emoția pe care 
ți-o dă apropierea unui astfel 
de erou și stăpînit de senti
mentul înalt al răspunderii co
tidiene la care pilda lui 
obligă.

MIRCEA MARTIN

despre ultimele pregătiribit .
ale echipei înaintea primului 
meci, pe care-l va susține cu 
reprezentativa de juniori a 
Belgiei.

„In anternamentele 
șurate in ultimele zile, 
informat tovarășul OUi,

desfă- 
ne-a 
am

Dunării* 11 la

nei prime încercări grele (scriso
rile lui Dumifrache L — Miha
lache, comuna Bujori, — Galați, 
E. Vrăbioiu — Ploiești, Tigler Ed
mond — Cîmpulung-Argeș și a- 
proapo toate scrisorile pomenite 
mai sus). Ei i-au pus în față © 
problemă gravă și plină de răspun
dere pentru o mamă : 
spună copilul cînd are 
și «re să afle în ce 
a fost despărțit de 
Cum o să-i explice ? 
încă să evite o astfel 
dureroasă pentru ei tustrei, întor- 
cîndu-se la soțul ei, acest om ad-

post restant: Patria; Bătă
lie in marș : 1 Mai, 8 Martie, 
Alex. Sahia; Expresul de
seară: Republica, .Elena
Pavel, Gh. Doja, 23 August; 
Milionul: Magheru, V. Alec- 
sandri, I. C. Frimu, înfrățirea 
între popoare, Flacăra ; S-a 
întîmplat in ziua solstițiului: 
București, Donca Simo, Lu
ceafărul ; După doi iepuri: 
Lumina, Floreasca, Libertății; 
Profesiunea doamnei Warren: 
Maxim Gorki, Miorița, Vol
ga, G. Coșbuc; Puștiul: 
Central, M. Eminescu, N. 
Bălcescu; Program special

haltere
ponenfă cu recordma
nii mondiali Veres și 
Foeldi, și R. P. Bulga
ria. Astăzi sînt aștep
tate și celelalte echi
pe.

(Agerpres)

Constantin și Chiriac Mihai ar 
avea nevoie de mai mult aju
tor. Să-i dăm să lucreze pe 
lingă Gheorghe Voinescu, cel 
mai bun muncitor.

— Să ne pregătim lucrul cu 
o zi înainte, au zis alții.

— Să mergem cu toții, a 
completat responsabilul echi
pei, la cursurile de ridicare a 
calificării profesionale.

Organizare perfectă, ajutor 
tovărășesc, respectarea întru- 
totul a prescripțiilor tehnolo
gice, pe aceste căi a reușit e- 
chipa să reducă rebutul de la 
4,5 la sută (coeficientul admis) 
Ia 2,75 la sută.

Am cunoscut și alți tineri 
care întâmpină ziua de 1 Mai 
cu succese deosebite : pe cei 
din echipa lui Iosif Velicu care 
au redus rebutul la 3,6 la sută, 
pe cei de la turnătoria de oțel 
care au economisit pe această 
cale 17.400 lei și mulți alți 
tineri care luptă pentru cali
tate.

Rezultatele obținute în zile 
avîntate de întrecere vorbesc 
despre hărnicia colectivului, 
despre hotărîrea cu care co
lectivul își îndeplinește anga
jamentul luat

Cea mai trainică frumusețe
(Urmare din pag l-a)

Ce are să 
să crească 
împrejurări 
tatăl său?

Ea poate 
de situație

CINEMATOGRAFE

Telegramă
Președintele Guvernului Pro

vizoriu al Republicii Algeria, 
Ben Youssef Ben Khedda, a 
trimis președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, o telegramă în 
care exprimă profunde mulțu
miri pentru călduroasele feli
citări care au fost adresate 
cu ocazia încetării focului în 
Algeria.

Conștient de rolul său — 
se spune în telegramă — po
porul algerian nu va precu
peți nici un efort pentru a 
întări pacea, pentru a realiza 
o independență totală, atît 
politică cît și economică, pen
tru a contribui la lichidarea 
definitivă a exploatării colo
nialiste și imperialiste.

Recunoașterea de jure a 
Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria de către gu
vernul dv. este pentru noi o 
mare satisfacție și cu această 
ocazie vă adresez dv. perso
nal și guvernului dv. expre
sia mulțumirii noastre. Tot
odată guvernul meu este foar
te fericit să accepte stabili
rea de relații diplomatice 
care vor contribui Ia întărirea 
legăturilor de prietenie din
tre popoarele noastre.

urmărit atit menținerea condi
ției fizice, dt și omogenizarea 
echipei, a compartimentelor. 
Marți am susținut un joc pen
tru o ultimă verificare cu for
mația de juniori Metalul-Bucu
rești. S-a jucat timp de 3 re
prize a 35 de minute. Juniorii 
selecționatei republicane au în
vins la scor. In aaeastă parti
dă au fost folosite și rezer
vele.

In ultima zi a pregătirii noa
stre, respectiv miercuri dimi
neața, am efectuat un antre
nament fără minge. Și cu a- 
cest capitol am putea spune 
că etapa de pregătire a junio
rilor noștri in vederea parti- 
dpării la Turneul U.E.F.A. a 
luat sfirșit.

Timpul rămas pînă la pri
mul med esae rezervat odih
nei. Evident, unei odihne acti
ve. Joi dimineața vom pleca 
într-o excursie prin împreju
rimile Bucureștiului. Vom po
posi dteva ceasuri la Snagov, 
unde băieții se vor întrece 
intr-un concurs fulger de... 
pescuit".

Ne puteți prezenta formația 
care va evolua in primul 
meci ?

— Da. Ea cuprinde jucătorii : 
Adamache, Pali, Petescu, Măn-* 
doiu, Popescu, Neșu, Avram, 
Matei, Voinea, Gergely, Hajdu.

V. RANGA

Pe scurt
© In cel de-al treilea meci din 

cadrul turneului pe care-1 între
prinde în tara noastră echipa so
vietică de fotbal Kairat Alma Ata 
a întîlnit miercuri la Iași echipa 
locală C.S.M.S. Meciul s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate 0—0.

© In Capitală s-au desfășurat 
noi întreceri în cadrul crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai”. Faza ra
ională a acestei competiții, orga
nizată de clubul sportiv Olimpia, 
a cunoscut un frumos succes de 
participare. Cele 4 probe au fost 
cîștigate de C. Dima (seniori), 
Lucreția Stroa (senioare), M. Chi- 
tu (juniori) și Theodora Oarfă 
(junioare).

O Sala sporturilor de la Flo- 
reasca va găzdui astăseară, de la 
ora 19,30, întîlnirea internaționa
lă de volei dintre echipa selecțio
nată masculină a Cubei și echipa 
Progresul București. Echipa oas
pete a sosit în Capitală miercuri 
dimineața. Vineri, voleibaliștii din 
Cuba vor întîlni la Ploiești echipa 
Petrolul, iar sîmbătă vor juca tot 
în acest oraș cu Constructorul. 
Oaspeții urmează să mai susțină 
meciuri la Brăila, Galati și Con
stanța.

(Agerpres)

mirabil, cu adevărat demn de 
dragoste și respect.

$i iată că soția s-a întors. Ea în
săși îi. încunoștiințează pe tineri, 
printr-o scrisoare adresată ziaru
lui, că datorită lor, a sfaturilor lor 
ea și-a înțeles greșeala, a înțeles 
cum trebuie să fie omul I Acestea 
sînt concluziile. Și printre ele cea 
mai de seamă : o tînără a fost a- 
jutată să-și îndrepte greșeala. Sînt 
adevăruri ale vieții noastre noi, și 
care impres.ionează prin marea lor 
frumusețe, prin încrederea în om, 
în superioritatea lui morală. In via
ță se întîmplă multe, important 
este însă ca întotdeauna să-ți ju
deci faptele și sentimentele cu 
conștiința societății în mijlocul că
reia trăiești — societatea socia
listă.

pentru tineret: Victoria, Au
rel Vlaicu; Poveste despre o 
femeie leneșă — Tramvaiul 
cel viteaz — Lumină pentru 
Palermo — înainte de apa
riția omului — De ce îmi bat 
copilul: Timpuri Noi; Pro
gram special pentru copii (di
mineața) Perle negre (după 
amiază): 13 Septembrie; Pe 
răspunderea mea: Tineretu
lui ; Tom-Degețelul: Cultu
ral ; Gardianul: Alex. Popov, 
I. Pintilie; Experiența prl« 
mejdioasă: Gri vița; Muzican* 
tul orb: C. David; Arme ș8 
porumbei: V. Roaită.
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Tratativele pentru
dezarmare de la Geneva

GENEVA 18 (De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea) : 
La 18 aprilie, în cursul celei 
de-a 23-a ședințe plenare a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, prezidată de 
delegatul italian, reprezentan
tul S.U.A., A. Dean, a pre
zentat spre examinare Comi
tetului proiectul american de 
tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Acest pro
iect, care apare pe masa con
ferinței la cinci săptămîni de 
la începerea ei, se intitulează 
„Schița prevederilor de bază 
ale Tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și to
tală în condiții de pace în 
lumea întreagă" și însumează 
35 de pagini.

Dar chiar de la o primă ci
tire a documentului american 
se poate constata că el repre
zintă în fapt o expunere mai 
largă a propunerilor formula
te de președintele Kennedy în 
septembrie 1961 la O. N. U., 
fumizînd foarte puține ele
mente noi. Astfel, se expli
că probabil faptul că prime
le reacții la propunerile ame
ricane au fost foarte reținu
te. De altfel majoritatea de-

legaților au anunțat că-și vor 
face cunoscută poziția după o 
mai profundă examinare a do
cumentului american.

In cadrul discuției care a 
avut loc imediat după prezen
tarea acestui document, au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Bulgariei, Indiei, Italiei, Ce
hoslovaciei și Angliei.

In timp ce delegații italian 
și britanic au încercat să ple
deze cît mai convingător pen
tru propunerile americane, pre- 
zentîndu-le în lumina cea mai 
favorabilă, reprezentanții Bul
gariei și Cehoslovaciei au su
bliniat că încă de la prima ci
tire se constată că documen
tul conține prevederi care în
calcă principii asupra cărora 
s-a căzut de acord. în acest 
sens a fost menționat princi
piul că măsurile de control nu 
trebuie să depășească cadrul 
controlului asupra dezarmării.

încercarea de a se institui 
un control asupra înarmărilor, 
a subliniat reprezentantul Ce
hoslovaciei, este în contradic
ție totală cu concepția dezar
mării generale și totale. De a- 
semenea nu pot să nu creeze 
dificultăți suplimentare, a de

Deputați laburiști — împotriva 
experiențelor nucleare

Dezbateri furtunoase in Camera Comunelor
LONDRA 18 (Agerpres). — 

în Camera Comunelor au 
avut loc marți dezbateri furtu
noase în legătură cu problema 
reluării de către S.U.A. a ex
periențelor nucleare in atmos
feră. La numeroasele întrebări 
puse de deputați laburiști a 
răspuns, în locul primului mi
nistru, R. A. Butler, ministrul 
de Interne. Deși a afirmat că 
„nu a fost luată încă hotărî- 
rea definitivă în legătură cu 
efectuarea seriei de experiențe 
nucleare în atmosferă, care în 
mod normal ar urma să aibă 
loc la sfîrșitul lunii în Paci
fic", Butler a precizat că pre
gătirile în vederea acestei noi 
serii de experiențe continuă.

Ministrul de Interne britanic 
a refuzat să răspundă între
bării puse de Harold Wilson, 
purtător de cuvînt al laburiști
lor în probleme de politică 
externă, care a cerut să se 
precizeze dacă „între savanțgi 
britanici și americani există o 
deplină identitate de vederi în 
privința posibilității de a de-

ALGERIA: Crearea 
noilor trupe 

de menținere 
a ordinei

PARIS 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : în Algeria au 
fost create noi trupe de men
ținere a ordinei din care fac 
parte peste 200 de plutoane de 
jandarmerie și trupe mobile de 
securitate și peste 100 de com
panii din forțele armate locale. 
Efectivul total al trupelor de 
menținere a ordinei este de 
40.000 de persoane recrutate din 
rîndurile algerienilor. Din cinci 
ofițeri care comandă o compa
nie, cel puțin unul trebuie să 
fie arab.

După cum relatează agenția 
France Presse, trupele de men
ținere a ordinii sînt subordonate 
organului executiv provizoriu. în 
numeroase puncte ale teritoriu
lui nigerian trupele de menține
re a ordinei vor fi practie sub
ordonate armatei franceze.

tecta toate exploziile nucleare 
— în atmosferă, subterane și 
submarine".

Acoperind glasul spicheru- 
lui (președintelui) Camerei Co
munelor, numeroși deputați la
buriști au cerut vehement ca 
S.U.A. să nu efectueze expe
riențe nucleare în atmosferă 
cel puțin atîta vreme cît se 
desfășoară la Geneva tratati
vele privitoare la încetarea 
lor.

clarat delegatul bulgar, ter
menele prea prelungite ale 
primelor etape de dezar
mare, prevăzute de proiectul 
american.

La rîndul sau, reprezentan
tul Indiei și-a exprimat re
gretul în legătură cu faptul 
că proiectul american nu pre
vede de loc termene pentru 
înfăptuirea celei de-a treia 
etape. In această ordine de 
idei la Geneva se amintește 
că într-una din ședințele re
cente ale comitetului, delega
tul indian a subliniat în mod 
deosebit necesitatea înfăptui
rii rapide a întregului proces 
de dezarmare.

în cercurile din apropierea 
Comitetului se exprimă păre
rea că americanii au prezentat 
acest document sub presiunea 
a însăși desfășurării confe
rinței și a numeroaselor cri
tici care le-au fost adresate 
pentru declarațiile vagi și ne- 
angajante făcute pînă acum în 
tot cursul lucrărilor.

Referindu-se la impresia 
penibilă pe care a produs-o 
atît asupra delegaților neutri 
la conferința de la Geneva cît 
și asupra opiniei publice în 
general, faptul că S.U.A. au 
venit la conferință fără nici 
un plan precis de dezarmare 
(ceea ce ar putea constitui și 
un indiciu pentru intențiile 
reale ale anumitor cercuri din 
S.U.A.), ziarul „New York Ti
mes" scrie : „De fapt oficia
litățile de aici admit acum că 
Departamentul de Stat a fost 
neglijent neavînd un aseme
nea proiect gata pentru a fi 
prezentat la începutul confe
rinței de la Geneva, cu atît 
mai mult cu cît experții Agen
ției americane de control asu
pra armamentelor și de dezar
mare s-au așteptat de la bun 
început că Uniunea Sovietică 
să prezinte un asemenea pro
iect".

Următoarea ședință plenară 
a Comitetului pentru dezar
mare va avea loc la 19 aprilie.

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— TASS transmite : La o conferin
ță de presă care a avut loc la 
Casa Albă, J. Kennedy, președin
tele S.U.A., a declara/ că la 18 
aprilie delegația Statelor Unite a 
supus spre examinare Comitetu
lui celor 18 state de la Geneva 
proiectul american de Tratat cu 
privire la dezarmare. Președintele 
a declarat că, după cum speră el, 
aceste propuneri vor exercita o 
„influenfă constructivă" asupra 
lucrărilor Conferinței de la Ge
neva.

Răspunzînd la întrebarea unui 
corespondent, Kennedy a decla
ra» că poziția S.U.A. în privința 
reluării experiențelor nucleare în 
atmosferă nu s-a schimbat și că 
ele vor efectua seria proiectată 
de experiențe. Mentinîndu-se pe 
vechea poziție ultimativă, pre
ședintele Kennedy a repetat că 
S.U.A. vor efectua experiențele 
dacă nu va fi încheiat un „acord 
cuprinzător" cu privire la interzi
cerea experiențelor, care să pre
vadă un sistem de inspecție. El 
a adăugat imediat că ,,șansele 
de a se realiza un asemenea 
acord sin/ reduse", lăsînd impli
cit să se înțeleagă că problema 
reluării experiențelor nucleare în 
atmosferă de către Statele Unite 
a și fost definitiv rezolvată.

Președintelui I s-au pus o serie 
de întrebări în legătură cu rela
tările apărute în presa occiden
tală cu privire la propunerile 
suplimentare ale S.U.A. în pro-

blema vesf-berlineză. între altele, 
Kennedy a fost întrebat dacă a- 
ceste propuneri americane prevăd 
vreo participare tehnică a R. D. 
Germane la administrația interna
țională pentru controlul asupra 
accesului în Berlinul occidental.

Kennedy a răspuns că această 
prevedere există intr-adevăr ală
turi de altele în propunerile ame
ricane, pe care S.U.A. le discută 
în prezent cu aliafii lor. In ace
lași timp, președintele a subliniat 
că toate propunerile sus-mențio- 
nate ale S.U.A. nu depășesc ca
drul fostelor variante ale soluțio
nării problemei vest-berlineze, 
propuse de Occident. Kennedy a 
declarat că problema vest-berli- 
neză implică primejdii serioase 
pentru pace, arătînd în același 
timp că S.U.A, caută și vor căuta 
căi pentru solutionarea ei prin 
mijloace pașnice. Totodată pre
ședintele a subliniat că Statele 
Unite își vor spori și pe viitor 
puterea militară.

Jn legătură cu relatările apăru
te în presa americană că cercu
rile militare din S.U.A. intențio
nează să transmită Franței dife
rite genuri de armă atomică ame
ricană și unele secrete de pro
ducție a acesteia, unul din cores
pondenți l-a rugat pe Kennedy 
să expună poziția S.U.A. în a- 
ceastă problemă.

Președintele a răspuns că poli
tica S.U.A. rămîne ca și pînă 
acum negativă în ceea ce pri
vește răspîndirea continuă a 
armei atomice în lume.

In Cuba se duce în prezent o vastă campanie pentru vaccinarea 
antipoliomielitică. în .fotografie un aspect de la un centru de 

vaccinare antipoliomielitică.

„Poporul Cubei făurește
• • J • . t fun viitor minunat

Lucrările
Congresului Comsomolului
MOSCOVA 18 (Agerpres). —

In după-amiaza zilei de 17 apri- 
, lie la Congresul Uniunii Tine

retului Comunist Leninist din 
U.RS.S. au continuat dezbate
rile pe marginea rapoartelor 
C.C. al U.T.CL. fi Comisiei 
Centrale de revizie, precum fi 
a raportului cu privire la modi- 

; ficările în Statutul U.T.CL.
Au rostit cuvîntâri de salut, 

reprezentanții tineretului din 
Ungaria, R. D. Vietnam, Bul

garia, R.P.D. Coreeană, Mongo
lia, Cuba.

Lucrările congresului au con
tinuat în ziua de 18 aprilie. In 
ședința de dimineață au vorbit 
Alexandr Kamhalov, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
de Comsomol Moscova, Guddji- 
hon Bobosadikova, secretar al 
C.C. al Comsomolului din Tad
jikistan, Alexei Lizicev, locțiito
rul șefului Direcției poli
tice a Armatei fi flotei mariti
me militare sovietice, Iuri Voro

nov, redactor șef al ziarului 
„Komsornolskaia Pravda", Via- 
ceslav Eliutin, ministrul învăță- 
mîntului superior și mediu de 
specialitate al U.R.S.S., Alexan
dras Cesnavicius, conducătorul 
organizației comsomoliste din 
Lituania și scriitorul Boris Po
levoi.

Congresul a fost salutat de 
reprezentanții unor organizații 
de tineret din Finlanda, Indo
nezia, Japonia, R. F. Germană, 
Algeria, Anglia, și Austria.

Cuvintarca tovarășului Virgil Troiin
prim-sccrctar al C. (. al

O declarație a
HAVANA 18 (Agerpres). — 

Cu prilejul aniversării eșecului 
agresiunii imperialiste de la 
Playa Giron, Fidel Castro, pri
mul ministru al Cubei, a făcut 
o declarație pentru ziarul „No- 
ticias de Hoy”. „Acum un an, 
a spus Castro, s-a afirmat că 
revoluția cubană va fi zdrobită. 
Pe atunci se credea că deasu
pra patriei noastre chinuite va 
fîlfîi din nou odiosul drapel al 
dominației străine, al crimelor, 
exploatării și privilegiilor pentru 
puțini.

Poporul nostru însă a făcut 
minuni de patriotism, a dat do
vadă de un curaj uimitor și o 
încredere nestrămutată în revo
luție. Acolo, pe cîmpul de bătă
lie, împreună cu fumul ultimelor 
focuri, s-au spulberat aceste ilu-

lui Fidel Castro
zii demente. Imperialiștii 
suferit prima lor înfrîngere

au 
de 

mari proporții pe continentul a- 
merican”.

Nu a trecut decît un an, dar 
cît de mult în urmă au rămas 
speranțele acelora de a aservi 
din nou patria noastră, de a 
transforma pe fiii și fiicele ei în 
robi, se spune în declarația lui 
Fidel Castro. Aceste speranțe 
sînt tot mai mult de domeniul 
trecutului, ca groaznice coșma
ruri care nu pot reveni într-o 
țară unde întregul popor fău
rește un viitor minunat.

Fidel Castro și-a încheiat 
scurta declarație prin cuvintele: 
„Glorie veșnică eroilor care au 
căzut în lupta pentru indepen
dența patriei! Trăiască revoluția 
socialistă !".

Jupp Angenfort despre evadarea lui 
dintr-o închisoare vest-germană
BERLIN 18 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 18 apri
lie, a avut loc la Berlin o con
ferință de presă în cadrul că
reia J. Angenfort, fost pre
ședinte al Biroului Central al 
Uniunii Tineretului 
German, interzisă în 
nia occidentală, a : 
ziariștilor germani și 
cum a evadat dintr-o 
soare vest-germană.

J. Angenfort care a evadat 
la 4 aprilie dintr-o închisoare 
din orașul Munchen, unde a 
fost aruncat de autoritățile 
vest-germane pentru lupta sa 
plină de curaj în apărarea 
păcii, împotriva cursului a- 
gresiv al politicii Bonn-ului, 
a reușit să se ascundă timp 
de 11 zile de poliția lui Ade
nauer. Cordoane polițiste^ erau 
postate pe autostrăzi, căi fe
rate, aerodromuri. Portrete 
ale lui J. Angenfort au fost 
publicate in presă și arătate 
la televiziune pentru a atra
ge atenția populației în scopul 
prinderii lui. Toate eforturile 
poliției au rămas insa, zadar
nice. El a reușit să treacă *n

Liber 
Germa- 
pouestit 

străini 
> inchi-

Republica Democrată Germa
nă. J. Angenfort a subliniat 
că populația Germaniei occi
dentale i-a acordat un mare 
sprijin. Drumul de la Mun
chen pînă în R.D. Germană, 
a spus el, nu a fost ușor. 
Aveam nevoie de ajutorul 
prietenilor. Impresia cea mai 
profundă mi-a produs-o fap
tul că am găsit sprijin din 
partea oamenilor care nu sînt 
comuniști, din partea social- 
democraților, a celor fără de 
partid.

După cum a arătat în con
tinuare J. Angenfort, sprijinul 
ce i-a fost acordat de diferite 
cercuri ale populației, atestă 
că locuitorii Germaniei occi
dentale și-au dat seama, după 
interzicerea Partidului Co
munist din Germania, că a- 
ceastă interzicere constituie 
începutul persecuției tuturor 
adversarilor politici ai gu
vernului Adenauer. Partidul 
Comunist din Germania își 
continuă lupta și va învinge, 
a subliniat Angenfort.

Dragi tovarăși,
Permitefi-mi ca în numele Uni

unii Tineretului Muncitor, al între
gului tineret din Republica Popu
lară Romînă, să transmit un 
fierbinte și frățesc salut celui 
de-al XlV-lea Congres al glorio
sului Comsomol leninist, bravului 
tineret al Uniunii Sovietice.

Poporul, tineretul din Republi-* 
ca 
te 
ma de victoriile epocale pe care 
le repurtează popoarele sovietice 
sub conducerea partidului creat 
de marele Lenin. Mărețele succese 
obținute de Uniunea Sovietică al 
căror bilanf grandios a fost făcut 
nu de mult, cu prilejul Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S., adop
tarea noului Program al P.C.U.S. 
— manifestul comunist al epocii 
contemporane — sporesc necon
tenit prestigiul Uniunii Sovietice, 
al întregului lagăr socialist, con
tribuie din plin la creșterea tot 
mai evidentă a puterii de atracție 
pe care o exercită comunismul a- 
supra popoarelor de pe planeta 
noastră.

Programul P.C.U.S. deschide în 
același timp mari perspective ti
nerei generații, chemată să con
tribuie la construcția societății co
muniste.

Sub conducerea leninistă 
Partidului Comunist al Uniunii 
vietice, a Comitetului său Central, 
în frunte cu neobositul luptător 
pentru cauza comunismului, to
varășul Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov, Comsomolul, tineretul sovie
tic, a înscris în istoria sa noi pa
gini de glorie prin aportul adus 
în dezvoltarea întregii economii, 
pe șantierele de construcție a 
marilor combinate industriale, a 
puternicelor hidrocentrale, a con
strucțiilor de locuințe, în lupta 
pentru continua sporire a produc
ției agricole vegetale și animale, 
în formarea omului nou al socie
tății comuniste.

Tineretul patriei noastre cu 
bucurie de frate a luat cunoștință 
de înalta apreciere dată întregii 
activități a Comsomolului de către 
P.C.U.S. Munca tineretului sovie
tic, activitatea multilaterală a 
Comsomolului sînt pentru 
nizația și tineretul patriei 
un exemplu luminos.
Scumpi toiarăși,

în Republica Populară 
prin munca eroică a întregului 
popor, sub conducerea și îndru
marea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, a Comitetului său Central, în 
frunte cu • tovarășul Gheorghe

Populară Romînă, cunoaț- 
și se bucură din toată ini-

a
So

orga- 
noasfra

Romînă

Muncitorii metalurgișfi din Uruguai demonstrează împotriva concedierii de către patroni a 
numeroși tovarăși ai lor. în fotografiei Un aspect din timpul demonstrației,
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Gheorghiu-Dej, se înfăptuiesc îna
inte de termen prevederile celui 
de-al lll-lea Congres al P.M.R., 
se obțin victorii de însemnătate 
istorică în desăvîrșirea construcției 
socialismului.

Planul producției industriale pe 
anul 1961 a fost îndeplinit în pro
porție de 104,2 la sută, pe an
samblul industriei, ritmul anual de 
creștere în 1961 a fost de 16 la 
sută. An de an, sute de noi fa
brici și centrale electrice, mine și 
schele petroliere schimbă fața 
țării ; întreaga noastră patrie este 
un vast șantier.

Alături de toți oamenii muncii 
la obținerea acestor realizări ti
neretul aduce o contribuție în
semnată. In întreprinderi, peste 
470.000 tineri muncitori participă 
la întrecerea socialistă, luptă pen
tru creșterea producției și produc
tivității muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor, reducerea pre
țului de cost și realizarea de cît 
mai multe economii. Din rîndurile 
tineretului s-au ridicat zeci de mii 
de fruntași în producție. Peste 
240.000 tineri participă la cursu
rile de ridicare a calificării pro
fesionale din întreprinderi și peste 
150.000 urmează cursurile serale 
ale școlilor medii.

Succese deosebite s-au obținut 
și în agricultură. în primăvara a- 
cestui an s-a încheiat colectiviza
rea agriculturii. An de an se ob
țin rezultate de seamă în creșterea 
producției agricole vegetale și a- 
nimale.

Tineretul de la sate participă cu 
entuziasm la lupta pentru întări
rea și dezvoltarea economico-or- 
ganizatorică a G.A.C., pentru ob
ținerea unor recolte bogate. 1.. 
anul 1961 pesta 250.000 da 
neri țărani au urmat cursurile a- 
grozootehnice , iar la recomanda
rea organizațiilor U.T.M. un număr 
de peste 33.000 tineri 
sectorul zootehnic din
G.A.S.

Partidul Muncitoresc 
tul nostru democrat-popular acor
dă o mare atenție continuei dez
voltări a științei și culturii, învă- 
țămîntului de toate gradele. înce- 
pînd din anul 1961, în țara noas
tră are loc trecerea la învățămîn- 
tul general, obligatoriu și gratuit 
cu durata de 8 ani. Toți elevii cla
selor I—VII primesc gratuit ma
nuale școlare. Numai în anul 1961 
a intrat în anul I al instituțiilor de 
învățămînt superior un număr de 
studenți aproape egal cu numărul 
total al studenților din Romînia fi
nului ,1938.

Tineretul de pe băncile școlilor 
șl facultăților obține rezultate din 
ce în ce mai bune în însușirea 
unor temeinice cunoștințe teore
tice și practice.

Ca expresie a creșterii conștiin
ței socialiste, a patriotismului so
cialist, tineretul nostru participă 
cu entuziasm la acțiunile de muncă 
patriotică. Numai în anul 1961 
prin participarea tineretului la în
grijirea pășunilor și izlazurilor, la 
plantarea de pomi, la înfrumuse
țarea parcurilor, la colectarea me
talelor. vechi etc. s-au adus eco
nomii patriei în valoare de 
356.000.000 lei.

Uniunea Tineretului Muncitor, 
organizația comunistă a tineretului 
din patria noastră, ajutor și rezer
vă a P.M.R., care numără în rîn
durile sale peste 2.100.000 
membri își aduce contribuția 
la toate înfăptuirile poporului nos-

In 
ti-

lucrează în
G.A.C. și

Romîn, sfa-
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Organele de spionaj americane— 
din nou demascate 

Conferința de presă de la MoscovaMOSCOVA (Agerpres) TASS 
transmite :

Organele de spionaj ameri
cane au fost demascate din 
nou de către doi cetățeni so
vietici în cadrul unei mari 
conferințe de presă care a 
avut loc la 18 aprilie la Mos
cova.

Deschizînd conferința de 
presă, Alexei Popov, șef ad- 
interim al secției de presă a 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a prezentat 
celor 300 de ziariști sovietici 
și străini pe Alexei Golub și 
Nikolai Vohmeakov care în 
cursul unei călătorii turistice 
în străinătate au hotărît să 
rămînă în afara hotarelor 
U.R.S.S. și au încăput pe mîi- 
nile spionajului S.U.A.

Simțind pe propria lor pie
le „plăcerile" lumii capitalis
te, fugarii au fost repede de
zamăgiți și s-au înapoiat în 
patrie.

Intr-o declarație făcută la 
conferința de presă, reprezen
tantul Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a amintit 
despre campania antisovieti- 
că zgomotoasă pe care zia
rele burgheze au dezlănțuit-o 
în jurul cazului Golub pentru 
a defăima Uniunea Sovietică.

Reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Externe al UJLS.S. 
a declarat:

„Activitatea serviciilor de 
spionaj imperialiste și a auto
rităților care le protejează 
împotriva oamenilor sovietici 
care pleacă în străinătate este 
întotdeauna un act dușmănos 
împotriva țării noastre, duce 
la înrăutățirea și complicarea 
relațiilor dintre țările respec
tive și Uniunea Sovietică, la 
intensificarea încordării in
ternaționale, la complicarea 
dezvoltării normale a relații
lor culturale și de altă natu
ră între popoare. Și răspun
derea pentru aceasta o poartă 
țările occidentale",

„Cercurile reacționare din 
Occident, a subliniat Alexei 
Popov, au suferit, suferă și 
vor suferi eșecuri în uneltirile 
lor față de oamenii sovietici".

ta conferința de presă, care 
a avut loc la Casa Centrală a 
Ziariștilor, Alexei Golub a 
făcut o declarație. El este un 
om în vîrstă de 36 de ani, can
didat în științe tehnice. Go

lub a informat că în octom
brie 1961, aflîndu-se într-o 
călătorie turistică în străină
tate, a cerut autorităților olan
deze azil politic, dar încă în 
martie, în mai puțin de o ju
mătate de an, a cerut de bu
năvoie ambasadei sovietice din 
Haga să-1 ajute să se întoar
că în patrie.

In nechibzuința mea, a spus 
Golub, am crezut că adre- 
sîndu-mă autorităților olande
ze am procedat bine, însă rea
litatea a spulberat iluziile 
mele.

„în loc să lucrez pe tărîm 
științific am încăput imediat, 
la început în mîinile spionilor 
olandezi, iar apoi în ale celor 
americani, care au încercat 
să profite de fapta mea ne
cugetată pentru atingerea 
unor scopuri foarte depărtate 
de știință".

Alexei Golub a spus că în
treaga perioadă a șederii 
sale în Olanda el a fost sub 
supravegherea permanentă a 
poliției. Din celula în care 
se afla singur el a fost che
mat la interogatoriu de per

soane care s-au dat drept 
funcționari ai Ministerului 
Afacerilor Externe — Glau
ber și Coster. Golub a spus 
că caracterul întrebărilor 
care îi interesau a arătat cît 
se poate de evident că el are 
de a face cu serviciul de 
spionaj. „Pe ei îi interesau 
nu soarta și activitatea mea 
științifică, ci diferite informa
ții privind potențialul științi
fic, industrial și de apărare 
al Uniunii Sovietice".

Coster a silit pe Golub să 
scrie scrisori cu conținut ca
lomnios la adresa politicii 
Uniunii Sovietice.

La începutul lunii martie, 
spionul olandez Coster, la 
locuința sa conspirativă, l-a 
prezentat pe Golub la „doi 
funcționari al Departamentu
lui de Stat al S.U.A, cu nu
mele de Simons și Brown". 
Primul s-a prezentat ca spe
cialist în politică șl arma
mente, iar al doilea — bio- 
chimist.

„M-am convins foarte re
pede că Brown nu cunoaște 
decît superficial biochimia ele
mentară, în schimb este foar
te competent în problemele 
tehnicii rachetelor".

Golub a spus în concluzie 
că el a încăput în mîinile 
spionilor americani, care l-au 
supus din nou la interogato
rii mai amănunțite. Ei i-au 
cerut să indice pe o hartă 
cu scară mare a regiunilor 
din Ural locurile unde se 
află și destinația obiectivelor 
industriale care lucrează 
pentru apărare, să descrie 
amănunțit înfățișarea exte
rioară a unor construcții, cor
puri, căi subterane. Spionii 
americani au pus întrebări 
în legătură cu oamenii de 
știință sovietici.

Apoi a făcut o declarație 
Nikolai Vohmeakov, în vîrstă 
de 33 de ani, electrician la o 
mină din Kizel în Ural, care 
fiind în Italia într-o excursie 
turistică s-a dus la ambasada 
americană căreia i-a cerut să-i 
acorde azil.

„Din primele zile am în
căput pe mîna spionilor ăhie- 
ricani care m-au supus la in
terogatorii zilnice", a decla
rat el.

Din Roma, Vohmeakov a 
fost dus cu un avion la 
Frankfurt pe Main unde a 
fost cazat într-o locuință spe
cială și i s-a interzis să pă
răsească incinta ei. In acea
stă locuință spioni americani 
au interogat pe Vohmeakov.

După cum a informat Voh
meakov, pe spioni îi interesa 
locul unde sînt situate între
prinderile industriale, pre
cum și producția lor, obiecti

vele militare de pe teritoriul 
regiunii Perm, locul unde se 
află rampele de lansare, pre
cum și dislocarea unităților 
militare. El a fost prelucrat 
metodic să urmeze o școală 
de spionaj.

Dîndu-și seama că nu pot 
obține nimic de la mine, ame
ricanii m-au trimis în lagărul 
de la Zidorf.

Irina Alexeeva, soția lui 
Golub, a răspuns negativ la 
întrebarea dacă ea a fost su
pusă la represiuni după îna
poierea ei din Olanda în 
U.R.S.S. „Dacă presa străină 
a scornit asemenea născociri, 
a declarat ea, acest lucru do
vedește o dată mai mult că 
cercurile reacționare din O- 
landa au fost interesate să 
ațîțe în mod deliberat stările 
de spirit antisovietice".

Alexeeva a declarat că au
toritățile olandeze au exerci
tat asupra ei fără jenă pre
siuni, încercînd s-o determine 
să nu se întoarcă în patrie.

După declarația publică pe 
care am făcut-o ziariștilor că 
nu doresc cîtuși de puțin să 
rămîn în Olanda, a spus A- 
lexeeva, autoritățile olandeze 
și-au continuat încercările de 
a mă sili să-mi trădez pa
tria. Pe aeroport au sosit 
înalț! funcționari, printre care 
procurorul general din Am
sterdam, Zeer, care a urmă
rit în mod vădit să speculeze 
sentimentele mele față de 
soțul meu și să mă determine

1. T. M.
tru. Peste puțin timp, în ziua de 
2 Mai, instituită de către C.C. al 
P.M.R. ca zi a tineretului din 
R.P.R., se va sărbători și cea de-a 
40-a aniversare de la crearea 
U.T.C., ale cărei tradiții glorioase 
de luptă și muncă le continuă 
Uniunea Tineretului Muncitor.

Dragi tovarăși,
Sprijinind înfrufotul politica ex

ternă a sfatului nostru, tineretul, 
militează pentru înfăptuirea dezar-- 
mării generale și totale — pro-* 
blemă principală a vieții interna
ționale — pentru coexistență paș
nică și relații de colaborare între 
state cu sisteme social-politice di
ferite, pentru menținerea și con
solidarea păcii.

Educat de partid în spiritul pa
triotismului socialist și al interna
ționalismului proletar, tineretul ro
mîn, alături de întregul popor, își 
manifestă activ solidaritatea cu 
forțele socialismului și progresului 
din lumea întreagă, luptă împo
triva cercurilor care pregătese 
dezlănțuirea unui nou război, a 
imperialismului și colonialismului, 
pentru pace trainică și înțelegere 
între popoare.

Credincios datoriei sale inter
naționaliste, tineretul patriei noas
tre va dezvolta și pe viitor legă
turile sale frățești cu gloriosul ti
neret sovietic, cu tineretul celor
lalte țări socialiste, considerînd a- 
ceasta ca o contribuție la întărirea 
continuă a unității și forței lagărului 
socialist. Tineretul nostru condamnă 
poziția conducătorilor Tineretului 
Muncii din Albania care ducînd o 
politică scizionistă, contrară în 
primul rînd intereselor tineretului 
albanez și dăunătoare unității ti
neretului democrat din întreaga 
lume, calomniază Uniunea Sovie
tică, Comsomolul leninist, organi
zațiile frățești din țările socialiste'.

Tineretul romîn lărgește în mod 
continuu legăturile sale și întă
rește solidaritatea cu tineretul 
muncitor din țările capitaliste care 
luptă pentru apărarea drepturilor 
și libertăților democratice, pentru 
pace și un viitor fericit, cu tinere
tul din țările coloniale și depen
dente care lupta pentru indepen
dență națională și progres econo
mic și social, împotriva imperia
lismului și colonialismului. 
Dragi tovarăși,

Prietenia întră poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice este 
frățească, puternică. Poporul nos
tru acordă cea mai înaltă prețuire 
sprijinului frățesc primit din partea 
Uniunii Sovietice, exemplu de 
internaționalism proletar, de relații 
între state în care puterea se află 
în mîinile celor ce muncesc, 
bucură faptul că la întărirea 
dezvoltarea acestei prietenii
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contribufie și-au adus organizațiile 
și tineretul tarilor noastre.

Vă urăm, dragi tovarăși, deplin 
succes în desfășurarea lucrărilor 
Congresului și în întreaga muncă 
avîntată pe care o desfășurafi îm
preună cu întregul popor sovietic 
pentru realizarea grandiosului pro
gram al construirii comunismului.

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, glorioasa avan
gardă marxist-leninistă a mișcării 
comuniste internaționale.

Trăiască Comsomolul leninist, a- 
jutor de nădejde al P.C.U.S, 
construcția comunismului.

Trăiască în veci prietenia 
țească dintre poporul romîn și 
poarele Uniunii Sovietice.

Situația din
BUENOS AIRES 18 (Ager

pres). — Situația politică din 
Argentina a fost dominată în 
cursul ultimelor 24 de ore de 
știrile pregătirii unei noi lovi
turi de stat din partea eoman.

să renunț să mă înapoiez în 
.U.R.S.S.

Răspunzînd la întrebarea 
dacă este convins că în Olan
da el a fost interogat de co
laboratori ai serviciului de 
spionaj american, Golub a 
declarat că spionul olandez 
Coster i-a spus că Simons și 
Brown sînt „costeri ameri
cani”.

Un ziarist i-a amintit lui 
Golub : la conferința de pre
să care a avut loc în localul 
poliției din Amsterdam ați 
declarat că sînteți mulțumit 
că sînteți deținut într-o celu
lă a închisorii. Golub a fost 
întrebat dacă el a făcut a- 
ceastă declarație de bună 
voie.

Această declarație, a spus 
Golub m-au silit să o fac co
laboratorii serviciului de spio
naj și ai poliției. Olandezii, 
a spus el, m-au silit să spun 
că soția mea nu a rămas în 
Olanda, pentru că asupra ei 
au exercitat presiuni repre
zentanți ai ambasadei U.R.S.S.

Vohmeakov a declarat că 
după ce s-a întors în patrie 
el s-a întîlnit în cadrul unei 
adunări la Kizel cu minerii 
cu care a lucrat și cu oameni 
ai muncii din acest oraș. 
„După ce au ascultat relată
rile mele, ei au condamnat cu 
indignare fapta mea și au 
cerut să fiu aspru pedepsit. 
Judecata opiniei publice va 
rămîne întipărită în mintea 
mea toată viața" — a spus el.

în
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Argentina
danților militari; care ar urma 
să instaureze la putere o junta 
militară. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse; aceste 
știri circulă cu persistență la 
Buenos Aires"; fiind puse în 
legătură cu nemulțumirea co
mandanților militari față de 
evoluția situației politice din 
țară. Agenția adaugă că; în 
cursul zilei de luni; s,forțele 
de poliție au fost întărite în 
capitala argentineană, efecti
vele jandarmeriei au fost spo
rite, iar trupe de infanterie 
sînt transferate din Bahia 
Blanca la Buenos Aires".Pe scurt

MOSCOVA. — Uniunea So
vietică se află de pe acum 
înaintea S.U.A. în ceea ce 
privește extracția minereului 
de fier, precum și producția 
de cocs, și se apropie de ni
velul american în ceea ce pri
vește producția de fontă și 
oțel.

BELGRAD. — în după-a
miaza zilei de 17 aprilie, 
A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
a fost primit de președintele 
R.P.F. Iugoslavia, I. Tito.

Primirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

MOSCOVA. — In munții 
Tian-Șan, în apropiere de 
Alma-Ata, se construiește 
primul laborator subteran din 
lume pentru studierea razelor 
cosmice. Pentru acest labora
tor a și fost săpat un tunel 
de 50 m.
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