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In intîmpinarea
zilei de 1 Mai

Fruntașii abatajului
înd pășești pentru 
prima data într-o 
mină, te cuprinde 
un simțămînt ciudat. 
L-am încercat și eu 
fără să-| pot defini,

în acele momente îl privești cu 
respect pe însoțitorul care te 
conduce prin gangul întunecos, 
legănîndu-și ușor lampa.

Siguranța, puterea, calmul, iată 
ce-l caracterizează pe minerul 
stăpîn al subteranelor. încolo, e 
un om obișnuit. Odată cu sunetul 
sirenei îl vezi intrînd în mină și 
tot la sunetul sirenei pleacă spre 
casă. După orele de lucru își ia 
o carte, citește, se plimbă, pic
tează, învafă, merge la teatru... 
Cînd am strîns în palmă cîrligul 
lămpii de carbid, m-am simțit 
mai stăpîn pe mine. Minerii au 
ochii mai strălucitori și mai pă
trunzători decît ceilalți oameni. 
Cînd îfi vorbesc, te privesc blând, 
în mină însă, privirile lor sfrede
lesc...

odată superioritatea și puterea. 
Armăturile au fost salvate I

O întâmplare petrecută într-o zi 
obișnuită de muncă, de întrecere.

In abataj am cunoscut, printre 
alții trei oameni : un miner, un 
maistru și un inginer — Demien, 
Erdei, llieș.

UN MINER.

★
Jnfr-o galerie, un miner cu piep

tul dezgolit ridică receptorul. Pe 
fafa-i plină de sudoare se citește 
încordare.

— Alo, tovarășe inginer I în a- 
bataj s-a descoperit o pînză de 
apa.

Peste cîteva minute, inginerul 
Alexe llieș e în abataj. Apa care 
a crescut începuse să înmoaie tăl
pile. Armătura se lasă încet dar 
amenințător. Tavanul coboară. In- 
genunchiați în apă, oamenii as
tupă găurile. Nisipul a fost oprit. 
Apa continuă însă să umple fron
talul.

— Peretele trebuie pușcat 
spune hotărît inginerul. Altfel, 
măturile vor fi îngropate.

în clipa următoare, Vasile Pagu, 
lacob Romitan, Crăciun Vîlceanu, 
Alexandru Gomboș, Mihai Lucaci 
se târăsc prin apă și nisip spre 
perete. Perforatoarele, scuturate 
de un fior, străpung pereții, fă
cînd loc explozibilului. Și cînd 
ecoul ultimei detunături s-a stins," 
oamenii s-au privit în tăcere și au 
zimbit. Firesc, ca niște adevărați 
stăpîni care și-au dovedit încă

ar-

Pe Valentin Demien l-am 
noscut cînd tocmai ieșea din 
cu fața mînjită 
cînd apăsat.

După masa, 
casa nouă pe 
de curînd.

— Cea veche era în 
satului. Și-apoi, am vrut 
și eu casă pe strada principală.

Discuția se înfiripă repede.
— Zicefi că Gomboș a scos 

astăzi 145 de vagonefi î
Ne privește gânditor.
— Bravo lui ! Dar tot n-o 

ne lăsăm I
Cei doi se afla în întrecere. 

Demien e ambițios, nu se lasă el 
întrecut cu una cu două. Dovadă l 
A doua zi, brigada lui a adus la 
suprafață 207 vagoneți..

Cu un gesj larg ne invi’ă să-i 
vizitam casa. Trei camere mari, 
împodobite cu mobilă nouă. In
tr-un dulap, cîfeva rîndurj de 
costume frumos aliniate. Dintr-un 
aparat uriaș se revarsă o melodie 
plăcută. într-o vază de cristal, 
stăpîna casei tocmai așează un 
buchețel de viorele. Retrași la o 
masa, noi doi discutăm. Demien 
îmi povestește despre brigada lui, 
despre întrecerea cu celelalte bri
găzi. Vorbește cu aprindere, în
flăcărat Sînt lucruri care fin în 
chipul cel mai direct de munca 
lui, de viața lui personală.

de cărbune,

cu-

Căl-

l-am întîlnit 
care și-a

în 
clădit-o

capătul 
să am

sâ

mergi pe lingă el febu’e să »■ 
lergi. Prin abataj însă trupul . se 
mlădie. Deși nu mai Iscreazâ e- 
fectiv în mină fiind locți^orui șe
fului de sector, de cîfe cri co
boară în frontale, și ar* a zilnic, I 
se simte mai în larg.' fui. Uneori 
se întîmplă ca minerii sJ-l vadă 
dezgolit pînă la brîu, erunend 
îndSrjif cu lopata cărix." pe cre
ier. Asta înrewnni d « Fa 
supărat ceva.

— Zice*- că vretf să vă spu- 
desore reducerea sterilului din 
cărbune ? Afund faceți bine și 
co bor'fi eu mine tn mină— lată, 
primul începe aici, in abatajele 
frontale—

Se ochește și privește inerjn- 
tat peretele de cărbune.

— Mâi Mihai I De ce fac' gău
rile așa de sus ? Pune-le, omule, 
mai spre talpă.

Apoi, înforeîndu-se spre noi:
— Chiar amplasarea justă a 

găurilor pentru astral it ă reduce în 
mod considerabil sterihaL Uttima 
teză a reducerii sterilului se pe
trece la sortare unde și ultimele 
rămășițe sînt alese.

Sus, în birou, nu se simte io 
largul său. Pășește cj grijă prin
tre mese ca și cum s-ar teme 
să nu le răstea—e. De aceea îl

ALEXANDRU POPESCU
elev

(Reportaj soszt in cadrul 
concursului nostru)

UN MAISTRU...

loji Baci. Așa îi spun ortacii 
lui Iosif Erdei. E un om cu Umple 
argintate, voinic și spătos. Cînd 
îfi sfrînge mina în palmele lui 
mari și puternice, te strâmbi de 
durere. Glasul lui e tunet și ga
leriile tremură parcă de el. Gnd

Forînd cu turbina
Colectivul de mun

citori și tehnicieni de 
la întreprinderea de 
foraj Ploiești duce o 
luptă susținută pen
tru obținerea unei 
producții sporite și 
de calitate superioa
ră prin folosirea me
todelor tehnice avan
sate. Astfel, brigadie
rii și sondorii de 
aici au forat cu a- 
jutorul turbinei 40 
la sută din totalul

metrilor forați. De 
la începutul anului 
și pînă acum ei au 
forat 7.300 m peste 
plan iar în cinstea 
zilei de 1 Mai s-au 
angajat să foreze încă 
700 de m.

Obținerea unor în
semnate economii es
te altă preocupare 
principală a colecti
vului acestei între
prinderi. în primul 
trimestru al anului a

fost realizat aproape 
un milion lei econo
mii.

în îndeplinirea și 
depășirea planului, 
în obținerea unei ca
lități superioare și 
realizarea de econo
mii fruntași sînt son
dorii de la secția de 
foraj Liliești care 
dețin și steagul de 
fruntași pe întreprin
dere.

P. AURELIA

Inițiativă și bu
Aici. în „cîmpul mic” al 

secției de turnare a 
Uzinei metalurgice din 

Bacău, ordinea și frumosul nu 
sînt doar deziderate ale orga
nizării producției, ci înfăptu
iri concrete de care orice vi
zitator se poate convinge. Su
tele de forme așezate în mo
dul cel mai chibzuit „pe fir”, 
căile de acces libere, curățenia 
din preajma fiecărui loc unde 
se lucrează, toate acestea dau 
o notă de buni gospodari co
lectivului întregului sector de 
turnare a pieselor mici, unde 
de cîteva săptamîni se aplică 
cu succes inițiativa tinerilor 
de la Uzinele de' autobuze și 
troleibuze din București.

Iată-1 pe tînărul Ion Roșu 
confecționînd cu grijă și mi
gală paturile pentru formele 
în care urmează să se toarne 
metalul.

— De la noi, din brigada pe 
care o conduce comunistul 
Nistor Moraru. nu pleacă nici 
o piesă de slabă calitate. In

Toți ne 
produse 
calitate.

brigadă sînt și tineri, 
străduim să realizăm 
peste plan și de bună 
Lucrăm cu o depășire zilnică 
de aproape 10 la sută, așa că 
angajamentul pe care ni l-am 
luat în întâmpinarea zilei de 
1 Mai — de a îndeplini înainte 
de termen planul lunar — îl 
vom îndeplini cu siguranță. Și 
încă ceva: toți muncitorii 
de aici, din sector, ne-am an
gajat și am izbutit să reducem 
manopera de turnare a fiecă
rei piese cu 10 la sută. E un 
succes cu care ne mîndrim.

Ion Roșu, Alexandru Tănase, 
Dumitru Marcu tineri munci
tori, dau produse care satisfac 
pe deplin exigențele severului 
control tehnic de calitate. Ei 
sînt mîndri de produsele care 
ies pe poarta fabricii lor.

Aceeași hărnicie, aceeași 
grijă pentru calitatea 
produselor se poate con. 

stata și la tinerii de la Fa
brica <je postav „Proletarul”.

-Cînteia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți
Pagina a il-a

(Viaja culturală 
a tineretului)

Brigada artistică 
de agitație 

în campania 
de primăvară
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Extinderea mecanizării 
în întreprinderile 

forestiere
întreprinderile forestiere din 

regiunea Mureș—Autonomă 
Maghiarii sînt înzestrate an de 
an cu tot mai multe mașini, 
utilaje și instalații modeme 
necesare mecanizării lucrări
lor. Numai în primele luni ale 
anului 1962 întreprinderile fo
restiere au fost înzestrate cu 
54 noi ferăstraie mecanice, cu 
7 noi funiculare și alte mașini 
și utilaje.

Astfel, ferăstraiele mecanice 
au fost grupate în acele par
chete unde era asigurată o 
cantitate suficientă de mate
rial lemnos pentru a putea fi 
folosite cu întreaga lor capa
citate. In trimestrul I 1962, în 
ciuda timpului nefavorabil, 
productivitatea muncii plani
ficată a fost depășită la feră
straiele mecanice cu 4 la sută 
și la funiculare cu 7 Ia sută.

ȘT. NECANIȚCHI
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In preajma aniversării 
nașterii lui V. I. Lenin

La Muzeul Marx —Engels —Lenin
în aceste zile, cu prilejul 

aniversării a 92 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin, Mu
zeul Marx — Engels — Lenin 
din Capitală cunoaște o mare 
afluență de vizitatori. Mii de 
muncitori de la Uzinele „23 
August", „Republica", „Tim
puri Noiu, numeroși alți oa
meni ai muncii din întreprin
deri și inrtitufii, studenți și 
elevi din Capitală au urmărit

cu emoție și deosebit interes 
numeroasele documente exis
tente în sălile muzeului cu- 
prinzînd aspecte din viața și 
activitatea lui Lenin.

Muzeul organizează prezen
tări de filme documentare ce 
oglindesc momente din lupta 
marelui dascăl al clasei mun
citoare.

La Tîrgu Mureș
In orașul Tg. Mureș au lo.c 

în aceste zile numeroase ma
nifestări închinate celei de a 
92-a aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin. în vitrinele libră-

(Continuare in pag. a 3-a)

nă organizare
Pe Olimpia Miron am văzut-o 
mai intii la panoul de onoare 
al fabricii. In brigada ei lu
crează și tinerele țesătoare 
Didina Bălan și Ana Capră, 
vestite pentru iscusința lor 
profesională, dovedită de cali
tatea stofelor pe care le țes. 
Tot de la țesâtorie este și bri
gada condusă de Profira Stră- 
tilă, colectiv din sinul căruia 
a pornit și inițiativa privind 
reducerea procentului admis 
de deșeuri. In fabrică se pier
deau încă multe kilograme de 
lînă prin deșeuri. Normativele 
stabilesc o limită admisă a 
deșeurilor, limită care, anali
zată de colectivul brigăzii 
Profirei, s-a dovedit ca nu-i 
deloc o... limită : deșeurile se 
pot reduce — și s-au angajat 
s-o facă — cu 50 la sută sub 
normativul admis. Prin mai 
buna organizare a muncii, fo
losind firul de bătătură pînă 
la capăt, brigada Olimpiei a 
redus și ea deșeurile la aproa
pe 70 la sută sub normativul

admis. Cele două brigăzi, unde 
alături de țesătoare vîrstnice 
cu experiență lucrează nume
roase tinere, sînt în întrecere. 
In întîmpinarea zilei de 1 Mai 
aceste brigăzi, alături de toate 
celelalte țesătoare de la Fa
brica „Proletarul", au reușit 
să economisească în mai puțin 
de 6 săptamîni cantitatea de 
2065 kg fire din care se pot 
țese peste 4000 metri țesături. 
Calitatea produselor pe în
treaga fabrică a crescut într-o 
măsură corespunzătoare, reali- 
zîndu-se peste plan, 6.000 
metri țesături.

La panoul de onoare tocmai 
se afișau portretele fruntașilor 
în întrecerea socialistă, por
tretul utemistei Elena Țară- 
lungă, al Olimpiei Miron și al 
altora — chipuri zîmbitoare, 
inimi avîntate, tineri ce-și în
deplinesc cu cinste angaja
mentele luate în cinstea săr
bătorii celor ce muncesc.

Sa ne situăm pe un loc de 
frunte în cadrul întrecerii so
cialiste, spune maistrul Marin 
Stan unui grup de tineri de la 
secția matriferie a Fabricii de 
mașini electrice din București 
strîns în jurul graficului de 
producție. Și, tinerii sînt bucu
roși. Pînă acum rezultatele ob
ținute în întrecere sînt bune.

Foto : O. PLECAN

(Agerpres)

riilor s-au expus operele lui- 
V. I. Lenin, volume de a- 
mintiri despre marele condu
cător al proletariatului; în în
treprinderi și instituții s-au 
amenajat fotomontaje ilustrînd 
viața și activitatea lui Lenin.

Joi după masă4a Casa de 
cultură a sindicalelor din Tg. 
Mureș, în cadrul unei joi a 
tineretului organizată în cola
borare cu comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a vorbit despre devo
tamentul lui V. I. Lenin față 
de cauza celor ce muncesc.

Vineri, în cadrul unui sim
pozion care a avut loc la Casa 
de cultură a sindicatelor, to
varășii Wiener Francisc, prode
can la I.M.F. Tg. Mureș, Si- 
mion Vasieș, directorul școlii 
medii „Al. Papiu Ilarian" și 
tov. Adler Maurițiu au vorbit 
despre activitatea revoluționa
ră a marelui Lenin.

N. ȘTEFAN

Scriitorii 
despre Lenin

Sărbătorirea aniversării 
Lenin prilejuiește in întreaga 
țară numeroase manifestări 
închinate marielui dascăl al 
proletariatului. In numerele 
din 19 și 20 aprilie revistele 
„Gazeta literară" și „Contem
poranul" consacră acestui 
eveniment cîteva din paginile 
lor.

Semnalăm dintre materia
lele publicate de aceste reviste 
eseurile >,Lenin- de Demostene 
Botez, „Lenin și cultura" de 
George Ivașeu, articolele 
„Chipul lui Lenin in literatura 
sovietică" de Tatiana Nico- 
lescu, „Lenin, literatura și 
viața" de Eugen Simion, „Le
nin și știința" etc. Sem
nează, de asemenea, versuri 
Geo Bogza, Violeta Zamfirescu 
și Gheorghe Tomozei.

lui

C. NANCU

Noi policlinici raionale
în ultimul timp au fost date 

în folosință noi policlinici ra
ionale în regiunile Argeș, Bra
șov, Crișana, Galați, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Olte
nia.

Circumscripțiile sanitare din

țard au primit în primul tri
mestru peste 2000 de noi piese 
de mobilier din metal și mate
rial plastic și 112 autosanitare, 
autodube, auto&ilbionete și tu
risme.

(Agerpres)

DECRET
Pentru instituirea medaliei „In cinstea 

încheierii colectivizării agriculturii**
Cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii în R.P.R., Con

siliul de Stat decretează :
Art. 1. Se instituie medalia „în cinstea încheierii colectiviză

rii agriculturii" care se va acorda tuturor celor care au parti
cipat activ la munca de colectivizare a agriculturii și de întă-. 
rire organizatorică și economică a gospodăriilor agricole co
lective.

Art. 2. Se aprobă regulamentul privind descrierea, locul ierar
hic și modul de purtare a medaliei „Tn cinstea încheierii colec
tivizării agriculturii".

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Medalia este din metal au
rit. Pe o față se află, în re
lief, chipurile unui muncitor 
și unui țăran, pe fondul dra
pelului de stat cu stema R. P. 
Romine. Pe cealaltă parte, me
dalia are un spic de grîu și

data „1962", înconjurate de 
inscripția „în cinstea încheie
rii colectivizării agriculturii". 
Panglica medaliei este din mă
tase roșie, mărginită de dungi 
colorate în verde și galben.

(Agerpres)

Condiții tot mai
La Fabrica de ciment „Te

meri a“ din Brașov a fost pusă 
în funcțiune o instalație de 
captare a prafului ce se pro
ducea în timpul fabricației. 
Prin aceasta se recuperează o 
mare cantitate de făină fină 
de calcar. Tot în acest scop, 
se instalează în prezent la a- 
ceastă fabrică două electrofil-

bune de muncă
o capacitate zil-tre mari, cu 

nică de captare a prafului de 
aproape 8 tone.

Aceste lucrări vor crea con
diții tot mai bune de muncă 
pentru lucrătorii de aici și în 
același timp vor aduce Fabri
cii „Temelia" importante eco
nomii de materii prime.

(Agerpres)

COMUNICAT
După cum este informată 

Agenția Romînă de Presă 
„Agerpres1, au luat sfîrșit 
aplicațiile cu trupe și state 
majore ale Forțelor Armate 
Unite ale țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
executate pe teritoriul Repu
blicii Populare Ungare. La a- 
plicațiile care au avut loc pe 
foaza planului Statului major 
al Forțelor Armate Unite au 
participat trupe și state ma
jore ungare, romîne și sovie
tice. Aplicațiile au demonstrat 
înalta capacitate de luptă a 
tuturor trupelor participante 
și a tehnicii militare.

La aplicații au participat: 
ministrul Apărării al R. P. 
Ungare, general-colonel La jos

Czinege, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice Rodion Malinovski, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, general de ar
mată Leontin Sălaj an, co
mandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale țărilor 
participante la Tratatul de la 
.Varșovia, mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, ofi
țeri superiori ai Forțelor Ar
mate Unite.

Acțiunile trupelor au fost 
urmărite de tovarășii Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al Co? 
mitetului Central al Partidul 
lui Muncitoresc Socialist Un* 
gar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, 
Gyorgy Marosân, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., locțiitor al președin? 
telui Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, Bela BiszkK 
și Jeno Fock, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., locțiitori ai președin
telui Consiliului de Miniștri, 
de membri ai C.C. al P.M.S.U, 
și ai guvernului R.P. Ungare 
și de alte oficialități din apa
ratul de partid și de stat al 
țării.

La însămînțatul porumbului

Studentul Wadi Mihai din anul II 
mecanică de la Institutul politeh
nic din Brașov se pregătește te
meinic. lată-l făcînd în laborator 
3 lucrare privind rezistența mate

rialelor

Fofo: N. STELORIAN

goarele raionului 
Iași prezintă în a- 
ceste zile tabloul 
unei munci însu
flețite pentru ter
minarea campaniei 
agricole. G.A.C. Po- 

creaca, Bivolari, Podul Iloaiei și 
altele au terminat de pe acum 
lucrările din epoca I-a.

Paralel cu efectuarea ultime
lor lucrări din epoca I-a munca 
celor mai mulți colectiviști a 
fost concentrată spre însămînța- 
tul porumbului. Astăzi e a treia 
zi de cînd semănătorile au în
ceput să introducă sub brazdă 
porumbul. Sînt de însămînțat 
peste 25.000 de ha. Din acestea, de 
pe 2400 este planificat să se ob
țină o producție de 5000 de kg 
porumb boabe la ha în condiții 
de neirigare. Pînă acum mai bine 
de 3000 de hectare au și fost 
însămînțate. Față de planul exis
tent în raion bineînțeles că e 
puțin. Măsurile luate însă în fie
care gospodărie din inițiativa 
organizațiilor de partid dau ga
ranția că într-un timp scurt și 
însămînțatul porumbului se va 
termina. Pe cîmp au fost trans
portate și încorporate în sol a- 
proape 70.000 de tone gunoi de 
grajd și 165 de tone îngrășăminte 
chimice — acțiune la care tine
retul și-a adus o contribuție

deosebită. 165 tractoare și 64 se
mănători pentru porumb stau la 
dispoziția colectiviștilor. Dar 
campania, întîrziată de timpul 
nefavorabil trebuie urgentată. 
De aceea pe întreg raionul sînt 
folosite peste 6000 de atelaje 
ale gospodăriilor colective.

Pe un front larg
Se anunța o zi frumoasă, bunu 

de muncă. De aceea, nu fără 
mirare, priveai în jurul tău — 
nici țipenie de om în toată co
muna Vlădeni. Singurul cu care

însemnări 
din raionul Iași

puteai sta de vorbă era paznicul 
de la sfat. Transformat în func
ționar cu înalte împuterniciri el 
lua o notă 
de la raion, 
bil lămuriri 
țiile date se 
locul uliței.

— Da, da, toată lumea e la 
porumb. Se seamănă, se seamănă 
de zor. Cît am semănat pînă a* 
cum ? 100 ha.

telefonică primită 
I s-au cerut proba- 
pentru că explica- 
auzeau pînă în mij-

Se seamănă porumb. Intr-ade
văr, ascultînd mai atent se auzea 
chiar și pînă aici, în inima sa
tului, duduitul surd al tractoa
relor și din cînd în cînd îndem
nurile oamenilor către vitele de 
muncă.

Pe semănători de porumb lu
crează Constantin Burdea și Cio
can Gheorghe, amîndoi utemiști.

— Am pornit-o de dimineață. 
Trebuie să ne 
doar de semănat 550 
rumb. Nu-i vreme de 
clipă.

Printre conductorii 
se află și Dumitru Mazilu, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M. A fost prezent încă de 
dimineață la sediul gospodăriei 
și s-a convins cu ochii lui că și 
în dimineața aceasta ca și în ce
lelalte zile nici un tînăr colecti
vist nu lipsește de la muncă.

— Vrem să terminăm repede 
și cu porumbul. De aceea toate 
atelajele gospodăriei, peste 80, 
sint folosite din plin.

Aceeași muncă harnică a tine
rilor colectiviști alături de vîr6t- 
nici pentru a termina în condi
ții cît mai bune și însămînța-

grăbim. Avem 
ha cu po
stat nici o

de atelaje

PETRU ISPAS

(Continuare tn pag. a 3-a)

Tn plină desfășurare a însămînfării porumbului la gospodăria colectivă din satul Oltina, raionul 
Fetești

Peste 43.000 de ha
Gospodăriile agri

cole colective din re
giunea București au ter
minat însămînfarea sfe
clei de zahăr. Colec
tiviștii, cu sprijinul me
canizatorilor, au făcut 
arături adînci de toam
nă și au folosit semin
țe din soiuri pro
ductive.

In prezent mecaniza
torii din S.M.T, au

concentrat toate forțele 
pentru grăbirea semă
natului porumbului. Zil
nic mii de tractoare și 
semănători sînt folosite 
la executarea lucrărilor 
de pregătire a terenu
lui și de însamînțare a 
porumbului. Pînă la 20 
aprilie gospodăriile co
lective au semănat cu 
porumb peste 43.000 de 
hectare. (Agerpres)

Toate posibilitățile folosite
'Avînd terenurile pregătite din timp, numeroase 

G.A.C. din regiunea Maramureș au început cu toate 
mijloacele însămînfarea porumbului. In numai 6 zile 
au fost însămînțate peste 6000 de ha. Fruntași sînt 
colectiviștii din comunele Satulung, Apa, Pomi, No- 
fig și altele, care au însămînțat aproape jumătate din 
suprafața destinată acestei culturi.

Pentru grăbirea însămînțării porumbului colecti
viștii folosesc alături de mijloacele mecanizate și 
peste 15.000 'de atelaje proprii cu care execută lu
crări pe terenurile mai umede, • unde nu se poate 
încă lucra cu tractoarele.

(Agerpres)

Fapta curajoasă 
a unui tinăr

19 aprilie. O după amiază căl
duroasă de primăvară. Pe cheiul 
Dîmboviței, copilul Căpățînă Va
lentin din Capitală, strada Șult- 
zer nr. 7, în vîrstă de 6 ani, se 
juca singur în apropierea apei. 
Deodată piciorul îi alunecă pe 
taluzul de iarbă verde și-n cîte- 
va secunde băiatul a căzut în 
rîu. Din nefericire în jur nu se 
afla nici un om. Cîteva minute 
a fost tîrît de curentul apei. 
Deodată însă cineva a sărit ba
lustrada de fier a cheiului. Era 
ucenicul strungar Alexandru 
Ivan din anul III al Școlii pro
fesionale „Timpuri Noi“. Intim- 
plător, el observase pe luciul a- 
pei o hăinuță de copil care plu
tea în mod ciudat. Bănuind că 
un copil este în pericol de a se 
îneca, și-a aruncat într-o clipă 
haina și dintr-un salt a fost în 
mijlocul riului. A prins cu o 
mină pe băiețel și a început să 
înoate spre mal. Copilul își pier
duse cunoștința. Alexandru Ivan, 
ajutat de cetățenii care s-au 
strîns pe mal, a început să-i 
facă înecatului respirație artifi
cială. Pînă la urmă, acesta a 
deschis ochii și a început să res
pire. Era salvat. Cei care au vă
zut fapta îndrăznețului tînăr îl 
felicitau și-l îmbrățișau ca pe 
propriul lor fecior. Alexandru 
Ivan era mulțumit că procedind 
ca un adevărat utemist a reușit 
să salveze viața unui copil.

A. ALĂMAN
lăcătuș



Brigada artistică de agitație 
în campania de primăvară

devărată gazetă — în viu grai și în cîntec — a satului 
nou, socialist, brigada artistică de agitație este cel mai 
operativ, cel mai mobilizator gen de iormație artistică. 
Sîntem în plină desiășurare a lucrărilor agricole de pri
măvară. In aceste zile, brigada artistică se ailă pe ogoa
re, în mijlocul colectiviștilor, însuilețindu-i in munca 
pentru a termina Ia timp lucrările agricole, scofind la

iveală exemplul bun, criticînd lipsurile ce se ivesc, exprimînd nă
zuința colectiviștilor de a asigura o recoltă bună în anul 1962.

Și pe ogoarele raionului Caracal, unde campania agricolă este in 
toi, sînt prezenți acești harnici răspinditori ai noului. Din expe
riența brigăzilor artistice de agitafie din acest raion consemnăm 
aici cîteva aspecte.

s-a mutat pe cimp
„Azi scena noastră-i cit cu- 

prinde zarea”. (Din programul 
prezentat la citnp de brigada 
artistică de agitație din Gosta- 
viț).

Se bucurau artiștii amatori auzind ase
menea vorbe, iar printre cei care le me
ritau era și tînărul acela care poate 
fi văzut de dimineața și pînă seara atit 
la locul său de muncă, in sectorul zoo
tehnic, cit și acolo unde muncesc tinerii 
colectiviști : Mircea Drăghiceanu, bri
gadier zootehnist și secretarul comitetu
lui comunal U.T.M. El discută zilnic cu 
tinerii cultivatori de porumb, cu legu
micultorii, cu crescătorii de animale. în 
cadrul comitetului comunal U.T.M. el a 
avut grijă ca un tovarăș să răspundă 
direct de sprijinirea activității brigăzii 
artistice de agitație, tumizind acesteia 
datele cele mai noi din munca colecti
viștilor in campania de primăvară, atră- 
gînd pe tinerii învățători și alți intelec-

nul partidului care le-a trimis printre 
altele, și „tractorul brașovean” ce a 
tăiat brazdă adîncă, roditoare.

„Frunzuliță mură coaptă / Visul mi se 
face faptă. / Pentru asta-ți mulțumesc 
Drag Partid Muncitoresc".

Preocupări asemănătoare și aceeași 
străduință de a cuprinde în cuvîntul 
brigăzii cele mai actuale probleme de 
producție întîlnim și la formația cu mai 
multă experiență din comuna Mîrșani. 
Pe aici, pămîntul nisipos e mai zgircit 
în ce privește culturile de cîmp. Se cere 
mină de gospodar pentru a-1 face să ro
dească fructe și struguri, iarbă pentru 
animale. O experiență bună în munca 
cu tinerii — și de care este legată și 
activitatea brigăzii — ne-o împărtășește 
instructorul comitetului raional U.TM. 
tovarășul C Vîrjan. El s-a străduit să 
traducă în viață indicația dată de comi
tetul raional U.T.M. de a ajuta brigă
zile artistice de agitație să-și îndrepte 
atenția către viața gospodăriei colective 
văzută „la zi”. împreună cu membrii 
comitetului comunal U.T.M., cu direc
torul căminului cultural, Constantin 
Oprea, și cu sprijinul învățătorilor din 
sat el a contribuit ca brigada să devină 
un organism în permanență activ, legat 
de preocupările zilnice ale colectiviști
lor. într-o duminică dimineața, de pildă, 
întreaga brigadă a însoțit consiliul de 
conducere al G.AC. pe terenul rezervat 
plantării de pomi in această primăvară-

auditori la domiciliu să oglindească prin- 
tr-un program scurt, preocupările de 
imediată actualitate ale colectiviștilor.

Așa se naște
un program

—și „ponuab 5000" vom scoa
te. / Asta-i fără doar și poate. 
< Din programul brigăzii artis
tice de agitație din romana A- 
rnărAțtii de Sus).

i a Amărăștii de Sus, pro gr a - 
[ mele brigăzii artistice de a- 

gitație se succed la intervale 
scurte, urmărind pas cu pas 
„agenda agricolă" a gospodă-

1 riei colective. Luate ca exem
plu. cîteva momente dintr-un

recent program scot la iveală stilul de 
muncă al acestei formații.

Cu o seară înaintea vizitei noastre, 
colectivul de creație al brigăzii artistice 
de agitație a stat de vorbă, la sediul gos
podăriei, cu brigadierii care abia sosiseră 
de la cîmp.

— Ce e nou, tovarăși ?

deosebesc / La fel de domol muncesc”. 
Apoi: „Măi Uie, măi Ilie, / Nu-ți as- 
cunde-n pălărie / Chipul tău ne ars de 
soare / Căci azi-mîine — om număra / 
Roadele de pe tarla".

Critica făcută de brigadă i-a făcut pe 
cei doi tineri să se rușineze dar i-a și 
ambiționat

Efectul criticii t A doua zi ei s-au aflat 
printre cei dinții sosiți la muncă.

Un sfert de oră a durat programul la 
cimp, în pauza de prînz.

Seara, programul a fost transmis la 
microfonul stației de radioficare. Aici 
s-a adăugat și un scurt concurs „Cine 
știe, cîștigă" cu următoarele întrebări, 
la care tot brigada a dat răspuns:

— Cit s-a însămînțat azi 1
— Cum stăm cu lucrările pe suprafața 

cultivată cu porumb pentru 5.000 kg 
boabe la hectar?

— Care sînt fruntașii zilei ?
— In cîte zile trebuie să terminăm 

semănatul porumbului?
— Ce lucrări trebuie efectuate în 

perioada imediat următoare ?
Răspunsurile alcătuiau la un loc un 

original „sfat agrotehnic" pentru uzul 
colectiviștilor care aveau să lasă din nou 
la cîmp, a doua zi.

Și ca brigada din Amărăști — inimoa
să. mereu in actualitate — mai sînt și 
altele în raionul acesta din cîmpia 
tenească.

oi-

construcții gospodărești cit mai ieftine și 
va folosi metode avansate de muncă, cu 
atît va obține venituri mai mari. Ea con
tribuie ca de la bun început noii colec- . 
tiviști să înțeleagă pe deplin însemnăta- I 
tea creșterii continue a avuției obștești șl ' 
datoria lor de a munci conștiincios pen
tru înflorirea gospodăriei. Dînd exemplul

e aflăm pe ogorul întins al 
gospodăriei colective din 
Gostavăț. Pauză de prînz. 
Colectiviștii din brigada în
tîia de cîmp sînt într-o 
scurtă odihnă. Ajutați de 
mecanizatori, au lucrat toa

tă dimineața, încă din zori, la semănatul 
porumbului. Se înfiripă discuții vesele, 
se schimbă impresii despre munca de 
peste zi. Gîndul tuturor e același : „să 
încheiem semănatul porumbului în cîteva 
zile". Deodată se aude zgomot de mo
tor : un camion al gospodăriei se apro
pie de locul de muncă al brigăzii. Se 
oprește_ în preajma „sufrageriei" impro
vizată în aer liber a colectiviștilor; din 
el coboară cîțiva tineri care dau jos mar
ginea din spate a platformei camionului, 
transformîndu-1 în „scenă".

— Dragi tovarăși, vă prezentăm pe 
scurt „oglinda zilei".

„Oglinda zilei" este o trecere în re
vistă operativă a realizărilor obținute de 
colectiviști în ultimele 24 de ore pe 
frontul lucrărilor agricole. Brigada popu
larizează în cîteva versuri pe mecaniza
torul Ion Vasile, care alături de tinerii 
colectiviști Ion Pîrvan și Elena Mirea, 
a realizat și depășit, însămînțarea supra
fețelor prevăzute. Cum a reușit brigada 
„să prindă" atît de operativ faptul aces
ta în programul ei ?

Să ne întoarcem cu o zi în urmă. E 
seară. Colectiviștii s-au întors de la cîmp. 
Mircea Drăghiceanu, secretarul comite
tului comunal U.T.M. din Gostavăț, îm
preună cu directorul căminului cultural 
se opresc la sediul gospodăriei și stau 
de vorbă cu brigadierii. Sînt aici și mem
brii brigăzii artistice de agitație. Ei află 
astfel rezultatele zilei de muncă, ce po
rumb s-a semănat, cine sint fruntașii, 
cine sînt cei care au rămas in urmă, 
ce măsuri trebuie luate pentru ca in cel 
mai scurt timp porumbul să fie semănat. 
O clipă mai tîrziu membrii brigăzii ar
tistice (din care face parte și tînărul în
vățător Anatolie Nistor, textierul brigă-

0 școală

aici transformate în

brigăzii au prezentat 
care vorbea de pre-

„Temelia 
goapodăriei. 
zi / Cînd 
bază”. (Din 
artistice de

bogățieî / E-aviihil 
/ Belșugul înaintea- 
marim fondul de 
programul brigăzii 
agitație din Redea).

a Redea și în satele aparți- 
I nătoare — Redișoara și Va

lea Soarelui — numeroși co
lectiviști sînt noi: ei parti
cipă pentru întîia oară în a- 
ceastă primăvară la munca 
în colectiv. Merită să-i ur

mărești în zilele acestea pe tinerii co
lectiviști cu cit elan însoțesc semănătoa
rea sau lucrînd alături de ceilalți colec
tiviști cu atelajele gospodăriei, dînd zor 
să efectueze lucrările de însămînțare a 
porumbului la un bun nivel calitativ. în 
munca pe care o desfășoară în aceste 
zile pe ogoarele lor unite, se exprimă 
convingător dragostea lor față de colec
tivă. hotărirea lor de a o aduce în rîn- 
dul celor fruntașe. Brigada artistică de 
agitație dă glas acestor năzuințe.

Sub îndrumarea comitetului comunal 
de partid, creatorii și interpreții progra
melor, instruiți de tînăra învățătoare 
Aristița Tima. au ales din noianul de 
fapte ce se petrec acum in sat. pe cele 
mai semnificative. In felul aces
ta programul brigăzi; este asemenea 
unu; indicator al direcției princi
pale : consolidarea gospodăriei. Amin
tind colectiviștilor că „belșugul Îna
intează cînd mărim fondul de bază”, ti-

zii) au și pornit la pregătirea pro
gramului.

Și iată-i acum, în pauza de prînz, por
nind fie la o echipă, fie la alta, pentru 
a face cunoscut în versuri și cîntec cele 
ce au aflat de la brigadieri.

Au urcat pe scena din cîmp și... i-au 
poftit pe colectiviști la o „Permită” de 
cîteva minute. Veselia l-a cuprins pe toți 
și pe „scenă" și în „sala" largă cit zarea. 
Brigada cînta: „Azi voi scoate la mijloc / 
pe fruntași, cu ei să joc / să-ngenunchie 
pe batiste / harnice colectiviste. / Iară-n 
mijloc la poruncă / Cei ce sînt mai buni 
in muncă / Pîrvan a muncit cu foc / Ieși, 
Ioane, la mijloc".

Așa au fost evidențiați în ziua aceea 
Ion Pîrvan, Elena Mirea, Ion Vasile și 
alți colectiviști care au lucrat bine și 
cu zor la semănat.

Apoi, a cerut cuvîntul bibliotecarul. El 
adusese ultimul număr al ziarului re
gional „înainte", care relata mersul în- 
sămînțării porumbului în Oltenia. Le-a 
citit și vești din raionul Caracal.

întreg programul n-a durat mai mult 
de 15 minute. Dar el a însuflețit echi
pele șl munca a mers și mai cu spor.

In altă zi, brigada artistică a prezen
tat colectiviștilor un program original. 
Pe un panou simplu din carton, încadrat 
într-o ramă de lemn și cu două „picioa
re" tot din lemn, tinerii din brigadă au 
alcătuit graficul lucrărilor la zi in între
cerea dintre brigăzile de cîmp. împărțit 
în trei coloane, panoul avea desenat în 
dreptul fiecăruia o căruță, un camion și 
o rachetă. Titlul : „Să grăbim semăna
tul". Trebuie spus că pe baza datelor, ob
ținute seara de la brigăzile de cîmp, 
brigada de agitație nu trecuse pe nimeni 
în coloana „căruței". Brigada întîia luă 
loc în „rachetă", iar celelalte în „ca
mion". Panoul arătat colectiviștilor, înso
țit de versuri și cîntece, i-a bucurat și 
îndemnat la noi succese. El avea să fie 
dus apoi în celelalte brigăzi să contribuie 
ca și acestea să ajungă din urmă bri
gada întîia. în ziua aceea, la diferite 
locuri de muncă brigada artistică de agi
tație a prezentat 3 programe de cîte 
un sfert de oră fiecare.

Seara tîrziu, brigada s-a întîlnlt la se
diul gospodăriei colective cu președin
tele acesteia, tovarășul I. Diaconu.

— Mulțumim brigăzii noastre de agi
tație, a spus el. Ați făcut bună treabă azi. 
Lucrați toți, care la cîmp, care la fermele 
de animale, la construcții sau la grădina 
de legume dar pot spune că, la un loc, 
alcătuiți încă o brigadă pe care am pu
tea-o trece în evidența colectivei noa
stre, că tare ni-i de folos : brigada artis
tică de agitație.

tuali din comună la alcătuirea și pregă
tirea programelor. In comuna Gostavăț, 
organizația U.T.M., sub conducerea co
mitetului comunal de partid, contribuie 
mult ca brigada artistică să fie prezentă 
zilnic la locul de muncă al colectiviștilor, 
să-și împrospăteze programele in ritmul 
accelerat al muncii ce se desfășoară pe 
ogoarele luminate de soarele acestei pri
măveri.

Un obicei bun al brigăzii artistice din 
Gostavăț este acela de a vizita în aceste 
zile, pe rînd și în funcție de urgența lu
crărilor, fiecare sector de producție ai 
gospodăriei colective. Astfel nu de mult 
într-o seară ea a poposit la grădina de 
legume, unde lucrează mulți' colectiviști, 
(comuna este așezată în apropierea Ol
tului, sint deci condiții bune pentru ob
ținerea unor producții mari de legumei 
Ajutați de cîțiva învățători, brigafft a 
cules aspecte actuale, selectate cu gri
jă din munca de zi cu zi a legumiculto
rilor. Mersul lucrărilor la răsadnițe tre
buia accelerat, experiența cîtorva colec
tiviști funtași trebuia generalizată ; solii 
brigăzii au discutat și cu unii care nu 
cunoșteau însemnătatea respectării epo
cii optime de lucru la grădină, pentru 
pregătirea plantării legumelor în cîmp. 
Șl curînd discuțiile purtate de brigadă, 
constatările desprinse din vizita ei s-au 
reflectat cu limpezime în programul în
fățișat chiar la locul de muncă al legu
micultorilor.

— Haideți, veniți cu noi să vă inspi
rați — le-a spus președintele.

— Bucuroși.
Și membru brigăzii au fost ajutați să 

vadă cu ochi de gospodar întinderi încă 
slab productive pe care gospodăria tre
buie să le facă roditoare.

— Iată despre ce ați putea vorbi co
lectiviștilor — le-a spus președintele. 
160 hectare pot fi 
livadă.

Curind, membrii 
un program scurt 
zentul și viitorul gospodăriei, dovedind 
„negru pe alb” cu cit va crește avuția 
colectivei și deci venitul colectiviștilor 
prin valorificarea terenului. Și e plăcut 
să afli că programul pe care l-ai scris 
și interpretat a contribuit și el ca peste 
cîteva zile colectiviștii, tineri și vtrstnici, 
să „atace” cu curai terenul neproductiv, 
plătind vlăstarele livezii viitoare. în 
timpul acestei lucrări, brigada a schim-

în actualitate

5-6 versuri

,,Foicica măr rotat / Hai, din 
zori, Ia semănat / Și-o să 
strîngem rod bogat”. (Din pro- 
gramul brigăzii artistica de agi
tație din comuna Deveselu).

vînd capacitatea specifică ei 
de a-șl adapta repertoriul la 
tematica variată a muncii 
desfășurate zl de zi în gos
podăria colectivă, brigada 
artistică de agitație îșl face 
un punct de onoare din spri

jinirea sarcinilor de imediată actualita
te. Este o cerință a activității educative 
de care e bine că organizațiile U.T.M. și 
căminele culturale din raion, îndrumate 
de organizațiile de partid, țin seama în 
orientarea muncii brigăzilor artistice de 
agitație in aceste zile. Să ne oprim la 
Deveselu, unde gospodăria colectivă e 
dintre cele mai tinere din raion. Care 
sînt preocupările de primăvară ale bri
găzii? Ea pornește de la faptele zil
nice ale „cronicii satului”. După ce s-au 
Încheiat însămînțările din epoca întîia, 
tot satul a ieșit la semănat porumbul. 
Brigada poposește printre colectiviști, 
dînd exemplu pe aceia care lucrează cu 
spor și atrăgînd atenția acelora — pu
țini de altfel — care rămîn în urmă cu 
lucrările de semănat: „O să spuneți: le 
vom face / Asta-i vorbă înțeleaptă ? / 
Haideți să pornim Ia treabă / Campania 
nu așteaptă

Brigada cîntă colectiva de pe poziția 
celor mai înaintați colectiviști ce lucrea
ză cu sîrg pentru propășirea ei: „Noi 
iți sîntem grădinarii / Mîine mulțimi 
lionarii”, și aceasta — se arată — este cu 
putință pentru că țăranii colectiviști 
au în permanență îndrumarea și spriji-

bat, de la o zi la alta, cite 
din programul său prezentat la locul de 
muncă, pentru a evidenția pe fruntași 
șl pentru a arăta ce anume și cît mai 
este de făcut

Ținînd seama de faptul că în aceste 
zile nu este timp de pregătit și prezen
tat spectacole ample pe scena căminului, 
brigada din Mîrșani a folosit — pe lingă 
programele la locul de muncă — și o 
altă „scenă' ale cărei ecouri pătrund 
pînă în casa fiecărui colectivist: stația 
de radioficare. Seara, după ce oamenii 
s-au întors de la cîmp, cînd au deschis 
difuzorul, au auzit glasuri cunoscute: 
tinerii artiști amatori le adresau chema
rea de a întări mereu gospodăria, prin 
îndeplinirea la timp și în bune condiții 
a lucrărilor agricole de primăvară.

Stația de radioficare, aici și în alte 
comune ale raionului, este folosită și 
pentru a difuza muzica cerută de colec
tiviștii fruntași, și un scurt „sfat al a- 
gronomului' privind lucrările din ziua 
următoare. Astfel, programul de brigadă 
se îmbină cu alte cîteva elemente care 
ajută ca „seara culturală* cu șute de

Și brigada artistică a fost informa
tă că:

Tînăra șefă de echipă Eugenia Florea 
și tovarășii săi de muncă au fost cei 
mai buni din brigada lor de cimp, agro
nomul felicitindu-i pentru executarea in 
bune condiții a semănatului în ziua aceea.

Tînărul Constantin Ozun a venit îna
intea tuturor la cimp și a făcut din pro
prie inițiativă pregătiri pentru semănatul 
porumbului pentru ca brigada de cimp să 
poată începe lucrările din primele ore ale 
dimineții.

în pauza de prînz, colectivista Aritina 
Nițulescu a chemat la o întrecere pe cei 
ce deservesc semănătorile din vecinătate.

Doi tineri din brigada a treia au întîr- 
ziat la lucru. Cind au venit ei semănatul 
era în toi; șl, in sfîrșit, tineri de ispravă 
ca M. Diaconu și C. Ozun nu pregetă să 
lucreze pe inserat o oră-două la construc
țiile gospodăriei, ce urmează să adăpos
tească animalele.

Degrabă s-a adunat la cămin colecti
vul de creație. Tovarășul Iulian Pău- 
nescu, a făcut ciorna versurilor, iar cei
lalți din colectiv au mai adus comple
tări. Tehnicianul agronom Constantin 
Radu, care este și secretarul comitetului 
comunal U.T.M., a ajutat la completarea 
textului cu unele aprecieri privind caii- • 
tatea lucrărilor. Și iată schema progra
mului de 15 minute pregătit pentru a 
doua zi:

Pentru Eugenia Florea și echipa con
dusă de ea, brigada a cîntat: „Frunză 
verde de trifoi / Dragi îmi sint fruntașii 
noi. / Porumbul l-au semănat / Mai de- 
grab' ca niciodat’ 1 / Chiar de pe semănă
toare / Fruntașii echipei noastre / Rapor
tează c-au gătat / Sarcina la semănat”.

Prezentatorul: „Cinste Eugeniei Flo
rea, care a organizat astfel munca in 
echipă incit să fie fruntașă la semăna
tul porumbului”.

Pentru Constantin Ozun și M. Diaco
nu, brigada a interpretat cîntecul lor 
preferat: „I-auzi cum mai cîntă satul”, 

în sprijinul întrecerii inițiate în bri
gadă de Aritina Nițulescu, artiștii ama
tori au oferit în dar colectiviștilor un 
panou pe care ei să treacă rezultatele 
obținute zi de zl pe echipe și pe fiecare 
om în parte. Intr-un colț al panoului 
erau scrise citeț regulile a căror înde
plinire asigură calitatea la însămînțări. 
potrivit condițiilor locale (folosirea se
minței raionate de porumb dublu hibrid, 
respectarea adîncimii recomandate de 
agronom și a densității de 35.000 plante 
la hectar, grăparea terenului la cîteva 
zile după semănat etc.).

Prezentatorul: Și acum ne adresăm 
tuturor colectiviștilor din brigada de 
cîmp:

Munca în gospodărie / E izvor de bo
găție / Că-n tot pasul, măi feciori, / 
Dăm de noi și noi comori. / Ci nu-s co
mori tăinuite, / Cl-s de știință lămurite 
/ Și „porumb 5.000“ vom scoate / Asta-i 
fără doar și poate”.

Iar pentru cei doi întîrziați, Ilie Flo- 
rescu și Gheorghe Duma, brigada a adus 
de asemenea, un „dar” : brigada joacă 
hora „încetinelul”, presărată cu strigă
turi : „Avem și noi un Marinică, / De 
fapt sînt doi; Ilie și Gică l Ei nu se

mele sale scurte, operative, prezentate 
la locul de muncă al colectiviștilor, sau 
seara, prin stația de radioficare — că, 
cu cit colectiva va obține producții mari 
la hectar, cu cit va avea mai multe ani
male In proprietate obștească, va ridica

lecare dintre realizările a- 
mlntite are Ia temelia ei o 
stăruitoare muncă de în
drumare și sprijinire, des
fășurată sub conducerea co
mitetului raional de partid, 
de comitetul raional U.T.M.,

in colaborare eu secția de învățămint și 
cultură a Sfatului popular raional. Din 
ansamblul activității artistice de amatori, 
atenția s-a Îndreptat mai eu seamă, și 
pe bună dreptate, in ultima vreme asu
pra brigăzilor artistice de agitație care 
pot prezenta repertoriul cel mai operativ 
și concret legat de efectuarea lucrărilor 
agricole de primăvară Intr-un timp cit 
mai scurt. In fiecare comitet comunal 
U.T.M. un tovarăș are ca sarcină mobili
zarea și Îndrumarea tinerilor artiști a- 
matori, sprijinirea colectivelor de creație 
ale brigăzilor artistice, pentru alcătuirea 
de programe operative. Cele mai bune 
programe au și fost multiplicate șl răs- 
pindite In raion, spre a sluji ca exemplu 
brigăzilor mai de eurind înființate.

Colectivele de creație ale unor brigăzi 
artistice de agitație au o experiență mai 
restrinsă. Ele resimt unele greutăți în 
alcătuirea unor programe atractive, nu 
reușesc totdeauna să Îmbrace materialul 
faptic bogat intr-o haină artistică cores
punzătoare, iar uneori dau programelor 
un caracter declarativ, general. De aceea 
este bună inițiativa casei raională de 
cultură de a-i trimite pe membrii cercu
lui literar in sprijinul acestor colective 
de creație sătești. Inițiativa trebuie insă 
pe dată tradusă in viață; timpul este 
inaintat ; brigăzile artistice sint aștepta
te la oimp, la ferme.

unor îngrijitori de vaci care aplică îru 
munca lor metode științifice, executa* 
mulsul la ore fixe, respectă rațiile de» 
furajare, diferențiate, potrivit greutății și 1 
producției fiecărui animal, brigada expli
că aproape ca un zootehnician, cum reu
șesc ei să obțină zilnic zece litri de lap
te de la fiecare vacă furajată. Ea cere 
tinerilor care au început să lucreze în 
sectorul zootehnic și în alte ramuri de 
producție, nou înființate, să-și însușeas
că metodele de muncă înaintate, știut 
fiind că este dorit ca : „Azi orice colec
tivist / să fie un specialist”. Astfel de 
programe sînt prezentate chiar la sec
torul zootehnic, într-una din pauze.

La Buciniș, unde sînt numeroși colec
tiviști nou intrați în gospodărie, colec
tiva și-a propus o sarcină de mare cin
ste : să obțină 5.000 kg porumb boabe 
la hectar pe întreaga suprafață desti
nată acestei culturi. Este un lucru ușor ? 
Desigur că nu. „Porumbul 5.000" pretin
de știință, grija pentru calitatea lu
crărilor agrotehnice, exigență față de 
propria ta muncă. Tocmai acest lucru îl 
subliniază programul cel mai nou al bri
găzii, prezentat de curind în cinstea bri
găzilor de cîmp care au pregătit în bune 
condiții semănatul porumbului și care au 
trecut de curînd la această însemnată 
lucrare. Acest program a avut menirea 
să atragă atenția colectiviștilor, tineri și 
vîrstnici, să dea în perioada imediat ur
mătoare atenția cuvenită lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Brigada din Bu
ciniș folosește și satira — firește, cu mă
sură și bine întemeiată — pentru a con
vinge și pe cei care plătesc tribut trăsă
turilor individualiste, de necesitatea de 
a rupe cu ele. Un dialog interesant : un 
colectivist întîlnește pe cineva pe uliță 
— să fie și acela din sat, să nu fie — 
nu-și dă seama blr.e, dar parcă-i e cu
noscut 11 oprește din drum și-l întreabă. 
Acela îi dă asigurări că e și el colecti
vist tot acolo în sat.

— Fugi de-aici, frate, să fii colectivist 
la noi și să nu te cunosc, e ceva de 
necrezut.

— Nu-ți spusei că sînt cutare ? (și ros
tește numele unuia care nu a răspuns 
cum se cuvenea la chemările colectivei).

— Să știi că ai dreptate. Cred că 
te-am văzut acum două săptămîni pe la 
gospodărie, dar n-ai stat prea mult...

Ironia vizează direct, iar ascultătorii 
au putut trage concluzii folositoare.

„Inimi de colectiviști” se intitulează, 
sugestiv, programul brigăzii din Celaru, 
instruită de Gh. Marcu, membru în co
mitetul comunal U.T.M., și biroul meto
dic al casei raionale de cultură. Și ti
tlul nu e întîmplător : programul se 
adresează conștiinței colectiviștilor, dintre 
care mulți au intrat de curînd în gos
podărie —• cîntînd munca lor avîntată și 
punîndu-le în față exemplul înaintat al 
colectiviștilor. Urmînd acest exemplu, 
utemiștii, tinerii colectiviști s-au anga
jat în fața adunării generale U.T.M. să 
lucreze în gospodărie cel puțin cîte 200 
zile-muncă fiecare, în acest an, adică 
mai mult decît minimul stabilit de adu
narea generală a colectiviștilor. Progra
mul dezvoltă ideea : dacă vrem să facem 
azi mai mult decît ieri, mîine mai mult 
decît azi, să ajungem în rîndul gospodă
riilor fruntașe — aceasta cere, în primul 
rînd, prezența la lucru a tuturor colecti
viștilor, oriunde și oricînd îi cheamă 
gospodăria și mai ales în aceste zile cînd 
trebuie executat în termen scurt semă
natul porumbului.

In timpul iernii activitatea brigăzilor 
s-a desfășurat in sălile căminelor cultu
rale și ale colțurilor roșii din gospodă
riile agricole colective. Firește că și 
acum, in zilele de duminică, brigăzile 
prezintă la cămin sau la colțul roșu pro
grame scurte în care, de obicei, fac 
bilanțul săptăminii de lucru și în
deamnă Ia noi realizări. Cel mai adesea 
însă locul brigăzilor artistice de agi
tație este acolo, in mijlocul brigăzilor 
și echipelor de cimp ale colectiviștilor. 
In scopul adaptării activității lor la con
dițiile campaniei agricole din primăvara 
acestui an, este nevoie ca— în aceste 
zile, — organizațiile U.T.M. și metodiștii 
casei raionale de cultură să dea ajutor 
concret colectivelor de creație in alcătui
rea de programe scurte, care să fie îm
prospătate de la o zi la alta, și să cu
prindă aspecte ale muncii colectiviștilor 
pe ogoare. Acum, menirea brigăzii artis
tice de agitație nu e să pregătească 
spectacole de amploare, ci, dimpotrivă, 
activitatea ei să devină graficul viu al 
întrecerii, jurnalul vorbit al brigăzilor și 
echipelor de colectiviști. De aceea, apa
riția ei la locul de muncă, precum și fo
losirea stațiilor de radioamplificare — 
seara, după ce a luat sfîrșit lucrul pe 
cimp — trebuie temeinic, dar operativ 
pregătite. Experiența dobindită în raio
nul Caracal — parțial redată in aceste 
rtnduri — socotim că trebuie generali
zată și în alte raioane.

TEODOR GHEORGHIU
Desene de MIRCEA MILCOVICI

student



Cei ce
Trecuse de mult miezul 

nopții. împreună cu co
munistul Mărgineanu 

Ion, un tînăr de vreo 28 de 
ani, maistru de schimb la la
minorul de profile al Uzine
lor „Industria Sîrmei“-Cîm- 
pia Turzii, stăteam sus în 
cabina de comandă a liniei și 
în liniștea nopții urmăream 
acest du-te-vino neîntrerupt 
pe care țaglele de oțel incan
descent îl făceau trecînd 
printre cilindrii cajelor.

Urmăream și admiram mun
ca aceasta rapidă și migăloa
să pe care laminoriștii o fac 
zi de zi în modul cel mai fi
resc.

— E o meserie care cere pe 
lîngă multe cunoștințe teore
tice și practice, agilitate, mul
tă atenție — mi-a spus tînă- 
rul maistru.

L-am rugat să-mi vorbea
scă cîte ceva despre „băieții 
săi“ cum obișnuiește să 
le spună muncitorilor din 
schimbul său, marea majori
tate tineri ca și el.

— Cu plăcere, dar acum 
trebuie să „schimbăm”. Și din 
cîteva mișcări a fost jos lîn
gă băieți. Linia se oprise, 
acel spectacol feeric dispăru
se. Totul părea liniștit.

Schimbau distanța între 
cilindri în vederea laminării 
unei noi dimensiuni. Aseme
nea schimbări se fac des. 
Cîteodată 4—5 pe schimb. 
Cu cît ele vor fi mai scur
te, cu atît timpul de lucru al

G.A.S. Tufova, raionul Bîrlad, crește multi purcei. Pentru buna lor 
îngrijire, fînăra ingineră zootehnistă Elena Șerban și îngrijitoarea 

Nastasia Chiper fac un control permanent
Foto; F. JAGA 

in vizită la muzeu
Muzeul de istorie și 

știinfele naturii din o- 
rașul Giurgiu este vi
zitat zilnic de nu
meroși oameni ai 
muncii, de elevi, pio
nieri, tineri colecti
viști, Am însoțit zilele 
trecute un grup de 
elevi care au vizitat 
acest muzeu.

La secfia de istorie 
ei au luat cunoștință 
de uneltele din pia
tră folosite de oame
nii primitivi, obiec
tele de gospodărie, 
pescuit, vînătoare, a- 
gricultură, întrebuin
țate de om de-a lun
gul veacurilor, toate

descoperite în preaj
ma orașului și în sa
tele raionului Giurgiu, 
ceea ce atestă că pe 
acest teritoriu au 
trăif oameni în cele 
mai vechi timpuri. Vi
zitatorii au luat cu
noștință de rezultate
le ultimelor cercetări 
geologice efectuate în 
satul Comasca, comu
na Oinac, unde, cu 
prilejul săpăturilor 
s-au descoperit 54 de 
morminte ale popu
larei băștinașe și pp- 
poarelor migratoare, 

în primul trimestru 
al acestui an, cercetă
torii de aici au ținut

La Uzina mecanică din Cîm- 
pina sînt 12 posturi utemiste 
de control. Unele dintre ele 
desfășoară, sub îndrumarea 
organizațiilor U.T.M., o acti
vitate utilă, contribuind la 
mobilizarea tinerilor pentru 
realizarea unor produse de 
calitate, pentru îndeplinirea 
sarcinilor întreprinderii. Ur
mărind activitatea posturilor 
utemiste de control din uzină 
se poate constata de la bun 
început că acestea au făcut 
un pas înainte în comparație 
cu o perioadă trecută. Postu
rile se ocupă numai de activi
tatea tineretului în producție, 
pun acum pe primul plan 
problemele calității produselor, 
ale organizării locului de 
muncă, folosirea judicioasă a 
timpului de lucru. Membrii 
celor mai multe dintre pos
turi stabilesc la începutul lu
nii, în lumina indicațiilor or
ganizațiilor U.T.M. consultîn- 
du-se cu conducerile tehnico- 
administrative, problemele de 
care să se ocupe într-o pe
rioadă dată.

La Uzina mecanică din 
Cîmpina se ridică însă cîteva 
probleme esențiale care arată 
că nu este deajuns ca postu
rile utemiste de control să-și 
propună obiective importante 
în planurile lor de activitate. 
Este la fel de important ca 
ceea ce și-au propus să fie 
îndeplinit prin acele mijloace 
care au maximum de efi
ciență.

Or, se constată că în această

KUUSUl NOSTRU
modelează

laminorului va fi mai mare. 
Mai mare va fi și producti
vitatea. De fiecare dată lami
noriștii caută să „schimbe" 
cît mai repede. îl urmăream 
atent pe „ghidul" meu. Tre
cea pe la fiecare post, da 
sfaturi, controla. în întrecerea 
socialistă, inițiată pe schim
buri, se afla în frunte, dar 
schimbul maistrului Gușă Ion 
îl urmărea îndeaproape.

„Schimbarea" care în mod 
obișnuit durează cîte 10 mi
nute, de astă dată fusese fă
cută în numai patru minute.

— Asta înseamnă că am 
cîștigat șase minute, deci pe 
puțin 20 țagle în plus, adică 
1.000 kg. laminate peste plan, 
ne-a spus el.

Minute, secunde, kilograme. 
Cuvinte de acest fel se aud 
tot mai des în rîndul lami- 
noriștilor de la Cîmpia Tur
zii. Fiecare știe că o țaglă 
laminată în plus înseamnă 
54 kg laminate date peste 
plan, că din această țaglă se 
pot face pe puțin 35 kg. rul
menți, cîteva foi de arcuri 
pentru un vagon de călători, 
tot atîtea kilograme de șuru
buri, piulițe, buloane.

Harnicul colectiv ce lu
crează aci și-a creat în între
cerea cu laminoriștii de la 
Reșița și Hunedoara, Oțelul 
Roșu și Brăila un frumos re
nume. Din întrecerea lor a 
rezultat pe primul trimestru 
al acestui an 830 tone lami
nate peste plan, 10.000 lei

în întreprinderile, In
stituțiile și școlile ora
șului peste 25 de 
conferințe cu teme 
ca : „Aparijia și evo
luția vie{ii pe pămînt" 
„Orînduirile social-is- 
iorice”, la care au 
participat peste 1.200 
de auditori. De ase
menea, au fost orga
nizate expoziții știin
țifice în întreprinderi 
și în comunele raio
nului, care s-au bucu
rat de un deosebii 
interes din partea 
miilor de vizitatori.

PAUL ISAR 
profesor

uzină sînt unele colective ale 
posturilor care-și înțeleg me
nirea într-un mod simplist, 
postul utemist de control 
transformîndu-se în ultimă 
instanță într-o gazetă de pe
rete la care din timp în timp, 
se scriu două-trei articole, se 
afișează una sau două carica
turi.

Iată, de pildă, secția con
fecții piese cauciuc. Aici, 
există un post utemist de con
trol. La gazeta sa erau două 
articole cu teme interesante: 

In centrul atenției 
posturilor utemiste 

de control

roblemele 
roducției

unul despre curățenia la lo
cul de muncă, buna organi
zare, iar altul despre proble
mele aprovizionării secției.

— Cum s-a procedat pentru 
apariția articolului despre cu
rățenie, am întrebat pe tova
rășa Suciu Marița, responsa
bila postului.

— Ne-am strîns toți mem
brii colectivului, ne-a răspuns 
dînsa, am schițat problemele 
?are urma să le cuprindă 
articolul și apoi am făcut le
gătura între ele.

Nu e deci, de mirare că 
articolul era general, nu avea 
eficacitatea necesară. în el

metalul
economii, mai puține rebu
turi și declasate.

Cum de s-a ajuns la aceste 
rezultate? în primul rînd toa
tă lumea învață ; unii la școa
la medie serală (Pantea Ioan, 
Răzoare Achim, Redeșiu Toa- 
der, Duca Cornel, sînt frun
tași atît în muncă cît și la 
învățătură), alții (61) la cursu
rile de ridicare a calificării. 
Sfaturile inginerilor Fărcă- 
șan Ion, șeful secției, Bob Ion, 
tehnolog, al maiștrilor Gușă 
loan și Vezoc Achim sînt de 
folos tuturor. La ieșirea din 
schimb majoritatea dintre ei 
poartă sub braț o carte. O 
împrumută de la biblioteca 
secției care, deși recent înfiin
țată, are 128 cititori perma- 
nenți.

în timpul liber laminoriștii 
merg la spectacole, joacă po
pice sau handbal, ascultă un 
program al brigăzii artistice 
de agitație.

A. BRINZAN 
student

O preocupare

Comitetul U.T.M. de 
la laminorul 800 mm 
din cadrul Combina
tului siderurgic Hune
doara se ccupă în
deaproape de antre
narea ținerilor la 
cursurile de ridicare a 
calificării profesionale. 
Anul trecut au funcțio
nat în secția noastră 
14 cercuri, la care a 
participat majoritatea 
tinerilor. Acest lucru 
a făcut ca tinerii să-și 
însușească o seamă de 
cunoștințe necesare 
în procesul de pro
ducție. Ca urmare, 
peste 120 de tineri 
s-au prezentat la co
misia de examinare 

pentru a obține o ca
tegorie de calificare 
mai superioară, dînd 
răspunsuri bune. Dar 
tehnica nu stă pe loc; 
apar zilnic noi proce
dee de lucru, nor ma
șini pe care tinerii 
vor sa le cunoască. 
De aceea, în adună
rile generale U.T.M. 
din luna martie tine
rii au venit cu pro
punerea ca cercurile 
de ridicare a califică- s 
rii să fie redeschise'. 
Comitetul sindkatulcii 
și conducerea admi
nistrativă a sectorului, 
analizînd această pro
blemă, au organizat 
17 cercuri de ridicare

Fruntașii abatajului
(Urmare din pag l-a)

găsești mereu prin abataje, deșj^ 
acolo loțul e mai strimt. *

Ce să-i faci, zîm beșfe el
încurcat. Aici mi-am trăit viața.

$1 UN INGINER...

E fiu de miner și de mic a cu
noscut viața grea pe care a 
dus-o părintele său la mina din 
Cristolțel. Intr-o zi, a așteptat și 
el, plingind odată cu ceilalți oa
meni dm sat, la gura minei. Un
deva, în admcuri s-a furpat o 
galerie. Tatăl său a scăpat, dar 
în sufletul lui a rămas, ca o rană, 
amintirea acelei zile.

Ca miner, a lucrat mai înfîi la 
suprafață. Apoi în mină. In 1949 
e trimis sa-și continue studiile. 
Statul îi acordă o bursă 
și, în toamna anului 1956, termină 
Institutul de mine din Petroșeni. 
Și iafă-l un an mai tlrziu aici la 
Sărmășag, pășind în mină ca om 
învățat.

Oamenii l-au îndrăgit repede. 
Era doar ortac de-al lor. Știe ce 
înseamnă să scoți cărbune.

Cind am intrat în birou, nu 
știam care dintre minerii adunați 
acolo era inginerul. Ne-am oprit 
descumpăniți în ușă și am între
bat.

— Tovarășul inginer Alexe lliei
De sub o cască ne privesc doi 

ochi căprui. Ne așezăm la o

erau cuprinse formulări de a- 
cest gen : „Ar fi bine ca mun
citorii să facă curățenie la 
locul lor de muncă, ar fi 
bine...".

Experiența obținută de mul
te organizații U.T.M. din în
treprinderi arată că mijlocul 
cel mai eficace prin care poate 
acționa postul utemist de con
trol este raidul. Să ne oprim, 
de pildă, tot la secția confecții 
piese cauciuc și să presupu
nem că postul utemist de con
trol se ocupă de acțiunea de 

p
p

ridicare a calificării. ’Aceasta 
pentru că aici sînt organizate 
cursuri dar ele se țin foarte 
rar, iar atunci cînd se țin, nu 
toți tinerii le frecventează. 
Sînt apoi mulți tineri la liceul 
seral pentru care nu se orga
nizează acțiuni specifice pri
vind ridicarea calificării lor 
profesionale. Să presupunem, 
deci că postul își propune să 
organizeze un raid, să cerce
teze amănunțit această pro
blemă, să discute cu condu
cerea secției, cu ingineri, teh
nicieni, maiștri, muncitori 
vîrstnici. în post sînt trei ti-

Pentru o producție 
mare de struguri
In aceste zile în podgoria gos

podăriei agricole de stat Segar- 
cea se lucrează de zor. Inginerul 
Ion Puianu merge de Ia o echi
pă la alta, stă de vorbă cu mun
citorii explicîndu-le cum trebuie 
tăiată vița de vie, cum trebuie 
susținută. Anul trecut gospodăria 
a obținut 20.000 kg struguri la 
hectar. Anul acesta și-a propus 
să obțină producții și mai mari. 
De aceea acum sînt folosite din 
plin zilele bune de lucru pentru 
efectuarea lucrărilor de sezon.

Astfel au fost dezgropate cele 
218 ha vie. Acum, pe. parcelele 
mai slab productive se aplici 
îngrășăminte chimice iar pe te
renurile mai uscate, s-a început 
prășitul.

ILIE LEPĂDAT
agronom

a calificării pe profe
sii, în funcție de pre
gătirea fiecărui munci
tor. Comitetul U.T.M. 
s-a preocupat ca la 
aceste cursuri să par
ticipe toți tinerii.

Graficele cu ține
rea lecțiilor, precum 
și programele anali
tice au fost afișate 
deja la locurile de 
muncă. In cadrul sec
torului nostru se vor 
mai ține și conferințe 
tehnice, mai ales pen
tru muncitorii care 
urmează liceul seral.

MIHAI PURȚUC 
maistru

masă șl ipginerul ne povestește 
despre mină.

4n lunile ianuarie și februa
rie ale acestui an am realizat eco
nomii in vâloare de 120.170 de 
lei. Producția față de aceeași pe
rioada a anului trecut a crescut cu 
118,48 la sută. Și asta înseamnă 
mult. Cărbunele pe care îl dăm 
e de calitate și sterilul reușim 
să-l eliminăm aproape în între
gime.

Țîrîitul telefonului ne întrerupe.
— Alo, da ’. Bine, cobor ime

diat I
Îndesîndu-și pe cap cascheta, 

se îndreaptă spre intrarea minei...

neri. Ei vor putea însă acțio
na eficace dacă la acest raid, 
vor antrena și cîțiva ingineri, 
muncitori fruntași. Participa
rea, alături de membrii pos
tului. a unor asemenea oa
meni la raid, va duce cu sigu
ranță la descoperirea tuturor 
problemelor ce se pun în pri
vința ridicării calificării ti
nerilor, se vor afla cau
zele slabei pregătiri pro
fesionale a unora dintre 
tineri, se vor găsi mijloacele 
prin care și tinerii de la se

ral să-și ridice în permanența 
calificarea. în concluzie se vor 
putea da și soluțiile, se vor 
face propunerile cele mai in
dicate.

După o asemenea muncă de 
investigație largă, colectivul 
care a participat la raid va 
aduce toate acestea la cuno
ștința conducerii secției sau 
întreprinderii, a comitetului 
U.T.M., va propune soluțiile 
pentru remedierea lipsurilor. 
Apoi va trece la redactarea 
unor articole, a unor propu
neri, caricaturi, versuri sati
rice etc. pentru un număr sau 

Plecarea delegației 
Comitetului de Stat 

al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru 
folosirea energiei 

atomice
Vineri seara, delegația Co

mitetului de Stat al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru folosirea energiei ato
mice condusă de prof. V. S. 
Emelianov, care, la invitația 
Comitetului pentru energie nu
cleară al Consiliului de Mi
niștri, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit Capitala 
plecînd spre patrie.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de 
tov. Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului pentru 
energie nucleară al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ro
mine, acad. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de fizi
că atomică, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne și oameni de știință din do
meniul fizicii nucleare.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)
-----•-----

Sosirea ministrului 
Danemarcei 

în R. P. Romînâ
/

Vineri a sosit la București 
Joachim Henrik Georg, Baron 
de Zytphen-Adeler, trimis 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Danemarcei în 
Republica Populară Romînă.

La sosire el a fost salutat de 
N. Șerban, director ad-interim 
al Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe.

A fost de față Willian Wint- 
her Schmidt, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Danemar
cei la București.

(Agerpres)

Sosirea de la Praga 
a delegației C.C.S.
Vineri după-amiază a sosit 

de la Praga delegația Consi
liului Central al Sindicatelor 
din țara noastră, condusă de 
tovarășul Martin Isac, pre
ședintele C.C.S., care a vizitat 
timp de 10 zile R. S'. Ceho
slovacă la invitația Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
această țară.

Delegația a fost primita la 
aeroport de membri, ai .Rce- 
zidiului și Secretariatului 
C.C.S. și de activiști ai sindi
catelor.

La sosire a fost de față Ja
roslav Sykora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

(Agerpres)

INFORMAȚIE
Vineri dimineață a părăsit 

Capitala plecînd la Roma de
legația Grupului național ro- ■ 
mîn al Uniunii interparlamen
tare, care va participa la reu
niunile de primăvară ale Uni
unii interparlamentare. ■

Din delegație fac parte acad. 
Mihail Ralea. președintele Co
mitetului de conducere al 
grupul-ui, Zoe Rigani și Barbu 
Solomon, membri ai grupului.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale.

(Agerpres)

două din gazeta postului ute
mist de control.

Ne-am informat și despre 
activitatea postului de la me
canica I, sectorul B. La ga
zeta sa era afișat articolul: 
„Tineretul, ajutor prețios 
în îndeplinirea planului pe 
1962“. Membru postului au 
procedat just cînd și-au pro
pus să se ocupe de o aseme
nea temă. Rezolvarea ei a 
fost însă defectuoasă, forma
lă. Tema era foarte intere

santă. Dar cum trebuia să 
procedeze colectivul postului?

El trebuia să facă din a- 
ceasta o dezbatere largă cu 
conducătorii locurilor de mun
că, cu tineri, să-i între
be : cum credeți că ar pu
tea să contribuie mai bine ti
nerii Ia rezolvarea sarcinilor 
de producție ale sectorului ? 
Fiecare ar fi arătat, în mod 
foarte concret, pe ce căi pot 
contribui tinerii, ar fi arătat 
in ce direcție trebuie să-și 
concentreze anumiți tineri e- 
forturile pentru ca aportul lor 
la îndeplinirea sarcinilor sec
torului să fie mai substanțial.

TURNEUL
UEFA

în fotografie: un atac la poarta 

formafiei belgiene al juniori

lor noștri,

Fofo : V. RANGA

Pe mîine, băieți!
de Dan Deșliu

Băieți, doar cîteva cuvinte, 
acum, după finalul drama
tic al acestei partide, pe 

care n-o vom uita așa de ușor.,.
Îmi îngădui să vi le spun, pen

tru că v-em mai spus și aiteie, 
nu de mult, cu prilejul trialului 
de pe Giulești. V-am văzut 
atunci pentru prima oară îm
preună, luptînd din greu, pe te
ren desfundat, Impgipva unei 
echipe mai teri — pare-mi-se — 
decit juniorii Belgiei. V-am vă^f 
— coincidentă I — conduși cu 
2-0, egalîrid apoi, și in cele din 
urmă (aici, din păcate, nu se mai 
potrivește...) marcînd golul vic
toriei.

De aceea, cînd Beurlet a înscris 
în minutul doi, cu concursul lui 
Adam ache și Măndoiu, mi-am zis: 
nu-i nimic, se întîmplă I Băieții 
abia or să se îndîrjească, or să 
ia meciul mai în serios.

Și cum vecinii de tribună se a- 
tâtau ; îngrijorați, le-am spus : — 
Aveți răbdare — o să-i vedeți 
peste zece minute I

De voi era vorba...
Au trecut zece, douăzeci — a 

venit pauza : tabela de marcaj 
arăta 0-1 pentru noi, băieții pe 
care-i știam nu apăruseră pe te
ren, iar eu a trebuit să-mi caut 
alt loc...

Nici acum nu-nțeleg ce s-a în- 
tîmplat cu voi în acele — de 
tristă amintire — 40 de minute. 
Sigur, dușul a lost cam rece — 
un gol stupid, chiar la-nceput — 
dar mai aveați în față tot me
ciul I Aveați cu voi zecile de mii 
de spectatori, care vă încurajau 
frenetic la fiecare sclipire, la fie-

Numai după aceasta mate
rialul strîns ar fi trebuit să 
se publice în gazeta postului.

Superficialitatea, confunda
rea îndatoririlor postului ute
mist de control cu sarcinile 
curente ale colectivului unei 
gazete de perete obișnuite se 
explică, printre altele, și prin 
slaba îndrumare acordată pos
turilor de comitetul U.T.M. 
pe uzină, de birourile organi
zațiilor U.T.M. din secții. Aici, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe uzină, ca de altfel și comi
tetul orășenesc U.T.M. au de 
spus un cuvînt important.

Trebuie arătat apoi și des
pre controlul exercitat asupra 
activității posturilor. Căci 
atît secretarul comitetului 
U.T.M. cît și comitetul orășe
nesc au indicat uneori cum 
trebuie să-și desfășoare acti
vitatea posturile dar au „ui
tat" să controleze cum sînt 
transpuse în practică indica
țiile date.

Ar fi deosebit de util să se 
organizeze, de exemplu, de 
către comitetul U.T.M., îm
preună cu posturile utemiste 
de control, raiduri model pe 
anumite probleme, să se arate 
în amănunțime, cum să-și 
desfășoare posturile activita
tea. Numai astfel — și nu ca 
obișnuite gazete de perete — 
posturile utemiste de control 
din uzină ar aduce o contri
buție la desfășurarea la un 
nivel și mai înalt, a activită
ții tineretului în producție.

I. BODEA 

care acțiune închegată, ori cît de 
rare au fost asemenea momente 
în prima repriză.

A trebuit să treacă încă o ju
mătate din cea de a doua parte 
a jocului, să simțim, cum ar zice 
poetul, aripile de gheață ale în
vingerii foșnind în preajma noa
stră ,pînă ce, în sfîrșit „ați apă
rut" pe teren I Am început să-l 
recunosc pe Gergely, în interul 
acela blond, care, deși muncise 
mult și pînă atunci, făcuse totuși 
unele greșeli de care nu-l cre
deam în stare... lată-l și pe Haj- 
du, extrema care nu știe numai 
să fugă, pe cît îmi amintesc, dar 
mai și centrează, mai și trage — 
și nu la întîmplare... Treptat, au 
apărut și Neșu și Avram și „ceva" 
din Matei... Ei, da, asia parcă 
mai seamănă cu echipa pe care 
o știam I A urmat o bara, alta
— în fine, golurile I

Ați smuls, în ceasul al doispre
zecelea, o „remiză", într-un meci 
pe care mulți, poate și voi, îi 
credeau dinainte cîștigat. Și, evi
dent, se putea cîștiga.

De ce s-au petrecut toate as
tea, rămîne să reflectați voi, în 
primul rînd, și să acționați în con
secință. Cu elanul și ambiția care 
vă sînt proprii, cu viteză și clari
tate în acțiunile ofensive, nedînd 
răgaz adversarului nici o clipă, or- 
ganizîndu-vă calm și rapid în 
apărare. Așa cum ați făcut în acel 
memorabil sfert de oră de la 
sfîrșit, în fața belgienilor, cînd pe 
teren a existat într-adevar o sin
gură echipă Așa vrem să vă ve
dem chiar mîine după-amiază, pe 
„23 August" Pentru ca situația 
mi se pare clară : de-acum înco
lo, există o singură cale. Meciuri
— au rămas două. Patru puncte 
in fața Portugaliei și R.F. Germa
nă v-ar aduce calificarea. Știm, 
nu va fi ușor — doar i-am văzut 
la lucru pe viitorii voștri adver
sari. Și totuși, sînt convins că pu
teți să învingeți I Cu toții conti
nuăm să credem în succesul vos- 
stru, nu numai pentru că vă cu
noaștem mai de mult, dar mai 
ales pentru ceea ce ați arătat în 
ultima parte a întîlnirii cu Belgia.

Personal, am o singură dorință: 
să vă văd pe teren, incepînd din 
minutul unu și nu din al șaizeci 
și unulea...

Pe mîine, băieți I

Pe scurt
Pe terenurile clubului Progresul 

din Capitală a Început vineri în- 
tîlnirea internațională amicală de 
tenis dintre echipele selecționate 
ale R. P. Romine și R. P. Polone. 
După prima zi scorul este de 2—0 
în favoarea jucătorilor romîni. 
Tiriac a dispus cu 6—2 ; 6—2 ; 
6—4 de Orlikowski, iar Năstase 
l-a întrecut cu 6—4; 6—2; 6—2 
pe Gasiorek.

• Vineri la Galați, a avut loc 
întîlnirea internațională de lupte 
dintre reprezentativa Cubei și se
lecționata orașului. Victoria a re
venit luptătorilor gălățeni cu sco
rul de 4—2.

(Agerpres)

La însămînțatul porumbului
(Urmare din pag l-a)

tul porumbului am întîlnit și la 
G.A.C. Movileni, Podul Iloaiei și 
în alte gospodării agricole co
lective.

Mai multă 
operativitate

Sînt însă în raion și unele 
gospodării agricole colective 
unde lucrările merg mai ane
voios. La Trifești, de pildă, gos
podăria agricolă în care muncesc 
peste 300 de tineri, a rămas încă 
mult în urmă chiar cu lucrările 
din prima epocă. Pînă la aceas
tă dată aici nu a început încă 
nici măcar semănatul sfeclei de 
zahăr. Cu toate recomandările 
făcute de sfatul popular raional, 
nici pînă în prezent nu a început 
semănatul porumbului. In ase
menea împrejurări trebuie luate 
cele mai serioase măsuri ca, pa
ralel cu terminarea lucrărilor din 
epoca I-a într-un timp cît mai 
scurt, să se înceapă semănatul

REZULTATE

Grapa A —• București

R. F. Germana — Portuga
lia 1-1 (1-0).

R. P. Romînă — Belgia 2-2 
(0-1).

Meciul dintre R. F. Germană ș7 
Portugalia a fost viu disputai, 
distingîndu-se fantezia și tehnijca 
înaintării' portugheze, apărarea și 
linia de mijloc a echipei R. F. 
Germane.

Grupa B — PloieșH

R. P. Bulgaria — Olanda 
1-1 (0-1).

R. P. F. Iugoslavia — An
glia 5-0 (2-0).

Ambele echipe au ratat nume
roase ocazii. Golifirile au fost în
scrise din greșeala stoperilor. Deși 
în 10 oameni, echipa bulgară a 
avut superioritatea în joc. Olan
dezii' le-au. dat însă o replică 
neașteptată, practicîftd1 un joc clar 
de calitate.

Grupa C — Constanta

Turcia — R. P. Ungară 1-0 
(1-0).

Franța — Spania 1-1 (1-0).
Echipa maghiară' s-a prezentat 

slab. Formația turtea a fost mai 
tehnică, mai combativă. Ea a reu
șit să marcheze în minutul 9 un 
gol din lovitură de 11 metri. Ju
cătorii maghiari nu au putut pă
trunde prin apărarea turcă.

Al doilea joc a fost de o bună 
factură tehnică. S-a jucat un fotbal 
în mare viteză, cu schimburi de/ 
pase rapide și cu faze palpitante) 
de la o poartă la alta.

Grupa D — Brașov

Italia — R. P. Polonă 3-0 
(1-0).

Selecționata Brașov — Aus
tria 3—1 (0-0)

Echipa italiană a avut cîteva 
individualități de valoare : Trom- 
bini, Zigoni, Perenii. în jocul de 
cîmp polonezii au fost egali ita
lienilor, însă atacul lor a fost 
ineficace în faza de finalizare, 
încetinind ritmul.

în primul meci, brașovenii și-au 
depășit net adversarii.

Grupa E — Ciul

K. D. Germană — Grecia 
3-2 (1-1).

R. S. Cehoslovacă—U.R.S.S. 
2-1 (1-0).

Ambele meciuri au fost viu dis
putate, fiind partide de mare 
luptă. S-a acționat în viteză. 
R. D. Germană a jucat prin mingi 
lungi, în 2—3 pase ajungînd la 
poarta lui Dionisiade. Grecii au 
jucat prea mult pe centru.

în al doilea meci s-a vădit un 
joc de apărare al ambelor echipe. 
Juniorii sovietici meritau un re
zultat de egalitate pentru că au 
dominat mai mult. Echipa ceho
slovacă a reușit să mențină re
zultatul datorită unei bune orga
nizări a apărării.

porumbului. Aici și organizația 
de bază U.T.M. —- secretar Mi
hai Burlacu — are un rol în
semnat. Cei 300 de tineri repre
zintă o forță importantă de lucru 
în gospodărie. Multe dintre cele 
60 de atelaje existente în gos
podărie — și care trebuie djn 
pliu folosite acum —- sînt încre
dințate tineretului. Tinerii pot, 
de asemenea, alături de vîrstnici 
să lucreze pe semănători. Acum 
nu e nevoie și nici nu e timpul 
să se țină ședințe — cum se 
intenționa să se facă. Se cere 
mobilizarea concretă, imediată a 
celor mai buni tineri la termi
narea lucrărilor campaniei a- 
gricole.

Intr-un fel oarecum asemănă
tor stau lucrurile și la G.A.C. 
Dobrovăț și în alte cîteva gos
podării. Iată de ce și comitetul 
raional U.T.M. trebuie să se o- 
cupe cu mai multă grijă de or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
aceste gospodării, să le ajute 
mai mult în mobilizarea tineri
lor colectiviști la lucrările din 
această campanie.
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Un comunicat 
al r. m. i. d.
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Tratativele pentru
dezarmare de la Geneva
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GENEVA 20. — De 1^ tri
misul special Agerpres, N. 
PUICEA: Consimt Statele
Unite să nu facă experiențe 
nucleare în timpul tratativelor 
de la Geneva? „Nu, nu ne 
luăm un astfel de angaja
ment. Am spus-o ieri și o 
repet astăzi". Această între
bare pusă de reprezentantul 
sovietic, V. A. Zorin și răspun
sul dat de delegatul american 
Arthur Dean reflectă în esen
ță conținutul ședinței de vi
neri a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

La începutul ședinței repre
zentanții Angliei, U.R.S.S. și 
S.U.A. au raportat Comitetu
lui despre ședința din 19 a- 
prilie a subcomitetului pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară care urma să 
găsească o bază pentru con
tinuarea tratativelor cu pri
vire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară.

După cum se știe, la
aprilie delegația sovietică a 
pus delegațiilor S.U.A. și Ma
rii Britanii două întrebări 
clare și concrete : dacă sînt 
dispuse să adopte ca bază 
pentru tratativele viitoare în 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară memo
randumul prfezentat de cele 8 
țări neutre și dacă sînt hota- 
rîte să-și asume obligația de 
a n’ efectua explozii nucleare 
atîta timp cit se desfășoară 
aceste tratative.

Răspunsurile și explicațiile 
date joi în subcomitet și vi
neri la ședința plenară a Co
mitetului celor 18 state de re
prezentanții S.U.A. și Angliei 
demonstrează în mod clar că 
ei nu doresc să ducă tratative 
constructive. Atitudinea con
structivă a țărilor socialiste 
față de propunerea neutrilor 
i-a pus și mai mult în 
încurcătură pe reprezentanții 
țărilor N.A.T.O. Tocmai de

aceea preocuparea lor esen
țială în ședința de vineri a 
fost căutarea de „argumente" 
care să justifice respingerea 
de către ei a memorandumu
lui.

Dacă delegații american și 
englez nu au cerut în mod 
direct ca reprezentanții țări
lor neutre să-și adapteze pro
punerea gusturilor lor, acest 
lucru l-a făcut în schimb 
partenerul lor din N.A.T.O. — 
delegatul Italiei — care a ce
rut autorilor memorandumu
lui să-i modifice textul.

Tactica puterilor occidenta
le a fost supusă unei 
bine argumentate de 
reprezentantul sovietic, 
Zorin. Arătînd că în 
ședinței de joi a subcomitetu
lui pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară dele
gația sovietică a depus maxi
mum de eforturi pentru a se 
găsi o modalitate de rezol
vare grabnică a problemei în
cetării experiențelor nucleare, 
el a demonstrat în mod con
vingător că dacă S.UA. și 
Anglia ar dori intr-adevăr în
cheierea unui acord cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, ele s-ar situa 
pe o poziție mai rațională și 
mai elastică. Cererile S.U.A. 
și Angliei ca U.R.S.S. să ac
cepte condițiile lor, a subli
niat în legătură cu aceasta 
V. A. Zorin, nu oferă și nu 
pot oferi o bază reală pentru 
un acord. Pe de altă par
te, a continuat el, deși pe 
baza propunerii țărilor neu
tre se poate ajunge rapid 
la un acord, S.U.A. și Anglia 
își continuă linia periculoasă 
spre reluarea experiențelor cu 
arma nucleară, care poate 
avea consecințe extrem de 
grave. Sînt periclitate, atît 
tratativele cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară, cit ș: tratativele cu 
privire la dezarmare în ge
neral.

critici 
către 

V. A. 
cursul

Ziare indiene protestează împotriva 
experiențelor nucleare americane

Poriția puterilor occidentale 
a fost criticată și de repre
zentantul Bulgariei. Faptul că 
aceste țâri nu vor să accepte 
memorandumul țărilor neutre 
drept bază pentru tratative, a 
subliniat el, dovedește că pu
terile occidentale doresc să 
inmorminteze inițiativa utilă 
a țărilor neutre.

La sfîrșitul ședinței din 20 
aprilie au luat cuvîntul repre
zentanții Indiei și R-A.U-, țări 
care au participat la elabo
rarea memorandumului. Ei au 
cerut din nou puterilor nu
cleare să reia fără intirziere 
tratativele cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară, folosind drept punct 
de plecare propunerile țărilor 
neutre.

Discuțiile de vineri din ca
drul Comitetului au arătat că 
S.U.A. și Anglia se mențin 
tot pe vechile lor poziții in- 
trucît nu doresc să se ajungă 
la un acord asupra încetării 
experiențelor nucleare care ar 
împiedica efectuarea apropia
telor lor experiențe din Pa
cific. Poziția țărilor socialiste 
și în primul rind a U.R-S.S. 
este recunoscută de către ma
joritatea participanților la 
tratative ca o poziție flexibilă 
și constructivă, menită să dea 
un nou impuls lucrărilor pri
vind interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară. In acea
stă ordine de idei, reprezen
tantul R.A.U. a salutat hotă- 
rîrea Uniunii Sovietice de a 
duce tratative pe baza 
punerilor țărilor neutre.

La conferința de presă 
a avut loc după ședința _ 
nară de vineri, reprezentan
tul U.R.S.S., V. A. Zorin, a 
informat pe ziariști despre 
poziția delegației sovietice în 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară și a de
clarat că delegațiile S.U.A. și 
Angliei au acceptat propu
nerea delegației sovietice ca 
în după-amiaza zilei de 24 a- 
prilie să aibă loc o nouă șe
dință a subcomitetului în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Răspun- 
zînd apoi la întrebările cores
pondenților. V. A- Zorin a 
subliniat că delegația scrrie-

pro-

care 
ple-

DELHI 20 (Agerpres). — In 
India crește valul de indig
nare și protest împotriva 
proiectatelor experiențe ame
ricane cu arma nucleară în 
atmosferă și împotriva pozi
ției pe care s-au situat pute
rile occidentale la tratativele 
de Ia Geneva. Reflectînd sta
rea de spirit a opiniei publice 
indiene, ziarul „Nav Jivan“ 
scrie : „Pentru a nu crea noi 
dificultăți în calea spre un 
tratat este extrem de impor
tant să nu fie efectuate expe
riențe nucleare, cel puțin în 
timpul tratativelor de la Ge
neva. Amenințarea S.U.A. că 
vor relua experiențele nucle-

are în viitorul apropiat a cre
at o situație periculoasă".

Referindu-se la pretențiile 
puterilor occidentale în ce pri
vește inspecția internațională, 
ziarul „Jugentar" scrie: „Nu 
există nicidecum necesitatea 
de a se trimite vreo comisie 
internațională într-o țară sau 
alta pentru a stabili dacă se 
încalcă tratatul cu privire Îs 
interzicerea experiențelor nu
cleare. Instrumentele științi
fice existente pot furniza cele 
mai precise date privind a- 
ceste experiențe. Intr-adevăr 
nu există nici un temei pen
tru a insista asupra trimiterii 
unei comisii internaționale inunei comisii internaționale 
Uniunea Sovietică".

ANGLIA: Deputății laburiști 
cer aminarea experiențelor

nucleare occidentale
LONDRA 20 (Agerpres). — 

La 19 aprilie, deputății labu
riști au ridicat din nou în Ca
mera Comunelor problema ex
periențelor cu arma nucleară 
proiectate de S.U.A. în regiu
nea insulei Christmas.

Laburistul John Rankin a 
cerut primului ministru să stă
ruie ca președintele Kennedy 
să amine experiențele pină ce 
va fi studiat memorandumul 
in problema încetării experien
țelor cu arma nucleară prezen
tat de țările neutre Comitetu
lui celor 
dezarmare.

Guvernul 
propunerea 
declarat laburistul F. Allaun, 
„întrucit aceasta este, după 
toate probabilitățile, ultima 
noastră șansă“.

Laburistul Konni Zilliacus a 
arătat în declarația sa că gu
vernul, considerind că planul 
prezentat de țările neutre este 
riscant, preferă ceea ce este 
mai rău, și anume primejdia

18 state pentru

trebuie să sprijine 
țărilor neutre, a

intensificării cursei înarmări
lor.

Răspunzindu-le laburiștilor, 
Macmillan a declarat că nici 
nu poate fi vorba de o anulare 
a experiențelor nucleare pro
iectate, fără garantarea fermă 
a unei inspecții internaționale.

In ciuda poziției deputaților 
laburiști — care cer aminarea 
experiențelor nucleare, — lide
rul partidului laburist Gait- 
skell s-a solidarizat cu Mac
millan. Totodată, Gaitskell a 
sprijinit cererea adresată pri
mului ministru de A. Hender
son și alți laburiști să se or
ganizeze o întilnire la cel mai 
înalt nivel in vederea rezol
vării problemei încetării expe
riențelor nucleare.

Macmillan a spus că va pu
tea face o declarație în această 
privință numai după ce va dis
cuta această problemă cu pre
ședintele Kennedy și cu alți 
conducători de stat care sint 
aliați ai Angliei.

Pe scurt

La lucrările sesiunii, c^re 
s-a deschis la » martie au 
participat 8S7 de membri ai 
Comitetului pe intreja Chină 
al Consiliului Consultativ Po
litie Popular.

Sesiunea a aprobat raportul 
vicepreședintelui Comitetului 
pe întreaga Chină al Consiliu
lui Consultativ Politic Popular 
și raportul premierului Cin 
En-Iai cu privire la activita
tea guvernului.

In S. U. A.: buget militar
record

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— In aceeași zi în care delega
ția americană a prezentat spre 
examinare Comitetului celor 18 
state de la Geneva un proiect 
de tratat cu privire la dezar
mare, Camera Reprezentanți
lor a S.U.A. a adoptat aproape 
fără a discuta un buget mili
tar record pentru timp de pace.

Proiectul de lege cu privire 
la bugetul militar prevede alo 
cații în sumă de peste 47,8 mi
liarde dolari pentru armată, 
flota maritimă de război ș 
forțele aeriene militare ale 
S.U.A. pe anul financiar care 
va începe la 1 iulie. Aceasta 
depășește cu 1,3 miliarde do-

lari alocațiile militare pe fi
nul financiar în curs și cu 7,4 
miliarde alocațiile din anul 
trecut.

Se presupune că Senatul va 
aproba în curînd proiectul de 
lege adoptat de Camera Re
prezentanților.

Cu toate că cheltuielile pre
văzute de proiectul de lege 
sînt uriașe, ele nu epuizează 
ntreg capitolul cheltuielilor 

în scopuri militare. Dacă se 
ține seama de cheltuielile pen
tru ajutorarea statelor străine 
și de alte măsuri cu caracter 
militar, alocațiile militare pe 
anul financiar viitor vor de
păși 55 miliarde dolari.

Federația Mondială a Ti
neretului Democrat a 
dat publicității un co

municat în legătură cu sărbă
torirea zilei de 24 aprilie — 
ziua de luptă a tineretului lu
mii împotriva colonialismului 
și pentru coexistență pașnică. 

In comunicat se arată prin
tre altele: știm că menținerea 
păcii mondiale creează condi
ții favorabile pentru dezvol
tarea viitoare a mișcării de 
eliberare națională, mișcare 
care a contribuit într-o mă
sură foarte importantă la 
menținerea păcii mondiale, se 
arată în comunicat. Astăzi 
forțele păcii, 
independenței 
mai puternice 
colonialismului 
mului.

In această 
F.M.T.D. transmite cel 
călduros salut poporului alge- 
rian și poporului cuban, asi
gură de întregul său sprijin 
poporul indonezian în lupta 
pentru eliberarea Irianului de 
vest și își exprimă solidarita
tea cu poporul și tineretul din 
Camerun, Angola, Guatemala, 
Laos, Vietnamul de sud etc.

F.M.T.D. cheamă pe tinerii 
din întreaga lume să ia parte 
activă la sărbătorirea zilei de 
24 aprilie și să-și întărească 
solidaritatea pentru victoria 
aspirațiilor tineretului.

democrației și 
naționale sînt 
decît cele ale 
și imperialis-

zi istorică, 
mai

Congresul Uniunii 
Naționale a Studenților 

Francezi

La Reims își continuă lu
crările cel de-al 91-lea 
Congres al Uniunii Națio

nale a Studenților Francezi. în 
cursul dezbaterilor de joi pri
mul a luat cuvîntul Dominique 
Wallon, președintele U.N.E.F„ 
care în cuvîntul său a amintit 
despre lupta dusă de studenții 
francezi în ultimii ani pentru 
pace în Algeria, pentru înceta
rea războiului colonialist.

Dominique IX allon a relevat 
ci și în viitor studenții francezi 
vor contribui prin toate posibi
litățile lor, neprecupețindu-și 
forțele, la dezvoltarea colaboră
rii dintre poporul francez și cel 
algerian.

Cu o atenție deosebită a fost 
primit salutul adresat de unul 
din studenții algerieni Congre
sului Național al Studenților 
Francezi.

la recepție au 
ovații pe N. S.

Comsomolului au luat sfîrșit
MOSCOVA 20 (Agerpres).— 

Vineri la Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S. s-a dat citire me
sajului adresat congresului de 
către eroul național al Gre
ciei, Manolis Glezos. Apoi au 
rostit cuvîntări de salut re
prezentanții organizațiilor de 
tineret din Mexic, Suedia, Co
lumbia, Izrael, Senegal, Peru, 
Maroc, Martinica, Bolivia, 
Uruguay, Sudan.

Congresul a adoptat în una
nimitate un salut adresat Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice. Lucările Congresului au 
luat sfîrșit.

în cursul zilei de vineri a 
avut Ioc Plenara C.C. al 
U.T.C.L. Serghei Pavlov a fost 
reales prim-secretar al Comi
tetului Central al Comsomo
lului. Liubov Baliasnaia, Ab
durahman Vezirov, Marina 
Juravleva, Viktor Duvakin, 
Alexandr Kamșalov și Vadim 
Saiușev au fost aleși secretari 
ai C.C. al Comsomolului.

La Kremlin a avut loc o 
recepție organizată de C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S. în cin
stea oaspeților străini la cel 

Congres alde-al XFV-lea 
Comsomolului.

Situația

Participanții 
salutat cu vii 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. și pe ceilalți con
ducători ai partidului comu
nist și ai guvernului sovietic.

Luînd cuvîntul, N. S. 
Hrușciov a îndemnat tineretul 
din întreaga lume să întă
rească prietenia și unitatea, să 
lupte pentru pace, pentru 
dezarmarea generală și totală, 
împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru elibe
rarea țărilor coloniale.

N. S. Hrușciov a toastat pen
tru prietenia între popoare, 
pentru Comsomolul sovietic, 
pentru tineretul din întreaga 
lume.

După ce s-a adresat oaspe
ților, Serghei Pavlov, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S S., au luat cuvîntul Piero 
Pieralli, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, Jiri Pelikan, președintele 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, precum și conducăto
rii delegațiilor de tineret din 
China, Polonia, Cuba, Mali, 
India.

Conducătorii Partidului co
munist și ai guvernului sovie
tic au avut convorbiri cor
diale cu reprezentanți ai tine
retului din străinătate.

din Argentina se menține

(Ager- 
agen-

BUENOS AIRES 20 
pres). — Corespondenții 
țiilor de presă sînt de părere că 
Argentina se îndreaptă spre o 
dictatură militară fățișă. Ziarul 
„La Prensa" a anunțat că la 19 
aprilie forțele armate au dat un 
ultimatum președintelui Guido 
cerîndu-i să decreteze anularea 
imediată a rezultatului alegeri
lor din 18 martie și interzicerea 
activității Partidului comunist, a 
partidului peronist și a unor 
organizații de masă. In același 
timp, poliția a efectuat în în
treaga țară, mai ales în marile 
orașe — Buenos Aires, La Pla
ta. Santa Fe și Tucuman — rai
duri și percheziții masive în 
cursul cărora au fost arestate 
156 de persoane. Printre cei a- 
restați se numără scriitorul gua
temalez Miguel Angel Asturias, 
ziaristul argentinean Juan Mora 
y Araujo, dr. Silvio Frondizi, 
fratele fostului președinte, dr. 
Manuel Galitch, fost ministru de 
Externe al Guatemalei, condu
cători ai Federației studenților 
universitari, ai Partidului socia-

list. Totodată autoritățile mili
tare au anunțat că garnizoana 
din Buenos Aires va fi întărită 
cu alți 15.000 de oameni și toate 
demonstrațiile publice vor fi in
terzise, pentru a împiedica ma
nifestațiile de protest cu prile
jul zilei de 1 Mai.

Referindu-se Ia demisia mi
nistrului de Interne, Martinez, 
care a trebuit să-și părăsească 
postul în urma presiunilor mi
litarilor, agenția France Presse 
relatează, referindu-se la cercuri 
bine informate, că această de
misie va provoca „o reacție în 
lanț“, întrucît miniștrii Muncii 
și Agriculturii, Puiggros și 
Urient, se pregătesc să-i urmeze 
exemplul.

Semnarea protocolului
cu privire la schimbul de mărfuri 
între U. R. S. S. și R. P. Chineză
PEKIN 20 lAgerpre*). — La 

20 aprilie, la Pekin a foit 
tesanat protocolul cu privire 
la aehunbal de mărfuri între 
UJLS.S. <i R. P. Chinezi pe 
anul 1962. Protocolul a fost 
semnat din partea sovietica de 
N. S. Patolicev, ministrul Co
merțului Exterior al U.R.S.S., 
iar din partea chinexă de E 
Txi-cijuan. ministrul Comerțu- 
hu Exterior al R. P. Chineze.

în comunicatul cu privire la 
tratativele comerciale și econo
mice aovieto-chineze care au 
avut Ioc la Pekin între 14 și 20 
aprilie, delegațiile celor doua 
țâri fi-an exprimat satisfacția 
față de rezultatele tratativelor 
fi au declarat că aceste tratative 
vor fi • nouă contribuție la în
tărirea prieteniei mărețe, veș
nice fi indestructibile dintre 
popoarele celor două țări, vor 
contribui la avîntul economiei 
naționale a ambelor țări.

în cursul tratativelor, părțile 
au mai discutat problemele dez
voltării în continuare a colabo
rării economice zovieto-chineze.

în timpul tratativelor, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, l-a primit 
pe N. S. Patolicev, ministrul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice 
eomerciale-economice, precum și 
pe ceilalți membri ai delegației 
ți a avut cu ei o convorbire 
prietenească.

La 20 aprilie E Txi-cijuan, 
ministrul Comerțului Exterior

și R. P. Chineză
al R. P. Chineze, a oferit o re
cepție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

în cuvîntul rostit la recepție, 
E Tzi-cijuan a spus că încheie
rea cu succes a tratativelor co
merciale reflectă întărirea con
tinuă a coeziunii și prieteniei 
între China și U.R.S.S. în cuvîn- 
tarea sa de răspuns, N. S. Pa
tolicev a subliniat că oamenii 
sovietici dau o înaltă prețuire 
prieteniei cu poporul chinez și 
cu popoarele celorlalte țări so
cialiste, văd în ea chezășia uni
tății și puterii de nezdruncinat 
a sistemului mondial socialist.

La recepție a mai luat cuvîn
tul Li Sian-nian, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze care a urat 
poporului sovietic condus de 
C.C. al P.C.U.S. și guvernului 
sovietic în frunte cu N. S. Hruș
ciov, mari succese în îndepli
nirea planului măreț al con
strucției comuniste prevăzut de 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.

S. V. Cervonenko, ambasado
rul U.R.S.S. în R.P. Chineză, și-a 
exprimat convingerea că poporul 
chinez condus de P. C. Chinez, 
de Comitetul său Central, în 
frunte cu Mao Tze-dun, de gu
vernul popular, traducînd în 
viață hotărîrile celei de-a treia 
sesiuni a Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, va transforma țara într-o 
putere socialistă cu o industrie 

oși o agricultură modernă, cu 
știință și o cultură dezvoltate.

La Palatul Pionierilor din Bratislava (R.S. Cehoslovacă).

HAVANA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Playa Giron 
este unul din colțurile pitorești 
ale Cubei. Aici se întinde c®r- 
cul turistic întemeiat de guver
nul revoluționar pentru oame
nii muncii cubani. Zeci de vile 
atrăgătoare, unde se odihnesc 
muncitorii și țăranii, funcțio
narii și studenții țării sînt răs- 
pîndite pe țărmul însorit al 
mării. Aici domnește totdea
una buna dispoziție, dar Playa 
Giron a avut un aspect deo
sebit de sărbătoresc în ziua a- 
niversării victoriei poporului 
cuban asupra bandei de con
trarevoluționari — mercenari 
ai imperialismului, care nu
măra circa 1500 de oameni.

Încă dis-de-dimineață, mii și 
mii de cubani au început să 
se adune la Playa Giron pen-

tru a asista la parada bata* 
lioanelor care au participat la 
zdrobirea intervenționiștilor.

La ora 9, după intonarea 
imnului național al Cubei, a 
început parada militară; în 
timp ce batalioanele defilau 
prin fața tribunelor, în văzduh 
zburau avioane de vînătoare 
cu reacție ale' forțelor aeriene 
militare cubane.

După paradă a avut lac . un 
miting festiv, consacrat zilei 
victoriei.

în încheiere, toți partid» 
panții la festivitățile de la 
Playa Giron au intonat „Inter» 
naționala".

Reversul unui dolar...
w;

'■?' THK i'jiÎTÎn» STATES «sî'ÂAÎEjrH’A

Publicăm facsimilul unui manifest editat de Comitetul 
Național al Organizațiilor de tineret din Argentina 
(C.O.N.O.J.). Pe o parte a acestui manifest este reprodus un 
dolar american. Pe cealaltă parte scrie: „False ca dolarul 
acesta sînt promisiunile de ajutor ale imperialismului yankeu 
făcute țărilor latino-americane, promisiuni în schimbul cărora 
se cere sprijinul la agresiunea armată plănuită contra eroicu
lui popor al Cubei... Să apărăm împreună cu Cuba dreptul 
popoarelor sud-americane de a fi stăpîne pe propriile lor 
destine. Nu vom permite ca pe continentul nostru să se 
repete o nouă Guatemală. Cerem guvernului argentinian, 
guvernelor latino-americane să nu admită să fie complicii 
unei invazii mișelești în Cuba eroică".

A fost arestat Salan,
căpetenia

AUGER 20 (Agerpres). — 
Referindu-se la surse oficiale, 
agenția France Presse rela
tează că în după-amiaza de 20 
aprilie Salan, căpetenia „Or
ganizației Armate Secrete”, a 
fost arestat la Alger.

Salan a fost arestat în a- 
partamentul său din centrul 
Algerului unde se afla împre
ună cu soția și fiica, precum 
și cu aghiotantul său Ferran- 
di. Arestarea s-a produs în 
urma unei percheziții inopi
nate. Deși Salan avea părul 
și mustața vopsite, el a fost 
ușor recunoscut de jandarmi. 
France Presse relatează că 
fostul general nu a vrut să 
răspundă la nici una din în
trebările care i s-au pus. A- 
ghiotantul său nu a ezitat 
însă de loc 
identitatea.

După cum se știe, în urma 
loviturii din 
a fpst răsturnată 
patra republică și s-a instau-

O. A. S
rat actualul regim în Franța. 
Salan a fost investit cu puteri 
depline în Algeria. în 1960 în 
urma divergențelor sale cu 
guvernul francez în legătură 
cu problema algeriană, Salan 
a fost pus în retragere. El s-a 
refugiat în Spania. împreună 
cu generalii Challe, Zeller și 
Jouhaud el a condus rebe
liunea militară din 22 aprile 
1961. După eșecul acestei re
beliuni, el s-a ascuns îm
preună cu Jouhaud și Zeller, 
care mai tîrziu au fost prinși, 
în iulie 
damnat 
macie.

Salan 
totdeauna conducătorul miș
cării ultracolonialiste teroriste 
O.A.S., care pentru atrocitățile 
săvîrșite cu scopul de a ză
dărnici instaurarea păcii în 
Algeria a fost înfierată de 
opinia publică din Franța și 
din lumea întreagă.

1961 el a fost con- 
la moarte în contu-

Festivalul
Kuala Lumpur se află depar

te de Helsinki. La mii și mii 
de kilometri distantă. La Kua
la Lumpur există însă persoane 
— și încă dintr-acelea cu înal
te funcfii oficiale — care își 
pierd sîngele rece atunci cînd 
pe hartă întîlnesc numele paș
nicului Helsinki. Violenta iri
tare a dumnealor are un sin
gur motiv : Helsinki este gazda 
viitorului Festival. Iritarea nu 
a erupt doar între cei patru 
perefi ai unui cabinet ministe
rial, ci a avut drept urmare o 
declarație publică a guvernu
lui malayez. Socotind, pe sem
ne, rezolvate toate celelalte 
probleme interne și externe, 
guvernul malayez a dedicat în 
întregime aceri document... 
Festivalului. Atenția acordată

Însemnări
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimmiiiii
tradijionalei sărbători a tine- 
refii dornice de pace are un 
scop precis. Anume, acela de 
a demonstra că Festivalul „este 
un proiect pur comunist" (după 
cum relatează agenfia ameri
cană U.P.I.) și ca atare a îm
piedica organizațiile de tine
ret din Malaya să participe la 
Festival.

Autorii declarației n-au pic 
de originalitate și sînt lipsiți 
de memorie. Absența origina
lității o atestă afirmațiile ste- 
reotipe din declarație, ce sea
mănă ca două picături de apă 
cu scornirii® publicate înaintea 
festivalurilor precedente de că
tre diverși domni din lumea 
capitalistă și îndeosebi de fai
mosul „clasic" al anticomunis
mului, răposatul John Foster 
Dulles. Numai asemenea perso
naje pot decreta lozinca „pace 
și prietenie", larg răspîndifă 
în lumea întreagă, drept... o 
„manevră comunistă". Lipsa 
memoriei este ușor de consta
tat la autorii declarației cu pri
cina : nu au învățat nimic din 
eșecurile înregistrate de duș
manii Festivalului, indiferent 
de procedeele utilizate. Seni
nătatea cu care înfruntă ridi
colul este totuși meritorie...

E. O.

în căutare de carne de tun

13 mai 1958 cînd 
cea de-a

să-i recunoască

a fost considerat în-

autoapărare”, denumire 
după 
din 
mare

Israel. La perifer a orașului Tel-Aviv polițiștii au atacat cu brutalitate pe muncitorii care au luat 
parte la greva generală. Zeci de oameni au fost răniți.

i
I

utoritațile japo
neze care au drept 
sarcină să desfă
șoare campania în 
vederea înrolării 
tineretului în așa- 
zisele „forțe de 

dată 
război forțelor armate 

această țară, sînt in 
dilemă. Toate acțiu- 

duse pină acum nu 
avut rezultatele scon- 

Nu au servit la nimic 
numeroasele planuri puse cu 
atîta migală la punct, campa
nia propagandistică desfășu
rată prin presă, radio, televi
ziune și alte mijloace publi
citare, promisiunile și ofertele 
făcute. Tinerii japonezi, ai că
ror părinți și familii au avut 
atît de mult de suferit în 
cursul ultimului război mon
dial de pe urma politicii ne-

săbuite a cercurilor militariste, 
nu vor pur și simplu să de
vină carne de tun.

De curînd, după cum rela
tează agenția japoneză de 
știri „KYODO ȚUȘIN” con
ducătorii campaniei pentru în
rolarea tineretului în „forțele 
de autoapărare” au elaborat 
un nou plan „original” menit, 
potrivit afirmațiilor lor, să aibă 
un succes mai mare decît a- 
cela de pină acum. In acest 
scop ei și-au îndreptat privi
rile asupra șirurilor lungi de 
tineri șomeri care stau la coa
dă în fața porților marilor 
uzine și întreprinderi din țară 
in speranța că vor reuși să gă
sească de lucru. Și astfel, în 
capitala Japoniei s-a anunțat 
recent înființarea unui Consi
liu unit alcătuit din reprezen
tanții ministerului de Război 
și ai cercurilor industriale a

cărui sarcină principală este 
aceea de a oferi slujbe numai 
acelor tineri care... au servit 
mai întîi ca „voluntari” în ca
drul „forțelor de autoapărare”. 
Potrivit planului. Consiliul și 
secțiile sale răspîndite în dife
rite orașe vor funcționa ca nn 
organ comun al guvernului 
central și autorităților locale, 
al Asociației industriașilor ja
ponezi și al altor cercuri 
financiare și industriale. Ro
lul de executanți ai planului 
a fost încredințat marilor so
cietăți industriale care între
țin legături strînse cu Mi
nisterul de Război cum sînt 
concernul metalurgic „lavata 
Șitețu”, marii societăți meta
lurgice „Mițubisi Dzuko”. con. 
cernului pentru producerea a- 
paratajului electronic „Tokie 
Șibaura” și altora.
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