
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Anul XVIII, seria II nr4067 4 PAGINI — 20 BANI

Citiți

pagina a ll-a:

La locul 
de muncă 

al tinerilor:

Organizare,
inițiativă,

Muncitor disciplină
Marți 12 iunie 1962

tovarășului Gh. Gheorghk-liej de către
Adunarea reprezentanților mișcării

pentru pace din R. P. R.I*

Flori la sfîrșit
de an școlar

Spicele prevestesc rod bo
gat pe ogoarele gospodă
riei agricole colective din Băr- 
căneșfi, regiunea Ploieșii. In 
fotografie : președintele gos
podăriei și inginerul agronom 
cercetînd starea de vegetație a 

culturilor de pă oase.
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Duminicile serbărilor școlare 
din iunie aduc un reviriment 
peisajului citadin. In Bucu
rești — ca, de altfel, in în
treaga țară — atmosfera săr
bătorească e adusă de fețele 
îmbujorate ca și cravatele ro
șii de la gît, de nenumăratele 
buchete de flori, de veselia 
molipsitoare a celor mici. In 
frumoase costume de sărbă
toare, ei străbat străzile ora
șului, spre școală, întovărășiți 
de părinți, însoțiți de privirile 
calde ale tuturor. E parcă săr
bătoare pentru toți.n

Duminica aceasta a fost 
prima serbare — serbare de 
sfîrșit de an școlar a elevilor 
din clasele I-IV.

Cartierul noilor blocuri din 
Giulești a cunoscut pentru 
prima dată o serbare de a- 
cest gen. Nici clasele, nici 
școala nu au mai mult de un 
an. Și soarele, care de dumi
nică a început din nou să fie 
darnic, a salutat serbarea mi
cilor locatari — elevii școlii 
de 8 ani nr. 166 — fii ai mun
citorilor de la „Semănătoarea", 
Fabrica de confecții și trico
taje „București" și de la alte 
întreprinderi. Programul a 
fost foarte bogat și frumos. 
Micii sărbătoriți s-au prezen
tat în fața părinților cu coruri, 
recitări, scenete, gimnastică 
ritmică, dansuri. Fiecare clasă 
a avut contribuția sa în pro
gramul artistic. Firește, des
pre un asemenea program ar 
fi multe de spus căci fiecare 
interpret a muncit mult, s-a 
străduit să dea tot ce are mai 
bun și mai frumos lata, de 
pildă, pe Viorel Chivu. El 
și-a încheiat primul an din 
viața de elev- Cînd a ve
nit la școală privea tabla nea-

gră cu emoție. Acum 
cuvintele, propozițiile ii sin: 
familiare. A început să dezle
ge mina cărților. Iar pe tabla 
neagră a scris, simbătă, mere 
și caligrafic: „A SOSIT VA
CANȚA r.

...Școala de 8 ani nr. 128 
din raionul V. I. Lenin este, 
de asemenea, o școală nouă. 
Serbarea s-a terminat. Au fost 
împărțite premiile. Numărul 
premiaților este mare. 106 
elevi au luat diplomă cu pre
miul I — mărturie a conștiin
ciozității lor din cursul între
gului an școlar. După serbare, 
elevii, părinții și învățătorii 
mai întîrzie încă: este mo
mentul emoționant al despăr
țirii. Cei mici dăruiesc învăță
torilor și profesorilor lor flori. 
Darul lor înseamnă recunoș
tință și bucurie.

Intr-una din clase, învăță
toarea Silvia Stoica, instruc
toare superioară a unității de 
pionieri, abia mai poate face 
față solicitărilor:

— Vă rog să vă fotografiați 
împreună cu mine—

— Să-mi dați adresa. Eu plec 
în tabără și vreau să vă 
scriu...

Din fiecare clasă răzbat 
pînă la noi frînturi din ulti
mele conversații. După un an 
de muncă, elevii mulțumesc 
celor care i-au învățat, părin
ților care i-au crescut, celor 

lor le-au 
le-au 
Por-

’erelt.
La Tg. Jiu a intrat 

în funcțiune 
o fabrică de plăci 

aglomerate
De curând, a fost pusă în 

funcțiune l-a Combinatul pen
tru industrializarea lemnului 
de la Tg. Jiu, fabrica de plăci 
aglomerate.

Ca urmare a măsurilor 
luate pentru scurtarea terme
nului de execuție, constructo
rii și montorii au dat în ex
ploatare noua unitate cu o 
lună și jumătate înainte de 
termenul planificat.

Adunarea reprezentanților miș
cării pentru pace din R. P. 
Romînă a adresat Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mine, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o scrisoare în 
care se spune între altele :

„Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din Repu
blica Populară Romînă, care și-a 
desfășurat lucrările Ia Bucu
rești, în ziua de 8 iunie 1962, a 
constituit o nouă și puternica 
demonstrație a voinței de pace 
a poporului romîn, constructor 
al socialismul uL

Ne exprimăm convingerea de
plină — se spune mai departe 
in scrisoare — că actualul ra
port de forțe pe arena interna
țională, favorabil păcii și socia
lismului, face posibilă mai mult 
ea oricind preîntâmpinarea răz
boiului".

Subliniindu-se că pentru men
ținerea și consolidarea păcii, pen
tru coexistență pașnică și dezar
mare generală și totală militea
ză cu fermitate țările socialiste, 
alte state iubitoare de pace, 
masele populare din întreaga 
lume, straturi largi ale opiniei 
publice, grupări și categorii so
ciale cu cele mai diferite con
cepții politice, sociale, religioa
se, în scrisoare se spune : „u- 
ni re a tuturor acestor forțe, 
nepregetata lor activitate împo
triva politicii cercurilor agresi
ve sînt chezășia succesului în 
lupta pentru apărarea păcii, 
pentru dezarmarea generală și 
totală”.

In continuare, în scrisoare se 
subliniază :

„Este un prilej de îndreptăți
tă mîndrie patriotică faptul că. 
munca plină de avînt a poporu
lui nostru, realizările sale în 
uzine, pe ogoare, în știință și 
cultură, întreaga politică internă

și externă a statului nostru con
stituie o contribuție de seamă 
la lupta pentru cauza păcii și a 
progresului social.

Delegații mișcării pentru pace 
și-au exprimat sprijinul deplin 
față de politica externă a țarii 
noastre, politică de continuă în
tărire a relațiilor frățești cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte 
țări socialiste, de lărgire a legă
turilor politice, economice și 
culturale cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor socia
lă, pe baza principiilor coexis
tenței pașnice. La O.N.U., în 
Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare, în alte foruri inter
naționale răsună astăzi cu pu
tere glasul poporului romîn. 
Patria noastră se bucură de un 
înalt prestigiu pe plan interna
țional”.

In scrisoare se spune că dele
gații aleși de Adunare pentru a 
reprezenta mișcarea pentru pace 
din Romînia la Congresul mon
dial pentru dezarmare generală 
și pace au fost împuterniciți să 
ducă la această importantă ma
nifestare a mișcării pentru pace 
din lumea întreagă nestrămutata 
hotărîre a poporului nostru de 
a pune toate forțele sale în 
slujba preîntîmpinării războiu
lui, pentru apărarea securității 
popoarelor.

In încheierea scrisorii se 
subliniază :

„Asigurăm conducerea țării că 
și în viitor mișcarea pentru 
pace din țara noastră, unind 
cele mai largi pături ale popu
lației, va milita cu înflăcărare 
pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
punînd întreaga sa activitate în 
slujba dezvoltării și prosperită
ții patriei noastre, a ridicării 
ei po culmile cele mai înalte 
ale civilizației, în slujba păcii 
și prieteniei între popoare”.

Brigada de producfie condusă de Eleonora Popescu de la întreprinderile textile din Pitești este 
exemplu în îndeplinirea sarcinilor de plan. Toate cele 24 de filatoare din brigadă sînt fruntașe 

ale întrecerii socialiste. în fotografie ; cîteva din membrele brigăzii.
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totateir comunismului
prietenia noastră

Nikolai Nikolaevici
a avut elevi buni

4. u
••iă

care prin munca 
înălțat o școală nouă, 
dat manuale gratuite, 
nit spontan un cîntec cunos
cut și ‘ "
treaga 
inimă

îndrăgit a cuprins in- 
școală: „Mulțumim din 
partidului...**

IONEL VLADIMIR

Frumoasa faptă 
a unei pioniere

Aspect de le serbarea de sfîrșit de an a Școlii medii nr. 38 din Capitală.

e necrezut, ce pu
țină vreme a tre
cut de atunci! 
Parcă ieri trăgea 
Ion Bălan cutea 

I pe tăișul coasei 
într-un capăt de

lan la Căinți, sat la margine 
de pădure domoală, nu de
parte de Borzești. Parcă ieri 
își pregătea lucrarea de stat 
studentul Ion Burlacu răsfoind 
cărțile cu grijă să nu tulbure 
liniștea din sala de lectură a 
bibliotecii Institutului poli
tehnic din Iași. Și parcă tot 
ieri, departe de Trotuș, Maria 
Panea era una dintre cele 
mai bune eleve ale Școlii pro
fesionale de chimie din Timi
șoara.

In 1954 și Ion Bălan, și Ion 
Burlacu, și Maria Panea s-au 
întîlnit aici la Borzești și cu
rățau prin muncă patriotică 
rampa de descărcare a utila
jelor viitorului combinat chi
mic. Pe seîndurile care prote
jau utilajele scria : „Sdelan v 
S.S.S.R. Rumînia-Stanțiia Bor
zești".

Așezarea al cărei nume 
evoca o legendă din vremea 
lui Ștefan cel Mare despre un 
stejar devenea într-un ritm 
rapid simbolul unei modeme 
citadele a chimiei..,

In urmă doar cu doi ani, 
pe locul unde se află a- 
cum stația de electroliză 

a uzinei de sodă nu erau 
decît zidurile roșii ale clă
dirii propriu-zise, căreia 
montorii începuseră să-i 
dureze, robustă, osatura de 
oțel a podului rulant. Nervii 
electrici ai conductorilor se 
întrețeseau cu simetrie; pregă
tiți să pună miile de amperi 
la treabă. Prin martie 1960, la 
stația da electroliză se lucra 
intens la montarea agregate-, 
lor sosite din Uniunea Sovie
tică. Rampa nu se golea nici
odată de lăzile pe care erau 
scrise cuvintele cunoscute a- 
cum de toți constructorii ma
relui combinat chimic: „Sde
lan v S.S.S.R". In august 1960 
a intrat în funcțiune primul 
grup de 14 celule electrolitice. 
Și astfel, clorul și hidrogenul 
își începură, prin țevi, călăto
ria neîntreruptă.

adevărată; sin- 
i cere cuvinte

la Borzești este o mărturie 
a unei mari și neprețuite prie
tenii: prietenia dintre poporul 
nostru și popoarele Uniunii So
vietice.

Utilajul chimic sosit din 
țara prietenă a pus problema 
pregătirii unor cadre de spe
cialitate corespunzătoare. Prie
tenii sovietici ne-au ajutat la 
formarea acestor cadre. La 
Borzești, specialiștii sovietici 
au sosit odată cu tehnica mo
dernă a chimiei. Ei Sj-au apu
cat, cu multă dragoste, să ex
plice muncitorilor noștri mo
dul de funcționare a agregate
lor. Muncitorii, tehnicienii, in
ginerii cărora partidul le-a în
credințat sarcina împămînte- 
nirii chimiei în Moldova și-au 
ascuțit creioanele și și-au des
chis caietele în preajma spe
cialiștilor sovietici. Tînărul 
moscovit Nikolai Nikolaevici 
Olnev a avut multe de făcut 
aici la Borzești. Săritor la 
treabă, dăruind generos din 
cunoștințele sale oricui dorea 
să și le însușească și întotdea
una zîmbitor, tînărul specia
list sovietic a ajutat neobosit 
la punerea în funcțiune a cen
trifugelor de la secția evapo
rare-topire, lucrări-cheie care 
concentrau pe 
tenția întregului 
combinatului.

...Pe utemistul 
Turcu, operator 
centrifugele pentru ridicarea 
soluției de sare de la secția 
evaporare, l-am găsit cu pri
virea ațintită asupra unui pa
nou. Acolo, cîteva beculețe se 
aprindeau și se stingeau la in
tervale egale. Azi totul pare 
atît de simplu. Fiecare opera
ție, executată de centrifugă, 
e dirijată automat prin ochiul 
6igur și atotvăzător al elec
tronicii.

Aici, ni se relatează, au mun
cit alături ziua și noaptea, mai 
bine de o săptămînă, tînărul 
specialist sovietic Nikolai Ni
kolaevici Olnev și inginerul 
romîn Petruș Burlacu. In fața 
panoului am refăcut din spu
sele oamenilor imaginea celor 
două frunți alături, a celor 
două mîini întîlnindu-se pe a-

atunci a- 
colectiv al

Gheorghe 
la una din

s

BRAȘOV. — (De la 
corespondentul Ager- 
pres : TRAIAN CA- 
TINCESCU). — Zilele 
trecute, înfr-o dimi
neață pe strada „1 
Mai“ din Sibiu era ca 
de obicei o mare a- 
fluență de oameni. O 
femeie mergea grăbi
tă spre filiala Băncii de 
stat. Dar iată că din 
servietă i-a alunecat 
fără să bage de sea- 

un pachet. In

ridicat atunci 
alergînd în

mă,
urma ei se afla o fe
tiță :
Potra.

— y-a căzut ceva
— a strigat ea, dar 
femeia n-a auzit-o.

pioniera liberia

Fetița a 
pachetul 
fugă spre păgubașă. 
N-a mai ajuns-o. Se 
pierdu-se în mulțimea 
oamenilor.

„Ce-o fi în el ?“ 
— și-a spus curioasă 
fetița. Nu-i veni să-și 
creadă 
pachet 
foarte 
destinați filalei 
cii de stat.
și grija pentru bunu
rile obștești, calități 
deprinse în familie de 
la tatăl său, comu
nistul Mihai Potra, e- 
ducația primită în 
școală și în organiza
ția de pionieri și-au

ochilor : 
erau 
mulfi

în 
bani, 
bani, 
Băn- 

Cinslea

spus cuvîntul. Cu 
gestul obișnuit cu 
care predă caietul la 
controlul profesoru
lui, pioniera Tiberia 
Potra a înmînat pa
chetul cu bani la fi
liala Băncii de Stat. 
Banii unei întreprin
deri din oraș au ajuns 

la destinație. 
obișnuită

astfel
Activitatea 
din fața ghișeurilor 
băncii a încetat pen
tru cîteva clipe. De 
pretutindeni, cei pre- 
zenfi au felicitat-o 

îm- 
pentru fru- 
faptă. O te- 
noi.

călduros și au 
brăfișat-o 
moașa ei 
licităm și

TELEGRAMA
Tovarășului APOSTOLOS GROZOS 

președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 
Central al Partidului hAuncitoresc Romîn vă adresează dv., înflăcărat 
patriot și internaționalist, fiu credincios al poporului grec, un cald 
salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

'°chi militant și conducător de seamă al P. C. din Grecia, dv. v-afi 
consacrat întreaga energie cauzei revoluționare a clasei muncitoare, 
luptei pentru înfăptuirea celor mai scumpe aspirații ale poporului grec.

Vă urăm, dragă tovarășe Grozos, multă sănătate, viață îndelungată 
și noi succese în activitatea ce o desfășurați în fruntea Partidului Co
munist din Grecia, pentru colaborarea între popoarele noastre, pentru 
o Grecie liberă și independentă, pentru pace, democrație și progres.

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Foto: AGERPRES

Prietenia 
ceră, 
mari, 

în fapte, 
uriașul Combinat chimic de

nu
Ea se măsoară
In acest sens,

CONSTANTIN NANCU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Bacău

(Continuare in pag- a IlI-a)

Merită să dai această luptă!
Mi s-a înfîmplat, nu o dată, ca 

în discuții cu tovarăși mai tineri 
să abordăm problema eroismului. 
E firesc : trăim o epocă de mari 
transformări și totdeauna epocile 
revoluționare au scos la iveală 
tot ce e mai bun, mai generos, 
mai nobil și mai curajos în om. 
In discuțiile acestea, de foarte 
multe ori întîlneam următorul ra
ționament : „Ce minunată a fost 
perioada ilegalității I Atunci da, 
se manifesta adevăratul eroism în 
lupta deschisă cu dușmanul de 
clasă, cu poliția, cu siguranța fas
cistă— Desigur, în anii noștri e- 
roismul se manifestă în atitudinea 
față de muncă ; știm asta, dar 
sincer vorbind, actele romantice, 
de eroism în muncă (salvarea unei 
sonde în flăcări, sau lupta împo
triva elementelor dezlănțuite ale 
naturii, care amenință avutul ob
ștesc) nu se petrec chiar în fiecare 
zi și nu-i estevdat fiecăruia să 
le trăiască...-

Am făcut această introducere, 
la rindurile pe care vreau să le 
scriu pe marginea scrisorii tova
rășului Octavian Marinescu, pen
tru că simțeam nevoia de ele, 
înainte de a spune că viața unui 
adevărat revoluționar este o luptă 
neîntreruptă împotriva a tot ceea

ce se opune
Lupta cu 
pe care 
definitiv, 
ciocnirea 
deschisă, 
?ee. Ea înseamnă, pentru o lungă 
perioadă de timp, chiar și după

mersului înainte, 
lumea veche, cu lumea 

socialismul o îngroapă 
nu înseamnă numai 
violentă, înfruntarea 

în stradă, sau în tran-

de Titus Popovici

fel de decret, prin nici un fel 
radicalism.

Să discutăm deci, împreună, pe 
marginea dramei (spun deschis 
acest cuvîntt pe care o trăiește

un 
de

multe scrisori 
țarii pentru că 
cat să nu fim 
ceea ce se petrece în jurul nos
tru. Este drept că au fost și rin- 
duri destul de rigide, străbătute 
de o asprime cam schematică 
(„Cum se poate ca, în vremea

din toate colțurile 
partidul ne-a edu- 
indiferenfi fafă de

ce relațiile noi, socialiste au în
vins definitiv, lupta necurmată — 
care îmbracă o infinitate de forme
— împotriva a tot ceea ce vechile 
relații de exploatare, milenare, au 
lăsat în conștiința oamenilor. E o 
luptă care cere curaj, înțelepciu
ne, spirit de inițiativă, știința de-a 
te orienta de la caz la caz. Lupta 
aceasta cere în primul rînd, multă 
înțelegere și dragoste de om.

Lupta aceasta cere cea mai 
complexă formă de curaj : cura
jul duratei, pentru că ceea ce 
mij de ani a sădit în conștiința 
oamenilor teribila forță a inerției
— nu se poate extirpa prin nici

tovarășul nostru Octavian 
nescu.

...Un tînăr crescut în anii noș
tri, un tînăr pătruns de idealurile 
mărețe ale socialismului, intră în- 
tr-un grav conflict cu tatăl său 
care vrea să-l întoarcă de la tot 
ceea ce revoluția socialistă oferă 
unui tînăr (și, în primul rînd, 
bucuria de-a trăi, atunci cînd știi 
pentru ce trăiești) — și să-l în
drepte spre bezna medievală a 
minciunilor „sfinte**.

Am citit multe din scrisorile 
sosite la redacție și în care este 
vorba de acest conflict ; cred că 
e și firesc să sosească foarte

noastră, un tată să nu înțelea- 
gă“... etc., etc.). Dar am citit 
multe scrisori emoționante, pline 
de dragoste, de căldură, de înțe
legere. lată, de exemplu, apre
cierile lucide ale studentului Cor- 
neliu Bala, de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie din Bucu
rești : „Noi, tinerii, am crescut în 
anii puterii populare, beneficiind 
de toate măsurile pe care le-a 
luat statul nostru pentru educarea 
științifică a maselor largi ale oa
menilor muncii.

Mulfi dintre părinții noștri și-au 
trăit însă cea mai mare parte a 
vieții în vremurile regimului bur-

ghezo-moșieresc, în lipsuri șl ig
noranță. Cînd erau de vîrsta 
noastră, ei munceau de dimineață 
și pînă seara și nu aveau (decît 
rareori) la îndemînă cărți bune 
care să le lumineze calea în viață. 
Tocmai datorită neștiinței, în min
țile acestor oameni ideile false 
au lăsat urme serioase. Or, se 
poate ca din mîndrie, părinții să 
se lase mai greu „învățați" de 
copiii lor. Dar noi trebuie să știm 
să găsim cele mai nimerite mij
loace pentru o asemenea acțiune.

Trebuie să ai grijă, prietene, ca 
de fiecare dată cînd ai prilejul, 
să-i explici tatălui tău pe ce bază 
știința contemporană dărîmă din 
temelii absurdele concepții mis
tice despre natură și societate.

Intr-un cuvînt, dragă prietene 
Octavian, tu nu trebuie sa replici 
tatălui tău un „nu" lipsit de ex
plicații, ci un „nu’’ argumentat. 
Iar aceasta cere din partea ta 
perseverență și studiu, răbdare și 
competență".

Împărtășesc întru totul punctul 
de vedere al tovarășului Bala. 
Din toate aceste scrisori se des-

„li așteptăm cu brațele deschi
se pe solii poporului frate sovie
tic’’. Cuvintele acestea revin în 
numeroasele scrisori pe care 
le-am primit la redacția ziarului 
nostru în legătură cu apropiata 
vizită a delegației de partid și 
guvernamentale sovietice în frun
te cu tovarășul N. S. Hrușciov. 
Oamenii muncii de la orașe și 
sate se pregătesc să înlîmpine 
sărbătorește pe reprezentanții ma
rii Uniuni Sovietice.

Viorel Jucan, muncitor la Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
Suceava, ne-a relatat înfr-o scri
soare . trimisă, ziarului despre 
bucuria cu care el și tovarășii săi 
de muncă au luat cunoștința, de 
vestea vizitei înalților oaspeți so
vietici.

— Din toată inima ne-am bucu
rat atunci cînd ziarele ne-au adus 
știrea că poporul nostru va primi 
oaspeți dragi din Uniunea Sovie
tică — scrie Viorel Jucan. Po
porul nostru prețuiește prietenia 
și alianța frățească cu marea Uni
une Sovietică.

Dintr-un sat din regiunea Olte
nia ne-a sosit o scrisoare pe ace
eași temă. Era semnată de Spi- 
neanu Gheorghe, președintele 
G.A.C. din comuna Bălești. lată 
ce ne-a scris tovarășul Spineanu :

— Știrea despre apropiata vi
zită în țara noastră a unei dele
gații de partid și guvernamentale 
sovietice ne-a produs o adîncă 
satisfacție. Va fi un minunat pri
lej pentru poporul nostru de a-și 
exprima o dată mai mult dragos
tea fierbinte față de țara con
structorilor comunismului, înalta 
apreciere pe care o acordă luptei 
neobosite a Uniunii Sovietice pen
tru apărarea păcii mondiale. Ne 
bucurăm că vom avea în mijlocul 
nostrul pe tovarășul Hrușciov, 
prieten sincer a| poporului ro
mîn.

Din regiunea Ploiești ne-a scris 
Gheorghe Marinescu, maistru 
sondor la Schela petrolieră Bol
dești.

— Așteptăm cu emoție și nerăb
dare vizita delegației sovietice, 
înalților noștri oaspeți le vom face 
o primire plină de căldură, așa 
cum oamenii sovietici au primit 
cu dragoste pe solii poporului 
nostru, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Numeroase asemenea scrisori 
sosesc din toate orașele țării la 
redacția ziarului nostru. Ele vor
besc despre interesul cu care po
porul nostru înfîmpină apropiata 
vizită a delegației sovietice, des
pre simțămintele sale de dragos
te față de Uniunea Sovietică.

(Continuare în pag. a IlI-a)
Pe lacul Herăstrău



LA LOCUL
DE MUNCA
AL TINERILOR:
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șurare a procesului de producfie

Dispuse într-o aliniere penecia ogreycicio r --- T’’. , . ry
a Uzinelor „23 August" dau un aspect plăcut locu lui de muncă, contribuie la buna desfă 

șurare a procesului de producte
Foto : I. CUCU

Din experiența unor organizații U.T.M. în aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzinele de autobuze 

și troleibuze din București

...Acolo unde 
a pornit 
inițiativa

Inițiativa tinerilor constructori de 
autobuze și troleibuze din București: 
„Pentru o mai bună organizare a locu
lui de muncă, pentru curățenie și ati
tudine civilizată în producție" se aplică 
în multe întreprinderi: la Uzinele me
canice din Turnu-Severin, la „Unio" din 
Satu-Mare, Laminorul de țevi din Ro
man, în numeroase uzine din Brașov și 
Galați, din Craiova, Cluj, București și 
Timișoara, pretutindeni unde tineretul, 
însuflețit de exemplul comuniștilor, 

luptă neobosit alături de ceilalți 
muncitori, pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Tinerii își organizează mai bine 
locul de muncă, au o atitudine plină de 
grijă pentru materia primă și auxiliara, 
pentru mașinile și utilajele la care lu- 
crează.

— Inițiativa a pornit de aici, de la 
noi, cu ani de zile în urmă, dintr-o ne
cesitate obiectivă — își amintește tova
rășul Traian Bodea, șeful secției a II-a 
mecanică a Uzinelor de autobuze și tro
leibuze din Capitală. Uzina era în plină 
dezvoltare. Ne reveneau sarcini deosebit 
de importante: trebuia să construim au
tobuze, troleibuze romînești, la nivelul 
tehnicii mondiale. Tinerii s-au întrebat 
atunci în ce fel pot contribui mai din 
plin la îndeplinirea acestei sarcini. în
drumați de comuniști, s-au gîndit la o 
acțiune cu caracter permanent, care să-i 
ajute în mai buna organizare a muncii, 
care să-i obișnuiască să fie mai chib- 
zuiți, mal buni gospodari. Așa s-a năs
cut inițiativa care cuprindea principa
lele laturi ale muncii: organizarea, dis
ciplina, curățenia...

— Eu, care am venit în uzină odată 
cu prima mașină adusă, continuă inter
locutorul nostru, îmi dau seama cit de 
multe s-au schimbat. Iată un singur 
fapt. Cu ani în urmă, piesele lucrate și 
cele finite erau îngrămădite pe lingă 
mașini, pe căile de acces. Spațiul pro
ductiv nu putea fi folosit așa cum tre
buie, se creau mulți timpi morți și în 
afară de asta piesele aruncate se de
teriorau ușor. Tocmai pentru a înlătura 
o asemenea stare de lucruri tinerii au 
stabilit ca un punct principal al iniția
tivei o mai bună organizare a muncii. 
Asta înseamnă să-ți pregătești dinainte 
sculele, mașina, să consulți desenele 
pentru ca timpul de lucru să fie folosit 
în întregime pentru realizarea planului. 
Sau un alt exemplu. înainte erau destul 
de multe acte de indisciplină. Unii ti
neri lipseau nemotivat, alții nu respec
tau prescripțiile tehnologice. Asemenea 
manifestări nu mai există acum. Or, 
toate acestea au făcut să crească con
tribuția tineretului în realizarea sarcini
lor de plan. In primul trimestru al aces
tui an sarcinile de plan au fost depă
șite cu 9 la sută, productivitatea muncii 
a crescut, față de plan, cu 4 la sută 
și s-au redus rebuturile de la 0,10 la sută 
coeficientul admis Ia 0.06 la sută. La 
toate acestea aplicarea inițiativei a con
tribuit din plin. Din cînd în cînd se 
oprește în dreptul unor mașini și ni-i 
recomandă pe tinerii cei mai buni.

— Baiica Gheorghe, Dicea Aurelian, 
Matei Marin. Voican Gheorghe sînt 
fruntașii noștri. Voican este o veche cu
noștință. L-am cunoscut atunci cînd, 
lună de lună, lucra sub normă, cînd pie
sele executate de el erau adesea res
pinse de controlul tehnic de calitate. Cînd 
s-a pus problema ca de la secția me
canică să pornească inițiativa, Voican 
s-a alăturat din toată inima. Colectivul 
l-a ajutat pe el și pe alți tineri astfel 
ca toți să devină fruntași. Iată-1 azi 
printre muncitorii fruntași, depășindu-și 
în fiecare lună planul cu 10—15 la sută. 
Toate produsele pe care le execută 
sînt de calitate superioară. Secția are 
astăzi peste 70 de tineri fruntași.

Ordine 
desăvîrșită

în secția sape-foraj a Uzinelor „1 Mai* 
-din Ploiești, tinerii acordă o atenție deo
sebită organizării locului de muncă. Pe 
lîngă mașini, piesele sînt aranjate în or
dine : de o parte, cele ce urmează să 
fie prelucrate, de alta, piesele finite. O 
linie albă delimitează spațiul productiv 
de căile de acces.

Aplicînd inițiativa la condițiile concre
te ale secției, tinerii s-au gîndit să o 
perfecționeze, să o facă mai eficace. Ei 
s-au orientat spre problemele majore 
ale organizării procesului de producție, 
contribuind la rezolvarea lor în bune 
condițiuni. Aprovizionarea locurilor de 
muncă cu semifabricate se făcea la în
ceputul schimbului. Din această cauză, 
semifabricatele ajungeau din magazie la 
capătul liniei după 2 ore. Tinerii au ce
rut sfatul muncitorilor vîrstnici și au 
propus conducerii secției ca aprovizio
narea cu piese pentru prelucrare să o 
facă muncitorii din schimbul HL In 
acest fel s-a creat posibilitatea să se lu
creze din plin încă din primele minute 
ale începerii schimbului întîi obținîndu- 
se pe această cale o productivitate spo
rită* Cu aceleași mașini se realizează 
azi o producție mai mare cu circa 40 
la sută, decît se obținea înainte. S-a 
realizat totodată un decalaj între ope
rații, lucru care dă muncitorilor posibi
litatea să îmbunătățească mult calita
tea produselor. In dorința de a contribui 
la perfecționarea procesului de pro
ducție, tinerii au făcut, de asemenea^ 
propuneri privind unele schimbări în 
fluxul tehnologic. Ca să fie prelucrate, 
piesele trebuie să treacă de la o mașină 
la alta. Mașinile însă nu erau aranjate 
în flux. Piesa făcea nenumărate ocoluri, 
creîndu-se astfel timpi morți. In urma 
propunerilor făcute, mașinile au fost 
amplasate așa cum cerea procesul de 
producție.

Acolo unde munca a permis s-au con
fecționat între mașini planuri înclinate 
pentru transportul pieselor de la o ma
șină la alta.

I-am privit pe muncitori cum lucrea
ză. Cu multă ușurință găseau în dulap 
sculele de care aveau nevoie.

Aranjarea sculelor are o mare impor
tanță pentru folosirea în întregime a 
timpului de lucru.

Comitetul U.T.M. acordă o mare aten
ție acestei probleme. S-au făcut expe
riențe, calcule concrete, care au arătat 
eficacitatea în producție a ordonării 
dulapurilor de scule. în multe rînduri 
postul utemist de control a întreprins 
raiduri privind felul în care se aplică 
această latură a inițiativei.

Stăm de vorbă cu tînărul maistru Ion 
Vasilescu.

— O mare influență a avut inițiativa 
asupra schimbării atitudinii tinerilor 
față de muncă. înainte, fiecare lucrător 
avea sculele și verificatoarele sale. Cînd 
termina lucrul le încuia în dulap. Schim
bul următor trebuia să piardă mult 
timp cu pregătirea sculelor. Acum, aces
tea rămîn pe mașină de la un schimb la 
altul. Soare Vasile le lasă lui Petre 
Gheorghe și acesta lui Petcu Gheorghe. 
Asta a dus la creșterea răspunderii față 
de utilaj și față de scule, a dus la 
însemnate economii. S-au economisit în 
acest fel 14 serii de verificatoare*

Trebuie spus că organizația U.T.M. a 
desfășurat o bogată activitate în cunoa
șterea și aplicarea inițiativei de către 
fiecare tînăr. Au fost organizate adunări 
generale U.T.M. deschise, s-au făcut cal
cule concrete asupra rezultatelor ce s-ar 
putea obține în condițiile unei munci 
mai bine organizate.

Secția sape-foraj a obținut anul aces
ta succese importante. Sînt însă secții 
unde contribuția tinerilor nu se ridică 
încă la nivelul cerințelor, mai ales în 
ceea ce privește lupta pentru economii. 
Comitetul U.T.M. uzinal trebuie să in
tensifice aplicarea inițiativei îndeosebi 
în secțiile cazangerie, turnătoria de 
fontă și oțel.

Cu totul altfel stau lucrurile în ate
lierul mecanic al Uzinelor de negru de 
fum din Copșa Mică. Aici muncesc mulți 
tineri, organizația U.T.M. are experiență 
în muncă, dar practic nu se prea face 
mare lucru. La locurile de muncă ale 
tinerilor este încă dezordine, piesele sînt 
aruncate prin întregul atelier. în aceste 
condiții munca este îngreunată, și evi
dent rezultatele sînt mai slabe. Organi
zația U.T.M. de aici trebuie să facă cu
noscută inițiativa în rîndul tinerilor, să-i 

ajute s-o aplice și apoi să popularizeze 
larg efectele ei. în acest fel, se va ob
ține o îmbunătățire simțitoare a muncii 
tinerilor.

Curățenie
ca în... farmacie
Sîntem în secția A a Uzinelor meta

lurgice din Sinaia. Sirena a sunat sfîr- 
șitul schimbului, dar muncitorii încă nu 
părăsesc secția. E sîmbătă, și ca în orice 
sîmbătă, după ce și-au predat mașinile 
în perfectă stare, muncitorii tineri mai 
verifică o dată comanda pentru urmă
toarea zi de lucru, documentația tehnică, 
apoi iși suflecă minecile și se apucă de 
gospodărie. Maria Dogaru, verificatoare 
la serviciul control tehnic de calitate, 
strungarul Paraschiva Comnea. rodorul 
Aurelia Petcu spală geamurile secției. 
Prin ochiurile curate lumina pătrunde 
din abundență. Alți tineri curăță mo
zaicul de pe jos, orinduiesc cit mai 
aproape de mașini piesele lucrate. Ad
miri la tineri zelul cu care fac curățenie.

— Curățenia la fiecare loc de muncă 
este unul din criteriile inițiativei tineri
lor de la Uzinele de autobuze și trolei
buze din București ne-a declarat Stan- 
ciu Romică, secretarul comitetului U.T.M. 
pe uzină. într-o secție curată te simți 
mai bine, lucrezi cu mai multă plăcere. 
Curățenia are efect nu numai asupra 
producției ci și asupra sănătății munci
torilor, dă posibilitatea să se evite acci
dentele. Iată de ce-i acordăm atenția 
cuvenită.

Cu aceeași grijă, cu care tinerii mun
citori fac curățenie în secție, îngri
jesc și mașinile. Numeroși tineri dove
desc o mare răspundere pentru întreți
nerea mașinilor și a utilajului. Ion Mușa 
este un bun exemplu în acest sens. Ur
mărește continuu mersul mașinii, desface 
aici o piesă, dincolo alta. Toarnă ulei, 
șterge cel mai mic firișor de praf. Ne-^am 
reamintit de o caricatură apărută la ga
zeta postului utemist de control cu cîte- 
va luni în urmă, caricatură care satiriza 
neglijența lui Mușa și care arăta în ce 
măsură lipsa de grijă față de mașină in
fluențează calitatea produselor.

— La mașina aceasta lucrează Ion Iri- 
mia, ne prezintă un alt fruntaș șeful 
secției. împreună cu schimbul său a 
reușit să prelungească funcționarea ma
șinii între două reparații capitale cu 6 
luni.

Cînd in jurul tău e totul frumos, bine orga
nizat, lucrezi cu mai mult spor. Tinerii din 
secjia matriferie a Uzinelor „Semănătoarea” 
știu aceasta și îngrijesc cu drag florile de la 

locul de muncă

Comitetul U.T.M. a inițiat, sub condu
cerea organizației de partid, acțiuni de 
muncă voluntară pentru curățenia și 
înfrumusețarea secției și a uzinei, pen
tru curățarea mașinilor. Postul utemist 
de control a organizat numeroase raiduri 
în legătură cu felul în care-și îngrijesc 
tinerii mașinile, a evidențiat pe fruntași, 
i-a criticat pe cei care manifestau negli
jență. Și critica justă, însoțită de propui 
neri a ajutat.

Ca să ajute șl mai mult tineretul, or
ganizația U.T.M. a invitat la adunările 
generale U.T.M., muncitori fruntași, cu 
multă experiență și prestigiu, care să le 
vorbească tinerilor despre răspunderea 
muncitorului înaintat, despre comporta
rea pe care trebuie să o aibă acesta față 
de mașini, de materia primă.

Cu multă plăcere intri în secțiile Uzi
nei „Progresul" din Brăila. La secția scu- 
lerie nimic nu-ți mai amintește că cu cîtva 
timp în urmă matrițele, sculele, erau a- 
runcate alandala. Peste tot domnește 
curățenia. La rotărie (secția osii mon
tate), deși se realizează cea mai mare 
cantitate de șpan, tinerii fac în perma
nență curățenie, așa că locurile de mun
că sînt descongestionate. Aici, de exem
plu, aplicarea inițiativei a avut un foar
te mare efect: aproape jumătate dintre ti
neri au ajuns fruntași, s-a îmbunătățit 
mult calitatea produselor realizate de 
tineri și nici un tînăr nu mai rămîne 
sub normă, așa cum se întîmpla în anii 
trecuți. Trebuie spuse, de asemenea, cu
vinte de laudă și despre tinerii din sec
ția mecanică. Ei mențin în perma
nență curățenia la fiecare loc de mun
că și își rezolvă singuri problemele 
de gospodărire a secției. Acestea sînt lu
cruri bune, dar din păcate insuficiente. 
Se simte necesitatea unor acțiuni mai 
susținute în direcția dezvoltării la tine
ri a simțului pentru frumos. Nu rare 
ori, mergînd prin aceste secții, constați 
că pe jos au fost aruncate hîrtii sau res
turi de mîncare, mucuri de țigări care 
strică aspectul secțiilor. Aceasta este o 
problemă pe care organizația U. T. M., 
tinerii trebuie să o rezolve. Trebuie fo
losită experiența acelor organizații 
U.T.M. cum sînt cele de la Uzinele de 
motoare electrice-București, „Electropu- 
tere”-Craiova, care au mobilizat tinerii 
la confecționarea unor scrumiere, lăzi 
sau coșuri de gunoi. Trebuie să se facă 
totul ca secțiile și fiecare loc de muncă 
în parte să aibă un aspect cît mai civi
lizat. Crearea unor asemenea condiții va 
avea ca prim rezultat educarea la tineri 
a gustului pentru frumos, îi va învăța 
să respecte curățenia mai mult decît fac 
acum.

0 problemă 
de estetică ?

în hala-montaj a Uzinelor „Timpuri 
noi” din Capitală ne-am găsit pentru 
puțin timp într-un ansamblu de culori. 
Soclul pereților (partea de jos) de un 
albastru deschis se armoniza cu crem- 
gălbuiul în care era vopsită partea su
perioară a pereților. Galbenul podului 
rulant făcea un corp comun cu vemilul 

în care era vopsită calea de rulare a 
podului rulant. Ne-am ridicat privirea 
și ni s-a părut că vedem cerul. Această 
impresie ne-a dat-o albastrul deschis în 
care erau vopsite fermele plafonului. 
Culorile reci, odihnitoare, atenuau efec
tul psihic al zgomotului din hală. Era 
multă lumină, un cadru plăcut.

Să fie oare aceasta numai o problemă 
de estetică ?

— Nu, ne spune tovarășul Iosif Iones- 
cu, directorul Institutului de cercetări 
științifice pentru protecția muncii al 
C.C.S., căruia i-am solicitat un interviu. 
Culorile funcționale în industrie nu sînt 
numai o problemă de estetică. Ele sînt 
un element necesar pentru organizarea 
științifică a muncii*

— Care sînt efectele cele mai impor
tante ale folosirii juste a culorilor în in
dustrie T

Efectul principal este acela că acestea 
îmbunătățesc mult vizibilitatea la locul 
de muncă. Muncitorul lucrează mai ușor, 
obține o precizie mai mare în executa
rea lucrărilor, deci o calitate mai bună 
a produselor. Un exemplu: în urma vop
sirii halei-motor de la Uzinele „Timpuri 
noi", luminozitatea a crescut cu 50 la 
sută. S-au îmbunătățit condițiile de 
muncă. Am urmărit cu mult interes fe
lul cum se extinde inițiativa „Pentru o 
mai bună organizare a locului de mun
că, pentru curățenie și atitudine civili
zată în producție”. Personal consider că 
tinerii de la Uzinele de mașini și motoa
re electrice din București, „Electropu- 
tere"-Craiova și din alte uzine au dovedit 
o bună orientare atunci cînd au propus 
conducerilor întreprinderilor revopsirea 
unor hale sau a unor utilaje.

— Desigur, alegerea culorilor trebuie 
să se facă după criterii științifice bine 
stabilite.

— Evident Altfel n-ar da rezultatul 
dorit. în cercetările pe care le-a făcut 
institutul nostru s-a pornit tocmai de la 
necesitatea de a se realiza anumite core
lații în cîmpul vizual. Asta înseamnă ca 
pereții, podeaua, utilajele să reflecte în
tr-un anumit mod lumina primită de la 
corpurile de iluminat sau de la ilumi
natul natural. Nuanțele trebuie armo
nios îmbinate ca întreg ansamblul colo- 
ristic să fie estetic și util. Aș vrea să vă 
dau un exemplu. Albul este culoarea cu 
cel mai mare factor de reflecție a lumi
nii. într-o încăpere industrială nu este 
însă recomandabil. Pereții albi constituie 
un fond obositor pentru ochi ca și mași
nile și utilajele vopsite în culori închise. 
Muncitorii trebuie să se concentreze mai 
mult, ceea ce îi obosește. Mai este o 
problemă care nu trebuie neglijată. 
Atunci cînd se aleg culorile funcționale 
trebuie să se țină seama de caracteristi
cile încăperilor, de natura procesului de 
producție. Așa, de exemplu, în încăperi 
cu degajări de căldură trebuie alese cu
lori „reci": vernil, albastru etc., în încă- 
peri friguroase trebuie alese culori „cal
de": galben, roz, roșu, ocru etc. Nuanțele 
pastelate trebuie să armonizeze între ele, 
să formeze o ambianță veselă, plăcută*

în urma studiului și a experimentări
lor făcute de institutul nostru multe în
treprinderi au trecut la folosirea culori
lor funcționale. Și, după cum vedeți, ele 
nu sînt deloc numai o problemă de este
tică.

Disciplina - 
atribut

al fiecărui tînăr
Tovarășul secretar al biroului organi

zației de partid din sectorul filatură al 
întreprinderii „Dacia” din Capitală ne-a 
spus de la bun început că în acest an

Hudea Axente de la întreprinderea „Ideal” 
din Mediaș este un bun organizator al locu
lui de muncă. Aceasta îl ajută să fie fruntaș 

în întrecere

tineretul dă dovadă de mai multă disci
plină. Sînt foarte rare cazurile de ab
sențe sau întîrzieri. întărirea disciplinei 
a dus, așa cum este și firesc, la sporirea 
contribuției tineretului în procesul de 
producție.

Cum s-a ajuns la o asemenea situație, 
care este contribuția organizației U.T.M, 
ce metode a folosit ea în educarea tine
retului ? Aceste răspunsuri le-am aflat 
cu prilejul vizitei noastre în secția res
pectivă.

Despre necesitatea întăririi continue 
a disciplinei s-a discutat deseori în adu
nările generale U.T.M. Vorbind despre 
contribuția pe care o aduc tinerii la în
deplinirea sarcinilor de plan, organiza
ția U.T.M. a pus în discuție cazurile de 
indisciplină și a luat măsurile cuvenite 
pentru lichidarea lor.

într-o vreme, Silvia Iordache, Vasilica 
Herghel și Aurica Florea obișnuiau să 
lipsească nemotivat sau să întîrzie de la 
lucru. Biroul organizației U.T.M. a stat 
de vorbă în mai multe rînduri cu ele. 
In cele din urmă le-a pus în discuția 
adunării generale U.T.M. Mulți tineri, 
printre care Ilinca Szabo, Alexandrina 
Popescu, Ioana Leca, fruntașe în pro
ducție, le-au arătat, folosindu-se de 
calcule concrete privind rezultatele mun
cii lor, ce urmări are indisciplina. în 
a^cest fel tinerele respective s-au convins 
că trebuie să-și schimbe atitudinea, să 
muncească bine, să fie disciplinate.

Printre metodele folosite de Organiza
ția U.T.M. pentru întărirea disciplinei în 
rîndul tinerilor au fost și discuțiile or
ganizate ori de cîte ori se constatau 
neajunsuri în munca tinerilor. Ele au 
contribuit la înlăturarea acestor nea
junsuri. Discuțiile de la om la om, ge
neralizarea experienței înaintate, spri
jinul dat de muncitorii vîrstnici sînt 
cîteva mijloace pe care le-a folosit or

ganizația U.T.M. în creșterea contribu
ției tineretului la realizarea sarcinilor 
de plan.

Toate acestea sînt lucruri bune. Dar 
de ce numai aici ? în secția finisaj sînt 
încă manifestări de indisciplină, aba
teri de la indicațiile tehnologice, planul

Locul de muncă a| tînărului Petru Colfea, de 
la Uzina de sodă din Govora, este totdeauna 

organizat exemplar

nu se îndeplinește ritmic. Aceste nea
junsuri ar fi în bună parte înlăturate 
dacă organizația U.T.M. ar mobiliza activ 
tineretul la aplicarea inițiativei, dacă 
ar acorda o atenție mai mare educației, 
dezvoltării spiritului de răspundere al 
fiecărui tînăr în parte.

Casa 
gospodarului
se cunoaște 

din prag
La Uzinele „Electroputere" din Craio

va am vizitat secția mecanică. Aici, pe 
la începutul anului, a avut loc o consfă
tuire în care tinerii, împreună cu to
varășii din conducerea secției, au stabi
lit o seamă de măsuri concrete pentru 
aplicarea inițiativei.

— Rezultatele obținute de secție, ne 
relatează tînărul inginer Gheorghe Tîrpe, 
șeful secției, depășirea planului primu
lui trimestru cu 5 la sută, creșterea pro
ductivității muncii cu 2 la sută față de 
rezultatele ultimului trimestru al anului 
trecut, economisirea a peste 113.000 lei 
se datoresc în mare măsură și faptului 
că acum inițiativa constructorilor de au
tobuze și troleibuze se aplică în întreaga 
secție.

— După cum vedeți, intervine ingine
rul Nicolae Vrapcea, membru în comi
tetul U.T.M. pe uzină, s-au amenajat la 
mașini lăzi pentru piesele prelucrate. 
S-a descongestionat astfel spațiul, iar 
piesele nu mai sint supuse lovirii, zgî- 
rierii ca în trecut.

— Am observat, îl întrerupem noi, că 
dulapurile sînt amenajate mai aproape 
de mașini.

— A fost o problemă în care am pri
mit un ajutor deosebit din partea orga
nizației de partid, a conducerii secției. 
Știți cum era înainte? Omul lucra în
tr-o parte și avea dulapul de scule în 
altă parte. Dacă am aduna minutele care 
se pierdeau zilnic cu alergătura după 
scule, ne ajung să finisăm în plus cîteva 
piese pentru motor.

— Am observat o schimbare și în or
ganizarea magaziei de dispozitive și ve
rificatoare.

— Era necesar, reia discuția șeful sec
ției. Tinerii ne-au sesizat și noi am găsit 
juste propunerile lor. S-au făcut rastele 
speciale pe care, așa cum vedeți, sînt 
așezate dispozitivele și verificatoarele^ 
fiecare avînd înscris pe cartotecă simbo
lul respectiv. Au fost luate și alte mă
suri : s-au montat între mașini pe fun
dații de beton, în toate atelierele, 
(înainte erau numai două) mese pe care 
controlul tehnic de calitate așează 
instrumentele de măsură și de trasaj. 
Am început să vopsim mașinile în culoa
rea vernil, am adus flori în selcție pentru 
ca să creăm o ambianță cît mai plăcută; 
piesele grele se ridică imediat din secție 
așa că spațiul de lucru este acum des
congestionat spre deosebire de trecut. 
Muncitorii își fac acum singuri curățe
nia în perimetrul lor de lucru. Acestea 
sînt realizările. Multe din ele au la bază 
propunerile făcute de tineri, de orga
nizația U.T.M., propuneri pe care con
ducerea secției le-a studiat cu atenție și, 
după cum vedeți, le-a înfăptuit. Anga
jamentul pe care și l-a luat tineretul 
din secția noastră, de a aplica la fiecare 
loc de muncă inițiativa a pus și în fața 
noastră, a conducătorilor, o seamă de 
probleme. Sigur, organizația U.T.M. nu 
poate lua măsuri administrative, dar ea 
le propune. Și pentru că ele s-au dove
dit în interesul producției, al creșterii 
oamenilor,au fost înfăptuite. Noi 
socotim că ceea ce am făcut pînă 
acum este doar un început. Ne-am și 
gîndit la unele măsuri pe care să le 
luăm, tocmai ca să le dăm posibilitatea 
să-și organizeze mai bine munca, să-și 
sporească contribuția la îndeplinirea sar
cinilor de plan. în luna aceasta, trecem 
la organizarea în flux tehnologic a liniei 
de axe, la reorganizarea ascuțitoriei de 
scule, corespunzător cerințelor. La ca
pătul mașinilor vom monta măsuțe pe 
care să se așeze accesoriile, universalul, 
lunetele, platourile. Și tot în sprijinul 
aplicării inițiativei vom înființa în sec
ție o arhivă de desene și planuri de ope
rații pentru ca fiecare muncitor să le 
aibă în permanență la îndemînă și vom 
amenaja în atelierul mecanică ușoară un 
careu de distribuire a sculelor așchie- 
toare carewacum se ridică de la magazia 
centralizată a uzinei.

★

Am prezentat pe scurt experiența cî- 
torva colective de tineret în aplicarea 
acestei valoroase inițiative. Ele vădesc 
preocuparea pe care o au organizațiile 
U.T.M. pentru extinderea inițiativei la 
fiecare loc de muncă, acțiunile intere
sante inițiate sub conducerea organiza
țiilor de partid, cu sprijinul conducerilor 
întreprinderilor, pentru ca. fiecare tînăr 
să devină un bun organizator al proce
sului de producție, un muncitor harnic, 
disciplinat, gospodar.

LIDIA POPESCU 
I. BODEA



Moțiunea adoptată 
de Adunarea reprezentanților 

mișcării pentru pace 
din R. P. Romînă

In moțiunea adoptată de 
Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R.P. 
Romînă se arată că Adunarea 
a prilejuit o nouă și puter
nică afirmare a atașamentu
lui poporului romîn față de 
nobilele idei ale coexistenței 
pașnice, prieteniei și păcii în
tre popoare.

Subliniind că apărarea pă
cii a devenit în zilele noastre 
o cauză scumpă a popoarelor, 
moțiunea arată că însuși 
progresul omenirii este în 
strînsă legătură cu înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

în epoca noastră există 
torțe uriașe capabile să în- 
frîneze pe agresori, să-i obli
ge să țină seama de voința 
popoarelor. în apărarea păcii 
acționează puternicul lagăr al 
țărilor socialiste, cu imensa 
lui forță materială și morală, 
statele independente din Asia, 
Africa și America Latină, vi
tal interesate în menținerea 
păcii, mișcarea muncitorească 
din întreaga lume, larga miș-

în continuare, în moțiune 
se spune: „Cu un sentiment 
de legitimă mîndrie patrio
tică, noi, reprezentanții miș
cării pentru pace din R.P. 
Romînă, ne exprimăm profun
dul atașament față de mă
reața operă de construcție 
pașnică, pe care o înfăptu
iesc clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, sub 
călăuzirea încercată a partidu
lui. Adunarea noastră își ma
nifestă deplinul sprijin față 
de politica externă a partidu
lui și guvernului, care expri
mă interesele poporului și 
este pusă în slujba mărețe
lor idealuri de pace și priete
nie între toate popoarele lu
mii”.

Mai departe moțiunea a- 
rată:

„Cu profundă indignare, 
noi, participanții la această 
Adunare, condamnăm politica 
contrară intereselor păcii, pe 
care o duc cercurile agresive 
din Occident Reluarea de

act menit să sporească încor
darea internațională și să in
tensifice cursa înarmărilor.

De o gravitate deosebită 
prin consecințele pe care le 
poate avea pentru progresul 
științific, sănătatea oamenilor 
și interesele păcii, sint planu
rile Statelor Unite ale Ame- 
ricii de a efectua explozii nu- | 
cleare în Cosmos. Inițiatorii 
lor își asuma o grea răspun- | 
dere în fața popoarelor lumii. 

Pentru a infrina uneltirile 
cercurilor agresive sint mai 
necesare ca oricînd acțiunile 
unite ale tuturor organizații
lor, partidelor, grupărilor, ale ' 
tuturor oamenilor iubitori de ■ 
pace, independent de concep- > 
țiile lor politice, sociale sau 
religioase. în unitatea și 
lupta lor activă stă chezășia 
trimfului păcii".

Moțiunea redă chemarea a- 
dresată de participanții la A- 
dunare tuturor prietenilor pă- I 
cii din întreaga lume de a-și j 
uni eforturile, peste deosebi- I 
rile de convingeri politice, 
pentru a înfăptui năzuința 
fierbinte a omenirii — o 
lume fără arme, fără răz-

MahtnJ Molnar Valentin din secția sudură montaj de la Uzinele de vagoane din Arad este cunoscut 
și îndrăgit pentru grija pe care o manifestă fată de tinerii muncitori, lată-l discutind cu tinerii Petre 

Ebervain și Ludovic Dezso despre dispozitivul de montat șasiul vagoanelor.
Foto: N. STELORIAN

care mondială pentru pace, 
care cuprinde în rîndurile 
sale oameni de diferite cate
gorii sociale, cu diverse con
vingeri politice, sociale, reli
gioase.

către Statele Unite ale Ame- 
ricii a experiențelor nucleare 
în atmosferă, în timp ce la 
Geneva se poartă tratative de 
dezarmare, constituie o sfi
dare la adresa popoarelor, un

Spectacol de gală al echipelor 
și formațiilor artistice ostășești 

de amatori
La Teatrul C.C.S. a avut loc 

luni seara spectacolul de gală 
prezentat de participanții la fi
nala celui de-aj Xl-lea concurs al 
echipelor și formațiilor artistice 
ostășești de amatori.

La spectacol au asistat general 
de armată Leontin Sălăjan, mi
nistru) forjelor armate, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
general colonel Floca Arhip, ad
junct al ministrului forjelor arma
te, general maior Dincă Ion, șeful 
D.S.P.A., generali activi și de re
zervă, ofijeri, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de fajă atașați militari 
acredita fi la București

Spectacolul a cuprins seiecțiuni 
din programele celor mai bune 
echipe și formații artist :e ostă
șești.

Asisteoja a ap'audat antece-e, 
dansurile, numerele de gimnastica 
acrobatică executare de artiștii 
amatori militari, formațiile corale 
și orchestrale, soliștii vocali și 
instrumentiști.

Spectacolul a fost primit cu 
multă căldură. Artiștilor amatori 
militari le-au fost oferite flori din 
partea Ministerului Forjelor Ar
mate ale R. P. Romine.

(Agerpres)

boaie.
Exprimînd convingerea fer

mă a poporului nostru că a- 
propiatul Congres mcndiaJ 
pentru dezarmare generală și 
pace va constitui o puternică 
manifestare a unității forțe- 
lor păcii in lupta pentru a- 
tingerea acestor țeluri scum
pe, moțiunea subliniază în 
încheiere:

„Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R. P. 
Romînă dă mandat delegaților 
pe care i-a ales sâ exprime 
la Congres voința de pace a 
poporului romîn, hotărârea lui 
de a lupta consecvent pentru 
înfăptuirea țelurilor acestei 
grandioase manifestări — des
tinderea încordării interna
ționale, curmarea cursei înar
mărilor. realizarea dezarmării 
generale și totale.

Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din țara 
noastră cheamă pe toți cetă
țenii din patria noastră să-și 
înzecească eforturile, în mun
ca și lupta plină de abnega
ție, pentru înflorirea și întă
rirea țării noastre socialiste, 
pentru triumful păcii in lu
mea întreagă”.

-----e-----

Informații

0 delegație guvernamentală 
a R. P. Bulgaria a sosit 

in Capitală
Luni dimineața a sosit în 

Capitală delegația guverna
mentală a R.P. Bulgaria con
dusă de Nacio Papazov, mi
nistrul învățămîntului și cul
turii al R.P. Bulgaria, care va 
duce tratative în vederea 
semnării unui acord de cola
borare culturală și științifică 
între R.P. Romînă și R.P. 
Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâm
pinată de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Vir
gil Florea, reprezentant al 
conducerii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București și membri ai am
basadei

★
Delegația guvernamentală 

bulgară, condusă de Nacio

Papazov, ministrul învăță
mîntului șd culturii al R.P. 
Bulgaria, a făcut în cursul 
zilei de luni o vizită tovară
șului Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. 
Conducătorul delegației bulga
re a făcut o vizită tovarășu
lui Ilie Murgulescu, ministrul 
învățămîntului.

A fost prezent Ivan Kinov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

★
Ivan Iotov, secretar general 

al Comitetului pentru priete
nie și relații culturale cu 
străinătatea al R. P. Bulga
ria, membru al delegației 
guvernamentale bulgare, a 
făcut luni o vizită la 
Institutul romîn pentru re
lații culturale cu străinătatea, 
unde a fost primit de Alexan
dru Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

(Agerpres)

Deși au cîștigat cu 3-2, 
voleibaliștii de la Rapid 
au evoluat nesatisfăcător
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• Luni la amiază s-a deschis în 
Capitală o expoziție a întreprin
derii comerciale de stat „Elektro- 
impex" din Sofia în care sînt 
prezentate unele produse ale in. 
dustriei electrotehnice și aparataj 
medical.

Expoziția, organizată in str. 
Vasile Lascăr nr. 32, este deschi
să pînă la 25 iunie între orele 
10—13 și 15—19.
• Duminică dimineața s-au îna

poiat în Capitală președinții co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare ale orașelor Constanta, 
lași. Galați și Timișoara, care au 
făcut o vizită la Viena și în alte 
orașe din Austria.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost prezenți reprezentanți ai Di
recției pentru problemele locale 
și ale administrației de stat, ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Sfatului Popular al Capitalei.

Au fost de faja reprezentanți al 
Legației Austriei Ia București.
• Directorul general al Studiou

lui cinematografic București, Paul 
Cornea, a oferit luni după-amiază, 
în saloanele restaurantului Athe- 
n6e Palace, un cocteil cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delega
ției de cineaști americani.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, oameni de 
cultură și artă.

Au fost prezenți Frederick T. 
Merrill consilier al Legației S.U.A. 
la București și alți membri ai le
gației.

• La invitația Prezidiului Aca
demiei R. P. Romine a sosit în 
Capitală dr. Samin Daham, mem
bru al Academiei arabe din Da
masc, profesor de istorie literară 
și istorie la Universitatea siriană 
din Damasc. In timpul vizitei sale, 
oaspetele va lua contact cu oa
meni de știință romini, va face 
un schimb de experiență și va 
ține conferințe de specialitate.

Duminică seara, in sala Fio- 
reasca, voleibaliștii de la Ra
pid București au intilnit in 
primul meci din cadrul fina
lei celei de a Ill-a ediții a 
„Cupei campionilor europeni" 
pe cei de la ȚSJi.A. Mosco
va. O intilnire tradițională în 
finalul acestei competiții. Și
— pentru a respecta tradiția
— feroviarii au invins
nou. De data asta irvă mult 
mai dificil deât in 1960 (3-1), 
și mai ales 1961 (3-0) — nu
mai după cinci seturi care au 
durat două ore jumătate: 
3-2 (15-8, 13-15, 11-15, 15-4,
15-11), ceea ce face ca meciul 
de duminică de la Moscova sâ 
fie deosebit de greu.

Trecind peste desfășurarea 
meciului — pasionantă doar 
uneori, pentru că in general 
partida nu s-a ridicat la o 
valoare deosebită — credem că 
e mai bine să ne ocupăm aci 
de unele probleme ridicate de 
comportarea feroviarilor.

Cîștigarea pentru a opta 
oară a titlului de campion de 
către Rapid și cucerirea pri
mului loc în grupa semifinală 
a „C.C.E." de la Budapesta 
fără a pierde vreun set — 
toate acestea au făcut ca 
feroviarii să intre pe teren 
prea siguri pe victorie, 
praestimîndu-și forțele. Ori, 
Ț.S.K.A. a apărut în cu totul 
altă formație dedt la 4 mar
tie a.c., în meciul cu Progre
sul. Locurile lui Fasahov și 
Scerbakov, oamenii care 
dăduseră cel mai slab randa
ment, au fost luate de Gaiko- 
voi, și respectiv, Mondzolevski 
iar Cesnokov, Burobin, Kova
lenko și Iakovlev s-au prezen
tat cu cel puțin o clasă peste 
valoarea arătată atunci.

Cîștigarea primului set 
15-8 de Rapid și frumoasa 
venire a feroviarilor în 
de-al doilea (de la 8-0 pentru 
Ț.S.K.A. la 9-8 pentru Rapid), 
i-au făcut pe campionii noștri 
să considere meciul ca și cîș
tigat, să nu mai joace cu con
vingere, să dezamăgească 
miile de spectatori de la Flo- 
reasca. Pierderea celui de al 
doilea set i-a făcut pe răpi- 
diști să treacă în cealaltă ex
tremă, adică să-și subestimeze 
forțele, sâ-și piardă „busola", 
comportîndu-se în teren ca 
niște începători, părînd a fi 
vlăguiți de forțe după numai 
două seturi. Astfel că pierde
rea celui de al treilea a venit 
ca o consecință logică.

Pe scurt, deținătorii „Cupei 
campionilor europeni" s-au

din

su-

comportat slab in primul meci 
al finalei de anul acesta.

La această slabă comporta
re a campionilor noștri o par
te însemnată de vină o are și 
conducerea tehnică a echipei, 
asigurată de antrenorii Ște
fan Roman și Gheorghe Pe
trescu. Duminică, Ștefan Ro
man a făcut greșeli de neper- 
mis și a arătat, in general, o 
atitudine pasivă. în plus, 
unele schimbări au fost total 
neinspirate. De pildă, în ulti
mul set ar fi fost mai normal 
ca Pavel, care în atac a ju
cat fără greșeală, să nu fi fost 
trecut pe banca rezervelor, ci 
să fie in teren in locul 
Plocon, care duminică nu 
simțit deloc in apele lui.

Valoarea voleibaliștilor de 
la Rapid este cu mult mai 
mare decît cea demonstrată 
duminică. De aceea, ei au re
surse să reușească și de data 
asta ceea ce au obținut in al 
doilea meci cu ȚS.K.A. anul 
trecut: victorie chiar la Mos
cova I

în meciul de duminică de pe 
stadionul „23 August" echipa se
lecționată de rugbi a R.P. Ro
mi ne ș;-a înscris în palmares o 
prețioasă victorie întrecînd 
scorul de 14-6 (0-3) echipa 
Hei, una din cele mai bune 
mafii europene. lată cîteva 
darații privind acest meci.

cu 
Ita- 
fcr- 
de-

M
s-a

T. ALEXANDRESCU

• LANFRANCHI, căpitanul echi
pei italiene : După felul în care 
începusem, eram convinși că victo
ria nu ne poate scăpa. Prima re
priză ne-a aparținut, romînii jucînd 
exagerat de prudent. Ei au făcut 
inexplicabil, un joc prelungit de 
așteptare. A venit însă repriza a 
doua I. Gazdele s-au regăsit 
extraordinar, au preluat inițiativa, 
au atacat cu toată vigoarea, apli- 
cînd sistemul 
ne-au sufocat 
(compartimentul 
pe treisferturi. 
șeala noastră care a adus romîni
lor, la scorul de 3-3, alte trei 
prețioase puncte — mă refer la 
încercarea de penalizare de care 
au beneficiat rugbiștii dv. — 
poate că altul ar fi fost rezulta
tul.

Echipa Romîniei a demonstrat, 
prin prisma jocului din repriza a 
doua, că este o formație reduta
bilă, cu mari posibilități, că ea se 
poate întrece oricînd cu orice 
echipa de rugbi de talie conti
nentală. Aștept cu 
viitorul nostru joc.

foarte bună mi-au făcut Demian, 
V. Rusu, Teofilovici și Moraru fre- 
priza secundă). M-a surprins for
ma slabă în care s-a prezentat 
omul dv. nr. f. Penciu, care a 
ratat copios toate ocaziile avute.

• PERSiNI, fundaș: Romînii 
deși n-au jucat decît o repriză, 
nu s-au desmințit. Știu rugbi. 
Joacă spectaculos, în maniera ma
rilor echipe ale continentului. Au 
In plus (față de noi) mai multă 
voință, hofărîre de a-și apropia 
victoria.

cel mai adecvat : 
și pe înaintare 

nostru forte) și 
Totuși, fără gre-

mult interes 
O impresie

• TEOFILOVICI ce păcat că 
n-am acționat tot timpul în ace
lași ritm. Am fi adus culorilor 
noastre, o victorie și mai frumoasă. 
Și totuși, acest 14-6 vine să con
firme valoarea rugbiului nostru pe 
plan european, ne dă încredere 
în posibilitățile noastre de a face 
față unor adversari dintre cei mai 
redutabili.

• CH. DURAND, arbitrul me
ciului : Victoria a surîs, pe merit, 
romînilor. Au fost mai buni, deși 
n-au strălucit decît o repriză. Ca 
unul ce am arbitrat și meciul de 
la Catania, ultima confruntare din
tre rugbiștii romîni și cei italieni, 
trebuie să spun că gazdele au 
progresat enorm, situîndu-se astăzi 
la nivelul marilor formații ale con
tinentului. Mi-au plăcut V. Rusii, 
Teofilovici, Sava și Demian. De 
la italieni, cei mai buni au lost 
Lanfranchi, Fusco și Di Zitti.

Sare în înălțime elevul Nicolescu

Aurel din clasa a X-a a Școlii

medii nr. 1 din Timișoara.

Foto : S. NÎCULESCU

Campionatul mondial de fotbal

de 
de-al 
mon- 
Trei 

cîști-

etapă a campionatului 
edițiile din 1954 și 1958. Numai 
Brazilia a confirmat pronosticurile, 
repurtînd o victorie clară în dauna 
Angliei. Semifinalele vor pune 
față în față cîte două echipe din 
America de Sud și Europa, astfel 
că finala se va juca între o 
pă sud-americană și una 
peana.

mondial la

echi- 
euro-

Totuși, nu-1 pot împiedica pe Cis- 
lenko sâ egaleze, în minutul 27, 
în urma unei centrări a lui Meshi. 
Dar, în același minut, mijlocul 
chilian Rojas trece cu balonul de 
jumătatea terenului și de la 35 
de metri șutează, prin surprinde- 

are, marcînd astfel golul care 
hotărît soarta meciului.

fată o scurtă relatare a 
patru întîlnirl disputate duminică.

ARICA :

celor
SANTIAGO I

R. P. F, Iugoslavia — 
R. F, Germană 1-0 (0-0)

urprize în sfeturile 
finală ale celui ’ 
7-lea campionat 
dial de fotbal, 
dintre echipele 
gătoare ale grupelor 
preliminarii au fost 

eliminate din competiție. Selecțio
nata Chile a întrecut la Arica cu 
2—1 echipa U.R.S.S. după un meci 
în care sovieticii au dominat a- 
proape 70 de minute, dar n-au 
reușit să înscrie decît un gol. 
Formația R. S. Cehoslovace, care 
fusese învinsă cu 3—1 de Mexic, 
a cîștigat cu 1—0 în fața echipei 
R. P. Ungare, cotată la un mo
ment dat printre marile favorite 
ale cupei Jules Rimet. In sfîrșit, 
echipa R. F. Germane a fost în
vinsă cu 1—0 de Iugoslavia, care 
și-a luat astfel revanșa pentru 
înfrîngerile suferite în aceeași

Chile — V.R.S.S. 2-1 (2-1)

Tribunele stadionului Carlos 
Dittbor din Arica erau arhipline 
cînd arbitrul olandez Leo Horn a 
fluierat începutul meciului. Chi
lienii joacă cu vîntul din față dar 
atacă vijelios din primele minute, 
in minutul 8, Iașin, pentru a salva 
o situație dificilă, plonjează în 
picioarele centrului atacant Landa 
și acesta îl lovește ușor la cap. 
Ritmul jocului este foarte rapid. 
Apărarea jucătorilor echipei so
vietice se arată destul de calmă. 
Deschiderea scorului este neaștep
tată. In minutul 11, Ia o lovitură 
liberă de la 25 metri, Leonel San
chez trage puternic pe sus. Iașin, 
mascat de zid nu vede balonul 
care intră prin colțul de sus al 
porții în plasă. După acest gol, 
chilienii se repliază în apărare.

Echipa R. F. Germane a avut 
inițiativa în primele 10 minute, 
cînd Seeler a tras în bară. Iugo
slavii au dominat în continuare, 
însă Galici, în minutul 17 și Jerko- 
vici în minutul 22 au ratat ocazii 
favorabile. Se apropie sfîrșitul jo
cului și se pare că prelungirile vor 
fi inevitabile. Dar, în minutul 86, 
Galici pătrunde în careu, pasează 
lui Radakovici, care șutează ful
gerător în colț. Portarul 
nu ‘

german 
poate schița nici un gest.

VINA DEL MAR î
Brazilia — Anglia

3-1 (1-1)

nute ale reprizei, cînd englezii 
contraatacă și egalează prin Hit
chens, după ce Greeaves șutase în 
bară. In repriza a doua, brazilienii 
se remarcă printr-o mare varie
tate de, execuții și prin schimba
rea neașteptată a ritmului de joc. 
Astfel, în minutul 54, dominarea 
lor esbe concretizată cu un nou gol. 
Garrincha driblează mai mulți ad
versari, trage puternic, Springett 
boxează balonul. Vava, se afla în 
apropierea porții și înscrie cu ca
pul. Demonstrația brazilienilor 
continuă. In minutul 59, Garrincha 
marchează cu un șut puternic 
sub bară de la 16 metri.

RANCAGUA:

R.
R.

S. Cehoslovacă — 
P. Ungară 1-0 (1-0)

(Urmare din pag. I)

prind următoarele idei principale:
a) aprobînd atitudinea tovară

șului O. Marinescu, tovarășii îi 
reproșează că n-a știut să-l ducă 
pe tatăl său odată cu el, spre în
țelegere ;

b) condamnarea hotărîtă a po
liției tatălui.

lată deci, dragi tovarăși cititori, 
un pasionant teren de luptă. Aici, 
cum spuneam, e nevoie de multă 
înțelegere, de multă grijă ; sufle
tul omului e sensibil, va trebui să 
dăm dovadă de mult tact; să lo
vim întîi în incultură, principalul 
aliat al religiei. Tie, cititor, care 
ai cunoștințe de astronomie și de 
istorie, fi se pare revoltător fap
tul că Galileo Galilei era să is
pășească pe rug teoriile sale știin
țifice asupra formei sferice a pă- 
mîntului. Dar oare o să-l revolte 
la fel acest lucru pe tatăl tău 
care crede, ca și străbunicii săi, 
că pămîntul e o farfurie rezemată 
de patru pești mari ? Ți se pare re
voltător ca Miguel Serve, cel care 
a descoperit circulația sîngelui, 
să fi plătit pe rug acest mare 
bine făcut omenirii. Dar celui care 
mai crede că bolile sînt „pedepse 
de la domnul", pentru păcatele 
reale ori imaginare ? Tu, ufemist, 
știi lucruri infinit mai pasionante 
decît naivele legende, pline de

Merită să dai
contradicții care alcătuiesc reli
gia. Tu cunoști istoria muncii o- 
menești, sursa tuturor bunurilor 
de care ne bucurăm, tu știi că 
omul poate schimba fața lumii și 
o schimbă... Dar știi oare să po
vestești părinților tăi aceleași lu
cruri, astfel ca să le trezești in
teresul, sa le a|î|i curiozitatea, 
imaginajia, să-i faci să te întrebe: 
de ce e așa ? $i cum de-a ajuns 
omul să zboare în ceruri î Și e 
oare întîmplător că tocmai un co
munist, un ateu a făcut primul 
acest zbor ? Știi oare întodeauna 
să-i ridici la nivelul tău pe cei 
apropiafi fie î E greu ? E foarte 
greu. Ca în orice luptă. Și orice 
greșeală într-o bătălie se plătește 
printr-o înfrîngere.

Toate acestea, această lungă și 
complicată muncă de lămurire, 
trebuie începută prin sfîșierea vă
lului cenușiu și dens al inculturii. 
Nu e nevoie să alegi numai acele 
exemple, acele fapte care pot 
servi direct la demascarea reli
giei. Tot ceea ce se întîmplă în 
jurul nostru aparține lumii mate
riale și deci, totul, de la crește
rea plantelor, la evoluția specii
lor, la chimie, sau la agricultură,

pledează pentru noi, împotriva 
misticismului. Istoria este plină de 
exemple în care toți aceia care 
s-au ridicat au luptat și uneori 
și-au dat viața pentru fericirea 
oamenilor, pentru libertatea, pen
tru bunăstarea lor, au fost decla
rați „unelte ale diavolului".

Nu prin fraze generale, (care 
uneori ascund lipsa cunoașterii 
concrete, a exemplelor) — ci 
printr-o îndelungată muncă plină 
de dragoste, răbdare și înțelege
re, li se poate arăta oamenilor 
care e adevărul. Iar adevărul are 
o forță uriașă. In clipa cînd ai 
ajuns la el, cînd ai înțeles ceea 
ce înainte nu înțelegeai, nici un 
fel de forță obscură nu te poate 
abate înapoi.

Cum poți combate credințele 
mistice ? Să facem apel la 
bunul simț popular, atît de 
caracteristic poporului nostru. 
Poporul romîn nu e un po
por mistic. Să ne gîndim la 
atîtea și atîtea povești și basme 
în care sfinții, arhanghelii sînt tă
cuți să simtă, cum s-ar spune, 
„pe pielea lor" ascuțimea humo
rului popular; Păcală le-a jucat nu 
puține farse. (Ar trebui să se edi-

teze în tiraje de masă aceste po
vești și basme I). In al doilea 
rînd, trebuie să se apeleze la lo
gica bunului simț. Noul Testa- 
menî, de pildă, abundă în cele 
mai fantastice contradicții; un 
evanghelist îl contrazice pe ce
lălalt, toți se contrazic între ei iar 
înăuntrul fiecărei evanghelii exis
tă absurdități atît de mari încît 
unul din teoreticienii bisericii ca
tolice, sfîntul Augustin, a spus ur
mătoarele cuvinte : Credo quia 
absurdum est... (Cred tocmai pen
tru că e absurd). Omul 
noastre însă, nu poate 
decît ceea ce înțelege.

Ca să nu dau decît un 
piu (spicuit din scrisoarea tovară
șului Gh. Imbre, electrician la 
Uzinele Laminorul-Brăila) celor 
care cred că spiritul religios poa
te asigura unitatea familiei, li se 
poate cita din „Matei X, 34—36“ 
următorul aforism „divin" : „Am 
venit să despart pe om de tatăl 
său, pe fiică de mama sa, pe 
noră de soacră-sa“... Uneori, cum 
e cazul în familia tovarășului Oc
tavian Marinescu o asemenea 
proorocire ar putea să se îndepli
nească. în vechea Romînie, ea

epocii 
crede

exem-

s-ar fi îndeplinit cu siguranță. Ori 
fiul ar fi cedat și și-ar fi 
viața (citiți scrisorile lui 
despre viața din mînăstiri), 
fi trebuit să înfrunte viața

Părerea mea este că ___ , _
minimei rezisfenfe (adică, în fond, 
a părăsirii luptei Intr-un moment 
critic) ar fi ruperea de tată. So
luția comunistă, bărbătească (șMn 
care Octavian Marinescu nu va 
rămîne nici o clipă singur) e a- 
ceea a unei îndelungi și răbdătoa
re munci de lămurire. Tovarășul 
Octavian are niște arme încercate, 
precise : tot ceea ce i-a dat or
ganizația noastră, epoca pe care 
o trăim, convingerile sale ferme, 
dorința lui de viață, de fericire 
(și dorința comunistă de fericire 
nu poate fi egoistă). A pleca, pur 
și simplu, fără a privi înapoi în
seamnă că aceste arme sînt de
puse într-un sertar. Știu că e 
greu, știu că va fi foarte greu, 
dar trebuie să încerci de o sută, 
de-o mie de ori. Sa caufi, să te 
trămînfi, să descoperi calea spre 
sufletul fatalului dumitale. În
cearcă să-l înțelegi; încearcă să 
descoperi rădăcinile misticismului.

Adică să afli căror întrebări 
«despre viață, despre fericire, des

distrus 
Sahia 
ori ar 
singur 
soluția

pre cinste, tatălui dumitale i se 
pare că credința i-a dat un răs
puns, sau — ceea 
— i se pare lui 
răspuns. Caută să afli (și repet: 
e foarte greu) ce tragedie sufle
tească trebuie să fi trăit, încît a 
ajuns să-ți dorească dumitale (pe 
care desigur te iubește) singură
tatea sihastrului... Scoate la iveală 
aceste întrebări, aceste căutări, 
găsește răspunsul la fiecare, 
pentru dumneata, în primul rînd, 
(sfătuindu-te cu tovarășii, între- 
bînd, citind) și 
tatălui 
nivelul

Scrii 
cărțile, ------- , _ ___
ale diavolului", l-ai citit vreodată 
o pagină din „Copilăria” lui 
Creangă ? O poezie de Coșbuc ? 
Daca-fi place să citești trebuie să 
știi că adevăratul cititor e acela 
care simte nevoia sa împărtășeas
că și altora frumusețile descope
rite de el.

Treptat, tatăl dumitale va des
coperi cit de săracă, cît de jal
nică și de meschină e „lumea de 
apoi" cu care au fost atît de 
darnici pentru cei săraci stăpînii 
lumii de ieri — față cu lumea 
noastră, pe care ne-o făurim cu 
mintea, cu mîinile și cu sufletul.

Să știi că în această luptă sîn- 
tem, cu toții, alături de dum
neata.

ce e mai exact 
că a găsit un

, , apoi răspunde-i 
dumitale pe limba lui, la 
înțelegerii lui.
că tatăl dumitale urăște 

le numește „unelte

A fost un veritabil recital __ 
balistic, dat de jucătorii brazilieni, 
cu toate că din minutul 19, inte
rul stînga Amarildo (înlocuitorul 
lui Pele) s-a rănit la piciorul sting 
și a trecut pe extrema dreaptă. 
Scorul a fost deschis de Garrin
cha. Extrema dreaptă a Braziliei 
a reluat cu capul, mingea trasă 
în corner de Zagallo. Brazilienii 
au dominat pînă în ultimele mi-

fot.

Fotbaliștii maghiari au dominat, 
iar cehii au învins. După cum a 
decurs jocul, se poate spune că 
apărarea cehoslovacilor a cîștigat 
acest meci, iar înaintarea maghia
rilor a pierdut-o. Majoritatea tim
pului jocul s-a redus la un duel 
între atacul maghiar și apărarea 
cehoslovacă. Comentatorii subli
niază totuși că atacul echipei 
R. P. Ungare nu a contat decît 
pe trei jucători, Șandor, Albert și 
Tichi, în timp ce Racosi și Fe- 
nivessy au fost depășiți de alura 
și importanța meciului. Unicul gol 
al partidei a fost marcat în mi
nutul 14 de interul dreapta, Sche
rer.

Semifinalele au loc miercuri: 
Brazilia—Chile, la Santiago și 
R. S. Cehoslovacă—R.P.F. Iugo
slavia la Vina del Mar.

Nikolai Nikolaevici
a avut elevi buni

(Urmare din pag. 1)

celași conductor, pe același 
buton, căutînd împreună cea 
mai bună soluție de perfec
ționare a agregatului respec
tiv.

Aparatele de măsură și 
control au determinat 
apariția la Borzești a ce

lei mai noi profesii — profe
siunea de amecist. De la 
Olnev, știința folosirii aces
tor aparate a trecut la ingine
rul Petruș Burlacu, de la a- 
cesta la inginerul Ion Burlacu, 
apoi numeroși muncitori și-au 
reprofilat profesiunea, cei mai 
mulți ajungînd astăzi să re
zolve perfect probleme legate 
de buna funcționare a A.M.C.- 
urilor, care în urmă doar cu 
3-4 ani i-ar fi pus în încurcă
tură pînă și pe cei mai pri-

cepuți ingineri. Fostul lăcătuș 
Vasile Ursu este acum șef de 
echipă la secția A.M.C. și 
are în supraveghere întreaga 
aparatură de măsură și con
trol de la secția monoclor- 
benzen, Victor Dan, tot fost 
lăcătuș, supraveghează împre
ună cu băieții din echipa luî 
aparatura secțiilor detexan și 
H.C.H. Secția A.M.C. are mulți 
„ameciști“ pricepuți.

Un fapt grăitor : această sec
ție este fruntașă pe combinat. 
Nikolai Nikolaevici Olnev a 
avut elevi buni.

...înainte de a părăsi combi
natul, trecem prin fața ram
pei de descărcare a utilajelor 
noii uzine, care se construiește 
tot cu sprijinul Uniunii Sovie
tice — uzina P.V.C Caracte
rele colorate de pe lăzi par 
pirogravate. „Sdelan v S.S.S.R 
— Rumînia, Stanțiia Borzești",



U.R.S.S. : Uzina „Electrosvei" din Moscova produce cele mai diverse aparate neretw A—toMu 
electric. Vasta gamă de produse renumite pentru calitatea lor deosebM cuprinde instaM* penfrw 
iluminarea șoselelor, minelor, vagoanelor de metrou, fabricilor, școlilor șî IoqmM* OBwJor 
muncii. Fotografia de mai sus înfățișează un aspect din atelierul de montaj ai nrtnm Tinerii 
montorj Ghenadj Betiakov și Victor Kuznefov, doi muncitori destoinici, 1p depișaK d l*grf** 

ritate normele

din viața și lupta tinereiuliii Înmii
U.R.S.S.: 54 de institute 

de învățămint 
superior agricol
upă cum transmite agenția 

de presă Novosti, în Uni
unea Sovietică există 54

de institute de învățămint supe
rior agricol în care învață 
275 000 de studenți.

In prezent se acordă o mare 
atenție legăturii învățămîntului 
superior agricol cu practica ne
mijlocită a muncii agricole. In
stitutelor de învățămint superior 
agricol le-au fost încredințate 138 
de sovhozuri. In următorii patru 
ani, 42 de institute de cercetări 
științifice și 32 de institute de 
învățămint superior agricol se 
vor muta din orașe în sovhozuri. 
Pentru studenți vor fi construite 
complexe școlare, laboratoare și 
cămine. A fost elaborat proiec- 
tul»tip al unui sovhoz cu un in
stitut de învățămint superior. în 
unele regiuni ale Uniunii Sovie
tice construcțiile necesare ale 
sovhozurilor se fac deja după 
acest proiect.

Leipzig: Deschiderea celui de-al 5-lea
Congres al tineretului muncitor

L
a Leipzig s-a deschis cel 
de-al 5-lea Congres al ti» 
neretului muncitor la care 

participă 2 000 de tineri și ti
nere din R.D.G. și 500 din 
R.F.G. La congres au sosit de
legațiile F. M. T. D., F. S. 
P.S.U.G., P.C. din Germania, 
precum și reprezentanții unei 
serii de organizații de tineret 
din străinătate.

Congresul, care are loc suh 
lozinca unirii eforturilor tinere
tului din cele două state germa
ne în lupta pentru încheierea 
tratatului de pace, împotriva mi
litarismului și a leților excep
ționale, a fost deschis de Rudi 
Frost, președintele Comitetului 
permanent al tineretului mun
citor.

Festivalul national 
al tineretului comunist englez

UE PESTE
HOTAR»

Puternice acțiuni
pentru dezarmare

lui Kennedy prin care protes
tează cu hotărîre împotriva 
continuării de către guvernul 
american a experiențelor nu
cleare, inclusiv împotriva 
efectuării experiențelor la 
mare altitudine.

Partizanii păcii din Republi
ca Mali cer încetarea imedia
tă a tuturor experiențelor nu
cleare americane.

★
SAN FRANCISCO 11 (Ager

pres). — După cum relatează 
agenția United Press Interna
tional. la 10 iunie poliția din 
San Francisco a arestat alte 
5 persoane ce manifestau pe 
sălile tribunalului din locali
tate împotriva experiențelor

■'

BAMAKO 10 (Agerpres). — 
Organizația pena-- apărarea 
păcii din Republica Mali a a- 
dresat o ielegramâ președînse-

SANTIAGO 10 (Agerpres). — 
Ktpr rze ntan ții opiniei publice 
£ » Chile se pregătesc în vede
re Congresului mondial pentru 
itanare generală și pace. în
tre 23 și 24 iunie la Santiago 
r« «re< loc conferința națională 
eAHKaoi pentru apărarea păcii, 
U UcrtrUe căreia vor participa 
de'.ereti din toate provinciile ță
ri — reprezentanți ai sindicate-

Cosmonautii sovietici se pregătesc 
în vederea viitoarelor zboruri

-u ic-ător își îndreaptă 
ane—« spre Cosmos. Navele sau 

• în Cosmos care să aibă 
la □ord arme sînt deocamdată 
rvjrstr® e pentru mijloacele 
—oanr-e de apărare. Des.gur, 
S-A. »ăd în aceasta posibilita- 

o nouă primejdie

pace
americane din Pacific. De
monstranții, scrie agenția,^ au 
cerut încetarea imediată a 
experiențelor atomice, precum 
și eliberarea din închisoare a 
celor 32 de manifestanți ares
tați cu o zi înainte și a ce
lor trei pacifiști americani 
condamnați la 30 de zile în
chisoare pentru că au încercat 
să pătrundă cu un yaht în zo
na experiențelor nucleare a- 
mericane.

In același timp, după cum 
precizează agenția Reuter, în 
fața clădirii tribunalului, pes
te 60 de persoane purtînd 
pancarte au organizat pichete 
de protest împotriva experien
țelor atomice americane.

lor, ai organizațiilor de țărani 
etc., deputați ai parlamentului.

PARIS 11 (Agerpres). — La 
10 iunie, în regiunea Vercors 
s-au întrunit partizanii păcii 
din nouă departamente din’ 
sud-est pentru a examina pro
blemele legate de pregătirile 
în vederea Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace, care va avea loc 
la mijlocul lunii iulie la Mos
cova. La adunare iau parte 
reprezentanți ai mimării par
tizanilor păcii din departa
mentele situate în valea flu
viului Rhone și în Alpi. Ei 
vor alege delegații la congres.

Ședința Consfătuirii 
reprezentanților țărilor în Consiliul 

de Ajutor Economic Reciproc
MOSCOVA 11 (Agerpres). - TASS transmite : La 8-9 iunie 

a avut loc la Moscova ședința Consfătuirii reprezentanților ță
rilor în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările ședinței au participat tovarășii S. Todorov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, O. Simunek, vicepreședinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, K. Mewis, membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germane, N. Jagvaral, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mon
gole P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, A. Birlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, A. Apro, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, V. Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Ședința a examinat măsurile imediate îndreptate spre înde
plinirea hotărîrii Consfătuirii reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești ale țărilor participante la C.A.E.R., care 
a avut loc la 6—7 iunie 1962 și hotărîrilor celei de-a 16-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

Ecoul internațional 
al rezultatelor Consfătuirii 

de la Moscova
vor contribui la întărirea uni
tății țărilor socialiste, scrie în 
încheiere ziarul „Borba".

Grecia
ATENA 11 (Agerpres). — 

Rezultatele Consfătuirii repre- 
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești ale țări
lor participante la Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc 
și rezultatele ședinței Comite
tului politic consultativ al sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia se află în cen
trul atenției ziarelor din A- 
tena.

„Estul se pronunță pentru 
contacte, scrie ziarul „Mesim. 
vrini“. In același timp el in
sistă pentru încheierea trata
tului de pace cu Germania.

Ziarele subliniază că țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia se pronunță cu fer
mitate pentru reglementarea 
pașnică a tuturor problemelor 
internaționale, inclusiv a pro
blemei încheierii tratatului de 
pace cu Germania și speră 
că puterile occidentale „vor 
adopta aceeași linie politică".

Țările socialiste sînt pentru 
dezarmare și rezolvarea paș
nică a problemelor litigioase 
pe calea tratativelor, sublinia
ză ziarul „Ta Nea“. După pă
rerea ziarului lucrările con
sfătuirii vor exercita o influ
ență binefăcătoare asupra si
tuației internaționale.

Toate ziarele scot în evi
dență propunerea țârilor so
cialiste cu privire la convo
carea unei conferințe interna
ționale pentru problemele co
merțului, în vederea creării 
unei organizații comerciale 
internaționale.

India
DELHI 11 (Agerpres). — 

Ziarele indiene, informînd 
despre publicarea comunica
tului Consfătuirii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
care a avut loc la Moscova, 
menționează cu interes propu
nerea cuprinsă în comunicat 
cu privire la convocarea unei 
conferințe internaționale în 
problemele comerțului.

Cu toate contradicțiile care 
există între lagărul socialist 
și lagărul capitalist, scrie zia
rul „Hindustan Times'4, în co
municatul consfătuirii se spu
ne că țările lagărului socia
list vor saluta convocarea 
unei conferințe internaționale 
pentru a discuta posibilitățile 
creării unei organizații comer
ciale internaționale care să 
cuprindă toate țările lumii. 
Țările lagărului socialist, scrie 
ziarul, citind cuvintele din co
municat, dețin cu fermitate 
întîietatea în ceea ce privește 
ritmul de dezvoltare a econo
miei lor, merg înaintea țărilor 
capitaliste în ceea ce privește 
o serie de indici de cea mai 
mare importanță ai progresu
lui științific și tehnic mon
dial.

R. P. Bulgaria
SOFIA II (Agerpres). « 

Hotărîrile consfătuirii, scrie 
la 10 iunie „Rabotnicesko 
Delo", confirmă o dată mai 
mult in mod grăitor cit de 
mult se deosebește Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc 
al țărilor socialiste de orga
nizațiile de tipul Pieței Co
mune, constituite de statele 
capitaliste.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 11 (Agerpres). De

clarația Comitetului Politic 
Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de~ la 
Varșovia, scrie' în numărul 
său din 11 iunie ziarul „Rude 
Pravo“, subliniază că condu
cătorii acestor state au apro; 
bat pe deplin poziția Uniunii 
Sovietice cu privire la trata
tivele cu Statele Unite în pro
blema reglementării pașnice 
a problemei germane, ei de- 
clarînd încă o dată că pozi
ția U.R.S.S. este poziția co
mună a tuturor statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 11 (Agerpres). 

— Relațiile economice caire 
s-au statornicit între țările so
cialiste nu se aseamănă cu 
formele de colaborare econo
mică existente în trecut, ele 
sînt clădite pe temeiuri noi, 
scrie în articolul său de fond 
din 10 iunie ziarul „Magyar 
Nemzet",

C.A.E.R., subliniază ziarul, 
nu este nici Fiața comună, 
nici integrare, ci o uniune la 
nivel înalt a forțelor de pro
ducție pentru crearea unui 
belșug necunoscut încă în is
toria omenirii.

R. P. F. Iugoslavia
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : Succesele e- 
conomice ale țărilor socialiste 
creează cele mai favorabile 
condiții pentru mișcarea re
voluționară și de eliberare 
națională, pentru întărirea pă
cii în întreaga lume, sublinia
ză în numerele lor din 10 iunie 
ziarele iugoslave „Borba“ și 
„Politica-, publicînd comuni
catul in legătură cu Consfă
tuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești — ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Țările membre ale C.A.E.R., 
subliniază ziarul „Borba", 
s-au arătat a fi gata să extin
dă schimburile de mărfuri cu 
țările capitaliste.

Consfătuirea a subliniat că 
lărgirea și adincirea colaboră
rii economice, tehnico-științi- 
fice, precum și a ajutorului 
reciproc, bazate pe principiile 
internaționalismului proletar,

adus memoriei

lori

John Mahon, secretarul Comi
tetului din Londra al Partidului 
Comunist din Marea Britauie. a 
salutat tînăra geaerație a

Turcia: Tragedia

tnd dtn

Aspect din timpul desfășurării la Dortmund a unei demonstrafii de solidaritate cu muncitorii spanioli

Pp scurt

La Londra an sosit sute de 
tineri și tinere din toate 
colțurile Angliei pentru a 

participa la sărbătoarea tradi
țională a Ligii tineretului comu
nist englez — Festivalul națio
nal al tineretului.

reurvix
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Scrisoarea C. C. al P. C
ATENA 11 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Avghi”, pos
tul de radio „Vocea adevărului” 
a transmis o scrisoare a C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia a- 
dresată partidelor de opoziție din 
Grecia în care le solicită să-și 
unească forțele pentru înlăturarea 
de la putere a grupării reacțio
nare, cere dizolvarea parlamentu
lui, crearea unui guvern de în
credere generală alcătuit din re
prezentanți ai tuturor partidelor, 
care să organizeze alegeri pe baza 
sistemului electoral de simplă 
proporționalitate și să asigure 
condiții necesare exprimării li

bere a voinței poporului grec. In 
scrisoare se subliniază că rămî-

nerea mai departe la putere a 
guvernului Karamanlis creează o 
primejdie pentru țară. Comuniști; 
întind mina de colaborare, se spu
ne în scrisoare, tuturor democra
ților, tuturor patrioților din Gre
cia.

C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia subliniază că partidul va 
face totul spre a atinge țelurile 
comune și este gata să sprijine 
un guvern democrat care va adop
ta măsuri concrete spre restabili
rea democrației în țară. Comu
niștii, se arată în scrisoare, nu-și 
vor precupeți forțele în lupta pen
tru democrație, pace, independen
tă națională și propășirea poporu
lui grec.

lui I. L. Caragiale
ATENA 11 (Agerpres). — în ca

drul săptăminii Cafagiale, organi
zed la Atena de Liga de priete
ne greco-rorr.Lnă, în ziua de 10 
baia > ioc în saia cinema-
•ccrarju JRooon" o
oaccară arau scr-aor ș. drs- 
carurj -ar-iX La -e_r. jt» a 
pa" cor on u-eres pjo c prin- 
r» care c-rcsc-'e personalități 
pouhcu și cuBwa e din Atena. 
Dn partea Ministerului Educației 
a participat G. Koumoutes — di
rector general. Au participat, de 
asemerea, șefii unor misiuni di
plomatice acreditate Ja Atena. Au 
ros* prezecți M. Bă'ănescu, amba
sadori R.P.R. la Atena, și a îți 
membri ai Ambasadei.

articole dedi- 
marelui clasic

(Agerpres) — 
i mere m-zextru 
ziarul ^ieues

-Akxirrf.

BERUX 11 
Sub tuiul „u* 
al satireC, ; 
Dextsehlxnrf" pubiicâ «b arti
col al compondrstnlui sau 
da» Bscvreșo. cmuocrs: deții 
ți operă bu L L Caragiale.

I

Formarea noului guvern
provizoriu laoțian

KHAN-HAI (LAOS) 11 (A- 
gerpres). — La 11 iunie prin
țul Suvanna Fuma a anunțat, 
de pe balconul clădirii unde 
a avut loc întîlnirea celor trei 
prinți laoțieni, că a fost for
mat un guvern provizoriu de 
coaliție al Laosului.

Din guvern fac parte șapte 
adepți ai lui Suvanna Fuma, 
patru reprezentanți ai Parti
dului Neo Lao Haksat, cinci 
reprezentanți ai grupării de 
la Vientiane și trei reprezen
tanți ai așa-numiților neutra- 
liști de la Vientiane.

Guvernul este alcătuit din 
12 miniștri și 7 secretari de 
stat.

Pe lîngă postul de prim-mi-

nistru, prințul Suvanna Fuma 
ocupă postul de ministru al 
apărării, prințul Sufanuvong 
și generalul Fumi Nosavan o- 
cupă posturile de vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri și vor ocupa, de aseme
nea, respectiv posturile de 
ministru al economiei și mi
nistru al finanțelor. In pos
tul de ministru al Afacerilor 
Externe a fost numit Quinim 
Folsena, iar în postul de mi
nistru al Afacerilor Interne, 
Feng Fongsavang. Ambii «int 
adepți aj lui Suvanna Fama.

Astfel, în rezolvarea crizei 
laoțiene a fost făcut un pas 
important

pp xcurim^hi
MOSCOVA. — La 11 iunie 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin 
pe ambasadorul Braziliei în 
U.R.S.S., V. T. Leitao da Cun
ha care ia înmînat un mesaj 
din partea președintelui Bra
ziliei, Joao Goulart.

între N. S. Hrușciov și am
basadorul Brazilei a avut loc 
o convorbire prietenească.

ANKARA. — Zilele acestea 
a fost semnat la Ankara un 
protocol privind schimburile 
culturale intre E-PJL și Turda 
pe anul in curs. Protocolul 
prevede schimburi in dome
niile universitar, cultural și 
artistic.

Lui Franco 
fuge pâmintul 

de sub picioare
v Franco • iuoe

MOSCOVA. — Nikita Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit la 11 iunie la Kremlin 
pe profesorul Vittorio Vallet
ta, președintele concernului 
italian „Fiat“, care se află la 
Moscova la invitația Comite
tului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru 
coordonarea lucrărilor de cer
cetări științifice.

MOSCOVA. — între Acade
mia de Științe a UJLS.S. și 
Academia Națională de Știin
țe a S.UA. a fost semnat un 
acord pe perioada 1962-196L

WASHINGTON. — La II 
iunie. Statele Unite au efec
tuat în regiunea insulei Christ
mas o nouă explozie nucleară. 
Dispozitivul nuclear a fost 
lansat din avion. Aceasta este 
a 17-a explozie din actuala 
serie de experiențe eu arma 
nucleară efectuate de 8.UA 
în atmosferă.

Soba ornat

treiktitdtfl 
krfrffant in 
SpfflHW

princpaJ el •cfuahAii regim, dis
pere pufăi cite puțin și limbile 
se dezleagă”, scrie în contr- 
tvere Jrance Observa*eur".

Jn Spania rt-am tnfîlnrt pe ni- 
care să dedare că sprijină 

regimul lui Franco", relatează Ja
nes Morris, corespondentul din 
Madrid al ziarului „The Guar
dian", într-o corespondență inti
tulată ^Despotismul in zdrențe al 
lui Franco". Jn schimb, arată 
corespondentul, sute de mii de 
oameni îfi arată indignarea față 
ce acest regim fi față de poli
tica sa. „Regim meschin", acesta 
este adjectivul care îmi vine cei 
mai ces in minte și care îmi ră
sună tot timpul în ureche, după 
călătoria făcută in Spania". „Re
gimul franchist, arată autorul, 
lasă impresia unui despotism mă
runt și jalnic. Nimic din ceea ce 
face nu este mare sau de an
vergură, pînă și naționalismul sau 
se destramă, iar abuzurile, care 
nu sînt puține, merg de la re
presiunea cruntă a muncitorilor 
greviști și persecutarea studenți
lor pînă ia exercitarea unei cen
zuri capricioase și stupide".

„Nu este prea greu să con
stări, arată în continuare cores
pondentul, că aproape fiecare 
spaniol îl critică pe Franco și 
regimul iui și că aproape toți 
spaniolii sînt dispuși să scape de 
el cit mai curînd posibil. Nu 
este greu de văzut că spaniolul 
de pe stradă nutrește un profund 
dispreț pentru Franco și politicie
nii regimului său".

Relerindu-se la situația actuală 
din Spania, „The Guardian" 
scrie: „Relațiile de muncă con
tinuă să fie organizate în Spa
nia pe baza sistemului înșelător 
al „sindicatelor verticale", în 
care statul franchist însuși este 
adevăratul arbitru. Economia 
Spaniei se află într-o stare deplo
rabilă, confuză și ineficientă, iar 
populația este extrem de săracă, 
mai ales în sudul acestei țări 
unde mizeria este de-a dreptul 
revoltătoare".

„Regimul lui Franco, scrie co-

respondents, se mai menfine 
doar cu ajutorul terorii, al re
presiunilor, al poliției, care con
stituie o ameninjare pînă și pen
tru oamenii de cultură care sînt 
terorizați de acest despotism ce 
nu mai poate fi tolerat". „In 
Spania, scrie în încheiere cores
pondentul ziarului „The Guar
dian", este și acum nevoie de 
o autorizație specială pentru a 
da o recepție de mai mult de 
opt persoane. Altfel, riști să fii 
arestat imediat și judecat pentru 
„crime politice"

★
Speriat de întărirea opoziției, 

dictatorul Franco ia măsuri dra
conice pentru a reprima acțiunile 
poporului spaniol împotriva tira
niei fasciste. El a promulgat o 
nouă lege care răpește spanioli
lor pe timp de doi ani dreptul 
de a-și alege în mod liber domi
ciliul. Această lege este îndrepta
tă în primul rînd împotriva oame
nilor muncii din regiunile indus
triale ale Spaniei, unde în lunile 
aprilie—mai a.c. zeci de mii de 
oameni ai muncii s-au ridicat la 
lupta grevistă împotriva regimu
lui franchist.

Situația 
din 

Argentina
„Derută politică", instabilitate 

economică", „creșterea nemulțu
mirii populare" — astfel caracteri
zează agențiile de presă și zia
rele occidentale situația din Ar
gentina la o lună după ce guver
nul, condus de președintele Jose 
/v\aria Guido, a elaborat „planul 
politic" în virtutea căruia lucră
rile congresului au fost suspen
date, iar activitatea partidelor 
politice a fost interzisă.

După cum relatează agenția 
Associated Press la 11 iunie „ca
binetul executiv" argentinean din 
care fac pârte miniștrii de interne, 
război, externe, economiei, pre
cum și comandanții forțelor ar

mate terestre, navale și aeriene 
s-a întrunit pentru a discuta mă
surile de aplicare în continuare 
a „planului" președintelui Guido. 
Ședința de luni, subliniază a- 
genfia, a fost organizată într-un 
moment cînd la Buenos Aires se 
r.ăspîndesc zvonuri despre noi 
nemulțumiri în rîndurile conducă
torilor forțelor armate față de 
întîrzierea guvernului de a-și 
preciza pozițiile politice. In capi
tala Argentinei se vorbește des
chis despre divergențe între co
mandanții militari și restul gu
vernului.

In același timp, agenția Asso
ciated Press relevă numeroase 
semne ale „înrăutățirii permanente 
a crizei economice a țării". Potri
vit agenției, guvernul argentinean 
a anunțat că bugetul țării arăta 
un deficit de 80 miliarde pesos 
pînă la 31 mai 1962, față de un 
deficit de 69 miliarde pesos în a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

Referindu-se la situația politică 
internă din Argentina, corespon
dentul din Buenos Aires al zia
rului elvețian „Neue Ziiricher 
Zeitung" scrie : „Nimeni nu poate 
tăgădui faptul că în domeniul po
litic guvernul Guido s-a mani
festat pînă în prezent numai cu 
măsuri distructive. El a anulat a- 
legerile constituționale, a subor
donat cu desăvîrșire provinciile 
puterii centrale, a destituit parla
mentul țării și a dizolvat condu
cerile partidelor politice. Actualul 
guvern — arată ziarul — a făcut 
totul pentru a distruge bazele 
constituționale pe temelia cărora 
el a preluat puterea". Subliniind 
că „criza de la Buenos Aires 
continuă să mocnească" și că 
„impresia de derută și nesigu
ranță domnesc atît în sînul gu
vernului cit și în rîndurile parti
delor politice", ziarul scrie în în
cheiere : „Populația își mani
festă amărăciunea față de toate 
aceste evenimente. Ea este amă- 
rîtă pentru că constată 
porul este considerat de 
țării, o dată în plus, ca 
cantitate neglijabilă".

ca po- 
stăpînii 
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