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In vacanță
la Palatul
pionierilor

La Palatul pionierilor din Capi
tală a avut loc ieri tradiționala 
serbare pionierească organizată 
cu prilejul deschiderii activității 
de vară. Pionierii și școlarii din 
Capitală vor petrece aici o va
canță plăcută și recreativă. Se
rile de poezie și cîntec, con
cursurile „Cine știe cîșfigă" și 
„Drumeții veseli", tradiționalele 
focuri de tabără vor rămîne ne
uitate în amintirea pionierilor. La 
club, în diferite săli se va juca 
șah și tenis de masă, se vor în
cinge discuții pe marginea unor 
cărți interesante ; cei care îndră
gesc muzica vor participa la au
diții muzicale sau vor urmări emi
siunile televiziunii.

Pe terenurile de sport se vor 
desfășura întreceri de baschet, 
volei, handbal, iar la bazinul de 
înot cei mai talenfați înotători își 
vor disputa înfîietatea în cadrul 
cupei „Palatul pionierilor". La tea
trul de vară se vor prezenta spec
tacole la care își vor da con
cursul, în afara micuților artiști- 
amatori din cadrul cercului de 
educație artistică, artiști 
din întreprinderi și actori 
trelor din Capitală.

Dar cele mai îndrăgite 
nieri vor fi excursiile de 
ție. In colaborare cu Sfatul popu
lar al Capitalei, Palatul pionierilor 
va organiza în această vacanță 
numeroase excursii pe Valea Pra
hovei, Valea Oltului, în marile 
unități agricole socialiste, în cen
trele industriale Hunedoara, Plo
iești, Brașov, Borzești, Săvinești, 
Bicaz etc.

A. CRISTIAN

La Școala populară 
de etă din lași s-a 
desclis recent o ex- 
pozițs de artă plas
tică. Aici sînt expuse 
peste 100 de 'ucrări 
de petură, grafică și 
sculpură execulate de

Recolta
la timp in hambare !

Viteza zilnică de lucra
Zilele acestea am avut o con

vorbire cu tovarășul Constantin 
Motomancea, vicepreședinte al 
Consiliului agricol al raionului 
Mizil, cu privire la pregătirile în 
vederea strìngerli și depozitării 
recoltei.

— Sînt asigurate suficien
te forțe pentru a termina 
la timp seceratul, treieratul 
și transportul recoltei ?

>— Am avut pregătite pentru 
recoltare 98 de tractoare, 64 
combine, 74 batoze și 14 seceră-

tori-legători. In afară de acestea 
pe tarlale funcționează încă 88 
de secerători simple și 21 de se- 
cerători-legători, proprietate ob
ștească a gospodăriilor colective. 
Ceea ce nu va putea fi acoperit 
de mașini, va fi recoltat cu coa
sa fi secera. Gospodăriile colec
tive care știu ce contracte au 
încheiat cu S.M.T.-urile fi care-și 
cunosc forțele, au fi asigurat a- 
cest lucru. De asemenea, atela
jele gospodăriilor au fost revi
zuite fi pregătite pentru trans
portul recoltei în magazii.

Avem de strîns, treierat și 
transportat recolta de pe 22 698 
de ha de grîu, 213 de ha de orz, 
741 de ha de ovăz și 471 de ha 
de mazăre. Timpul de recoltare 
a fost stabilit la 8 zile, iar tre
ieratul în 18 zile, în condițiile 
realizării unei viteze de lucru 
3 380 de ha pe zi, la secerat 
1 070 de hectare la treieriș.

Recoltatul cu combinele și 
secerătorile a început în raionul 
nostru în ziua de 25 iunie. Aici 
s-au recoltat primele suprafețe 
cu orz de toamnă. Pină în ziua 
de 28 iunie, seara, se recoltaseră 
deja 249 de hectare de orz din 
cele 480 cite au fost însămînța- 
te. In ziua de 28 iunie, diminea-

1961-
de 2 900 de

Ziua cea mai
frumoasa

de Nicolae Țic

înt convins că în- 
tr-o zi — și aș vrea 
ca acea zi să fie 
cît mai aproape — 
Friedel Mantsch va 
înțelege că în afara 
muncii creatoare nu 

_‘i adevărate, ba 
mult, că viața nu are far-

Tn regiunile din sudul țării a în
ceput intens secerișul. Din datele 
Consiliului Superior al Agriculturii 
reiese că în regiunile București, 
Galați, Dobrogea, Oltenia și Plo
iești recolta de orz a fost strînsă 
de pe mai mult de jumătate 
suprafețele cultivate. In aceste 
giuni griul a fost recoltat de 
aproximativ 40 000 hectare, 
proape în întregime această 
prafață a fost recoltată cu windro- 
werele 
G.A.S.
acum cu mai mult randament win- 
diowerele la recoltarea griului în 
pîrgă ca urmare a concentrării lor 
in unitățile cu suprafețe mari de 
grîu, precum și mai bunei organi
zări a muncii. La strîngerea recol
tei a început să se lucreze și cu 
combinele.

Peste cîteva zile recoltarea ce
realelor păioase se va destășura 
din plin în întreaga țară. Din 
constatările făcute pe teren de 
specialiști de la Consiliul Superior 
al Agriculturii rezultă că anul a- 
cesta unitățile agricole socialiste 
sînt mai bine pregătite decît în 
anul trecut pentru strîngerea re
coltei și executarea celorlalte lu
crări agricole de vară. Se eviden
țiază în buna pregătire a utilaje
lor, întocmirea planurilor opera
tive de lucru, în instruirea tracto
riștilor și mecanizatorilor regiunile 
Eucurești, Banat și Dobrogea.

In foate regiunile trebuie luate 
în continuare măsuri pentru înce
perea recoltărilor de îndată ce 
lanurile au dat în pîrgă, pentru 
folosirea tuturor secerătorilor și 
chiar a secerilor și coaselor mai 
ales unde cerealele sînt culcate, 
în scopul preîntîmpinării pierderi
lor prin șiștăvire, răscoacere sau 
scuturare. Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă să se fo
losească din plin combinele ime
diat ce sînt condiții de lucru pen
tru aceste mașini. De asemenea, 
este necesar să se termine cît mai 
repede alegerea locurilor, organi
zarea ariilor și scoaterea batoze
lor pe arii.

O atenție deosebită 'rebuie să 
se acorde sfrîngerii paielor de pe 
miriști, folosindu-se în acest scop 
presele de pai«, colectoarele, 
tîrîșurile și greblele mecanice, 
astfel ca paralel cu recoltarea, să 
se poată executa arăturile adînci 
de vară. Pe terenurile care nu 
sînt destinate însămînțărilor de 
toamnă, și îndeosebi pe acele 
amenajate pentru irigat, să se în- 
sămînțeze suprafețe cît mai mari 
cu culturi furajere — porumb pen
tru siloz.

Se recomandă de asemenea 
intensificarea strìngerli recoltei de 
mazăre și cositul fînurilor natu
rale.

Secția Ulmeni a G.A.S. Olte
nița din regiunea București lu
crează din plin la recoltarea 
celor 50 ha cultivata cu orz. 
De pe cele 15 ha recoltate cu 
combinele ei au obținut 
3 800—4 000 kg la hectar față 
de 2 700 kg cît era planificat, 
in fotografie mecanizatorul 
Ion A. Marian lucrînd la re

coltatul orzului.

Construcții noi la Onești

artiști plastici amatori 
— muncitori de la A- 
felierele 
material
Pintilie", 
prinderea , _ 
de construcții și de la 
alte unități ieșene, de

funcționari, 
înfățișează 
din fabrici și uzine, 
noile construcții ridi
cate în localitate, 
portrete de munci
tori fruntași.

Școlile Ministeru
lui Industriei Pe
trolului și Chimiei 
au fost absolvite în 
anul școlar 
1962
elevi — cu 900 mai 
mulți decît în anul 
precedent. Dintre a- 
ceștia, l-a Combina
tul chimic Borzești 
au fost repartizați 
aproape 150 de ab
solvenți, la Uzina 
de fire și fibre sin
tetice Săvinești cir
ca 100, iar la Uzina

de anvelope „Da
nubiana“ 110.

Pentru pregătirea 
cadrelor necesare 
industriei chimice 
și petroliere func
ționează acum 20 
de grupuri școlare 
și școli. Numai șco
lile profesionale 
pregătesc muncitori 
calificați pentru 42 
de meserii, ca : o- 
peratori chimiști și 
petrochimiști, son
dori de foraj și ex
tracție, mecanici

pentru utilajele de 
foraj și construcții, 
mecanici de întreți
nere pentru < 
jul chimic și 
nării etc.

în vederea 
voltării bazei 
teriale necesare 
gătirii cadrelor de 
chimiști și petro
liști se află în con
strucție 3 
luri de 
Craiova, 
Neamț și

utila- 
rafi-

dez- 
ma- 
pre-

noi loca- 
școli la 

Piatra 
Suceava.

Din fericire, Friedel Mantsch 
trăiește într-o țară socialistă, 
printre constructori, care au 
semnalat poziția lui înapoiată și 
vor face, tovărășește, tot ce tre
buie pentru ca el să nu conti
nue pe drumul greșit. Dacă a- 
cum Friedel dă semne de iri
tare, 
lăsat 
fără îndoială le va fi 
cunoscător acelora care 
venit în ajutor. Adică atunci 
cînd, privind înapoi, spre tine
rețe, se va-ntreba : ce-am făcut, 
ce-am realizat eu ? Bilanțul tre
buie să fie rodnic și va fi. Frie
del are 18 ani. Cunosc mulți ti
neri de vîrsta lui care pot să-ți 
arate cu justificată mîndrie ce-a 
ieșit din mîinile lor, ce frumu
seți ! Cunosc tineri care au lu
crat la Bicaz. Amintirile bogate 
de șantier le rămîn pe viață. 
Azi afirmă : am făcut Bicazul. 
Sau, aud adesea: am făcut Bor- 

zeștii, Săvineș- 
tii... Hunedoara! 
In starea în ca
re se află, lui 
Friedel îi este 
aproape imposi
bil să priceapă 
cite satisfacții 
au toți acești ti
neri, ce 
plină și 
sântă duc 
bia mai
după multă mun
că, și nu orice 

ci una pasionantă

există satisfacții 
mai i---- ,
mea fi sens. 'Aceasta va fi in- 
tr-o 
față Friedel Mantsch nu iubește 
munca, adică e stăpînit de un 
sentiment cît se poate mai ru
șinos — și mă simt obligat, ca 
un om care muncește și, mai 
ales, care a văzut cum muncesc 
alții, nenumărații constructori 
ai socialismului, să-i spun cîteva 
lucruri, cu sincera 
a-i veni, alături 
răși, în ajutor.

Mi se pare că 
influențe nefaste, 
amici îndoielnici, 
mele, crezînd că 
de isteți ce sînt, 
prin capul 
Friedel nu 
cine știe ce 
duri nobile, 
dimpotrivă, 
multă obrăzni
cie în fața vie
ții, care ascultă 
orice, dar nu 
iartă nimic, Frie
del declară că el 
nu-i pretențios, 
se mulțumește 
cu puțin, o că
mașă, ceva de mîncare, 25 de lei... 
Dar Friedel e cam inconștient. 
Oare ce vrea el, e chiar atît de 
puțin ? Cum poți, cu ce drept 
moral, să pretinzi măcar un leu, 
cînd tu ești sănătos, major, ai 
unde munci, statul îți asigură 
dreptul la muncă, și, totuși, nu 
vrei să faci nimic ? Dacă ții 
neapărat să te arăți „nepreten
țios", atunci ține și la o cinste 
elementară, care îți spune că-i 
urît, rușinos, condamnabil să 
trăiești de pe urma altora. Dra
gă Friedel, te-i supăra, sau nu, 
dar în situația în care te afli 
ai foarte puține drepturi, nici 
nu știu să-ți spun care ar fi a- 
cestea. Intre noi fie vorba, dacă 
mergi pe stradă și vezi un bloc 
frumos, de curind construit, în 
care ți-ar place să locuiești, eu 
cred că nu ai dreptul nici mă
car să-l admiri, întrucît acel 
bloc înseamnă munca a zeci, 
poate a sute de oameni, iar tu 
consideri că a munci e o pros
tie. De altfel, dacă rămîi la me
seria de parazit, pe zi ce trece 
gîndești tot mai puțin, tot mai 
vulgar, nu-ți mai place nimic, 
nu mai observi nimic.

«... dar in momentul de

cerînd insistent să fie 
intr-ale lui, peste ani,

re-
i-au

dorință de 
de alți tova-

datorită unor 
exercitate de 

care bat crîș- 
n-au pereche

lui 
trec 
gia

ci
Cu

Sd discutăm

TINEREȚE 
EDUCAȚIE 
MJPUMERI

viață 
intere- 
ei. A- 
tirziu,

fel de muncă, 
va descoperi cum trăiește un om 
adevărat.

In urmă cu cîțiva ani, am cu
noscut un tînăr de douăzeci și 
unu de ani care tot căuta și nu 
găsea, mai ales, nu-și găsea lo
cul... Trecuse prin două între
prinderi, se apucase de două me
serii și se mîngîia cu gîndul că 
în țara noastră sînt multe în
treprinderi și multe meserii, 
încă nu se gîndise la nimic im
portant, ducea o existență oare
care, cit îi trebuia cîștiga, nu 
supăra, sau credea el că nu su
pără pe nimeni. Am fost de față 
cînd acest tînăr, L. Victor, s-a 
prezentat pentru angajare la o 
uzină din București. întrebat cit 
are de gînd să stea aici fi dacă 
intenționează să lucreze serios, 
a ridicat din umeri. Aceasta de
pinde de multe : de cum arată 
uzina, de oamenii din echipă, de 
sarcinile care i se vor da... In 
general el ar vrea să facă trea
bă, însă uneori se plictisește. I 
se părea că a petrece opt ore 
lingă strung e ceva destul de

(Agerpres)
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TH
J Ce părere aveți despre rubrica de sport ?

Adunări festive consacrate 
Zilei învâțâtorului"

In Capitală șl în tară au 
avut loc sîmbătă adunări 
festive ale cadrelor didactice 
consacrate „Zilei învățătoru
lui“. Cu acest prilej au fost 
trecute în revistă realizările 
importante înfăptuite în anii 
regimului democrat-popular în 
domeniul dezvoltării învăță- 
mîntului, formării unui tine
ret bine pregătit și educat, a-

tașat cauzei construirii socia
lismului.

In cadrul adunărilor au fost 
înmînate premiile acordate de 
Ministerul Invățămîntului și 
sfaturile populare profesorilor 
care s-au distins în munca de 
educare a tineretului, în ac
tivitatea culturală și obștească.

Excelenței Sale DR. KWAME NKRUMAH, 
Președintele Republicii Ghana

ACCRA
Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării Re

publicii Ghana și alegerii dv. în funcția de președinte, trans
mit Excelenței Voastre și întregului popor ghanez, cele mai 
sincere felicitări din partea mea, a Consiliului de Stat, a gu
vernului și poporului romîn.

Bucuros să constat buna colaborare dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Ghana, îmi exprim convinge
rea că relațiile prietenești dintre țările noastre se vor dez 
volta și în viitor spre binele ambelor noastre popoare, al pă 
și progresului în întreaga lume.

GHEORGHE GHEORGHIU DI 
Președintele Consiliului de S' 
al Republicii Populare Rorc

In dorința de a îmbunătăți conținutul și forma de prezentare a ziarului nos
tru, de a reflecta mai bine preocupările tineretului, activitatea sa in muncă, in 
învățătură, modul în care-și petrece timpul liber, vă rugăm să ne răspundeți la 
întrebările de mai jos:

8 Cum apreciațl paginile noastre periodice t „Pagina tineretului de 
Ia sate", „Pagina elevului”, „Știință", „Din viața organizațiilor 

U.T.M." șl „Viața culturală a tineretului” ? Ce sugestii aveți pentru 
îmbunătățirea acestor pagini ?

ICe vă interesează mai mult din ziarul nostru î Ce nu vă place si 
de ce?

2 Care materiale v-au ajutat in mod deosebit în activitatea practică 
de fiecare zi, în uzine, pe șantiere, în universități, în școli ? Ce 

teme noi credeți că ar trebui să mai abordăm î

3 Cum vă ajută ziarul in desfășurarea unei vieți de organizație edu
cative și atrăgătoare ?

d Citiți rubricile „Oameni ai zilelor noastre" și „Poșta eroilor noș- 
*?tri" ? Cunoașteți oameni care prin viața și munca lor constituie un 

model pentru tineri ? Vă rugăm să ne scrieți despre el.

5 Ce părere aveți despre modul in care sînt abordate în ziar proble
mele de educație, de morală ? Ce teme noi considerați că trebuie 

să fie dezbătute la rubrica „Să discutăm despre tinerețe, educație, răs
punderi ?" Cunoașteți cazuri șl fapte care, dezbătute la această ru
brică, ar putea să ajute la educarea tineretului ? Scrieți-ne despre ele.

6 Vă ajută suficient ziarul in ridicarea nivelului de cultură generală, 
in organizarea activității cultural-artlstice de masă, a timpului 

liber ? Ce propuneri aveți în această privință ?

9 Ce aspecte privind viața șl activitatea tineretului din alte țări v-ar 
interesa mai mult? Care dintre problemele vieții politice interna

ționale ați dori să le cunoașteți mal bine cu ajutorul ziarului nostru ?

10 Ce părere aveți despre îniățișarea grailcă a ziarului (paginație, 
•u titluri. Ilustrație) ? Care numere din ziarul nostru v-au plăcut mal 
mult din punct de vedere grailc ? Ce sugestii ne dațl pentru îmbunătă
țirea aspectului gratie al ziarului?

11 Ce forme noi de legătură intre ziar șl cititori propuneți ? Sijitețl 
I ■ mulțumiți de răspunsurile primite la scrisorile pe care le trimiteți 
ziarului ?

inSînteți corespondent voluntar al ziarului nostru ? Ce acțiuni orga- 
■ &nizatorice considerați că ar trebui întreprinse pentru a ridica pe o 
treaptă și mal Înaltă activitatea corespondenților noștri voluntari ?

Redacția vă roagă ti trimiteți răspunsurile la aceste întrebări (sau numai la o 
parte din ele), precum ți propuneri In legătură cu orice alte probleme pe care le 
considerați importante pentru îmbunătățirea continuă a ziarului, pe adresa: „Sein- ' 
teia tineretului“, Piața Scînteii nr. 1 «a București.



este puțin timp, 
sute de tineri din 
regiunea Maramu
reș se vor îndrepta 

: spre diferite facui-
; tați din țară pen

tru a participa Ia 
de admitere în învă-

Candidați la studenție

examenele
țămîntul superior. O bună parte 
din ei vor putea studia ca bur
sieri ai sfatului popular sau ai 
întreprinderilor din regiune. Sfa
tul populär regional și conduce
rile întreprinderilor au propus 
pentru a deveni bursieri pe ti
nerii cei mai harnici.

In regiunea Maramureș, pro
punerile pentru viitorii studenți 
bursieri ai Bfatului popular și 
ai întreprinderilor s-au făcut 
încă din luna noiembrie 1961. 
An fost larg popularizate condi
țiile de admitere și facultățile 
în care vor putea studia viitorii 
studenți bursieri. Secțiile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare 
orășenești aü organizat consfă- 
tniri cu diriginții și directorii 
școlilor în vederea alegerii ce
lor mai merituoși absolvenți ai 
clasei a Xl-a pentru * urma di-

ferite facultăți ca bursieri ai 
Sfatului populär regional.

Tinerilor cu aptitudini la ma
tematică, limba și literatura ro
mînă sau științele naturii li s-a 
recomandat să urmeze Institu
tul pedagogic, înființat anul tre
cut în orașul Baia Mare.

Tinerilor muncitori din între
prinderi (care au absolvit Școli 
medii sau școli medii serale), 
care doresc să se pregătească 
în învățămîntul superior, li s-au 
recomandat facilități tehnice în 
specificul întreprinderii unde lu
crează.

Din propunerile existente pînă 
acum la sfatul popular al orașu
lui Baia Mare și la conducerile 
întreprinderilor, se observă că o 
bună parte din tinerii cate can
didează la studenție s-au orien
tat bine în alegerea profesiunii. 
Totuși, există nejustificat de 
multe propuneri pentru arte 
plastice, conservator, medicină. 
Aceasta reflectă o insuficientă 
preocupare a organizațiilor 
U.T.M., a conducerii școlilor și 
întreprinderilor, precum și a 
unor secții de învățămînt pen-

justă orientare 
potrivit cu ni- 
ale regiunii și, 
economiei na
și dintre ti-

P O S TA
‘^7

Popa D. Constantin — co
muna Stănești, raionul Curtea 
de Argeș.

Arhiva fostei școli tehnice 
mecanice agricole Argeș se a- 
flă în prezent la Școala de 
meserii din orașul Pitești, 
strada 1 Mai nr. 44. Urmează 
ca dumneavoastră să vă adre
sați acestei școli pentru a ob
ține diploma și celelalte acte 
solicitate.

Așteptăm noi scrisori de la 
dumneavoastră !

tru o cît măi 
a absolvenților 
voile de cadre 
în general, ale 
țioiiale. Chiar 
ncrii cafe sînt recomandați 
să fie bursieri de întreprindere, 
unii Sînt propuși pentru filolo
gie, medicină, arhitectură, în loc 
să fie îndrumați cu precădere 
spre o profesiune legată de pro
filul uzinei. Și aceasta, pentru că 
în unele Jocuri, cum ar fi Cotnbi. 
natul chimic Baia Mare, U- 
zina ,,Unio" Satu Mare și altele, 
în loo să fie propuși pentru a 
urma învățămîntul superior cei 
mai merituoși tineri din între
prinderile respective, se primesc 
propuneri de Ia alte întreprin
deri și chiar din alte orașe sau 
regiuni. La Combinatul chimic 
din Baia Mare, de exemplu, am 
întîlnit, printre candidații pe.- 
tru bursă 
tînăr din 
deși aici 
merituoși, 
medii, care aii îndrăgit 
prinderea și îndeplinesc 
condițiile pentru a deveni stn
denți. Organizația U.T.M. ar fi 
trebuit să-i propună pe aceștia 
conducerii întreprinderii pentru 
a fi trimiși ca bursieri. Socotim 
că este necesar să se studieze cu 
mai multă grijă posibilitățile în
treprinderii și să fie propuși 
pentrrt facultate tinerii cei mai 
buni, care doresc să aibă o pre
gătire superioară, să se speciali
zeze.

de întreprindere, un 
regiunea 
există mulți 

absolvenți ai

Hunedoara, 
tineri 
școlii 
între- 
töate

Mai este puțin timp pînă cînd 
viitorii bursieri âi sfaturilor 
populare și ai întreprinderilor 
se vor prezenta la examene. 
Cum se vor prezenta, cîți vor 
reuși ? Acest lucru trebuie să 
preocupe mai mult comitetele 
orășenești, raionale U.T.M. din 
regiune, organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi, conducerile școli
lor și ale întreprinderilor, pre
cum și secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare.

Sfatul popular regional Mara
mureș dispune de peste 400 
locuri Rentrti bursieri. între
prinderile mari din regiune au, 
de asemenea, locuri numeroase 
pentra bursieri. Centru a putea 
alege pe cei mai buni tineri care 
să studieze în învățămîntul su
perior, numărul candidaților pro
puși pentru burse trebuie să fie. 
mult mai mare decît cel exis
tent acum. De aceea, îu conti
nuare trebuie să existe preocu
parea de a se face noi propu
neri de tineri care să candideze 
la examenele de admitere în fa
cultăți. Totodată, pentru a se 
prezenta la examenele de admi
tere în facultăți, e necesar ca 
tinerii să aibă o pregătire te
meinică.

Cei care sînt elevi în clasa 
a Xl-a la seral mai an legătură 
cu școala, cu cartea. Odată cu 
pregătirea pentru maturitate 
s-au pregătit și pentru admi
tere. Dar unii tineri au absol
vit școli medii cu 2-4 ani în 
urmă. Mai ales pentru aceștia

trebuie să se organizeze cursuri 
de pregătire. In regiune există 7 
asemenea centre de pregătire 
pentru viitorii stndenți. Unele 
s-au deschis mai devreme, altele 
mai tîrziu. In Baia Mare, de 
exemplu, cursul s-a deschis abia 
la începutul lunii mai. Aproape 
toato cursurile de pregătire își 
desfășoară activitatea pe lingă 
școlile medii și cuprind absol
venții de la zi și seral din acest 
an. In Satu Mare, există un cen
tru de pregătire pe lingă Școala 
medie „M. Eminescu", care cu
prinde 8 grupe, pe specialități. 
Cursurile la acest centru de pre
gătire s-au deschis în luna ianua
rie. La aceste cursuri participă 
229 de tineri, absolvenți ai șco
lii medii serale din acest an ți 
din anii anteriori.

Acum, cursurile de pregătire 
au fost întrerupte pentru perioa
da cît va dura examenul de ma
turitate. Ele vor trebui reluate 
însă imediat . după terminarea 
examenelor de maturitate. Pre
gătirea viitorilor studenți 
bui intensificată ținînd 
de perioada scurtă care 
rămas pînă ce candidații
prezenta la examenele de admi
tere în învățămîntnl superior. 
Organizațiilor U.T.M. din școli și 
din întreprinderi Ie revine sarci
na de a se ocupa de mobilizarea 
tuturor candidaților să participe 
cu regularitate la 
se pregătească Cu 
tatea.

va tre- 
seama 
a mai 
se vor

cursuri și să 
toată seriozi-

Gheorghe Marin — Iași.
Sesizarea dumneavoastră 

trimisă redacției s-a dovedit 
a fi întemeiată. Organele în 
drept care au 
au Constatat 
Popovid Petre 
de la căminul 
Școlii medii 
nr. 3 avea o 
comportare ne- 
justă l'ață de e- 
levi. Pentru a- 
ceastă atitudi
ne el a fost 
sancționat pe 
linie adminis
trativă cu ,,mu- 
trare scrisă cu 
avertisment“.

Totodată, co
mitetul U.T.M. 
al Școlii medii 
măsuri pentru 
cei în cauză să 
șurile semnalate.

cercetat cazul 
că pedagogul

3 a luat 
ajuta pe 

lichideze lip-

nr. 
a-1

C. Alexandru — Curtea de 
Argeș.

Conducerea întreprinderii 
forestiere Curtea de Argeș a 
aprobat propunerile făcute de 
dumneavoastră în scrisoarea 
adresată redacției. Tinerilor 
muncitori care frecventează 
cursurile de pregătire în ve
derea susținerii examenului de 
admitere în clasa a VIII-a li 
s-au creat condiții optime de 
studiu : au fost încadrați în 
schimburi de muncă care să 
le permită frecventarea regu
lată a cursurilor, au fost ca

zați în dormi* 
toare apropia
te de școală, 
s-au organizat 
grupe de în
trajutorare la 
învățătură etc. 

Vă dorim noi 
succese în mun- 
;ă și la școală!

Un 
tineri 
viști 
G.A.C. 
ria“, 
Crivina, 

Mare.

grup de 
colecti- 
de la 
„Victo- 
cofnuna 

raio-

W. Lucian — Brăila.
în urma scrisorii dumnea

voastră critice'"trimisă „Scîn- 
teii tineretului“, biroul Comi
tetului orășenesc U.T.M. Brăi
la a analizat activitatea comi
tetului U.T.M de la Combina
tul de industrializarea lem
nului privind antrenarea ți- 
iiferilor muncitori în activita
tea cultural-artistică. în ur
ma măsurilor luate, organiza
ția U.T.M. de la C.I.L. a ini
țiat o serie de acțiuni cultu
ral-educative menite să ofere 
tinerilor din întreprindere po
sibilitatea petrecerii în mod 
plăcut și instructiv a timpului 
liber. Astfel s-au organizat o 
brigadă artistică de agitație, 
joi ale tineretului, concursuri 
gen „cine știe cîștigă“ pe di
verse teme, biblioteci volante, 
simpozioane literare, confe
rințe, competiții sportive de 
masă și altele. în momentul 
de față un număr însemnat 
de tineri participă activ la 
activitatea cultural-artistică 
dîh Combinat.

nul Vînju
Oficiul P.T.T.R. Vînju Mare 

â luat măsuri ca ziarul „Scîn- 
teia tineretului" la care sîn- 
teți abonați pentru tot anul 
în curs, să vi sé înmîneze la 
timp.

Os-

là

Luca Miliai — Hunedoara.
Sfatul' popular al comunei 

Gurbănești, raipnul Lehliu, 
ne-a comunicat că v-a expe
diat adeverința solicitată.

Așteptăm să ne confirmați 
dacă a-ți intrat în posesia 
acestui act.

D. Florea — comuna 
trov, raionul Adamclisi.

Elevii-murieitori de
G.A.S. Ostrov care urmau 
școala medie serală din ora
șul Călărași, 
devăr mult 
văporul-cursă 
peste Dunăre. Pentru evitarea 
acestui neajuns, conducerea 
G.A.S. „Ostrov" a hotărît ca 
începînd cu noul an școlar să 
pună la dispoziția elevilor- 
muneitori o șalupă care 
asigure transportul lor de 
Ostrov la Călărași și retur.

pierdeau întră- 
timp așteptînd 

ce-i transporta

să
la

A apărut

Tînârul leninist
revistă editată de C.C. al U.T.M. — iunie 1962

SUMAR :

— Plenara lărgită a C.C. al 
U.T.M.; — Raport cit privire la 
sareihilă ce revin organizațiilor 
U.T.M. din hotăririle plenarei C.C. 
al P.M.R. și sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale din 
aprilie 1962 prezentat de tovară
șul Virgil Trofin la plenara C.C. 
al U.T.M. î P. NIȚA — In plină 
bătălie pentru recbltă.

IN AJUTORUL PROPAGANDIS
TULUI : AL. GOLIANU — Tinere
ii sovietic luptă pentru pace.
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anizației; C. ANDREESCU — 
tigență, operativitate, eficacitate.
Concursul nostru : A. TATU —

acțiuni
— O
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Toți tinerii participă la 
culturale ; I. PETRAREANU 
duminică de odihnă activă.

TRIBUNA
GH. BACIU — Promotori ai nou
lui ; C. CHIRU — Legumiculturii 
— tineri harnici și pricepuți.

ȘCOLI ȘI PIONIERI: — Sarci
nile organizațiilor U.T.M. în des
fășurarea vacanței de vară , M. 
CIOBANU — In tabăra de pe 
malul Argeșului ; — Instructorii
își spun cuvîntul; — Sfaturi prac
tice pentru vacanță.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR; CORESPONDEN
ȚII NH SCRIU.
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atractiv specta. 
de parașutism 
r și demonstra- 
iatice va putea 
rărit astăzi de 
rață cu încerpe- 
la ora 10 pe 

ortul Băneasa. 
eușita acestui 
am artistic își 

da concursul ma. 
•i din 4 țări : R.P.

Polonă, R. P. Unga
ră, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă. Pro
bele de duminică ale 
parașutiștilor sportivi 
vor deschide concur
sul internațional care 
se va desfășura în 
continuare pînă la 
10 iulie la Clinceni. 
Din lotul parașutiș
tilor romîni vor face

parte și cilnoscuții 
recordmani mondiali 
Gh. Iancn și Elena 
Băcăoanu. La zbor 
fără motor va evo
lua maestrul sportu
lui Mircea Finescu, 
iar la zbor cu motor, 
St. Calotă ți C. Ma- 
riolache.

(Agerpres)

Campionatul republican
de rughi

ăzi au loc trei 
iri din ultima 
i din turul cam- 
ilulili
de itigbi.
de
-tă\

Petroșeni, din- 
»o din locali-

réftubli- 
. " Vn 
interes îl 

întîlnirea

late — Știința, care 
s-a ddbedit cea mai 
bună echipă din pro- 
i’ihcie, și caiiipioatia 
țării) Steaua Bucu
rești.

in Capitală, pe sta
dionul din șoseaua 
Olteniței, de la ora

8,30, se dispută par
tida Unirea—C.S.M.S. 
lași, iar după-amiază, 
de la ora 18, pe te
renul din str. Dr. 
Staicovici, Progresul 
primește replica for- 
ihăfiei Știința Cluj.

(Agerpres)

Viteza ziSnică de lucru

■u creștere
(Urmare din pag. I)

Pilofii sosiți din cursă pe ae
roportul Băneasa verifică una 

dintre instalațiile avionului 
IL 18

Foto: GR. PREPELIȚĂ

CHITÏMIA

Studenții de la Institutul de mine din Petroșeni ieșind bucuroși de la un examen pe care l-au tre
cui cu succes. Foto : AGERPRES

ța, 
fi 
gospodării colective care au în
ceput au fost cele din Cotarea 
fi din satul Mitropolia.

Situația aceasta ne face să fim 
optimiști în privința respectării 
vitezei zilnice de lucru.

— Multe gospodării colec
tive și-au luat angajamentul 
de a scurta termenul stabilit 
cu cîte o zi-două. Există po
sibilitatea reducerii timpului 
do lucru în întregul raion ?

— De bună seamă. Folosirea 
rațională a mașinilor și atelaje
lor, buna organizare a muncii la 
recoltatul manual vor contribui 
direct la urgentarea lucrărilor. 
Aici au un cuvînt important de 
spus și tinerii. Dacă, alături de 
vîrstnici, toți tinerii vor munci 
cu pasiune și nu vor lipsi nici 
a oră de la muncă, vor putea 
contribui în mare măsură la 
creșterea vitezei zilnice de lu
cru la recoltatul cu coasa și se
cera, la strîngerea snopilor, la 
treierat, in loc de 8 zile) recol
tatul poate dura 6-7 zile, iar tre
ieratul 12-14 zile în loc de 18. 
Noi sperăm să reducem timpul 
de lucru pe care l-am stabilit. 
Faptele din teren dovedesc că 
există suficiente condiții pentru 
aceasta. De pildă, ih comuna Fio- 
rica cele 668 de ha de grîu, 10 
ha de 
35 de 
mînță 
pot fi 
cu mijloacele S.M.T.-ului. De a- 
ceea colectiviștii au reparat 6

« început în raionul nostru 
recoltatul griului. Primele

orz, 50 de ha cu mazăre, 
ha de borceag pentru ia
și 30 de ha de ovăz, nu 
recoltate în timpul optim

IN MUNȚII VÎLCAN

secerători simple pe care le au 
in proprietate obștească, cele 90 
de atelaje, iar coasele și sece- 
rile necesare au fost ascuțite 
pentru a depăși viteza zilnică și 
a realiza recoltatul in șase zile 
in loc de opt, a fost stabilit un 
număr de peste 200 cosași. Din
tre aceștia organizația U.T.M. a 
recomandat numeroși tineri. Ma
gazia veche cu o capacitate de 
50 de vagoane a G.A.C. a fost 
reparată și pregătită in acest 
scop și pînă la 1 iulie se va 
termina construcția altei maga
zii cu o capacitate de 50 de va
goane.

Pregătiri intense pentru strîn
gerea recoltei s-au făcut și în 
cele două gospodării colective 
din comuna Amarii. In afară de 
repararea a 4 secerători simple, 
au fost pregătite magaziile, revi
zuite atelajele pentru recoltatul 
celor 800 de ha cu grîu, 32 de 
lia cu orz și 16 ha cu ovăz, iar 
forțele au fost completate cu 
peste 200 de cosași, cu echipe 
de strîngători și de treierători.

Mecanizatorii de la S.M.T. Ino- 
tești, Mihăilești și Ciorani au 
raportat că toate. tractoarele, 
combinele, batozele și secerăto- 
rile-legători — cu care Vor lucra 
în campania de vară la recoltat 
și la arăturile adinei în miriști 
(cu schimbul de zi și de noapte) 
sînt gata pregătite.

După ritmul cu care se lucrea
ză în prezent, viteza zilnică de 
recoltare va fi depășită. Colecti
viștii și mecanizatorii sînt hotă- 
rîți să strîngă la timp și fără 
pierderi recolta, pregătind în a- 
celași timp condiții optime și 
pentru arăturile fi însămînțările 
celei de-a doua culturi — po
rumbul siloz.

In aceste zile, paralel cu ast
fel de lucrări, colectiviștii dau 
zor cu construcțiile magaziilor 
noi pe care le vor termina pînă 
cel tîrziu la 1 iulie

Declarațiile 
dr. B. R. Sen, 

directorul general 
al F. A. O.

Sîmbătă dimineața, dr. B. R. 
Sen, directorul general al Organi
zației pentru alimentație și agri, 
cultură a O.N.U. (F.A.O.), și ex- 
perții organizației care l-au însoțit 
în vizita sa în țara noastră, au 
părăsit Capitala.

înainte de plecare, dr. B. R. Séti 
a avut o convotbire cu redactorul 
Agenției Romîne de Presă „Ager
pres'', Emil Marinescu.

împreună cu cîțiva colegi, am 
vizitat țara dv. pentru a stabili 
contacte personale în scopul creă
rii unei baze pentru lărgirea co
laborării dintre F.A.O. și Romînia, 
a spus oaspetele.

Romînia are un minunat plan 
de dezvoltare economică și reali
zări importante, ceea ce îi permite 
sâ aducă o contribuție de seamă 
la activitatea F.A.O., la ridicarea 
nivelului de viață al țărilor slab 
dezvoltate. Țara dv. va putea, la 
rindul ei, să folosească experien
ța și sprijinul organizației noa
stre.

Am acum o vedere de ansamblu 
asupra agriculturii țării dv. Ro
mînia situează agricultura la un 
înalt nivel și trebuie să mărturi
sesc că sînt 
de eficiența 
în domeniul 
ramuri.

înainte de
unele cunoștințe despre muzica și 
folclorul Rominiei. îmi imaginam 
că romînii sînt foarte veseli, co
municativi. Cele constatate în tim
pul vizitei au depășit imaginația 
mea. Veselia sănătoasă a poporu
lui romin se datorește vieții lui 
noi. Există în Romînia o mare 
bucurie de a trăi, péste tot se pot 
vedea oameni mulțumiți.

In încheiere, dr. B. R. Sen A 
exprimat mulțumiri pentru ospita
litatea cu care 
țara noastră și 
vizita Romînia.

profund impresionat 
măsurilor întreprinse 

dezvoltării acestei

a yeni aici aveam

a.c.

a fost primit în 
dorința de a mai

(Agerpr.es)

Lung, strimt și sălbatic, dar 
superb prin sălbatica sa fru
musețe, pasul Surduc este 
unul din cele mai impunătoa
re defilee ale Carpaților me
ridionali. închipuind hotarul 
dintre Paring și Vîlcan, apele 
celor două Jiuri de est Și de 
vest, unite la gura stfîmtorii 
Surduc-Livezeni se năpustesc 
vijelios pe albia îngustă spre 
cîmpia olteană. Șerpuind, șo
seaua urmează cursul întorto- 
chiat al Jiului, cînd pe un 
mal. cînd pe celălalt. Peisajul 
este completat armonios de 
firul argintiu al liniei ferate, 
de dantelăria viaductelor și 
sumedenia tunetelor (în număr 
de 39) realizare minunată a 
regimului nostru democrat- 
popular.

Drum de acces spre ținutul 
cel mai mănos al Daciei-ro- 
mane, defileul Jiului este po
menit în lucrările multor is
torici. Cercetările efectuate la 
Bumbești au dat la iveală mai 
multe fortificații romane și 
un material arheologic valo
ros, format din obiecte de 
ceramică, sticlă și metal. O 
adevărată surpriză a consti
tuit descoperirea unui sigiliu 
roman, a unor fragmente de 
arme, (vîrfuri de săgeți și su
lițe), a unui mare număr de 
unelte ca : topoare de fier, 
tesle, burghie, cuțite, clești de

mărimi diferite, bucăți din- 
tr-b seceră, o coasă etc.

Uneori pașii drumeților 
opresc în loc și privirile

se 
lor

ră. afinfe, fragi, mure, alune, 
ciuperci, este de nedescris.

în locul unde pîrîul Surpa- 
ța se unește cu apa Ctltresei

A. MCHIFOREI.

se află trei peșteri monumen
tale, adevărate laboratoare 
ale naturii.

Urmînd un itinerar opus 
Văii Polatiștei, aflat dincolo 
de apa Jiului, se poate ajunge 
prin Cîndetu și Dragoiul la 
Pasul Vîlcan și la casa de o- 
dihnă Straja (1621 m și respec
tiv 1445 m).

Ambele sînt situate în mun
ții Vîllcan. Deși acești munți 
nu ating înălțimile din Rete
zat sau Parîng, totuși ei sînt 
foarte atrăgători pentru ex
cursioniști.

Drumurile spre Valea Jiului 
sînt deschise oricînd și oricui. 
Frumusețile ei naturale sînt 
atît de îneîntătoare. îneît me
rită osteneala pentru a fi vă
zute. Cunoașterea lor va um
ple de bucurie și mîndrie ini
ma eelor care le cercetează.

I n
a.c.La 30 iunie 

București Dr. 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Austriei în 
Republica Populară Romînă.

La sosire, Dr. Paul Wetzler 
a fost salutat de Gheorghe 
Linca, directorul Protocolului 
Ministerului Afacerilor 
terne.

a sosit la 
Paul Wetzler,

vila „Ol
de 165 de 
capacita.

mafii
în folosință recent 
tul” cu o capacitate 
locuri. în acest fel,
tea de cazare a stațiunii crește 
la 2 000 de locuri pe serie. 
Oamenii muncii veniți la o- 
dihnă sau tratament găsesc 
aici o bază modernă de fizio
terapie, un laborator culinar

Ultima etapă 
a categoriei A 

la iotbăl
Șase din cele șapte meciuri 

ale ultimei etape a campiona
tului categoriei A de fotbal se 
dispută astăzi, in Capitală, pe 
stadionul „23 August", Steaua 
întilnește cu începere de la 
ora 18, pe Dinamo Bacău. Re
priza a doua a acestui meci 
va fi transmisă la radio, in. 
cepind de la ora 19, pe pro
gramul I.

In (ară au loc următoarele 
meciuri : Timișoara : Știința— 
Dinamo București ; Cluj : Ști. 
ința—Dinamo Pitești ; Arad : 
U.T.A.—Minerul Lupeni ; Pe- 
troșeni : Jiul—Metalul Tîrgo- 
viște ; Brașov : Steagul Roșu 
— Progresul București. Ulti
mul meci al etapei, Rapid — 
Petrolul, este programat mîi- 
ne, pe stadionul Republicii, in 
nocturnă, de la óra 20,30.

se rotesc 
tăint mal 
prispe de piatră ? La km 4 
în partea stingă a șoselei ce 
străbate defileul se deschide 
Valea Polatiștei. Parcă nifci 
unde apa nu e mai limpede, 
aerul mai ozonat, pădurea 
mai îmbietoare și iarba poie
nilor mai verde și mai fra
gedă ca în acest loc — vara 
și toamna — belșugul de smeu-

întrebătoare ; Ce 
;>• nd uriașele

ZIUA CEA MAI FRUMOASA
(Urmare din pag. I)

neinteresant. Și chiar își făcea 
următoarea socoteală : ducă stau 
opt ore aici, alte două la masă, 
o oră în tramvai etc. cît timp 
îmi mai rămîne pentru altele ?

A. * < — v

PE SCURT
• Desfășurată pe teren neutru, la Geneva, finala „Cupei cam

pionilor europeni” la baschet masculin a opus echipele Dinamo 
Tbilisi și Real Madrid. După un meci foarte spectaculos, victoria a 
revenit baschetbaliștilor sovietici cu scorul de 90-83 (38-36).

• Meciurile disputate în campionatul unional de fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Dinamo Moscova-Sparfak Moscova 
2-0; Dinamo Leningrad-Torpedo Kutaisi 1-1; Aripile Sovietelor 
Kuibîșev-Avangard Harkov 3-1; Jalgiris Vilnius-Moldova Chișinău 
1-1 ; Șahtior Donefk-Kairat Alma Ala 2-0.
• Pe stadionul „1 Mai" din Constanta s-a desfășurat sîmbălă 

întîlnirea internațională de fotbal dintre reprezentativa Indoneziei 
și selecționata regiunii Dobrogea. Au cîșfigat fotbaliștii romîni cu 
scorul de 1-0 (1-0) prin golul marcat de Moroianu în minutiil 34.

• In turul trei al probei de simplu feminin din cadrul turneului 
international de tenis de la Wimbledon, jucătoarea cehoslovacă 
Sukova a dispus cu 8-6; 6-3 de australianca Ian Lehană. Sukova 
s-a calificat pentru sferturile de finală în care se va Intllni cu 
Mortimer (Anglia). In proba de dublu mixt, Lihaciov, Dmitrieva 
(U.R.S.S.) au învins cu 6-2; 6-4 pe Ariile, Templer (Spania). Cuplul 
cehoslovac Javorski, Sukova a eliminat cu 6-2 ; 6-2 pe Klarke, Rich 
(Noua Zeelandă).
• La campionatele mondiale de haltere care vor avea loc anul 

acesta între 16 și 22 septembrie lâ Budapesta și-au ănunfat ofi
cial participarea 14 țări : U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Austria, R. P. 
Bulgaria, Canada, Finlanda, Franța, Irak, Iran, Izrael, Italia, R. D. 
Germană și Turcia. Se așteaptă confirmările din partea, altor 20 
de țări, printre care R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Romînă, 
R. F. Germană, Suedia și Belgia.

Pentru ce anume ? — a fost în
trebat. Din nou, tînărul a ridi
cat din umeri. Nu știa exact 
pentru ce. De fapt, nimic im~ 
portant nu-l solicita. Cîteva săp- 
tămîni a lucrat corect, ca să 
nu-l critice nimeni. Și abia că 
l-au criticat toți cerîndu-i mai 
mult: o conștiință de muncitor 
al zilelor noastre. Apoi, cu aju
torul tovarășilor de muncă, și în 
primul rînd al comuniștilor, a- 
cest tînăr a început să facă des
coperiri... Adică, să priceapă me
canismul uzinei, cîte se pot face 
într-o uzină, și ce-ar fi dacă 
toți ăr lucra fără pasiune. Dar 
cea mai emoționantă descope
rire a făcnt-o cu privire la pro
priu lui persoană : că le poate 
fi altora de folos. O inovație 
care i s-a aprobat ușura munca 
a sute de tovarăși... Din acel 
moment, uzina i s-a părut inte
resantă, cele opt ore de lucru 
foarte interesante, făcîiid parte 
din viața lui de fiecare zi.

Dacă Friedel Mantsch se va 
angaja în oricâte din întreprins 
derile noastre, va descoperi și 
el, cu ajutorul tovarășilor de 
muncă, cțea ce esite cu adevărat 
frumos și interesant. Atunci va 
avea tăria să condamne existen
ța de parazit și va ști să-și fe
rească tinerețea de „prieteni1* 
cheflii^ ba mai mult, să le do
vedească și lor că om este cel 
care muncește. Cu gîndul la 
ătea zi cînd va fi stimat și pre
țuit și va face cinste familiei 
lui de muncitori, Friedel Mant
sch trebuie să se apuce de lucru. 
Să lucreze, să-și pună multe 
întrebări despre ce-a făcut, ce 
se așteaptă de la el — și să 
dea tot atîtea răspunsuri prin 
munca pasionantă de fiecare zi.

(Agerpres)
★

La Călimănești a fost dată

Agerpr.es


Fruntaș' I Obiectivul fotografic l-a descris admirabil. Gififi-i pe fajă 
lumina, bucuria de via|ă, conștiinfa că el știe pentru ce muncește. 
El este unul dintre acei care pășesc mereu în primele rînduri, care 
au mereu inifiativa, pentru că de la comuniști, de la organizația 
U.T.M. — el a învăfaf să-și dăruiască întreaga energie, pasiunea 
și cunoștinfele sale mărefei opere de construcfie a socialismului. 
Pe lîngă aceste calităji el are și o profesiune minunată : e prim 
topitor, adică unul dintrei aceia care înmoaie pînă și metalul, tur- 
nîndu-1 în tiparele epocii noastre. Numele lui DUMITRU IRONIM, 

Uzinele de fracfoare-Erașov.

O jucărie. Ei și ? Pentru realizarea oricărui obiect, oricît de mic, 
se cere migală, grijă, draigoste. MIRON HOGHEA lucrează la 
asamblarea bicicletelor pentru copii, la Întreprinderea „Ideal" 
din Mediaș. Cu cită pasiune și perseverentă urmărește el ca fie
care amănunt al consfrucjiei să fie respectat, obiectele să fie trai
nice, frumoase, să-l bucure pe cumpărător. Iar atunci cînd „cum
părătorul” e abia un pui de om, o floare a vieții, cum îl numesc 
poefii, nu-i așa că merită să pui în muncă de zece ori mai multă 

grijă și migală ?

Dar ea ? Se numește IOANA GHEORGHE. Și profesiunea el este 
la fel de frumoasă : lucrează ca rectificatoare la Uzi
nele „Strungul” d'in Brașov. Poate nu știți ce înseamnă
această muncă? Fineje de milionimi de milimetru trebuie să aibă 
fiecare inel al viitorilor rulmenți. Cunoștințe profunde — de la 
algebră și geometrie, pînă la îndemînare și precizie în mișcări — 
îți trebuie pentru a realiza aceste piese ca oglinda. De la mun
citorii mai vîrstnici, din cărți, de la cursurile de ridicare a cali
ficării Ioana învață mereu. Poate ele aceea, se și află ea mereu 

pe panoul fruntașilor.

Abia ieșise din șut cînd l-am fotografiat. La prima vedere pare 
mai pujin romantic. Dar să-l vedefi pe ION NEAGU, jos, în abataj, 
la mina „Vulcan”, între tovarășii săi. ION e un iscusit 
organizator al locului de muncă, un harnic și disciplinat miner. 
Romantismul lui și al tovarășilor săi se măsoară în victoria asupra 
abatajului, tonele de cărbune smulse pămîntului, în economiile de 
materii și materiale. „Miner fruntaș". Mare cuvînt I Pentru ION 
NEAGU înseamnă mii de tone de cărbune scoase anual peste plan.

iu-

a conduce 
alcaiină, una dintre cele 

în protfesul de producte

pretutindeni

$

A fi fruntaș înseamnăalît.numai

s

S 
?

unei tor Hor celor 
mai harnici, celor 
mai destoinici, 
care își dăruiesc, 
la temperatura 
cea mai înaltă a 
pasiunii, cuno

ștințele, priceperea și e- 
nergiile lor creatoare în
deplinirii sarcinilor de a 
produce mai mult oțel, 
mai mult grîu, mai multe 
țesături, mai multe bunuri 
care să servească omului 
— ii se acordă un titlu 
de mare cinste„Frun
taș în producție".

Cu chipurile și numele 
oamenilor care poartă a- 
cest titlu facem cunoștin
ță deîndată ce pășim în- 
tr-un nou oraș — chiar 
din gări, de pe bulevar
dele ce duc spre centre, 
îi întîlnim 
zîmbind din panourile cu 
fotografii. îi întîlnim ia 
prima noastră cunoștință 
cu o fabrică nouă, cu o 
secție nouă...

Cine sînt ?
O întrebare la care ori

cine poate răspunde.
Ei constituie mîndria 

noastră.
Le întîlnim fotografiile 

în vitrine, la demonstra
ții, Ia serbări, Ia adunări, 
în ziare, dar mai ales îl 
întîlnim în munca noas
tră de toate zilele. Acolo 
își încep... cariera și tot 
acolo și-o consolidează, 
acolo își cuceresc drago
stea, stima, admirația co
lectivelor, acolo, în mij
locul mașinilor, alături 
de torentele de foc, prin
tre schele, în galerii, la 
sute de metri depărtare 
de lumina zilei, 
unde își împart timpul 
în ore, ci în minute și 
cunde.

Poate de aceea îi 
besc oamenii și-i stimea
ză, și-i urmează, și-i cîn- 
tă, și-i laudă. Pentru că 
ei sînt primii care îmbo
gățesc timpul și îl dă-

construcției

acolo 
nu 
se-

mie, 
socialiste.

Oamenii 
își pun întreaga putere 
de muncă, întreaga pri
cepere, știința și capaci
tatea în scopul dezvoltă
rii și înfloririi continue 
a patriei noastre socialis
te, oamenii aceștia cu o 
înaltă conștiință socialis
tă spun prin faptele lor 
un mare și limpede ade
văr : fiecare poate mai 
mult, fiecare posedă ca
pacitatea de a se depăși. 
Nu e nimic supranatural, 
nu e nici o minune in 
faptele lor. Ei descoperă 
în fața tuturor puterile 
care zac, uneori necunos
cute, în om. Ei insuflă 
colectivelor și fiecărui 
muncitor în parte Con
știința puterii și posibi
litatea de a descătușa a- 
ceastă putere: voință, 
perseverență, hotărîre.

Poate de aceea sînt 
atît de iubiți. Pentru că 
reprezintă un necontenit 
exemplu, un viu și molip
sitor exemplu al capaci
tății și puterii omului.

Prin Ce se deosebesc 
acești oameni ? Prin fap
tul că învață. Poate că 
învață mai mult. în mod 
sigur însă învață mereu. 
Dar bunul cel mai de 
seamă este că toate cu
noștințele pe care și le 
asimilează cu migală, cu 
perseverență, le introduc 
în producție. învățătura 
și munca se condiționea
ză reciproc. NU se o- 
presc însă aici. Merg mai 
departe, Și nu cred că e- 
xistă o atitudine mai fer
mă și mai eficientă îm
potriva egoismului și in
dividualismului, nu exis
tă un manifest mai viu 
despre ceea ce înseam
nă spirit colectivist, so
lidaritate, conștiință so
cialistă, decît acțiunea 
lor organizată de a îm
părtăși tuturor ceea ce 
au descoperit și realizat

aceștia care

cărbune și a peretelui 
piatră, oamenii aceș- 
se simt în largul lor, 

lumea lor ? Pentru că

din această relație: în
vățătura — munca.

Poate de aceea îl iu
besc și-i stimează oame
nii, colectivele. Pentru că 
transiormă valorile, în- 
tr-un iei individuale, în 
bunuri comune, într-o 
zestre a tuturor.

De ce oare în fața cup
torului de oțel, în fața 
mașinii care prelucrează 
metalul, în fața stratului 
de 
de 
tia 
în
ei nu văd numai unelte
le, văd și procesul pro
ducției. In șarja clocotin- 
dă de oțel Intuiesc reac
ții chimice, în piesa pe 
care-o așchiază mașina, 
descoperă raportul dintre
duritatea cuțitului și cea 
a metalului, în abatajul 
înaintat descifrează sem
ne și vîrste geologice. 
Puteri suplimentare, pu
terile minții, se adaugă 
curajului și hotărîrii lor.

Poate de aceea îi ad
miră și-i iubesc oamenii. 
Pentru că munca lor are 
Ia bază o explicație ști
ințifică și prin 
sînt cu un pas 
altora, văd mai 
văd mai adine.

$i pentru că la ei totul 
este acțiune, a vedea mai 
departe înseamnă a mer
ge mai depaTte. Poate pe 
căi nedefrișate încă, tre- 
cînd multe piedici, desci- 
frînd necunoscute. Dar 
oamenii aceștia nu se pot 
mulțumi cu 
plate. în ei 
rința de a 
urma urmei 
pionieri care 
și defrișează
noi. Cîmpul pe care ei o- 
perează e viitorul. Ajung 
acolo înaintea altora.

Ei sînt fruntașii, mîn
dria uzinelor și fabricilor 
noastre, mîndria întregu
lui popor.
CONSTANTIN CHIRiȚA

aceasta 
înaintea 
departe ;

terenurile 
trăiește do- 
învinge. La 
sînt niște 

descoperă 
pămînturi

maistru la I.P.M.P.B 
pășesc peste viaducte și

Sub ochii comunistului ANGHEL FLOREA, 
teșii se nasc uriașe poduri de o(el, care ,------- ------ -  - ,
pes.e care de atîlea ori trecem cu trenul drumefind prin țara. Ue 
multă pricepere, de inițiativă și spirit de organizare, trebuțe sa dea 
dovadă maistrul pentru ca produsul executat de muricifbrii din sU- 
bordinea lui să întrunească calitățile cele mai înalte. Faptul că An- 
ghel Florea este fruntaș în producție dovedește din plin acest lucru.

LUNGU STEJEREL, este munciior în secfia de tuburi fluorescente, 
unul dintre fruntașii Fabricii „Etectrofar" din Capitală. Cum a 
ajuns fruntaș ? Respecfînd cu sfriefefe indicațiile maiștrilor, ale 
tehnicienilor, ale inginerilor. Din mîinile lui ies acele flori de 
lumină — lămpile fluorescente de pe bulevardele orașelor patriei 

noastre.

deapănă 
electrice

zilnic EUGENIA 
a autocamionului

Fir după fir, kilometri întregi de fir, 
NAN pe bobinele necesare instalației 
„Steagul roșu". Bine pregătită profesional, cu un înalt nivel po
litic, totdeauna lucrul ei este de bună calitate, fiecare piesă fiind 
o oglindă a maiurității Eugeniei, a disciplinei ei în muncă, a con
știinciozității ei. Pentru aceste calități. pentru că de ani la rînd, 
ea e mereu fruntașă, comuniștii au primit-o recent în rîndul lorj.

ins • ■ '

Romantism ? Da, romantism. Dar nu
să întruchipezi un întreg ansamblu de trăsături ale omului înaintat 
al epocii noastre. CĂCIULĂ ANICA, tînara din fotografie, muncitoare 
la Filatura de lînă pieptănată „Octombrie roșu” din Ghimbav, la cei 
21 de ani ai săi se bucură nu numai de merite deosebite în pro
ducție, dar și de prestigiul unei muncitoare care își dăruiește cu 

pasiune cunoștinfele tovarășilor de muncă.

îl vedefi ce tînăr e ? Desenul dantelat al sondei 
de petrol i se asociază perfect. La vîrsta. de 22 de 
ani petrolistul ION TULBURE este șeful unui mare 
parc de rezervoare la schela Boldești. Ceea ce-l 
caracterizează e marea răspundere pentru înde
plinirea sarcinilor de producție. In rezervoarele 
pe care le are sub supraveghere se adună zilnic 
sute de tone de țiței. Oră de oră, Ion Tulbure 
face analiza chimică a „aurului negru" sosit prin 
conducte, tot el răspunde de purificarea țițeiului, 
de calitatea lui. lală de ce de la parcul 149 plea
că spre rafinăriile patriei numai fi)ei de calitate 
superioară. In rapoarte, în dări de seamă el e 
citat printre cei mai buni. Acolo, la Boldești, în- 
fr-un loc de răspundere, se află un tînăr priceput, 

de nădejde.

meseria înseamnă artă. Lucrul acesta e bine înțeles 
HILIȚEANU, șlefuitor la Fabrica de sticlă „Vitrome- 
Primul care se bucură de creajia sa e muncitorul

Pentru un fruntaș 
de tînărul MIHAI 
tan" din Mediaș.
însuși și nici o alfă bucurie nu poate egala satisfacția că din mîna
lui a ieșit un obiect de o așa frumusețe și gingășie ca un vas de 

cristal.

A fi fruntaș înseamnă a visa. Vise legate de visu
rile noastre ale tuturor, vise legate de sarcinile 
concrete ale construcției socialiste, sarcini trasate 
de partid. A fi fruntaș înseamnă a lupta pentru 
realizarea visurilor, a muncii perseverent. In fafa 
unor eprubefe, a unor recipiente, la o măsuță de 
laborator munca MARiEI MOAȘE, operatoare la 
Fabrica de produse chimice „Colorom” din Cod- 
lea, se împletește armonios cu propriile-i vise. 
Dorința ei ? Colorant? mai multi, de mai bună 
calitate. Visul devine realitate prin voință, prin 
perseverentă, prin învățăiură. Fiind fruntașă, Mana 
a primit răspunderea de a conduce siatția de 
topire alcaiină, una dintre cele mai importante 

a coloranjilor.

încununarea muncii e examenul pe care zi de zi 
noi toți îl trecem în fafa exigenjei acelora care 
verifică munca noastră — controlorii de calitate. 
Marca fabricii, mîndria și onoarea întregului co
lectiv, se află în directa răspundere a controlo
rilor. Prin natura muncii lor ei trebuie să fie 
fruntași între fruntași, lată-l pe unul dintr'e cei mai 
buni ROBERT SCFfERER de la Uzinele „Indepen
denta” Sibiu, exigent controlor, priceput sfătuitor 

și îndrumător al muncitorilor.

Text : E. FLORESCU 
Fotografii: I. CUCÜ
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Cuvintarea lui N. S. Hrușciov la Consfătuirea 
lucrătorilor din direcțiile teritoriale

de producție agricolă ale R. S. F. S. 0.

în intimpinarea marelui forum

MOSCOVA 30 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 30 iunie 
ziarul „Pravda” a publicat 
textul cuvîntării rostite de 
N. S. Hrușciov la Consfătuirea 
lucrătorilor din direcțiile te
ritoriale de producție agricolă 
din regiunile centrale ale 
R.S.F.S.R.

N. S. Hrușciov a declarat 
că, potrivit previziunilor pre
liminare, dacă nu se va în
registra o înrăutățire a con
dițiilor de maturizare a cerea
lelor, în acest an în Uniunea 
Sovietică vor exista posibili
tăți reale pentru a se recolta 
aproximativ 9—10 miliarde 
puduri de cereale. „Nu am 
recoltat niciodată o asemenea 
cantitate de cereale", a adău
gat el.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că „în momentul de față sta
rea semănăturilor este satis
făcătoare". El a precizat că 
în acest an planul însămînță- 
rilor de primăvară a fost în
deplinit în proporție de 103 
la sută. în total colhozurile 
și sovhozurile au semănat 
culturi de primăvară pe o 
suprafață de 148 031 000 ha, 
adică cu 14 728 000 ha mei 
mare ca anul trecut.

După cum a arătat N. S. 
Hrușciov, semănăturile de 
grîu s-au lărgit cu 3 500 000 
ha. Porumbul a fost semă
nat pe o suprafață de 
34 926 000 ha, adică cu 11 mi
lioane ha mai mare ca anul 
trecut. Au fost lărgite semă
năturile de mazăre, hrișcă, 
mei, fasole, soia. S-au extins 
semănăturile de sfeclă de za
hăr pentru furajarea vitelor. 
Această cultură a fost se
mănată pe o suprafață de 
2 660 000 ha, cu 1 460 000 ha 
mai mare ca anul trecut.

Nikita Hrușciov a arătat de 
asemenea că achizițiile de 
carne și lapte au crescut în- 
trucîtva în comparație cu a- 
nul trecut.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Japoniei
MOSCOVA 30 (Agerpres). 

— TASS transmite : La Mos
cova a fost dată publicității 
nota guvernului sovietic adre
sată guvernului Japoniei în 
care se exprimă speranța că 
guvernul japonez „va folosi 
toate posibilitățile de care dis
pune pentru a influența pe 
aliatul său american în fa
voarea realizării cît mai grab
nice a unui acord cu privire 
la încetarea oricăror experi
ențe cu arma nucleară".

Nota guvernului sovietic 
constituie un răspuns la nota 
guvernului japonez din 5 mai 
în problema interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară, în 
care, printre altele, se expri
mă dorința ca Uniunea So
vietică să nu reia exploziile 
nucleare.

în nota guvernului sovietic 
se spune: „Cererea pe care 
guvernul Japoniei a adresat-o 
Uniunii Sovietice trebuia să 
fie adresată guvernului S.U.A.

pp scurtJJlXWTTiPP scurt
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: Nikita
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit la 
30 iunie pe membrii condu
cerii Partidului Comunist din 
Spania — Dolores Ibarruri, 
președintele partidului, I. Gal- 
lego și R. Mendezona, mem

La închiderea ediției
A

In II. R. S. S. a fost lansat 

„COSMOS-6“
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite: La 30 iunie 

1962 în Uniunea Sovietică a fost lansat cu succes pe o orbită 
un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-6". La bor
dul satelitului sînt instalate aparate științifice destinate conti
nuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul 
anunțat de agenția TASS la 16 martie a.c. In afară de apara
tele științifice la bordul satelitului „Cosmos-6“ este instalat 
un sistem radiotelemetric cu mai multe canale și dispozitive 
radiotehnice pentru măsurarea traiectoriei. La bordul sateli
tului se află un emițător pe unde scurte care lucrează pe frec
vența 90,0233 MHz.

Potrivit datelor preliminare, satelitul evoluează pe o orbită 
care diferă puțin de cea stabilită prin calcul. Perioada de 
revoluție a satelitului este de 90,6 minute, unghiul de înclina
ție al orbitei față de planul ecuatorului este de 49 grade, înde
părtarea maximă de suprafața Pămîntului este de 360 km, 
îndepărtarea minimă — de 274 km. Informația radioteleme- 
trică recepționată de la bordul satelitului confirmă funcțio
narea normală a tuturor dispozitivelor și aparatajului științific 
instalate la bord. La centrul de coordonare și calcul sosesc 
informații telemetrice, precum și date cu privire la recepțio- 
narea semnalelor radio ale emițătorului „Maiak“.

La 1 iulie 1962 satelitul va trece deasupra Bucureștiului, la 
ora 16,36.

La data de 1 iunie a.c. e- 
fectivul vitelor cornute mari 
a crescut cu 5 600 000 capete 
în comparație cu 1961 (vaci 
— cu 1 918 000 capete, porci
ne — cu 4 370 000 capete, ovi
ne — cu 2 218 000 capete).

N. S. Hrușciov a scos în e- 
vidență marea însemnătate a 
aplicării principiului cointere
sării materiale ca pîrghie pu
ternică a avîntului creșterii 
animalelor.

în această ordine de idei, 
el a subliniat că majorarea 
prețurilor de achiziție la car
ne a contribuit la cointeresa
rea materială a lucrătorilor 
din agricultură în avîntul 
creșterii animalelor.

„Este necesar să se înțe
leagă în mod profund că 
dacă astăzi noi am majorat 
prețurile de achiziție și pre
țurile cu amănuntul la came 
și unt, acest lucru urmărește 
sporirea considerabilă a pro
ducției de produse animalie
re. Implicit s-a făcut un pas 
important spre rezolvarea 
problemei satisfacerii depline 
a nevoilor crescînde ale oa
menilor sovietici în produse 
alimentare. Prin urmare, a- 
ceastă măsură necesară și im
portantă corespunde interese
lor întregului popor“, a spus 
N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a analizat 
sarcinile direcțiilor teritoriale 
de producție — organe prin
cipial noi de conducere a 
agriculturii. „Deosebirea radi
cală între noile organe agri
cole și cele vechi constă în 
faptul că noile organe au fost 
înființate exclusiv pentru con
ducerea producției din colho
zuri și sovhozuri".

Totodată, el a subliniat că 
„dacă ar fi să facem o com
parație cu industria, direcția 
de producție trebuie să con
stituie un consiliu economic 
sui-generis — Consiliul econo
mic pentru un anumit grup 
de gospodării".

și numai guvernului S.U.A, 
care poartă întreaga răspun
dere pentru refuzul de a în
cheia un acord cu privire la 
încetarea experiențelor nu
cleare".

Sîntem nevoiți să consta
tăm, se subliniază în nota so
vietică, că, în ciuda eforturi
lor U.R.S.S. și altor țări iubi
toare de pace, problema în
cetării experiențelor nucleare 
rămîne încă nesoluționată. 
Mai mult decît atît, S.U.A. și 
Marea Britanie întreprind mă- 
suri care „în mod evident 
complică rezolvarea acestei 
probleme și agravează situa
ția internațională“.

în notă se arată că explo
ziile americane la mare alti
tudine pe care guvernul S.U.A. 
s-a hotărît să le efectueze, 
„afectează interesele tuturor 
statelor și ale întregii ome
niri" și vor duce la accelera
rea Și mai mult a cursei înar
mărilor nucleare.

bri ai Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania.

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Uganda urmează să devină inde
pendentă la 9 octombrie a.c., se 
spune intr-un comunicat dat pu
blicității la Londra la sfîrșitul con
ferinței cu privire la problemele 
constituționale ale Ugandei.

N. S. Hrușciov a declarat 
că în U.R.S.S. s-au ivit posi
bilități reale de a se comasa 
raioanele. El a spus: „După 
cît se pare, tocmai direcțiile 
de producție vor deveni baza 
noii diviziuni administrative a 
regiunii, ținutului, republicii“.

După ce a arătat că, sub 
forma în care s-au menținut 
astăzi, raioanele sînt un feno
men al perioadei de tranziție, 
Nikita Hrușciov a spus că 
„raionarea existentă este deja 
perimată".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a vorbit 
despre necesitatea de a se ri
dica spiritul de răspundere 
pentru aplicarea în producție 
a realizărilor științei și a 
experienței înaintate. „Astăzi 
direcțiile de producție sînt 
datoare să treacă cu seriozi
tate la studierea metodelor a- 
vansate de conducere a agri
culturii, la aplicarea realiză
rilor științei și a experienței 
înaintate în producția colhoz
nică și sovhoznică".

N. S. Hrușciov a declarat 
că în lupta pentru sporirea 
producției de produse agricole 
rolul hotărîtor revine crește
rii productivității muncii în 
colhozuri și sovhozuri“.

Cu acest prilej el a subli
niat că în multe întreprinderi 
fruntașe dintr-o serie de ra
muri ale industriei producti
vitatea muncii întrece cele 
mai înalte realizări din țările 
capitaliste dezvoltate. „în an
samblu însă avem încă mult 
de făcut atît în industrie, cît 
și, mai ales, în agricultură, 
pentru a întrece cele mai dez
voltate țări capitaliste sub ra
portul productivității muncii", 
a spus N. S. Hrușciov.

Numai prin munca dîrză, 
prin organizarea pricepută a 
lucrărilor se poate învinge în 
întrecerea cu capitalismul. A 
munci cu dîrzenie aceasta nu 
înseamnă a azvîrli pămîntul 
dintr-un loc într-altul, ci a 
învăța cu perseverență cele 
mai bune procedee, metodele 
noi, mai avansate de condu
cere a economiei", a declarat 
N. S. Hrușciov.

Vorbitorul a subliniat: „A 
livra mai multe produse de 
bună calitate cu o cheltuire 
mai mică de muncă și mij
loace — iată ce este esențial 
în conducerea producției col
hoznice și sovhoznice“.

Nikita Hrușciov a subliniat 
că este extrem de important 
să se facă totul pentru ca 
în viitorul cel mai apropiat 
să se cucerească prima redută 
din sectorul zootehnic — să 
se producă 7 500 kg de oarne 
la 100 ha de teren arabil și 
1 600 kg la 100 ha de alte te
renuri. „După cucerirea aces
tor redute este necesar să se 
meargă mai departe, să se 
pregătească asaltarea unor re
dute și mai greu de cucerit. 
Dispunem de toate posibilită
țile pentru aceasta".

Astăzi are loc în Algeria 
referendumul pentru auto
determinare, referendum ce 
urmează să consfințească 
independența și suverani, 
tatea Republicii Algeria, 
victoria luptei de eliberare 
a poporului algerian.

Cu acest prilej reprodu
cem — cu unele prescurtări 
— notele de călătorie ale 
ziaristului german RALF 
BERGEMANN care a vizi, 
tat recent regiunile din Al
geria aflate în întregime, 
de cîtva timp, sub contro
lul Armatei algeriene de 
eliberare națională. Aceste 
note de călătorie au fost 
publicate în ziarul „Neues 
Deutachland”.

eep-ul s-a oprit în 
faja unei bariere 
vopsite în verde-alb. 
Se apropie un sol
dat, aruncă o privire 
în mașină și ne dă 
drum liber. Trecem 

din Tunisia în Algeria.
Noi — adică doi ofițeri ai Ar-

matei algeriene de eliberare na- 
fională (A.L.N.), o ziaristă austriacă 
și eu, ziarist din R.D.G., sîntem 
primii străini care avem prilejul 
să vizităm regiunea din partea 
răsăriteană a Algeriei, care, de 
la încheierea armistițiului, se află 
în întregime sub controlul A.L.N. 
și unde a și început reconstrucjia 
țării.

Mac roșu
După cî/iva kilometri parcurși 

în Algeria răsăriteană, mi-am dat 
seama că imaginile mele despre 
peisajul algerian nu au fost tocmai 
juste. E o fără cu o vegetație bo-

al popoarelor
MOSCOVA 30 (Agerpres). 

TASS transmite: »întreaga A- 
merică Latină cere să se pună 
capăt războiului rece și să se 
ajungă la o rezolvare practi
că a problemei dezarmării“, 
a declarat generalul Heriberto 
Jara, președintele Comitetului 
mexican pentru apărarea pă
cii care se află la Moscova, în 
vederea participării la Con
gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace.

„Trebuie să apărăm cu 
toate forțele cauza păcii. Con
gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace va a- 
vea o importanță extrem de 
mare“9 a subliniat el.

'k
BAMAKO 30 (Agerpres). — 

„Problema dezarmării generale 
și totale are o însemnătate co- 
vîrșitoare pentru destinele pă
cii în întreaga lume, a declarat 
într-un interviu acordat cores
pondentului agenției TASS, Di- 
allo Sane, secretar general al 
Organizației pentru apărarea 
păcii din Republica Mali. Lupta 
pentru dezarmare poate și tre
buie să devină platforma în ju
rul căreia se vor grupa toate 
forțele iubitoare de pace și pro
gresiste din zilele noastre.

Pentru noi, africanii, lupta 
pentru dezarmare are aceeași 
însemnătate ca și lupta de eli
berare națională împotriva co
lonialismului.

In afară de aceasta, aspectul 
economic al dezarmării consti
tuie un factor de seamă pentru 
țările slab dezvoltate în lupta 
împotriva înapoierii, obscuran
tismului și mizeriei.

Delegația din Mali va pre
zenta la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova un raport 
cu privire la dezarmare, în care 
va fi expus punctul de vedere 
al Republicii Mali în această 
problemă“.

După ce a arătat că fiecare 
țară este datoare s-ă-și aducă 
contribuția pozitivă la rezolva
rea problemei dezarmării, Diallo 

Republica Sud Africană : Aspect din timpul unei manifestații antiguvernamentale a oamenilor mun
cii reprimată cu sălbăticie de poliție.

CĂLĂTORIND PRIN ALGERIA
gafă. Cîmpii și ogoare înverzite. 
Crînguri de pini, arbori cu frunze, 
ici-colo chiar mesteceni. Un lanț 
de dealuri line străbate regiunea. 
La marginea drumurilor și șose
lelor cresc flori multicolore. Iar 
pretutindeni, pe cîmpii — mac 
roșu.

— Noi, algerienii, spunem că 
macul roșu răsare din sîngele e- 
roilor noștri căzufi — observă 
unul din însoțitori.

Crește mult mac. Cîmpiile sînt 
roșii. Sute de mii de patrioți și-au 
jertfit viața pentru libertatea Al
geriei.

Peisajul emană un suflu de 
pace. Dar tot mereu dăm de urme 
ale luptei de eliberare, de moște
nirea tristă a dominației colonia
liste. Grenadele au făcut gropi 
adinei pe șosele. Din casele și 
colibele țăranilor n-au rămas de
cît mormane de moloz, ruine. 
Cînd s-au retras, francezii au că
rat cu ei tot ceea ce a putut fi 
transportat. Apoi au incendiat așe
zările. Din cînd în cînd sîntem 
opriți de soldați ai A.L.N. Cîmpuri 
de mine. Sîntem nevoiți să facem 
ocoluri.

Armă și abecedar
— Acum avem ora de cură

țire a armelor — a spus un ofi
țer cînd am pășit în curtea fortă- 
reței Guered cucerită încă de la 
începutul primăverii din mîinile 
francezilor. Această „oră de cu
rățire a armelor" are aici un 
sens dublu.

Unii soldați își curăță armele. 
Intr-un coif umbros al curții for- 
fărejei stă un alt grup de soldați. 
Ei țin pe genunchi caiete. Un in

de la Moscova
Sane a subliniat ■ „însemnăta
tea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală ți pace de 
Ia Moscova constă în aceea că 
la lucrările lui vor lua parto 
reprezentanți din aproape toate 
țările lumii .In felul acesta, a- 
colo vor putea fi găsite soluții 
acceptabile pentru toate po
poarele globului.

BAMAKO 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Uniunea 
națională a oamenilor muncii 
din Mali, Uniunea femeilor 
din Mali, Organizația pentru 
apărarea păcii din Mali, Aso
ciația veteranilor de război, 
Comitetul din Mali al solida
rității afro-asiiatice, Uniunea 
națională a tineretului din 
Mali sprijină cu căldură Con
gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace de la 
Moscova. La Bamako sînt pe 
terminate pregătirile în vede
rea forumului mondial de la 
Moscova.

Delegația Republicii Mali la 
Congresul de la Moscova are 
un caracter cu adevărat na
țional. Din această delegație 
fac parte reprezentanții tu
turor organizațiilor politice și 
obștești din țară.

★
CONAKRY 30 (Agemres).

— TASS transmite : P' oul 
Politic al Partidului democrat 
din Guineea a numit o dele
gație care va participa la 
Congresul mondial pentru de
zarmare generală și pace. 
După cum a relatat pcrstul de 
radio Conakry, din delegație 
fac parte Bengaly Camara, 
ministrul informațiilor și tu
rismului, Dauda Camara, se
cretarul național permanent 
al Biroului Politic (ambii sînt 
membri ai Biroului Politic al 
Partidului democrat din Gui
neea), Kaba Sory, ambasado
rul Guineei în U.R.S.S., și 
Barru Samba Safe, secretarul 
general al secției partidului 
din orașul Labe.

structor îi învață să scrie primele 
litere ale alfabetului arab.

— Pe lîngă revoluția socială a 
Algeriei noi, e necesară și o re
voluție a învățămîntului — ne-a 
spus el. 95 ia sută din cetă
țeni sînt încă analfabeți. Pen
tru reconstrucție avem nevoie nu 
numai de oameni puternici, ci și 
instruifi. De aceea începem chiar 
aici.

Noaptea cade repede și e frig. 
Am coborît în cazemată și am 
slat de vorbă cu ofițeri și sol
dați.

lată-l pe comandantul adjunct 
al batalionului Issaaf Mohammed. 
Acum șapte ani, fiind țăran, el a 
schimbat plugul cu arma. Pe 
atunci e| a constituit înfr-o așe
zare, locuită mai ales de francezi, 
primul grup de rezistență format 
din concetățeni de ai săi.

L-am întrebat cum își imagi
nează viitorul său.

— Aș vrea să mă întorc, de
sigur, din nou la munca cîmpului. 
Aceasta nu e însă chiar atît de 
simplu. In noua noastră Algerie 
mai avem de biruit multe greu
tăți. De aceea, trebuie să rămî- 
nem în continuare la posturile 
noastre. După cum știți și dum
neavoastră, neocolonialismul își în
tinde ghiarele spre noi. Dar ex
periența noastră ne va ajuta să 
respingem și pe acest dușman. Și 
în această luptă poporul și arma
ta noastră sînt strîns unite.

Am mai ieșit o dată la poarta 
fortăreței, pentru a respira aer 
curat. Cerul era înstelat. De pe 
cîmpii, vîntul aducea mireasmă 
de iarbă proaspătă. Luna plină 
învăluia peisajul în lumina ei ar
gintie. „O noapte romantică — 
am spus unuia dintre soldați. O 
noapte bună pentru vise”.

— Pentru noi asemenea nopți 
n-au fost niciodată romantice —

Algerienii din Franța s-au prezentat în grupuri compacte pentru a

4z/’ referendum în
ALGER 30 — Trimisul special 

Agerpres, Tudor Vornicu, trans
mite : Duminică 1 iulie în în
treaga Algerie va avea loc voiul 
pentru referendumul de autode
terminare în baza acordurilor de 
la Evian care prevăd că „crearea 
sfatului algerian independent și 
suveran va fi proclamată în urma 
unui referendum în rîndul popu
lației Algeriei". Referendumul cu 
privire la autodeterminarea Alge
riei cere alegătorilor să răspundă 
prin „da" sau „nu" la următoarea 
întrebare : „Vreți ca Algeria să 
devină un stat independent care 
să colaboreze cu Franța în con
dițiile definite prin declarațiile 
din 19 martie 1962?". (Este vor
ba de declarațiile comune adop
tate de reprezentanții guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria și 
guvernului francez, în urma tra
tativelor de la Evian). Referendu
mul se va desfășura simultan în 
toate cele 15 departamente ale 
Algeriei. După referendum, Franța 

a răspuns el în șoaptă. Cînd era 
lună plină porneam întotdeauna 
la atac. Era timpul cel mai priel
nic. Mai tîrziu vom putea visa. 
Și o vom face din plin.

în fostul lagăr 
de concentrare

După cîteva ore de somn — 
soldații s-au înghesuit un pic pe 
patul comun de seîndură, ca să 
mă pot întinde și eu — dis de 
dimineață, am pornit mai departe.

După cîfiva kilometri, ne-am 
trezit dintr-odată în fața unei îm
prejmuiri de sîrmă ghimpată. Din
colo de ea — gropi în pămînt, 
acoperite cu seînduri, colibe din 
paie și cîteva case din piatră. E 
fostul lagăr de concentrare fran
cez nr 28.

Un ofițer al A.L.N. ne-a po
vestit, pe scurt, istoria lagărului.

Acum cinci ani, operațiunile 
A.L.N. s-au intensificat în această 
regiune. Disperați, francezii s-au 
străduit să înăbușe rezistența. Za
darnic. Atunci din împrejurimi au 
fost strînși lofi oamenii, ca vitele, 
și aruncați în acest lagăr ridicat 
în grabă, al cărui centru îl con
stituia o moșie franceză.

Apoi au venit soldații A.L.N., 
eliberatorii.

Acum, în fostul lagăr de con
centrare, pulsează o activitate in
tensă. Clădirea fostei admi
nistrații franceze a lagărului se 
transformă într-o școală. Locuitorii 
satului o amenajează împreună cu 
soldații A.L.N.-ului, care vin aici 
în orele lor libere. Se confecțio
nează bănci și mese pentru cei 
mici. Cursurile au și început. Sub 
cerul liber, învățătorul, un instruc
tor al A.L.N., învață copiii să ci
tească și să scrie. Suferind urmă
rile subalimentării din trecut, ca-

va recunoaște imediat indepen
dența Algeriei iar organul executiv 
provizoriu va organiza în patru 
săptămîni alegeri pentru Adunarea 
Națională Algeriană căreia îi va 
transmite imputernicirile sale.

In tot cursul zilei de sîmbătă, 
ajunul referendumului, atmosfera 
a fost calmă la Alger, Oran, 
Bone, ca de altfel în toate cele
lalte localități. „Trăiască pacea”, 
strigau vineri dimineață sutele de 
arabi care veneau spre centrul 
orașului Oran. După șapte ani și 
jumătate de război, de interdic
ții de circulație, de baraje, de o- 
preliști de tot felul, Algeria în
cepe să renască. Restabilirea li- 
niștei în Algeria a fost primită 
de populația algeriană cu multă 
bucurie. Flori, covoare, steaguri 
împodobesc balcoanele și feres
trele caselor. Mitinguri și adunări 
organizate pînă în satele cele mai 
îndepărtate și chiar în pustiurile 
Saharei, la umbra minaretelor și 
a caselor de pămînt din Ghardaia, 
toate acestea exprimă entuziasmul 
și bucuria cu care întîmpină po
porul algerian referendumul de 
autodeterminare de la 1 iulie. La 
sate, 1 iulie corespunde cu strîn- 
gerea recoltei, una din cele mai 
bune recolte cunoscute de mult 
timp în Algeria. Ultimele întru
niri organizate în diferite puncte 
alo țării s-au desfășurat cu același 
entuziasm ca și pînă acum, popu
lația de origină europeană alăfu- 
rîndu-se celei arabe.

Populația arabă a început să 
coboare în cartierele în care locu
iesc europenii, iar în seara zilei 
de vineri, Comitetul mixt de re
conciliere format din cîte 14 
membri reprezenfînd cele două 
comunități s-o întrunit pentru

0 declarație a
ALGER 80 (Agerjpres). — 

Președintele Guvernului Pro
vizoriu al Republicii Algeria, 
Ben Yussef Ben Khedda, a 
vorbit rvinerl seara la postu
rile radiodifuziunii din Alger.

După ce a anunțat că peste 
cîteva zile G.P.R.A. va părăsi 
exilul și se va instala în Al
geria, Ben Khedda a continuat: 
Guvernul Provizoriu al Repu
blicii Algeria este exponentul 
suveranității naționale, de la 
crearea sa și pînă în momen
tul cînd va remite puterile 
sale reprezentanților aleși ai 
poporului. Noi ne vom conti
nua activitatea pînă cînd mi
siunea noastră istorică va fi 
îndeplinită, fiind demni de

pacitatea lor de percepere e deo
camdată limitată. Ei primesc acum 
zilnic două mese de la bucă
tăria comunală, iar un sanitar al 
A.L.N. le face injecții cu vita
mine.

Cîmpurile, care au aparținut 
moșierului, sînt lucrate în comun. 
La fel, în comun, se folosesc și 
puținele utilaje de care dispun 
țăranii.

S-a ales un consiliu comunal. 
Fiecare membru se ocupă cu alt
ceva : de pildă, administrație, 
agricultură, asistență sanitară sau 
școli.

Și oamenii de aici se schimbă. 
Pînă acum în Algeria era obiceiul 
că cei în vîrstă să hotărască, iar 
locul femeii era doar la crafifă. 
Azi, în noua Algerie, în consiliul 
comunal sînt aleși ofițeri tineri ai 
A.L.N. „Ei au mai mult elan” — 
spun bătrînii și cu aceasta dau 
peste cap tradițiile.

Am întrebat cîteva eleve ce 
planuri de viitor au. Nici una nu 
mai vrea să ducă o viață retrasă 
în casă. Croitorese, surori de ca
ritate, medici sau învățătoare — 
iată dorințele fetelor algeriene în 
1962.

Un sat în șapte zile
Cînd ne-am întors, am trecut 

din nou pe lingă fortul Guered. 
Ne preocupa întrebarea: ce s-a 
ales din oamenii pe care francezii 
i-au ținut atunci ca osfafeci ? 
„Veți vedea o mică minune" — 
ni s-a spus și am fost îndreptați 
spre Dașara. Căutam în zadar a- 
ceastă denumire pe hartă. Condu
cătorul jeep-ului ne-a dus însă 
direct într-acolo. Pentru algerieni, 
Dașara e un simbol. Așezarea e 
pitită printre arborii unei păduri. 
Sute de copii se joacă printre că
suțele albe.

spune „da" independenței țării lor.

Algeria
prima oară. La această întrunire 
au fost prezente și 1 500 de per
soane atît arabi cît și europeni. 
Bandele O.A.S.-ului părăsesc în 
grabă orașele, cele mai multe 
îmbareîndu-se pentru Spania. Trei 
discursuri au marcat sfîrșitul cam
paniei pentru referendum. Pre
mierul Ben Khedda a chemat 
întreaga populație să voteze în 
calm. Primul ministru algerian a 
vorbit vineri despre reconcilierea 
celor două comunități, despre 
viitorul noului stat independent. 
Aproape la aceeași oră, la Setif, 
fostul prim-ministru al G.P.R.A., 
Ferhaf Abbas, se adresa în ace
iași termeni celor ce-l întîmpinau. 
într-o emisiune de radio, Susini, 
unul dintre conducătorii O.A.S.- 
ului în Alger, a îndemnat popu
lația de origină europeană să 
voteze „da" la referendumul de 
autodeterminare.

In întreaga Algerie începînd de 
sîmbătă după-amiază vor fi ridi
cate toate restricțiile de circulație. 
Legăturile telefonice și telegrafice 
au fost în parte restabilite.

In legătură cu data anunțării 
rezultatului votului referendumului 
de duminică, Comisia centrală de 
control a referendumului nu poate 
da nici o precizare. Distanța la 
care se află unele cercuri de vo
tare ca de pildă cele din Sahara, 
unde se vor prezenta membrii 
unor triburi nomade, explică în 
bună parte dificultățile de centra
lizare. Dar după toate probabili
tățile rezultatele vor fi cunoscute 
marți seara la Paris. Pînă atunci 
Executivul Provizoriu continuă să 
se ocupe de diferite prcbleme 
administrative și de aproviziona
rea populației.

lui Ben Khedda
încrederea ce și-o pun în noi 
poporul, Frontul de Eliberare 
Națională și Armata de Elibe
rare Națională. O dată cu do- 
bîndirea independenței vom 
continua să respectăm acordu
rile de la Evian și să arătăm 
capacitatea noastră de a cons
trui și conduce țara.

Ben Khedda a invitat pe 
algerieni să se unească în ju
rul G.P.R.A., precizînd că pri
mele zile ale independenței 
vor fi hotărîtoare în ce pri
vește viitorul Algeriei și a- 
ceastă unitate va permite na
țiunii algeriene să meargă cu 
pași repezi spre realizarea tu
turor obiectivelor revoluției 
algeriene, care de-abia începe.

— Aceștia sînt oamenii din 
Guered — ne-a spus însoțitorul 
nostru. Ei au fost aduși aici de 
luptătorii noștri. Toată lumea a 
pus mîna și din nimic, în numai 
7 zile, a apărut un sat pentru 
1 000 de oameni, cu școli, maga
zine sătești, centre sanitare. In a 
opta zi, a avut loc inaugurarea 
lui.

Noua Algerie se manifestă la 
orice pas. Și aici există un con
siliu comunal ales. Din el tace 
parte și o femeie — ceva cu fo
tul nou pentru un sat arab.

Nu va rămîne singurul fenomen 
nou. Evoluția nu mai poate fi 
oprită.

Mabruka
Cînd am început vizitarea satu

lui, am simțit că mă trage cineva 
de mînecă. Lingă mir.e o fetiță, 
de circa 6 ani. Ea se numește 
Mabruka, „fericită". M-a privit 
rugător cu ochii ei negri.

Am luat-o de mînă și am por
nit împreună prin sat. Cînd notam 
cîte ceva, ea mă aștepta răbdă
toare cu mîna întinsă, pentru a 
mă apuca apoi din nou.

Timp de o oră, micuța mea prie
tenă nu m-a părăsit nici pentru 
o clipă. Cînd a trebuit să-mi iau 
rămas bun, am luat-o în brațe și 
i-am dat de înțeles că acum tre
buie să se întoarcă la mama și 
tatăl ei.

Micuța m-a privit nedumerită.
— Mica noastră Mabruka — 

mi s-a spus — este orfană. Ta
tăl și mama ei au fost împușcați 
de soldați din Legiunea străină.

In noua Algerie, Mabruka — 
așa cum spune și numele ei — 
va crește fericită.
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