
Proletari din toate țările, uniți-vă!

a

cînleia
tinerelului

Organ Central ai Uniunii Tineretului

Anul XVII, seria Il-a nr. 3690 4 PAGINI - 20 BANI

BRIGĂZI I 
DE PRODUCȚIE 

ALE TINERETULUI |
Ne aflăm în uzina in care s-a născut ideea „Școlii înaltei 

calități". In ultimul număr al ziarului de uzină „Steagul 
roșu" semnează în continuare alți participant la această 
„școală", iar într-un amplu reportaj se vorbește despre pri
mul examen susținut în fața „Mărcii fabricii" de către sec
ția turnătorie.

„Școala inaltei calități" se bucură de adeziunea între
gului colectiv. Ea răspunde dorinței fierbinți a constructo
rilor de autocamioane de a pune în această largă bătălie 
pentru calitate întreaga lor capacitate și pricepere. Partici
parea la această „Școală a înaltei calități" a însemnat pen
tru fiecare om al marelui colectiv un angajament de cinste 
față de el însuși, față de ceilalți. Incepind cu cel care face 
primul șurub și terminînd cu șoferii de încercare, care duc 
mașinile în parcul din fața uzinei, toți cei ce făuresc auto
camionul romînesc sînt in aceste zile, mai mult ca oricînd, 
cuprinși într-o efervescentă luptă pentru calitate.

Lupta pentru calitate superioară — chemarea mobiliza
toare lansată de partid — a însuflețit întregul colectiv, a 
dat întrecerii socialiste un suflu nou, nemaicunoscut.

De geaba ai să incerci să descoperi semnele noii eferves
cențe în forfota și atmosfera de suprafață. Noul suflu stă in 
fapte aparent obișnuite, calme, săvirșite după o gindire mi
nuțioasă și atentă, în spiriiul de răspundere crescînd, în se
riozitatea, în pasiunea revărsată asupra fiecărei piese lucrate

Da, pulsul uzinei bate puternic în aceste zile. Este pulsul 
unei întreceri entuziaste, însuflețite, care cuprinde in ea 
întregul colectiv.

In uriașa uzină lucrează 104 brigăzi de tineret, care cu
prind peste 1.200 de tineri muncitori.

— Toate brigăzile de tineret participă la . Șrili tMMet 
calități" ? l-am întrebat pe tovarășul Diaeoaeac*. unturii 
comitetului U.TM

— Da, toate.
— Concret, ce înseamnă acta T Cm pertirmi t Prm ce se 

simte că și-au dat adeziune-a la această jrir’i ?
Tovarășul Diaconescu e un tadtara, rorbește patia ți tal 

prea găsești des in birou. Ei se giodesie nițel, dă să ne arate 
o hirtie. dar pină la urmă a aruncă in sertar.

— Hai să mergem in uzină. O să ne dăm seama acolo.
Trei reporteri și eițiva membri ai eomitetulai U.T.M am 

străbătut timp de două zile uriașele hale ale uzinei Am 
discutat cu membrii brigăzilor de tineret, ai posturilor ute- 
miste de control, cu maiștri și controlori de calitate. In urma 
acestor discuții s-a născut pagina de față.
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Milioane de tineri 
din lumea 
capitalistă 
împiedicați 
să învețe

Sportivi și spectatori la pri
mul concurs

La „Școala inaltei
Reportaj de întrecere de la Uzinele „Steagul

CU TOATE
FORȚELE IN LUPT A
PENTRU CALITATE

It

— Da, participăm și noi Ja 
„Școala înaltei calități”. Vă 
spunem asta și ca să inte’ege: 
că nu prea avem t;mp să stăm 
de vorbă.

Cu aceste cuvinte ne inSm- 
pină Vasile Manghluc. respon
sabilul brigăzii de tineret ce 'a 
turnătoria de fontă. Re scut in 
citeva cuvinte. a:'om totuși ceea 
ce e nou în r-_--rc lui ți a 
întregii brigăzi in zilele ocestec.

- Se șt e. ne povestea e că 
cu ani in v~no cele mai r-u!te 
rebuturi Ie oodec atelierul de 
elaboro-e. Da*
schi-oct. Uita aici un grafic. 
Anuf ocesta. foto de 1957, p o- 
centul ce rebuturi. -_r~xr io 
unei c> repere. Ic blocta — 
rrctor. c scăzsz co 70 «o suaă- 
Vc înc-aeuxd co » cc- taneo ier 
o cr tăcut.

D*wkJ sare ocesta izanz- c 
pawt «si. ta otCBțwî. Tineri din 
r-goCe ‘ta Mcnghiuc nu s-ou 
oct bătut in fața greutăților. 
Au rezăvat - nd pe rind proble
me dintre cele mai serioase : 
calificarea profesională, specia
lizarea oamenilor pe repere și 
operați-, orga- zo-ea și aprovi
zionarea la locul de muncă. In 
rezolvarea multora și-a spus ou

ați va creatoare.

Folosind forajul cu turbina
Sondorii din schelele 

petrolifere Boldești și 
Liliești, regiunea Plo
iești, întâmpină ani
versarea a 40 de ani 
de la înființarea 
partidului cu impor
tante succese în mun
că, 
cu

brigada con- 
comunistul

Folosind forajul 
turbina, sonde-

rii din 
dusă de 
Gh. Aurel au realizat 
anul acesta viteze de 
lucru cu aproape 50 la 
sută mai mari decît 
cele planificate. în a- 
cest fel ei au putut 
termina săparea sonde-

lor 352 și 455 Boldești, 
cu 16 și respectiv 23 de 
zile mai devreme.

Totodată, sondorii au 
economisit materiale 
necesare forajului în 
valoare de peste 
150.000 lei.

Succese asemănătoa-

re au obținut și son
dorii din brigăzile con
duse de Marin Dumi- 
trache și Constantin 
Teodorescu care, folo
sind turbina, au forat 
de la începutul anului 
și pînă la 20 martie 
aproape 1.000 m.

calități Foto: V. RANGA

Au introdus, de p c: 
tu more cu sifon ; cs 
să se elimine '- r-<
zgura de oe o'ese 
du-le ca tatec A. g 
se menea 
gească 
cuptorul

ec oc-

ce 
Csaea și 
co-stdct cj 
"•> Costec

c

pentru co 
Orii e- errțo in o-
blecta pentru fiecare repe* sau 
piesă reputată, o rotind cit se 
pierde și ce se poate ciștiga 
prin fiecare procent scăzut de 
rebuturi. Adică zece piese din 
reperul cutare echivalează cu 
atitea aparate de radio sau te
levizoare etc. Oamenii înțeleg 
mai bine așa ce valoare o'e fie
care piesă pe ca'e o foc ei. O 
ideie interesantă și inge-.-oasă.

cocrcte ce 
ținerii cin b 
curwrHe ce c 
aceia cm

a cres- 
-goou«e ca 

să se lege

Toate brigăzile de produc
ție ale tineretului de la în
treprinderea „Automatica” 
din capitală întreprind în 
prezent acțiuni pentru înde
plinirea angajamentului luat

In fotografie strungarul 
Păun Petre responsabilul u- 
nei brigăzi discută împreună 
cu cîțiva tineri despre con
tribuția lor la îndeplinirea 
a n ga ja mentul u i.

La invitația Comitetului 
Central al Partiduiui Muncito- 

: Romin, a Consiliului de 
t și a guvernului Republi- 
Populare Romine, în prima 
ratate a lunii aprilie 1961, 

va sosi in Republica Populară 
Romină, într-o vizită de prie
tenie. delegația Partidului Co
munist din Cehoslovacia și a 
guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace condusă 
de tovarășul Antonin No
votny, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Din delegație fac parte : Vi
liam Siroky. membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S. 
Cehoslovace; Otakar Simunek, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti. 
dului Comunist din Cehoslova
cia, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și președinte al 
Comisiei de Stat a Planificării; 
Vladimir Koucky, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia; Vaclav David, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslo
vacia, ministrul Afacerilor Ex
terne ; Vasil Bilak, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, ministru, vicepreședinte al 
Consiliului Național Slovac; 
Alois Neuman, președintele 
Partidului Socialist din Ceho
slovacia și ministrul Justiției ; 
Jaroslav Sykora, ambasadorul 
Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

Tiberiu Utan TELEGRAMĂ

Pînă la stele
Nu sfirșește tinerețea niciodată - 
florile-i sub cerul nostru, toate rad dădură, 
îmi revii in minte cintec de brigadă, 
izbucnești ca o detunătură.

Liniștea văiugilor deșarte 
țăndări se alese, oale și ulcele. 
Mi se pare - nu mai e departe 
nici pînă la stele...

Cintecul - același să-i petreacă,
- sînt mai tineri parcă cei de-acum... 
Livezeni...
Agnita...
Alte trenuri pleacă 
lung brăzdind seninul cerului cu fum.

Boltă sinilie, împietrită, 
fii pe pace - 
de va trebui sâ-ntindem viaducte 
intre stele. - 
o vom face I

Tînăra muncitoare Emilia 
Gros din secția contori a u- 
zinei bucureștene „Grigore 
Preoteasa", execută lucrări 

de bună calitate.

Mai presus de orice

Către

al VI-lea Congres 
al

Partidului Comunist 
din San Marino

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romin tri
mite un călduros salut celui 
de-al VI-lea Congres al Parti
dului dv. și 
lor din San 
se în lupta 
mocrație și

urează comuniști- 
Marino noi succe- 
pentru pace, de- 
progres social.

COMITETUL CENTRAU 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

—

La 25 martie 1961 
în Uniunea Sovietica 

a fost plasată pe o orbită

cea de-a 5
NAVA COSMICĂ

(Ager-
TASS transmite:

In 
iului 
cepuse marea bătălie pentru 
refacerea economiei distrusă 
de jaful fasciștilor. Pentru 
refacerea industriei era ne
voie de mai mult cărbune. 
Atunci a fost lansată o che
mare către tineri, care-i în
demna să meargă să lucreze 
ca mineri în Valea Jiului.

Au venit mulți tineri în 
Valea Jiului. Unii — ce-i 
drept destul de puțini — după 
prima cunoștință cu mina au 
dat bir cu fugiții. Pe mulți 
însă îi mai întîlnești și azi la 
exploatările miniere din Va
lea Jiului. Printre aceștia se 
numără și Diana Chițu. Mi
nat de dorința de a fi de fo
los patriei, a pornit și el spre 
Petroșani. Au încercat unii 
să-l sperie. I-au povestit tot 
felul de întîmplări care mai 
de care mai îngrozitoare des
pre munca de miner. Diana 
nu s-a înspăimântat. Știa că 
numai fricoșii și lașii fug de 
ce e greu.

Pe vremea aceea, condițiile 
de viață ale minerilor nu 
erau ca cele de azi. Diana a 
dormit în paturi comune, în 
barăci friguroase de seîndură,

anul 1947 rănile războ- 
erau încă deschise. In- Cu acest articol continuăm dezbaterea la discuția noastră 

„Cum ați fi procedat ?“ Evid ent, redacția vă invită în con
tinuare. dragi cititori, să vă spuneți părerea pe marginea 
acestor articole, vorbind despre felul cum ați fi procedat 
voi în împrejurări asemănătoare cu cele în care au fost puși 
tinerii despre care se vorbește în discuția noastră.

la căr- 
reparti-

dar n-a dat înapoi. Singura 
lui dorniță era să devină mi
ner.

Prima dată a fost reparti
zat într-o brigadă slabă, pe 
care o conducea Eduard Sze- 
cheli. Cu toate că se muncea 
mult, brigada era mereu sub 
plan. încerca și el să-și dea

munca și, 
lucreze cu 
rămas mult aici. Curînd 
plecat militar.

După satisfacerea 
lui militar a trecut 
pe-acasă.

— Ei, acum cred 
săturat de minerit

mai ales, cum să 
oamenii. Dar n-a 

a

serviciu- 
din nou

că te-ai

înseama de ce, dar nu reușea. 
Nu cunoștea bine meseria. 
Dar a început să învețe. Ci
tea din cărți, întreba pe cei 
mai pricepuți. Apoi a fost 
repartizat în brigada lui Li- 
viu Iovan, un miner cu multă 
experiență. Aici și-a făcut el 
adevărata ucenicie. Aici a 
învățat cum să organizeze

spus unii prieteni. Rămîi 
București

Dar Diana n-a rămas. A 
plecat cît mai repede în Va
lea Jiului. Ii era dor de or
tacii lui, de locurile acelea de 
care se legase pentru totdea
una.

S-a prezentat direct la șe
ful sectorului.

— Vreau să lucrez 
bune, vă rog să mă 
zați într-o brigadă.

A fost dat în brigada lui 
Constantin Sirop. După șapte 
luni: era șef de schimb, un 
miner bun și de nădejde.

Conducerea sectorului îl a- 
precia mult și, atunci cînd 
s-a pus problema să se nu
mească un nou responsabil 
de brigadă în 
viei, toți s-au 
ceasta era o 
Diana nu s-a 
cum va ciștiga mai puțin, că 
o să aibă mai mult de muncă. 
A primit să preia conducerea 
brigăzii. Sosise momentul să 
arate ce a învățat de la cei
lalți mineri pe unde lucrase.

Situația brigăzii era mat 
mult decît îngrijorătoare. Oa
menii erau foarte slabi, ne
disciplinați, veneau la șut 
cînd voiau ei și uneori deloc. 
Diana nu s-a speriat. Știa că 
are multe de făcut și c-o să 
fie foarte greu, așa că a luat-o 
încet și calm. Mai întîi a re
organizat munca în brigadă

un nou
locul lui Petro- 
gîndit la el. A- 
brîgadă codașă, 
gîndit că de a-

GH. NEAGU

(Continuare în pag. 3-a)

MOSCOVA 25 
preș). ____ ________

In conformitate cu planul 
lucrărilor pentru cercetarea 
spațiului cosmic, la 25 mar
tie 1961 în Uniunea Sovie
tică a fost plasată pe o or
bită în jurul Pămîntului 
cea de-a 5-a navă cos
mică.

Telul principal al acestei 
lansări este perfecționarea 
continuă a construcției na
vei-satelit și a aparatelor 
instalate pe această navă, 
menite să asigure desfășu
rarea proceselor vitale ale 
omului în timpul zborului 
său în spațiul cosmic și al 
întoarcerii sale pe Pămînt.

Nava-satelit s-a deplasat 
pe o orbită apropiată de cea 
stabilită prin calcul : peri
oada de revoluție a fost 
de 88,42 minute, înălți
mea perigeului de 178,1 
km, înălțimea apogeului de 
247 km de la suprafața Pă
mîntului. iar 
foitei față de 
torului este 
de 54’.

Greutatea 
este de 4.695 kg (în afară 
de greutatea ultimei trepte 
a rachetei purtătoare).

Pe nava-satelit a 
stalată o cabină cu 
mal de experiență 
nele „Zviozdocika11

înclinația or- 
planul Ecua- 

de 64 gra

navei-satelit

fost in- 
un ani-
— cîi-
— Si

cu alte organisme vii. sis
teme telemetrie si de tele
viziune. aparatai radioteh- 
nic pentru măsurători asu
pra traiectoriei si aparatai 
de radiocomunicații.

Aparatura de bord a na
vei a funcționat normal în 
timpul zborului.

DUPĂ ÎNDEPLINIREA 
PROGRAMULUI DE CER
CETĂRI PREVĂZUT IN 
URMA UNEI COMENZI. 
NAVA-SATELIT A COBO- 
RIT IN ACEEAȘI ZI CU 
SUCCES. DE PE ORBITA 
IN JURUL PAMINTULUI 
SI A ATERIZAT IN RE
GIUNEA STABILITĂ.

Cercetarea preliminară a 
navei aterizate a demon
strat că starea animalului 
de experiență este normală.

în urma lansării celei 
de-a 5-a nave-satelit sovie
tice și a întoarcerii cu 
succes a acesteia de pe or
bită au fost obținute un 
mare număr de date va
loroase atît despre funcțio
narea navei și a aparatelor 
de pe navă, cît si despre in
fluenta condițiilor de zbor 
asupra organismelor vii.

Tn prezent aceste date 
sînt studiate: și prelucrate. 
Organismele vii, care s-au 
aflat în navă sînt puse sub 
observație-

O vacanța plăcută
Elevii din regiunea Hune

doara petrec o vacanță plă
cută. Casele pionierilor din 
Deva, Șebeș, Petroșeni și Orăș- 
tie au organizat excursii în 
diferite locuri istorice și loca
lități pitorești din țară. Aproa
pe 500 de pionieri, fii ai mine
rilor din Valea Jiului, pleacă 
într-o excursie în care vor vi
zita Muzeul Doftana și Muzeul 
de Istorie a partidului. In a- 
ceastă vacanță elevii din re-

giune vor participa la cea de-a 
doua etapă a Spartachiadei 
pentru pionieri, precum și la 
concursul cultural-artistic ăl 
pionierilor și elevilor. Elevii 
vor putea viziona în aceste zile 
și noile spectacole pregătite 
pentru ei de Teatrul de păpuși 
din Alba Iulia și de Teatrul de 
păpușari amatori înființat de 
curînd în cadrul clubului side- 
rurgiștilor din Hunedoara.

(Agerpres)



LA „ȘCOALA ÎNALTEI CALITĂȚI"
(Urmare din pag. I-a)

justa bine. Piesa iese ca din 
topor.

Membrii brigăzii lui Man- 
ghiuc s-au privit unul pe altul 
ridicînd sprîncenele cu înțeles. 
Cerința acestora era justificată 
și ei erau datori s-o îndepli
nească. Calitatea produsului fi
nit — autocamionul — cerea răs
pundere din partea fiecăruia.

Tinerii din brigadă au înțeles 
multe din vizita aceea. Poate și 
acesta e un motiv pentru care 
în zilele acestea Manghiuc nu 
mai are astîmipăr. Ștergîndu-și 
fruntea de sudoare, el ne spune 
ca o concluzie :

— Pînă mu turnăm numai piese 
d-ntîia, tot așa, la temperatură 
înaltă o să fim. Trebuie să fa
cem artă, nu cîrpeală. Asta se 
cere acum.

Și tinerii din secția forjă au 
declarat război rebuturilor și 
pieselor de proastă calitate. Evi
dent, o bătălie poate fi cîștigată 
numai atunci cînd arunci în 
Luptă toate forțele : hărnicie, 
pricepere, atenție, cunoștințe, in
geniozitate. Gteva exemple sînt 
grăitoare în această privință.

In cadrul celor două brigăzi 
de tineret, a lui N-uțu Smaran- 
dache și a lui Cornel Mărgi- 
neanu, s-a constatat că sarea de 
bucătărie e bună nu numai în 
bucate, ci și... la ei, la forjă. 
Piesele înainte de forjare se 
umpleau de acizi rezultați din 
încălzire. Acești acizi mîncau 
calitatea reperelor, dovedindu-se 
cei mai aprigi dușmani. Gnd 
piesele erau introduse în ma
triță, acizii se imprimau și fie 
că rebutau piesa, fie că o fă
ceau de proastă calitate. Apoi

și irestul operațiilor erau în
greunate. Ce-au făcut tinerii ? 
La gura cuptoarelor au pus sare 
de bucătărie, în 
piesele înroșite, 
hartane de carne.
fundau pentru o clipă în apă. 
Gnd le scoteau, cădea o poj
ghiță, și odată 
„dușmanii calității".

Ideea n-a picat din cer. Ea o 
venit din studiu, din învățătură. 
Tinerii din cele două brigăzi în
vață serios. Toți sînt îhscriși la 
cele două cursuri de ridicarea 
calificării organizate pe meserii. 
Cum învață ? Lecțiile se desfă
șoară pe viu, la concret. Lectorul 
aduce piese bune și piese rebu- 
tate, ale căror calități sau de
fecte le discută în colectiv. Ti
tlul unei asemenea lecții ținute 
de inginerul Ion Stoioa : „Cum 
se poate obține o calitate bură 
și cace-s cauzele cere doc la 
un procent mare de rebuturi".

Aceasta este o măsură. Moi 
sînt și altele, ca de exemplu a- 
ceea care ii obligă pe tehnologi 
să prescrie pentru fiecare reper 
regimul de încălzire optim, iar 
pe maiștri să supravegheze toate 
echipele co să îndeplinească a- 
ceste prescripții: ori aceea care 
prevede că Lucrul începe în fie
care zi prin studierea pionului 
de operații de către responsabi
lii de brigăzi și de către mem
brii acestora. Iar cînd unii do
vedesc că nu și-au însușit mă
surile luate prin rebutarea unor 
repere sau executarea unor for
jări de proastă calitate, aceștia 
se izbesc de opinia colectivă 
care, în virtutea luptei pentru 
calitate, este de o intransigență 
severă. Primii clienți ai unei dis
cuții colective cu fost : Gh. Si- 
bechi, Gabor Șerban și Ion 
Orzan.

care tăvăleau 
ca pe niște 
Apoi le cu-

cu ea acizii.

cu materialele apărute la ga
zeta P.U.C.-ului, Toate carica
turile sînt păstrate cu grijă 
(P.U.C.-ul acesta este fruntaș 
pe oraș, a organizat și o ex
poziție de caricaturi), iar lingă 
fiecare sînt prinse răspunsurile 
la critică ale celor vizați. Ma
rea majoritate a celor criticați 
își fac autocritica și arată pe 
scurt Ce măsuri au luat pentru 
ca Lipsurile semnalate să nu se 
mai repete. Cîteva exemple : un 
strung semiautomat „Monforst" 
stătea de 6 luni nefolosit. La 
două iile după apariția unei 
caricaturi la P.U.C., mecanicul 
șef a anunțat în scris că l-a 
pus în funcțiune. Turnătoria de 
precizie trimitea piulița fuzetei 
cu bavură. în urma criticii fă
cute de P.U.C., defecțiunea s-a 
remediat. Rebuteuri cunoscuți 
ca Beldeanu A., Tamaș Gavri- 
lă, Cbman Mitică și alții scriu 
negru pe alb că critica P.U.C.- 
ului a fost justă, că și-o însu
șesc și promit că pe viitor să 
nu mai fie... materie primă 
pentru caricaturile de la P.U.C.

In marșul acesta neîntrerupt 
spre cea mai înaltă calitate, 
P.U.C.-iul are răspunderi și da-

tarii precise. El trebuie să ve
gheze, să controleze, să sesize
ze, să fie la post zi de

— Orientarea actuală 
tulul nostru merge pe probleme
le calității — ne spune tovară
șul Tripa. In consfătuirile de 
producție din ultima vreme, de 
pildă, a reieșit că există defi
ciențe de calitate la fuzetă și 
la capătul de bară. Urmărim 
acum aceste produse. La cape
tele de bară am găsit cauzele 
defectelor. Neascuțind cuțitele 
la timp și lucrind cu profilul ne
corespunzător, filetai nu mai 
are adincimea cuvenită. Dar mai 
sînt și alte probleme. Degeaba 
tinerii noștri se luptă pentru ca
litate superioară, dacă secțiile 
celelalte ne trimit unele sub- 
ansamble cu defecte. Am. folo
sit adesea următorul procedeu. 
Cînd controlul calității a oprit o 
piesă cu defecte de turnătorie, 
am criticat pe tînărul din sec
ția noastră care o prelucrase și, 
nepăsător, o lăsase să meargă 
așa mai departe, dar am- trimis 
un articol și la gazeta postului 
de la turnătorie. Am adresat de 
asemenea prin comitetul U.T.M. 
al uzinei un apel către celelal
te posturi pentru a urmări pe 
fluxul producției calitatea piese
lor.

BECUIEȚUL ROȘU
u u

zi. 
a pos- MEDIOCRII

MULȚUMESC
ȘI CU PUȚIN

CUM SE EXPLICĂ

ARDE FARA ÎNTRERUPERE

Pauza de ora unsprezece. 
Muncitorii de la secția 530, a- 
telienul 534 — Diferențial, își 
iau micul dejun. Intr-o cabină 
cu pereți de sticlă mănîncă și 
maistrul, comunistul Enache Con
stantin.

— Vrem să vă cerem o pă
rere.

— Da, imediat.
— Mîncați, nu vă deranjați. 

Așteptăm.
Intre timp deschidem carne

tul de notițe. Aici ne-am notat 
cîteva date culese mai înainte : 
„la Diferențial procentul de re
buturi e ridicat. Din cauza sla
bei calități, pinioanele unor di
ferențiale scîrțâie, fac zgomot, 
uneori li se rupe „dantura". 
Brigada de tineret a lui Micu 
Vasile dă multe rebuturi".

Aici avem deci de scris des
pre niște codași. Intre timp to
varășul Enache, maistrul, a ter
minat de mîncat.

— Ce se-ntîmplă cu brigada 
lui Micu, tovarășe Enache ?

— Tovarășul Enache se strim- 
bă nrduimerit.

— Nici eu nu știu ce să mai 
cred. Pe cuvîntul meu vă spun. 
Am impresia că e ceva la1 mij
loc.

— la s-o luăm nițel mai din 
urmă, să vedem.

— Păi s-o luăm. Uite cum 
se-ntîmpla. Bagă băieții piesa-n 
mașină și-ncep să fluiere. Ei 
trebuie, să zicem, să taie două 
filete. Ce zic ei : de ce să taie 
de două ori, merge și dintr-o 
dată. Merge, nimic de zis, dar 
merge mai prost, calitate slabă. 
Face de pildă Toma Roman o 
piesă. La finisaj o ia altcineva 
ca de bună. O bagă în mașină. 
Mașina se oprește. Vin acolo, 
controlez. Roman dăduse piesa 
cu 5 mm. mai lungă. Se retu
șează, se pierde timp, se în
curcă lucrurile. Aveam necazuri 
serioase cu ei. Lucrau slab și 
Maier, și Suciu, și chiar Micu, 
șeful brigăzii, care trebuia să 
fie un exemplu, nu ? Și deoda
tă... Pe cuvîntul meu, nu-ți vine 
să crezi. In ultima săptămînă 
nici un rebut de la brigada lor! 
Dar nici unul I Numai 
bune.

Nedumerire. Venisem la 
codași, și cînd colo...

— Cum se explică asta
— Mă gîndesc că s-au 

pe brazdă, că s-o fi întîmplat 
ceva cu ei. Da’ mi-e frică și de 
altceva. Nu cumva or fi ascun- 
zînd piesele proaste ? Adică... 
mă întreb și eu așa. Nu cred că 
e posibil, dar uite, ajungi cu 
gîndu'l pînă acolo. Parcă 
s-a-ntîmplat o minune cu ei.

Mergem să dezlegăm misterul 
„minunii".

Pe Micu nu-l găsim. Lucrea
ză în alt schimb. Discutăm cu 
ceilalți membri. Suciu Marin, un 
băiat înăltuț și cam firav, dă la 
iveală în cîteva cuvinte tot se
cretul.

— Păi da, mergea cam slab 
la noi. Dădeam rebuturi. Dă
deam și eu, și alții. Acu, de cu
rînd, am avut o ședință. N-o 
aveam planificată, ne-am adu
nat noi așa. să discutăm. Șefu’ 
ne-a zis : „Ei, ce facem, intrăm 
și noi în „școală"? Ne prin
dem ?“ Sigur că da, eram de 
acord. Da’ dacă mergem tot așa 
prost, Ia ce dracu să ne mai 
băgăm. ? Ne-am cam zis-o a- 
tunci de la obraz unii la alții. 
A fost criticat și șeful, că

și el dădea „rasol" cîteodată și 
prea era „prieten" cu toți, nu 
zicea La nimeni nimic. Da’ tot 
el ne-a zis : „măi, vouă nu vi 
s-a acrit să ne ia toți peste pi
cior ca codași? Proști nu sîn
tem, meserie știm. Avem însă 
un obicei prost, 
mașini. Acum 
le sînt puse 
mai avem cum
Hai să ne punem pe treabă, să 
căscăm bine ochii cînd lucrăm, 
să nu ne mal gîndim la cai 
verzi pe pereți. Hai să ne pu
nem ambiția să-i uimim pe 
toți. Vreți ? „Vrem, sigur că

Avem însă 
Dăm vina pe 
însă mașini
le punct, nu 
s-o întoarcem.

și o siguranță de om cu ade
vărat stăpîn pe situație. Cînd a 
pierdut steagul nu mai era însă 
de loc calm, povestesc băieții. 
Ce .era în sufletul lui, numai el 
știe. Da’ las-că s-a învățat min
te. A trecut la măsuri serioase. 
In primul rînd, toată lumea cu 
„burta pe carte". Opt băieți din 
brigadă sînt la liceul seral, res
tul la cursul de ridicarea califi
cării. In al doilea rînd, critica 
și autocritica a fost pusă în 
stare de funcțiune permanentă. 
Cînd Păcuraru Vasile rebutează 
patru piese nu mdi e de glu
mit. înainte discutau totul la 
sfîrșit de lună. Acum se discută 
pe loc. Se adună brigada în 
ședință fulger : „de ce ai rebu- 
tat ? de ce nu ești atent ? cu 
de-alde tine crezi că luăm noi 
steagul înapoi? mai dai rebut?" 
•— un potop de întrebări la care 
Păouiranu sau altul trebuie să 
răspundă pe loc și concret. In 
al treilea rînd, s-a înăsprit con
trolul șefului de brigadă. Ca

nu credeți cumva că sînt chiar 
rivali cu adevărat. Nu. Sînt 
prieteni buni, tovarăși de mun
că, cînd e nevoie se ajută în
tre ei, nu-și ascund nimic unul 
altuia. De pildă, ideea cu „fi
șele personale de calitate", llie 
n-a ținut-o în secret, l-a pro
pus-o și Iui lordache. Pe urmă,

merg împreună la club, la dis
tracții, împreună învață la 
școala serală sau la cursurile 
de ridicarea calificării. Numai 
cînd e vorba de steag fac ei pe 
ambițioșii.
Acum e greu de spus cine 
să-l ia. Rămîne de văzut

Și e normal, nu ?
o

0 LAUDA
CARE SPUNE iMULTE

La Sculerie s-a dus vestea că 
brigada lui Ciobanu Spiridon a 
fost lăudată de șeful atelieru
lui. Ei și ? Cîte brigăzi nu sînt 
lăudate de maiștri și conducă
tori de ateliere ?, ar zice unul 
care nu-l cunoaște pe tovară
șul Ion Bârbulescu, șeful atelie
rului. Fostul strungar e zgîr-

plimbă de la o mașină la alta? 
E de-ajuns să lipsești un minut 
a intrai un șpan la cuțit și a și 
tras o zgîrietură.

— Da’ ce, Anghel e mai 
breaz ?! Eu știu un lucru : dacă 
lași mașina neîngrijită, încet- 
încet se slăbește și precizia ei 
de prelucrare.

Utemistul Gomoescu Ion a 
fost ales de aurind ca respon
sabil al brigăzii de tineret nr. 3 
de la secția 510 Agregate. Nu 
întîmplător a fost ales tocmai 
el. Tinerii s-au gîndit că, fiind 
cel mai bun lăcătuș, va ști să-i 
conducă, să-i ajute. Pe lîngă 
asta e și un băiat vesel și a- 
propiat de oameni, spune des
chis lucrurilor pe nume. Cum a 
Luat conducerea brigăzii, Go
moescu a pus în primul rînd pe 
tapet problema calității. A luat 
fiecare om la rînd, a discutat cu 
el : ce greutăți are, ce învață, 
ce citește, ce ajutor cere. Din
tre toți unul ridica cele mai 
multe probleme : Șorja Șandor. 
Nu prea știa meserie, lucra ne
atent. Pe lîngă asta era și cam 
scorțos. Nu vrea să primească 
ajutor de La nimeni, făcea pe 
atotștiutorul. Gomoescu l-a luat 
cu binișorul, nu l-a jignit cu ni
mic, dar a întors lucrurile spre 
bine. Șorja a înțeles că trebuie 
să învețe, că asta î-o cere în
treaga brigadă și că n-are rost 
să se supere. A învăța de

Gomoescu. Vin peste noi cu 
scandal.

Acum, ai Iul Gomoescu cu-ai 
lui Drăgănuță și Stanciu sînt în 
mare „prietenie". Primesc piese 
bune, nu mai au necazuri, nu 
mai au nimic de împărțit cu ei.

Gomoescu e exigent și cu oa
menii lui. Ochiul lui, sever și a- 
tent, nu „iartă" nimic. El lucrea
ză la mașina lui, dar e atent și 
la ceilalți, îi urmărește, se in
teresează de fiecare. Pe lîngă 
toate aceste calități, Gomoescu 
mai are și fantezie. El s-a gîn
dit la un mijloc prin care să mo
bilizeze și mai mult tinerii din 
brigadă în lupta pentru calitate. 
Au confecționat un mic panou al 
brigăzii, pe care este pus 
grafic care arată în 
munca fiecăruia : 
calitate. Pe panou 
și două beculețe ! 
altul albastru. Sub
următoarea legendă: 
becul roșu înseamnă că briga
da își îndeplinește sarcinile în 
privința calității și a disciplinei 
de plan ; cînd e invers, arde 
beculețul albastru". Ln momen
tul de față arde beculețul roșu.

De citeva săptâmini tot oce- 
sta arde. In fiecare zi, tinerii 
trec prin foța panoului. Trec 
și ceilalți muncitori din secție. 
Trec și alți oameni. Beculețul 
roșu le atrage privirile și-i a-; 
nunță : tinerii din brigada 
nr. 3 sînt la post.

un 
procente 

cantitate și 
se mai află 
unul roșu și 
ele e scrisă 

„cînd arde

la

piese

niște

?
dat

moment neplăcut, dar folositor.
Nu 
fiei

glumesc pe seama ta. Cei doi 
astfel de situații lucrind cu moi

din stingă fotogra- 
atenție pentru a da

tineri 
multă

te simți bine cînd ești criticat Ia gazeta postului utemist de control și tovarășii de muncă 
trăiesc un asemenea

Da, mediocrii se mulțumesc 
și cu mai puțin. Ei sînt, chipu
rile, „modești", nu se Jăco- 
mesc" după mult. Am întilnit 
în uzină și o brigadă de me
diocri. E brigada lui Alexe 
Costică de la șasiu. Brigada 
n-a irners prea bine in anul 
trecut. A avut multe rebuturi. 
Are și acuma. Tiu Dumitru a 
rebutat piese de vreo 2.000 de 
lei, două luni 
nonmă. Au fost 
motivate, s-au 
scule (de pildă

Discutăm ciu 
responsabilul brigăzii, 
băiat mărunțel și cam molatec, 
căruia îi scoți vorbele din gură 
cu cleștele.

— Da, treaba merge bine, 
zice ei liniștit șl mulțumit

— Dar cu rebuturile?
— O să le reducem... O să le 

reducem cu ceva.
- De criticat vă mai criticați 

în brigadă ?
— Da,... așa, cîteodată pe 

lună, la ședință...
— Pe cei oare 

ticați ?
— Păi... cînd e 

pe lună...
s De învățat, 
s Urmează vreo 

cursul de ridicarea
a Restul de 14 ?
= Restul... n-au nevoie. Știu 

băieții. Unii au vechime.
Mediocrii nu se alarmează. 

In jurul lor e o atmosferă en
tuziastă, înflăcărată, brigăzile 
de tineret luptă cu toate pu
terile pentru calitate, caută 
metode noi de lucru, de sti
mulare a oamenilor, devin pe 
zi ce trece mal grijulii, mai se
rioși. El, mediocrii, sînt calmi, 
mulțumiți. Dacă situația nu-l 
chiar așa de gravă, de ce să 
se ala rimeze ? La ei n u-l nici 
prea bine, dar nici prea rău. 
Deci se poate trăi și așa.

Mediocrii zic că participă și 
el la „Școala înaltei calități"» 
fac și ccz de asta.

— Bună idee, 1 
Participăm. Ceva 
să avem și noi.

Dar „școala" nu 
în „catalogul" ei 
elevi. însăși titulatura ei anun
ță că e vorba doar de înalta 
calitate. Or, mediocrii...

a lucrat sub 
și absențe ne
stricat

Fuică).
Alexe

multe

Costică, 
E un

lipsesc Ii cri-

ședință, odată

invățați ? 
trei la 

calificării.

zic» Alexe. 
rezj'tcte e

poate ține
asemenea

AVIZ FURNIZORILOR
care

Și 
în

ce-i

răspuns noi. Eu le-am 
ori ne ținem toți de

vrem , aim 
zis : „da' 
treabă, ori la loc comanda. Toa
tă lumea să se țină de cuvînt. 
Pe cared prindem c-o ia pe-ală- 
turi îl luăm la refec". Și uite 
dom-le că merge.

— Toate piesele sînt de ca
litate acum ?

— Toate. Păi ce, nu se poa
te ? Uite că se poate. Să-l vezi 
pe șefu-acuma, e numai cu o- 
chii-n patru. De cîte douăzeci 
de ori merge la control să în
trebe. De fapt, de multe ori nici 
nu mai merge, ca să nu piardă 
vremea. Ridică o sprinceană că
tre ăl de la laborator și dacă 
dă din cap, înseamnă că e-n 
regulă.

— Și dacă totuși o să mai a- 
pară vreun rebut ?

Suciu rămîne cîteva 
rat.

— Dac-o să apară 
Mă rog, să zicem că 
o piesă de calitate slabă. Am 
hotărit ce facem și-n cazu-ăsta, 
am stabilit măsuri serioase. 
Gnd apare un rebut discutăm 
cazul imediat, pe loc, nu tre
cem peste el. După termina
rea lucrului îl chemăm pe mais
tru și analizăm împreună cau
za cu precizie și vedem a cui e 
vina, luăm măsuri să nu se mai 
întîmple.

Vasăzică asta era „minunea". 
Totul a fost o chestiune de am
biție. Mai bine zis de conștiin
ță. Oamenii au hotărit să vodă 
dacă sînt în stare să-și schim
be renumele — și au fost. Bra
vo, băieți I

clipe mi-

totuși ? 
mai iese

„RIVALII4
Brigăzile de tineret ale lui llie 

Zamfir și lordache Ștefan de la 
Șastu-2 sint în întrecere. A lui 
llie lucrează la linia cardan, iar 
a lui lordache la direcție. Intre 
cele două brigăzi e o luptă „pe 
viață și pe moarte", cum se ex
primă llie foarte serios, fără să 
zîmbească deloc. întrecerea lor 
e întrecere, nu glumă. Ai Lui llie 
au o „boală" grozavă pe-ai lui 
lordache, pentru că le-au luat 
steagul de fruntași pe secție în 
februarie. La calitate au stat 
bine și u>nii și alții, da>r lorda- 
che terminase planul înaintea 
lor cu o zi și avea și cîteva sute

de lei economii peste cei 4800 
ai lor. Acum însă, pe martie, se 
schimbă situația.

— Le luați steagul înapoi ?
— Daaa, nici nu se discută, 

zice llie. Ii „batem" în primul 
rînd la calitate. Ajungem la 0,3 
cu rebutul, cu un procent sub. 
Ca să nu mai vorbim la produc
ție. Adineauri am fost Ia mon
taj să văd situația : sîntem îna
inte cu 50 de bucăți cardan du
ble șî 210 simple. N-au cum să 
ne mai ajungă.

Iiie, un băiat înalt și bine di
chisit, dă dovadă de un calm

să-i fie mai ușor și ca să ri
dice spiritul de răspundere al 
oamenilor, llie a inițiat „fișele 
personale de calitate". Fiecare 
om din brigadă are o fișă per
sonală. Cînd predă piesele, cei 
de la control trebuie să-i scrie 
acolo în dreptul fiecărei piese 
dacă a fost de calitate sau nu. 
La sfîrșitul schimbului, responsa
bilul brigăzii controlează, verifi
că, ia măsuri.

lată de ce llie Zamfir e si
gur că o să ia la sfîrșitul lunii 
steagul înapoi.

Am mers apoi alături, la lor- 
dache. lordache era cam bosum
flat și răspundea la început mo
nosilabic. Adică de ce ne-am 
dus noi prima oară la llie, și nu 
la el, care are steagul ?...

— Auzi ce zice llie, că-ți ia 
steagul peste cîteva zile.

lordache ridică din sprîncene 
intr-un fel care ar vrea să în
semne : „nu știe ce vorbește".

— Să fim serioși ! Ce visea
ză el e departe.

— Serios ?
— Vedem noi.
— Și de ce crezi că n-o să-țl 

ia steagul ?
— Știu eu de ce...
— Nu vrei să ne spui și nouă? 
Pînă la urmă ne spune.
In primul rînd Mie adversarul 

lui, e un naiv. Habar n-are ce 
surpriză îl paște. lordache o să 
aibă o depășire zdravănă la 
producție, cu toate că o vreme 
n-a primit piese la timp de la 
turnătorie. Apoi, la calitate, stă 
bine. Are oomeni in brigadă ca 
Moarcăș, Magdu, Georgescu și 
ca el care nu știu ce-i ăla rebut 
Zero. Chior și Duțu și Ureche 
s-au dat pe brazdă. Atunci cum 
poate llie să pretindă că-i 
steagul ?

— Și zici că nu ți-l ia ?
— Nici pomeneală.
Căutam un arbitru, pe mais

trul utemist Tomescu Constantin, 
membru în comitetul U.T.M.

— Ce părere ai ?
— încă nu pot să 

nunț. După părerea 
Zamfir e mai bun.

— Dar am văzut că 
niți rău unii împotriva altora.

Maistrul ride cu poftă, ca de 
o glumă grozavă.

— Chiar ați luat totul în se
rios ? Sigur că fiecare are am
biția să ia steagul de fruntaș, 
și lupta lor e frumoasă. Dar să

Firește, pe viitor, ei se vor feri de 
piese de cea mai înaltă calitate.

cit Io vorbă, nu aruncă la întîim- 
plare aprecierile. El nu se gră
bește cu laudele, pentru că nu 
apreciază munca după cîteva 
succese care uneori pot veni 
dintr-o întîmplare. Trebuie să 
cunoască omul, să știe dacă e 
serios, perseverent.

Cu brigada lui Ciobanu s-a 
întîmplat astfel. Băieții erau co
tați printre strungarii buni din 
secție. Toți aveau calificare ri
dicată și lucrau pe mașini mo
deme. Piesele lor nu erau 
ciodată respinse la control, 
toate acestea, de cîtva timp 
menii au început să se arate 
mulțumiți. Simțeau ei că 
merge ceva. într-o consfătuire 
de brigadă, la care a venit și 
maistrul Mihai Nițu, lucrurile 
s-au lămurit.

— Parcă noi dăm tot ce sîn
tem în stare ?!

— Asta așa e. Cu mașinile 
noastre, cu calificarea noastră 
ar trebui să avem numai piese 
de bună calitate. Să iei un filet, 
să te uiți la el și să-ți faci mus
tața în luciul lui.

— Da' cine crezi tu că poate 
face asta ?

Mircea Leșeanu care se tot

ni- 
Cu 

oa- 
ne- 
nu

— Problema e disciplina, răs
punderea personală. Sîntem o 
brigadă, dar fiecare să răspun
dă ca pentru toți.

Discuția aceasta a însemnat 
mult pentru brigadă. Anghel 
Radu, Gheorghe Maghiar, Le- 
șeănu au început să devină al
ții. Fiecare și-a sporit grija, a- 
tenția, fiecare dorea să se poată 
mîndri cu piese de cea mai 
înaltă calitate. Tinerii se între
ceau între, ei, plini de ambiție.

Pînă atunci ei lucrau bine. Dar 
au dovedit că pot lucra chiar 
foarte bine, că piesele lor pot 
fi de calitate ireproșabilă.

Așa se face că într-o zi, șeful 
atelierului a lăudat brigada lui 
Cojocaru.,

— Sînt mulțumit de voi, îmi 
place cum lucrați.

Ochii tinerilor strungari au 
strălucit de emoție. Auzeam 
pentru prima oară asemenea 
cuvinte de la el. Și n-au uitat 
cu ocazia asta să-i adreseze și 
o „amenințare":

— Știți ce ? Avem de gînd să 
vă facem să vă schimbați obi
ceiul. Adică să vă obligăm să 
ne spuneți așa în fiecare săptă- 
mînă.

mai buni nu-î nici o ruși-

ia

mă pro- 
mea llie

sînt por-

P.U.C.-URILE LA DATORIE

gazeta
Membrii

Secția 532. Gali Ion și Reghi- 
na Ștefan au fost criticați la ga
zeta postului utemist de con
trol. Autoritate morală puterni
că, postul i-a făcut de rușine în 
fața tuturor că au neglijat ca
litatea.

Lui GaH controlul i-a respins 
cîteva piese, iar Reghina călca
se o dispoziție severă : 
cuse cu prima piesă pe 
trol.

Dar caricatura de la 
P.U.G nu era totul.
P.U.C.-ului îi obligă pe cei cri
ticați să răspundă în scris în 
timp de trei zile dacă și-au însu
șit sau nu critica, și ce anga
jamente își iau. Trecuseră trei 
zile de la apariția numărului 
gazetei P.U.C. și cei doi nu răs- 
punseseră încă. Doi membri ai 
P.U.C.-ului au pornit să le facă 
acestora o vizită, să-i întrebe 
de ce n-au răspuns la critică, 
l-am însoțit. Reghina arăta su
părat. Zicea că nu-i el de vină.

— Păi cînd am făcut piesa, 
maistrul era lingă mine...

— Și ce dacă era lîngă tine? 
Din ochi nu putea să-și dea 
seama dacă piesa e făcută pre
cis sau nu. Trebuia să mergi să 
ți-o controleze.

Reghina dă din colț în colț. 
Pînă la 
noască. 
dente.

Rîsul, 
șilor îl 
tate.

— Mă dacă ești uituc fă-ți 
uri nod la... cuțit.

— Sînt miulți ca Reghina, 
care nu-și primesc critica ? l-am 
întrebat pe responsabilul postu
lui, tehnologul Nicolae Tripa.

—r- Nu. Avem dosare întregi 
ou răspunsuri scrise de la cei 
criticați.

Uitați-vă prin ele nițel, nu
mai de curiozitate.

Mergem și răsfoim dosarele

unmă trebuie să recu- 
Lucrurile sint prea evi-

ironia, glumele tovară- 
trezesc și ele la repli

alții
ne. Și Gomoescu l-a luat chiar 
el în ucenicie. Șorja a început 
acum să se schimbe, vine chiar 
singur să ceară sfaturi, ascultă 
ce i se spune și — nu întîmplă
tor — oamenii îl respectă mai 
mult acum decît înainte.

In legătură cu calitatea, Go
moescu a avut și mai are un 
necaz : calitatea lucrului lor de
pinde de cei de la prelucrare, 
de cei care le dau piesele. Și 
atunci s-a gîndit la un lucru. 
Cînd găseau o piesă slabă, care 
nu putea fi montată din cauza 
unor defecte, mergea să zicem 
la brigada lui Drăgănuță sou a 
lui Stancu cu piesa în rnînă.

— Ce părere aveți ? Ce să 
facem noi cu piesa asta, s-o 
mîncăm pe pline ?

Drăgănuță mai avea obiceiul 
să se supere.

— Și ție trebuie să-ți dau so
coteală ?

— Mie, că eu montez agrega
tul I Eu cu ce vrei să fac lucru 
de calitate, dacă voi îmi dați 
ciurucurile astea ?

La început ieșea cu ceartă, 
dar pe urmă se calmau. Vino
vății trebuiau să înțeleagă că 
așa nu se poate.

— Măi, le spunea Drăgănuță 
băieților, hai să fim atenți că ne 
aprindem paie-n cap cu-ai lui

Trecînd pe la secția Șasiu, 
maistrul utemist Tomescu Con
stantin ne întreabă :

— Scrieți despre noi, cei 
lucrăm camionul aici, nu 
despre cei care-l lucrează 
afară de uzina noastră ?

— Nu înțelegem, despre 
vorba ?

— E simplu. Noi primim unele 
piese ale autocamionului de la 
alte uzine cu care colaborăm, 
înseamnă că și ele lucrează la 
camion. Ce-ar fi să soriți și des
pre ei I Uite, eu vă dau 
exemplu. Avem un necaz 
corpul .robinetului central 
care-l primim 
„Timpuri Noi" 
Piesele astea au foarte 
porozități, vicii ascunse.
ie facem proba finală de pre
siune ne dăm seama că sînt 
rebuturi. în general cam 35 la 
sută sînt rebuturi. Ca să obți
nem 1.000 de piese bune, pre
lucrăm cîte 1.600. Asta în
seamnă o pierdere de aproape 
50.000 lei. Noi luptăm pentru 
piese de calitate, facem tot ce 
stă în putință, dar uite că pie
sele astea ne fac figura. De
fectele sînt de la turnare.
Poate dați într-o zi o raită
pe-acoio, poate că și acolo lu
crează brigăzi de tineret. Spu- 
neți-le ceva din partea noa
stră. Adică să se gîndească și 
la noi cînd le toarnă, să se 
gîndească că produsul nostru 
e și al lor, e al țării noastre — 
și doar toți dorim să fie 
mai bun,
Pe ei nu-i 
Se bucură 
piesele pe 
cine vor să înșele ?

— Interesant. Mai aveți ne
cazuri și cu alți furnizori ?

un 
cu 
pe 

de la Uzinele 
din București, 

multe 
Gnd

cît 
cît mai frumos, 

preocupă calitatea ? 
numai dacă scapă 
poarta uzinei ? Pe

- Mergeți pe la Controlul 
tehnic al calității.

La Controlul tehnic al calită
ții ni se oferă spre studiere un 
dosar voluminos. In el e vorba 
despre furnizorii uzinei. Ma
rea lor 
piese 
grijă. 
Cluj, 
rești, 
„Grigore 
și multe altele, 
furnizori care produc uzinei ne
numărate dificultăți. lată de 
pildă ce of are uzina în legă
tură cu colectivul Uzinei „Va
sile Tudose“-Colibași, care le 
trimite piese de mare importan
ță pentru autocamionul S.R. : 
cutia de viteze are zgomote și 
bătăi în timpul funcționării, tre
pidații la manetă, 
cate etc., defecte 
de ulei, de apă și 
la carburatoare, 
și altele. Necazuri 
fac piesele primite 
tropreclzia “-Timișoara, 
cablul“-București și altele.

— Nu puteți să ne dați o 
mină de ajutor ? ne întreabă 
șeful serviciului. Poate faceți 
un raid pe la ei. Trebuie să-i 
convingem să ne ajute în mun
că, să lucreze mai cu grijă, 
mai cu .răspundere. Autocamio
nul e o mașină complicată. Noi 
vrem să-l facem în așa fel, in
cit Cei care-l folosesc să nu 
aibă decît cuvinte de laudă 
pentru constructori. Dar n-o să 
reușim asta fără ajutorul celor 
cu care colaborăm. Și de ei 
depinde în mare măsură cali
tatea autocamionului nostru. 
Ce ziceți, faceți un raid și pe 
la ei ?

— Da, o să facem. O să-i vi
zităm cit de curînd.

Deci, aviz furnizorilor I

furnizorii
majoritate le trimit 

de calitate, făcute cu 
Cîteva exemple: „Triumf“- 
„Clement Gottwald“-Bucu- 
„Metaloglobus“-București, 

Preoțea sa “ - B uc u re ști 
Mai sînt însă

viteze blo- 
la pompele 
de benzină, 
compresoare 
serioase le 
de la Elec- 

„Electro.

Tinerii aceștia — din brigada nr. 2 de Ia secția motor - se prezintă cu fruntea sus Ia exa
menul înaltei calități. De la începutul anului și pînă acum brigada lor n-a dat nici un rebut



Telegrame TELEGRAME EXTERNE

de felicitare
Pe adresa tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej con
tinuă să sosească telegrame de 
felicitare cu prilejul alegerii 
sale în funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne.

In telegrama trimisă de to
varășul Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, se spune : „Sîntem 
convinși că activitatea Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne va contribui 
la rezolvarea sarcinilor în ve
derea desăvîrșirii construcției 
socialiste în țara dv. și va asi
gura noi succese poporului ro
mîn în lupta sa pentru menți
nerea păcii. Crearea Consiliu
lui de Stat slujește în același 
timp întăririi continue a uni
tății lagărului socialist, adîn- 
cirii și consolidării relațiilor 
prietenești și frățești între 
ambele noastre state".

„In numele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Polone — se spune în tele
grama adresată de tovarășul 
Aleksander Za wadski, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone — al poporului 
polonez și din partea mea per
sonal vă transmit cele mai 
cordiale salutări și felicitări. 
Vă doresc mulți ani de viață, 
sănătate și activitate rodnică 
spre binele socialismului și al 
păcii".

în telegrama tovarășului 
Istvan Dobi, președintele Pre
zidiului Republicii Populare 
Ungare, se spune printre al
tele : „Vă doresc multă sănă
tate Și multe succese în munca 
dv. nobilă dusă în interesul 
dezvoltării socialiste continue 
a Republicii Populare Romîne 
frățești".

Tovarășii Ho Și Min, preșe
dintele Republicii Democrate 
Vietnam și Ton Duc Thang, 
vicepreședinte al Republicii 
Democrate Vietnam, scriu în 
telegrama trimisă : „Vă dorim 
noi succese în conducerea Re
publicii Populare Romîne su
rori, în construirea victorioasă

a socialismului și a menținerii 
păcii în Europa și în lume. Să 
se întărească, să înflorească și 
să se consolideze cu fiecare zi 
tot mai mult prietenia între 
popoarele noastre".

*
Tovarășul Ion Gheorghe 

Maurep este felicitat de nu
meroși șefi de guverne cu pri
lejul numirii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

„Sin tem 
telegrama 
Otto Grorewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane — că sub con
ducerea dv. activitatea Consi
liului de Miniștri va contri
bui și pe mai departe la în
tărirea continuă a relațiilor 
de prietenie între țările noa
stre*.

Tovarășul Iosef Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone scrie printre 
altele în telegrama trimisă : 
„Vă doresc multă sănătate și 
activitate rodnică continuă 
pentru binele poporului ro
mân prieten, pentru binele 
socialismului și păcii".

„Doresc din toată inima ca 
activitatea dv, plină de răs
pundere în interesul con
strucției socialiste a Republi
cii Populare Romîne să fie 
însoțită de noi succese impor
tante, se spune în telegrama 
președintelui guvernului re
voluționar muncitoresc-țără- 
nesc al R-P. Ungare, dr. Fe
renc Munnich“.

în telegrama 
tovarășul Fam 
primul ministru 
Democrate Vietnam, se spune 
printre altele: „Vă urez 
multă sănătate și mari suc
cese în noua dv. funcție. 
Urez poporului romîn con
struirea victorioasă a socia
lismului, ceea ce constituie o 
contribuție activă la menți
nerea păcii în Europa și in 
întreaga lume*.

(Agerpres)

al Consiliului de

convinși — scrie în 
trimisă tovarășul

trimisă de 
Van Dong, 

al Republicii

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada R. D.

de câtre conducători
statși de

Germane 
de partid

al Sindicatelor
Populară

din Republica 
Romină După lansarea în U. R. S. S. a celei de-a 5-a nave-satelit Deschiderea

Sîmbătă, la ora 10, tovară
șii Alexandru Moghioroș, A- 
lexandru Bîrlădeanu, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștrii, Gogu Rădulescu, 
Hie Murgulescu, Voinea Ma
rinescu miniștri, Grigore Gea
măna, secretarul Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, Al. 
Lăzăreanu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, au 
făcut o vizită la sediul Am
basadei R.D. Germane la 
București, exprimând însărci
natului cu afaceri ad-interim 
Henry Bringmann. și celor
lalți membri ai Ambasadei, 
condoleanțe în legătură cu în
cetarea din viață a tovarășu
lui Heinrich Rau, vechi mili
tant al mișcării muncitorești 
din Germania, luptător activ 
pentru îmfăptuirea năzuințe-

lor celor BHpS
porului german.

Au venit de asemenea la 
sediul Ambasadei R.D. Ger
mane, pentru a prezenta con
doleanțe, delegații ale Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Comerțului, Mi
nisterului învățămîntului și 
Culturii și Camerei de Comerț 
a R.P. Romîne.

Au mai prezentat condo
leanțe șefii unor misiuni di
plomatice acreditați 1* Bucu
rești și alți membri ai 
pulul diplomatic.

După oe au păstrat 
ment de reculegere 
poiUetuhi: îndoliat
Heinrich Rau, cei prezenți au 
semnat în 
leanțe.

mai nobile ale po-

cor-

in 
al

mo- 
fața 
lui

c art ea de condo-

(Agerpres)

Știri sportive
Cunoscuta echipă masculină 

de handbal în 7 Dukla Praga 
și-a început turneul în țara 
noastră întilnind sîmbătă la 
Ploiești echipa Petrolul Te- 
leajen. Echipa cehoslovacă a 
terminat învingătoare cu sco
rul de 27—16 avînd cei mai 
buni realizatori în Duda, Tro
jan și Rada.

Luni la București

Dukla Va
C.C.A.

întîlni formația

*
Pe stadionul din Ghencea 

s-a disputat sîmbătă întîlni- 
rea de rugbi dintre echipele 
bucureștene C.C.A. și 
greșul contînd pentru 
pionatul republican.

Meciul s-a încheiat 
rezultat de egalitate:

Pro- 
cam-

echipa

cu un 
0—0

(Agerpres)

în zilele de 24 și 25 martie 
a avut loc Plenara Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
Republica Populară Romină. 

La lucrările Plenarei au 
luat parte in afară de mem
brii și membrii supleanți ai 
Consiliului Central al Sindica
telor, invitați din partea Uni
unii Tineretului Muncitor, din 
partea unor ministere, repre
zentanți ai presei.

Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor a dezbătut 
sarcinile ce revin sindicatelor 
pentru traducerea in viață a 
Directivelor Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romin cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste în cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro- 
minia. Plenara a adoptat mă
suri pentru desfășurarea tot 
mai largă a activității sindi-

catelor în domeniul organiză
rii întrecerii socialiste, pentru 
o calitate superioară a produ
selor în toate ramurile econo
miei naționale.

In legătură cu alegerea to
varășului Gheorghe Apostol 
în funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Plenara l-a eliberat 
din funcția de președinte al 
Consiliului Central al Sindi
catelor.

Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor a ales pe to
varășul Isac Martin în funcția 
de președinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Re
publica Populară Romînă.

Plenara a hotărît eliberarea 
tovarășului Mihai Marin din 
funcția de secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor 
în legătură cu trecerea sa în 
altă muncă.

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Apostol a ministrului Construcției 

Centralelor Electrice al U. R. S. S., 
T. Novikov

I.

tovarășul I»
Sîmbătă, 25 martie 1961, tov.
T. Novikov, ministrul Con

strucției Centralelor Electrice 
al U.R.S.S., a fost primit la 
Consiliul de Miniștri de către 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședintele Consiliu- 
liului de Miniștri al R.P. Ro
mîne.

La primire au fost de față 
tovarășii Bujor Almășan, mi
nistrul Minelor și Energiei 
Electrice și Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului Minelor 
și Energiei Electrice.

(Agerpres)

Primirea ambasadorului 
Republicii Arabe Unite de către 

prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
at R. P.

Sîmbătă. 25 martie 1961, 
prim-vieepreședirittfe Consilia
ta: de Miniștri al Republicii 
Populare Romine. Gheorghe 
Apostoi a primit în audiență 
pe ambasadorul 
Arabe Unite la

Republicii 
București,

Romîne
Farid Chehlaoui, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Romînă.

La audientă a asistat Vasile 
Dumitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Primirea ambasadorului Turciei 
de către prim-vicepreședintele 

Miniștri al R. P. RomîneConsiliului de
Sâmbătă, 25 martie 

prun-vicepreședintele 
liului de Miniștri aj Republi
cii Populare Romîne, Gheor
ghe Apostol, a primit în au
diență pe ambasadorul Tur
ciei la București, Izzet Ak-

1961, 
Consi-

salur, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Republica 
Populară Romînă.

La audiență a asistat Aurel 
Mălnășan adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Telegramă
Consiliul Central al Sindi

catelor Consiliul Național al 
Femeilor au transmis Confe
rinței reprezentanților vieții 
publice din țările vest-euro- 
pene în sprijinul cererii de 
amnistiere a deținuților și 
emigranților politici spanioli, 
care se va deschide la Paris, 
telegrame prin care salută 
conferința și își exprimă so
lidaritatea cu lupta poporului 
spaniol împotriva dictaturii 
franchiste, împotriva 

mizeriei,
și libertăți demo- 
cer acordarea am.

jului și 
drepturi 
cratice, și

șoma- 
pentru

nistiei tuturor deținuților și 
exilaților politici spanioli.

Academicienii Horia Hu
lubei și Tudor Vianu, mem
bri ai Consiliului național 
pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, prof. Traian 
Ionașcu, directorul Institu
tului de cercetări juridice al 
Academiei R.P. Romîne au 
trimis de asemenea telegra
me în care cer eliberarea a- 
părătorilor libertății și păcii, 
pentru ca poporul spaniol 
să.și poată ocupa, în condi- 
țile păcii 
locul ce i

Informații
a părăsit Capitala,Sîmbătă 

îndreptîndu-se spre R. D. Ger
mană, o delegație a Academiei 
R. P. Romîne și a Societății 
Științelor Medicale din R. P. 
Romînă, formată din prof. Gh.

MAI PRESUS DE ORICE
(Urmare din pag. I-a)

așa cum a crezut el că e mai 
bine. Apoi a început să se o- 
cupe de fiecare om în parte, 
lucrînd pe 
schimb.
ceput 
timpul a început să le placă 
de el. Nu puteau să nu vadă, 
să nu înțeleagă cite face el 
pentru ei, cu cîtă 
îi ajută pe fiecare.
mult timp brigada 1 
se număra printre 
fruntașe. Diana se 
bine acum în brigadă, oame
nii se legaseră de el, cîștiga 
din nou foarte bine. El nu se 
gîndea însă numai la brigada 
lui. Sectorul lor era sector 
fruntaș, dar sectorul vecin 
cu ei era codaș pe exploatare, 
acolo multe brigăzi lucrau 
slab, n-aveau experiență. Și 
într-o zi, comunistul Diana 
Chițu a fost chemat la comi
tetul de partid.

— N-ai vrea să iei în pri
mire o brigadă codașă de la 
sectorul 4 ? Trebuie să-i a- 
jutăm să iasă din coadă.

Diana n-a stat prea mult 
pe gînduri. Dacă era vorba 
de o sarcină de partid nu pu
tea da înapoi. A primit. Pe 
mulți i-a mirat gestul lui.

— Face pe viteazul I zi
ceau ei.

Chiar și noii săi ortaci din 
brigada codașă pe care o luase 
în primire l-au primit cu ră
ceală. După cîteva zile însă și 
i-a făcut prieteni pe toți. Or
tacii erau tineri, Diana era și 
el tînăr. Avea deja de-acum 
experiență, știa cum trebuie 
muncit cu ei. Trebuia să în
ceapă cu calificarea fiecăruia 
dintre ei. Munca mergea des- 
tul de anevoios. Două luni bri
gada nu și-a îndeplinit planul. 
Totuși făcea unele progrese,

rînd în fiecare 
Ortacii erau la în- 

recalcitranți, dar cu

dragoste 
Nu după 
lui Diana 
brigăzile 

! simțea

lucrau mai bine, dar tot codași 
erau. Lui Diana îi era rușine 
să mai dea ochi cu ceilalți șefi 
de brigadă. Ieșea ultimul din 
șut, ii ocolea.

— Cum stai cu planul? îl în
trebau tovarășii din conduce
rea sectorului.

— Prost, răspundea el sec 
și abătut.

Dar asta nu-l descuraja. 
Nu-l descuraja nici renumele 
de codaș al brigăzii, nici fap
tul că cîștiga slab. De multe 
ori avea discuții neplăcute cu 
soția. Prea era ocupat toată 
ziua cu brigada, prea-și ne
glija casa. Apoi, aducea și mai 
puțini bani la sfîrșitul lunii 
ca înainte. Diana i-a explicat 
soției cu răbdare de ce e ne
voie să facă sacrificiul acesta.

— Și pe ei trebuie să-i ajute 
cineva, înțelegi ?

Da, soția l-a înțeles, a fost 
alături de el. Doar și ea era 
fiică de miner. Diana a făcut 
eforturi serioase ca să-și scoa
tă brigada din rindul codași
lor. Venea mai devreme ca 
de obicei, discuta cu oamenii 
despre felul cum trebuie orga
nizată munca, se preocupa de 
fiecare dintre ei, îi ajuta cu 
grijă, și nu rare erau cazurile 
cînd stătea în mină cite două 
schimburi la rînd.

Și iată că în a treia lună 
brigada lui Diana și-a ocupat 
locul printre brigăzile frun
tașe. Intr-o zi membrii brigă
zii au fost chemați la condu
cerea exploatării unde li s-au 
inminat insignele de „Miner 
fruntaș*.

Acum ar fi putut să mun
cească liniștit, fără griji prea 
multe, fără bătaie de cap. Bri
gada era fruntașă, ciștigul 
mare. Dar n-a fost așa. De 
curînd s-a apelat din nou la 
sprijinul tînărului miner Dia
na Chițu, Și el a preluat con-

ducerea unei noi brigăzi, care 
multă vreme a stat sub plan. 
Nu i-a trecut nici o clipă prin 
minte gîndul să refuze, nu i-a 
părut rău după locul bun și 
liniștit pe care-l părăsea, după 
ciștigul pe care-l avea. Mai 
presus de orice, de interesele 
lui personale, el știuse să pună 
totdeauna interesele oameni
lor, ale colectivului său. Sar
cina care i se dădea i se pă
rea o datorie firească. Era da
tor să dea și altora din ceea 
ce știa el, să-l ajute să crească. 
Și așa a făcut. De data aceasta 
a fost însă mult mai greu. Bri
gada lucra la înaintare în ste
ril pentru deschiderea unei noi 
galerii. împreună cu ortacii a 
trebuit să studieze acum mine
ritul în piatră și mai ales noul 
sistem de armare în bolțuri, 
care se aplică de puțină vreme 
în exploatarea minieră din 
Lupeni. La început a mers 
destul de greu. Și nici acum 
nu-i e prea ușor. Mai are încă 
mult de muncit cu oamenii 
din noua brigadă ca să facă 
din ei mineri pricepuți. Dar 
munca aceasta îl pasionează, îl 
face să se simtă în cel mai 
înalt grad de folos oamenilor, 
colectivului său. Diana este 
convins că în curînd și brigada 
aceasta va ajunge fruntașă — 
și nimeni nu se îndoiește de 
asta.

Iar după aceea, dacă din 
nou i se va cere, din nou Dia
na va merge să ajute alte bri
găzi, chiar dacă aceasta îi va 
cere noi sacrificii, noi eforturi 
și va trebui să învingă alte 
greutăți. Răsplata pentru toate 
acestea este imensă. E prețui
rea înaltă dată de oameni, e 
sentimentul nobil al îndeplini
rii datoriei, conștiința că ți-ai 
ajutat tovarășii să muncească 
mai bine, să fie la locul de 
cinste al fruntașilor.

Un bilanț strălucitor
MOSCOVA 25 (Agerpres) TASS transmite : 

Cea de-a 5-a navă-saJelit lansată la 25 martie 
cu cîinele „Zviozdocika" (^Steluța”) pe bord, 
a aterizat cu succes intr-o regiune dinainte sta
bilită a Uniunii Sovietice.

Cercetările preliminare au arătat că starea 
animalului de experiență este normală.

Țelul principal al lansării este perfecționarea 
continuă a construcției naves-sateîit ți a apa-

ratelor instalate pe navă, destinate asigurării 
desfășurării proceselor vitale ale omului in 
timpul zborului in spațiul cosmic și al intoar- 
cerii sale pe Pămînt.

Intre 4 octombrie 1957 și 25 martie 1961 în 
Uniunea Sovietică au fast efectuate 
toarele lansări de sateliți artificiali ai

urniă- 
Pămin-

talul, rachete casnice N nave cosmice :

Denumirea Când * fost lansat Greutatea

Sputnik I 1X.1J51 834 kt Și a încetat existența la 
4 ianuarie 1958

Sputnik II (cu cățelușa 
„Laika" la bord)

3.XL1957 5MJ kt Și-a încetat existența la 
14 aprilie 1958

Sputnik III 15.V.195» 1-327 kg Și-a încetat existența la 
« aprilie 1960

Prima rachetă cosmică 21-1959 1 472 kt Se învârte în jurul 
Soarelui

A doua rachetă cosmică 12JX 1959 L511 kt A ajuns în Lună la 14 
septembrie

A treia rachetă cosmică 4.X.1959 1-553 kg A zburat în jurul Lunii 
și a fotografiat re
versul ei

Prima navă cosmică 15.V.1966 4 546 k< firi ultima 
treaptă

Se învirte în jurul Pă- 
mintului

A doua navă cosmică 
(cu cățelușele ,.Belka" 
și „Strelka" la bord)

19.VIH19M 4SM kg fără ultima 
treaptă a rachetei pur 
tătoare

A aterizat la 20 august 
1960

A treia navă cosmică 
(cu cîinii „Pciolka" și 
„Mușka“ la bord)

1.XII.19G0 4.553 kg fără ultima 
treaptă a rachetei pur
tătoare

Și-a încetat existența Ia 
2 decembrie 1960

Sputnik IV 4.H.1961 (.483 kg fără ultima 
treaptă a rachetei pur-- 
UtO3re

în aceeași zi și-a înde
plinit programul de 
cercetări

Racheta în direcția pla- 12.H.1961 Greutatea stației auto- Se află în drum spre
netei Venus

9in.l961

mate interplanetare de 
643j kg

Venus

A patra navă cosmică 4.7M kg fără ultima A aterizat cu succes în
(cu cățelușa „Cernuș- 
ka“ ia bord)

25 JH 1961

treaptă a rachetei pur
tătoare

aceeași zi în regiunea 
stabilită

A cincea navă cosmi- 4 S95 kg fără ultima A aterizat cu succes în
că-satelit (cu ciinele treaptă a rachetei pur- aceeași zi în regiunea

„Zviozdocika" la bord) ' ' 1 tătoare stabilită

Telegrame fulger ale organizațiilor
de presă din străinătate

NEW YORK 25 (Agerpres).— 
Agențiile de informații ame
ricane au difuzat ca „urgente" 
informațiile corespondenților 
lor cu privire la lansarea celei 
de-a 5-a nave-satelit sovietice 
pe o orbită in jurul Pămîntu- 
lui și la aterizarea ei cu suc
ces într-o regiune dinainte 
stabilită a Uniunii Sovietice.

în știri sînt reproduse de a- 
semenea datele privind na
vele satelit sovietice, lansate 
anterior.

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Agenția Reuter a transmis cu 
mențiunea „Fulger" comuni
catul cu privire la lansarea 
și înapoierea cu succes pe 
pămînt a noii nave-satelit 
cosmice,# sovietice. Această 
veste a înconjurat rapid 
treaga Anglie.

în-

PARIS 25 (Agerpres). — 
„Cea de-a 5-a navă-satelit cos
mică a revenit pe Pămînt!“ —

sesiunii
Consiliului

Mondial
al Păcii

DELHI 25 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat* 
la Delhi s-a deschis sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii.

Divan Chaman Lai, mem
bru al Parlamentului indian* 
președintele Comitetului par
lamentar indian de luptă pen
tru pace, a adresat delegați- 
lor la sesiune un cuvînt de 
salut. în aplauzele furtunoase 
ale întregii săli Divan Cha
man Lai a declarat că în pre
zent în lume nu există nimic 
mai important decît instaura
rea unei păci trainice și în
delungate. Chaman Lai a sub
liniat importanța propuneri
lor sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală, 
prezentate la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U. Poporul 
indian, a declarat el, sprijină 
întru totul aceste propuneri ale 
Uniunii Sovietice.

Divan Chaman Lai a subli
niat că actuala structură a 
O.N.U. nu corespunde stării 
de lucruri din prezent.

A luat apoi cuvîntul pentru 
a prezenta raportul prof. Ber
nal.

în continuare au luat cuvîn
tul reprezentanții U.R.S.S., 
R. P. Chineze. Mexicului, Ja
poniei, reprezentantul guver
nului legal al Republicii Con
go și reprezentantul Ghanei.

întrevedere
Kennedy-Gromîko

sub acest titlu a transmis a- 
genția France Presse cu men
țiunea ..fulger" comunicatul 
agenției TASS cu privire la 
această nouă ți importantă 
realizare a 
sovietice.

țtiinței și tehnicii

OSLO 25 
cîteva minute după transmi
terea de la Moscova a știrii 

la lansarea celei 
sovie-

(Agerpres). — La

cu privire 
de-a 5.a nave-satelit 
tice, Biroul telegrafic norve
gian a transmis această veste 
redacțiilor tuturor ziarelor și 
radioului. în știre se subli
niază îndeosebi că nava-sate- 
lit sovietică a aterizat cu suc
ces într-o regiune dinainte 
stabilită la o comandă dată 
de pe pămînt.

Este fantastic !, a declarat 
Truls Ringnes. colaborator 
științific la Institutul de as
trofizica din Oslo, într.o con
vorbire cu un corespondent 
al Agenției TASS. Este

îndoială o nouă contribuție 
remarcabilă la știința cerce
tării Cosmosului. Această 
experiență, a subliniat Ring
nes este o pregătire 
zborul unui om în 
cosmic.

pentru 
spațiul

SITUAȚIEI
NEW YORK 25 (Agerpres). 

La 24 martie Adunarea Gene
rală a O.N.U. a continuat dis
cutarea problemei situației din 
Congo. D. Thiam, ministrul 
Afacerilor Externe al Senega
lului, care a luat primul cuvîn
tul, a condamnat asasinarea 
lui Lumumba și a declarat că 
Națiunile Unite aveau datoria 
de a-i asigura apărarea. în a- 
celași timp delegatul Senegalu
lui s-a pronunțat împotriva re
tragerii trupelor O.N.U. din 
Congo.

Reprezentantul Albaniei, R. 
Malile a declarat că delegația 
sa sprijină propunerea sovie
tică cu privire la reglementa
rea situației din Congo.

Delegatul Republicii Mali, 
Diallo, a declarat că în țara sa 
a fost decretată o zi de doliu 
în legătură cu asasinarea mi- 
șelească a lui Patrice Lumum-

și prosperității, 
se cuvine în lume. 

(Agerpres)

membru corespon-

martie

secției 
de Stat

desfășoară 
la Berlin.

Lupașcu,
dent al Academiei și prof. 
Ernest Ungureanu, șeful cate
drei de parazitologie a Insti
tutului de medicină-Iași, pen
tru a participa la lucrările 
Conferinței internaționale de 
parazitologie ce se 
între 27-29

muzicale 
din Con. 
sîmbătă 

pe țară 
Murfat- 

care 
Sanda

Colectivul 
a Teatrului 
stanța a prezentat 
seara în premieră 
opereta „Fetele din
lar“ de Elly Roman 
semnează, alături de 
Diaconescu și libretul acestei 
noi operete romînești.

- Vezi ! Revin pe pămînt Ia comandă ! Ale noastre.., intră 
la apă... fără comandă 1 I !

desen de V. VASILIU

PE SCURT
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat celei 
de a treia conferințe a popoare
lor Africii un mesaj în care sa
lută pe reprezentanții popoarelor 
continentului african întruniți la 
această conferință.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
speranța că conferința va contri
bui la intensificarea mișcării 
anticolonialiste a popoarelor a- 
fricane și prin aceasta la izgoni
rea de pe continentul african a 
tuturor rămășițelor odiosului sis
tem colonial.

reuniune organizată de Aso
ciația „Franța-U.R.S.S." pen
tru sărbătorirea unui an de la 
istorica vizită a lui N. S. Hruș- 
ciov în Franța.

Reuniunea s-a încheiat cu 
un concert al violoniștilor so
vietici David și

Manifestări 
au avut loc și 
ale Franței

Igor Oistrah. 
asemănătoare 
în alte orașe

— La 24 mar-NEW YORK.
tie, în partea de sud a Mării 
Mediterane s-a prăbușit 
avion de bombardament 
reacție, 
maritime
Cei trei membri ai echipaju
lui au murit.

un 
cu 

aparținind forțelor 
militare ale S.U.A.

NEW YORK. — La 24 mar 
tie A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.RJS.S, 
a oferit un dejun in cinstea 
lui A. Stevenson, conducăto
rul delegației americane la 
O.N.U.

HAVANA. - La 24 martie 
sosit la Havana o delegațiea

a Sovietului orășenesc Mosco
va de deputați ai oamenilor 
muncii, condusă de I. I. Bo
brovnikov, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova.

CAP CANAVERAL. - După 
cum anunță agenția France 
Presse, la 24 martie, Ia Cap 
Canaveral a eșuat o nouă în
cercare de lansare a unei ra
chete intercontinentale de tip 
„Atlas".

Din cauza funcționării defi
ciente, racheta nu a putut 
parcurge decît jumătate din 
distanța stabilită.

PARIS. — In seara zilei de 
23 martie în sala de concerte 
Pleyel din Paris a avut loc o

CASABLANCA. - Consiliul 
Municipal din Casablanca a 
hotărît ca Piața Belgiei din 
Casablanca să se numească de 
acum înainte Piața Patrice 
Lumumba. i

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— Comitetul de Tutelă al A- 
d urării Generale a O.N.U. 
care discută situația din Afri
ca de sud-vest — teritoriu sub 
mandatul Uniunii Sud-Africa- 
ne — a aprobat după îndelun
gate dezbateri proiectul de 
rezoluție al celor 24 de țări. 
Pentru rezoluție au votat de
legațiile a 76 de țări, șase de
legații — ale Angliei, Belgiei, 
Franței, Portugaliei, Olandei 
și Australiei — s-au abținut 
de la vot, iar 17 delegații nu 
au luat parte la vot

Comitetul recunoaște și 
sprijină năzuința fierbinte a 
poporului din Africa de sud- 
vest spre libertate și înfăptui
rea independenței și suverani
tății naționale și propune Co
mitetului pentru Africa de 
sud-vest să plece de urgență 
și să cerceteze situați* la fața 
locului. Rezultatele cercetării 
urmează sâ fie prezentate de 
către Comitet la cea de-a 16-a 
sesiune a Adunării Generale.

NEW YORK — Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Sa
linger, a anunțat corespon
denților în cadrul conferinței 
sale de presă că președintele 
S.U.A., Kennedy, se va întîlni 
la 27 martie la Washington cu 
A. A. Gromîko, ministrul A- 
faeerilor Externe al U.R.S.S., 
Ia cererea acestuia din urmă.

ba. Acest asasinat, a spus 
Diallo, a constituit punctul 
culminant al trădării O.N.U. în 
Congo.

Diallo a chemat O.N.U. să 
adopte o rezoluție cinstită care 
să pună capăt o dată pentru 
totdeauna dominației belgieni
lor în Congo

K. Popovici, secretar de Stat 
pentru Afacerile Externe al 
Iugoslaviei, a propus ca O.N.U. 
să condamne Belgia pentru ne
socotirea încăpățînată a hotă- 
rîrilor Adunării Generale și 
ale Consiliului de Securitate și 
să fixeze termene precise pen
tru retragerea din această țară 
a tuturor persoanelor făcînd 
parte din formațiile militare 
și paramilitare belgiene.

După discursul delegatului 
Republicii Africa Centrală care 
a luat apărarea marionetelor 
belgiene din Congo, ședința a 
luat sfîrșit.

GIZENGA Reintroducerea 
singura rezolvare 
din Congoa crizei

STANLEYVILLE 25 (Ager
pres). — „Singura rezolvare a 
crizei politice din Congo, care 
poate fi aprobată de poporul 
congolez, constă în reintrodu
cerea legalității. Parlamentul 
este singurul organ suveran 
care poate soluționa problema 
viitorului țării. Orice altă re
glementare nu poate cores
punde intereselor poporului 
congolez" — a declarat primul 
ministru al guvernului legal al 
Republicii Congo, Antoine Gi
zenga, într-un interviu acor
dat unui corespondent al zia
rului parizian „Le Monde".

Referindu-se la măsurile 
concrete pentru convocarea 
parlamentului congolez, An
toine Gizenga a subliniat că 
în proiectul pe care el l-a 
transmis spre examinare 
O.N.U. este prevăzută crearea 
condițiilor necesare pentru ca 
parlamentarii congolezi să se 
poată întruni în condiții nor
male.

Proiectul meu, a subliniat 
Antoine Gizenga, corespunde 
hotărîrilor adoptate de Consi
liul de securitate la 21 februa. 
rie 1961, care prevăd fără echi. 
voc convocarea parlamentului 
congolez sub apărarea O.N.U.

Subliniind că politica ex
ternă a guvernului congolez se 
bazează pe neutralitate, An
toine Gizenga a declarat că 
peste 20 de țări ale lumii au 
recunoscut guvernul său.

Primul ministru a condam
nat autoritățile O.N.U. din 
Congo pentru că sprijină blo
cada organizată de rebelii de 
la Leopoldville asupra regiu
nilor controlate de guvernul 
sau. Am cerut O.N.U., a sub
liniat el, să asigure navigația 
liberă a navelor pe rîul Con
go, însă această organizație 
internațională nu a satisfăcut 
pînă în prezent cererea noas
tră.

Rebelii laoțieni se retrag 
în țața puternicelor lovituri 

ale forțelor patriotice
VIENTIANE 25 (Agerpres). 

Trupele rebele laoțiene con
tinuă să se retragă în fața 
puternicelor lovituri date de 
forțele guvernamentale care 
îșî desfășoară ofensiva în co
laborare cu unitățile Patet 
Lao. După cum transmite co
respondentul din Vientiane al 
agenției Associated Press un 
purtător de cuvînt al rebeli, 
lor a anunțat la 25 martie 
pierderea orașului Kham 
Kuet capitala provinciei Kha- 
mouane. situată în Laosul 
central precum și a postului 
militar Lac Sao. Dealtfel, po
trivit relatărilor agenției, 
„Observatorii militari ameri
cani din capitala laoțiană au 
declarat că garnizoana locală

a evacuat orașul Kham Kuet 
încă cu trei zile în urmă, 
atunci cînd și postul de radio 
și-a încetat emisiunile".

Referindu-se la ansamblul 
situației de pe fronturile de 
luptă corespondentul din 
Vientiane al agenției United 
Press International subliniază 
că în preajma întrunirii con
siliului ministerial al 
lui S.E.A.T.O. trupele 
namentale laoțiene, și

blocu- 
guver- 

.------ unită
țile Patet Lao „controlează o 
mare parte a teritoriului si
tuat între nordul orașului 
Vang Vieng și sudul capita
lei regale, Luang Prabang. 
Ele și-au extins controlul pînă 
la un punct, situat la 30 mile 
vest de fluviul Mekong",



Milioane de tineri din lumea capitalista împiedicați să învețe

lată cum vede revista americană „New York Times 
Statele Unite în ultimii

Magazin e“ creșterea taxelor
22 de ani.

O barieră de netrecut
taxele școlare

La fel ca aproape în toa
te celelalte domenii ale 
vieții sociale din Sta

tele Unite, învățămîntul este 
în această țară o afacere. 
Fără ca să aibă acțiuni co
tate la Wall Street, cele a- 
proape 1.000 de colegii parti
culare răspîndite pe întreg 
teritoriul Statelor Unite își 
încheie bilanțurile anuale cu 
profituri substanțiale. Cine, 
plătește ? Părinții copiilor 
care urmează cursurile șco
lare. Este adevărat în S.U.A. 
funcționează și numeroase 
școli publice. Dar situația lor 
financiară este atit de preca
ră îneît însăși președintele 
Kennedy, într-un mesaj spe
cial adresat Congresului a ce
rut alocarea unor fonduri su
plimentare pentru sprijinirea 
lor. O agenție americană de 
presă releva că mesajul pre
ședintelui are puține șanse de 
a fi luat in discuție, la fel 
ca și majoritatea celorlalte 
înaintate pînă acum, înainte 
de a trece cel puțin șase luni. 
Și chiar atunci, nu există 
certitudinea că congresmenii 
americani vor fi dispuși să 
aprobe alocarea fondurilor, 
care, oricum, sînt insuficien
te față de nevoile școlii a- 
mericane.

„Un adevărat coșmar"
Care este situația școlii a- 

mericane în prezent ? Răs-

punsul la această întrebare a 
fost dat de corespondentul 
din Washington al ziarului 
„Siiddeutsche Zeitung". „De 
la șocul provocat de lansa
rea sputnikului în 1957 —
a scris el — grija pentru ca
pacitatea școlii americane 
constituie un adevărat coș
mar. Opinia publică cere și 
așteaptă măsuri. America are 
nevoie anual pentru popu
lația ei în continuă creștere 
și fluctuație de 100.000 săli 
de clasă not Dar în ultimii 
ani au fost construite cu mult 
mai puține. Statele federale 
nu posedă banii necesari pen
tru a remedia această stare 
de lucruri dar învățămîntul 
cade în competența lor și nu 
în aceea a guvernului central 
de Ia Washington".

Numeroși comentatori de 
presă din Occident au rele
vat că „punctul cel mai vul
nerabil al sistemului ameri
can de invățămînt" îl repre
zintă taxele de studii în 
școli. „Costul în creștere al 
învățămîntului superior în ul
timul sfert de veac — scrie 
săptămînalul „NEW YORK 
TIMES MAGAZINE" — re
prezintă o povară grea asu
pra contribuabililor, studen
ților și părinților. Cheltuieli
le pe cap de copil în școlile 
publice s-au dublat
mii 10 ani la fel ca și taxele 
în multe colegii și universi
tăți. Cum pretențiile cresc și 
studenții se îngrămădesc in 
număr tot mai mare în uni
versități, instituțiile publice 
sint silite să caute noi surse 
de venituri.
apelează cel 
taxele".

S-au găsit
gumentele" care să justifice 
creșterea taxelor școlare. A- 
cestea nu sînt legate nici de 
creșterea costului vieții, nici 
de cererile,
profesorilor de 
salariile, 
Statele 
este... o 
toate — 
mes Magazine' 
propun creșterea taxelor șco-

lare afirmă că 
în universități este o inves
tiție bună". Referindu-se la 
această „teorie" săptămînalul 
american recunoaște că „ea 
favorizează educația unei eli
te în dauna maselor de oa
meni tineri ai țării". Cit pri
vește rezultatele ei, ziarul 
„Siiddeutsche Zeitung" sub
liniază că în Statele Unite „o 
treime din copiii înzestrați nu 
studiază deoarece nu pot tre
ce bariera financiară care 
poate reprezenta peste 3.9H 
de dolari anual"

în ulti-

învățămîntul

Studenții gîndesc 
în... dolari

DE CE in
Educație

spirit fascist

Statistica publicată re
cent de institutul de 
specialitate din Viena 

relevă faptul că în Austria 
numărul fiilor de muncitori 
și de țărani care urmează 
cursurile institutelor de în
vățămînt superior este ex
trem de mic. Acest lucru a 
prilejuit dealtfel ziarului bur
ghez „Arbeiter Zeitung" pu
blicarea unui articol, sub 
titlul semnificativ : „Pentru 
ce numai 5 procente?".

„In institutele noastre de 
învățămînt superior scrie 
ziarul — numai cinci la sută 
dintre studenți sînt fii de 
muncitori și patru la sută 
fii de țărani. Este păcat că 
familiile acestor oameni 
neri, care nu au avut 
rocuil să fie bogate, i 
pot permite să-și lase 
piii la studii. ~ 
cealaltă există 
care scriu pe 
de înscriere în 
fabricant, șef de secție sau 
om de afaceri. Pentru ace
ste familii înstărite studiile 
copiilor lor nu 
o dificultate".

Ziarul vienez 
unele date 
statistică. In 
austriace 72,5 la sută 
tre studenți sînt copii 
fabricanți, bancheri, etc. In 
schimb, i,a 2.000 de familii 
de muncitori numai una își

: a 
stu- 
ridi- 

să 
re- 

zi 
bi- 

cum

ti
no- 

nu își 
co- 

De partea 
acei părinți 

formularele 
universități :

prezintă

publică 
cuprinse 
universitățile 

din- 
de

și 
în

Ceremonia 
bâtâii

La Colegiul Eton, una 
din cele mai mari 
instituții de învăță

mînt din Marea Britani®, 
sistemul pedepselor cu bă
taie se află pînă în zilele 
noastre la loc de... cinste, 

în virtutea acestui fapt, 
bătaia se administrează la 
Eton în cadrul unui autentic 
ceremonial. Dar nu orice 
bătaie ci numai aceea care, 
în urma hotărîrii consiliului 
profesorilor, e demnă de... 
fapta comisă de inculpat. O 
greșală mai mică, de pildă, 
se pedepsește deobicei cu 
ajutorul unei banale nuiele. 
Dar o greșeală serioasă pre
supune intervenția maestru
lui de ceremonii. In cele 
mai multe din cazuri, maes
trul acesta e însuși directo
rul instituției.

Intr-un asemenea caz, stu
dentul vinovat este condus 
de unul dintre pedagogi la 
„locul de execuție". Locul 
acesta se află într-o came
ră cu pereții din tăblii de 
stejar, în mijlocul căreia se 
află celebra „capră" pe 
care urmează să fie insta
lat inculpatul.

Pedagogul îi desface cele 
trei perechi de nasturi de la 
bretele și apoi îl obligă șă 
îngenunche.

E mult așteptata și teri
bila clipă. In momentul în 
care ușa a fost deschisă, 
directorul Colegiului intră 
ca o furtună în încăpere. 
Ur. alt student — ales 
tot dintre cei mai buni din 
anul respectiv se îndreaptă 
spre un dulap, ia de acolo 
o nuia groasă de alun și 
i-o dă cit se poate de ce
remonios directorului. Ace
sta o prinde bine cu am
bele mîini, păstrează un 
minut de tăcere și _ apoi 
începe să lovească în 
trupul gol.

Ne simțim datori să îm
părtășim cititorilor noștri că 
în Marea Britanie aceasta 
se cheamă... principiu edu
cativ.

EM. RUCĂR

Cele Ia care se 
mai des sînt

desigur și „ar-

justificate, ale 
a li se mări 
faptul că în 
învățămîntul 
„înainte de

ci de
Unite 
afacere, 
scrie „New York Ti-

— cei care

Pentru ca un țînăr să poa
tă urma universitățile ame
ricane, bine 
cînd nu este
sau 
inte..........
rate acrobații financiare. De 
fapt studentul ajunge să se 
ocupe mai puțin de studiile 
sale și mai mult de împru
muturi, sau de alte diferite 
manevre financiare. în acest 
fel studentul american se în
datorează și ani de zile va 
trebui să se chinuie spre a 
putea să-și acopere datoriile. 
„Pentru a primi o bursă (lu
cru de care beneficiază doar 
15 la sută dintre studenții a- 
mericani) — scrie „Siiddeutsche 
Zeitung" studentul duce tra
tative financiare în legătură 
cu studiul său ca și un om 
de afaceri cu privire la o 
întreprindere". Și mai depar
te : „Studentul muncește în 
timpul vacanțelor contribuind 
astfel el însuși la 
rea sa. Ca urmare 
sistem — adaugă 
studenții americani 
afle într-o vacanță scurtă, 
din slujba lor, și să nu se 
bucure de o adevărată viață 
studențească. Ei nu gîndesc 
în termeni științifici, ci în 
dolari".

în aceste condiții nu este 
de mirare că numeroși tineri 
americani capabili nu reușesc 
să ajungă pe băncile școli
lor.

Pentru școli nu sînt bani, 
în schimb se găsesc bani din 
belșug pentru cursa înarmă
rilor...

fabricant, 
de toate

înțeles atunci 
fiu de bancher 
el trebuie îna- 
să facă adevă-

întreține- 
a acestui 
ziarul — 
par să se

I. RETEGAN

poate permite grija de 
asigura studiile unui 
dent. Pe lîngă taxele i 
cate 
plătească 
chiziteîe, 
și chiar... 
bliotecilor. 
subliniază 
cauza pentru care copiii de 
muncitori și țărani 
ajunge pe băncile 
ților este lipsa de mijloace 
materiale ; familiile 
tigă atit de puțin incit co
piii treouie să muncească 
încă din fragedă virstă.

lată deci, de ce in Aus
tria numai 5 la sută dintre 
studenți provin din familiile 
de muncitori. Și această si
tuație poate fi întîlnită 
învățămîntul superior 
toate țările capitaliste, 
dovedesc statisticile...

studenții trebuie 
manualele și 
cursurile de 
frecventarea 
Dar, după 

„Arbeiter Zeitung

nu pot 
facultă-

lor ciș-

in 
din

O

I. STELEANU

S.ituația invăți
național a de 
de serioasă ii 

incit profesorii și i 
fin ca guvernul să ș 
vor fi constrinși s 
care pot m 
rea funcția 
invățămînt, 
vendicările 
nu vor fi e 
zitate.

După seria lor de greve tur
nante, care a fost una din miș
cările cele mai puternice din 
perioada postbelică, și care in 
cursul ultimelor 4 siptămîni 
au paralizat rînd pe rînd 
regiune după regiune, toate 
categoriile de cadre didactice, 
profesori și învățători, au in 
vedere să-și înăsprească atitu
dinea.

Cadrele didactice din Fran
ța subliniază că dramatica 
criză a învățămîntului francez 
se datorește insuficienței per
manente. a bugetului consa
crat educației naționale.

Referindu-se la situația di
ficilă a învățămîntului din 
Franța și în special la „lipsa 
de fonduri" pentru construirea 
de noi școli, săptămînalul 
„France Observateur”, scria că 
în timp ce zilnic se cheltu
iesc miliarde de franci pentru 
continuarea războiului din Al
geria, autoritățile franceze nu 
găsesc fonduri pentru constru
irea sau pentru terminarea 
unor clădiri de școli începute 
cu ani în urmă.

Niciodată grevele cadrelor 
didactice n-au avut în Franța 
o atit de largă răspîndire ca 
anul acesta. Ce i-a determii 
pe profesori să adopte o a 
tudine atit de hotărîtă ?

Salariile cadrelor didai 
au râme

i. învățămîntul mediu

a feb. 
an șco- 
de pro- 
i puțini 
e cu 45

Corespondență 
telefonică din Paris 

pentru „Scînteia 
tineretului"

ji mai mttlți eleni nu sînt de
loc rare. în timp ce școala ele
mentară are nevoie in fiecare 
an de încă 14.000 de institu
tori, școlile normale din toată 
țara nu formează decît 6.000. 
Administrația este nevoită să 
atribuie posturi de învățători 
la mii de persoane care nu po
sedă minimum de calificare 
pedagogică necesară. In școala 
medie situația este aceeași. La 
facultatea de științe din Pa
ris un profesor la 269 studenți 
și un asistent la 134 de stu-

?» 
■:or are nevoie de 7.000 
rofesori licențiați pe an, 
tu căpătă decît 3.600 
thimea multor localuri, 
.ciența construcțiilor șco- 
agravează și mai mult a- 

cest tablou.
Pentru studenți, preocupă

rile sint de același ordin și 
aceasta îi determină să se de- 
clare solidari cu profesorii lor. 
In ceea ce-; privește, studenții 
cer să Ii se acorde o bursă de 
studii pentru a nu mai fi siliți 
să muncească spre a-și asigura 
posibilitatea să studieze. De 
asemenea, lipsesc 10.000 de ca
mere pentru studenți.

Insfirșit, legat de principiul 
democratizării studiilor, ei a- 
rată că in prezent în Franța 
învățămîntul mediu superior 
este inaccesibil pentru 80 la 
sută din copiii de muncitori și 
pentru 90 la sută din copiii de 
țărani. In practică, 95 la sută 
din studenții care învață în 
școlile superioare provin din 
alte clase sociale decît din cla
sa muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

GEORGES DASCAL
Paris, 25 martie

Nu de mult ziarul ameri
can „New York Herald Tri
bune" se plîngea într-o, cores
pondență din Tokio că elevii 
și studenții sînt „dezgustați" 
de faptul că autoritățile pro
cedează în învățămînt „într-un 
mod asemănător manierelor 
dinainte de război". în ce 
constă aceste „maniere"? Ele 
se referă la insistențele cu 
care autoritățile încearcă în 
prezent prin toate mijloacele 
să introducă — sau mai bine 
zis să reintroducă — în școli 
•spiritul educației militaristo- 
fasciste. în acest sens a fost 
elaborat un așa numit „sistem 
de atestate", menit să elimine 
orice manifestări democratice 
în școală. Autoritățile japone
ze încearcă să-și atingă 
scopul șî prin alte mijloace. 
Și anume prin revizuirea 
programului de învățămînt și 
a manualelor școlare. Minis
trul învățămîntului Araki a 
dezvăluit recent și la ce tre
buie să ducă această revizui
re : la educarea tineretului în 
spiritul militaristo-fascist.

Dar tineretul japonez este 
dornic de pace- Din lecțiile 
trecutului el a învățat multe. 
De aceea el respinge orice 
tentative de a-i inocula spiri
tul fascist.

Grevă I Pe tablă, în sala de clasă goală, se află înscris acest cuvînt. Profesorii nu au venit 
astăzi la cursuri iar părinții in semn de solidaritate nu și-au trimis copiii la școală. Aseme

nea fapte se petrec aproape cotidian în Franța.

CU CI 
de la dc se tuni.

Ani de zile profesorii și în
vățătorii au fost înșelați prin 
promisiuni care n-au fost în
deplinite niciodată.

La 31 decembrie 1959, pri
mul ministru, Michel Debre, 
a anunțat: „In șase luni gu
vernul va reda profesorilor lo
cul care li se cuvine. Vor tre-

„Școală sub nivelul zero
Un cunoscut pedagog ita

lian a definit școala din 
Italia drept „școală sub 

nivelul zero". Cifrele explică pe 
deplin acest renume.

Italia care a dat omenirii nu
me ca Dante Aligheri, Galileo 
Galilei, Giordano Bruno, Italia 
care a cunoscut Renașterea, 
este astăzi una din țările cu cei 
mai mulți analfabeți.

Din 4.150.000 de copii între 
6 și 10 ani numai 3.900.000 sînt 
înscriși în prima clasă a școlii 
elementare, iar din aceștia mai 
mult de un milion nu reușesc 
să ajungă pînă în clasa a V-a.

Din 2.300.000 de copii între 
11 și 15 ani numai 1.100.000 
reușesc să se înscrie în primul 
an al școlilor medii. Rezultatul 
este că din 94 la sută din co
piii care încep cursurile școlii 
elementare numai 4 la sută a- 
jung pe băncile facultății. Pînă 
și aliații occidentali critică po
litica guvernului italian in do
meniul școlar și declară in pri-

vința acestui sector: italienii sint 
„foarte înapoiați".

In Italia la un milion de lo
cuitori sînt numai 61 de ingi
neri. S-ar putea spune că de 
pe timpul formării unității Ita
liei, școala de stat în Italia nu 
a mai cunoscut nici un sprijin 
serios din partea statului. Sălile 
de curs au rămas tot acelea 
care cu ani în urmă erau desti
nate unui număr restrîns de 
copii, odraslele claselor privile
giate. Astăzi în Italia numai 
pentru școlile elementare lip
sesc 70.000 de clase iar pentru 
școlile

Cea 
ficiile 
tează 
cestui 
ce mare parte din ele sint in
salubre și neincăpătoare. In 
multe școli o singură sală este 
folosită în același timp pentru 
două sau chiar trei clase para
lele, fără a mai vorbi de cele 
trei „ture" în care este împăr
țită o zi de școală.

Corespondență 
telefonică din Roma 

pentru „Scînteia 
tineretului"

La 
sate,

la

66

medii peste 10.000.
mai mare parte din edi- 
școlilor elementare da- 
încă de la începutul o- 
secol. Așa se explică de

Dificultățile școlii engleze
In Anglia se cheltuiesc 

pentru învățămînt 700 de 
milioane de lire sterline. 

S_ar părea că aceasta este o 
sumă mare, dar trebuie făcută 
următoarea comparație : An
glia cheltuiește 17 lire sterline 
pe cap de locuitor pentru în
vățămînt, dar Uniunea Sovie
tică alocă 43 de lire sterline 
in scopul acesta. Iar cele 17 
lire sterline 
tulește Anglia pentru 
mint pe cap de locuitor, 
buie comparate cu cele 
de lire sterline pe cap 
locuitor pe care ea le cheltu
iește pentru înarmare.

Nu este de mirare că toată 
lumea este neliniștită de situa
ția învățămîntului într-o țară 
a cărei poziție economică de
pinde de exportul 
industriale, care cer 
calificare și abilitate

Nu de mult la 
Hall (Westminster Londra) 
avut loc o întrunire 
au participat 6.000 de 
tori englezi cerind 
majorarea salariilor.

Luînd cu vin tul la întrunire,
Thomson, fostul președinte al

pe care le chel- 
învăță- 

tre- 
41 
de

mărfurilor 
o bună 

tehnică.
Central- 

a 
la care 

învăță- 
guvemului

Asociației naționale a învăță
torilor, care are aproximativ 
23.000 membri, a subliniat că 
învățătorii cu familii au o si
tuație deosebit de grea.

Peste un sfert din copiii care 
frecventează școala elementară 
sînt inghesuiți în dase aglome
rate. Profesorii care mun
cesc din greu își fac datoria, 
obținind chiar rezultate remar
cabile în astfel de împrejurări,

un izbitor contrast cu situația 
descrisă mai sus. Media con
tingentului de școlari pe cla
să este aci de 14 copii, privi
legiu care continuă pînă la 
nivelul universității. S-a calcu
lat că peste jumătate din locu
rile de la universitățile frun
tașe, Oxford și Cambridge, sînt 
rezervate pentru absolvenții a- 
cestor școli particulare speciale, 
in timp ce mai puțin de 5 la

Corespondență telefonică din Londra 
pentru „Scînteia tineretului “

dar politica guvernului face ca 
sarcina lor să fie cumplit de 
dificilă. 2 din fiecare 3 elevi 
de școală secundară învață în 
clase aglomerate.

Numeroși tineri sînt condam
nați să părăsească școala Și 
să înceapă a lucra de la vîr- 
sta de 15 ani. Cea mai mare 
parte din patroni nu dau po
sibilitatea muncitorilor să 
timpul necesar ca să-și 
nivelul școlar.

Școlile particulare la 
învață copiii bogătașilor

sînt 
din

An-

aibă 
rid ice

care 
oferă

sută din numărul locurilor 
ocupate de tineri proveniți 
clasa muncitoare.

Forțele progresiste din 
glia, cer ca media vîrstei de in
vățămînt obligatoriu să fie ridi
cată. Ei cer ca universitățile să 
fie lărgite pentru a putea pri
mi un total de 300.000 de stu- 
denți. Ei revendică salarii mai 
bune pentru profesori pentru a 
se putea angaja 60.000 de noi 
profesori în școli și să se pună 
în felul acesta capăt supra-

aglomerării în clase. Ei vor ca 
școala să fie mai 
cerințelor vieții.

în cadrul unei 
consacrate științei 
mîntului, care a avut loc zilele 
acestea la Londra, numereși 
profesori universitari din Marea 
Britanie au atras atenția 
pra deficiențelor sistemului 
învățămînt din Anglia.

Profesorul Boulind de 
unul din colegiile Universității 
Cambridge - relatează săptă
mînalul „Sunday Times" — a 
criticat astfel programul anali
tic pentru școlile publice și 
colegiile de cultură generală, 
atrăgînd atenția că in aceste 
institute de învățămînt disci
plinele științifice sînt neglijate.

Și ceilalți vorbitori, printre 
care cunoscutul om de știință, 
prof. John Berna-I, au subliniat 
însemnătatea acestei probleme, 
subliniind că neglijarea cultu
rii științifice în școlile engleze 
se poate solda cu un adevărat 
dezastru pentru viitorul țării 
ca mare putere.

adaptabilă

conferințe 
și învăță-

asu
de

la

BOB LEESON

Londra, 25 martie

periferia orașelor ca și 
școala este de multe ori 

un subsol umed, fără lumină și 
fără căldură.

Asemenea școli putem intilni 
și la Roma. Aici școlile medii 
au o singură clasă pentru 200 
de elevi.

Nici institutele superioare din 
capitala italiei nu se bucură de 
o situație mai bună. Nu de 
mult ziarele informau despre 
impresionantele demonstrații de 
protest ale studenților. Anul a- 
cestc, la deschiderea anului u- 
niversitar, a fost dat publicității 
un document in care se arăta 
că elita timp cit guvernul nu 
va interveni in mod hotărit pen
tru a repartiza fondurile nece
sare unui studiu științific, ate- 
neele și sălile universităților vor 
rămine închise „Universitățile 
italiene — scriau ziarele - se 
află intr-o mere dificultate, ne- 
putiod răspunde scopului pentru 
care au fost create".

in cadrul demonstrațiilor 
dențești ce au avut loc in 
lia trebuie să amintim pe 
de la sfirșitul anului 1960 a 
denților de la Politehnica 
Palermo care a culminat cu o- 
cuparea sălilor de către stu
denți. Dar nu numai că aulele 
universităților sint insuficiente 
și laboratoarele slab inzestrate. 
Numărul docenților și asistenți
lor universitari este și el foarte 
redus.

De ce școala de stat din Ita
lia se află in condiții dezolan
te? Responsabilitatea o poartă 
guvernul și partidul democrat- 
creștin care nu numai că n-au 
făcut nimic in sprijinul școlii de 
stat, dar, contrar normelor con
stituționale, au finanțat și sus
ținut școlile confesionale cato
lice. Același rol il are de fapt 
și așa-numitul „plan decenal" 
care a trezit multe discuții.

Dar școala italiană are multe 
lipsuri și în ceea ce privește

conținutul educativ al procesu
lui de invățămînt, lipsit de spi
ritul științific și democratic. In 
școlile elementare viața este 
prezentată copiilor intr-o viziu
ne de basm. Un basm în care 
nu există oameni săraci, chiar 
dacă majoritatea copiilor apar
țin de fapt acestei categorii. O 
educație asemănătoare o pri
mesc și elevii școlilor superioa
re. In licee nu se învață limbi 
străine iar Galilei, întemeieto
rul științei moderne, este pre
zentat elevilor numai ca proza-

tor. Nu mai puțin rușinos este 
și așa-numitul conținut „de
mocratic" al învățămîntului. A- 
nii terorii fasciste, eroica luptă 
de rezistență a poporului ita
lian, sînt prea puțin cunoscute 
din manualele școlare. Tinerii 
nu cunosc 
tuția.

Aceasta 
italiene în

prea bine nici consti-

este situația școlii 
anul 1961.

ERMANO GARGANI

Roma, 25 martie

Lupta studenților italieni pentru mărirea numărului de burse, 
pentru taxe mai scăzute și pentru obținerea altor drepturi se 
intensifică tot mai mult. In fotografie: in semn de protest 
împotriva refuzului rectoratului de a le elibera diplome, stu
denții Academiei de Belle Arte din Roma s-au baricadat în 

interiorul clădirii institutului lor.
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