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FIER VECHI 
PENTRU OȚELĂRII

MobUizați de organizațiile 
U.T.M., tinerii din Combina
tul Poligrafic „Casa Scânteii** 
participă cu însuflețire la ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi, atît de necesar oțelări- 
ilor patriei. Ei au reușit să 
predea la I. C. M. cantitatea 
de 37.800 kg. fier vechi, depă
șind angajamentul pe care-1 
aveau pe anul 1961 cu peste 
1.800 kg.

In această acțiune s-au evi
dențiat tinerii : Rovența Du
mitru. Iancu Dumitru, Brin- 
dusescu Mandy. Semeni Dan, 
Mircea Stan, Axintescu Flo
rian, Pieleanu Marin, și Po- 
povici Paul.

Proletari din toate țările, unițî-văT

cinteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tiner
M. IONESCU

corespondent voluntarPrin recuperarea diferitelor materiale Anul XVII, seria II nr. 3822

Cătană loan, ajustor la între prinderea metalurgică de stai 
din Tg. Mureș, datorează multe succese ajutorului primit 
din partea muncitorilor vîrstnici cu experiență îndelun
gată. De data aceasta el ascultă cu mult interes explica
țiile maistrului Dan Constantin cu privire la așezarea co

rectă a casetei de depănat în mașina de găurit.
Foto : N. STELORIAN
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In brigada de lăcătuși și su
dori din atelierele de întreți
nere a sectorului turnătorie a 
Uzinelor Metalurgice din Tîr- 
goviște, lucrează mulți tineri.

Comuniștii Matei Nicolae, 
Zaharia Marin, Stamate 
Gheorghe, Matei Marin și alți 
muncitori fruntași și-au pro
pus încă de la începutul anu
lui să realizeze însemnate eco
nomii. Prin folosirea judicioasă 
a unor materiale cum ar fi 
tablă, electrozi pentru sudură, 
țeava și alte materiale au con
struit 12 inele și două platfor
me pentru cuptoarele electri
ce, două rafturi pentru urcă
toarele de turboOuri și altele. 
In total brigada 
în ultima vreme 
kg material

a recuperat 
circa 1.600

M. ZAHARIA 
sudor

Fiecare angajament
devine faptă

găzilor de producție ale tine
retului să se întreacă pentru 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș, le-a spus atunci se
cretarul U.T.M. întrecerea în
tre brigăzi are drept scop o 
și mai mare sporire a contri
buției tinerilor la îndeplinirea 
ritmică și la toți indicii a 
sarcinilor economice ale în
treprinderii.

Ce înseamnă câștigarea ti-

parcurs 
între brigăzi 
colectiv de

rezultatele 
pentru 
muncă

urmărit încă 
întrecerii

o dată 
- i-a

Cînd se auzi semnalul pen
tru pauza de la ora 11, Maria 
Cepeliuc, responsabila brigăzii 
tinerilor croitori în piele, făcu 
semn celorlalți tineri rugîndu-i 
să vină mai aproape.

— Aș vrea să discutăm cî- 
teva minute, le-a spus ea.

...Despre ce este vorba ? 
Tocmai în dimineața aceea ve
niseră la Maria Cepeliuc, meș
tera Silvia Botez și cu ceilalți 
membri ai comisiei care urmă
rește pe 
întrecerii 
titlul de 
fruntaș.

— Am
obiectivele 
spus ea responsabilei de bri
gadă. Pînă acum 
angajamentele în 
unul singur.
- Care ?
— V-ați propus, 

tele, ca toți membrii brigăzii 
să aplice metoda croitului pe 
sticlă. Știți că aceasta duce la 
eliminarea greșelilor în croire 
mărește randamentul muncii 
voastre și pe deasupra duce și 
la realizarea unor cantități a- 
preciabile de piele economi
sită. Acum e aproape sfîrși- 
tul primei luni de întrecere 
dar patru dintre membrii bri
găzii noastre nu aplică metoda. 
Cum o să puteți da lucru de 
calitate dacă tiu aplică toți 
metodele croitului pe sticlă.

...Cînd tinerii s-au adunat. 
Maria Cepeliuc le-a arătat 
care este situația.
- Voi ce părere aveți ?, i-a 

întrebat Maria.
Răspunsul a fost că toți ti

nerii din brigadă pot lucra du
pă noua metodă. Dar asta nu 
era de ajuns. S-a stabilit ca 
toți cei patru tineri să fie a- 
jutați să deprindă cît mai bine 
noua metodă, să se amenajeze 
cu sprijinul conducerii secției 
mese de lucru corespunzătoare.

Maria s-a întors mulțumită 
la masa ei. Simțea că în ul
timul timp în brigadă s-a pe
trecut o schimbare, tinerii 
muncesc, discută, acum cu 
mai multă răspundere ca îna
inte. E drept, cu un timp în 
urmă brigada de croitori în 
piele condusă de Maria Cepe
liuc de la întreprinderea „13 
Decembrie** a primit drapelul 
de brigadă fruntașă pe orașul 
Sibiu.

Totul fusese obținut pe me
rit, dar ceea ce cîntărise cel 
mai greu în balanța aprecie
rilor erau economiile pe care 
brigada le obținuse, economii 
în valoare de peste 10.000 lei 
lunar. Si atunci simțise Ma
ria o bscurie, bucurie pe care 
o trăiseră de fapt toți mem
brii brigăzii. Iată însă că nu 
la mult timp după aceasta 
la sediul organizației U.T.M. a 
fost organizată o consfătuire 
cu responsabilii de brigăzi.

— Plenara Comitetului Cen
tral al U.T.M. a indicat bri-

în întrecere pentru 
titlul de colectiv 

de muncă fruntaș

ați realizat 
afară de

printre al-

țiului de colectiv de muncă 
fruntaș ? înseamnă că, timp 
de trei luni, fiecare membru 
ăl brigăzii trebuie să îndepli
nească toate obiectivele pre
văzute în angajamente. Să zi
cem că brigada voastră se 
angajează ca în trei luni nici 
un tînăr să nu lipsească ne
motivat, să nu întîrzie, de la 
lucru. Dacă unul singur și-a 
încălcat angajamentul, lipsind 
fie și chiar o singură dată, 
brigada nu poate obține titlul 
de colectiv de muncă fruntaș.

De la această consfătuire 
Maria a plecat gîndindu-se la 
modul în care vor organiza în 
brigadă munca pentru obține
rea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș. La rîndul ei 
Maria le-a explicat în amă
nunțime tinerilor din brigadă 
ce înseamnă să cîștigi titlul 
de colectiv de muncă fruntaș, 

împreună, membrii brigăzii 
au trecut la stabilirea concre
tă a angajamentelor în între
cere.

...A trecut de la începerea 
tntrecerii o lună și iată că 
s-a ajuns ca în această pe
rioadă toți membrii brigăzii 
să îndeplinească toate obiec
tivele. Este un succes datorat 
fiecăruia dintre ei. „Trebuie 
să recunoaștem insă, spune 
responsabila brigăzii, că tot 
așa ca și în cazul cu aplicarea 
de către toți tinerii a metodei 
de croit pe sticlă, la realizarea 
obiectivelor un ajutor 
nent l-a dat brigăzii 
sia creată în secție“.

Intr-adevăr, aproape
membrii comisiei au stat

perma- 
comi-

zilnic
de

EUGEN FLORESCU

Muncitor

Miercuri 30 august 1961
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Se extinde fabricarea pîinii 
după rețetele concursului

In sectorul pani
ficației se apropie 
de sfîrșit acțiunea 
de extindere a fa
bricării pîinii după 
rețetele rezultate în 
urma concursului 
organizat „pentru 
pîinea de cea mai 
bună calitate".

Muncitorii 
brutării se 
duiesc să-și
șească cit mai bine 
și cît mai repede 
noua tehnologie de 
fabricație. Ei parti
cipă 
care 
brici, 
bina
practic procedeele 
ce trebuie

din 
stră- 
însu-

la ședințele 
se țin în fa- 
unde pot îm- 

teoretic și

aplicate

pentru a face pîine 
de calitate cît mai 
bună.

Pînă în prezent, 
o mare parte din 
unitățile de panifi
cație din întreaga 
țară fabrică sorti
mentele de bază — 
pîinea neagră, pîi
nea albă și pîinea 
semi-albă — după 
noile rețete. Ca 
urmare, în între
prinderi a fost îm
bunătățită calita
tea plinii. La fabri
cile din orașele 
Iași, Cîmpina, Buș
teni, Lugoj și altele 
porozitatea miezu
lui la pîinea nea
gră a crescut de la

58 la peste 70 la 
sută, iar la pîinea 
albă la 75 la sută, 
în același timp, a- 
?iditatea la pîinea 
neagră a scăzut de 
la 6,5 la 5,5 la sută.

Respectând noile 
rețete, care prevăd 
prelungirea perioa
dei de preparare a 
aluatului și de coa
cere a pîinii, și 
acordând o atenție 
mai mare aspec
tului produselor, 
muncitorii din fa
bricile de panifica
ție au îmbunătățit 
mult gustul, aroma 
și aspectul pîinii.

(Agerpres)

I n excursie
în zilele 

elevele 
textile din Lugoj, sub îndru
marea profesorilor, au plecat 
într-o 
pentru a cunoaște transformă
rile ce au avut loc în viata 
poporului nostru, frumusețile 
patriei.

Iată-ne la Sighișoara. Inima 
fiecăreia bate puternic de 
emoție. Primul loc în care ne 
oprim este Fabrica de mătase 
naturală și artificială. Intrăm 
în incinta ei cu sfială și res
pect pentru muncitorii care 
prin truda lor harnică dau 
țării țesături ieftine și de bună 
calitate. Puternicele războaie 
poartă suveicile încărcate cu 
fire de colo-colo, iar țesătoa
rele cu mîini îndemînatice le 
supraveghează. Ingineri, teh
nicieni, muncitori ne prezintă 
fabrica, ne dau diferite expli
cații.

Cu aceeași atenție am fosl 
primiți și de colectivul mo
dernei fabrici de sticlă și fa
ianță. In mod deosebit ne-au 
minunat aici vasele frumoase 
pe care le creează muncitorii.

însorite ale verii, 
Școlii profesionale

interesantă excursie,

După vizitarea fabricilor de 
la Sighișoara autobuzul ne 
poartă spre comuna Albești. 
Apoi, mai departe, spre sta
țiunea balneo-cilmaterică So- 
vata. Frumosul lac Ursu, cu 
plaja plină de muncitori 
care-și petrec aci concediul 
de odihnă ne îmbie spre un 
popas mai lung. Apoi o dată 
cu vizitarea salinei Praid 
excursia noastră la sfîrșit. 
Ne-am întors acasă cu impre
sii de neuitat, mîndri de fru
moasa noastră țară, de oa
menii ei minunați. Se apropie 
noul an școlar și sîntem gata 
să începem munca de învăță
tură cu forțe n°i șl proaspete.

LUCIA JUGĂNARU 
elevă

Fabrica de acid azotic cu turnurile de răcire de la Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase Roznov.

Foto : S. NICULESCU

VA PREZENTAM I Universitatea
AZI: ] „Babeș-Bolyai“ din Cluj

Am ascultat mai deunăzi cîfeva 
convorbiri telefonice la secreta
riatul rectoratului 
„Babeș-Bolyai“-Cluj.
informații despre universitate. Se 
vorbea romîna și maghiara. Ori 
cît de amabili erau însă lucrăto
rii secretariatului universității le 
era imposibil să dea telefonic lă
muriri depline, detailate, despre 
o asemenea universitate.

Firește, prima întrebare a can- 
didaților la studenție se referă la 
facultățile universității. îi intere
sează ce anume specialități are 
universitatea. Pe scurt, profilul u- 
niversității este acesta: Facultatea 
de matematică-fizică; Facultatea 
de chimie; Facultatea de științe 
naturale-geografie; Facultatea do 
isforie-filosofie; Facultatea de ști
ințe juridice; Facultatea de filo
logie — și, începînd din acest 
an, o nouă facultate: de științe 
economice. In cîteva clădiri clu
jene sînt adăpostite aceste facul
tăți cu săli de cursuri, biblioteci, 
laboratoare.

Facultatea de matematică și fi
zică este una din facultățile de 
bază ale universității. Trecerea 
treptată la învățămîntul general 
de 8 ani și extinderea învățămîn
tului de cultură generală la 12 
ani necesită un număr sporit de 
profesori de matematică și fizică 
(materii de bază în școală). Și 
nu numai atît. în zilele noastre, 
rezultatele științei matematice și 
fizice se aplică intens în indus
trie, în planificare și în alte sec
toare ale economiei. Deci, și aici 
este nevoie de matematicieni și

Universității 
Se cereau

fizicieni. Și e firesc ca și univer
sității clujene să-i revină sarcina 
de a pregăti mereu mai mulți 
matematicieni și fizicieni buni, cu 
o înaltă calificare, care să ducă 
mai departe renumele școlii ma
tematicii romîneșfi cu vechi tra
diții, să valorifice în folosul eco
nomiei știința pasionantă a cifre
lor și termenelor. De altfel uni
versitatea se mîndrește de 
pregătit numeroși asemenea 
tematicieni.

magnetizare în gaze solide. Nu 
de mult au fost amenajate labo
ratoarele de fizică atomică și nu
cleară, de electronică. Se mai 
amenajează un laborator modern 
de magnetism nuclear și electro
nic și un laborator de izotopi. 
Este în curs de organizare un 
laborator modern de calcul, ca
pabil să rezolve cele mai com
plexe probleme puse matemati
cii de industrie și economia na
țională. Numai simpla

troanaliză, de combinații comple
xe etc.

Aceleași cuvinte se pot spune 
și despre Facultatea de științe na
turale (cu secțiile: biologie — se
cundar geografie —, geografie 
— secundar biologie —, geogra
fie fizică, geologie) care pregă
tește profesori și cercetători pen
tru institutele de cercetări biolo
gice, precum și specialiști în cer
cetarea bogățiilor solului și sub
solului patriei. Anii de facultate, 
petrecuți sub îndrumarea unor 
cadre didactice, dintre care unii 
sînt academicieni și membri co
respondenți ai Academiei R.P.R., 
sînt foarte rodnici. Cursurile teo
retice ale acestei facultăți sînt 
îmbinate cu lucrări de laborator, 
cu ieșiri pe teren, excursii de 
studiu, lucrări în Grădina Bota
nică și la complexul modern de 
sere, alături de 
bogate ierbare

(Continuare în pag. a 3-a)

SB

Foto : AGERPRES

îmi șade bine uniforma 
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a fi
ma-

enume-

Noi construcții
în regiunea Hunedoara

Multe localități 
din regiunea Hune
doara s-au îmbogă
țit în ultimul timp 
cu noi construcții 
social-culturale, e- 
xecutate din fon
durile investite de 
sfaturile populare 
și prin contribuția 
voluntară a cetățe
nilor. în orașul 
Sebeș s-a inaugu
rat zilele trecute o 
casă de cultură, iar 
la Petroșani și în 
noul oraș al side- 
rurgiștilor de la Că- 
lan s-a terminat 
construcția a două 
școli cu 16 și res
pectiv 8 săli de cla
să. La Deva, în pă
durea cetății, loc

care stîmește inte
resul multor vizi
tatori, s-a construit 
și dat în funcțiune 
un restaurant de 
vară modern.

Numeroase alte 
construcții se înal
ță, la sate. Aici au 
fost terminate 11 
școli medii și ele
mentare, 12 cămi
ne culturale, 3 dis
pensare medicale 
etc. Numeroase sate 
au fost 
iar în 
introdus 
public, 
rat și
peste 450 
drumuri și șosele.

O mare parte din 
realizările înfăp-

radioficate, 
altele s-a 
iluminatul 

S-au repa- 
întreținut 

km de

tuite prin grija 
gospodărească a 
sfaturilor populare 
au fost propuse de 
cetățeni, care au 
participat la reali
zarea lor.

Prin activitatea 
voluntară a cetățe
nilor la lucrările 
gospodărești și de 
construcții, în 
giune s-au 
lizat de la 
putui anului ] 
11.000.000 lei 
nomii, sumă 
este investită 
tru procurarea ma
terialelor necesare 
altor construcții de 
interes obștesc.

s IV T
Tnfrebîndu-te ce l-ar putea în

demna pe tînărul absolvent al 
școlii medii să pășească pragul 
Facultății de matematică și fizică, 
răspunzi firesc : o mare pasiune 
pentru aceste două ramuri ale 
științei, dorința de a fi folositor 
acolo unde se cere mai mult, 
unde patria are mai multă ne
voie de tine. Dar de ce n-am re
cunoaște că la aceasta se adaugă 
și alte atracții deloc neînsemna
te. Astfel, laboratoarele acestei 
facultăți sînt înzestrate după ul
timul cuvînt al tehnicii. Faculta
tea dispune de laboratoare de 
spectroscopie, de laboratoare de 
electroradiotehnică, de aparate 
de construcție ultra modernă cu 
ajutorul cărora se cercetează e- 
fectele izofopice și procesele de

arată că 
au cre- 
cunoas- 

ale
unul din cele mai 
din Europa, co-

i re- 
rea- 

înce- 
peste 

eco- 
care 
pen-

(Agerpres)

u peste multe zile 
pe pieptul a încă 
70 de tineri de la 
Fabrica de încăl
țăminte „Solidari
tatea"-Oradea va

străluci insigna „Prieten al 
cărții". Contururile „Casei 
Scînteii", albastrul insignei - 
vor bucura mulți tineri din fa
brică.

Cei mai mulți dintre tineri 
sînt rihtuitori, ștanțatori, ma- 
șiniști, croitori. Deseori, după 
orele de lucru, ei se adună la 
sediul organizației U.T.M. din 
întreprindere. Chiar recent, am 
asistat la discuția secretarului 
comitetului U.T.M., Cezar An
drei, cu utemistele Usvath 
Zamfira și Turc Ecaterina din 
secția rihtuit. De mai multe 
zile le preocupă desfășurarea 
concursului „Iubiți cartea", 
cum anume se va proceda la 
examinare.

Asemenea discuții le-am în- 
tîlnit și în secții.

în plină activitate, Penzeș 
Elisabeta întoarce privirile de

pe masa de croit. Tiparul me
talic după care Penzeș Elisa- 
beta croiește fețele de pantofi 
e purtat cu repeziciune pe su
prafața mesei.

— Mai mulți tineri din secția 
noastră obișnuiesc să se adune 
odată sau de două ori pe săp
tămână ne spune ea. Avem o 
îndeletnicire plăcută: citim- 
îndeletnicirea asta o datorăm 
studiului în colectiv al unei 
cărți, experiența croitorului 
Nicolae Militaru. Broșura cu 
expunerea metodei lui de lucru 
am studiat-o propozițiune cu 
propozițiune. Studiul acesta 
l-am făcut în colectiv. Da lec
tură au participat toate fetele 
din brigadă. Citeam și puneam 
în practică a doua zi cele stu
diate. Metoda s-a dovedii 
bună...

Zîmbește. Aflată în fața unei 
dileme se completează:

— Amândouă metodele, vreau 
să spun. Cea a lui Militaru și 
cea a lecturii în comun. Ulte
rior, am extins-o și la cărțile 
beletristice. Treaba mergea

foarte bine, veneau și tineri 
din alte brigăzi. Curînd o mare 
parte din tineri au simțit ne
voia lecturii individuale. O fac 
și astăzi. Cartotecile de la bi
bliotecă stau mărturie...

O nouă mare bucată de piele 
este așezată pe masa de croit- 
Penzeș cumpănește unde să a- 
șeze tiparul.

- Astăzi folosim într-un fel 
nou. aceeași metodă pentru ti
nerii care nu au fost examinați 
la concursul „Iubiți cartea". 
Citim un pasaj, două. Ii in
troducem, cum se spune, în at
mosferă... După care urmează 
discuții, deoarece lecturile au 
loc individual, acasă. Ajungem 
astfel cu siguranță ca toți tine
rii să fie purtători ai insignei 
„Prieten al cărții".

Fețele de pantofi sînt stivu
ite unele peste altele.
- Din ’55 cînd am terminat 

școala profesională și am fost 
repartizată aici, n-am lăsat 
cartea din mină. Ea m-a aju
tat la școala medie. Acum sînt 
în clasa a Xl-a. Doresc mult

rare a laboratoarelor ne 
studenții acestei facultăți 
ate toate posibilitățile să 
că cuceririle cele mai noi 
științei.

Dar să nu uităm că mai sînt 
cinci facultă)i în legătură cu care, 
mulfi tineri așteaptă de aseme
nea explicajii. De pildă, despre 
Facultatea de chimie sînt multe 
lucruri de spus. Pentru a asigura 
un înalt nivel în pregătirea stu- 
denfilor și pentru munca științi
fică a cadrelor didactice, după 
reforma învățămîntului din 1948, 
laboratoarele facultății au fost re
organizate și reutilate cu apara
tură modernă. S-au înființat pen
tru prima dată în cadrul facultății 
o serie de laboratoare ca: labo
ratorul de radio-chimie, de elec-

L. LUSTIG

al tineretului
ca lecturile să aibă o înrîurire 
bună asupra fiecărui tînăr din 
fabrica noastră...

★
Olah Erjike este cea mai 

bună prietenă a lui Forij Eva, 
croitoreasă la încălțămine pen
tru copii. Ii place cum își a- 
ranjează părul, îi place hala
tul de lucru care, nu știe cum, 
dar o prinde foarte bine. Sînt 
prietene de mai mulți ani- 
Forij Eva se apropia de 16 ani 
cînd a terminat școala profe
sională și a venit în fabrică. 
Cu un singur lucru nu era de 
acord Erjike: gîndea că prie
tena ei citea prea mult. Or, 
Olah Erjike, după ce a termi
nat școala profesională a vrut 
tare mult să mai treacă un 
timp și fără să mai pună mîna 
pe carte. Că, spunea ea, „tare 
mult a învățat". Așa au trecut 
anii. Forij Eva citind. Olah Er
jike neglijind acest lucru. Și 
rar, rar de tot mai lua cite o 
carte în mină. Cu toate acestea 
au rămas bune prietene. Cu un 
an in urmă, Forij Eva a fost

felicitată pentru absolvirea 
clasei a X-a a școlii medii. 
Olah Eva s-a bucurat de succe
sul prietenei sale. S-a hotărît a- 
tunci, în primăvara anului tre
cut, să urmeze școala medie. 
S-a înscris. Dar n-o mai poate 
ajunge pe Forij Eva. In au
gust, își va da examenul de 
maturitate. Lui Erjike îi pare 
și bine și rău. Bine, că prie
tena ei se va putea înscrie la 
un institut, vrea să studieze 
geografia. Rău, că a rămas în 
urmă. Și gândește că drumul 
în viață al prietenei, al lui 
Forj Eva, a început în 1955 
cînd i-a fost 
insigna „Iubiți cartea". De asta 
Olah Erjike se află printre cei 
70 de tineri care vor participa 
la discuțiile finale ale con
cursului. Și nu numai printre 
ei, ci și printre aceia care stă
ruie cel mai mult ca tinerii să

prinsă pe piept

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Toate piesele executate de 
tînărul rectificator Gheor- 
ghe Hîtțescu sînt de cali
tate superioară. De aceea 
în rîndul fruntașilor între
prinderii metalurgice de 
Stat din Roman găsești și 

numele său.
Foto : N. STELORIAN



Ștafeta experienței înaintate

Drum spre viață nouă

vorbii

I N A U G U R

convins de avanta- 
gospodăria colec-

baza producfiilor 
schimba și viața

partid însărcinarea 
cu tineretul acțiuni 
avantajelor muncii 
colectivă. Și în fe-

in qos-

i inimă că 
în marea 
colective 
vorbă cu

i. l-am în
trebat : „De ce v-afi înscris?"

— In gospodăria colectivă — 
ne-a spus Neghină Gh. Alexan
dru — munca e mecanizată și în

recoltele ce se obțin 
mai bogate decît cele

dăria colectivă, tinerii din 
care umpluseră sala 
cultural au discutat cu înflăcărare. 
Era o chestiune care-i interesa 
în mod deosebit.

— Zestrea noastră, a fetelor, 
spunea utemista Enaru Dumitra, 
este munca noastră. Dacă vom 
face gospodărie colectivă și vom 
munci cu tragere de inimă vom 
avea tot ce ne trebuie — spunea 
ea. Ne vom putea întemeia un 
cămin frumos și bogat din mun
ca noastră. A adus în discuție

Aspect obișnuit, înti-o dimi neață, la ora plecării 
cîmp a tinerilor din brigăzile de producție ale gospodăriei 
agricole colective „Vladimir Maiakovski“ din comuna Corn, 

losul Mare regiunea Banat.

Zilele trecute țăranii întovără
șiți din comuna Dobra, raionul 
Tîrgoviște, au sărbătorit inaugura
rea gospodăriei lor colective.

Comuna Dobra este înconjurată 
de multe gospodării colective. 
Rezultatele obținute de ele au 
devenit cunoscute țăranilor mun
citori din Dobra. Sînf cunoscute 
și veniturile mari obținute de co
lectiviștii din aceste comune pen
tru munca depusă de ei și fami
liile lor în G.A.C. Dobrenii s-au 
convins de acest lucru nu numai 
din cele auzite, dar și din ce au 
văzut cu ocazia vizitelor făcute 
la aceste gospodării. Dar centru 
ca toate întrebările pe care și le 
puneau țăranii tineri și vîrstnici 
din Dobra cu privire la gospodă
ria colectivă să-și găsească răs
puns, comuniștii din sat au dus o 
munca răbdătoare. La această 
muncă au ajutat și tinerii. Organi
zația U.T.M. a primit din partea 
comitetului de 
de a organiza 
de lămurire a 
în gospodăria
Iul acesta, la căminul cultural, au

începuf să fie organizate cu tine
rii din comună seri de întrebări 
și răspunsuri, pe teme cum ar fi 
„Avantajele muncii în G.A.C.", 
„Ce este ziua-muncă și cum se 
calculează", „Zestrea felelor". 
Aceste teme erau anunțate din 
timp îneîf fiecare tînăr se putea 
gîndi și formula întrebările care 
îl interesau. în urma acestor în
trebări puse, multe lucruri impor
tante au aflaj tinerii, mult mai 
limpede le-a devenit perspectiva 
vieții și a muncii lor în gospo
dăria colectivă.

In seara în care s-a
despre zestrea fetelor în gospo- 

?..» Dobra 
căminului

Di U SATi.
---------------------------  - - ___________ !____

fapte concrete, cazuri concrete pe 
care le-au văzut la vecinii lor, 
colectiviștii din Bălenii-Romîni, 
Bilciurești și altele.

Acolo tinerii colectiviști căsăto
riți, pe baza veniturilor primite, 
și-au construit case noi.

Concursurile „Cine știe cîștigă" 
urmate de programe artistice, re
cenziile, conferințele și serile li
terare pe tema avantajelor mun
cii în comun, au însemnat tot a- 
tîtea prilejuri de popularizare a 
principiilor muncii în gospodăria 
colectivă, a superiorității ei față 
de munca în gospodăria indivi
duală, Aceasta a fost o parte 
din contribuția pe care au adus-o 
tinerii la munca de transformare 
a întovărășirii agricole 
podărie colectivă.

Fiecare se bucură din 
dorința lor de a se uni 
familie a gospodăriei 
s-a împlinit. Am stat de 
doi dintre tinerii înscriși,

Pe urmele articolului „E necesar ajutorul 
vostru" publicat în Scînteia tineretului 

nr. 3805 din 9 august 1961
tatea să pășunăm cirezile pe 
timpul verii în ea, dar de aici 
în fiecare an, noi pregătim 
cantități mari de siloz și fînuri

După cum am citit în ziar, 
anul tTecut colectiviștii din 
Turcoaia au terminat foarte 
repede furajele. Asta pentru 
că nu s-au îngrijit să folo
sească Ia maximum ceea ce 
le oferea balta. Uite, noi am 
însilozat numai anul acesta 
peste 250 de tone de ierburi 
de baltă în amestec cu dife
rite alte furaje. Cum am fă
cut? Păi încă din primăvară 
am împărțit suprafața de pă
șune din baltă în două loturi. 
Un lot din iarba căruia tre
buia să pregătim fînuiile ; al
tul de pe care să cosim iarba 
atunci cînd a crescut destul 
de mare și e bună de însilo
zat. Odată venit timpul acesta 
am format echipe de cosași, 
echipe de strîns și transportat 
masa-verde la gropile dina
inte pregătite și am început 
însilozatul. Pe lingă aceasta, 
așa cum am spus și mai îna
inte, am cosit, am strîns șl 
am depozitat în bune condi
ții pînă acum mai mult de 
400 de tone de fînuri de baltă.

Le-am da ideea colectiviști
lor din Turcoaia să facă și ei 
la fel. Să facă o tabără de 
vară pentru vacile cu lapte 
ca să nu mai fie nevoiți să le 
poarte atîta pe drum (aproxi
mativ 20 de kilometri) pentru 
a le mulge. Apoi, să strîngă 
iarba din baltă și s-o însilo- 
zeze la timpul potrivit. Iar pe 
lîngă aceasta, să pregătească 
cît mai multe fînuri pentru 
iarnă.

Ion Pîrcălabu este briga
dier zootehnic la gospodăria 
agricolă colectivă „Drumul 
belșugului" din comuna Dăbu- 
leni, raionul Corabia. L-am 
întîlnit deunăzi la sediul gos
podăriei. Venise omul să dea 
unele date cu privire la pro
ducția de lapte obținută și 
cînd am vrut să stăm de 
vorbă cu dînsul ne-a rugat să 
nu-1 întîrziem prea mult fiind
că se grăbește să nu-1 apuce 
seara în drum spre baltă.

— Dar de ce „spre baltă" ? 
»» l-am întrebat.

— Fiindcă acolo avem ci
reada de vaci a gospodăriei, 
în tabără de vară și trebuie 
să ajung neapărat la ea îna
inte de mulsul de seară.

— Păi, nu mulgeți vacile la 
grajduri ?

— Nu. Cum am putea face 
una ca asta ? Balta este la 
vreo 6 kilometri de-aici. Acolo 
sînt și vacile. Dacă le-am 
aduce pentru muls în gospo
dărie ar însemna să bată un 
drum de mai bine de 20 de 
kilometri zilnic. Să porți va
cile atîția kilometri, din 
pășune la gospodărie, de 
două ori pe zi, prin căldurile 
astea de vară, pentru a le 
mulge, asta înseamnă să 
pierzi zeci de litri de lapte la 
fiecare mulsoare. Iată de ce 
ducem noi vacile în fiecare 
an în tabăra de vară. Să fie 
cît mai aproape de pășune. 
Tot în tabără se face și 
mulsul. Balta constituie pentru 
gospodăria noastră, o adevă
rată comoară în ceea ce pri
vește creșterea animalelor.

Vreau să spun că balta, 
nu numai că ne dă posibili-

acest fel 
sînt mult 
pe care le obține un țăran indi
vidual sau întovărășit. De acest 
lucru m-am convins cu ochii mei 
chiar aici în sat la noi. Deși pă- 
mînful nu e prea bun, cînd a fost 
lucrat cu tractorul de la întovărăși
re, recolta a fost totdeauna mai 
mare cu 200—300 kg la hectar 
față de cea obținută de țăranii in
dividuali. în gospodăria colectivă 
vom avea posibilități mari să 
lucrăm pămîntul mecanizat și să 
folosim regulile agrotehnice îna
intate. Și pe 
mari se va 
noastră.

— Eu m-am 
jele muncii în 
tivă — ne-a vorbit utemista E- 
paru Dumitra — încă mai demult, 
din cele văzute în gospodăriile 
colective de prin comunele ve
cine la care am fost de am pre
zentat spectacole cu echipa ar
tistică a căminului cultural. Am 
văzut acolo că fetelor de vîrsta 
mea gospodăria le dă posibili
tatea să-și pregătească o viață 
mai frumoasă, să-și întemeieze o 
familie bogată.

Sînt răspunsuri simpla, despre 
ceea ce i-a plăcut fiecăruia în 
gospodăria colectivă. Hora încinsă 
în fața căminului cultural în care 
și tînăr și bătrîn jucau cu înflăcă
rare, zîmbetele de pe fețele lor, 
ne vorbeau despre marea lor 
bucurie pentru munca, viața și 
drumul lor comun pe care au 
pornit.

T. OANCEA

Zilele trecute pa 
ulițele satului Cloș
ca din raionul Do- 
rohoi, puteau fi, în- 
tîlnite grupuri mari 
de țărani muncitori 
care se îndreptau 
spre școala de 7 
ani. Aici, cei peste 
325 de bărbați, fe
mei și tineri au a- 
probat cu bucurie 
constituirea gospo-

dăriei agricole co
lective din satul lor. 
Gospodăria 'a luat 
ființă cu un număr 
de 215 familii de 
țărani muncitori cu 
470 ha. teren arabil.

Din cei 65 de ute. 
miști cîți numără 
organizația
din satul Cloșca, 
55 sînt astăzi mem-

U.T.M.

După inaugurarea gospo
dăriei agricole colective 
„23 August" țăranii munci
tori din comuna Dobra își 

manifestă bucuria.
Spre titlul

Școală nouă 
în comuna Șiclău
Recent, în comuna Șiclău, 

raionul Ciiș, s-a terminat con
strucția unei școli de 7 ani cu 
8 săli de clasă, laborator și 
bibliotecă. Aceasta este cea 
de-a 30-a școală construită 
în acest an în regiunea Cii- 
șana. Pentru grăbirea con
strucției noii școli, cetățenii 
din comună au efectuat mii 
de ore muncă voluntară, ceea 
ce a făcut ca prețul el de cost 
să fie cu aproape 40.000 lei 
mai mic decît prevedea de
vizul.

In satele regiunii Crișana 
sînt în construcție încă 72 
de școli de 4—7 ani. In comu
nele Sîntana, Valea lui Mihai, 
Tinea si Aleșd se deschid noi 
școli medii.

Paralel cu creșterea capaci
tății de școlarizare, în regiune 
se fac intense pregătiri pen
tru a asigura elevilor condi
ții cît mai bune de cazare și 
de studiu. Capacitatea inter
natelor a fost mărită, au fost 
construite peste 6.000 de bănci 
școlare. Totodată, a fost asi
gurat combustibilul pentru 
toate școlile din regiune, pre
cum și manualele gratuite 
pentru clasele 1—7.

A devenit obișnuință între cei 
doi tineri tractoriști Vasile Gheșa 
și Raicov Gheorghe, ca atunci 
cînd își predau unul altuia trac
torul, la ora schimbului, cel 
schimbat să mai zăbovească o 
jumătate de oră, o oră. Asta ca 
să se convingă că treaba va mer
ge bine și aceasta nu din lipsa 
de încredere în tovarășul său, ci 
pentru că vor să devină fruntași. 
Prietenia consolidată încă de pe 
băncile școlii de tractoriști din 
Cărei i-a făcut pe cei doi tineri 
mecanizatori să fie nedespărfifi.

La repartizarea lor în muncă 
au cerut să lucreze împreună. Și 
dorința țe-a fost îndeplinită. Au 
fost repartizați Ia S.M.T. . Mărti- 
nești, stațiune fruntașă pe regiune 
de mai multe ori. Aici au cerut 
conducerii să fie repartizați 
același fractor și dorința le-a 
satisfăcută. Bucuria le-a 
nespus de mare și drept 
cunoștință s-au angajat să
plătească prin fapte încrederea 
acordată. în mai puțin de 10 zile 
de muncă atentă cei doi tineri 
au reușit să' îndeplinească și să 
depășească planul de arături pe 
tractor în proporție de 124 la

pe 
fost 
fost 
re- 

răs-

de fruntaș
sulă. Arături de cea mai bună ca
litate. Rigla de măsurat adîncimea 
nu le lipsește, l-am întîlnif la 
G.A.C. „Drumul Socialismului" 
din Satu Mare, unde au executat 
cu tractorul lor arături adînci 
vară.

„Ni s-a vorbit în școală 
spun ei — despre importanța 
care o are mecanizarea agricultu
rii și rolul pe care 11 are buna 
pregătire a mecanizatorilor în 
obținerea recoltelor bogate. Pă
mîntul poate rodi mult, dar mai 
înainte de toate numai prin mun
că se poate smulge pămîntului un 
rod bogat. Ce ne bucură și mai 
mult, spune emoționat tînărul Rai
cov Gheorghe este că și noi con
tribuim la punerea bazelor recol
tei viitoare". Grija cu care au fost 
înconjurați la venirea lor în Sta
țiunea de Mașini și Tractoare 
Mărfinești, dragostea cu 
muncesc cei doi prieteni 
drepfățesc să credem că 
deveni în curînd fruntași.

de

pe

care 
ne în- 
ei vor

V. MOINEAGU 
corespondentul „Scînfeii 

refului" pentru regiunea 
Baia Mare

fine-

Pregătiri în S.M.T.
Zeci de stațiuni de mașini 

și tractoare, printre care Bîr- 
ca, Dorobanțu, Felnac, Aradu 
Nou și Buda și-au îndeplinit 
înainte de termen planul pe 
care l-au avut în actuala cam
panie agricolă. Primii care au 
realizat planul sînt mecaniza
torii din regiunile Ploiești, 
Crișana și Maramureș. Stațiu
nile de mașini și tractoare din 
întreaga țară au executat 
pînă acum circa 80 la sută din 
lucrările agricole de vară. 
Comparativ cu campania si
milară din anul trecut, trac
toriștii au executat cu 1.365.000 
ha arătură normală mai mult. 
Aceste succese se datoresc 
creșterii experienței în mun
că, bunei organizări a lucrului 
pe brigăzi și întreținerii per
manente în stare de funcțio
nare a agregatelor.

In prezent, mecanizatorii se 
pregătesc pentru muncile agri
cole de toamnă. Ei repară uti
lajul necesar.

(Agerpres)

brii colectiviști, 
angajat 

cu toa- 
pentru 
gospo- 
pentru

s-au 
muncească 
te forțele 
dezvoltarea 
dăriei lor,
ca viața lor să de
vină tot mai îmbel
șugată.

E1 
să

CALFA MIHAI
— corespondent — PETRE GHELMEZ

ANCHETA^

NOASTRĂ

Echipe sezoniere 
Ja recoltări

Deși campania agricolă de 
vară s-a terminat de mult iar 
cea de toamnă va începe de-a- 
bia în următoarele zile, la gos
podăria agricolă colectivă din 
comuna Straja, regiunea Do- 
brogea, în prezent se desfășoa
ră totuși o activitate deosebit 
de bogată: însilozările selec
ționatul sefhirițelor și alte di
verse lucrări,

Întrebîndu-l pe tovarășul 
Ion Vulpe, secretarul organi
zației de bază U.T.M. din gos
podărie, ce au pregătit tinerii 
pentru campania din toamna 
acestui an care va începe în 
curînd, acesta ne-a răspuns :

- De fapt este numai un fel 
de a spune că de-abia de-acum 
încolo va începe campania a- 
gricolă de toamnă. Intre cam
paniile agricole, cel puțin în 
gospodăria noastră, nu există 
pauză. Uite, de pildă, o lucrare 
ca selecționatul semințelor de 
grîu, care s-ar părea că ține 
de campania agricolă de toam
nă, noi am început s-o facem 
încă din Vară. Organizația 
U.T.M. din gospodăria noastră 
a recomandat conducerii gos
podăriei colective tineri dintre 
cei mai buni, ca Dumitru Mi
hai, Gheorghe Burcin și alții, 
să lucreze la selecționatul griu
lui de sămînță. Acum treaba e 
pe terminate și în curînd totul 
va fi gata în vederea însămîn- 
țărli.

Desigur că printre cele mai 
importante lucrări ale campa
niei agricole de toamnă sînt 
recoltatul porumbului, al florii- 
soarelui, însămînțatul griului. 
Ca în orice an, înainte de în
ceperea acestor lucrări, noi 
vom ține și în toamna aceasta 
o adunare generală U. T. M. 
deschisă în care vom lămuri 
bine tinerilor din gospodăria 
noastră colectivă ce importan
ță are terminarea lor la timp 
și în bune condiții. La această

Sector zootehnic
Zn mijlocul cîmpiei dogorite 

de arșiță, tabăra de vară 
este ca o oază odihnitoare. 

Toți îngrijitorii de vaci ai gospodă
riei colective „7 Noiembrie" din 
Cocargeaua, raionul Fetești, sînt ti
neri. Ei însă J-au dovedit gospo
dari pricepuți. Veniți cu vacile 
aici, pe suprafețele cu porumb 
furajer, ei și-au creat condiții op
time de muncă. Au adus de la 
sediul colectivei două barăci p,e 
roate, au făcut umbrare pentru 
vite, o magazioară pentru păstra
rea registrelor, a cărților și zia
relor.

— Condițiile de aici nu se de
osebesc cu mult de cele de la 
grajduri — spune tînărul Stelian 
Dobre. îngrijim vacile după pro
gram fix. Pășunaful se face pe 
porțiuni, ca să nu irosim furajul. 
Producția de lapte a crescut.

Așa e. Cele 170 de vaci ale 
colectivei au asigurată o hrană 
îmbelșugată pe tot timpul verii. 
Mai îrtfîi, au avut secară masă- 
verde, acum au porumb în ames
tec cu floarea-soarelui, iar către 
toamnă, din nou secară.

— Dar degeaba le saturi, dacă 
nu știi cum și cînd trebuie să le 
hrănești — spune Dobre. Pentru 
asta, noi învățăm mereu. Unii din
tre noi au fost la calificare în 
G.A.S., alții la diferite cursuri și 
schimburi de experiență. Toți au

o-

fost la cursurile zootehnice. Apoi 
citim mereu. Avem aici cu noi 
broșuri, reviste, ziare.

— Și producțiile î
— Bune, și sporesc mereu I
Intr-adevăr, ferma de vaci

cupă un toc însemnat în economia 
colectivei. Vacile de rasă locală, 
Sură și Metis de Roșie, au produs 
mereu mai mult. Cam 5—6 litri 
pe zi dădea fiecare, cu cîțiva ani 
în urmă. Acum o vacă produce 
10-14-18 litri de lapte zilnic. Anul 
trecut producția medie planificată 
pe cap de vacă furajată a fost 
1600 litri. S-au obținut 1870 de li
tri. Ce a însemnat aceasta ? Veni
turi importante : 220.000 lei.

lată deci una din ramurile sec
torului zootehnic. S-ar părea că e 
principala. Intr-adevăr, veniturile 
aduse îi îndreptățesc pe colecti
viști să se ocupe cu mult inte
res de îngrijirea vacilor de lapte, 
de creșterea lor numerică, de spo
rirea producției. Sectorul lor zoo
tehnic, însă, dezvoltat multilateral, 
cuprinde și alte ramuri.

Departe, spre baltă se află 
turma de oi a colectivei. 
O avere însemnată, care 

întregește sectorul zootehnic. Tur
ma numără 4.418 ovine. Oameni 
pricepuți au în grijă această a- 
vere. Mulți sînt tineri. Crescătorii 
de oi de aici sînt fruntași pe ra
ion. lată un fapt semnificativ care

atestă acest lucru. Ni-I mărturi
sește Petre Popescu, președintele 
gospodăriei :

— Avem oi bune, cu lină semi- 
fină. Dar vrem 
cu lînă tină, 
specialiștilor, 
zultatul I Am 
monta artificială la toată turma. 
Ce credeți ? La fiecare sută de 
oi, am obținut cîfe șapte miei în 
plus, adică 240 de miei de la 
toată turma. Mioarele și cîrlanii 
din acest an au lînă de calitate 
mai bună pentru că s-au făcut în
crucișări cu rasele Merinos de Pa- 
las și Spancă locală. Bune rase I 
De la bafali din rasa asta, noi am 
obținut cîfe 9 kg. de lînă de la 
liecare.

Așadar, și ovinele ocupă un loc 
însemnat în structura sectorului 
zootehnic al colectivei. Vagoanele 
cu lină, carne și lapte contractate 
anul trecut cu statul au adus co
lectivei aproape 400.000 lei veni
turi. Izvoarele acestea de venituri 
nu sînt epuizate. Cu aceeași a- 
tenție s-au ocupat colectiviștii de 
creșterea porcilor.

erma de porcine cuprinde
P 900 de capete, dintre care 

210 scroafe, ținta colecti
viștilor e ca această fermă să pro
ducă cît mai multă carne, într-un 
timp scurt. De aceea, godacii de 
cîteva luni, puși la îngrășat, au

să avem numai oi 
Am ceruf ajutorul 

Și să vezi re- 
folosit anul trecut

Ce pregătiți pentru
î campania de toamnă?

1 '••• ••' ‘ el
Tinerii din agricultură se pregătesc acum intens pentru campania agricolă de 

toamnă. Pentru asigurarea unor mari producții de cereale 
prevăzut lucrările plenarei din 30 iunie—! iulie 1961 a C.C. 
campania de toamnă a acestui an să tie efectuate lucrări 
tehnic. De aceea am întreprins o anchetă cu întrebarea : 
de toamnă a acestui an?".

Publicăm mai jos răspunsurile :

adunare generală vom fixa 
bineînțeles pe baza planului de 
activitate al 'gospodăriei 'edlef- 
tive, și sarcinile ce ne revin 
nouă, tinerilor, în această cam
panie, precum și măsurile pe 
care le vom lua pentru rezol
varea lor. Astfel, pentru a mo
biliza cît mai mulți tineri la 
muncă ne-am gîndit să for
măm cîteva echipe sezoniere 
la recoltatul porumbului și al 
florii-soarelui. Aceasta pentru 
ca eliberarea terenurilor în ve
derea însămînțărilor de tomnă 
să se facă într-un timp cît mai 
scurt.

Cînd vor începe însămînță- 
rile vom recomanda conducerii 
gospodăriei colective mai mulți 
tineri colectiviști dintre cei 
mai pricepuți ©are să lucreze 
pe semănători și să răspundă 
de felul în care acestea se exe
cută. De asemenea, vom pro
pune consiliului de conducere 
al gospodăriei cîțiva dintre cei 
mai buni conductori de atelaje 
care să transporte sămînță pe 
cîmp, care să alimenteze trac
toarele, pentru a nu se pierde 
nici o clipă bună de lucru.

Vom face numai 
lucrări de calitate 

bună
Brigada de la S-M.T. Cocioc, 

care deservește gospodăria co
lectivă Corbeanca din raionul 
Răcari era pe cîmp. L-am în
trebat pe Alexandru Mateescu, 
șeful brigăzii: „Cum pregă
tiți recolta anului viitor ?“.

— După cum vedeți, băieții 
sînt în brazdă. Abia acum un

In anul viitor, așa cum au 
al P.M.R., va trebui ca in 
la cel mai înalt nivel agro- 

„Ce pregătiți pentru campania

ceas i-au înlocuit pe cei din 
schimbul de noapte. Tinerii 
noștri mecanizatori-alu- Hrtncit-ai«jH»iipahnit numai calificative . 
bine în campania de' vară. 
Cum era o parcelă eliberată de 
snopi și paie, intram cu trac
toarele. Pentru că am lucrat și 
ziua și noaptea am reușit să a- 
răm la timp toate cele 450 hec
tare pe care au fost cultivate 
păioase și să însămînțăm po
rumb masă verde pe 250 de 
hectare.

Dar acestea sînt cîteva din 
lucrările pe care le-am făcut 
pînă acum. Ca să vă răspund 
la întrebare, am să vă spun 
cîteva din măsurile pe care 
le-am luat noi într-o consfă
tuire a grupei U.T.M. Pe pri
mul plan va sta și de aci îna
inte calitatea lucrărilor și în
cadrarea lor în timpi optimi. 
In perioada cînd se vor supra
pune din nou lucrările, adică 
recoltarea florii soarelui cu 
cea a porumbului ori a legu
melor de toamnă, brigada va 
fi împărțită în grupe de cite 
trei tractoare, care vor executa 
lucrări pe mai multe suprafețe 
deodată. Cu un tractor vom 
continua să discuim și să men
ținem solul în bune condiții. 
Cînd vom începe însămînțatul 
orzului și griului de toamnă pe 
cele 600 de hectare, șase dintre 
cei mai buni tractoriști vor 
trece la această lucrare. Am 
stabilit apoi cu consiliul de 
conducere al gospodăriei ca pe 
semănători să ni se repartizeze 
colectiviști dintre cei mai pri
cepuți, din echipele care în a- 
cest an au obținut cele mal 
mari producții de grîu.
După cum am mai spus, vom

veghea necontenit Ia calitatea 
•lucrărilor. De altfel, pînă acum

foarte bune. Avem ambiția să 
le menținem și de acum în
colo. E în interesul nostru, al 
tuturor ca la anul să smulgem 
pămîntului roade și jpai boga
te.

Agrotebnica, 
mai solicitată 

ca oricind
co- 
co-

Președintele gospodăriei 
lective „Drum Nou“ din 
comuna Traianu, raionul Ma
cin, ne-a relatat despre briga
da a treia de cîmp : „E una 
din brigăzile noastre fruntașe. 
Noi ne-am obișnuit să-i spu
nem brigada producțiilor 
mari".

Am căutat să stăm de vorbă 
cu șeful acestei brigăzi, comu
nistul Solomon Petrea.

— Am auzit că brigada dum
neavoastră a obținut an de an 
producții din ce în ce mai mari 
la hectar. Am dori să ne vor
biți ceva despre felul cum pre
gătiți recolta anului viitor.

- „Vreau să vă spun mai 
întîică în brigada mea lucrea
ză mulțf tineri. Cu toții ne-am 
străduit să lucrăm pămîntul 
cît mai bine, să aplicăm meto
dele înaintate pe care le re
comandă știința agricolă. Noi 
știm așa: „Dacă am muncit 
azi bine, mîine putem și mai

■șe n (os degetJ sh -. 'l .
- Așa'-ie face că înainte

■’ de a strînge recolta acestui an, 
ne-am și gîndit la cea a anului 
viitor. Pentru producția anului 
viitor gospodăria noastră are 
de însămînțat 12Q0 hectare cu 
grîu. Brigăzii mele îi revin 300 
hectare. Semănăm griul după 
sfecla de zahăr și culturi pră- 
șitoare. Acum ne grăbim să 
terminăm de recoltat sfecla. 
In curînd vom recolta floarea- 
soarelui, apoi porumbul și în 
urma noastră vor intra tractoa
rele. Din brigadă, am numit 
cinci tineri harnici care vor 
transporta neîntrerupt gunoi 
de grajd pe cîmp ca să-l bă
găm sub brazdă odată cu ară
turile. Am hotărît să transpor
tăm pe fiecare hectar cel puțin 
22 de tone de gunoi. Sămînță 
selecționată avem. Consiliul de 
conducere s-a îngrijit de a- 
ceasta. Avem 69.000 kg. de să
mînță de mare productivitate. 
Terenul de secară e deja pre
gătit. Pe semănători vor lucra 
12 tineri care cunosc bine a- 
grotehnica. Procedăm așa pen
tru ca tractoriștii să aibă aju
toare de nădejde.

V-am spus toate astea dar 
nu vreau să scap din vedere 
un anumit lucrul recoltele 
mari nu se pot obține fără ști
ință. Așa că membrii brigăzii 
învață. Facem experiență pe 
loturi demonstrative și la casa 
laborator a colectivei. Acum 
încercăm puterea de germina
ție a seminței de grîu pe care 
o vom semăna în toamna a- 
ceasta. Am stat de vorbă cu 
membrii brigăzii și i-am între
bat cam ce lecții să propunem 
noi pentru cursurile agroteh
nice de iarnă. Vor participa 
toți. Ei mi-au cerut aceasta.

în toamnă asta brigada are 
multe lucrări de făcut. Vrem 
să le facem pe toate ca la 
carte, ca să obținem producții 
mari.

complex
fost duși în balfă. Aici „huzuresc" 
în voie.

— Vrem să ajungă nu la 
100 ci la 120 de kilograme unul, 
spune Ion Borcea, șeful fermei. 
Asfa înseamnă că livrăm statului 
mai multă carne. Și creșfe și veni
tul nostru.

Peste 300.000 de lei s-au adău
gat anul trecut la veniturile aduse 
sectorului zootehnic prin creșterea 
porcilor.

Zntinse sînt apele bălților din 
preajma colectivei. Aici e 
raiul înotătoarelor domes

tice. Din cele peste 6.250 de pă
sări, 5.000 sînf rațe și gîște. Dar 
ferma aceasta, care s-a dovedit 
fot afît de bănoasă ca și celelalte, 
nu e îndeajuns de dezvoltată.

— Avem acum cam 200 de pă
sări, la suta de hectare — ne 
spune președintele. Pentru anii 
viitori am rezervat acestei ferme 
un loc mai important. Putem creș
fe mult mai multe rațe și gîște. 
Mai ales că avem oameni pri
cepuți, care au o bună experiență.

Nu-i destul pentru noi să valo
rificăm într-un an doar 3500 de 
păsări așa cum a fost anul trecut. 
Vrem să atingem cifre mai mari, 
să-i dăm acestei ramuri locul cu
venit în producția noastră zooteh
nică.

în slîrșit, iată stupii colectivei. 
Roiesc în jurul celor 142 de urdi-

nișuri milioane de harnice albine. 
Apicultorii au dus stupii în bălțile 
din preajma colectivei. Isma sălba
tică le oferă o bună hrană produ
cătoarelor de miere. De la prima 
extracție de miere colectiviștii au 
și încasat venituri însemnate.

Ferme de vaci și oi, de porci 
și păsări, stupina. Un sector 
zootehnic complex, în con

tinuă dezvoltare, care ocupă un 
loc de frunte în economia gospo
dăriei colective „7 Noiembrie" 
din Cocargeaua. Toate aceste ra
muri se pot asemui cu niște rîuri 
care se adună într-un fluviu de 
nesecate venituri. Ne vom folosi 
de cîteva cifre care arată clar im
portanța pe care bunii gospodari 
de aici i-au acordaf-o acestui sec
tor. lată-le. Anul trecut gospodăria 
a avut planificat ca de la sectorul 
zootehnic să obțină venituri în 
valoare de 947.971 lei. Calculele 
matematice au înregistrat însă 
realizări în valoare de 1.176.221 
lei. Tot din veniturile aduse de 
acest sector s-au împărțit colec
tiviștilor primele avansuri bănești 
din acest an. Gospodăria are pla
nificat ca în acest an să obțină 
din sectorul zootehnic 1.265.990 
lei. Pînă la 1 august s-au reali
zat — deși de acum încolo se va 
valorifica grosul produselor anima
liere — 877.526 lei.

NICOLAE BARBU
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Arătură adîncă — recoltă bo gată. Iată ce vrea să spună 
parcă tov. Gheorghe Nichiior, președintele gospodăriei co

lective din comuna Săpunari raionul Lehliu.

Foto ; M. ISTRATE



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Pregătind cu grijă noul an
de învățămînt politic

între 1 — 15 octombrie ac
ta toate organizațiile U.T.M. 
de la orașe, din întreprinderi, 
instituții, școli, facultăți se va 
deschide noul an de învăță
mânt politic al U.T.M-, eve
niment de o importanță deose
bită în viața organizațiilor 
U.T.M- și a fiecărui utemist și 
tânăr.

Experiența de pînă acum 
a dovedit că recrutarea cu 
grijă a cursanților, joacă 
un rol deosebit de însemnat 
în buna desfășurare a învăță- 
mîntului politic.

Anul trecut învățământul 
politic al utemiștilor și tineri
lor din întreprinderea „8 Mai" 
— Mediaș, s-a desfășurat în 
bune condiții, cu unele excep
ții. Lecțiile și seminariile s-au 
ținut cu regularitate și la un 
nivel corespunzător, cursanții 
avînd astfel posibilitatea să-și 
lărgească continuu orizontul 
politic, ideologic și cultural.

In munca de organizare și 
Îndrumare a învățământului 
politic, comitetul U.T.M. a 
manifestat anul trecut și unele 
lipsuri. Astfel, din dorința de 
a cuprinde cât mai mulți ute
miști și tineri din întreprin
dere în învățământul politic, 
comitetul U.T.M. a organizat 
un număr prea mare de 
cercuri, fără să albă pen
tru fiecare din acestea pro
pagandiști corespunzători. Din 
această cauză, în unele sec
ții, ca de pildă, încăl
țăminte flexibilă și marochi- 
nerie, cercurile politice au a- 
vut o activitate nesatisfăcă
toare. Unele lipsuri a mani
festat comitetul U-T.M. și în 
ce “privește recrutarea cursan
ților. Astfel, unii tineri de cu
rînd angajați în întreprindere 
și cu un slab nivel politic și 
cultural, au fost încadrați în 
cercuri (politice cu toate că 
practic ei nu aveau pregătirea 
necesară.

Pentru a evita repetarea a- 
eelorași lipsuri și anul acesta, 
Comitetul U.T.M. a luat o sea
mă de măsuri. în primul rînd 
a început mult mai din vre
me și mai temeinic pregătirile 
pentru deschiderea anului de 
învățămînt politic. în adună
rile generale U.T.M., la gaze
tele de perete li s-a făcut cu
noscut tinerilor modul în care 
se va organiza anul acesta în
vățământul politic. Paralel cu 
aceasta s-a trecut la recruta
rea propagandiștilor. în acest 
an Comitetul U.T.M. și-a pro
pus să organizeze 11 cercuri 
politice. Pentru acestea, cu 
sprijinul și sub directa con
ducere a organizației de 
partid, au fost selecționați 
deja propagandiști. Toți sînt 
membri sau candidați de 
partid, au studiile medii ter
minate, sînt tovarăși cu o te
meinică pregătire politică și 
culturală. Șase dintre aceștia, 
care au mai puțină experien
ță în această muncă, vor ur
ma cursurile de pregătire a 
propagandiștilor cu durata de 
10 zile, organizat de Comitetul 
regional U.T.M. Brașov. Cei
lalți vor frecventa cursul se
ral de pregătire a propagan
diștilor organizat de Comitetul 
orășenesc U.T M. Mediaș. Pre
gătirea propagandiștilor nu

se rezumă numai la atât- In 
prezent, de pildă, Comitetul 
U.T.M. pregătește o consfă
tuire a propagandiștilor, 
acest prilej, 
diști 
Ion 
meș 
lsalți 
tă de 
de-a lungul anilor- Asemenea 
consfătuiri se vor organiza și 
în decursul anului de învăță
mânt politic pentru a ajuta la 
generalizarea celor mai bune 
metode de muncă ale propa
gandiștilor. Totodată, fiecare 
membru al comitetului U.T-M. 
a primit sarcina să răspundă 
de activitatea cîte unui cerc 
politic, să ajute practic pro
pagandistul în muncă.

După selecționarea propa
gandiștilor, comitetul 
și-a îndreptat toată

Cu 
unii propagan- 

cuim sînt Cornelia Popa, 
Botezam, Suzana Ghe- 
vor împărtăși celor- 

din experiența acumula- 
ei în această muncă

U.T.M. 
atenția 

spre recrutarea cursanților. In 
această -privință, așa cum pre-
—   -------- —........... .....

Din experiența 
organizației de bază

U. T. M. de la 
întreprinderea 

„8 Mai“ — Mediaș

al 
fie- 
cîte 
cite

văd instrucțiunile C.C- 
U.T.M., s-au format în 
care organizație de secție 
un colectiv alcătuit din 
un membru al comitetului
U.TM-, unu — doi membri ai 
biroului organizației de secție 
U.T.M., un propagandist care 
să discute cu fiecare utemist și 
tânăr în parte în vederea în
scrierii sale într-o formă de 
învățământ corespunzătoare 
dorinței și nivelului de pregă
tire al fiecăruia- Și în acțiu
nea de recrutare a cursanți- 
lor organizația U.T.M. a pri
mit un sprijin deosebit de im
portant din partea organiza
ției de partid. Așa de pildă, 
la discuțiile pe care aceste 
colective le-au avut cu tinerii 
au participat de multe ori to
varăși din birourile organiza
țiilor de partid din secții, ceea 
ce a făcut ca munca de selec
ționare a cursanților să se 
desfășoare în cele mai bune 
condiții.

In momentul de față recru
tarea cursanților pentru noul 
an de învățămînt politic 
UT.M. s-a încheiat. Discuțiile 
purtate cu fiecare tîngr în 
parte a dat comitetului U.T.M. 
posibilitatea să aibă încă de pe 
acum o imagine clară a felu
lui în care tinerii vor frec
venta învățământul politic. 
Astfel, circa 180 de utemiști, 
membri ai comitetului U.T.M., 
ai birourilor organizațiilor de 
secții U.T.M., responsabili ai 
brigăzilor de producție ale ti
neretului și ai posturilor ute-, 
miște de control etc., au fost’ 
recomandați organizației de 
partid pentru a urma învăță- 
mîntul de partid ; circa 250 de 
utemiști și tineri (mai ales din
tre cei care doresc să se pre
gătească pentru a deveni mem
bri ai U-T-M) vor fi încadrați 
în cele 11 cercuri politice ale 
U-T-M-, iar restul, adică tinerii 
care frecventează liceul seral, 
unii tineri de curînd veniți în

întreprindere sau tineri care 
locuiesc în alte localități (din 
care cauză nu pot participa la 
activitatea unui cerc politic) 
vor audia ciclul de lecții și 
conferințe.

Odată terminată recrutarea 
cursanților, Comitetul U.T.M. 
a trecut la organizarea unor 
întâlniri între tineri și propa
gandiști în scopul cunoașterii 
lor reciproce. De asemenea, 
s-au stabilit sălile în care 

■fiecare cerc își va desfășura 
activitatea, graficul ședințe
lor pe care le vor avea, s-au 
strâns bani de la cursanți pen
tru procurarea broșurilor în 
oare sînt editate lecțiile ce 
urmează să fie predate în 
noul an de învățământ politic.

Și pentru pregătirea politi
că a tinerilor care nu siînt cu
prinși în cercuri 
unele măsuri. 
C.C. al UT.M. 
ceasta privință, 
organizării unui 
fertațe. De aceea, cu sprijinul 
organizației de partid, Comi
tetul U.T.M. a stabilit cinci 
lectori (toți sînt ingineri, 
membri de partid) care au sar
cina nu numai să expună 
în fața tinerilor conferin
țele primite de la comite
tul orășenesc U.T.M., ci să 
le și adapteze la specificul în
treprinderii, să le completeze 
cu exemple și fapte din mun
ca și viața tinerilor, a orga
nizației de bază U.T.M.

Totodată fiecare membru al 
comitetului U-T-M. a primit 
sarcina să țină anul acesta în 
fața tinerilor cîte o expunere 
pe diferite teme politice și de 
cultură generală. Dar lucru
rile nu se opresc aici. Comite
tul U.T.M. a luat măsuri ca 
în pauza de prânz să se or
ganizeze zilnic, în fiecare sec
ție, citirea în colectiv și co
mentarea celor mai impor
tante articole din presă. în 
afară de acestea, va acor
da și de acum încolo atenția 
cuvenită organizării informării 
politice a tinerilor în cadrul 
adunărilor generale U.T.M.

Munca plină de grijă și răs
pundere pe care o desfășoa
ră această organizație de 
bază U.T.M. pentru buna or
ganizare a învățământului po
litic al utemiștilor și tinerilor 
în acest an, va da fără îndo
ială, roadele scontate. Exem
plul acesta poate și trebuie să 
fie urmat și de alte organi
zații de bază U T.M.

s-au luat 
Instrucțiunile 
prevăd, în a- 
posibilitatea 

ciclu de con-

I. ANDREI

Un cwpect din timpul întâlnirii

Fiecare angajament
devine

(Urmare din pag. l-a)

vorbă cu responsabila brigă
zii, cu tinerii din brigadă.

- Să știi că nu e chiar așa 
de simplu că câștigați titlul 
de colectiv de muncă fruntaș, 
îi spunea odată meștera Sil
via Botez, Măriei Cepeliuc. De 
pildă, o membră a brigăzii 
voastre, Maria Tudoroiu, a 
fost trecută de la operație 
care cerea o calificare mai 
mică la alta mai complicată, 
la croit fețe. Trebuie s-o aju
tați, altfel s-ar putea să dea 
rebut - și angajamentul vos
tru s-a dat peste cap.

Ca urmare, Hanzu Ion, unul 
dintre tinerii cei mai bine ca
lificați din brigadă a primit 
sarcina să se ocupe îndeaproa
pe de Tudoroiu, s-o ajute să 
învețe tainele noului ei loc 
de muncă, modul cum să evi
te defectele.

— Ai grijă, n-o ajuți numai 
pe ea, i-au spus tinerii lui 
Hanzu. Ajuți întreaga brigadă. 
Iar tu, tovarășă Maria Tudo
roiu, trebuie să înțelegi că o 
mică neatenție a ta se va răs
frânge asupra noastră, a tutu
ror.

N-a trecut mult timp și 
după câteva zile, membrii co
misiei au trecut din nou pe la 
brigadă.

» V-ați angajat să faceți e-

0 manifestare consacrată
păcii și prieteniei• •

Intîlnirea tinerelului bucureștean cu tineri 
din țări ale Americii Latine, Africii 
și Asiei " participant! la Forumul 

de la Moscova

S ute de tineri și tinere, 
fruntași în muncă din 
diferite fabrici, studenți 

și elevi din Capitală au um
plut pînă la refuz frumoasa 
sală de festivități a Casei de 
cultură a tineretului din raio
nul „Tudor Vladimirescu". 
Aci a avut loc ieri după-ia- 
miază întâlnirea tineretului din 
București cu membri ai dele
gațiilor de tineret din Argen
tina, Mexic, Venezuela, Togo, 
India, participanți la Forumul 
Mondial al Tineretului de la 
Moscova, care la invitația C C. 
al U-T-M. au făcut o vizită în 
țara noastră.

Tinerele gazde bucureștene 
au făcut o primire călduroasă 
oaspeților străini, man if est în- 
du-și bucuria de a avea în 
mijlocul lor tineri reprezen
tanți din țări ale Americii La
tine, Africii și Asiei-

întâlnirea a fost deschisă de 
către tovarășul Nicola-e Pope
scu, prim-secretar al Comite
tului orășenesc al U.TM. — 
București, care i-a salutat pe 
oaspeți în numele tineretului 
bucureștean.

In numele delegației de tine
ret din Argentina a luat cu
vântul Pokoik Rogelio, secre
tar al Comitetului executiv al 
Mișcării Populare din Ar gen ti. 
na. Oaspetele a vorbit î-n Cu- 
vihte înflăcărate despre lupta 
pe care o desfășoară tineretul 
patriei sale, alături de tinere
tul din toate țările Americii 
Latine, pentru o viață mai 
bună, împotriva imperialismu
lui și colonialismului, pentru 
triumful coexistenței pașnice 
și al păcii. El a arătat că în a- 
ceastă luptă tineretul latino- 
american 
exemplul Cubei libere și inde
pendente- Pokoik Rogelio a 
mulțumit pentru posibilitatea 
de a vizita țara noastră- El a 
arătat că la întoarcerea în Ar
gentina va povesti despre cele 
văzute în Republica Populară 
Romînă, despre marile reali
zări obținute de poporul ro
mân.

La tribună se urcă Ganesh 
Shankar Vidyarthi, secretar al 
Federației tineretului pe în
treaga Indie. El a mulțumit 
pentru prilejul de a se întâlni 
cu tineretul capitalei Repu
blicii Populare Române, căruia 
îi transmite un călduros salut 
din partea tineretului indian. 
„Sîntem în Republica Popu
lară Romînă — a spus vorbi
torul — de două săptămâni. Am 
vizitat diferite localități din 
minunata dvs. țară și am vă
zut cu proprii noștri ochi pro
gresul rapid și uriaș pe care 
l-a făcut poporul dvs. pe dru- 

1 mul construirii unei vieți noi

cu 
în- 
în 
căCartea — prieten bon 

ai tineretului
(Urmare din pag. l-a)

citească și care in adunările 
U.T.M. mereu „pun problema“ 
concursului „Iubiți cartea", I 
se pare că prea puțin se face 
în direcția asta.

Peste cîteva luni, Palaghin 
Viola, depășind vîrsta, va pi- 
răisi rîndurile organizației 
U.T.M. In viltima vreme a fost 
preocupată de concursul „Iu
biți cartea". Din cei 150 de ti
neri purtători ai insignei 42 
au primit sprijinul, îndruma
rea ei. De mai multă vreme pe 
piepturile lor strălucește in
signa iubitorilor de cairte.

— In cadrul organizației, 
muilți ani am avut această în
datorire. Dacă mi-aș face un 
bilanț aș ajunge la concluzia 
că aș fi putut munci și mai 
bine. Mă bucur că mi-am înde
plinit sarcina, totuși, în bună 
măsură. Acum mă voi duce la 
examinare cu ultimii tovarăși 
de care m-am ocupat. Sînt pa
tru : Anuș, Corci, Erji și Kati. 
Și cred, că vor fi și ei purtă
tori ai insignei. Fiecare o me
rită. Au citit mult, au discutat 
mult. Dar îmi dau seama, 
spune Palaghin Viola, am fi 
putut face mult, mai mult. De 
pildă, am fi putut găsi metode 
mai atractive de îndemn la 
lectură. Popularizarea cărților 
concursului s-ar fi putut face 
și ea mai bine, 
asta în adunarea organizației. 
Deocamdată am discutat 
secretarul nostru...

★
La fabrica de încălțăminte 

„Solidaritatea“ se citește mult. 
Concursul „Iubiți cartea" este 
animat de tinerii îndrăgostiți 
de lectură, de frumusețea căr
ții. N-o spun oare mai bine cei 
67 de tineri aflați la seral, la 
școala medie ? Prezențttdbr în r 
școală este chemarea cărții. •

prospere și fericite- Cele vă
zute demonstrează că în condi
țiile unui regim cu adevărat 
popular se pot înfăptui ade
vărate minuni în construcția 
țării, în asigurarea unei vieți 
fericite întregului popor".

în continuare au luat cu- 
vîntul Maria Eugenia Carde- 
has, membră a Comitetului 
executiv al organizației „Școa
la națională pentru învățători 
din Mexic" și Eieuterio Fra- 
goza, membru în Comitetul 
executiv al Blocului studen
țesc revoluționar din Mexic. 
Vorbitorii au arătat că dele
gația mexicană a fost profund 
emoționată de manifestările 
de prietenie, de căldura 
care tineretul român i-a 
conjurat în timpul vizitei 
țara noastră. Ei au arătat
contactele prietenești stabilite 
cu acest prilej cu tineretul 
romîn au fost deosebit de fo
lositoare. Ei au vorbit cu 
multă căldură despre impre
sionantele realizări obținute 
de poporul romîn, pe care 
le-au putut constata în timpul 
vizitei în țara noastră.

Acum se urcă la tribună un 
tânăr negru. Este Fernand Ro
muald Amegnigan, membru 
al Consiliului național al ti
neretului din Togo. El a po
vestit, despre lupta • .îndârjită 
a poporului din Togo pentru 
libertate și independența țării 
cucerită cu mari sacrificii la 
27 aprilie 1960. Tînărul repre
zentant al Africii noi a vor
bit despre necesitatea luptei 
împotriva imperialismului și 
colonialismului. El a asigurat 
pe participanții la întâlnire 
că tineretul din Togo va lupta 
întotdeauna alături de tinere
tul întregii lumi pentru pace, 
pentru dezarmare generală, 
pentru colaborare internațio
nală.

Rafael Chacon, secretar cu 
relațiile al Federației studen
ților tehnici din Venezuela, a 
arătat în cuvîntul său că ti
neretul din Venezuela duce o 
luptă grea împotriva exploa
tării imperialiste la care este 
supusă țara sa. Dar acest ti
neret, a arătat vorbitorul, în 
ciuda condițiilor grele, luptă 
neobosit pentru cucerirea a- 
devăratei independențe a ță
rii, pentru pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii.

întâlnirea a luat sfârșit. Ti
neretul bucureștean aplaudă 
furtunos pe oaspeții lui. Mi
nute în șir sînt scandate cu
vintele „Pace și Prietenie", 
demonștrind odată în plus nă
zuința tineretului nostru de a 
colabora cu tineretul întregii 
lumi în lupta pentru pace și 
■înțelegere între popoare.

L. ROLEA

faptă
conomii de peste 6.000 lei lu
nar le-au spus ei. A trecut 
deja o parte din timp. Să ve
dem care este situația...

S-a constatat astfel că 
rii realizaseră economii 
nu ținuseră o evidență 
cisă a lor.

S-a hotărât atunci ca, 
tru cunoașterea sigură a rezul
tatelor fiecărui tânăr în parte 
să se alcătuiască graficul zil
nic al rezultatelor obținute de 
membrii brigăzii. Din grafic 
a reieșit Imediat că Maria Ce- 
peliuc, Ion Hanzu, Ana Da
mian șl alți muncitori realiza
seră economii însemnate. Ma
ria Feteanu și Maria Tudoroiu 
«• dimpotrivă - mai risipeau 
material. Brigada a stabilit să 
se organizeze un schimb de 
experiență între muncitorii 
fruntași și tinerii mai puțin 
calificați pentru ca și aceștia 
din urmă să studieze metodele 
cele mai economice de croit. 
Tinerii au cerut totodată ca 
redeshiderea cursului de ridi
care a calificării să se facă 
mai repede, lucru care s-a și 
realizat. De la prima lecție, 
toți membrii brigăzii au fost 
prezenți.

...Toate acestea s-au petrecut 
pe parcursul unei singure luni, 
iar rezultatele se și văd. Nu, 
nu e vorba numai de faptul că 
sectorul unde lucrează brigada 
a devenit mai frumos, mai 
curat (fetele au adus aici ghi
vece cu flori, au pus perdele 
la ferestre, fiecare .își curăță 
locul de njuncă etc,), dar și 
de faptul că acum pregătirea 
lucrului pentru a doua ziț se 
face cu o zi înainte, de faptul 
că de la începutul întrecerii 
nici chiar Maria Tudoroiu, cea 
mai tânără din brigadă, n-a 
depășit cifra de două piese re- 
turnate, iar Feteanu, una din
tre muncitoarele care risipeau 
materiale, se situează azi prin
tre fruntașii în realizarea eco
nomiilor : numai în cursul lu
nii iulie ea a economisit pie
le pentru fețe de pantofi în 
valoare de peste 1.000 lei.

„Fiecare tînăr din brigadă a 
ajuns azi fruntaș, toate anga
jamentele primei luni au fost 
îndeplinite", își spune cu bu
curie Maria Cepeliuc. Dar tot 
ea își face singură observații: 
„Nu te grăbi cu lauda I Rezul
tatele sînt bune. De la data 
cînd ți-ai luat angajamentele 
în întrecerea pentru titlul de 
colectiv de muncă fruntaș n-a 
trecut însă decît o lună. Mai 
sînt încă două. Și în următoa
rele două luni trebuie să înde
plinim punct cu punct toate 
angajamentele!“

tine- 
dar 
pre-

pen-

Am să spun

cu

este însuflețit de

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj
(Urmare din pag. l-a)

Informații

★

(Agerpres)
Membrii delegației Asocia

ției de prietenie sovieto-romî-

VA PREZENTĂM AZh

în cursul dimineții de marți, 
membrii delegației conduse 
de Jose Aguilera Maceira, 
adjunct al ministrului Edu
cației din Republica Cuba, 
au făcut vizite la Sfatul popu
lar al Capitalei și la Comite
tul Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor.

După amiază, oaspeții au 
vizitat Muzeul satului din 
București.

ne, care ne vizitează țara, 
s-au întâlnit marți seara cu 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Capitală. La Casa 
prieteniei romîno-sovietice 
erau prezenți numeroși mun
citori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderile bucurește- 
ne, oameni de știință, artă și 
cultură, precum și membri ai 
Consiliului general A.R.L.U.S.

Au participat reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Popas la Piatra teiului.

lecfia extraordinar de bogată și 
variată .de minerale etc. Cu alte 
cuvinte li se oferă sfudenfilor o 
largă posibilitate de dobîndire a 
unei baze temeinice de cunoștin
țe în lumea plantelor, să dezlege 
tainele bogăfiilor solului și sub
solului patriei pentru a contribui 
la valorificarea lor.

Facultățile de filologie, de is- 
torie-filolosofie, de științe juri
dice, precum și noua Facultate 
de științe economice oferă, de 
asemenea, studenfilor largi posi
bilități de pregătire pentru vii
toarea profesiune.

Pentru pregătirea lor profesio
nală, studenții găsesc un puter
nic sprijin în Biblioteca centrală 
universitară, în bibliotecile facul- 
tăfilor și în bibliotecile căminelor, 
studențești, care au împreună un 
fond de publicații de aproape 
două milioane de volume, înre- 
gisfrînd o creștere anuală de

proximativ 40.000 volume. Re
țeaua de biblioteci dispune de 
46 săli de lectură cu peste 2000 
locuri.

Biblioteca Centrală, cu filialele 
sale din facultăți, s-a dezvoltat 
in ultimii 15 ani mai mult decît 
în cei 80 de ani de cînd a luai 
fiinjă. Datorită sprijinului acordat 
de partid și guvern, recent a fost 
terminat și dat în folosință un 
nou și modern depozit de cărți, 
cu o capacitate de adăpostire a 
încă două milioane volume.

Condijiile de trai ale studen
ților se îmbunătățesc din an în 
an. S-au construit și dat în folo- 
sinfă în ultimii ani în centrul uni
versitar Cluj 6 cămine noi și sînt 
în curs de construcție 5 cămine 
și o cantină cu 1000 locuri în- 
tr-un singur schimb, realizări care 
împreună Cu. posibilitățile exis
tente vor permite ca în viitorul 
apropiat să poată fi satisfăcute 
din ce în ce mai bine cerințele 
de cazare și masă ale studenfi
lor.

De asemenea, asistența medica
lă a studenților este asigurată de 
Policlinica studențească, consul
tațiile și tratamentul fiind gratuite.

Grădina botanică și Parcul 
Sportiv al universității oferă stu
denților posibilitatea de a se re
crea și de a activa în formațiile 
sporfive, pregătindu-se să ia par
te la diferite competiții sportive.

Un loc important în viața stu
denților îl ocupă activitatea cultu
rală. Studenții participă și își ma
nifestă și dezvoltă talentul lor în 
formațiile, devenite tradiționale, 
de cor (compus din 200 studen(i), 
de dansuri populare, de teatru 
(în limba romînă, maghiară și ger
mană), de muzică populară și 
ușoară precum și în brigăzile ar
tistice de agitafie organizate, fie 
în cadrul universității, fie în ca
drul Casei de cultură a studenfi
lor din Cluj.

Desigur, această prezentare a 
Universităfii „Babeș-Bolyai" din 
Cluj este foarte sumară. Ne-ar 
trebui pagini de ziar pentru a 
ilustra viaja care pulsează în a- 
cest mare edificiu de învățămînt. 
Lăsăm viitorilor studenți bucuria 
de a cunoaște universitatea în 
care învafă în toată amploarea 
ei, începînd din prima zi de fa
cultate.

„Duelul" Gheorghiu—Parma va decide 
campionul mondial de șah pentru juniori

în aceste zile, la Haga, și-au 
dat întâlnire peste 30 de șa
hiști juniori pentru a stabili 
pe campionul lumii. Competi
ția, inaugurată în 1951, a cu
cerit tradiție și popularitate, 
desfășurîndu-se din doi în doi 
ani. Pe listele învingătorilor 
au figurat nume ce au deve
nit după aceea celebre în lu
mea pătratelor albe și negre. 
Marii maeștrii Boris Spasski 
(U.R.S.S.), Bora Ivkov (Iugo
slavia). Oscar Panno (Argen
tina) William Lombardy 
(S.U.A.) au fost campioni 
mondiali de juniori. Numai 
cîștigătorul ediției de anul tre
cut, argentinianul Carlos Bi- 
litzki, este „numai" maestru 
internațional...

Anul acesta, printre cei 
care aspiră la titlul celui mai 
tînăr campion al lumii se 
află și un junior romîn : ta
lentatul nostru maestru FLO
RIN GHEORGHIU, campionul 
de... seniori al țării. Pînă în 
prezent, el a obținut un suc
ces remarcabil. în grupa pre
liminară, Florin o ocupat pri
mul loc (neînvins) cu 5 punc
te din 6 posibile, lăsînd la 1 
punct și jumătate în urmă pe 
cel de-al doilea clasat. Iar în 
turneul final, care reunește 
12 dintre cei mai buni parti
cipanți, reprezentantul nostru 
se află de asemenea neînvins

în frunte, cu 5 și jumătate 
puncte după 6 partide.

La Haga, Florin Gheorghiu 
este secondat de... colegul său 
de club, maestrul CORVIN 
RADOVICI, excelent antre
nor, analizator, sfătuitor. în 
dorința de a vă oferi amănun
te inedite asupra marii între
ceri, am luat legătura tele

— Cum se desfășoară lupta 
în turneul final ?

— După șase runde, în 
cursa pentru titlu au mai ră
mas doi jucători : Florin 
Gheorghiu și iugoslavul Par
ma. Ambii au avut un start 
fantastic: 5 și jumătate punc
te din 6 partide. Au rămas 
la 2 puncte în urmă, repreInterviu telefonic cu maestrul Corvin Radovici

fonică cu Haga, profitând de 
cîteva clipe de răgaz ale ma
estrului Radovici:

— Care este nivelul general 
al turneului ?

— Foarte ridicat. Toți par
ticipanții sînt excelent pregă
tiți teoretic. La punct cu toa
te inovațiile. Se joacă îndrăz
neț, tineresc. Ceea ce nici nu-i 
de mirare, dat fiind vîrsta 
particiipanților. Cel mai „bă- 
trîn“ n-a împlinit 19 ani.

— Cine este mezinul con 
cursului ?

— în turneul final, finlan
dezul Vesterinen, cu cîteva 
luni mai mic decît Florin. Are 
17 ani. Florin i-a împlinit în 
aprilie. Dintre toți participan
ții, argentinianul Rubinetti 
— 16 ani.

zentantul U.R.S.S. Kuindji 
(cel care în preliminarii reu
șise 6 și jumătate puncte) și 
olandezul Zuidema, care a 
furnizat marea surpriză de 
a-1 fi eliminat pe puternicul 
jucător cehoslovac Hort, unul 
dintre favoriții competiției. 
„Duelul" Gheorghiu—Parma 
va cunoaște dezlegarea în 
partida directă dintre cei doi 
lideri, programată tocmai în 
penultima rundă. Va fi, fără 
îndoială, o încununare demnă 
a acestei frumoase întreceri. 
De pe acum, organizatorii 
scontează într-un record de 
spectatori.

— Ce partidă este conside
rată drept cea mai bună din
tre cele susținute de Flo
rin 7

— Victoria din runda a 
Hl-a la spaniolul Calvo. Cal
vo, cu negrele a jucat ■*- bine
înțeles — indiana veche, dînd 
albului un mai mare avantaj 
de spațiu. Consecvent stilului 
său combinativ, Florin a ales 
un plan legat de mari compli
cații. El a sacrificat o piesă, 
pe urmă, spre surprinderea 
generală. încă una. Calvo s-a 
apărat cu cele mai bune mu
tări și la un moment dat se 
părea că combinația albului 
este greșită. Dar Florin calcu
lase mai bine și mai departe 
decît noi toți. El a recâștigat 
forțat o piesă și după schim
bul damelor a rezultat un fi
nal în care turnul și doi pioni 
ai albului au biruit perechea 
de nebuni de care dispunea 
negrul. Marii maeștri prezenți 
aici afirmau că această reali
zare merită un premiu spe
cial de frumusețe.

★
Florin Gheorghiu continuă să 

rămînă liderul campionatului mon
dial de șah rezervat juniorilor 
care se desfășoară la Haga. In 
partida cu suedezul Kinnmark ju
cătorul romîn a obținut o frumoa
să victorie, fofalizînd acum 6'/a 
puncte. El este urmat în clasament 
de iugoslavul Parma cu î'/î punc
te, care a pierdut partida cu 
Kuinjî (U.R.S.S.).

T. VALERIU

Jocurile Universiadei 
de la Sofia

SOFIA 29 (Prin telefon de la 
trimisul special „Agerpres"):

După frumoasa victorie realiza
tă luni în proba feminină de flo
retă de echipa R.P.R. (Olba Sza
bo, Ana Ene, Maria Vicol și Eca- 
ferina Orb-Lazăr), tînăra noastră 
înotătoare Sanda Iordan a adus 
mărfi cea de-a doua medalie de 
aur delegafiei sportive studen
țești a R. P. Romîne care parti
cipă la Universiada de la Sofia. 
Concurînd în finala probei de 
200 m bras Sanda Iordan a răs
turnat toate pronosticurile, repur- 
tînd o victorie de prestigiu în 
fafa unor sportive consacrate în 
natația internațională. Ea a fost 
cronometrată cu timpul de 
2’59"6/10. Performanfa realizată 
de Sanda Iordan este deosebit de 
valoroasă dacă finem seama că 
ea a reușit să o învingă pe fosta 
recordmană mondială Gosden (An
glia) clasată pe locul doi cu 
3’00"8/10 și pe Kovalenko 
(U.R.S.S.) — 3’01 "2/10.

In competifia de sărituri de la 
trambulină reprezentantul R. P. 
Romîne, Gh. Banu a obținut cea 
de-a doua medalie de bronz ocu- 
pînd locul trei cu 121,78 puncte 
după japonezul Tossa — 138,89 
puncte și H. Rosenfeld (R. F. Ger
mană) 128,24 puncte. O frumoa

să victorie a repurtat echipa de

polo pe apă a țării noastre în
vingătoare cu 10—1 (3—0; 3—0; 
2—1; 2—0) în partida cu R. P. 
Bulgaria.

Pînă în prezent se poate afir
ma că tinerii noștri sportivi au 
avut o frumoasă comportare în 
cele 5 zile de concurs cucerind 
2 medalii de aur, 2 de argint și 
4 de bronz. Echipa R. P. Romîne 
se află pe locul trei în clasament 
după echipele U.R.S.S. și Japo
niei care pînă acum au cucerit 
cele mai multe medalii.

★
Tînărul nostru campion de te

nis Ion Țiriac a practicat un joc 
eficace în partida cu Pawlik (R. F. 
Germană) din cadrul sferturilor de 
finală obținînd o clară victorie 
cu 6—4; 6—-4. El s-a calificat 
pentru semifinale alături de cam
pionul brazilian Ribeiro și iugo
slavii Jovanovici și Pitici.

★
Tn competifia de volei echipa 

masculină a R. P. Romîne a în
vins cu 3—0 echipa Iranului.

★
Echipa de baschet a R. P. Ro

mîne a obfinut o categorică vic
torie cu 108—34 (50—17) în fața 
echipei Turciei avînd cea mai 
bună jucătoare în Nicoleta Pre- 
descu (24 puncte).

Vizitați splendidul nostru litoral!
Petreceți zile minunate 

la Mamaia, Eforie, Vasile Roaitâ 
Mangalia, Tekirghiol

Agențiile O. N. T. Car păți din București și din 
țară primesc înscrieri pentru orice durată în 
condiții avantajoase, cu 50 la sută reducere 

pe C. F. R.

In întreaga tară începe 
la 1 septembrie primirea 

abonamentelor la

Publicațiile sovietice
pentru anul 1962

Abonamentele se primesc de oficiile 
poștale și factorii poștali, difuzor» 
de presă din instituții și întreprinderi



DE PESTE UDTDDE
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania este în folosul 

păcii și securității
BERLIN 29 (Agerpres). — 

Presa democrată berlineză 
din 29 august acordă un loc 
central declarației președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, ca 
răspuns Ia întrebarea ziaris
tului american D. Pearson. 
Ziarul „Neues Deutschland" 
publică textul integral al răs
punsului lui N. S. Hrușciov 
sub titlul: „Hrușciov propu
ne din nou puterilor occiden
tale garanții solemne în ce 
privește libertatea și indepen
dența orașului liber Berlinul 
occidental”. Expunînd princi
palele puncte ale declarației 
șefului guvernului sovietic, 
ziarul subliniază : „Trebuie să 
înceteze tergiversarea înche
ierii Tratatului de pace. Un 
atac împotriva R.D.G. ar pro
voca un război nuclear gene
ral. Întreaga zarvă în jurul 
„libertății vest-berlinezilor" 
este o fățărnicie. Așa-zisa cri
ză a Berlinului este dezlăn
țuită artificial în scopul agra
vării încordării“.

Alte ziare din capitală pu
blică expuneri amănunțite ale 
declarației lui N. S. Hrușciov 
sub următoarele titluri: „Să 
se lege mîinile revanșarzilor" 
(„Berliner Zeitung"), „Trata
tul de pace nu poate fi amî- 
nat" („Tribune"), „Garanții 
trainice orașului liber Berli
nul occidental" („Neue Zeit").

★
PARIS 29 (Agerpres). — 0- 

pinia publică democrată din

Franța sprijină călduros pro
punerile guvernului sovietic 
privind semnarea Tratatului 
de pace cu cele două state 
germane și reglementarea pro
blemei Berlinului occidental.

Biroul Sindicatului ferovia
rilor de la nodul de cale-fe- 
rată Hellemmes-Ronchin (de
partamentul Nord), afiliat 
la C.G.T. din Franța, a adop
tat o rezoluție de protest „îm
potriva propagandei minci
noase a posturilor franceze de 
radio și televiziune și împo
triva poziției guvernului fran
cez care se situează pe pozi
țiile „războiului rece" și re- 
vanșismului militariștilor ger
mani". In continuare în rezo
luție se arată că „propune
rile de pace ale U.R.S.S. pri
vind încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane și transformarea Berli
nului occidental într-un oraș 
liber, demilitarizat, reprezintă 
o bază pentru o examinare 
rezonabilă și asigură posibili
tatea de a se începe neîntâr
ziat tratativele în scopul nor
malizării situației".

In timpul festivităților con
sacrate celei de-a 17-a ani
versări a eliberării Franței de 
sub ocupanții hitleriști, locui
torii suburbiei pariziene Al- 
fortville au adresat președin
telui de Gaulle o rezoluție în 
care cer ca guvernul francez 
să manifeste inițiativă pentru 
a se începe tratativele și pen-

F.M.T.D. salută propunerile sovietice 
referitoare la încheierea Tratatului 
de pace cu ambele state germane

BERLIN 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Pe adre
sa Consiliului Central al 
Uniunii Tineretului Liber 
German a sosit o telegra
mă din partea secretaria
tului Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat din 
Budapesta în care F.M.T.D. 
salută propunerea Uniunii So
vietice cu privire la încheie
rea Tratatului de pace cu

ambele state germane, precum 
și măsurile guvernului din 
R.D.G. în scopul apărării 
frontierelor. încredințăm pe 
tinerii din R.D.G., se subli
niază în telegramă, că tinere
tul iubitor de pace din în
treaga lume este solidar cu 
el în lupta pentru încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia chiar în decursul acestui 
an.

tru a se semna Tratatul de 
pace cu cele două state ger
mane.Declarația guvernului R. P. Bulgare

SOFIA 29 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
Telegrafică Bulgară, Ia 28 au
gust s-a publicat la Sofia de
clarația guvernului Republicii 
Populare Bulgaria în proble
ma încheierii Tratatului de 
pace cu Germania.

Guvernul Republicii Popu
lare Bulgaria declară că pen
tru a pune frîu militarismu
lui vest-german este necesar 
ca încă anul acesta să fie 
semnat Tratatul de pace cu 
cele două state germane și 
Berlinul occidental să fie 
transformat pe această bază 
într-un oraș liber, demilitari
zat. De aceea, guvernul bulgar 
aprobă și sprijină în întregi
me eforturile permanente ale 
Uniunii Sovietice și R.D. Ger
mane urmărind reglementarea 
pașnică a problemei ger
mane.

Provocări fasciste 
la frontiera 

Berlinului democrat
BERLINUL OCCIDENTAL 

29 (Agerpres). — TASS trans
mite : Elemente reacționare 
au încercat să provoace dezor
dini la frontierele ce despart 
Berlinul occidental și sectorul 
democrat al orașului, benefi
ciind în această privință de 
sprijinul autorităților vest- 
berlineze.

La 27 august un grup de 
elemente fasciste au pă
truns din sectorul francez al 
Berlinului occidental pe teri
toriul Berlinului democrat și 
au încercat să distrugă bara
jele instalate la frontieră. Pri
mind o ripostă din partea po
liției populare, provocatorii 
s-au retras în grabă.

Uniunea Sovietică a hotărît 
amînarea trecerii în rezervă 

a unor militari sovietici 
pînă după rezolvarea 

problemei germane
MOSCOVA 29 (Agerpres) 

TASS ( transmite : C. C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat o 
hotărîre referitoare la amîna- 
rea temporară, pînă la înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania, a trecerii în rezervă 
a soldaților, matrozilor, ser
genților și plutonierilor al că
ror termen de serviciu expiră 
în anul 1961.

Uniunea Sovietică, se arată 
în hotărîrea publicată, nu poa
te să nu facă acest pas silit 
în condițiile în care statele 
membre ale N.A.T.O. agra
vează în chip și fel situația 
internațională, proferează a- 
menințări directe la adresa 
U.R.S.S. și celorlalte state so
cialiste, intensifică cursa înar
mărilor, ațîță isteria război
nică.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul 
sovietic exprimă speranța că 
înțelepciunea va triumfa în 
rîndurile cercurilor conducă
toare din S.U.A., Anglia și 
Franța și din celelalte state 
occidentale, iar puterile occi
dentale nu vor acționa în po
fida voinței popoarelor vital 
interesate în menținerea și 
consolidarea păcii.

Amintind că politica U.R.S.S. 
este o politică a păcii, C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniș
tri declară: Uniunea Sovietică 
ca si toate țările comunității 
socialiste nu are probleme în 
relațiile cu alte state pe care ar 
dori să le soluționeze prin 
forța armelor.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri subliniază că pro
blema reglementării pașnice 
cu Germania trebuie să fie so
luționată de comun acord, 
Iuîndu-se în considerare inte
resele legitime ale tuturor păr
ților. Noi, se indică în hotărîre, 
nu vrem să dictăm nimănui 
condițiile noastre. Dar în loc 
să examineze într-un spirit 
constructiv propunerile sovie
tice, guvernele puterilor occi
dentale răspund prin amenin
țări și prin intensificarea pre- 
parativelor de război.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri subliniază că 
U.R.S.S., care promovează ac
tiv și consecvent o politică de 
pace și coexistență pașnică 
nu se va lăsa abătută de 
pe această cale prin nici 
un fel de amenințări și 
tentative de intimidare. Tot
odată, în hotărîre se arată că 
puterile occidentale încearcă 
să transforme problema Tra
tatului de pace german și a 
Berlinului occidental într-un 
obiect de încercare a forțelor.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri declară că dacă în 
legătură cu semnarea Tratatu
lui de pace cu Germania im
perialiștii vor încerca din nou 
să ne atragă în viitoarea unui 
război sîntem ferm hotărîți să 
terminăm o dată pentru tot
deauna cu forțele care gene
rează agresiunea. Amatorii de 
aventuri trebuie să știe că 
dacă vor declanșa un război, în 
condițiile noului raport de for
țe existent în prezent pe a-

rena mondială, agresorii vor fi 
zdrobiți.

C.C. al P.C.U-S. și Consiliul 
de Miniștri consideră necesar 
să ia măsuri trainice care să 
asigure securitatea țării. In 
hotărîre se subliniază că a fost 
provizoriu oprită reducerea 
forțelor armate, proiectată 
pentru acest an, au fost în 
oarecare măsură sporite chel
tuielile de apărare, și au fost 
luate măsuri în vederea creș
terii capacității de luptă a for
țelor armate.

Uniunea Sovietică, declară 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri, nu va face nici o 
dată prima uz de arme, dar 
forțele armate vor fi în per
manență și pe deplin pregătite 
de luptă pentru a da o ripostă 
nimicitoare oricărui agresor.

Avem nevoie de pace. întin
dem o mînă prietenească po
poarelor S.U.A., Angliei, Fran. 
ței, popoarelor tuturor țărilor : 
să trăim în pace, să întărim 
pacea. Prin eforturile comune 
ale popoarelor pacea poate fi 
apărată.

Puterile coloniale 
nesocotesc declarația 
O. N. U. cu privire 

la lichidarea 
sistemului colonial
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

— TASS transmite: Guver
nul sovietic a cerut ca cea 
de-a 16-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. să ia în dis
cuție problema felului cum 
este îndeplinită declarația cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Acțiunile puterilor colonia
liste care nesocotesc declara
ția O.N.U., se subliniază în 
notă, reprezintă o sfidare la 
adresa Organizației Națiunilor 
Unite

Vicepreședintele Indiei 
l-a primit 

pe ambasadorul 
R. P. Romîne

NEW DELHI. - La 26 au
gust, vicepreședintele Indiei, 
S. Radhakrishnan, l-a primit 
pe ambasadorul romîn Nico- 
lae Cioroiu în legătură cu a- 
propiata sa plecare din India, 
în aceeași zi, ambasadorul ro
mîn a făcut o vizită președin
telui Camerei Populare a Par
lamentului, A. Ayyangar. Vi
zita a decurs într-o atmosfe
ră prietenească.

Situația din Brazilia 
continuă să rămînă 

încordată
CURENTUL DE OPINIE IN SPRIJINUL NOULUI PREȘEDINTE 
CONSTITUȚIONAL BRAZILIAN JOAO GOULART CĂPĂTĂ O 

MARE AMPLOARE IN ÎNTREAGA ȚARA.
BRASILIA 29 (Agerpres). — 

Situația din Brazilia în urma 
demisiei lui Quadros continuă 
să fie încordată și echivocă.

Președintele ad-interim Ma
zilii, a declarat că-și va da 
demisia dacă Congresul va 
sprijini poziția negativă a 
militarilor în ce privește vi
cepreședintele Goulart.

Santiago Dantas, vicepre
ședintele Partidului muncito
resc din Brazilia, a declarat 
că „preluarea funcției de pre
ședinte de către Goulart re
prezintă singura rezolvare ac
ceptabilă pentru noi. Conside
răm că el trebuie să aibă pu
terea în acest moment".

★
PARIS 29 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță 
că vicepreședintele Braziliei, 
Joao Goulart care se află la 
Paris a hotărît să se înapoieze 
în Brazilia. El a declarat : 
„Cea mai mare preocupare a 
mea este ca în țară să fie res
pectată ordinea legală. îmi 
voi îndeplini îndatoririle con
stituționale ce-mi revin.

„Am încredere în patriotis
mul tuturor oamenilor respon
sabili din țara mea, a adăugat 
J. Goulart. Ca întotdeauna, 
sînt gata să primesc orice so
luție bună în scopul menți
nerii legalității și apărării 
idealurilor sacre ale patriei".

Vicepreședintele Goulart a 
declarat că își întrerupe călă
toria „pentru a răspunde ape
lului numeroșilor prieteni și 
numeroșilor membri ai con
gresului brazilian. Aceștia, a

precizat Goulart mi-au afir
mat că consideră hotărîrea 
mea de a reveni în Brazilia ca 
fiind o colaborare la tratati
vele care se desfășoară la Bra
zilia".

★
BRASILIA 29 (Agerpres). — 

La 28 august fostul președinte 
al Braziliei, Janio Quadros, a 
părăsit Brazilia plecînd în 
străinătate.

După cum anunță agenția 
France tress, la plecare, la 
Santos, pe bordul pachebotului 
„Uruguay Star" fostul preșe
dinte al Braziliei a declarat: 
„Acum m-au expulzat dar vă 
promit un lucru : voi reveni".

Demisia lui Quadros din 
funcția de președinte și ple
carea lui din țară atestă a- 
mestecul Washingtonului. în 
treburile interne ale Braziliei. 
Reprezentanții oficiali ai 
S.U.A. nu au făcut un secret 
că nu văd cu ochi buni orien
tarea independentă a politicii 
guvernului Braziliei.

Corespondentul din Washing
ton al ziarului „New York Ti
mes" scrie următoarele: „nu 
este pentru nimeni un secret 
că Statele Unite ar fi neliniș
tite dacă Goulart ar prelua 
funcția de președinte... Aici se 
subliniază că alegerea lui Gou
lart în funcția de președinte 
poate ridica în fața Statelor 
Unite o problemă mult mai 
serioasă în legătură cu Ame
rica Latină, decît cea de care 
s-au lovit în legătură cu poli
tica externă independentă a 
lui Quadros".

PĂMÎNTUL VĂZUT
DE PE MAGISTRALA COSMICĂ
Fotografii luate de pilotul cosmonaut al U.R.S.S.,Gherman Titov

n zborul pe nava cosmică 
„Vostok II", — povesteș
te pilotul cosmonaut — 
am luat cu mine un apa
rat de filmat „Konvas" și 
am încercat prin ilumina

torul cabinei să fotografiez Pămîntul și 
cerul". Cit ev a din aceste fotografii 
luate pe peliculă colorată, au fost pu
blicate In alb-negru de ziarul „Prav
da", după care le reproducem și noi.

In prima fotografie este înfățișat 
Pămîntul acoperit parțial de nori șl de 
umbrele acestor nori. Cu cit privim 
mai mult spre orizont, cu atît pătura 
de nori acoperă mai mult suprafața 
pămîntului. Pe linia orizontului se ob
servă cerul negru, desenat parcă din 
tuș. Pe el se văd stele strălucitoare 
care luminează cu o lumină vie. In 
partea de jos și spre dreapta sus ale 
acestei fotografii sînt prinse conturu
rile iluminatorului.

A doua fotografie arată cum apare 
Pămîntul atunci cînd cosmonautul îl 
privește în jos, vertical. Printre grăme

zile de nori se vede suprafața pămîn
tului, pe care se observă albiile mari
lor fluvii. In partea de jos a fotogra
fiei se remarcă foarte bine marginea 
păturii de nori.

„Eu am fotografiat pămîntul și prin 
ochiul de bord al instalației optice 
„Vzor" — povestește în continuare 
G. S. Titov — Săgețile de pe obiecti
vul iluminatorului indică direcția zbo
rului navei cosmice", (Fotografia nr, 3).

Și încă o fotografie (nr. 4). Pe ea se 
observă înălțimile muntoase.

Pămîntul de pe orbita pe care a zbu
rat cu o viteză enormă „Vostok 11", se 
vede foarte frumos, ca o floare 
multicoloră. In fotografiile publicate 
aceste culori nu se deosebesc; dar 
cu toate acestea fotografiile publi
cate dau o Imagine despre felul cum 
apare planeta noastră atunci cînd este 

privită din Cosmos. Ele ne vorbesa 
despre măreața victorie a omului so
vietic care s-a ridicat în înaltul cos
mosului și a efectuat peste 17 rotații în 
jurul Pămîntului.

Lucrările conferinței de la Geneva 
pentru încetarea experiențelor nucleare
GENEVA 29 (Agerpres). — 

La 28 august a avut loc la Pa
latul Națiunilor o ședință or
dinară a conferinței celor trei 
puteri pentru încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. 
Ședința a fost prezidată de 
S. K. Țarapkin, reprezentan
tul U.R.S.S.

A continuat discutarea do
cumentelor și propunerilor pe 
care le examinează conferin
ța. S. K. Țarapkin a arătat că

sistemul de control fără de
zarmare, căruia îi face publi
citate Occidentul, reprezintă 
în fond o rețea de spionaj.

Actuala situație internațio
nală, a spus reprezentantul 
Uniunii Sovietice, demon
strează cit se poate de con
vingător că problema încetă
rii experiențelor cu arma 
nucleară nu poate fi rezolvată 
decît simultan cu problema 
dezarmării. S. K. Țarapkin a

subliniat că Uniunea Sovietică 
este gata să semneze imediat 
acordul referitor la dezarma
rea generală și totală. Dacă 
puterile occidentale vor sem
na și ele un astfel de acord, 
a spus el, U.R.S.S. va accepta 
orice control asupra dezar
mării, inclusiv asupra încetă
rii experiențelor nucleare.

Următoarea ședință a con
ferinței a fost fixată pentru 
30 august.

în Cuba se desfășoară un vast program de culturalizare a maselor. In fotografie : 
muncitori din Cuba învățînd să citească.
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Mitingul de la Stanleyville consacrat 
creării Partidului Național 

al lui Lumumba
STANLEYVILLE 29 (Ager

pres). _  La 27 august, la
Stanleyville, în piața Patrice 
Lumumba, a avui loc un mare 
miting dl locuitorilor din acest 
oraș și din împrejurimi consa
crat contopirii celor două mari 
partide naționale congoleze 
într-un singur partid politic 
care a căpătat denumirea de 
Partidul Național al lui Lu
mumba (P.N.L.)

In aplauzele puternice ale 
asistenței, Keleko Dominique a 
anunțat numirea lui Antoine 
Gizenga ca președinte națio
nal provizoriu al partidului. El 
a scos în relief rolul de seamă 
al lui Gizenga în lupta împo
triva încercărilor cercurilor 
imperialiste și colonialiste de 
a sugruma mișcarea de masă 
a congolezilor pentru libertate.

A luat apoi cuvîntul la mi
ting Antoine Gizenga, care a 
declaTaf printre altele : „Viața 
noastră, lupta noastră, mai cu 
seamă în ultimii ani, au de
monstrat cît de importantă și

de necesară este unitatea tu
turor forțelor politice care se 
pronunță pentru o autentică 
libertate si independență a re
publicii. Numai un partid unic, 
grupînd pe cei mai bun fii 
ai poporului congolez și care 
se sprijină pe poporul său, 
poate repurta victoria în lupta 
grea pentru independența ță
rii".

Vorbitorul a relevat că în 
fruntea forțelor ostile Congou- 
lui se află astăzi Statele Unite 
care se străduiesc din răspu
teri să-și instaureze în Congo 
influența și să ocupe locul 
partenerului lor învins. Aceste 
cuvinte ale lui Gizenga au 
fost primite cu o furtună de o- 
vațli de mulțime care scan
da : „Jos americanii 1".

A. Gizenga a condamnat ac. 
țiunile O.N.U. în Congo care 
nu contribuie la normalizarea 
situației în țară.

Mitingul a prilejuit o puter
nică demonstrație a sprijinului 
acordat noului partid.

IALTA- — La 29 august 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.RSS., Nikita 
Hrușciov, a făcut o vizită pre
ședintelui Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, Ia reșe
dința acestuia pe litoralul de 
sud al Crimeii, unde se află 
la odihnă.

MOSCOVA 29 (Agerpres). - 
TASS transmite :

După cum relatează ziarul

„Ekonomiceskaia Gazeta", în
tr-un viitor apropiat pe liniile 
sovietice de transporturi ae
riene vor fi puse în circulație 
noile avioane cu reacție 
..TU-124" și avioanele turbo
propulsoare . „AN-24”. In
cursul septenalului (1959— 
1965) avioanele cu piston în
vechite vor fi înlocuite prin 
aeronave mai perfecționate și 
economice.
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