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Ne mai despart puține zile de data deschiderii cursurilor învățămîniului agrozootehnic de masă. La aceste cursuri sînt chemați să se înscrie într-un număr dt mai mare tinerii colectiviști și tinerii lucrători din gospodăriile de stat. Aceasta trebuie să fie acum una din preocupările de căpetenie ale organizațiilor U.T.M. sătești. Cum se pregătesc ele pentru deschiderea cursurilor ? în cele ce urmează am căutat să cuprindem cîteva aspecte ale acestor colțuri ale țării. pregătiri in diferite

Mai e ceva de făcut

Pentru 5 000 kg 
porumb boabe 

la hectar
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i n en s c r îr 1 1s
La gospodăria colectivă Dra- gomirești din regiunea București, au sosit care vor date în această nă la cursurile grozootehnice. năra inginer gronom Pia Pivas le-a consultat. în funcție de cuprinsul primelor lecții, ea a procurat materialul broșuri,

lecțiile fi pre- iar- a- Tî- a-

Și po-be de grîu mulaje, fm- cu consi-rumb, preună liul de conducere și sub îndrumarea organizației de partid, s-au fixat zilele și orele cînd se vor ține lecțiile și seminariile. în programul stabilit se prevede ca după unele seminarii să se facă cu cursan- ții și lecții prac- exem- tarlalele

eil grîu, care a răsărit frumos, inginera le va explica cursanților dacă grîul este bine înfrățit și dezvoltat, dacă este și de ce este necesar să se dea îngrășăminte chimice pe unele suprafețe. Toate a- cestea sînt lucruri bune, lecție Deci prima poate înce-

Multe lucruri folositoare Învață tinerii de la Uzina mecanică din Galați la cursurile de ridicare a calificării. Iată un grup de tineri în timpul unei lecții, unde inginerul Constantin Ilorescu le explică procesul tehnologic al fabricării valvelor de distribuție Foto : O PLECAN
Cu grijă

gospodăreascăîn fiecare întreprindere, în secții sau ateliere, la fiecare loc de muncă există multe, numeroase posibilități care fac ca sarcinile de plan ale întreprinderilor să poată fi îndeplinite și depășite, să se producă mărfuri mai bune, mai frumoase, mai ieftine. Toate aceste posibilități le numim — printr-o expresie de acum consacrată — „rezerve interne".Valorificarea cit _______mai eficientă a rezervelor interne cere din partea colectivelor, în ansamblu, ca și fiecărui muncitor în parte, răspundere pentru munca pe care o face, pentru treburile întreprinderii, dorința de a face ca produsele sale să fie cit mai apreciate de rători.în legătură cu aceste probleme. cu contribuția pe care tinerii o aduc la reducerea prețului de cost al produselor, la valorificarea rezervelor interne ale întreprinderii am avut zilele trecute o discuție cu tovarășul Nicolae Chirău, directorul întreprinderii „Cauciucul Quadrat" din Capitală.— La noi în întreprindere, ne-a spus dînsul, valorificarea rezervelor interne a devenit o problemă care preocupă acum un număr foarte mare de muncitori, tehnicieni și ingineri. Printre aceștia sînt și numeroși tineri. Vorbind despre rezultate s-ar putea da numeroase exemple, întrucît întreprinderea și-a îndeplinit și

depășit în primele 10 luni ale anului sarcinile de plan la toți indicii, succes la care a contribuit fără îndoială și valorificarea rezervelor interne. Dar să z>e oprim asupra unui singur aspect: reducerea prețului de cost al produselor.— Ce rezultate s-au obținut în această privință în întreprindere ?— în primele 10 luni ale a-

. _ Șiuna din principalele surse de economii. De aceea am și luat măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru a- sigurarea unui control riguros la folosirea calibrelor. Ca urmare, pe întreprindere, calitatea produselor a crescut in mod simțitor. Dovadă și faptul că numărul scăzut

lității produselor constituie

în 400 de gospodării agricole 
de stat din întreaga țară se con
tinuă pregătirile pentru a se ob
ține în anul viitor de pe supra
fețe însemnate recolte de 5.000 
kg porumb boabe la hectar în 
culturi neirigate. Lucrările de pre
gătire și fertilizare a terenurilor 
au fost executate în cea mai mare 
parte. Arăturile au fost exe
cutate la 30—35 cm adincime, 
cu excepfia terenurilor cu stratul 
arabil subțire. Aceste terenuri au 
fost arate la 40 cm adincime, 
cu întoarcerea brazdei la grosi
mea stratului arabil.

în toate gospodăriile agricole 
de sfat cea mai mare parte din 
îngrășămintele naturale și chimice 
se aplică o dată cu arăturile a- 
dînci. Se încorporează, în func
ție de condițiile climatice și gra
dul de fertilitate a solului, cîte 
20-—40 tone gunoi de grajd la 
hectar, precum și cîte 400 kg 
superfosfaf și 200 kg îngrășămin
te «zoioase.

Sămînța necesară gospodăriilor 
agricole de stat a fost asigurată 
din cei mai corespunzători și 
mai valoroși hibrizi de porumb, 
In condițiile naturale de cultură 
ale fiecărei gospodării.

Printr-o 
bună organizare 

a muncii
Munciforil forestieri 'din re

giunea Bacău, au obținut din a- 
ceeafl cantitate de masă lemnoasă 
exploatată cu 51,700 m.e. lemn 
de lucru mai mult dedt preve
dea planul pentru primele zece 
luni ale anului. Acest rezultat se 
datorește mai bunei organizări a 
muncii în brigăzi complexe, pre
cum ji creșterii indicelui de utili
zare a masei lemnoase.

Colectivele de muncă din uni
tățile forestiere au livrat, peste 
plan, In aceeași perioadă, canti
tăți importante de bușteni, che
restea, lemn pentru celuloză și 
pentru alte produse în valoare de 
24

La întrebarea noastră„Cum v-ați pregătitpentru cursurile agrozootehnice ?“ — ne-a răspuns Ion Lică, secretarul organizației de bază U.T.M. din brigada a Il-a de cîmp de la gospodăria agricolă colectivă din comuna Rîca, regiunea Argeș.— Lucrurile în prezent stau așa : toți tinerii care lucrează în gospodărie s-au înscris la cercul agrozootehnic pe care-1 va conduce tovarășul Atanasie Penescu, profesor de științele naturii la școala din comună, în afară de asta circa 50 de tineri au făcut cereri să fia înscriși la cercul zootehnic. Astea sînt rezultatele. Pentru ca tuturor tinerilor din gospodăria noastră să le fie clară importanța acestor cursuri și faptul că ei trebuie să învețe cit mai bine la ele, noi am ținut o adunare generală deschisă a organizației U.T.M în care am discutat pe larg aceste chestiuni. Satul nostru nu-i în întregime colectivizat. Dar văzînd rezultatele tot mai bune obținute de colectiviști, mulți oameni fac cereri de înscriere în gospodăria agricolă colectivă, mulți tineri vin alături de noL Ne-am gîndit ca și o parte dintre acești tineri să urmeze cursurile agrozootehnice. Asta va fi într-un fel prima lor cunoștință cu felul de muncă din gospodăria colectivă; o muncă făcută după știință, nu la întîmplare.Cînd vom începe cursurile va trebui să urmărim neapărat felul în care tinerii vin la ele. cum învață ei și cum a- plică în practică cele tav&ța-

o vomte. Asta fie în ședințele ganizației de bază U.T.M, Ce in adunările generale U.T.M din gospodărie. Trebuie să învățăm cit mai mult Din asta va ciștiga gospodăria noastră colectivă și vom ciștiga și noi.

face period: biroului oi
didactic : schițe, pro-

tovarășul ir, secre- * tar al Comitetului raional U.TJd. Rîmnicu-Sărat, ce măsuri s-au luat pentru mobilizarea unui număr cit mai mare de tineri de la sate

milioane de lei.

(Continuare 
în pag. a 3-a)
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ARICIUL : — ...șl ce notă aveți— 5.000— ? 1 î— Da, 5.000 kg porumb boabe la hectarDesen de M. CARANFIL
Noi cămine studențești 

date în folosință la CraiovaDe curind, studenții Institutului pedagogic de 3 ani din Craiova au primit in folosință două cămine noi, cu o capacitate de 330 locuri fiecare. La etaje sînt amenajate săli de lectură, iar la parter, elu
Convocarea

buri. Camerele au încălzire centrală și sînt dotate cu mobilier nou, difuzoare etc.Constructorii și care au terminat termen cele două dat în folosință unei cantine cu autodeservire.Zilele acestea a început construirea a încă unui cămin de 330 locuri.Prin noile construcții se creează studenților craioveni condiții de învățătură și odihnă din cele mai bune. /

instalatorii, înainte de cămine, au și clădirea

la învățămîntul agrozootehnic am aflat că... s-au dat indicații comitetelor comunale U.T.M. să discute cu tinerii în adunările generale ale organizațiilor de bază despre importanța acestor cursuri, apoi să se treacă la recomandarea tinerilor care lucrează în producție etc., etc.Socotind însă că perioada indicațiilor a fost de mult depășită și că e timpul să se constate realizările concrete n-am putut afla decît că în unele din organizațiile de bază U.T.M., cum sînt acelea de la gospodăria colectivă Salcia- Veche, Cuculeasa — ori Co- drești, tinerii au discutat în adunările generale U.T.M. despre învățămîntul agrozootehnic. Numai în unele însă. De altfel, nici această situație, nici numărul tinerilor înscriși pînă acum la cursuri, nu erau cunoșcute prea bine la comitetul raional.La buna desfășurare a învă- țămîntului agrozootehnic, ca- sele-laborator (acolo unde e- xistă și își trăiesc cu adevărat viața) sînt de un real fo- La Comitetul raionalRaid realizat de :I. ZBÎRCIOG — corespondent — DARIA KUHTA,PETRE GHELMEZ, NICOLAE BARBU
(Continuare în pag. a 3-a)

Citiți

în pag. a 2-a:Programul căminului și viața satuluiColectivul claseiPoșta redacției
în pag. a 3-a:Dezbateri profunde, ho- tăriri mobilizatoarereclamațiilor a aproape la zero.Noi Dornim totodată de la premiza că economiile mari provin din sume mărunte, care se obțin de la fiecare loc de muncă. De aceea ne-am îndreptat a- tenția în direcția economisirii și valorificării fiecărui gram de material.în această privință, organizația U.T.M. ne-a ajutat mult, ocupîndu-se de educarea tuturor tinerilor în spiritul gospodăririi cu migală a materialelor cu care lucrează (ață, cretă, negru de fum etc.), materiale „ieftine" în aparență, dar foarte prețioase atunci cînd le economisim. Iată, de pildă, de la începutul anului s-au economisit pînă în prezent peste 7.000 kg de cauciuc natural, peste 3.000 kg cauciuc sintetic, 10.000 litri benzină, 543 metri pătrați de postav, 13.000 metri pătrați de tricot poros, peste 1.100 metri pătrați pînză etc.— Ați amintit că o contribuție însemnată la valorificarea acestor rezerve o aduc tinerii. în ce constă această contribuție ?— Pentru exemplificare voi vorbi mai întîi despre experiența brigăzii de producție

unei consfătuiri pe țară (Agerpres)

cumpă-

Incâ 68 întreprinderi ploieștene lucrează
contul lunii viitoareîn

—•—

P. PALIU
(Continuare în pag. a 3-a)

a țăranilor colectiviști

Știi cit fac trei și cu doi ?
C

Șivi-
complete. avea trei fișe Fata i-a zîm-

că nu, bă- nedumerit oftează și iei să le
cald și li- i-am spus sînt, iar vreun nou vezi cum le adu- ipărea

să le pui în
să ți-o fac și

Interviul nostru cu tov. Nicolae Chirău, 
directorul întreprinderii „Cauciucul 
Quadrat”, despre contribuția tine
rilor la reducerea prețului de cost 

al produselor întreprinderii

nului s-au economisit peste 600.000 lei la prețul de cost. E o sumă frumoasă care echivalează cu costul a 20 de apartamente, și nu este un secret pentru nimeni că descoperirea și folosirea pe scară largă a rezervelor interne a fost principala sursă a acestor economii. Acordînd atenție descoperirii unor noi căi de reducere a consumurilor specifice de materii prime și auxiliare, care în întreprinderea noastră au o pondere de 75 la sută în prețul de cost al produselor, am căutat să utilizăm la maximum materia primă în faza croirii, aplicînd metode de îmbinare cit mai judicioasă a tiparelor pe suprafața materialului. Au rezultat astfel economii însemnate. Un rol important în realizarea de economii a avut și folosirea unor rețete de lucru mai ieftine, îmbunătățirea capacității de prelucrare a amestecurilor prin introducerea de plastifianți și dozarea mai rațională a com- ponenților. în atenția noastră, a tuturor, a stat ideea că îmbunătățirea permanentă a ca-

e fapt, venisem la club ca să asist la o adunare generală U.T.M. - dunarea se nașe în sală jucau ora 19.
A- amî- însă și decît doi tenis de Am văzut

Echipa de controlori, condusă de Alexandru Lazăr, de la întreprinderea „Electrofar” din Capitală acordă o deosebită atenție controlului calității lămpilor fluorescente

n-am găsit băieți care masă. Era lumină la bibliotecă și am intrat acolo. în bibliotecă nu era nimeni, în afară de bibliotecară, o fată blondă, cu codițe lungi. Era niște înăuntru. Nu bibliotecarei cine ea m-a luat drept venit pe șantier.— Doriți vreo carte ? —m-a întrebat.— Să mă uit mai întîi și pe urmă...Ea ți-a continuat lectura cărții, iar eu am început să cercetez roiturile cu cărți.Am stat în bibliotecă exact

o oră. In acest interval timp s-au întîmplat aici, teritoriul aaesta de 30 metri patrați, următoarele mici evenimente.Mai întîi a intrat pe ușă un băiat înăltuț și sfios. A pus pe masa bibliotecarei ultimul volum din „David Copperfield" și i-a șoptit acesteia ceva. Fata i-a dat din rafturi un volum de Sadoveanu și altul care se intitula „încercarea materialelor electrice1*. Apoi a scos fișierul să i le treacă acolo. Am privit totul cu a- tenție. Băiatul mari bit. Trebuie patra.pe-aApoi băiatul văzut pe fișă Ifrim Ilie — electrician.Peste cîteva minute a trat un alt tînăr. De țapi, nu
a plecat, numele Am lui :

in-

Biroul Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, în șe
dința din 17 noiembrie a.c. a hotărît să 
convoace în a doua j’umătate a lunii de
cembrie 1961 o consfătuire pe țară a ță
ranilor colectiviști.

Consfătuirea va examina mersul reali
zării hotărîrilor Congresului al IlI-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn privind 
colectivizarea agriculturii, întărirea eco- 
nomică-organizatorică a gospodăriilor a-

gricole colective, sporirea producției ve
getale și animale.

Delegații vor fi desemnați de consfă
tuirile raionale ale colectiviștilor, ce se 
vor ține între ii—15 decembrie a.c.

La consfătuirea pe țară a colectiviști
lor vor lua parte de asemenea, lucrători 
din stațiunile de mașini și tractoare, gos
podării agricole de stat, oameni de ști
ință, ingineri și tehnicieni, activiști de 
partid și de stat.

Metalurgiștii din Sinaia au 
realizat primele pompe de in
jecție în contul lunii decem
brie. Acest succes a fost rea
lizat îndeosebi pe seama creș
terii indicelui de utilizare a 
mașinilor-unelte și a extinde
rii procedeelor perfecționate 
de lucru.

Ca urmare a complexului de 
măsuri aplicat în uzină, pro
ductivitatea muncii pe 10 luni

care au trecut din acest an a 
sporit cu 21,11 la sută față de 
cea realizată în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Importante sînt realizările 
metalurgiștilor și în ce pri
vește reducerea consumului de 
metal. Greutatea unei pompe 
de injecție, de exemplu, a 
fost micșorată în urma îmbu
nătățirii aduse procesului teh
nologic cu 7 kg. In același 
timp, muncitorii de aici au

obținut economii prin redu
cerea prețului de cost, care 
reprezintă prețul de cost a 
circa 2.400 bucăți pompe 
injecție pentru tractor și 
neficii de peste 7.200.000 
lei.

Incepînd din ziua de 16 
iembrie, încă 68 de întreprin
deri industriale și unități eco
nomice din regiunea Ploiești 
lucrează în contul lunii vii
toare

a intrat, ci a ramas în ușa, de unde a întrebat mai mult din priviri ;— A venit ?Ea dă din cap iatul s-a strîmbat și a plecat. Fata bombănește ceva.— Ce s-a întîmplat ?— Ce să se-ntîmple ? N-am cărți, spune ea necăjită. Cum să fac față cu două mii de volume la o mie de cititori permanenți ? Pînă acum o o lună-două a mai mers cum a mai mers, dar acuma vine iarna, băieții stau mai mult în casă, nu mai merg la sport, la plimbare, citesc mai mult. Ei, ce fac eu cu două cărți pe cap de cititor ? Ce fac eu cu cei de la „Iubiți cartea" care-mi citesc pe zi sute de pagini ? Cum .pot să Îs fac față 7 Fonduri avem,

dar C.L.D.C.-U1... Pina-ți dă o carte trece-un an.Discuția e întreruptă. Intră un băiat înalt, care pune liniștit o carte pe masă. Bibliotecara o ia în mînă și-o privește atentă.— Cărțile pe care le dumneata la citit ar trebui le pun în vitrină, ca să vadă și alții.Băiatul surîde stînjenit pleacă.— De ce trină ?— Păi nu ce ? Ia uiteCartea părea nou-nouță, parcă necitită, era îmbrăcată în hîrtie țiplă.— Știi ce face băiatu-ăsta? Dacă e o carte murdară, ia guma și șterge orice urmă de murdărie de pe ea. Dacă are coperțile rupte, le pune el altele, lipește cotoarele, coct

se foile... E grozav. Nu mai vorbesc că atunci cînd aduce cărțile înapoi mă ține de vorbă cîte o oră. Că cutare erou de ce e așa, ăla de ce-a făcut cutare lucru...— Ce este el ?— Mecanic la transporturi.E ora 19,30. Intră în bibliotecă trei băieți îmbrăcați în haine de lucru, cu mîinile murdare.— Nu vă supărați, le spune bibliotecara. Biblioteca e o instituție serioasă, ca și teatrul sau opera. Vă rog să vă spălați de motorină pe mîini și pe urmă să veniți să luați cărți. Trebuie să vă pur- tați civilizat cu ele.Băieții — erau niște puștani de vreo 15—16 ani — se

Sute de colectiviști din Dol- hești, Lunca Banului, Podcle- ni, Gugești, Boțești, Duda și din alte gospodării colective din regiunea Iași au vizitat recent Muzeul Doftana și o- biective turistice de pe Valea Prahovei.In ultimul timp, peste 3.000 de oameni ai muncii din regiunea Iași au făcut excursii

în Capitală, iar numeroși alții au vizitat Valea Bistriței și Delta Dunării.In comparație cu anul trecut, în primele zece luni ale acestui an un număr aproape dublu de oameni ai muncii din regiunea Iași au întreprins călătorii în U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și R. D. Germană.
Plecarea din fără 

a președintelui U. I. S.

ION BĂIEȘU
(Continuare în pag. a 3-a)

Vineri dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Praga, Jiri Pelikan, președintele Uniunii Internaționale a Studenților care, la invitația Consiliului U.A.S.R., a vizitat țara noastră și a luat parte la
festivitatea prilejuită 15-a aniversare a Uniunii Internaționale denților.La plecare, oaspetele a fost condus de membri ai Biroului C.C. al U.T.M. și ai Comitetului Exeeutiv al U.A.S.R,

de a creării a Stu-



P. TRAIAN

Mircea Bogdan — Botoșani.

Marieta Mocanu — Bacău.

cultural 
pro-

an Uniunea totaliza 13.800 km ferată electrificată 3.943 cît au Statele

itinerariul
vorbii atit
unor tineri care vizitaseră 
gospodării colective frun-

foloase aduce și 
retribuția supli- 
sprijinul tehnicia- 
această problemă

J

aspect

e-n cc

T. GHEORGHIU (Agerpres)

COLECTIVUL CLASEI

pentru

stabilit în 
culturală 

este spri-

care ne la uce- colectiv. muncă educare

în cadrul caselor deale tineretului, în întreprinderile și instituțiile Capitalei, pe lîngă casele raionale de cultură și căminele culturale.calculul zi- 
inclu- 

plan a unor seri de dis- 
fema : „Să cunoaștem 
Sfafutul G.A,C.“.

dintîi obiectiv 
de activitate 

iarna ce vine 
muncii de lărgire și întă- 
gospodăriei colective din

ctfise ate agrotehnicii ce trebuie 
aplicate.

Zi de zi — la căminul din Băl- 
țătești este lume multă. Iarna se 
anunță sub cele mai bune 
auspicii.

n biroul directorului 
căminului cultural 
sînt cîteva file scrise 
mărunt la mașină în 
care se află concen
trată activitatea că-

minu’ i pe mai multe luni de 
zile. Iar în fața căminului, pe o 
fablă mare, la vederea oricărui 
trecător, sînt frecute manifestările 
Unei săpfămîni. în planul de 
perspectivă și programul săptă
mînal de activitate, alcătuit în 
lumina celui dinfîi este cuprinsă 
munca întregului activ cultural ai 
satului. în ce măsură aceste pla
nuri și programe reflectă viața, 
problemele concrete, specifice sa
tului ? Experiența căminului cultu
ral d in Bălfătești, regiunea Bacău, 
oferă cîfeva eiemente pilduitoare 
în această privință.

In perspectiva 
lunilor de iarna

structiv-distractive, dedicate 
torului tînărului de la sate, pers
pectivelor vlejii sale ca membru 
al gospodăriei colective.

— Și dacă propunem, apoi ne 
oferim și contribuția practică — 
a adăugat secretarul, la consfă
tuirea consiliului de conducere al 
căminului. Știți că tinerii Vasile 
losub și Catinca Axinie, precum și 
tînăra familie Manolache — co
lectiviști fruntași — după numai 
2 ani de cînd au intrat în gos
podărie și-au făcut casă, și-au 
cumpărat și mobilă... Ei vor vorbi 
la serile insfructiv-distractive des
pre viafa lor.

— Bine, dar e vorba de seri 
instructive și distractive — a ob
servat cineva.

— Fără îndoială. Relatările ti
nerilor colectiviști vor fi com
pletate cu o lectură dramafizată 
din „Desfășurarea" de Marin Pre
da (vom face apel la tinerii re
citatori și membri ai echipei de 
teatru), iar după aceasta vom 
organiza penfru cel prezenfi un 
concurs-ghicitoare despre reali
zările gospodăriei noastre colec
tive, recompensînd cu premii cele

Una dintre aceste seri de dis
cuții prevăzute în plan a și avut 
loc. învățătoarea Maria Apopei a 
pregăti) o scurtă expunere despre 
creșterea fondului de bază al gos
podăriei din Bălfătești de la în
ființare și pînă în prezent. în dis
cuții — la care au luat parte ti
neri colectiviști și întovărășiți — 
cei dinfîi au chema) pe ceilalți 
să li se alăture în gospodăria co
lectivă spre a face laolaltă o co
lectivă mai puternică, mai îmbel
șugată.

Acum mai alas 
se învață

A2SE DESCHIDEecada cărții

Planul de activitate culturală 
pentru perioada de iarnă, alcătuit 
în lumina indicațiilor date ds co
mitetul comunal de partid, reflectă

In programul săptămînal de în mare măsură cerințele actuale 
ale educării colectiviste, patriotice 
și științifice a locuitorilor satu
lui, a tinerilor și vîrstnicilor. Fie
care acțiune prevăzută în plan 
esfe motivată prinfr-un aspect 
sau alful al realităților locale.

Cel .....................................
planul 
pentru 
jinirea 
rire a 
comună. înființată în urmă cu 4 
ani, G.A.C. „Octombrie Roșu" 
din Băffătești 'a dbvedit în mare 
măsură' locălrildîlbr avantajele 
muncii în colectiv. Despre a- 
ceasta vorbesc diferențele în plus 
de circa 900 kg la hectarul de 
grîu și aproape 500 kg la hecta
rul de porumb obținute de gos
podăria colectivă față de media 
realizată în întovărășire. Apreciind 
pe drepf cuvînt că asemenea re
zultate interesează pe țăranii în
tovărășiți și pe cei cu gospodă
rie individuală și pot contribui la 
atragerea lor pe drumul gospo
dăriei colective, consiliul de con
ducere al căminului a prevăzut 
organizarea unor înfîlnin ale a- 
cestora cu președintele colectivei 
și cu colectiviști fruntași. Cu spri
jinul tinerilor din echipele de 
teafru și cor și din brigada ar
tistică de agitație, va fi asigurat 
un program artistic legat de tema 
care va fi dezbătută : „Cine-i mai 
cîșfigaf

activitate al căminului cultural 
mai bune răspunsuri. La sfîrșif — 
dans.

Programul schițat de secrefarul 
comitetului comunal U.T.M. a plă
cut activiștilor culturali. Organi
zate temeinic, serile instructiv-dis- 
tracfive care vor cuprinde aseme
nea programe vor place fără în
doială și tinerilor.

Și discuțiile au continuat.
— Avem mulți tineri în gos

podăria colectivă — a remarcat 
tehnicianul agronom. Ei — ca șî 
alți colectiviști — trebuie să cu
noască cît mai temeinic unele 
noțiuni de bază ale muncii ' în 
colectiv, ca, de pildă, alcătuirea 
fondului de bază, 
lelor-muncă etc. Propun 
derea în 
cuții cu 
temeinic

O mare atenjie va da în a- 
ceastă iarnă căminul 
cunoașterii problemelor de 
ducfie agricolă potrivit specificu
lui natural și economic local. 
Cursul agrozootehnic de trei ani 
pentru colectiviști și ciclul de 
conferințe agricole ce se organi
zează la cămin pentru cei ce nu 
vor urma cursul de trei ani va 
cuprinde lecții și conferințe 
despre : „Mijloacele de fertilizare 
a solului comunei noastre", „Cum 
putem valorifica terenurile în 
pantă, supuse eroziunii", „Dez
voltarea pomiculturii și îndeosebi 
căile și metodele de înființare a 
unei pepiniere" etc.

Ascultînd lecții și conferinje cu 
asemenea feme, tinerii colecti
viști, întovărășiji și cu gospodărie 
individuală își vor da seama și 
mai limpede că resursele naturaie 
locale pot fi valorificate la ma
ximum numai prin munca în co
lectiv.

La manifestările dedicate trans
formării socialiste a satului se vor 
adăuga prezentările de cărți lite
rare și științifice, cronicile eve
nimentelor internaționale, un ci
clu de conferințe pentru populari
zarea științei și ser) de experien
țe științifice, „joi ale tineretului" 
avînd ca temă comportarea tînă
rului în fnuncă în familie și viafa 
obștească.

Așadar, un bogat peisaj cultu
ral la Bălfătești, avînd o „culoare" 
dominantă care dă tonalitate ta
bloului : cu fața la gospodăria, co
lectivă, la metodele înaintate 
pentru creșterea producției agri
cole.

Și la cămin 
saptâmîna 

are șapie zile
Privind programul săptămînal 

de activitate al căminului din 
Bălțătești și asistind la înfăotuirea 
lui sistematică, persevera, 
dai seama <3 
tăți a.-e cămvru

Să examinăm
săptămîni, ca să na dăm cearnă 
ce rezultate se pot obține, cînd 
munca culturală se desfășoară 
după un plan bine chibzuit.

Luni, zeci de tineri și vîrstnici 
au făcut cunoștință cu realizările 
gospodăriilor colective din Țibu
cani și Păstrăveni, fruntașe pe

raion. Directorul căminului cultu
ral, tovarășul V. Apopei, care are 
o bună experiență în organizarea 
activității pentru 
astfel „călătoria 
— oprindu-se la 
se în 
nu a 
vînful 
acele 
fașe.

Marți... Citirea unui articol de 
ziar, O acțiune simplă la prima 
vedere. Dar învățătorii și membrii 
comitetului comunal U.T.M. care 
au organizaf lectura la cercurile 
de citit s-au pregătit astfel încît 
lectura a fost însoțită de discu
ții concrete, pasionante despre 
producțiile din acest an ale gos
podăriei colective din Bălfătești 
și despre planurile de viitor ale 
colectiviștilor pentru valorificarea 
resurselor naturale din comună.

Miercuri, a începu) să prindă 
viață o altă prevedere a planu
lui de muncă pentru perioada de 
iarnă : lămurirea unor noțiuni de 
bază despre munca în gospodă
ria colectivă, cu ajutorul unor 
seri de discuții. Una dintre te
mele cerute de tineri a fost a- 
ceasta : „Ce 
cum se aplică 
mentară?". Cu 
nului agrohom, 
a fost lămurită.

Joi, la cămin — din nou multă 
lume. Discuțiile s-au purtat mai 
puțin în vorbe și mai mult în... 
cifre. Pe două coloane au fost în
șirate recoltele gospodăriei co
lective din comună și cele ale 
întovărășirii. Diferențele au răs
puns la întrebarea : „Cine-i mai 
cîșfigat Seara de calcul își 
are locul în fiecare program săp
tămînal al căminului.

Vineri, un grup de colectiviști 
fruntași a dat răspuns unor între
bări puse de întovărășiți despre 
unele prevederi ale statutului 
gospodăriei colective.

Sîmbătă, cronica evenimentelor 
internaționale, intitulată „Ce e 
nou în lume", a lămurit unui au
ditoriu numeros sensul dezbate
rilor de la O.N.U. privind dezar
marea generală și totală și lichi
darea colonialismului, dezbateri 
care au confirma) că ds partea 
politicii externe a țărilor socia
liști se află și dreptatea, și ade
vărul, și voința de pace a po- 
p'oarelor. fn continuare, filmul 
„Cronică la Țibucani", care avea 
să iruleze în acea seară, a fost 
prezentat.de un tînăr colectivist 
fruntaș care fusese în vizită la Ți- 
bucâ.ni.

Duminică, conferința ținută de 
președintele sfatului popular co
munal a înfățișat însemnătatea e- 
xccui. ucrărilor aori

tineret, a condus 
pe hartă", încît 
comunele înscri- 
„călătoriei" — 

el cir a dat cu-

Toamna în parcFoto ; AGERPRES
In cercul 

de artă plasticăDe două ori pe săptămînă, după-amiaza, într-una din sălile Casei de cultură a tineretului din raionul „Nico- lae Bălcescu" din Capitală, peste 20 de tineri muncitori, tehnicieni, studenți, elevi — iau loc în fața șevaletelor, îndemnați de o pasiune comună : arta plastică. Ei sînt membri ai cercului de artă plastică care vin aici să-și desăvîrșească aptitudinile lor spre pictură, să afle cît mai multe lucruri despre acest gen al artei. Ei sînt îndrumați de un profesor — pictor și el; la dispoziție ei au șevalete, culori, cărbune, hîr- tfe, tot ce le trebuie pentru ca să-și desfășoare în bune condiții activitatea.O dată pe săptămînă, împreună cu profesorul, ei sînt oaspeții Studioului artistului amator de pa lîngă Casa Crea- populare a Capitalei, unde prilejul ' să-și îmbogățea- și mai mult cunoștințele, ipînd la conferințele de estetică, la

Mariana Stanciu — Pitești.Ne bucură dorința dumitale de a învăța, de a-ți completa studiile. Pentru a te înscrie însă, la școala medie serală este necesar să ai cel puțin un an vechime în cimpul muncii, ca muncitor calificat. Timpul de practică efectuat în anii școlii profesionale nu Doate fi considerat ca vechime în producție.
Și profesia de actor de cinema și cea de actor de teatru sînt frumoase. Problema nu e care dintre ele este mai deosebită, ci spre care te simți atras cu adevărat, pentru care ai talent. în afară de aceasta, odată ajuns actor după absolvirea studiilor necesare poți să faci și teatru și cinema, după preferințe și pricepere. La noi amîndouă artele cunosc o mare dezvoltare și apariția unor tinere talente nu poate decît să bucure. Adevărata problemă este deci, dacă ai sau nu ta- simți o

Cu ce contribuie 
tineretul ?în munca pentru colectivizarea 

comunei, tineretul va aduce ți 
în această iarnă o contribuție ac
tivă. înainte de a se alcătui pla
nul de activitate culturală pentru 
iarnă, membrii comitetului U.T.M. 
au stat mult de vorbă cu tineri 
colectiviști care și-au întemeiat 
un cămin după ce au intrat în 
gospodărie, precum și cu tineri ai 
căror părinți sînt în întovărășire 
ori au gospodărie individuală. în 
urma culegerii unor interesante 
sugestii de la tineri, secretarul 
comitetului comunal U.T.M. a pro
pus ca printre manifestările cul
turale organizate de cămin pen
tru tineret, să se afle și seri in-

sub forma unui vast amfiteatru cu pereți abrupți. La o oră și jumătate distanță de Cheia turiștii ajung la Poiana Muntele Roșu, unde îi așteaptă o cabană încăpătoare și bine aprovizionată.Vladimir Ianotescu — Craiova.în ultimii doi ani în Uniunea Sovietică au fost electrifi- cați 4.355 km de căi ferate. în această perioadă s-a terminat electrificarea unei porțiuni foarte importante a Transsiberianului, Moscova — Irkutsk (5.400 de kilometri). Aceasta e cea mai lungă linie ferată electrificată din lume. La începutul acestui Sovietică de cale față de Unite.
Timpul cît ați urmat cursurile Institutului pedagogic de învățători nu vi se consideră ca stagiu în învățămînt. Vi se consideră stagiu numai tim- funcționat efectiv

234 titluri de lucrări în domeniul științelor naturale și matematici intr-un tiraj total de 1.156.000 de exemplare, 1349 titluri de lucrări în domeniul tehnicii, industriei, agriculturii, medicinii în- tr-un tiraj de 10.230.000 exemplare, 142 titluri de lucrări în domeniul istoriei, geografiei, biografiei într-un tiraj de 484.000 exemplare — iată oîteva date cu privire la cărțile tehnico-științifice tipărite în cursul anului trecut, care vădesc amploarea pe care a luat-o activitatea de editare a acestor cărți în țara noastră.Larga difuzare a cărții știin- țifico-tehnice reflectă din plin continua înflorire a activității științifice în țara noastră, larga răspîndire a științei în rîn- riurile maselor largi ale oamenilor muncii.An de an, noi și noi lucrări în domeniul matematicii și fizicii, geologiei și chimiei, biologiei și celor mai diferite compartimente ale tehnicii contemporane văd lumina tiparului în Editurile Academiei, Tehnică, Științifică, Medicală, Didactică și Pedagogică.Anul acesta ca și în alți ani, în scopul răspîndirii tot mai largi a literaturii tehnice și științifice în rîndurile muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și altor cadre de specialiști este organizată între 18 și 28 noiembrie „Decada cărții tehnico-științifice".După cum ne-a informat serviciul de popularizare al C.L.D.C. în cadrul acestei decade vor fi organizate la librăriile „Academiei", „Mihail Eminescu", Librăria nr. 50 cu autodeservire. Ia librăria din incinta Institutului politehnic și în alte locuri diverse expoziții pe ramuri de specialitate.Interesant este faptul că în timpul acestei decade editurile vor delega redactori care prin p-e renta re-a «r reac man

A

Ds curînd colectivistul Matei Stieger de la gospodăria colectivă „Tractorul roșu comuna Cristian, raionul Sibiu și-a construit o casă. Iată-1 în fotografie pe tînărul colectivist împreună cu familia sa

i mtreprm e pregătești totodată temeinic pentru ca să poți susține în toamna anului viitor examenul de admitere. înainte de a lua o hotărîre definitivă, sfătuiește-te cu cei care te cunosc, care te-au sprijinit în cadrul activității artistice de amatoriValentin Mihăilescu, Liliana Banciu — București.Drumul accesibil pentru turiști de pătrundere în masivul Ciucaș este valea Teiea- jenului. Dacă doriți să urcați în masivul Ciucaș prin valea Teleajenului mergeți cu trenul prin Vălenii de Munte și coboriți la ultima stație de cale ferată, Mîneciu—Ungureni. De aici se poate a- junge la Cheia, ultima așezare sub munții Ciucașului, mergînd fie pe șosea (21 km), fie cu trenul forestier (18 km) care pornește tot din Mîneciu—Ungureni de la gara I.F., situată la o mică distanță de stația C.F.R. Calea ferată forestieră urcă pe cursul superior al Văii Teleajenului pe un traseu cu priveliști minunate pînă la Cheia.Tot atît de pitoresc este și drumul făcut pe jos sau cu mașina pe șoseaua care duce de la Mîneciu—Ungureni la Cheia (21 km).Ajuns aproape de localitatea Cheia îți apare deodată în fața ochilor, priveliștea impunătoare a versantului sudic al Ciucașului, care se prezintă

definitivatMarin Constanța — Mangalia, Popa Sandu — Macin, Horojeinc Teodor — București, Ciob Maria — Mangalia, Belhovița Mihai — Oradea, Stoica V. Nieolae ieștiNe bucură faptul că doriți să vă alăturați miilor de corespondenți voluntari ai ziarului nostru. Sperăm că nu după multă vreme vă veți număra printre cei mai activi. Nu uitați că orice corespondent voluntar trebuie să fie un model de atitudine înaintată în muncă, cu o comportare exemplară în societate, apreciat și stimat de colectivul în care lucrează. El trebuie să informeze ziarul despre faptele cele mai semnificative ce se petrec în viața și munca tinerilor în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. Pentru redactarea corespondențelor trebuie să vă documentați temeinic, să verificați cu seriozitate la oamenii cei mai competenți datele și faptele despre care scrieți res- pectînd cu strictețe adevărul. Pentru început vă sfătuim să ne scrieți scurte informații referitoare la activitatea tinerilor din întreprinderile și instituțiile în care munciți.

ia acțiunile organizate în întreprinderi industriale, institute de proiectări, institute de învățămînt superior, școli medii tehnice și altele.Consiliul Local al Sindicatelor, Filiala București A.S.I.T., Regionala București a C.L.D.C. vor acorda în zilele decadei o atenție deosebită răspîndirii cărții tehnico-șliin- țifice în rîndurile studenților, în rîndurile elevilor școlilor tehnice.La Universitatea „C. I. Parhon", Ia Institutul de construcții, la Institutul de petrol, gaze și geologie, la Institutul de arhitectură, într-o serie de școli medii tehnice din Capitală vor avea loc acțiuni speciale de difuzare a cărților tehnico-științifice astfel ca tinerii să poată cunoaște îndeaproape cele mai noi lucrări în domeniul de specialitate, cele mai noi realizări ale științei și tehnicii în domeniul pe care-1 studiază pe băncile școlilor și facultăților.

stăzi, clasa pe care o conduc de aproape doi ani Ie zile este un colectiv puternic, bine sudat. Desigur, a trebuit să muncim mult ca să ajungem aici...Cu toții sînt 41 de ucenici. De la începutul anului școlar 1960/1961 am observat o grupare a elevilor pe vîrste. Elevii mai mari alcătuiau un grup, cei mai mici altul. Acest lucru era o frînă în închegarea colectivului. De exemplu, cînd se făcea analiza muncii pe o anumită perioadă, elevii mai mici evitau să critice indisciplina vreunui elev mai mare. Dar se întîmpla și altfel. Discuțiile celor „mari" ținteau mai întotdeauna pe cei mici. Toate abaterile, indisciplina- clasei, notele proaste chiar și ale lor le aruncau în spatele celor „mici". în .situația aceasta, evident nu se putea vorbi de un colectiv u- nitar.Aveam posibilitatea să iau măsuri disciplinare, Ele însă, nu m-ar fi ajutat prea mult în formarea unui colectiv u-

nit, care să-și canalizeze toate forțele spre mai buna pregătire profesională, spre obținerea unor rezultate mereu mai bune la învățătură.M-am consultat cu comitetul U.T.M. și am ajuns la concluzia că sînt multe lucruri de făcut. Cei mai buni la învățătură sau la practică nu-și ofereau ajutorul celor ce de- prindeau mai greu tainele meseriei, și nu se străduiau să-i schimbe pe cei mai puțin sîrguincioși. Ne-am gîndit că ar fi bine să le arătăm, folosind literatura, cum trebuie să se poarte un om înaintat în societate, care trebuie să fie a- titudinea lui față de ceilalți. S-au prezentat multe cărți care i-au ajutat pe elevi să înțeleagă mai bine cum trebuie să se manifeste sprijinul tovărășesc, prietenia ; cum se formează sentimentul de mîn- drie și răspundere prestigiul colectivului în mijlocul căruia muncesc și trăiesc. în aceste ore s-au dat e- xemple din viața muncitorilor, a colectivelor întreprinderilor care caută noi căi de a

obține rezultate mai bune în producție.Tot în scopul formării și dezvoltării spiritului de colectiv ne-am folosit de ajutorul familiei. Profesorii, organizația U.T.M., am discutat cu părinții, le-am arătat cum se comportă fiii acestora, ce atitudini au față de colegi, de

nicilor. în cadrul adunărilor generale U.T.M. și Ia orele e- ducative, li s-a vorbit elevilor despre frumusețea meseriei lor — strungărie și lăcă- tușărie, de faptul că ei se pregătesc să intre în rîndurile marelui și entuziastului colectiv al clasei noastre muncitoare. Ne-am îngrijit în același
Din experiența muncii de educare 

a spiritului de colectiv la ucenicii Școlii 
profesionale de construcții și meserii-Iași

colectiv, le-am cerut să intervină, să discute cu ei. Discuțiile cu părinții elevului Ti- mofte Gh., de exemplu, au fost deosebit de fructuoase. Gh. Timofte s-a încadrat în cadrul colectivului, i-au dispărut aerele de înfumurare și astăzi este unul din cei mai buni elevi din clasă și ajutorul responsabilului clasei.în atenția noastră se află în permanență munca de însușire practică a meseriei, activitatea în producție a uce-

timp ca locul de practică să fie cît mai bine și frumos organizat. Elevii lucrează mai cu spor, îndrăgesc mai bine meseria cînd lucrează în asemenea condiții.Săptămînal elevii trebuiau să facă curățenie generală la locul de muncă, să-și aranjeze sculele, să-și curețe salopetele. Un bun muncitor trebuie să fie în același timp și un bun gospodar. Marea majoritate a elevilor îndeplinea conștiincios aceste îndatoriri.

Numai doi elevi D. Harnagea și I. Dumitrache nu se Integraseră în colectiv. Biroul U.T.M. al clasei a luat inițiativa ca zilnic locul de muncă al acestor doi elevi să fie controlat de membrii biroului U.T.M. și de cei mai buni e- levi. Se înțelege că de multe ori participam la acest control și mă bucuram sincer de exigența băieților. în acest fel, cei doi elevi au ajuns azi băieți ordonați, sîrguincioși, care țin la colectiv, care învață din experiența acestuia.Strădaniile noastre în direcția formării spiritului de colectiv își găsesc ilustrarea în rezultatele pe care le obțin e- levii la învățătură, în însușirea meseriei. La sfîrșitul anului școlar situația s-a prezentat astfel: 41 elevi cu situația încheiată din care 38 promovați, 2 elevi corijenți la un obiect și unul corijent la două obiecte. Aș vrea să relev încă un lucru care după părerea mea a fost de mare folos în închegarea colectivului și anume preocuparea organizației U.T.M. pentru creșterea numărului utemiștilor.

în prima jumătate a anului I erau foarte puțini utemiști în clasă. Acum numărul lor este preponderent. Utemiștii reușesc să-i atragă și pe ceilalți elevi în obținerea unor rezultate din ce în ce mai bune la învățătură.S-ar putea spune multe lucruri despre felul în ocupăm de formarea nici a spiritului de Evident în această grea și complexă de a tinerei generații nu se pot da rețete, procedee tip. Fiecare clasă, fiecare colectiv își are specificul său, particularitățile sale. în mare măsură a- ceastă muncă depinde de felul cum este folosit ajutorul organizației U.T.M., ceilalți factori educativi din școală care trebuie să-și aducă aportul la formarea unui colectiv bine sudat, în care fiecare ucenic să lupte pentru însușirea meseriei, pentru rezultate bune la învățătură, pentru prestigiul școlii.ALEXANDRU COSMA 
profesor diriginte

Anca Leontina de la Fabrica de tricotaje din Timișoara se numără printre fruntașele fabricii. Ea depășește zilnic norma cu 18 la sută

prezentat.de


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Dezbateri profunde, 
hotărîri mobilizatoareilele trecute, frumoasa sală a noului Teatru de Stat din Reșița a găzduit conferința de dare de seamă șialegerea noului comitet U.T.M. al Combinatului metalurgic. Conferința a analizat activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. sub conducerea organizațiilor de partid pentru educarea și mobilizarea celor peste 6000 de tineri la îndeplinirea importantelor sarcini ce revin combinatului.Membrii celor 210 brigăzi de producție ale tineretului — au arătat darea de seamă ți delegații în cuvîntul lor — educați și mobilizați de organizațiile U.T.M., sub directa conducere și îndrumare a organizațiilor de partid, și-au a- dus o prețioasă contribuție la îndeplinirea planului de producție al combinatului pe primele 9 luni ale anului 1961 în proporție de 104 la sută.In conferință s-a vorbit pe larg despre succesele dobîndite de membrii brigăzilor de producție ale tineretului la creșterea indicilor de utilizare a noilor furnale de 700 m.c., la obținerea unei fonte de calitate superioară. A fost relevată, de asemenea, munca entuziastă, priceperea și hărnicia tinerilor constructori de motoare Diesel-electrice.Succesele dobîndite de tinerii reșițeni, au relevat dezbaterile conferinței, se datoresc muncii politice desfășurate de organizațiile de bază U.T.M. sub conducerea organizațiilor de partid. Astfel, în perioada analizată, 2.400 de tineri au frecventat cercurile de învăță- mînt politic U.T.M., iar alți 800 de utemiști cursurile învăță- mîntului de partid. Adunările generale U.T.M. au fost mai temeinic pregătite, au dezbătut probleme importante ale muncii și vieții tineretului, constituind adevărate școli de educare comunistă a tinerilor.Conferința a apreciat că tinerii muncitori au obținut importante succese și în ceea ce privește stăpînirea și mînuirea utilajului modern, de înaltă productivitate, cu care este înzestrat combinatul, și în creșterea continuă a calității produselor. Aceasta ca urmare a faptului că organizațiile de bază U T AI au mobilizat peste 2000 de tineri la cursurile de ridicare a calificării, au îndrumat și ajutat pe alți 829 să se înscrie și să urmeze cursurile școlii medii serale.entru a spori și mai mult contribuția tineretului la îndeplinirea sarcinilor economice care revincombinatului in anul ce vine, conferința a adoptat măsuri concrete, mobilizatoare. Astfel, în anul 1962 organizațiile de bază U.T.M. îndrumate de comitetul U.T-M, au datoria să ajute brigăzile de producție ale tineretului pentru ca un număr cît mai mare dintre ele, să obțină în întrecerea în care sînt antrenate înaltul titlu de brigadă fruntașă. Totodată s-a hotărît ca organizatele de bază U.T.M. de la suflante, sculerie, C.T.E., să fie ajutate să creeze noi brigăzi de producție ale tineretului. Comisiei economice de pe lîngă comitetul

U.T.M. al combinatului i-a fost încredințată sarcina ca, urmărind activitatea brigăzilor de producție ale tineretului, să raporteze trimestrial comitetului U.T.M. și să-i prezinte propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, să organizeze periodic schimburi de experiență între brigăzi pentru generalizarea celor mai eficace inițiative și metode de muncă. Conferința a horărît de asemenea ca noul organ ales, în colaborare cu comitetul sindicatului, să antreneze pe toți tinerii în întrecerea socialistă, să organizeze în a- celași timp, întrecerea pe profesiiPrima etapă a întrecerii va fi la 1 mai 1962 cînd s-a hotărît ca, în colaborare cu comitetele sindicale, să se organizeze în toate secțiile analize pentru desemnarea celui mai bun furnalist, oțelar, la- minorist, mecanic, strungar etc.
Pe marginea conferinței pentru 

dare de seama și alegere 
a comitetului U. T. M. de la 

Combinatul metalurgic Reșița

Conferința a adoptat hotă- rîrea ca în anul următor să nu rămînă nici un tînăr necuprins într-o formă corespunzătoare de ridicare a calificării. Totodată noul comitet U.T.M. a fost obligat de conferință ca împreună cu comitetul sindicatului, conducerea tehnico-administrativă și filiala A.S.I.T., să revadă pînă la 1 decembrie 1961, în lumina sarcinilor sporite care se pun în fața combinatului, temati- cile cursurilor de ridicare a calificării și să studieze posibilitatea organizării de sesiuni tehnico-științifice pentru tinerii ingineri. în același scop, conferința a hotărît organizarea în fiecare secție a combinatului a cîte două concursuri „Cine știe meserie răspunde", iar pînă la 1 ianuarie 1962, în colaborare cu filiala A.S.I.T. și conducerea tehnică, să întocmească un plan de conferințe tehnice care să fie expuse periodic în fața tineretului. Tot în scopul lărgirii o- rizontului de cunoștințe teh- nico-profesionale a tinerilor, conferința a adoptat hotărirea ca in Secare brigadă de producție a tineretului să existe abonamente la reviste și publicații tehnice de specialitate. Comitetului U.T.M. i s-a dat, de asemenea, sarcina ca, împreună cu conducerea întreprinderii și cu comitetul sindicatului, să studieze posibilitatea organizării de biblioteci tehnice în toate secțiile combinatului, precum și la căminele tineretului.L n vederea sporirii I contribuției tine-I retului la descoperirea și valorifi- : carea rezervelor -> interne, comite- [. a fost obligat săacorde o atenție deosebită îndrumării activității posturilor utemiste de control. S-a hotărît de asemenea ca în cel mai scurt timp, în toate secțiile combinatului să fie organizate posturi utemiste de control.

Pentru a face cunoscută experiența bună a posturilor utemiste de control fruntașe, conferința a hotărît organizarea în primul trimestru al a- nului 1962 a unei expoziții a gazetelor „vorbește postul ute- mist de control" urmată de o consfătuire privind munca posturilor utemiste de control.In scopul creșterii rolului educativ al adunărilor generale, pentru ridicarea nivelului dezbaterilor și pentru a- doptarea de către acestea a unor hotărîri corespunzătoare, conferința a indicat organizațiilor de bază U.T.M. să atragă la pregătirea adunărilor generale colective largi de utemiști. Pentru extinderea experienței bune dobîndită în această privință de organizațiile de bază U.T.M. de la fabrica de motoare Diesel, furnale, oțelărie și altele, la viitoarele lor adunări generale, vor fi invitați să participe secretarii și membrii celorlalte comitete ale organizațiilor U.T.M. de secție. S-a hotărît, de asemenea, ca noul comitet să ajute organizațiile de bază U.T.M. să-și îmbunătățească munca privind informarea politică a tinerilor.Pentru o mai temeinică înțelegere a problemelor studiate de tineri în cele peste 100 de cercuri de învățământ politic U.T.M., propagandiștii vor fi ajutați să-și concretizeze expunerile cu fapte și exemple din viața secției, a uzinei. In ajutorul înțelegerii problemelor studiate în cercuri s-a hotărît organizarea de excursii cu cursanții la muzee și locuri istorice. în itinerariul acestor excursii se înscrie și vizitarea de către cursanți a Muzeului Doftana, a Muzeului de Istorie a Partidului din București etc. uiți delegați au cerut să se acorde în viitor o a- tenție mai mare activității cultural-sportive și organizării petrecerii în med plăcut și educativ a timpului liber. Pînă la conferință, joile tineretului erau organizate numai de comitetul U.T.M. al combinatului. Dacă se organizau sau nu joi ale tineretului, dacă programele acestora corespundeau cerințelor. pînă acum lucrul acesta depindea numai de unul sau doi membri ai comitetului U.T.M. Pentru a atrage masa largă a tineretului la pregătirea și desfășurarea joilor tineretului, conferința a hotărît ca de lucrul acesta șă se ocupe acum, prin rotație, fiecare organizație de bază U.T.M. S-a hotărît chiar inițierea unei întreceri între organizațiile de bază U.T.M. pentru cea mai frumoasă și mai interesantă joie a tineretului.In vederea lărgirii activității formațiilor artistice de a- matori de pe lingă casa de cultură, conferința a hotărît, înființarea pînă la 1 ianuarie 1962 a unui cor al tineretului format din cel puțin 250 de persoane. Acordîndu-se mai multă atenție muncii cu cartea, s-a stabilit ca în perioada următoare 800 de tineri să fie ajutați să dobîndească insigna „Prieten al cărții".Conferința a adoptat și alte hotărîri importante, privind creșterea continuă a rîndurilor organizației U.T.M., întărirea vieții interne de organizație, lărgirea activității sportive, mobilizarea tineretului la acțiunile de muncă patriotică și altele.Hotărîrea adoptată de conferință reprezintă un plan concret și bogat de activitate pentru organizația U.T.M. — prezintă garanția că în viitor, sub conducerea organizației de partid, tinerii metalurgiști reșițeni își vor aduce o contribuție și mai mare la îndepli- nirea sarcinilor combinatului.
I. ȘERBU

Oră de pian la Școala de muzică și artă plasiică din Eaia MareFoto ; AGERPRES

Cu gri jă gospodărească
(Urmare din pag. I-a) tineretului condusă de tînărul Ion Neagu, care a obținut rezultate foarte bune.Tinerii din această brigadă au lucrat întotdeauna îngrijit, atent. Totuși, dorința fiecăruia era de a găsi noi căi de reducere continuă a consumului de materiale. „Care sînt a- cestea ?“. Iată întrebarea pe care și-o punea fiecare. A început atunci o muncă de studiu, de cercetare, în care s-a angajat întreaga brigadă. Desigur, roadele n-au întîrziat să se arate. Intr-o zi, tînărul Vasile Voiculeț a arătat în cadrul unei consfătuiri de brigadă că dacă fiecare ar folosi mai multe șabloane de diferite mărimi pe aceeași suprafață de material, s-ar reduce simțitor deșeurile. Apoi el a arătat practic tuturor tinerilor cum trebuie aplicat acest procedeu, în ce constă el, care e valoarea lui economică. De a- tunci, în brigadă se lucrează numai după această metodă. Rezultatul: consumul specific de pînză și postav a fost redus cu 3 la sută. De la începutul anului pînă în prezent, brigada a economisit materii prime în valoare de 98.850 lei.La fel se poate vorbi și despre brigada condusă de Nicu- lina Marinescu, care prințr-o executare atentă a operațiilor de asamblare, prin respectarea cu strictețe a fluxului tehnologic, prin îndeplinirea ritmică a planului de producție a contribuit ca productivitatea muncii pe secția de confecții să crească cu 2 la sută.- Ce ne puteți spune în legătură cu posibilitățile pe care le au tinerii din întreprindere de a contribui în viitor mai mult la reducerea prețului de cost ?- Desigur, posibilitățile tinerilor de a contribui la reducerea prețului de s!n'-nelimitate. Există în întreprindere - în fiecare secție și la fiecare loc de muncă — însemnate rezerve interne care, valorificate, ar aduce mari eco-

nomii întreprinderii. O rezervă importantă se află în sectorul I. Tinerii de aici trebuie să acorde o mai mare atenție executării corecte a amestecurilor la valțuri, în vederea obținerii unei omogenizări perfecte. Uneori, în secția confecții sînt cazuri cînd tineri ca Ana Răciulescu, Sanda Comă- nescu, Viorica Ciundrea aplică greșit talpa la șoșoni. Urmarea este că se mai produc și șoșoni declasați. Această deficiență poate fi reglementată fără prea multă greutate. Se cere însă din partea tinerilor de aici să acorde o mai mare atenție respectării întocmai a fluxului tehnologic, să folosească din plin cele 480 de minute pentru realizarea ritmică, fără salturi a planului de producție.O altă rezervă însemnată există la calandru. Tinerii de aici pot contribui la reducerea prețului de cost și la îmbunătățirea continuă a calității produselor prin tragerea la calandru a foilor și profilelor fără defecte.— Ce sprijin așteaptă conducerea întreprinderii din partea tinerilor în acțiunea de valorificare a rezervelor interne ?— Pentru ca tinerii să contribuie cu toate posibilitățile lor reale la îndeplinirea sarcinilor de producție ale întreprinderii, comitetul organizației de bază U.T.M. ar putea, de pildă, să controleze și să ajute mai mult munca brigăzilor de producție, să stimuleze și să generalizeze experiența înaintată a brigăzilor fruntașe, a tinerilor muncitori. Este bine ca acțiunile bune de educare a tinerilor întreprinse pînă acum să fie continuate. Așteptăm acest sprijin din partea organizației U.T.M. în- trucît în prezent ne pregătim pentru a pune la punct producția anului 1962. Sarcinile vor fi mult mai mari față de anul acesta, iar realizarea lor presupune o muncă mai judicioasă, o mai bună organizare a fiecărui loc de muncă, a fluxului tehnologic, folosirea pe scară mai largă a tuturor rezervelor interne.

Sărbătorirea 
acad, prof, dr. 

Alexandru Kădulescuîn aula Academiei R. P. Ro- mîne a avut loc vineri după amiază o ședință festivă consacrată sărbătoririi academicianului prof. dr. Alexandru Radulescu, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani. Au luat parte academicieni, membri corespondenți ai Academiei, reprezentanți ai conducerii Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, cercetători științifici, profesori, medici, studenți etc.In cadrul ședinței au luat cuvîntul acad. St. S. Nicolau, președintele secției de științe medicale al Academiei R.P.R., prof. dr. I. Țurai, și prof. dr. I. Făgărășanu, membri corespondenți ai Academiei, prof, dr. P. Teodorescu, decanul facultății de perfecționare și specializare a medicilor și dr. M. Ionescu, din partea colaboratorilor și foștilor elevi ai sărbătoritului.Acad. Al. Radulescu a mulțumit pentru cinstea de a fi sărbătorit în cadrul Academiei R. P. Romîne și a exprimat mulțumiri călduroase partidului și guvernului pentru posibilitățile ce i-au fost create de a desfășura o muncă rodnică. (Agerpres)
—®—

102 ani de exsiențâZilele acestea una din cele mai vechi institute de învăță- mînt din Capitală, Școala nr. 73 „Barbu Delavrancea" din raionul Tudor Vladimirescu, sărbătorește 102 ani de existență.Cu acest prilej în școală va avea loc o săptămină model de muncă și o serie de festivități închinate acestei aniversări.

A doua ediție a turneului balcanic inter - cluburiîn Capitală au luat sfîrșit lucrările consfătuirii reprezentanților federațiilor și cluburilor de fotbal care participă la turneul balcanic inter - cluburi. Participanții la consfătuire au analizat desfășurarea primei ediții a turneului și au stabilit formula de disputare a celei de a doua ediții. A fost omologat clasamentul primei ediții a turneului balcanic în care primul loc a revenit echipei Steagul Roșu Brașov cu 13 puncte. La viitoarea ediție a turneului R. P. Romînă va fi reprezentată de două echipe : Steagul Roșu Brașov, cîștigătoarea primei ediții a turneului balcanic, și Dinamo București

clasată pe locul doi în campionatul țării Consfătuirea a stabilit ca ediția a doua a competiției care va începe la 1 ianuarie 1962 să se desfășoare în două serii după cura urmează : Seria 1: 1. Olim- piakos Pireu ; 2. Galatasaray Istanbul; 3. Steagul RoșuErașov; 4. Echipă nedesemnată ; Seria II-a : 1. Dinamo Tirana ; 2. Fenerbahce Istanbul ; 3. Dinamo București; 4. Levski Sofia.învingătoarele în cele două serii se vor întîlni într-un meci tur-retur pentru desemnarea cîștigăioarei competiții. în caz de egalitate după două întilniri, se va desfășura un al treilea meci pe teren neutru.
PE SCURT

• Astăzi iți începe turneul 
in America de Sud echipa se
lecționată de fotbal a U.R.S.S. 
Fotbaliștii sovietici vor întil- 
ni pe marele stadion River 
Plata din Buenos Aires echipa 
reprezentativă a Argentinei.

Echipele U.R.S.S. și Argen
tinei, calificate în turneul fi
nal al campionatului mondial 
de fotbal se intilnesc pentru 
a doua cară in acest an. în 
primul meci, disputat în vară 
la Moscova rezultatul a fost 
egal : 0-0.

• In capitala R. S. S. Mol
dovenească au avut loc în
tâlniri intre echipe de spor
tivi din Iași și Chișinău. La

baschet au ciștigat sportivii 
din Chișinău cu 87-61. La vo
lei primul meci a fost ciștigat 
de gazde cu 3-0, iar al doilea 
de oaspeți cu 3-2. La șah. 
Chișinău a învins cu 9*/î—2*/i 
puncte echipa orașului Iași.o Competiția „Cupa F. R. 
Box“ programează două întâl
niri în Capitală. Astăzi de la 
ora 19 în sala Combinatului 
poligrafic Casa Scînteii echipa 
bucureșteană I.T.B. primește 
replica echipei CS.MS. Iași. 
Duminică dimineața sala de 
festivități a Fabricii Flacăra 
Roșie va găzdui întâlnirea Fla
căra Roșie-C.S.M. Brăila.

Se dezvoltă colaborarea Urilor lagărului 
socialist in folosirea energiei atomice 

in scopuri pașnice 
Declarațiile prof. Vladimir Goncearov 

și prof, dr Heinz BarwichCunoscutul savant sovietic, prof, Vladimir Goncearov, laureat al Premiului Lenin, director adjunct al Institutului de energie atomică „I. V. Kurceatov” al Academiei de Științe a U.R.S.S. și prof. dr. Heinz Barwich, laureat al Premiului Lenin, director adjunct al Institutului unificat de cercetări nucleare de Ia Dubna, au făcut redactorului Petru Uilăcan al Agenției Romîne de presă „Agerpres" următoarele declarații în legătură cu problemele discutate la conferința internațională de la București „Fizica și tehnica reactorilor nucleari de cercetare”.După cum se știe, a spus prof. V. Goncearov, conferința noastră a dezbătut probleme de mare importanță pentru progresul științei în țările socialiste. Astfel au fost discutate probleme legate de folosirea optimă a reactorilor cu uraniu îmbogățit și apă, exis- tenți în țările socialiste și de lărgirea sferei lor de cercetare și utilizare. S-au analizat, de asemenea, o serie de cercetări din domenii noi privind fizica și tehnica reactorilor. Conferința noastră s-a desfășurat într-o atmosferă de muncă rodnică prietenească, contribuind la un schimb de păreri, de informații cu privire la lucrările efectuate și la planurile de viitor. Este foarte plă-

Sînteți gata pentru cursuri ?
Mal e ceva de făcutbine ca într-o a- dunare generală U.T.M. deschisă să se discute cu tinerii despre importanța învățămîntului agrozootehnic. De asemenea, biroul organizației U.T.M.

Cuisanti:i| 2.500 k

O amintire plăcută din stațiunea de odihnă Sinaia. Aici vin la odihnă tineri din toate colțurile patriei.Foto : GR. PREPELIȚA

cut să se constate la această conferință ca și la cele care au avut loc anterior, că nivelul cercetărilor se ridică mereu, că țările noastre aduc o contribuție de preț Ia dezvoltarea generală a științei și tehnicii.Acest lucru se vede în mod grăitor și în Romînia — țara care, prima dintre statele de democrație populară, a terminat construirea și punerea în funcțiune a unui reactor nucleare de cercetare. Ne-am convins cu toții că, alături de referatele prezentate de oamenii de știință din alte țări, referatele specialiștilor romîni s-au situat la un nivel ridicat, iar numărul acestor referate a fost mare. Ele au stîmit discuții însuflețite la toate ședințele.In această ordine de idei, consider necesar — a declarat prof. V. Goncearov — să relev în mod deosebit lucrările care au prezentat pentru noi un mare interes. Mă refer printre altele la lucrările privind studierea amănunțită a caracteristicilor fizice și tehnice ale reactorilor, măsurarea temperaturilor elementelor generatoare de căldură în reactor care au dus Ia creșterea continuă a puterii reactorului, lucrările în legătură cu nivelarea temperaturii suprafeței elementelor generatoare de căldură, care în ultimă instanță au permis cercetătorilor romîni să ridice puterea reactorului la 3.000 kW, adică să o mărească cu 50 Ia sută față de cea prevăzută în proiect.în încheiere, prof. V. Goncearov a caracterizat conferința de la București ca o nouă etapă în dezvoltarea colaborării țărilor lagărului socialist în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice. Conferința de Ia București, ca și conferințele precedente — a spus el — permite să se planifice în mod just lucrările.Importanța conferinței a fost subliniată și de prof. dr. Heinz Barwich care a subliniat că ea a oferit un bun prilej cercetătorilor din țările socialiste pentru adîncirea schimbului de experiență științifică în problemele studiate în comun. Conferințele șî ședințele de lucru care au avut loc la Dubna, la Moseova, Drezda, Varșovia și în zilele acestea, la București, indică etape însemnate ale creșterii cadrelor tinere științifice și tehnice, precum și în completarea aparaturii de cercetare, înzestrarea laboratoarelor și stăpînirea exploatării lor. Conferința noastră a contribuit la strîngerea legăturilor de prietenie și colegialitate între cercetătorii din țările socialiste. Sper că în viitor colaborarea practică a reprezentanților diferitelor institute din țările socialiste se va dezvolta și mai mult. Pe această cale se va a- sigura nu numai exploatarea cît mai bună a mijloacelor de cercetare, ci și dezvoltarea ideilor științifice.
(Urmare din 

pag. l-a)pe. Numai că nici pînă acum organizația U.T.M. n-a discutat cu toți tinerii care urmează să fie înscriși la cursuri. Ar fi
Ce știe comitetul

(Urmare din pag. l-a)U.T.M. Rîmnicu-Sărat nu se știa nici pînă acum cîteva zile dacă aceste case-laborator, ca de exemplu cele de la Ghergheasa, Ziduri, Vîlcele ori Ciorăști, sînt pregătite în vederea deschiderii învăță- mîntului agrozootehnic. Or, acest lucru nu este deloc justificat. Numai cu indicații generale și cu discuții des-

trebuie să-și întocmească un plan concret de muncă. Acest plan trebuie să cuprindă măsuri privind felul în care vor fi ajutați și controlați cursanții.
raional U. T. M.pre importanța acestor cursuri nu se poate face mare lucru. Comitetul raional U.T.M. Rîmnicu-Sărat trebuie să ia măsuri urgente și concrete pentru înscrierea tinerilor din raion, care lucrează în agricultură, la învățămîntul agrozootehnic, pentru mobilizarea organizațiilor de bază U.T.M. la pregătirea cît mai temeinică a acestor cursuri.

O oră la
(Urmare din pag. l-a)roșesc și ies imediat. în turna lor intră alți trei, ceva mai mari, îmbrăcați curat, chiar elegant. Poartă pe cap niște băști trase pînă pe sprînce- ne și poate din pricina asta fata le aruncă niște priviri suspicioase.— Cine sînt ? o întreb în șoaptă.— Șoferi. Au venit aici de la București și cam fac pe șmecherii.„Șmecherii" se plimbă prin încăpere, privind preocupați prin rafturi.Intru în vorbă cu unul din- ter ei, cel care mi se pare mai liniștit.— Ce carte cauți ?— Ce caut, eu, nu găsesc.— Da' ce cauți ?— Ehe... caut eu ce caut. O carte frumoasă.— Frumoasă, dar despre ce î— Așa, despre tineri, despre dragoste... Aș face o recenzie în fața băieților, dar nu e.— Vrei să spui că nu se găsesc cărți actuale despre i tineret ? îl întreb. Că nu se scriu asemenea cărți.— Da, exact, vreau să zic. Nu-i adevărat ?— E-adevărat.— Și o carte despre șoferi de ce nu se scrie ? Adică noi ce sîntem? Munca noastră e un nimica ?— Dimpotrivă, e o muncă

biblioteca șantieruluifoarte grea și plină de răspundere.— Păi sigur că da. Și oamenii trebuie să citească, și să citească cărți bune. Dumneata nu știi ce s-a întîmplat la noi, în dormitorul șoferilor? Budane, ia vino-ncoa.Cel strigat îi făcu semn să-l lase-n pace.— Asta-i un băiat foarte bun, bucureștean get-beget, a cerut el singur să vină tocmai aici la Burdujeni, pe șantier. Știi ce-a făcut el, într-o zi ? Adusese unu’ la noi în dormitor niște cărți vechi și zdrențuite din colecția aia cu femei celebre. Le-a citit el, și le-a împărțit și la ăilalți pe urmă. Toată lumea în dormitor citea cărțile astea pe nerăsuflate. Le-a cerut și Budană să le citească. S-a uitat pe ele, a văzut despre ce-i vorba și pe urmă a ieșit afară pe furiș și le-a dat foc. Ala, care era proprietarul lor, că unde sînt cărțile lui, scandal mare. Asta, Budană, că „lasă dom' le, nu te supăra, ți le plătesc, cît face?". Ii spune ăla prețul șî el se duce la librărie și de banii respectivi cumpără vreo trei volume : cartea lui Gagarin cu zboru-n Cosmos, „Nebuloasa din Andromeda", mi se pare că „Pe Donul liniștit" și i le duce lu’ ăla... cum dracu-1 cheamă ? Așa, Zamfir îl cheamă. I le dă, dar el, că nu vrea să le ia. „Mie, zice, să-mi dai banii". Măi, face Budană pe șmecherul, bani n-am acuma,

da' îți dau cărțile astea ale mele. Tu citește-le și dacă nu-s bune, la chenzină îți dau banii.Ce crezi, dom’le ? Peste trei zile tot dormitorul citea la ele, umblau din mină-n mină. N-a mai vrut Zamiir banii-na- poi. Le plăceau băieților mai mult astea decît alea despre contese.Budană alesese în timpul ăsta vreo patru cărți.— Iau mai multe, îi șopti fetei. Mai dau și la ăilalți. Știi, unii citesc, da'le e lene să vină pînă aici. Pînă or învăța obiceiul, le facem și serviciu-ăsta.Cei trei pleacă. Bibliotecara zîmbește mulțumită.— Sînt băieți buni. Și eu îi luasem cam tare, credeam că sînt niscaiva șmecheri. Mai stați ? Trebuie să-nchid, e ora opt.— Plec imediat.— Acuma mă duc la șantierul trei, spune fata, vorbind parcă cu ea singură. Și e un noroi... Am acolo o bibliotecă volantă, mîine trebuie s-o schimb. E mică, are numai optzeci de volume și mi-a spus ieri responsabilul că le-au terminat oamenii, nu mai au ce citi. Cică e unul Cîrciumaru care Ie-a citit pe toate. Acuma le-a luat la rînd a doua oară. Așa ceva n-am mai pomenit.Bibliotecara a stins lumina și a ieșit afarăEra ora douăzeci și cinci minut».

Anul trecut, cercurile a- grozootehnice din majoritatea gospodăriilor colective, gospodăriilor de stat și comunelor din raionul Sînicolaul Mare au desfășurat o activitate rodnică. Folosind experiența acumulată, secțiunea agricolă a sfatului popular raional și comitetul raional U.T.M., sub conducerea comitetului raional de partid, au luat în acest an, încă din vreme, o seamă de măsuri pentru buna organizare și desfășurare a învățămîntului agrozootehnic de masă. S-a întocmit mai întîi un plan concret de măsuri. S-a făcut instruirea personalului tehnic a- gricoL a cadrelor didactice, a activiștilor comitetului raional U.T.M. și a secretarilor comitetelor comunale U.TJd. Concomitent, o seamă de lecții din programă au fost a- daptate specificului local și nevoilor de producție ale uni- taților. Lectorii — ingineri, tehnicieni, profesori de științe naturale — au fost și ei instru- iți în timp ce un bogat material intuitiv — broșuri, planșe, mulaje — a fost trimis în gospodăriile de stat, gospodăriile colective și stațiunile de mașini și tractoare din raion. S-a trecut pe urmă la înscrierea, pe bază de cerere scrisă, a viitorilor cursanți. Organizațiile de bază U.T.M. au desfășurat și continuă să desfășoare în acest scop o intensă muncă de lămurire a tinerilor. Care este urmarea acestor acțiuni ? Pînă acum numărul celor înscriși pentru cercurile cu durata de trei ani se ridică la 2.500 iar al celor care vor frecventa ciclurile de conferințe la 8.000.
—O—

InformațiiSecția de istorie literară a Societății de științe istorice și filologice din R.P.R., a organizat ieri seara la Muzeul de Istorie a orașului București o interesantă ședință de comunicări în care prof. Maria Luiza Ungureanu, a conferențiat despre Heinrich von Kleist cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la moartea cunoscutului poet și dramaturg german.
★Filarmonica de stat „Moldova" din Iași a dat vineri seara un concert extraordinar cu concursul violonistului sovietic Vladimir Malinin.Concertul, dirijat de Eugen Pricope, dirijor al Filarmonicii de stat din Bacău, s-a bucurat de un frumos succes.

Succesul celui de-al 3dea 
Pavilion de moșie

Convorbire cu fov. Victor ionescu, adjunct al 
ministrului Comerjului

Cel de-al 3-lea pavilion de 
mostre de bunuri de consum își 
închide porțile duminică. Numă
rul mare de vizitatori — peste 
1.100.000 pînă vineri — ilustrează 
interesul deosebit de care s-a 
bucurat pavilionul de mostre, ca 
formă de consultare directă a 
oamenilor muncii asupra produse
lor prevăzute să apară în anul 
viitor în magazine.

Pentru a face cunoscute con
cluziile cu privire la rolul jucat 
de acest pavilion în satisfacerea 
în tot mai bune condiții a cerin
țelor și exigentelor oamenilor 
muncii, un redactor al Agenției 
Romîne de Presă s-a adresaf con
ducerii Ministerului Comerțului, 
lată aprecierile făcute cu acest 
prilej de tov. Victor Ionescu, ad
junct al ministrului Comerțului.

Cele peste 10.000 de articole 
și modele expuse reflectă în 
mod vizibil eforturile depuse de 
colectivele întreprinderilor pro
ducătoare de bunuri de consum 
pe linia înfăptuirii sarcinilor tra
sate de partid și guvern pentru 
ridicarea continuă a calității tu
turor produselor. Au fost prezen
tate cu acest prilej multe noutăți, 
unele fabricate în urma sugestiilor 
și propunerilor făcute de consu
matori la precedentul pavilion de 
mostre din anul 1960. Printre al
tele, pavilionul a oglindit preo
cuparea industriei de a pune la 
dispoziția oamenilor muncii un

număr sporit de produse electro
tehnice,

Exponatele pavilionului au fost, 
în general, bine apreciate de vi
zitatori. Ei au făcut sute de mii 
de propuneri și sugestii intere
sante și utile pentru perfecționa
rea produselor. Au fost făcute, 
de asemenea, și diverse observa
ții critice privind calitatea, sor
timentul sau caracteristicile tehni
ce ale unor articole. Acestea au 
fost comunicate întreprinderilor 
producătoare. O mare parte din 
propuneri a început să fie de pe 
acum analizată de organele co
merțului și ale industriei. S-au și 
putut hage unele concluzii, de un 
real folos în stabilirea sortimen
telor și cantității produselor ce se 
vor desface în primul semestru al 
anului viitor. Se poate spune 
deci că scopul principal urmărit 
prin organizarea pavilionului a 
fost atins.

în încheiere — a arătat fov. 
Victor Ionescu — țin să subliniez 
că Ministerul Comerțului va lua 
toate măsurile, împreună cu mi
nisterele producătoare, pentru ca 
produsele expuse să fie fabricate 
și desfăcute In comerț, Jn canti
tățile corespunzătoare necesități
lor de consum ale oamenilor 
muncii. De altfel, unele dintre 
noutățile pavilionului, printre care 
produse electrotehnice, confecții, 
tricotaje, țesături și altele, au și 
apărut în magazine.

(Agerpres)
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Trebuie luate măsuri practice de promovare
A A 1 •! A • J 1 • •în rîndurile tineretului a ideilor

înaltă prețuire 
a munciiTAȘKENT 17 (Agerpres). •— TASS transmite: La 16 noiembrie Nikita Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a înmînat reprezentanților regiunilor Tașkent și Samarkand, precum ’ 'Kara-Kalpacă ordinul Lenin cu care fost decorate pentru succese în dezvoltarea varii bumbacului în 1959.înmînînd înaltele distincții, N. S. Hrușciov și-a exprimat convingerea că lucrătorii din agricultură „nu-și vor precupeți eforturile pentru înfăptuirea mărețelor planuri ale construcției comunismului11.

și ai R.S.S.A. (Uzbekistan) ele au mari culti- anul

Perspective mărețe
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

In 1980 Uniunea Sovietică va 
produce o cantitate de oțel mai 
mare deci! produc în prezent 
toate țările capitaliste laolaltă. 
Atunci U.R.S.S. va întrece cu 
mult țările capitaliste, inclusiv 
S.U.A., atît în ce privește volu
mul absolut al producției, cit și 
în ce privește producția pe cap 
de locuitor.

Anul acesta producția de fontă 
și oțel a U.R.S.S. va reprezenta 
respectiv 82 și 78 la sută față 
de cea a S.U.A. în ce privește 
producția de minereu de fier și 
cocs, Uniunea Sovietică ocupă 
primul loc în lume.

în 1965, U.R.S.S. va produce 
95—97 milioane tone de oțel, a- 
propiindu-se în felul acesta foarte 
mulf de nivelul S.U.A. Programu 
P.C.U.S. prevede ca în 1980

Vizita Iui L. I. Brejnev în Sudan
KHARTUM 17 (Agerpres). TASS 

transmite : în dimineața zilei de 
16 noiembrie L. I. Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem a! U.R.S.S., împreună cu 
persoanele care îl însoțesc în vi
zita sa în Sudan, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
ostașilor căzuți în lupte.

Appi, L. I. Brejnev a vizitat 
timp de aproape trei ore monu
mentele de artă și istorice din 
două mari orașe situate în apro
piere de Khartum — Omdurman 
și Khartumul de nord. Pretutin
deni oaspeții sovietici au fost în- 
tîmpinați cu căldură de populația 
sudaneză.

în dimineața aceleiași zile a 
avut loc o întîlnire la Palatul Re-

între L. I. Brejnev 
Abbud, președintele Con- 
superior al Forțelor ar- 
primul ministru al Repu-

publicii 
ibrahim 
siliului 
mate și 
blicii Sudan.

L. I. Brejnev a remis lui Ibra
him Abbud un vas cu chipul ce
lui de-al doilea cosmonaut sov e- 
fic, G. S. Tiiov, — dar din partea 
lui N. S. Hrușciov, președinte e 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

în după-amiaza aceleiași z e 
L. I. Brejnev, însoțit de Ibrahim 
Abbud și de membrii Consiliului 
Forțelor armate a plecat 
dul unei nave pe Nil, în 
Djariful de est, unde au 
bări populare în cinstea 
oaspete sovietic.

pe bcr- 
regiunea 
loc se.-- 
înaltului

A vin tul universității 
sovietice

Prin telefon din Moscova 
pentru „Scinteia tineretului'*

producția de oțel să aftngS 250 
m f oare tone, finind sean-.â de 
ritmul actual de dezvoltare a! si
derurgie:, ere probabil ca «cest 
nivel să fie depășit.

în prezent, numai la Combina
tul metalurgic de la Mag- rogo-s< 
se elaborează a^.i perie cinci 
milioane fone de oțel. In 1980 
pesta 50 la szfă din producția 
g>coa.'ă de oțel va fi realizată oe 
zece întreprinderi uriașe.

In decurs de 20 de ani vor fi 
create două noi bace —e*alurg<e 
— una in cenfrul părț. ejrooene 
a U.RS.S., pe baza zăcăn- —e»or 
de minereu on s-om* a magne
tică de la Kurta, și aria ia Ke- 
zahstan.

In reg unea ancma -e magneti
ce de a Kursk se vor cortri-s 
șapte mar i—ep-nderi -zere 
cu o capac-rate anesă trxaă oe 
70 milioane mne de m -mereu. O 
cantitate egală de concenTrafe va 
fi produsă anual de șapte com
binate care insează să fie con
struite în baz oul de — ne-e- de 
fier Krivoi Rog cm Ucre-s. Ce e 
mai mari l-atrep- nderi perr-u 
prelucrarea —ereu - de fier 
vor fi cortstu -e în Kazarrsran, _-ce 
cinci combinare vor produce a- 
proximativ 70 — ca-e "--e oe 
concentrate pe an.

Coolarm preveder lor plnătai 
de 20 de an:, product v-area 
muncii va ces*e io s de-.-ge oe 
circa trei ori, ar ținied seama 
de reducerea săp'ărnini de sega- 
că de patru ori.

De pe acum in UJ235. Lac- 
fionează ce e mar purer- ce W- 
.'•a e și cuptoare hfar n c - e 
Capacita‘ea mede a feme ecr 
va creș‘e de perie 2.5 ori. Ince- 
pi.nd din 1965 se vor cens.*, vi 
numai furnale cu o cacac-rie ce 
1,5—1,6 militMoe tone. Caoec- 
tatea medie a converizcarebr ș. 
a cuptoarelor e ec~ ce va crește 
de aproximativ trei ori.

Peste o t-eime 
producție de cțe 
tă in conve 
ccria mai ie 
productiv date

stăzi după-amia- 
ză ziariștii sovie
tici și străini
s-au intîlnit in
primitoarea sală 
de conferințe a

Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea. Mini
strul Învățământului superior 
și mediul tehnic special al 
Uniunii Sovietice, Viaceslav 
Eliutin, a comunicat în cadrul 
unei conferințe de presă o 
serie de date foarte interesan
te despre dezvoltarea școlii 
superioare sovietice, despre 
strînsa ei legătură cu 
despre perspectivele

Cifrele citate de tov. Eliutin 
la începutul cuvîntului său 
sînt într-adevăr impresionan
te. Pînă la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie în 
Rusia țaristă existau 105 insti
tute de învățământ superior și 
127.000 de studenți. In 43 de 
ani saltul făcut este uriaș. Azi 
in U.R.S.S. există 740 de insti
tute, 2.600.000 de studenți și 
147.000 de cadre didactice. Ra
portați această cifră la popu
lația de aproximativ 220.000.000 
de locuitori a Uniunii Sovieti
ce și o să vă puteți da seama 
de marea amploare a învăță
mântului superior. In Uzbekis
tan, în Turcmenia, în Kazah- 
stan înainte de revoluție nu 
exista nici un institut, și nici 
studenți. In prezent în aceste 
republicii la 10.000 de locui
tori există mai mulți studenți 
decît în țări ca Franța, R.F.G. 
sau Italia.

Uniunea Sovietică are în 
prezent 3.600.000 de specialiști 
care au absolvit institutele de 
învățământ superior sovietice 
și anual facultățile tehnice 
sînt terminate de 120.000 de 
ingineri. Asta constituie de 
trei ori mai mult decît numă
rul de ingineri absolvenți în 
Statele Unite sau, lărgind 
comparația, mai mult decît 
numărul absolvenților din toa
te țările capitaliste luate la 
un loc, inclusiv S.U.A.

Specialiștii sovietici au dat 
țării lor rachete care l-au ri
dicat pe om în Cosmos, con
tribuie la automatizarea pro
ducției, la mecanizarea agri

viața, 
ei.

culturii. Construirea desfășu
rată a comunismului cere insa 
un număr și mai mare de ca
dre calificate, cu o pregătire 
teoretică și practică superioa
ră. Se realizează pe o scară 
tot mai mare legarea învăță
mântului de producție care dă 
studenților cunoștințe vaste, 
multilaterale, necesare in vi
itoarea profesiune. Studenții 
se încadrează în brigăzi, adu- 
cîndu-și aportul la îndeplini
rea planului, făcind inovații.

In toate institutele tehnice 
din Uniunea Sovietică s-a in
trodus predarea unor obiecte 
noi ca: Bazele electronicii 
industriale, Mașini electronice 
de calculat, Aplicarea ener
giei atomice în economia na
țională și altele.

Tovarășul Eliutin a vorbit 
pe scurt despre o nouă formă 
de institut de învățămînt su
perior : uzine-institut, organi
zate la uzina „Lihaciov" din 
Moscova, la Selhozmaș-Rostov 
și în alte citeva mari unități 
industriale. Este vorba de un 
fel de filială a institutului de 
învățămînt superior în care 
studenții învață 3 
cursuri de zi și 3 ani la 
cursuri serale lucrind 
producție. Trecînd prin toate 
treptele profesionale, 
muncitor la 
studenți devin cadre 
înaltă calificare. Răspunzind 
la întrebările ziariștilor, mi
nistrul învățămîntului supe
rior și mediu tehnic special al 
U.R.S.S. a menționat că în 
viitorii cîțiva ani numărul 
aspiranților se va tripla, că se 
depun toate eforturile pentru 
a crea tinerilor specialiști 
condiții cît mai bune pentru 
munca de cercetare. Tnvăță- 
mîntul superior sovietic, men
ționa Viaceslav Eliutin în 
încheierea cuvîntului său, va 
răspunde cu cinste sarcinilor 
trasate de Programul P.C.US. 
de a da țării specialiști bine 
pregătiți care să contribuie la 
construirea 
niște.

Moscova,

ani lași in
de la

inginer, acești 
de o

societății eomu-AL. STARC
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Masele populare din Ecuador
cer aplicarea de

QUITO 17 (Agerpres). — Du
pă înlăturarea lui Ibarra — 
exponent al reacțiunii — din 
funcția de președinte al Ecua
dorului, masele populare din 
această țară își manifestă ho- 
tărîrea de a obține aplicarea 
unui larg program de reforme 
radicale.

După cum anunță agențiile 
de presă, cu prilejul unui mi
ting consacrat evenimentelor 
din noiembrie 1922, cînd mun
citorii din Guayaquil, care ce
reau pîine și de lucru au fost 
crincen reprimați de către oli
garhia ecuadoriană, vorbitorii 
au relevat că lupta împotriva 
imperialismului S.U.A., împo
triva oligarhiei și marilor la
tifundiari, începută în 1922 a 
obținut mari succese în anul 
1961. Ei au subliniat că unita- 
tefi. poporului ecuadorian tre
buie menținută pentru înfăp
tuirea programului de refor
me radicale. Vorbitorii și-au 
exprimat sprijinul față de noul 
președinte Arosemena și au 
cerut reorganizarea în intere
sul poporului a consiliului 
municipal din Guayaquil și a

reforme radicale\
comitetului administrativ pro
vincial. La miting s-a scandat: 
„Cuba — da, yankeii — nu I”, 
„Jos imperialismul S.U.A.!“, 
„Jos oligarhia!”, „Trăiască 
clasa muncitoare !“.

Mitinguri asemănătoare au 
avut loc la Quito și Cuenca.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Revista Communist", numărul 16. public* un xrâcol *1 tovarășului Gheorțhe Ghecrghiu-Dej. I* rubric* -Militanți ai mișcării comuniste internaționale despre cel de-al XXn-lea Congres al P.C.U.S. și despre Programul P.C.U.S.'.

Expoziție de artă 
populară romineascâ 

în FinlandaHELSIXKI 11 ocășul 
expoziția de artă rommească. grafică lie. organizata ce Finlanda—Rtminia. ceasta negrie primarul șuiul Keczu. Rista Holtta a clorului rocaisesc și măestna artiștilor populari din țara Ț. subiimn-xi contribuția e o aduce la întărirea legăturilor de prietenie dintre cele două popoare, cunoașterea tezaurului cultural romi- neae.

(Agerpres . — s-a deschis populară și fîlate- asociatia Cu a- ora-

• •păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare
Intervenția reprezentantului R. P. Romine în Comitetul numărul 3 al O. N. U.NEW YORK 17 De la trimisul special Agerpres: în Comitetul nr. 3 pentru problemele culturale, sociale și umanitare au continuat la 16 noiembrie dezbaterile în legătură cu raportul Consiliului economic și social privitor la activitatea sa în acest an. Co- mitetul dezbate, de asemenea, raportul asupra situației economice din lume.Luînd cuvintul la dezbateri reprezentantul R. P. Romine Mircea Malița a subliniat ca dezarmarea generală și totală ar reprezenta eliberarea unor imense resurse capabile să accelereze procesul de ameliorare a pilor sociale in lume.Vorbitorul a relevat zările însemnate ale socialiste și în acest ale R. P. Romine. în de

condi-reali- țărilor cadra domeniul ritmurilor de creștere susținuta a economiei, ridicării continue a nivelului de trai al maselor.în continuare Mircea Ma- Eta s-a referit la rezoluția adoptata in sesiunea trecuta de Comitetul nr. 3 pe marginea propunerii delegației ro- mine privind -Măsurile pentru promovarea în rîndurile uneretuiui a ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii intre popoare*. Reprezentantul rnmin a amintit că rezoluția recomandă statelor și organizațiilor guvernamentale să ia măsuri eficace pentru promovarea în rindurile tine- rtrului a acestor idei. Rezolut-a cheamă instituțiile specialmate și în special U.N.ER.C.O. să examineze posibilitatea elaborării în acest sens a unui proiect de declarație intema- •.mală. U N ES C O, a luat >. discuție acțiunile pe care le-ar putea întreprinde în a- direcție însă, a spus vrruitoruL procedura discutări acestei chestiuni este ăestul de lentă. Reprezentau-

tul R.P.R. a amintit că în cadrul sesiunii trecute delegația romînă împreună cu alte delegații au arătat că pentru menținerea păcii este de o mare importanță ca tînăra generație să fie educată într-un climat pătruns de principiile nobile ale respectului drepturilor, culturii și vieții celorlalte popoare, într-un spirit de pace și înțelegere, apropiere și cooperare între popoare. Delegația romînă a subliniat la sesiunea precedentă că tolerarea pregătirii în rîndul tinerilor a spiritului urii și prejudecăților rasiale, naționale, religioase, a cultului violenței și a falsei pretenții la superioritatea unei națiuni față de celelalte, ar echivala cu subminarea păcii și înțelegerii internaționale.In continuare vorbitorul a -cătat că în condițiile actuale uelegația romînă consideră că trebuie intensificate eforturile în vederea elaborării declarației internaționale prin care statele, ținînd seama de rolul pe care tineretul îl ocupă în apărarea păcii, să recunoască

necesitatea luării unor măsuri practice de promovare în rîn- durile tineretului a ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare. Reprezentantul R.P.R. a arătat că delegația romînă a pregătit un proiect de declarație al cărui preambul cuprinde următoarele idei: tineretul a avut cel mai mult de suferit în conflagrațiile mondiale ; întreaga lui activitate trebuie consacrată unor scopuri constructive și pașnice ; el este chemat să conducă mîine destinele omenirii și de aceea educarea sa în spiritul păcii va contribui la îmbunătățirea relațiilor internaționale.Principiul unu al declarației înscrie datoria guvernelor de a face totul pentru a preveni generațiile viitoare asupra flagelului unui nou război și de a educa tineretul în spiritul convingerii că războiul poate și trebuie să fie eliminat din viața societății. Principiul doi se referă la orientarea educației în direcția ideilor cooperării, prieteniei, respectului reciproc între po-

poare, ale democrației și progresului. Principiul trei proclamă ideea egalității în drepturi a tuturor popoarelor șl raselor, necesitatea combaterii ideilor care promovează sau justifică colonialismul. Al patrulea principiu recomandă guvernelor să încurajezeschimburile menite să promoveze în rîndurile tineretului ideile păcii, iar principiul cinci subliniază datoria guvernelor de a încuraja asocierea pe plan național și ternațional a tineretului vederea promovării păcii abolirii organizațiilor de fascist. Ultimul principiureferă la conținutul umanist al educației, la insuflarea în rîndurile tineretului a dragostei și respectului față de om.In încheiere, vorbitorul a subliniat că delegația romînă își exprimă convingerea că acest proiect va găsi un ecou favorabil printre delegațiile statelor membre și va ușura procesul de elaborare a declarației de către O.N.U. și U.N.E.S.C.O.
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Rabat Demonstrație populară în sprijinul conducătorilor algerieni deținuți in inchisonle franceze.
0 nouă victimă

ultra colonialista
a uliracolonialistilor aALGER 17 (Agerpres). — Elementele teroriste din organizația„OAS.“, iși continuă nestingherite acțiunile singeroase pe teritoriul Algeriei și Franței. După cum relatează agenția France Presse. o nouă victimă a ultracmcnialiștUor a fost anunțată joi dimineața — e vorba de Pascal IXomano, pilot al societății „Air Alge- rie*. El a fost am-na; cu mai multe focuri de revolver in timp ce mergea spre aerodrom.Numele său, arată France Presse, figura pe lista per
soanelor suspecte* întocmită ce O-A-S. Asasinarea sa este pusă in legătură cu faptul că acesta a refuzat la cererea „OAS.“ să treacă clandestin in Franța un număr de men-.- bri ai organizației. Doriano a cerut în zadar protecția autorităților.Ultracolonialiștii își intensifică acțiunile și împotriva e- lementelor progres-ste care cer rezolvarea cît mai grabnică a problemei algeriene prin tratative de pace cu Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria. Astfel, in aceeași zi, la Nisa o „mașină infernală “ pusă de ultracolonialiști, a făcut explozie la locuința redactorului-șef al ziarului democrat „Le Patriote de Nice rănind un locatar.

TOKIO. — Dr. Sigeru Ya- maue, directorul Spitalului municipal din Osaka, a acordat o înaltă apreciere eficacității galantaminei — preparat sovietic pentru tratamentul paraliziei infantile. Acest preparat a fost folosit de personalul spitalului pentru tratarea a 43 bolnavi de poliomielită. După 80 de zile de tratament, a declarat Yamaue, la 62 la sută din pacienții paralizați total a survenit o ameliorare pronunțată. 90 la sută din pacienții la care a fost înregistrată o paralizie parțială

In apărarea
tinerilor muncitori

De la corespondentul nostru la Paris

Manifestații studențești ii sprijini 
pulilid dțtrieni
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au dobîndit capacitatea de conduce ca oameni sănătoși.ADDIS ABEBA. - La noiembrie ziarul „Addis Ze- men” a publicat comunicatul Ministerului Comerțului Industriei și Planificării al Etiopiei cu privire la încheierea tratativelor sovieto-etiopicne în problema construirii de către Uniunea Sovietică a unei rafinării de petrol la Assab.Conform acordului încheiat, construirea rafinăriei de petrol cu o capacitate de 500.000 tone, va începe in curind.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA

Indignare

C’ onțederația Generală a , Muncii (C.G.T.) din Franța a hotărît să convoace la 18—19 noiembrie o conferință națională pentru a- părarea tinerilor muncitori.Este vorba de a realiza foarte grabnic apărarea drepturilor și organizarea unui nou efectiv de muncitori foarte tineri care au intrat de curind în producție, direct după cbsolvirea școlii elementare, fără a fi învățat nici o meserie. Sub regimul capitalist, a- ceasta nu este o noutate. Dar proporțiile Ia care ajunge în Franța de astăzi fenomenul acesta constituie o serioasă sursă de îngrijorare. Doi din trei tineri francezi în vîrstă de Ia 14—16 ani, cu prilejul examenelor din iunie și iulie a.c. s-au văzut refuzați la intrarea într-un centru de ucenicie sau școală tehnică, fără a-i mai număra pe toți cei care » s-au mai prezentat la 
~-e ixtzacfi părmtu lor 
* r •*- L £* rzme dta ha -neSeo aammcffit sa toane «- rrz-ide ucmzorie șf sec _e teza:suri sapraaglo- merate s: fimm.cneazâ fn con- iitri foarte proaste, ceea ce măică clar lipsa de grijă pentru InTățămintul profesional. Srmația este foarte gravă. Sabotarea învătămintuhii pro- ji.coa. nu este lutimplătoare. ca se organizează cu preme- ăriare cvind scopul mărturiei de n pune la îndemîna parien - nr mase de tineri szumaton. lipsiți de o ealifi- oare. de precâtrie si deci mai eser ce stoca;-..Dar aceasta sa este tctnL Fazani, cfeascra aafczaățOor »• deriăsoară ta toate sectoa- ■4. ficoala !• profesori, _ -iaiwri și de
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in PakistanM pe hxie diplomatică caută 
sxncizgă guvernul Franței aă le eelcexe viața.

• estet că autoritățile fran
ceze cpiică n tratament inu- 

laptăzorCor algerieni pen- 
t~x libertate, scrie „Dawn“, a rr-l—s-s indignarea locuitorilor 
din Lahore.

Intr-o tară
a Evului Mediu

ată că am ajuns la 
El vas, un mic oraș 
portughez, situat 
în apropierea fron
tierei cu Spania. 
Cite ceva din via

ța populației aflăm chiar pe 
loc, deoarece astăzi este zi de 
tîrg. Ne intîmpină păstori, ță
rani, îmbrăcați zdrențăros, al 
căror aspect arată în mod clar 
că cei cîțiva escudos puși la o parte pentru achiziționarea 
unor lucruri, au fost economi
siți pe seama propriului lor 
stomac.

Călătorim prin Alentej — o 
regiune agricolă bogată a 
țării. Străzile satelor se înea
că in verdele arborilor de 
portocali, prin frunzele cărora 
strălucesc fructele mari și zemoase. Despre Alentej știu un 
singur lucru și anume că aici, 
ca și în provinciile Ribalteș și 
Algarva, există 1.759.100 ha

pdmint agricol dx» 
1.734.500 ha este proj 
a 3278 de mari ieziți 
Celor 51.160 țirees dr 
provincii le rerie 
24.600 ha! Aceasta a 
într-adevăr incețnOul 
Mediu. Și aceasta u numai din statistice. Pe cim- 
puri, pe cmbele părți ale șo
selei, vedem țarinei care lu
crează la plivi:. Ele stau in
tr-un șir, una Knpă cealaltă, 
iar în fața lor sup-avegheto- 
rul stăpinului. Un tablou ti
pic pentru Portugalia, tablou 
care se repetă la orice pas.

cere_ 
•tatea

ără îndoială că la 
Lisabona există 
multe lucrări inte
resante. Străbătind 
vechiul oraș, co- 
borîm spre castel,

ne plimbăm în cartierul ^tos- 
sio“ — centrul orașului, vizi
tăm clădirile istorice, reco
mandate de ghid, printre care 
turnul Belima, mănăstirea Sf. 
Jeronim. 
Naționale.

clădirea Adunării 
reședința lut Sa

lazar. In port sute de oameni 
privesc o 
acolo. Este
-.ava care a atras atenția opi
niei publice asupra regimului 
fascist din Portugalia.

La stația de benzină, mun
citorul care face deservirea 
ne intreabă de unde sîntem. 
El ne spune că salariul care 
se primește în Portugalia 
constituie pur și simplu o bă
taie de joc la adresa omului. 
Dar despre aceasta el nu poate 
vorbi prea mult cu noi, alt
minteri poate nimeri în în
chisoare. Și pentru ca să-l 
înțelegem mai bine, el schi
țează din degete un grilaj.

Mă opresc în fața unui ate
lier de reparații-automobile, 
pentru a repara o cameră. Mi 
se adresează un om în limba 
germană. Este originar din 
Viena și a nimerit în Portu
galia în urma anexării Aus
triei. La început concetățea
nul nostru este puțin rezervat, 
dar apoi devine mai comuni
cativ. Părerea sa despre Por
tugalia : ea se aseamănă cu 
un butoi de pulbere. Dacă Sa
lazar nu va dispărea curind 
de pe scenă, trebuie așteptate

navă ancorată 
.Santa Maria",

București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii1

Pentru ace- încazarma-loc în producție, știa se încearcă rea în oficii de „pregătire militară* ; țara este inundată de publicitatea făcută pentru angajarea în armată și în poliție, cu promisiuni atrăgătoare...Pe scurt, guvernul vrea să încadreze tineretul între patron, biserică și armata colonială. Este vorba de o vio-

lenta constrîngere căreia tî- năra generație din țara noastră trebuie să-i iacă față. în acest domeniu băjălia a început încă în urmă cu ani. în această lumină conferința organizată de C.G.T. pătă o bită. ca-însemnătate deose-ROMAIN KROES
Paris, 17 noiembrie 1961

Fostul ministru de interne de la Bonn și actualul ministru de externe Schroder 
este membru al partidului nazist încă 
din 1933,

(Ziarele)

— Vai herr Schroder, dar nu te-ai schimbat de loc...
vărsări de singe. Marii lati
fundiari, băncile și marii an
treprenori încearcă cu toate 
forțele să-l mențină pe Sala
zar la putere. El nu se va 
putea însă menține pentru că 
în Portugalia un pumn 
oameni stăpinesc totul, 
poporul nu are nimic.

Mai tiziu am discutat
mulți oameni și nimeni dintre 
ei n-a spus un singur cuvint 
in apărarea regimului lui Sa
lazar.

de 
iar

CU

acă în sudul Por
tugaliei poporul 
se zbate în mari 
nevoi, în nordul 
țării soarta sa 
este mizeria în

grozitoare. Un exemplu grăi
tor pentru aceasta o constitu
ie provincia Pras-os-Motes — 
ținta finală a călătoriei noas
tre.

în vechiul oraș universitar 
Coimbra vedem fii și fiice ale 
bogătașilor portughezi. Stu
denții acestei universități 
umblă în mantiile lor negre 
tradiționale. Mulți cunosc 
limbi străine, în primul rînd 
engleza și franceza. In Por
tugalia, însă, 49 la sută din 
populație este analfabetă, iar 
din numărul total de copii 50 
la sută nu frecventează școli.

Cu cît înaintăm mai depar
te în munții din nordul țării, 
cu atît mai mult ne convin
gem că copiii de aici nu vor 
păși niciodată pragul univer
sității din Coimbra. Ei nu vor 
purta niciodată mantia nea
gră — în orice caz atîta timp 
cît în Portugalia se va men
ține actualul regim... Unica 
îmbrăcăminte pe care o poar
tă acum acești copii este un 
sac de iută pe care-l îmbracă 
pe cap spre a se feri de ploa
ie. Ei umblă pe „străzile" sa
tului, care se transformă in
tr-o mlaștină, și din fața lor 
suptă de foame ne privesc 
ochi mari, plini de groază. La 
prima încercare de a îndrepta 
asupra lor obiectivul aparatu
lui de fotografiat, acești copii 
o iau razna.. Ei nu așteaptă 
nimic altceva de la oameni 
decît rău.

în satul Granca, vreau să 
fotografiez o casă pe jumăta
te dărâmată. Dintr-o dată 
auzim glasuri de copii. Ni se 
explică că aceasta nu este o 
casă de locuit, ci o școală. 
Ferestrele, fără geamuri, sînt 
acoperite de noroi, de pe pe
reți curge tencuiala ; așa ara
tă o școală 
munte din 
liei.

Seara ne
de la Portugalia în orașul de 
frontieră Bragancea.

dintr-un sat de 
nordul Portuga-

luăm rămas bun


