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tovarășe-

produselor, 
pentru brigadă 
de experiență 

sfirșitul anului 
mers în două

9 Tn anul 
1961 din 
durile de 
vestiți! au 
alocate : 
Industrie 
miliarde 
cu 22 la 
mal mult 
agricultură 4,8 miliarde lei, 
cu 23 la sută mal mult, 
transporturi 2,3 miliarde 
cu 25 la sută mal mult 
cît în anul 1960.

fon-
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fost 
In 

14,3 3
lei, J 

sută 
decît In 1960, în

tn 
lei, 
de-
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O Din totalul Investițiilor 
Industriale, 35 la sută au 
fost folosite tn Industria e- 
nergetfcă șl a combustibilu
lui, 25 la sută In Industria 
metalurgică șl a construcțiilor 
de mașini, 18 la sută tn In
dustria chimică, celulozei șl 
htrtiel.

Ajutorarea tovarășilor de muncă prin împărtășirea propriei 
experiențe este o trăsătură caracteristică a membrilor 
brigăzii de tineret. In fotografie tovarășul Marian 
Spiridon, responsabilul brigăzii de tineret din secția meca
nic șef la Fabrica de țevi din Roman explicâ unul tînăT 
felul cum lucrează el pentru a obține lucru numai de bună 

calitate.
Foto : N. STELORIAN

Brigada filatoarei Suzana Chisă- 
liță de la Întreprinderea „Teba** 
din Arad și-a luat o mare răspun
dere — 99,5 la sută din produ
sele pe care le rea':zează să fie 
de calitate superioară.

Pentru îndeplinirea acestui an
gajament în brigadă s-au luat nu
meroase măsuri : aprovizionarea 
fiecărui loc de muncă cu materie 
primă de bună calitate, curățirea 
mașinilor după un grafic bine sta
bilit, ajutorarea muncitoarelor cu 
mai puțină experiență.

Florica Miculeț nu reușea să 
depășească procentul da cal -fate 
de 96—97 la sută. Privirile întreg i 
brigăzi s-au îndreptat înspre ea. 
Maria Pop și Suzana Chisăliță au 
ajutat-o să-și organizeze mai bine 
munca, au inifiat-o în legarea fi
rului prin răsucire nu prin nod.

In acest fel capetele se sudează 
perfect iar firul este omogen. 
Treptat Florica Miculeț a ajuns din 
umă tovarășele ce muncă în ce 
privește calitatea

De mult ajutor 
sînt schimburile 
organizate. Spre 
trecut, brigada a 
rinduri la filatoarele de la Uzinele 
textile „30 Decembrie** să vadă 
cum se muncește acolo, să-și în
sușească din experiența 
lor lor de profesie.

Grija pentru materia 
care lucrează, ridicarea 
profesionale, au făcut 
nuarie 99,9 la 
realizate de 
calitatea l-e.

suta din 
brigadă

primS cu 
pregătirii 

ca în ia- 
produsele 
să fie de

Creșterile înregistrate la unele dia principalele produse industriale obținute în anul 1961 
față “ * ‘de anul I960 stnt următoarele : la fontă 108 la sută, la oțel 118 la sută, la lami

nate finite pline 121 la sută.

O Tn cursul anului 1961 au 
fost puse în funcțiune nume
roase obiective Industriale 
importante ca: un furnal de 
700 m8 la combinatul me
talurgic Reșița, o baterie de 
cocs șl un cuptor Martin la 
Combinatul siderurgic Hune
doara, centrala electrică de 
termoficare Brazi, com’plexe 
pentru Industrializarea lem
nului la Blaj și Gherla, mal 
multe fabrici de produse 
lactate etc.

P. LIDIA

Noi „prieteni ai cărții••44

t a centrul școlar agricol 
/ j Poarta Albă, raionul 

Medgidia, au fost lu
minate recent, intr-un cadru 
festiv, insigne de „Prieten 
al cărții" unui număr de 120 
de elevi.

Concursul 
organizat i 
tră, cu 
U.T.M., 
măr 
tori 
veni 
lor la concurs, s-au organizat 
cercuri de citit, unde s-a dis-

de 
ai 
în

I „Iubiți cartea" 
fn școala noas- 

sprijinul comitetului 
a atras un mare nu- 
tineri, pasionați citi, 
literaturii. Pentru a 
ajutorul participanți-

cutat pe larg conținutul unor 
cărți prevăzute în bibliogra
fia concursului. Săptăminal 
la clubul școlii, se țineau 
recenzii la diferite cărți.

După ce s-au pregătit te
meinic, concurenții s-au 
zentat în fața comisiei 
examinare. Discuțiile au 
însuflețite. Printre cei 
au dat răspunsuri bune
și elevu Jenița Elena, Mur- 
gescu Victor, Lupancu Flori
ca, Bașchir Niculina, Milita- 
ru Vasile.

pre- 
de 

fost 
care 
sînt

ONOAREA FABRICII
ONOAREA TA

Orele de lucru ale schimbu
lui de dimineață de la între
prinderea textilă din Pucioasa 
se terminaseră. Vasilica Tă- 
tăranu, una dintre țesătoarele 
tinere ale fabricii se pregătea 
să predea mașinile muncitoa
rei oare urma să intre în 
schimb, când se auzi strigată.

— Tovarășa Tătăranu, poftiți 
vă rog, până la rampa de con
trol-..

„La rampa de control ?u
Inginera Valentina Zahiu, 

aflată pe aproape, s-a mirat și 
ea. Poate e o simplă coinci
dență, o greșeală. S-au dus 
amândouă la rampă. Intr-ade
văr, fusese o greșeală.

— Totuși, de ce a rămas 
atît de surprinsă Vasilica de 
faptul că a fost chemată la 
rampa de control ? am între
bat-o pe inginera Zahiu.

— De ce ? Pentru că la ram
pa de control sînt invitați de 
obicei acei care produc țesă
turi cu defecțiuni, cei care 
lasă să le scape greșeli, fie că 
e vorba de o răritură, de un 
fir lipsă. Intr-un cuvînt — ne
glijența. Or, cu Vasilica lu
crurile stau exact altfel. Este 
o muncitoare atît de exigentă 
încît tot ce iese din mîinile ei 
este de o calitate ireproșabilă. 
Nimic nu lasă să-i scape, e 
atenta și severă față de cea 
mai mică greșeală. Iată de ce

ea însăși era nedumerită. Pen
tru că, vedeți dumneavoastră, 
în materie de calitate a pro
duselor, un rol important il 
au mașinile, materia primă. 
Un rol și mai important însă 
il au oamenii, muncitorii. De 
exigența lor depinde în mare 
parte calitatea țesăturilor. Cum 
este și normal, organizației i-a 
revenit sarcina de a munci 
pentru educarea tinerilor in 
spiritul acestei exigențe.

...Anii trecuți, la întreprin
derile textile din Pucioasa 
s-au desfășurat lucrări impor
tante de mărire a capacității 
de producție, s-a construit o 
filatură nouă, modernă (una 
dintre cele mai mari din țară), 
numărul sortimentelor c cres
cut la 36, a crescut volumul 
țesăturilor. Pentru asta a fost 
nevoie de angajarea și califica
rea unui mare număr de mun
citoare. Așa se face că indicele 
de calitate n-a putut fi reali
zat chiar din primele luni. E 
drept, pe poarta întreprinderii 
n-au ieșit dedt țesături de 
bună calitate, la serviciul de 
control lucrînd oameni foarte 
exigenți — dar parcă asta-i 
totul ? Controlorii găsind de
fecțiunea, tăiau bucata neco- 
respunzătoare. S-ar părea că • 
simplu. Asta făcea însă ca • 
parte din țesături să devină.-

cupoane, cupoane 
rile întreprinderi 
nu le pot folosi, lată, deci, tât 
o scădere a indicelui de ca
litate (ca să nu mai vorbim 
de cheltuielile fără rost).

Cauza ?
Lipsa de calificare, negli

jența, slaba răspundere a unor 
tinere muncitoare pentru ca
litatea lucrului executat. „S-a 
rupt un fir... Pe 10 centimetri 
de țesătură a apărut o răritu
ră... Ce mare lucru e ăsta ?" 
gindeau unele tinere. Cît de 
mare era insă „nimicul" de 
greșoclâ făcut fie de una, fie 
de alta, am văzut.

Așa s-a făcut că în planul

pe care ma
de confecții

de măsuri privind desfășu
rarea acțiunii de îmbunătățire 
a calității produselor, alcătuit 
de organizația de partid și 
conducerea întreprinderii, un 
loc important a fost acordat — 
paralel cu măsurile pentru ri
dicarea calificării, pentru 
mai buna organizare a lucru
lui în brigăzi etc. — educării 
tinerilor muncitori în spiritul 
exigenței în muncă. Sarcini 
importante au revenit în a- 
ceastă privință organizației

EVGEX FLORESCU

Seara la căminul cultural

D aceas-
pro-

espre ce vorbește în 
te seri de iarnă 
gramul brigăzii artistice de 

agitație a căminului cultural din 
comuna Săveni, raionul Fetești ? 
Despre realizările obținute de 
gospodăria colectivă de aici, des
pre creșterea nivelului de trai al 
colectiviștilor și despre învăță- 
mîntul agrozootehnic la care co
lectiviști tineri și vîrstnici își în
sușesc știința belșugului. E o pro
blemă de actualitate pentru că 
iată, gospodăria lor colectivă va 
cultiva printre altele în anul a- 
cesta 1.335 hectare de porumb,

305 hectare floarea-soarelui, 105 
hectare sfeclă de zahăr, de pe 
care ei și-au propus să obțină 
producții cît mai mari. In ce pri
vește porumbul, de pe 600 de 
hectare colectiviștii vor să scoa
tă peste 5.000 kg boabe la hec
tar. Cum vor putea realiza aceas
tă producție ? Cu ajutorul celor 
mai înaintate metode științifice 
recomandate de agrotehnică, de
sigur. Așa cum se spune de alt
fel și în programul brigăzii ar
tistice de agitație .

Luna cărții ia sate“
„Luna cărții la sate" consti

tuie pentru tinerii ploieșteni 
un nou și important prilej de 
manifestare a setei mereu 
crescînde de a citi și răspindi 
cît mai multe cărți.

Tinerii din comuna Hăbud. 
de exemplu au difuzat în nu* 
mai 10 zile cărți în valoare 
de 800 lei. Printre harnicii di- 
fuzori voluntari se numără șl 
utemiștii Ion Șerban și Maria 
Andrei. Mulți tineri și-au creat 
sau îmbogățit bibliotecile per-

sonale. Și în rîndul tinerilor 
din Șirna, Finta, Cornești, Fra
sinul și în alte multe comune 
din regiunea 
bucură de o 
tate.

Numai în .
„Lunii cărții la sate" în co
munele raionului Ploiești s-au 
difuzat cărți în valoare 
25.694 lei din care 7.732 
prin difuzorii voluntari.

Ploiești cartea se 
largă populari-

primele zile ale

lei

I. CHITIMIA

CEI CE ÎNVAȚĂ
LA DOUA ȘCOLI

drept cuvînt, ne mîndrim 
școlii noastre, ne crește

— Pe 
cu elevii , . _ ,
inima de bucurie cînd îi vedem 
lucrînd lîngă mașini cu priceperea, 
îndemînarea și pasiunea unor ade- 
vărați muncitori...

Ne aflăm într-una din sălile Șco
lii medii nr. 39 din Capitală, Cel 
care rostește aceste 
este un profesor, nici 
școlii. Este tovarășul Gheorghe 
Covaci, locțiitorul secretarului co
mitetului de partid de la între
prinderea optica romînă.

— „Școala noastră - — așa-i 
spun Școlii medii nr. 39 munci
torii de la I.O.R. — continuă vor
bitorul.

Cuvintele sale mi-au 
în memorie niște cuvinte 
nătoare :

—— Tovarășă directoare, 
repede să vedeți aparate 
de fabrica noastră...

Scena s-a petrecut astă-vară, în- 
fr-unul din labroatoarele Univer
sității ieșene „Al. I. Cuza". Cel 
care a spus aceste cuvinte 
elev al Școlii nr. 39 aflat 
cursie, împreună cu alți 
de-al săi, prin orașul lași.

„Școala noastră** — „fabrica 
noastră- — două scurte expresii 
care cuprind însă în ele o adîncă 
semnificație privind raporturile 
trainice stabilite între elevii unei 
școli și muncitorii unei uzine.

Cum s-a ajuns aici ? Pentru 
ceasta să ne întoarcem din nou 
consfătuire, deoarece în sala

cuvinte nu 
directorul

reînviat 
asemă-

venifi 
lucrate

era un 
în ex- 
colegi

a- 
ia 
In

care ne aflam se desfășura o cons
fătuire privitoare la practica ele
vilor. Participau cadre didacti
ce ale Școlii medii nr. 39 și re
prezentanți ai întreprinderii.

Cei peste 300 de elevi din cla
sele a IX-a, a X-a, a Xl-a ale 
Școlii medii nr. 39, care fac o zi 
pe săptămînă instruire în produc
ție la I.O.R., se inițiază în mese
riile de optician și strungar.

— De doi ani a devenit obiș
nuită în secțiile uzinei noastre 
imaginea grupului de doi lucrători 
la o mașină — spunea în cuvîn- 
tul său 
Popa. 
15—16 
medii, • 
ția în 
a învăța să mînuiască mașinile- 
unelte, de a împleti cunoștințele 
teoretice cu practica, cu produc
ția ; alături muncitorul.

l-am întîmpinat pe elevi de la 
început cu toată căldura — a con
tinuat vorbitorul — și-am pus su
flet, pasiune în munca pe care am 
desfășurat-o cu ei de a-i învăța o 
meserie. Vreau să vă spun că noi, 
muncitorii, trăim sentimente de a- 
devărată mîndrie cînd lăsăm în 
locul nostru lîngă strung un elev 
și acesta este capabil să lucreze 
ca și noi. Asemenea elevi sînt 
mulți printre cei care vin în uzina 
noastră.

O parte dintre aceștia au fost 
citați de tovarășul director adjunct 
al școlii, în referatul prezentat. 
Printre ei se află Bejan L, Cărăruș 
Doina, Dumitrescu Raluca, Badea

Ștefania, Dan Viorica, din clasa

• în 1961 a început 
sfrucfia Combinatului 
rurgic de la Galafl-

• Pentru 
locuințe s-au 
liarde lei, cu 
mult decîf fn

con- 
slde-

construcfll 
Investit 1,9 
18 la sută 
anul 1960.

de 
mi
mai

muncitorul optician Vasile 
Unul este tînărul de
ani, elev al unei școli 
dornic de a se ini—

tainele unei meserii, de

Ștefania, Dan Viorica, din clasa a 
IX-a, Brașoveanu Irina, lacob Ion, 
Bulie Armand din clasa X-a și 
mulți alții, care lucrează în sec
ția optică. Amintim de asemenea 
pe elevii Ispas Alexandru, Pop Ho- 
ria, Tănase Maria, Măceacă Rodi- 
oara, Zaharia Silvia, Lupu Viorel, 
Weiss Mihai, Davidescu Alexandru, 
care lucrează cu pricepere la ma
șinile din secția strungărie, execu- 
tînd piese după planul de operații, 
luînd oricînd locul muncitorului 
la diferite operații.

Muncitorul Lungu Gherasim, din 
secția mașini de așchiat, a subli
niat, printre altele, munca plină de 
răbdare, de dragoste și tact peda
gogic a celor care învață pe elevi 
meserie. El este conducătorul unei 
brigăzi de tineret fruntașe.

Relatările despre experiența sa 
de pedagog, despre preocuparea

(Din Comunicatul 
Direcției Centrale de 
Statistică cu privire la 
îndeplinirea Planului 
de Stat al Republicii 
Populare Romîne pe 
anul 1961).
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Al întotdeauna ce învăța de la maistrul Gheorghe Șilimon de la Școala profesională de construcții din Deva. Ucenicii 
Gliqor Emil și Icmoș Petru urmăresc de aceea cu atenție explicațiile maistrului

Foto : L CUCU

Noi unități 
pentru deservirea 

populației
La Constanța și Babadag 

sînt în construcție două noi 
complexe ale cooperației meș
teșugărești pentru deservirea 
populației. Complexele, care 
urmează a fi date în folosință 
în acest trimestru, vor cu
prinde unități de comandă și 
reparații de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, saloane de frize
rie, coafură, cosmetică, ate
liere fotografice etc.

De asemenea, cooperația 
meșteșugărească înființează în 
acest an încă 50 de noi uni
tăți de deservire a populației 
în numeroase alte localități 
din regiunea Dobrogea.

A început semănatul în răsadnițe 
al legumelor timpurii

In unitățile agricole 
socialiste din apro
pierea Capitalei a 
început de curînd 
semănatul în răsad
nițe a legumelor 
timpurii. In vederea 
aprovizionării ritmice 
a piețelor cu legume 
proaspete pe o peri-

oadă cit mai lungă, 
aceasta lucrare se 
face eșalonat, pe o 
suprafață care depă
șește cu 420.000 mp 
pe aceea de anul 
trecut. In același 
timp, în gospodăriile 
agricole de stat și 
gospodăriile colec-

tive, se desfășoară 
intense lucrări pen
tru fertilizarea tere
nurilor pe care se 
vor cultiva în primă
vară legumele. Su
prafața destinată a- 
cestor culturi se ex
tinde anul acesta cu 
2.000 de hectare. Mă-

rirea suprafețelor 
grădinilor va crea 
condiții unei aprovi
zionări mai abun
dente cu legume și 
zarzavaturi a piețe
lor Capitalei.

(Agerpres)

La Iași s-a terminat construcția 
a tineretului

La Iași s-a terminat recent 
construcția Casei de cultură 
a tineretului. Clădirea are o 
elegantă sală de spectacol*

capacitate de 900

casei de cultură

cu o
locuri, săli de dans, gimnas
tică, de lectură, bibliotecă.

La ridicarea Casei de oul-

ZIUA

CINTECULUI
nteresanta și edu
cativa acțiune a 
organizațiilor 
bază U.T.M. 
Capitală de a 

' dica o zi din 
care săptămînă învățării 
cîntece s-a bucurat de o largă 
popularitate nu numai în rîn- 
durile tinerilor bucureșteni ci 
și din întreaga țară.

Preluînd inițiativa organiza
țiilor U.TJd. din Capitală, 
multe organizații de bază 
U.TJtf. au luat o serie de mă
suri pentru antrenarea tineri
lor la astfel de 
acțiuni educative 
cum este „Ziua 
cin tecului". Ia-
tă-ne, de pildă, la 
una din aceste 
„Zile ale cântecu
lui- care a avut

de 
din 
de- 
fie-
de

Ecoul 
unei inițiative

în sala vastă se aud glasu
rile unite ale zecilor de tineri. 
Cu foile în mînă, tinerii cîntă. 
Ei intonează un cîntec de sla
vă partidului, un cîntec care 
preamărește eroica luptă dusă 
de partid, de clasa muncitoare 
în anii grei ai regimului bur- 
ghezo-moșieresc, pentru liber
tatea țării, pentru făurirea 
unei orînduiri noi. Se repetă 
apoi alte două cîntece: „Sub 
al păcii stindard" și „Părinte 
drag, partid iubit".

Apoi tinerii, trec la cîntecul 
și l-au 

înve-
pe care 
propus să-l 
țe astăzi.

Tînăra 
Crișan este 
citoare în 
filatură.

tură au contribuit prin munca 
patriotica un mare număr de 
tineri.

(Ag»rp:««)

loc acum 
cîtva timp la Fabrica „Liber
tatea" din Sibiu.

...Schimbul întîi a terminat 
lucrul. Muncitorii pornesc în 
grupuri spre casele lor. Ti
nerii însă — și aproape jumă
tate din muncitorii fabricii 
sînt tineri — nu s-au grăbit să 
plece.

— Azi este „Ziua cîntecu- 
lui“, ne informează un munci
tor mai în vîrstă, căruia i-am 
cerut lămuriri.

Am intrat în curtea fabricii. 
Tinerii din schimbul întîi se 
îndreptau spre sala de festivi
tăți.

Aici, Doina Crișan, munci
toare la secția filatură, in- 
structoarea corului, ajutată de 
cîteva fete, împarte tinerilor 
foi pe care este scris cîte unul 
din cîntecele pe care le vor 
învăța astăzi. în sală se lasă 
apoi o liniște deplină.

— Astăzi, le spunea Doina 
Crișan tinerilor, vom repeta 
cîntecele învățate data trecută 
și, după cum ați cerut, vom 
încerca să descifrăm și un 
cîntec nou „Tineret, mîndria 
țării". Să începem cu „Steagul 
partidului".

Un semn și din zeci de piep
turi izbucnește din ce în ce 
mai nestăvilit cîntecul:

cum am aflat 
are o ase- 

Cînteculj 
e una din 
Și această

cultivat-o- folo- 
toate posibilitățile. Iar 
transmite 
celorlalți

această pasiu- 
tineri munci-

este descifrat

„Lumină-i steagul nostru-n 
zare,

De vremuri grele povestind, 
De grele lupte proletare,
Ce-n cînt de slavă se aprind"*

Doina 
mun- 
secția 

Dar a- 
cum, în fața tinerilor, dînd
explicațiile necesare, pare 
un adevărat dirijor de cor 
cu o înaltă pregătire mu
zicală. După
mai tîrziu, ea nu 
menea pregătire, 
muzica în general, 
marile ei pasiuni, 
pasiune și-a 
sind 
acum 
ne și 
tori.

Rînd pe rînd 
fiecare portativ. Doina Crișan 
cîntă clar, încet, fiecare stro
fă în parte. Tinerii din sală o 
repetă. După 40—50 minute 
refrenul merge de minune.

După cum se vede, și noul 
cîntec a fost repede „prins**.

Tinerii muncitori i-au me
morat dinainte versurile pen
tru ca să învețe mai ușor 
acum melodia. Ora a trecut 
pe nesimțite. înainte de ple
care mai există o propunere: 
să asculte astăzi și un cîntec 
popular.

— Hai, Leana, zi tu unul din 
cîntecele pe care le știi! Inva- 
ță-ne și pe noi.

Elena Benciu 
mult rugată. Ea

nu se lasă 
cunoaște o

C. DIACONU

(Continuare în pag. a 3-a)



Să socotim 
împreună

Băncile nu li se mai po
triveau de loc celor ca
re veniseră acum cîte- 

va seri la școala din satul 
Tabăra, raionul Iași. Unii a- 
veau tîmplele albite de vre
me, iar altora abia le mijise 
mustața. își ocupaseră locu
rile în bănci și așteptau, vă
dit nerăbdători. In prima ban
că ș-au așezat Vasile Colța 
și Gheorghe Chișcă. Toate 
privirile sînt îndreptate spre 
ei. Cine nu-i cunoaște pe cei 
doi săteni ? Cu ani în urmă 
și unul și celălalt aveau a- 
ceeași suprafață de teren, 
aceleași guri de hrănit. 
Acum doi ani, olnd a 
luat ființă gospodăria agri
colă colectivă, Gh. Chișcă 
s-a înscris printre primii din 
sat. Vasile Colța a rămas 
în întovărășirea agricolă 
„Unirea" din aceiași sat.

In saara aceea comitetul 
de partid organizase o seară 
de calcul, la care organiza
ția U.T.M- invitase multi ti
neri. Se discuta ce au reali
zat în anul trecut colectivistul 
Gh. Chișcă și întovărășirii 
V. Colța. Cine-i mai cîștigat?

In sală erau cîțiva colecti
viști și vreo sută de întovă
rășiți. Valentina Bulache, 
profesoara pe care o rugase
ră să le facă socotelile, a so
sit punctuală, ca la o oră 
obișnuită de curs.

Cu o linie groasă trasă cu 
creta, tabla a fost împărțită 
în două. Primul a fost trecui 
numele musafirului, adică al 
întovărășitului Vasile Colța 
(gazdele erau colectiviștii, 
căci ei îi invitaseră pe ve
cinii lor să socotească îm
preună) iar alături de el al 
colectivistului Gh. Chișcă.

Sub numele întovărășitului 
au fost scrise cantitățile de 
porumb, grîu, sfeclă și alte 
bucate obținute de el în anul 
trecut, iar în dreptul lor — 
valoarea în bani. După fie
care operație profesoara în
treba :

— Am calculat bine, tova
rășe Colța ?

— Bine, tovarășă profesoa
ră.

— Acum să facem o ope
rați© de adunare — a spus 
profesoara. A tras o linie și 
a adunat.

— Rezultatul este : 7050 lei 
— a spus ea.

Cîțiva din sală, care avu
seseră grijă să calculeze și 
ei, confirmară calculul profe
soarei.

— Acuma să trecem mai 
departe să vedem ce-a cîști
gat în anul trecut tovarășul 
Gheorghe Chișcă muncind în 
gospodăria colectivă — a 
continuat profesoara. Gospo
dăria agricolă colectivă a 
realizat cu peste 2.000 de kg 
porumb Ia hectar mai mult 
decît la întovărășire...

— Asta am aflat-o și noi — 
spuse un întovărășit — dar 
cum au scos ei atîtea buca
te ?

— Vă explic eu — se oferi 
tînărul Mihai Luca. în primul 
rînd toamna am încorporat pe 
unele parcele, o cantitate 
mare de gunoi de grajd. Sar

cina aceasta a fost încredin
țată tineretului. Apoi, sămin- 
ța selecționată care am folo
sit-o a avut un rol deosebit 
în obținerea unei producții 
mari la hectar. Tarlalele culti
vate cu p o nimb sa fost ara*e 
și însămințate de brigada de 
tractoriști condusă de 3»Lhx 
Sinea. Organizate de partid, 
conducerea gospodărie4. au 
organizat în așa fel munca 
îneît între brigăzile de cîmo 
și brigada de tractoare să e- 
xiste o stiînsă colaborare. 
Brigadierii noștri imoreună cu 
tractoriști: stabileau de cu 
seară ce aveau de făcu! in 
ziua următoare. Așa se si ex
plică faptul că noi am termi
nat la rimp insămintările- 
Dumneavcasuă. știri prea bine, 
ați cam fntiizkxt.

Apoi prășituL Aici nu-i vor
ba numai că s-au executat 
trei prașile, dar și caritatea a- 
cestei munci a fost mult su
perioară față de aiți ani...

— Să continuăm — a spus 
profesoara — să calculăm ve
niturile realizate de tovarășul 
Chișcă. Și începu să aștear
nă pa tablă la grîu, porumb, 
sfeclă și alte bucate tot cifre 
mai mari decît la întovără- 
șitul Colța.

— De fapt calculul poate fi 
mult simplificat. Colectivistul 
Gh. Chișcă a realizat în anul 
trecut împreună cu familia sa 
750 zile-muncă, iar valoarea 
zilei-muncă a fost de 30 de 
lei. 750 înmulțit cu 30 este e- 
gal cu 22.500 lei.

Toți îl priveau pe Chișcă. 
Unii au început să-1 descoasă 
în legătură cu munca și cu 
veniturile obținute de el și de 
alți colectiviști

Această acțiune și multe al
tele (vizite la gospodăriile co
lective din împrejurimi, întîl- 
niri cu colectiviștii) inițiate de 
organizația de partid, acțiuni 
la care organizația U.T.M. a 
mobilizat un număr mare de 
tineri, au făcut ca în acest 
an mai multe familii de ță
rani întovărășiți să se con
vingă de avantajele muncii în 
gospodăria colectivă și să 
facă cereri de intrare în a- 
ceastă mare familie.

Tot mal dese sînt întîmplă- 
rile ca cea care urmează.

Intr-o zi, Mihal Tăbăranu, 
secretarul comitetului U.T.M., 
trecea prin sat împreună cu 
tînărul colectivist Mihai Luca- 
îi ajunse din urmă tînărul Va
sile Popa

— Ia stați o leacă, măi fra
ților. Ia vedeți voi, e bine 
scrisă cererea asta a mea?

Cei doi citiră : „Subsemna
tul Vasile Popa..."

Era cererea lui de intrare 
în gospodărie.

— La anu' să mai facem o 
seară de calcul, a continuat 
mulțumit Vasile Popa. Am 
curaj să mă întrec cu ori 
care întovărășit.

— Eu zic să te întreci tot 
cu un colectivist, măi Vasile, 
că pînă atunci cred că toți 
întovărășiții vor intra ca și 
tine în gospodăria colectivă

GH. NEAGU

La G-A.S. Mintia din re
giunea Hunedoara avicul
tura este un important sec
tor de producție. Printre 
cei ce muncesc cu pasiu
ne în acest sector se nu
mără și tinăra Lucia An- 
cău care, fiindu-i solicitat 
un interviu... fotografic, a 
insistat să aibă alături de 
ea două din „protejatele" 

sale.

Foto : I. CUCU

Gata pentru 
campania agricolă 

de primăvară
TG MUREȘ <de la oocee- 

posdeatu! Boetrai. — *r-că la 
JB •n-.are IMS la SALT. T<.
Mureș s-a temunat repararea 
tractoarelor. mașir-'-or aju
cole> și anexelor de expioa-
tare■ neresare penrrj carr.pa-
nia de prună vanL Puiâ la a*
ceas executat re-
par< ! ȘÎ îngrijiri

lice la W Cârtoare. 1»
piui nâware pen-
tru pâîoase. 14 semânâtoare
Per. tru pof-mb. 117 diferite
grape, precum și la discul tori.
mașini de împrăștiat ingrt-
sânijnte etc. Ac*.;vitatea in a-
telu>r in timpul iernii a fost
mulț ușurata de faptul că io
tot cursul anului trecut trac-
toarele, mașinile au fost b:ne 
îngrijite, iar reparațiile pla
nificate au fost executate la 
timp. Munca politică desfășu
rată de comuniști, de grupele 
U.T.M. din brigăzi in scopul 
bunei îngrijiri a parcului de 
mașini și tractoare a dat roa
dele așteptate. De pildă, în 
brigada întîia, din cele 12 
tractoare, nici unul n-a avut 
nevoie acum de reparații ge
nerale.

Majoritatea tractoriștilor au 
înțeles necesitatea bunei în
trețineri a tractoarelor și ma
șinilor.

în prezent peste 100» de 
tractoare lucrează la arături, 
transporturi etc. (condițiile at
mosferice și de sol fiind priel
nice). în atelierele S.M-T. se
repară acum mașinile nece
sare pentru campania de 
vară. Pînă în prezent s-au 
reparat 9 batoze, 5 motoare 
stabile, 6 mașini de tocat etc.

roptit în furcă, în 
mijlocul grajdului, 
fiAihai lehim, un tînăr 
scund, cu căciula 
dată nițel pe ceafă, 
privește cum mănîncă 

vacile. In fața lui, între Margareta 
și Ciocîrlia se află Cernușca și, 
privind-o, lehim, se simte cuprins 
de mîndrie.

— lată, i-am găsit leacul — 
spune el arătînd-o cu degetul.

In gospodărie, Cernușca a de
venit, înfr-un fel, celebră. Da, 
chiar așa, o vacă cu faimă. Intr- 
un articol la gazeta de perete, 
vorbindu-se despre munca îngriji
torilor de vite, se spune :

„...S-a evidențiat, de asemenea, 
utemistul lehim Mihai pentru 
dragostea cu care îngrijește ani
malele, pentru producția mare de 
lapte obținută de la vacile din 
lotul lui, precum și pentru ex
periența cu Cernușca.

Despre ce experiență este 
vorba ?

Să v-o povestim.
Cernușca e o vacă mare și roș

cată, cu pete albe, căreia lehim 
ti cunoaște cel mai bine obiceiu
rile. A fost adusă aici, la sectorul 
zootehnic a| gospodăriei colective 
din Bobulești — Suceava, în vara 
trecută, cu încă 11 surate. Și pe 
toate le-a luat în primire lehim. 
Știa ce are de făcut. Lucra în

I
ntr-o adunare ge
nerală din toam
na anului tre
cut colectiviștii 
>’ din comuna Plo- 
pu, raionul Făurei, au ho- 
tărît sa lucreze în așa fel 

pămîntul Sncît de pe o su
prafață de 800 de hectare să 
obțină o producție de 5.500 
kg. porumb boabe la hectar. 
Luîndu-și acest angajament, 
colectiviștii din Plopu au avut 
siguranța împlinirii lui. Ei au 
de pe acum experiența unor 
asemenea producții. în toam
na anului 1961 gospodăria a 
recoltat de pe suprafața cul
tivată cu porumb o producție 
medie de 5.040 kg la hectar.

Tot în adunarea despre 
care am amintit, șeful echi- 
xpei de tineret s-a angajat 
în numele echipei ca de pe 
suprafața cultivată cu po
rumb ce va reveni echipei 
sale în anul acesta să ob
țină o producție mai mare de- 
cî* producția medie pe care 
o va realiza gospodăria. Nici 
acest angajament n-a fost 
luat fără ca echipa să aibă 
experiența unor producții 
care să întreacă media pe 
gospodărie. Recolta pe care 
a obținut-o anul trecut echi
pa de tineret de pe suprafa
ța ce i-a revenit (20 de hec
tare) a fost de 5.310 kg. la 
hectar.

Despre acest fapt merită 
să vorbim mai mult. Cum a 
lucrat echipa de tineret anul 
trecut ca să obțină această 
producție?

într-o adunare generală a- 
semănătoare ținută în toamna 
anului 1960 echipa de tine- 

LECȚIILOR-UN CONȚINUT 
CORESPUNZĂTOR!

e pereți — plan
șe ; în rafturi — 
mostre de semin
țe ; mulaje, bro
șuri și cărți, pe 
masă. Așa arată

casa-laborator a gospodăriei 
colective Podgoria-Văleni din 
regiunea Argeș. Toate astea 
au fost făcute prin grija or
ganizației de partid și condu
cerii gospodăriei colective de 
aici cu sprijinul utemistei Li
liana Popescu —inginerul a- 
gronom al colectivei. Tot dînsa 
e și lectoră la cercul agrozoo
tehnic din gospodăria colecti
vă. In fața celor 45 de cursanți, 
printre care sînt mulți tinen. 
ea a ținut pînă acum 8 lecții 
la acest cerc; trei lecții au 
fost dedicate zootehniei.

Pînă aici toate bune. De 
aici încolo însă...

Mai întîi trebuie arătat că
■ nu se respectă întotdeauna 
' zilele și orele fixate pentru
■ pnerea cursurilor și că unii 
' tineri absentează de la lec- 
| ții. Din două motive: unul,

pentru că lectora nu vine cu 
regularitate la cerc, iar al doi- 
jea pentru că organizația 
U.T-JL nu acordă atenția cu-

• vaită wvAi».tinerilor
• la cursuri. Asta face ca 

ei să nu aibă continuitate in 
Însușirea cunoștințelor de 
specialitate, -ar scopul acestor 
cursuri să nu fie atins decît 
ia parte. De altfel și despre 
modul in care se țin lec-

; țule ar fi de spus cite ceva.
• Să vorbim de pildă despre 

lecția dedicată furajării ra
ționale a animalelor. S-au 
adunat cursanții dar... lipsesc

. tocmai o parte dintre ingriji- 
; torii de animale. Lectora ci-
• leșie dintr-o broșură, cei pre- 
. zenți notează. întrebări, lămu- 
1 riri, referiri la exemple din

gospodăria colectivă ? Foarte 
rar. Și sint destule fapte care 
ar putea fi aduse în discuție 
pentru a ilustra pe loc, cu 
exemple concrete din gospo
dăria colectivă cele învățate 
teoretic.

Sectorul zootehnic al gos
podăriei numără 72 de taurine 
dintre care 26 de vaci cu 
lapte și 32 juninci, 200 ovine 
și 80 porcine dintre care 14 
scroafe. Deși vacile sînt de 
rasă bună producătoare și au 
furaje din belșug, producția 
de lapte a acestora încă e 
mică. Anul trecut de exem
plu s-au obținut 1750 litri pe 
cap de vacă furajată, adică 
mai puțin decît producția pla
nificată— 1.800 litri. Cum se 
explică toate acestea ? îngriji
torii nu cunosc temeinic regu
lile de furajare a animalelor, 
nu respectă întocmai progra
mul de grajd. Și încă ceva : 
se schimbă cînd vor și cum

ISTORIA UNUI RECORD
sectorul zootehnic de la început 
și îngrijirea vacilor îi devenise 
meserie. (în primăvara anului tre
cut lehim fusese trimis de gospo
dărie la școlarizare la G.A.S. Al
bești. Acolo el se arătase într-atît 
de interesat în însușirea metode
lor înaintate privind îngrijirea va
cilor, îneît spre sfîrșitul practicii 
a adus el însuși o bună contribu
ție la sporirea producției de lapte 
în gospodăria de stat în care 
ucenicea).

Așadar, lehim a luat în primire 
cele 12 vaci cumpărate de cu
rînd de gospodărie. Printre ele, 
Cernușca părea a fi cea mai pro
ductivă. Dar iată că în dimineața 
în care începu -mulsul, lehim ră
mase desamăgif. Se așteptase să 
umple găleata, cînd colo ea nu 
dăduse decît trei litri de lapte. 
Spre seară, la cel de-al doilea, 
muls, Cernușca mai dăduse doi 
litri și cu asta prinse să-și miște 
vioaie coada de parcă cine știe 
ce mare ispravă ar fi făcut. ,,Ei, 
Cernușca, cu cinci litri de lapte la 
zi nu mai îndeplinim noi planul" 
— își zise necăjit lehim. Ua fel 

ret s-a angajat să obțină de 
pe suprafața ce-i revenea o 
producție de 2.750 kg. boabe 
la hectar, adică cu 250 kg. 
mai mult decît prevedea pla
nul gospodăriei. Nu era un 
lucru imposibil dar mulți 
dintre colectiviști s-au în
doit atunci că echipa de ti
neret, care nu avea condiții 
mai bune decît celelalte, va 
putea să obțină o asemenea 
producție.

Echipa de tineret și-a în
ceput lucrul chiar din toam
na aceea. Mai întîi, membrii 
echipei au stat de vorbă cu 
tractoriștii din brigăzile care 

Echipa, de tineret 
își va respecta cuvîntul
deservesc gospodăria. Adică 
la o consfătuire de producție 
Popa Gheorghe, șeful echi
pei de tineret, i-a invitat și 
ne tractoriștii care lucrau pe 
cele 20 de hectare de care 
răspundea echipa lor. în 
consfătuirea asta colectiviștii 
s-au sfătuit cu tractoriștii 
și au hotărît să execute lu
crări de cea mai bună cali
tate. Au făcut, cum s-ar 
spune, un plan comun care 
să le asigure aplicarea în 
cele mai bune condiții a 
regulilor agrotehnice. Tracto
riștii s-au angajat să execu
te lucrările mecanizate în 
termenele stabilite și la a- 
dîncimea recomandată de a- 

vor. Ion Neagu, Ioana Zamfir, 
Constantin Dogaru și alți ti
neri au plecat de curînd din 
sectorul zootehnic. în locul lor 
au fost numiți alții, dar ei de 
abia de acuma trebuie să ia 
meseria de îngrijitor de ani
male de la început. Este expli
cabil deci de ce producția de 
lapte de la vacile gospodăriei 
rămîne încă mică. Ori, în 
cazul acesta, tocmai despre a-'

ELEVI
LA ȘCOALA 
BELȘUGULUI

semene a lucruri credem că ar 
fi nimerit să se discute la lec
țiile de zootehnie. Să li se 
arate limpede cursanților de 
ce e nevoie ca îngrijitorii de 
ar—să lucreze in meseria 
asta timp cit mai îndelungat, 
de ce trebuie să citească me
reu, sa-și însușească noi cu
noștințe despre meserie. O 
lecție bine predată eu exem
plificări cu ajutorul planșelor 
și mulajelor care stau la înde- 
mina lectorului ar fi de ase
menea mult mai interesantă, 
mai atractivă decît simpla ci
tire dintr-o broșură a unor 
reguli zootehnice generale. 
Apoi, tot ce se spune în carte 
trebuie completat cu exemple 
practice. Cît de util ar fi dacă 
după un seminar de exemplu 
s-ar face o lecție practică la 
grajd. Aici, îngrijitorii de ani
male cu mai multă experiență 
care și-au însușit mai bine cele 
predate, ar putea explica și 
celorlalți cum hrănesc ei anU 
malele, cum fac masajul uge
rului, mulsul. Dar, din păcate, 
nu se întîmplă așa. Iată deci 
de unde vine și slabul interes 
al cursanților față de cerc, 
iată într-un fel cum se ex
plică și multe din absențele 
nemotivate. Lecțiile se țin 
așa cum se țin și pentru că 
inginera gospodăriei agricole 
colective e veșnic grăbită să 
prindă autobuzul care o duce 
la Pitești fiind că e... nave
tistă. Trebuie oare ca din 
pricina asta să sufere calitatea 
cursurilor agrozootehnice de la 
gospodăria colectivă din care 
face parte? Credem că nu. 
Inginera Liliana Popescu este 
utemistă și în această privință 
organizația de bază U.T.M. din 
care face parte are datoria să 
o ajute să-și înțeleagă deplin 
datoria ei de specialistă în 
mijlocul colectiviștilor, să dea 
o mai mare atenție felului în 

de pom lăudat, dar de la care 
te întorci cu sacul mai mult gol".

Vreme de citeva săptămîni Cer
nușca n-a dat mai mult de 5—6 
litri pe zi, în timp ce alte vaci 
ajungeau și la 18 litri.

„N-o să te lăsăm noi așa I — 
își puse în gînd lehim. Trebuie să 
găsesc eu motivul pentru care te 
arăți atît de zgîrcită".

— Ce poți să faci ? își spuse 
părerea unul dintre mulgători, 
aflînd ambiția lui lehim. Dacă așa 
o fi neamul ei, n-ai ce-i face, 
lacă-tă am avut și eu o vacă de 
asta, mare și grasă de ziceai c-o 
sa dea lapte cît două la un loc ; 
dar din 6—7 litri pe zi n-am 
putut-o urni și basta I

— Ba eu am s-o urnesc, zise 
lehim hotărît. Cred că-i vorba de 
tain. Eu îi dau tot atîta hrană ca și 
celorlalte. Dar poate că-i trebuie 
mai mult. Nu vezi ce mare e ? 
Am să citesc în carte, în „Crește
rea și îngrijirea vacilor de lapte“ 
și voi face așa cum scrie acolo.

Și chiar în ziua aceea lehim 
ceru aprobarea brigadierului din 
sector să administreze Cernușcăi, 

grotehnică și să facă chiar 
unele lucrări în plus atunci 
cînd va fi nevoie. Așa au 
și făcut. Arătura adîncă de 
toamnă a fost făcută la adîn- 
cimea corespunzătoare. înain
te de arătură, tinerii au 
încorporat în sol cantitatea 
de 30 de tone de gunoi de 
grajd la hectar. Lucrul a- 
cesta s-a făcut și pe alte su
prafețe cultivate cu porumb 
din gospodărie. 540 ha au 
fost atunci îngrășate cu cîte 
30 tone gunoi de grajd. Alte 
suprafețe fuseseră îngrășate 
cu un an în urmă. Merită să 
amintim că la această lucra

re organizația de bază U.T.M. 
a gospodăriei a contribuit 
din plin, mobilizînd tinere
tul la transportul gunoiului 
de grajd, organizînd convoa
ie de atelaje.

Dar să revenim la munca 
echipei. în primăvară mem
brii echipei de tineret au 
grăpat suprafața lor pe care 
urma să fie însămînțat po
rumbul, pentru ca să împie
dice pierderea apei prin eva
porare. Porumbul a fost se
mănat la adîncimea pe care 
le-a indicat-o inginerul agro
nom al gospodăriei. Apoi 
cînd a sosit timpul lucrărilor 
de întreținere, tractoriștii au 
executat trei prașile mecani- 

eare ține cursurile agrozooteh
nice, pregătirii cu seriozitatea 
cursanților, legăturii cunoștin
țelor teoretice cu practica din 
gospodăria colectivă. De ase
menea, fiecărui tînăr trebuie 
să i se arate lămurit impor
tanța pe care o are cercul 
agrozootehnic pentru munca 
lui în gospodărie. Să fie anali
zată periodic în adunarea ge
nerală U.T.M. activitatea ti
nerilor înscriși la cerc, să se 
facă o analiză temeinică a fe
lului cum învață ei și să se 
ia măsuri ca nimeni dintre cei 
înscriși să nu mai absenteze. 
Cerînd sprijinul organizației 
de partid și al conducerii gos
podăriei colective, organi
zația de bază U.T.M. tre
buie să ia măsuri în acest 
sens.

NICOLAE BARBU

dintr-un început, un supliment 
zilnic de cîte 1 kg uruială de orz, 
o jumătate kg melasă diluată și 2 
kg pleavă. într-adevăr, folosind 
metoda asta cantitatea de lapte 
dată de Cernușca se mări cu 2 și 3 
litri la zi. Era o creștere destul de 
mică; principalul era însă că Cer
nușca nu mai era „zgîrcită". De 
fapt, asta și dorise lehim. S-o ur
nească din loc. Și de aici înainte 
lehim îi mări mereu Cernușcăi pu
țin cîte puțin rația de hrană, a- 
cordîndu-i, cum s-ar spune, un re
gim special. Tot ce i se dădea ca 
hrană, era pregătit dinainte cu 
grijă. Ceva mai tîrziu lehim îi 
introduse în rație și tărîfe de 
grîu. Intre „mese" Cernușca era 
scoasă cîte o oră, afară din grajd, 
să se plimbe. Intr-un cuvînt, ea 
devenise un fel de favorită a 
grajdului. Bineînțeles că lehim nu 
neglija nicidecum pe celelalte 
vaci (altfel ce s-ar fi petrecut cu 
producția de lapte ?) dar Cernuș
ca, fiind obiectul unei experiențe, 
se bucura, cum spuneam, de o 
îngrijiri spjecială, 

ce urmate de trei prașile 
manuale pe care le-au făcut 
tinerii colectiviști. La pra
șile, tinerii," respectînd sfa
tul pe care l-au, cerut de la 
inginerul agronom, au asigu
rat o densitate de 28.000- 
30.000 plante la hectar. Fireș
te că toate acestea au cerut 
ca munca tinerilor din echi
pă să se facă la un nivel 
calitativ cît mai înalt. De 
aceea n-au admis niciodată 
ca vreunul din ei să se gră
bească, să facă lucrări proas
te, sau pur și simplu să lip
sească de la lucru. Discuții
le zilnice pe care le organi

za echipa aveau ca scop 
tocmai punerea la punct a 
unor asemenea probleme.

Toate acestea nu puteau să 
nu-și arate roadele. Așa în
eît la recoltare faptul că 
echipa de tineret a obținut 
5.310 kg. porumb boabe la 
hectar n-a mai fost o sur
priză. Cantitatea de peste 
10 vagoane de porumb boa
be pe care a obținut-o echi
pa de tineret de pe cele 20 
hectare (peste 50.000 kg. po
rumb boabe mai mult decît 
prevedea propriul lor anga
jament), a contribuit și ea 
la faptul că gospodăria a pu
tut să vîndă statului cu 
720.000 kg. porumb boabe mai 
mult față de contractul în
cheiat și prin aceasta să ob
țină venituri bănești mult mai 
mari decît cele planificate.

în toamna anului 1961 șl 
în iarna aceasta, în aceste 
zile, colectiviștii din Plopu 
au executat și execută în 
continuare lucrări menite să 
le asigure o producție mare. 
Sînt îngrășate cu gunoi de 
grajd suprafețele care mai 
necesită acest lucru, ac
țiune la care tinerii colecti-

Consultații științifice
Tot mai des colectiviștii 

din regiunea Suceava cer ex
plicații ample cu privire la 
diferite probleme din dome
niul agrotehnicii sau zooteh
niei. Multe din probleme
le care-i interesează sînt cla
rificate la cercurile agrozoo
tehnice. Pe lîngă aceasta însă, 
în sprijinul lor vin și oameni 
de știință, cercetători, care le 
dau consultații științifice pe 
diferite teme. Pînă în prezent 
s-au ținut asemenea consulta
ții în 30 G.A.C. Spre exemplu,

lată acum șî rezultatul : de la 
cei cinci litri lapte pe zi, Cernușca 
ajunse curînd la o producție du
blă, apoi triplă, apoi la 18 litri 
pe zi I întocmai așa cum dădeau 
cele mai bune vaci pe care le 
îngrijea lehim.

Metoda de regim „special" a 
lui lehim este aplicată acum și de 
alți mulgători din gospodărie. Ba, 
chiar el o aplică în aceste zile la 
o altă vacă de lapte care nu dă, 
asemenea Cernușcăi, mai mult ae 
5—6 litri pe zi. lehim este însă 
sigur că nu peste multă vreme, 
repetînd experiența, va ajunge ia 
rezultatul dorit.

— Vezi dumneata — spunea el, 
povestindu-mi cele de mai sus, 
meseria de îngrijitor de animale 
își are și ea tainele ei, regulile 
ei. Bunăoară, munca la grajd se 
face după un anumit program : 
hrănirea, adăpatul, mulsul, îngriji
rea corporală, curățenia grajdului 
se fac fiecare la anumite ore. Vi
tele s-au obișnuit cu acest pro
gram și respectarea lui vine să 
asigure o producție sporită de 
lapte. Cred însă că sînt și cazuri

riști, mobilizați de comitetul 
U.T.M. pe gospodărie, își a- 
duc contribuția lor. Ca și 
în anii trecuți tinerii orga
nizează convoaie de atelaje 
pentru transportarea gunoiu
lui de grajd pe cîmp, ame
najează acolo platforme de 
gunoi. Dar lucrul cel mai 
important pe care-1 fac tine
rii în aceste zile este că par
ticipă cu regularitate la 
cursurile agrotehnice, își în
sușesc metode noi de muncă, 
cunoștințele științifice nece
sare. Casa-laborator, înzes
trată cu un bogat material 
demonstrativ , cu multe apa
rate, mulaje și planșe, este 
acum foarte des vizitată de 
tinerii colectiviști care rin 
aici împreună cu inginerul 
agronom și-și lărgesc cunoș
tințele căpătate Ia curs. 
Este și asta o garanție că 
lucrările pe care le vor face 
ei de-a lungul întregului an 
vor fi așa cum cere agroteh
nica, că munca tinerilor va 
contribui ca și în alți ani
— și poate chiar mai mult
— la obținerea producțiilor 
mari pe care și le-au plani
ficat colectiviștii.

T. O AN CEA 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" pentru 
regiunea Galați

pentru colectiviști
de curînd la G.A.C. Bucecea 
la o consultație la care au par
ticipat 200 de colectiviști, in
ginerii Dumitru Scurtu și Leon 
Reichbuch de la stațiunea ex
perimentală agricolă Suceava 
au vorbit despre „Cultura po
rumbului și măsurile ce tre
buie luate pentru obținerea 
da 5.000 kg boabe la ha“. 
La astfel de consultații orga
nizațiile U.T.M. mobilizează 
un mare număr de tineri, ca- 
re-și însușesc cu acest prilej 
cunoștințe folositoare.

Tinerii satului co
lectivist sint ne
lipsiți de la bi
bliotecă. Setea 
de cunoștințe noi, 
folositoare este 
firească. Cartea 
de literatură po
litică, beletristi
că, tehnică le 
este un pHoten 
prețios, care-i a- 
Jută în viață, în 

muncă.

(Imagine din 
Ciorăști, regiu nea 
Ploiești).

Foto :
M- CARANFIL

tînd nu numai alimentația, dar și 
unele munci din program trebuie 
să se facă oarecum într-un mod 
diferit. De pildă, Cernușca mulsă 
ceva mai tîrziu decît celelalte 
vaci dă lapte mai mult.

E frumoasă meseria asta a noas
tră, dar îți cere și multă învăță
tură, multe strădanii. Și cred că 
de asta e și frumoasă : că cere 
să te frămînți, să înveți continuu. 
Sectorul nostru zootehnic este 
tînăr : primele vite le-am cumpă
rat cu doi ani în urmă, dar de 
pe acum avem aproape cinci 
sute de capete dintre care o sută 
și vreo treizeci numai vaci cu 
lapte. Uite aici pe panou : în pla
nul de producție pe acest an se 
prevede o producție de 2.500 litri 
lapte de la fiecare vacă furajată. 
Nu-i ușor, dar vom îndeplini, cu 
siguranță, planul. In ce mă pri
vește mi-am pus în gînd să stu
diez cele mai noi cărți care vor
besc despre creșterea și îngriji* 
rea animalelor și să aplic în mun
ca mea tot ce-i mai avansat. Noi, 
mulgătorii, putem aduce gospodă
riei venituri mereu mai mari.

îl priveam pe lehim șî mă gîn- 
deam că tînărul acesta, plin de 
pasiune pentru munca lui, pentru 
tot ce e de folos gospodăriei co
lective, face toate aceste lucruri 
pentru că a înțeles ce înseamnă 
să iubești gospodăria colectivă.

VASILE BARAN
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0 discuție folositoare

Spartachiada 
de iarnă 

a tineretului

iarnă a tineretului, 
populară competiție 
un mare număr de 

și în alte localități

Aproape 500 tineri colecti
viști din comuna M. Kogăl- 
niceanu, raionul Medgidia, au 
participat pînă acum la con
cursurile de săniuțe, schi, șah, 
tenis de masă, trîntă și gim
nastică, în cadrul Spartachia
dei de 
Această 
a atras 
sportivi 
din raion, printre care Basa- 
rabi, Cernavoda și Medgidia. 
La întrecerile organizate de 
consiliul asociației sportive 
„Știința" din Cernavoda, au 
luat parte aproape 1.000 de 
tineri, din care jumătate la 
săniuțe, iar 200 la qimnastică. 
La disciplinele din cadrul 
spartachiadei au participat 
pînă acum peste 8.000 de ti
neri din întreprinderile, insti
tuțiile, școlile și unitățile a_ 
gricole socialiste din raionul 
Medgidia.

(Agerpres)

• Anul acesta organizațiile 
U.T.M. din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
consiliile U.C.F.S. 
îndeaproape de 
spartachiadei de 
neretului. Așa se 
tul că pînă în 
participat la concursurile or
ganizate în cadrul spartachia
dei foarte mulți tineri care 
s-au întrecut la șah, tenis de 
masă, gimnastică, săniuțe, 
schi, patinaj, haltere etc. Cei 
mai mulți participant au fost 
din raioanele Reghin, Odor- 
hei, Tg. Mureș.

ION PAUȘ 
corespondent voluntar

la

la

(Agerpres)

(Agerpres)

electro-tehnice

O partida „tare 1 
timpul liber la clubul Șco
lii profesionale de pe lîngâ 
Uzina de echipament elec

trotehnic din Capitala)

cît și 
s-au ocupat 
organizarea 
iarna a tl- 

explică fap- 
prezent au

Peste 20 de tipuri de veioze și 
becuri în forme și culori diferite, 
circa 15 sortimente de aparataje 
pentru instalații electrice — aces
tea sînt cîteva din noile modele 
realizate de industria electro-teh- 
nică pe baza sugestiilor făcute de 
consumatori la cel de-al lll-lea 
Pavilion de mostre. Noile produse 
au și apărut în magazine.

La dispoziția populației urmează 
să fie puse în curînd și alte noi 
modele de articole prezentate la 
pavilion, printre care candelabre, 
aspiratoare de praf, ventilatoare, 
fiare de călcat cu regulator de 
căldură etc.

Pentru confecționarea noilor 
modele sînt folosite pe scară 
largă masele plastice de culori 
diferite, care dau un aspect plă
cut produselor și 
tentă mărită.

asigură o rezis-

(Agerpres)

Cei ce învață
(Urmare din pag. l-a)

calificare care

*

de a da elevilor o 
să aibă o bază științifică, nu în
gust meșteșugărească, au fost mult 
apreciate de profesori.

— De exemplu, spunea Ghera- 
sim Lungu, dimineața, înainte de 
a mă apuca de lucru, îi arăt ele
vului desenul pieselor pe care
trebuie să le execute. îl pun
să-l facă și el pe caietul 
de practică ; îi explic apoi
cum va decurge fiecare operație.
In sfîrșit îl trec la mașină și-l pun 
să lucreze. La început le arătam 
cum să pornească mașina, le fixam 
eu turația, avansul etc. Acum, o 
fac ei singuri. Intre timp mai pun 
pe elevi să scrie o serie de for
mule teoretice pe care le aplică 
practic în munca la mașină, discut 
cu ei despre aceste formule. în 
felul acesta, atît eu, cît și ceilalți 
tovarăși ai mei de muncă ce se 
străduiesc să găsească mereu noi 
procedee de a explica cît mai 
clar elevilor ceea ce trebuie să 
facă, am reușit să formăm la elevi 
priceperi și deprinderi practice, 
să-i aducem chiar în stadiul de a 
avea, așa cum s-a spus, încredere 
deplină în ei atunci cînd le dăm 
mașinile pe mînă.

Controlul permanent al caietelor

Informații
A sosit în țara noastră o 

delegație condusă de Molnar 
Janos, adjunct al ministrului 
Culturii din R.P. Ungară, 
pentru o vizită de informare 
în problemele învățămîntului 
superior. Marți, delegația a 
fost primită de I. Murgulescu, 
ministrul învățămîntului și 
Culturii, precum și de Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului 
învățămîntului și Culturii.

★
In Capitală a avut loc o 

consfătuire organizată de Mi
nisterul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, în cola
borare cu Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei, pri
vind îmbunătățirea calității 
vopselelor și a procedeelor de 
vopsire a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor industriale pro
duse în țară.

★
La Casa prieteniei romîno- 

sovietice din Capitală, tov. Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, a conferențiat marți 
după-amiază despre „Succe
sele politicii de pace a Uniunii 
Sovietice în anul 1961“.

A 5-a ediție a competiției de hochei 
„Cupa orașului București"

Progra- 
joi este

La patinoarul artificial din 
parcul „23 August" va începe 
joi cea de-a 5-a ediție a tradi
ționalei competiții de hochei 
pe gheață, „Cupa orașului 
București*. Anul acesta, în 
lupta pentru cucerirea trofeu
lui sînt angajate echipele Tor
pedo Gorki, Einheit Berlin 
(R. D. Germană), București I 
și București-tineret. “ 
mul întâlnirilor de 
următorul: ora 18 : Torpedo 
— București (tineret) ; ora 
20 : Einheit — București I. Vi
neri este zi de odihnă, iar 
sîmbătă se dispută meciurile : 
București I — București (tine
ret) și Torpedo — Einheit. Du
minică au loc ultimele întâl
niri : ora 18 : Einheit — Bucu
rești (tineret) și Torpedo — 
București I.

Torpedo Gorki, care a mai 
cîștigat „Cupa orașului Bucu
rești" în 1960, este una dintre 
cele mai valoroase echipe de 
hochei din U.R.S.S. Anul tre
cut, Torpedo Gorki s-a clasat’ 
pe locul doi în campionatul 
unional al formațiilor de cate
goria A. In palmaresul ho
cheiștilor din Gorki figurează 
victorii asupra unor reprezen
tative de țări și formații de

Foto : C- VICTOR

la două școli

se 
în rîndul elevilor, dra- 

muncă.

de practică, cîniănrea cu deosebi
tă grijă a caiifîeativeior cu care 
apreciem munca elevilor au con
tribuit la stringerea și mai puter
nică a legăturilor dintre eievi și 
muncitori — a spus de asemenea 
vorbitorul.

Spiritul de răspundere ce 
manifestă 
gostea și însuflefirea în 
rezultatele educative ale contac
tului cu munca fizică, pr.ceperea 
îmbinării cunoștințelor teoretice cu 
cele practice, creșterea siguranțe; 
răspunsurilor la orele de științe 
practice etc., au constituit, de ase
menea, probleme dezbătute pe 
larg în cadrul acestei consfătuiri.

S-a subliniat preocuparea școlii 
pentru creșterea calificării profe
sorilor maiștri, faptul că proiesoru 
de matematică, chimie, fizică d n 
școală au mers în repetate rir.duri 
în întreprindere să cunoască acti
vitatea elevilor, să ia contact cu 
procesul de producție, pentru a 
putea apoi lega mai bine în lec
țiile lor predarea problemelor teo
retice de practică. Cu același o- 
biect au fost ținute o serie de re
ferate în cadrul comisiilor me
todice.

Preocuparea permanentă a or
ganizației U.T.M. din școală, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
precum și a organizației U.T.M. 
din uzină pentru instruirea prac
tică a elevilor a constituit unul 
din factorii care au contribuit la 
obfinerea bunelor rezultate evi
dențiate.

A impresionat în mod deosebit 
preocuparea muncitorilor pentru 
asigurarea tuturor condițiilor care 
să permită ca elevii să se pregă
tească, atît teoretic cît și practic, 
în cele mai bune condiții. Pe a- 
ceastă linie a fost primită căl
duros propunerea făcută de ei de 
a înzestra cu aparatele necesare 
cabinetul tehnic al lucrărilor prac
tice și instruirii în produejie, în
ființat în școală. Muncitorii au pro
pus și s-au angajat să execute prin 
muncă patriotică, o serie de apa
rate destinate acestui cabinet.

Așa cum sublinia tovarășa Mari- 
oara Iordan, directoarea școlii, 
consfătuirea dintre cadrele didac
tice și muncitori a fost de un mare 
folos. Pasiunea, dragostea deose
bită, căldura, tactul pedagogic, 
perseverența și răbdarea cu care 
muncitorii s-au apropiat de elevi, 
preocupîr.du-se de instruirea te
meinică a acestora în produefie, 
de formarea lor ca oameni noi, 
toate acestea, relatate simplu, în 
cadrul consfătuirii, au constituit 
momente ale unei veritabile lecții 
cu adînci implicafii educative pen
tru aceia care sînt educatori. Pro
fesorii au mulțumit călduros mun
citorilor pentru ajutorul lor, fixînd 
pentru viitor o serie de măsuri noi 
care să ducă la o și mai rodnică 
colaborare între școală și uzină. l

club : 4-3 cu R. D. Germană, 
12-3 cu R. P. Ungară ; 4-1 cu 
Japonia ; 7-4 cu R. P. Polonă ; 
5-4 cu Hakka (Suedia). Din 
cele 24 de partide internațio
nale susținute în ultimii ani, 
Torpedo a cîștigat 19, a pier
dut 4 și una a terminat-o la 
egalitate. La București vor 
face deplasarea 18 jucători. 
Poarta echipei va fi apărată 
de Viktor Konovalenko, parti
cipant la campionatele mon
diale din 1961, fundași vor ju
ca Vladimir Solodov și 
lerii Kormakov. 
de înaintare 
Saharovski, 
pin.

Va-
Prima linie 

este alcătuită din 
Halaicev și Kru-

★
pe patinoarul ar-Ieri starâ _ 

tificial „23 August" din Capi
tală s-a disputat meciul de 
hochei pe ghiață între echipele 
Știința București și Einheit 
Berlin, care, după cum se știe, 
va participa la competiția in
ternațională „Cupa București", 
întâlnirea a prilejuit un fru
mos spectacol sportiv, înche
iat cu scorul de 4-2 (1-1; 1-0; 
2-1) în favoarea hocheiștilor 
berlinezi.

(Urmare din pag. I-a)

mulțime de cîntece populare. 
Și, în liniștea mare a sălii, 
răsună vocea ei plină, plăcută.

...O zi obișnuită. O zi în 
care tinerii s-au întâlnit pen
tru a învăța noi cîntece.

— In fabrica noastră sînt 
peste 600 de tineri, ne spune 
Valeria Chioreanu, secretara 
comitetului U.TJd. pe între
prindere. Și toți tinerii noștri 
au hotărît cu entuz.asm să 
învețe in permanență cintece 
noi. Acum, în zilele în care au 
loc cursurile la învățămintul

Brigada artistică de agitație a Căminului cultural din Topalu, raionul Hîrșova, la repetiție 
Foto : AGERPRES

La Autobaza de transporturi 
din Botoșani domnește ca 
de obicei forfotă. Autobu

ze pleacă in cursă, unii conducă
tori auto fac proba mașinilor de 
curînd reparate. Pretutindeni se 
aude duduit de motoare și glasu
rile vesele ale oamenilor.

în una din hale, un grup de 
mecanici fac reparații curente și 
actidentale la mașini. Tov. Scuta- 
ru Constantin, secretarul organiza
ției U.T.M. și maistru în secția în
treținere îi ajută la executarea re
parațiilor. lată-l că se oprește în 
fața unei mașini din direcția că
reia răzbate fluieratul vesel al 
unei melodii. In jurul mașinii nu 
se zărește nici un om. Doar de
desubt se ivesc două picioare.

— Ei Romică, gata treaba ?
— Îndată, îndată...
$i peste cîteva clipe de sub 

mașină apare un tînăr vioi.
Muncitorii din sectie II privesc

totalizat 234,5 
mai lungă sări-

PE SCURT
• In localitatea de sporturi 

de iariiă Schmiedfeld a luat 
sfîrșit campionatul de săriruri 
cu schiurile de la trambulină 
al R. D. Germane. Din nou ti- 
tul a fost cucerit de campio
nul olimpic Helmut Reckna
gel, care a 
puncte (cea 
tură a sa a măsurat 75,5 m).

© Astă-seară. de la ora 
19,30, în sala Uzinelor „Semă
nătoarea" din Capitală are loc 
cea de-a doua reuniune de box 
din cadrul fazei a Il-a a cam
pionatului republican de cali
ficare (seniori și juniori).

• Atleții sovietici Alexandr 
Artiniuk. Alexei Konov și 
Nikolai Sergheev au plecat în 
Elveția pentru a participa la 
crosul tradițional organizat de 
Asociația sportivă muncito
rească „Satus". Concursul va 
avea loc la 11 februarie la 
Geneva.

• In concursul atletic pe te
ren acoperit de la Leningrad, 
recordmana mondială Tatiana 
Scelkanova a sărit la lungime 
6,01, a alergat 60 m în 7”6/10 
și a parcurs 500 m în 
l‘16”4,/10. Trei tineri atleți : 
G. Efimov, G. Iniahin și G. 
Dîk i la înălțime
2,08 m 

politic, la adunările generale, 
la muncă patriotieă, tinerii 
s-au obișnuit să cînte.

Cîntecul a devenit pentru 
ei un prieten nedespărțit, ex
presia elanului lor tineresc.

Pentru ca tinerii de la „Li
bertatea" să învețe cît mai 
multe cintece. comitetul 
U.T.M. pe întreprindere și-a 
întocmit un plan de activitate 
care consemnează cinteeele 
care vor fi învățate, cine se 
va ocupa de această acțiune, 
cui vor trebui să-i ceară aju
torul în cazul în care nu vor 

cAdeitârații țLiieteni
as- 
fo- 
ca-

la

cu simpatie. Acest tînăr, care 
tăzi este un bun mecanic și 
varăș a crescut și și-a format 
racterul aici sub ochii lor.

Munteanu Romeo a venit
Autobaza de transporturi în vara 
anului trecut, direct de la școala 
profesională. Cunoștințe teoretice 
avea, numai că, în loc sa aplice 
în practică, s-a apucat de altele... 
A început să-și neglijeze munca, 
adeseori întîrziind sau chiar lipsind 
fără nici un motiv de la lucru. 
In oraș, tovarășii săi de muncă 
l-au văzut tot mai des în com
pania unor „prieteni" care-l atră
geau numai în restaurante.

Tovarășii săi de muncă, ute- 
miștii, au observat aceste schim
bări la Munteanu. Și cum e și 
firesc și-au pus în gînd să-l ajute. 
Intr-o adunare deschisă a organi
zației U.T.M. numeroși tineri, prin
tre care Goanță Aurel, Vizitiu

„Schimbul de opinii este 
oricînd util creații". In a- 
ceste cuvinte sintatiza studen
tul Liviu Moldovan esența dis
cuțiilor ce au avut loc între 
membrii cercului de creație 
„ȘtefGn Luchian" din cadrul
Institutului da artă plastică 
„Ion Andreescw din Cluj, pe 
marginea recentei expoziții 
personale — prima de acest 
fel — a studenților Elena Ghe
meș și Cuc Mihai din anul V 
seoția de pictură. Expoziția 
celor doi studenți, însumînd 
lucrările lor cele mai repre
zentative inspirate din prac
tica din timpul verii prece
dente, este un bun prilej de 
confruntare cu „publicul" 
(deocamdată restrîns), de 
constatare a evoluției la care 
au ajuns, de discuții folosi
toare. Expunerea primelor în
cercări artistice ale unui stu
dent necesită mult curaj din 
partea acestuia. El se pre
zintă în fața colegilor săi cu 
o anumită tehnică de lucru, ce 
va fi confruntată cu opinia 
membrilor cercului, 
„ochiului critic" 
vului.

In observațiile 
pline de miez, 
ascuțit spirit critic, studentul 
Liviu Moldovan, din anul IV- 
pictură, a reliefat calitățile ta-

supusâ 
colecti-al

mature,sale 
dovedind un

Deschiderea 
expoziției

20 de ani de 
crearea Partidului 

Muncitoresc 
Polonez u

In sala din bd. 6 Martie nr. 
25 din Capitală s-a deschis 
marți la amiaza expoziția „20 
de ani de la crearea Partidu
lui Muncitoresc Polonez".

Au participat reprezentanți 
ai Institutului de istorie a 
partidului și Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, acti
viști de partid și ai organiza
țiilor de masă, ziariști, un 
numeros public.

Au fost prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice ale ța
rilor socialiste acreditați 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu prilejul deschiderii expo
ziției au luat cuvîntul direc
torul Institutului de istorie a 
partidului de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., I- Popescu-Puțuri, și 
Janusz Zambrowicz, ambasa
dorul R. P. Polone la Bucu
rești.

Cei prezenți au vizitat apoi 
expoziția.

putea descifra singuri partitu
rile.

La Sibiu, acțiunea ca toți 
tinerii să învețe cîntece, a fost 
primită cu entuziasm nu nu
mai de tinerii muncitori de la 
Fabrica de postav „Liberta
tea", ci și de cei de la fabricile 
„Steaua Roșie", „Drapelul 
roșu" de la Fabrica „7 Noiem
brie* și de la multe alte în
treprinderi.

Cîteva mii de tineri din ora
șul Sibiu sînt în momentul de 
față antrenați în această per
manentă acțiune de masă.

Petru și alții i-au arătat că nu pro
cedează bine, că în întreprindere 
ar găsi nenumărați prieteni ade
vărafi cu care să meargă la dis
tracție, care să-l ajute la nevoie 
și pe care să se poată bizui ori- 
cînd. Se părea că discuțiile l-au 
pus pe gînduri pe tînărul Mun- 
teanu. Cîteva zile a lucrat con
știincios.

Apoi din nou vechile obiceiuri 
au început să iasă la iveală.

Dar tinerii muncitori de la Au
tobază erau cu toții încredințați 
că ajutîndu-l mereu, tovarășul lor 
se va îndrepta. Așa i-au cîștigat 
ei prietenia. In comunistul Ștefan 
Leterman, în tinerii Goanță, Crețu, 
Condriuc, Vizitiu, tînărul mecanic 
a început curînd să vadă pe a- 
devărații săi prieteni.

Această prietenie a fost hotă- 
rîtoare pentru îndreptarea Iul, mal 
Intîi îe munca sa Ia producții. 

blourilor prezentate pxecizînd 
că autorii lor se găsesc pe li
nia unei certe evoluții. Pînzele 
Elenei Ghemeș, arată el, sînt 
expresia unor frămîntări lăun
trice ce-și găsesc rezolvarea 
în imaginile înfățișate, în pa
siunea pentru culoare, în de
senul precis.

Lucrările semnate de Cuc 
Mihai, deși suferă de un anu
mit schematism, și neomoge- 
niiate, conțin o analiză fină 
a temelor abordate ; pictorul 
student este preocupat de 
forma de exprimare, încearcă 
metode diverse.
surprindă bine 
satului nou.

Exprimîndu-și

El știe să 
atmosfera

părerea «a

La cercul de creație 
al studenților de la 

Institutul de artă 
plastică din Cluj

asupra tablourilor colegilor 
săi, studentul Apostol Gheoi- 
ghe apreciază sinceritatea cu 
care aceștia se apropie de 
om, de natura, pasiunea pen
tru dezvăluirea frumosului. în 
portretele lui Cuc Mihai, se 
observă Insa și lipsa unui 
exercițiu zilnic- Ambii expo- 
nanți vor trebui să dea o 
atenție mai mare studierii 
portretului, compoziției.

Același lucru îl cere în cu- 
vîntul său și un alt membru 
al cercului, Biiky Lăszlo, care 
semnalează în plus lipsa re
gretabilă a elementului uman 
în peisajele acestora. Din ta
blourile viitoare ale Elenei 
Ghemeș încheie el, trebuie să 
dispară tendința de simplifi
care a fenomenelor naturii, 
monotonia nejustifioată din

Onoarea fabricii onoarea ta
(Urmare din pag. I-a)

numărul 
al muncitorilor, peste 

sînt tineri, iar aproape 
utemiști.

a făcut organizația

U.T.M. întrucit din 
cotai 
3.000 
2.000

Ce
U.T.M. ?

Prima măsură a fost organi
zarea în întreprindere a două 
colective formate din cite 20 
de tineri (dintre cei mai exi- 
genți și mai bine calificați) 
care, în schimburile respective 
de muncă s-au ocupat îndea
proape de ajutorarea tinerilor 
in lucrul cărora se constatau 
defecțiuni.

Punctul de plecare al acțiu
nilor întreprinse de aceste 
colective erați sesizările pri
mite din partea serviciului 
control de calitate, cu care 
conlucrau. Au apărut defecți
uni în țesătura lucrată de tî
năr a Niculina Tănase, din 
sectorul 8 ? Hai la ea la ma
șină, să vedem care e cauza și 
s-o ajutăm. Războiul ? Nu. 
Firele ? Nu. Niculina însăși 
era de vină pentru calitatea 
slabă a țesăturii. Nu suprave
ghea cum trebuie mașina. 
Trebuie deci să lămurim bine 
tinerei muncitoare — și nu o 
singură dată — de ce e nece
sar să lucreze atent, să fie 
exigentă fotă de orice „nimic" 
care poate periclita calitatea 
țesăturii.

— Iată uc.de duce neatenția 
ta, i-au spus ei arătindu-i cu
poanele, demonstrindu-i ce 
cheltuială fără rost se face 
astfel, arătindu-i că, de fapt, 
cel oare pierde în ultimă in
stanță e cumpărătorul la care 
sîntem toți datori să ne gin- 
dim atunci cînd lucrăm...

Ajutată astfel de colegii ei, 
Niculina a învățat să fie gri
julie cu propria-i muncă, fapt 
dovedit astăzi de existența fo
tografiei ei pe panoul de onoa
re al fabricii.

Numai cele două colective 
amintite jnsă nu puteau face 
față. Sarcina de a dezvolta la 
tineri o trăsătură atît de im
portantă cum e exigența in 
muncă, 
calitatea lucrului 
nu e ușoară. Comitetul U.T.M. 
a folosit in această acțiune și 
alte forme. In cadrul lecțiilor 
ținute la învățămintul politic 
de organizație, cu ocazia 
cursurilor de ridicare a califi
cării s-a discutat de foarte 
multe ori despre acest lucru.

O altă acțiune importantă 
întreprinsă de organizația 
U.T.M. a constituit-o mobili
zarea tuturor brigăzilor de 
producție ale tineretului la 
crearea unei opinii de masă 
împotriva lucrului de mîntu- 
ială, pentru cultivarea spiri
tului colectiv de exigență.

In brigada tinerei Elisabeta

răspunderea pentru
executat —

Lucrările încredințate lui erau exe
cutate la timp și de bună cali
tate. Apoi, au intervenit schim
bări și în viața particulară a aces
tui tînăr. A început să-i placă să 
citească literatură beletristică, s-a 
înscris în echipa de teatru a în
treprinderii unde s-a dovedit a 
fi talentat. Vechile apucături dău
nătoare au devenit de domeniul 
trecutului. Sub influența priete
nilor săi adevărafi tînărul Muntea- 
nu Romeo urmează acum și cursu
rile clasei a Vlll-a a școlii me
dii.

...Cînd pe panoul de onoare a 
apărut numele lui Munteanu Ro
meo, toți tinerii din întreprindere 
au avut o mare bucurie, lată ce 
înseamnă să ai mulți prieteni buni, 
tovarăși adevărafi care să te ajute 
mereu. 

ANA HUȚANU

unele tablouri, în contrast cu 
altele pline de dinamism, în 
care se simte intens vibrînd 
viața.

Pasul următor schiței, am
plificarea și aprofundarea 
unei teme este compoziția. 
Constat însă că tablourile de 
compoziție aproape lipsesc 
din 'expoziția colegilor mei, 
spune un alt vorbitor, studen
tul Molnar S. Pentru a trece 
însă la o compoziție, sublini
ază, el, este nevoie de cu
noașterea profundă a temei, 
de muncă perseverentă, stu
diu, de căutarea a noi solu
ții. Sînt sigur că discuțiile 
purtate pe marginea primelor 
lor încercări, ca și concluziile 
ce se degaja, le vor fi de un 
real folos Elenei G^emoș și 
lui Cuc Mihai.

Participanții la discuții au 
arătat cu toții utilitatea orga
nizării și în viitor a unor astfel 
de expoziții personale ale stu
denților de la arte plastice, 
care le dau posibilitatea să-și 
îmbogățească cunoștințele, 
experiența, să învețe unui de 
la celălalt, pentru a reflecta 
în pînzede lor viața în toată 
frumusețea și bogăția ei.

Rectorul Institutului, piof. 
univ. Daniel Popescu, precum 
și profesorii specialiști care 
au asistat la ședința de ana
liză a cercului de creație, au 
apreciat seriozitatea cu care 
au lucrat Elena Ghemeș și 
Cuc Mihai vădind în pînzede 
lor o optică înaintată. Mem
brii corpului didactic sînt sa- 
tisfăcuți de analiza critică, 
instructivă, colegială și prin
cipială, pe care studenții cer
cului o fac lucrărilor colegi
lor lor, 
pline de 
țăminte.

de observațiile lor 
conținut și îavă-

GHEORGHE BUȘ

Avramescu lucra de citva 
timp o tînără, Ana Nistor. 
Nu era fată leneșă, însă abia- 
abia îi mergeau miinile, abia 
se învirtea. Se rupea un fir, 
apărea o răritură, ea nu ac
ționa repede și energic. Ba 
lăsa să și „treacă" uneori aces
te greșeli. Brigada a hotărît 
să o ajute să înțeleagă de ce 
nu e bine așa.
- Nu vezi! A apărut o ră

ritură... îi spunea Avramescu.
— Da’ dă-o încolo de rări

tură ! — răspundea Nistor.
Mare lucru !

„Ei, tovărășico, așa nu mer
ge" și-a spus Avramescu. Și a 
stat în preajma ei mereu, ob- 
servînd-o continuu cum lu
crează, îndemnînd-o, sfătuin- 
d-o, arătîndu-i acolo unde 
Nistor nu știa.

ffîăafâ', țesătoarea mai nouă 
a venit 1a Avramescu arătin
du-i o defecțiune în fața că
reia părea neputincioasă : tin- 
detele mașinii întinsese prea 
tare țesătura și a rărit-o la 
margini.

— Și ai lăsat-o așa ?
— ...Ce era să-i mai fac ?
— Oprește repede războiul.
Avramescu a luat „piepte

nele", a început să scoată fir 
cu fir toată partea cît ținea 
răritură, a potrivit întinzăto- 
rul cum trebuie și a dat din 
nou drumul războiului. Țesă
tura a continuat fără „pete", 
țesătură de calitate.

— Vezi ? Așa procedezi. 
Pierzi mai bine citeva secun
de, dar la calitate să ții nea
părat.

Numeroase muncitoare — 
printre care toate tinerele mai 
nou venite în fabrică au în
vățat și continuă să învețe în 
cadrul brigăzilor. Așa s-a for
mat acea categorie de munci
toare, ca și Vasilica Tătăranu, 
despre care se spune că mun
ca lor este egală cu exigența 
însăși.

Practica zilnică a muncii a 
îmbogățit arsenalul pedagogic 
al educării tinerilor muncitori 
și cu alte forme interesante, 
ca de pildă, folosirea în aceas
tă acțiune a maiștrilor și aju
torilor de maiștri. Dintre toți 
tehnicienii ei sînt cel mai 
mult în apropierea muncito
rilor, deci au cel mai mult po
sibilitatea să contribuie la for
marea deprinderilor de a 
munci cu atenție, corect, cu 
spirit de răspundere pentru

O producție a studioului „Mosfilm” 
în rolurile principale cunoscuții actori 

LEONID BlKOV si A. ZAVIALOVA

in curînd pe ecrane noul film sovietic Dragostea Iui Alioșa

Muncitoarea Gheonea Ecate- 
rina so numără printre frunta
șele în muncă la Uzinele de 
mașini electrice din București. 
Lucrînd în finisarea motoare
lor de 75 kW necesare pentru 
rafinării se străduiește să dea 
numai produse de bună 

calitate

Numirea ministrului 
R. P. Romine 

in Etiopia
Printr-un decret al Consi

liului de Stat, tovarășul Mir
cea Nicolaescu, ambasador 
extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Romîne în Repu
blica Arabă Unită, a fost a- 
creditat și în calitate de tri
mis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R.P. Romî
ne în Etiopia.

tinerilor

multe
Ut 2-3-4 

multe

calitatea țesăturilor. Mobili
zați de organizația U.T.M. ei 
au contribuit cu succes la ac
țiunea de educare a t 
muncitori.

Iată un caz.
In întreprindere 

muncitoare lucrează 
războaie. Erau insă și 
care socoteau că abia pot face 
față (din punct de vedere al 
calității) la un singtir război. 
Una dintre acestea era tinăra 
Maria Mateoiu, care nici mă’ 
car la războiul ei nu-și înde
plinea sarcinile.

Maiștrii au discutat cu ea. 
i-au trezit voința de a deveni 
și ea una dintre muncitoarele 
de frunte ale fabricii, i-au tre
zit încrederea în propriile for
țe, dovedindu-i că dacă vrea 
poate fi exigentă.
^.Credeți că o să .pot ? 

După ce am o asemenea „fai
mă" ?

— Sigur că o să poți. încear
că !

Și a încercat. După numai o 
lună Maria Mateoiu lucra deja 
la 4 mașini, cîștiga mult mai 
bine iar în dreptul locului ei 
de muncă era afișată o lozin
că pe care serva : „Cinste to
varășei Maria Mateoiu pen
tru frumoasele succese obținu
te în producție!“ In același 
timp în întreprindere zeci de 
alte muncitoare socotite altă 
dată „slabe" au trecut să lu
creze pe mai multe mașini do- 
vedindu-se a fi foarte exi
gente față de calitatea lu
crului executat.

Zn comparație cu anii tre- 
cuți indicele de calitate 
al țesăturilor la între

prinderile textile Pucioasa a 
crescut înt-o proporție foarte 
însemnată. La această reali
zare se face părtașă fără îndo
ială și organizația U.T.M. care 
a depus multă muncă în acți
unea de educare a tinerilor . 
muncitori. Totuși, n-am vrea 
să trecem cu vederea faptul 
că, in ultimul timp, două 
dintre principalele forme de 
educare — cum sînt 
generale U.T.M. și 
utemiste de control — sînt mai 
puțin folosite, cu toate că ne
glijențe mai sînt, iar bătălia 
pentru exigență înaltă conti
nuă să constituie, la Pucioasa, 
unul dintre principalele obiec
tive ale organizației U.T.M.

adunările 
posturile

uc.de


„Cuba luptă pentru pace, 
S. U. A. pentru război“

Intilnire prietenească
la ambasada

R.P. Romine din Moscova
Declarația de la Havana adoptată la grandioasa 

adunare populară din capitala Cubei
HAVANA 6 (Agerpres). — In seara de 4 februarie, primul 

ministru al guvernului revoluționar al Cubei, Fidel Castro, a 
dat citire în fața a un milion și jumătate de cubani, întruniți 
în Piața Revoluției din Havana, textului celei de-a doua Decla
rații de la Havana.

A doua Declarație 
Havana este un apel 
porului cuban adresat 
relor Americii și întregii lumi 
în care este precizată poziția 
sa față de noul complot al im
perialismului american împo
triva revoluției cubane și tu
turor popoarelor latino-ameri
cane, complot organizat de 
cercurile guvernante ale S.U.A. 
și acoliții lor la Punta del 
Este.

în prima parte a declarației 
se arată, printre altele, că sis
temul de producție capitalist 
epuizîndu-și posibilitățile s-a 
transformat într-o frînă în 
calea progresului omenirii. în 
declarație se subliniază că de 
cînd a început criza generală 
a capitalismului, cînd a apă
rut primul stat socialist din 
lume, are loc un proces tot mai 
intens de descompunere a im
perialismului.

Problemele Cubei și ale în
tregii Americi Latine, se spu
ne în declarație, sînt o parte 
a problemelor generate de 
criza generală a capitalismu
lui și de lupta popoarelor o- 
primaie — de ciocnirea între 
lumea în ascensiune și lumea 
care și-a trăit traiul. Campa
nia furibundă dezlănțuită de 
imperialiști împotriva Cubei 
este o expresie a eforturilor 
lor disperate, dar zadarnice, 
care urmăresc să împiedice 
eliberarea popoarelor. Impe
rialismul american și oligar
hia de pe întregul continent, 
se subliniază în declarație, 
sînt înspăimântați nu atît de 
revoluția cubană, cît de revo
luția latino-americană. Ei cred 
că înăbușind revoluția cubană 
vor scăpa de acest coșmar, vor 
face să dispară spectrul revo
luției care-i amenință și vor 
înăbuși spiritul revoluționar 
al popoarelor. Ignorînd legile 
obiective ale dezvoltării socie
tății omenești, ei cred în 
imuabilitatea regimurilor lor 
semifeudale, capitaliste și mo
nopoliste.

Nu se poate însă opri dez
voltarea istoriei. Forțele care 
pun în mișcare popoarele - a- 
devărații creatori ai istoriei — 
sînt mai puternice decît voința 
și teroarea oligarhiei domi
nante.

în numeroase țări ale Ame
ricii Latine încă de pe acum 
revoluția este inevitabilă. A- 
cest fapt nu este determinat 
de voința vreunei persoane, ci 
de exploatarea monstruoasă a 
popoarelor continentului ame
rican, de dezvoltarea conștiin
ței revoluționare a maselor, 
de criza generală a imperialis
mului, de lupta popoarelor 
oprimate din întreaga lume.

în fața inevitabilității isto
rice a revoluției latino-ameri
cane, imperialisimiul S.U.A. 
este gata să ducă războaie co
loniale împotriva popoarelor 
Americii Latine, să le treacă 
prin foc și sabie. în legătură 
cu aceasta, în declarație se 
subliniază, printre altele, că 
pactele militare semnate de 
guvernul S.U.A. cu guvernele

în Comitetul Politic al

de la 
al po- 

popoa-

latino-americane urmăresc un 
singur scop — să preîntîmpiue 
lupta maselor populare.

Politica de înăbușire trep
tată a suveranității țărilor la
tino-americane, politica mîini- 
lor libere pentru amestec in 
treburile interne ale acestor 
țări, promovată de imperialis
mul american, se spune în 
continuare în declarație, a a- 
tins punctul său culminant la 
recenta conferință de la Punta 
del Este a miniștrilor Afaceri
lor Externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor A- 
mericane. Acolo imperialismul 
american a adunat pe miniș
trii Afacerilor Externe pentru 
ca cu ajutorul presiunilor po
litice și al șantajului economic 
fără precedent să obțină de la 
ei renunțarea la suveranitatea 
națională a popoarelor și con
sfințirea drepturilor S.U.A. 
la amestecul în treburile inter
ne ale țărilor continentului 
american.

în declarație se relevă că 
Statele Unite au strecurat ho- 
tărîrile la Punta del Este cu 
ajutorul unui mănunchi de 
reprezentanți ai oligarhiei unor 
țări cu o populație care repre
zintă abia o treime din popu
lația continentului.

La Punta del Este s-a dat 
o bătălie ideologică între 
revoluția cubană și impe
rialismul american, se spu
ne în declarație. Cuba a re
prezentat popoarele, S.U.A. 
au reprezentat monopolu
rile ; Cuba a vorbit în nu
mele maselor exploatate 
din America, S.U.A. — în 
numele cligarhiei, al ex
ploatatorilor, al imperialiș
tilor ; Cuba s-a pronunțat 
pentru suveranitate, S.U.A. 
— pentru intervenție ; Cuba 
s-a pronunțat pentru na
ționalizarea întreprinderi
lor străine, pentru cul
tură, pentru reforma a- 
grară, pentru industrializa
rea țărilor din America, 
pentru muncă creatoare. 
S.U.A. pentru noi investiții 
de capital în străinătate.

La Havana s a deschis 
prima lacultatc 

muncitoreasca
HAVANA 6 (Agerpres).— 

Zilele acestea s-a deschis la 
Universitatea Santa Clara din 
Havana prima facultate mun
citorească. în viitorul an șco
lar vor începe aici și cursuri 
prin corespondentă.

Consiliul universitar 
Havana a anunfat că 
școlar va fi deschis în
festiv la 9 februarie. Această 
dată va marca un eveniment 
însemnat în înfăptuirea retor- 
mei învățămîntului în Cuba. 
Studenților li se acordă burse. 
Numai în cursul acestui an 
școlar 40.000 de elevi și stu- 
denfi au primit burse de 
studii.

din 
anul 
mod

pentru obscurantism, pen
tru latifundii, pentru slaba 
dezvoltare. pentru sabotaj 
și pentru teroarea contrare
voluționară dezlănțuită de 
agenții americani, pentru 
«Lstrugerea plantațiilor și 
fabricilor de zahăr, pentru 
bombardarea de către a- 
vioanele piraterești a popu
lației pașnice. Cuba a apă
rat plinea, egalitatea, ade
vărul, libertatea, viitorul 
luminos al omenirii, S.U.A. 
— foamea, privilegiile și 
discriminările, minciuna, a- 
suprirea, viitorul lipsit de 
speranță. Cuba a apărat pe 
eroii căzuți la Playa Giron, 
pentru salvarea patriei de 
sub dominația străină, 
S.U.A. — pe mercenari și 
pe trădători. Cuba a luptat 
pentru pace între popoare, 
S.U.A. pentru agresiune și 
război. Cuba — pentru so
cialism, S.UA — pentru 
capitalism.

O.S.A. a fost demascată ca 
un minister al coloniilor al 
S.U.A., ca o alianță militară, 
ea un instrument de repre
siuni împotriva mișcării de 
eliberare a popoarelor latino- 
am erica ne.

In Declarația de la Havana 
se înfățișează tabloul condi
țiilor de trai extrem de grele 
ale popoarelor din America 
Latină, consecință a politicii 
colonialiste de jaf a S.U.A. Și 
totuși în fiecare zi spre S.U.A. 
se scurg 5 milioane de dolari 
din țările Americii Latine.

Guvernul S.U.A. se sublinia
ză în continuare în declarație, 
a pregătit la Punta del Este 
o bază nu numai pentru agre
siunea împotriva Cubei, ci și 
pentru amestecul în treburile 
oricărei țări americane, pen
tru a lupta împotriva mișcări
lor de eliberare a popoarelor.

în declarație se arată: 
La învinuirile că Cuba ar in

tenționa să-și exporte revolu
ția, noi răspîndem; revolu
țiile nu se exportă, ele sînt 
înfăptuite de popoare.

Ceea ce poate da Cuba po
poarelor, ea a și dat: exem
plul său. Ce învățăminte dă 
revolnția cabană ? Ea învață 
că revolnția este posibilă, că 
popoarele pot înfăptui re vota
ți^, că in lumea contemporană 
na există forțe capabile să 
împiedice mișcarea 
rare a popoarelor.

în declarație se 
datorită condițiilor 
în țările Americii Latine țără
nimea săracă reprezintă o gi
gantică forță revoluționară 
potențială- Dar țăr< 
este o clasă care are nevoi 
ce conducerea 
și pol.tică a clasei 
citoare și a 
tații revoluționare. Rolul cla
sei muncitoare și al intelec
tualității revoluționare cr. A- 
merica Latină constă in a se 
situa eu fermitate în avangar
da luptei împotriva imperia
lismului.

In încheierea celei de-a doua 
Declarații de la Havana se a- 
rată că lupta de eliberare în
cepută de popoarele Americii 
Latine nu va fi oprită de ni
mic, că aceste popoare isi vor 
cuceri o adevărată indepen
dență.

de elibe-

reievă că 
deosebite,

revoluționa.

inteiec

Faptele dovedesc că
continuă uneltirile împotriva Cubei
NEW YORK 6 (Agerpres). 

— La ședința din 5 februa
rie a Comitetului Politic al 
adunării Generale a O.N.U. 
care a trecut la examinarea 
protestului 
pericolului 
pacea și securitatea interna
țională, rezultînd din noile 
planuri și acte agresive ale 
S.U.A. împotriva guvernului 
revoluționar al Cubei, pri
mul a luat cuvîntul Garda 
Inchaustegui, reprezentantul 
Cubei.

încă din primele zile ale re
voluției cubane, a spus el, gu
vernul S.U.A. încearcă necon
tenit să o înăbușe. Această 
politică agresivă și-a găsit ex
presie în intervenția directă 
din aprilie 1961 împotriva Cu
bei. După 
acestei 
S.U.A. 
tească 
Bande 
struite 
și sub _ 
lor americani atît pe teritori
ile bazelor acestora, cît și în 
Statele Unite, în special în 
Florida, precum și în unele 
țări ale Americii Latine, ca 
Republica Dominicană, Porto 
Rico, Nicaragua, Guatemala și 
Panama.

Relevînd că nimeni nu poate 
nega faptele care dovedesc 
pregătirea de către Statele 
Unite a unei noi agresiuni îm
potriva Cubei, reprezentantul 
Cubei a chemat Organizația 
Națiunilor Unite să ia măsuri 
pentru a preîntîmpina acest 
lucru. El a subliniat că guver
nul revoluționar cuban este

Cubei împotriva 
ce amenință

eșecul rușinos al 
intervenții, guvernul 

a început să pregă- 
o

de mercenari sînt in- 
pe cheltuiala Americii 
conducerea militariști-

nouă intervenție.

gata să reglementeze proble
mele litigioase dintre S.U.A. și 
(Juba pe cale pașnică și desi
gur, neprejudiciind suverani
tatea Cubei.

Dacă totuși agresiunea va fi 
dezlănțuită, ea va primi din 
nou o lovitură zdrobitoare. 
Cuba nu se va pleca, a spus 
Garcia Inchaustegui.

Reprezentantul Cehoslova
ciei a chemat pe participanții 
la ședință să sprijine proiec
tul de rezoluție al R. S. Ceho
slovace și R. P. Romîne, în 
care se cere încetarea ameste
cului S.U.A. în treburile in
terne ale Cubei

Apoi a luat cuvîntul repre
zentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin. Acesta a pus cîteva între
bări reprezentantului S.U.A. 
care încercase să se disculpe 
de acuzațiile aduse S.U.A.

Așa, de pildă, a spus V. A. 
Zorin, în sala O.N.U. se aud 
nu pentru prima oară decla
rații că S.U.A. „n-au pregătit 
și nu pregătesc o agresiune 
împotriva Cubei”. La 24 apri
lie anul trecut, într-o declara
ție a Casei Albe s-a spus că 
președintele Kennedy își a- 
sumă „răspunderea pentru 
evenimentele din ultimele 
zile", adică pentru intervenția 
organizata cu cîteva zile îna
inte împotriva poporului cu
ban. Ce poate spune în legă
tură cu aceasta dl. Stevenson?

„Răspunsul* reprezentantu
lui S.U.A. vine să confirme 
elocvent neliniștea de care a 
fost cuprins în fața întrebări
lor concrete ce i s-au pus. El a 
cerut delegațiilor ..să rețină" 
că toate acuzațiile aduse 
S.U.A. în legătură cu planu-

MOSCOVA 6. — Ccvesoonderv 
ful Agerpres transmite: Cu pri
lejul împlinirii a 14 ani de la 
se~ larea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre R. P. Romînă și Uniunea 
Sovietică, N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne Ia Moscova, a or
ganizat în seara de 6 februarie 
o intilnire prietenească în saloa
nele ambasadei.

Au participat N. Firiubin, loc
țiitor a! ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., I. Arhipov, prim- 
VLcepreședinfe al Comitetului de 
Sfat pentru 
exieme, S.

al
E.

relațiile economice 
Tihomirov, vicepre- 
Consilrului economic 
Afsnasenko, ministrul 
ii al R.S.F.S.R., A. Po- 

al R3.F-S.lt, 
Secției

ședințe 
de sfat, 
învăfămintu 
pcv, ministru! Culturii 
S. Astavin, directorul Secției a 
V-a pentru Europa din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. și 
alții.

Infîin -ea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Cabinetul tehnic de la
Combinatul metalurgic Es
penhain (R.D. Germană) 
este frecventat zilnic de
către zeci da tineri mun

citori.

Foto :
ZENTRALBILD-BERLIN

Să fie eliberat Gizenga!
RABAT 6 (Agerpres). — 

„După ce l-au asasinat pe 
eroul național al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, im
perialiștii americani și com
plicii lor pun la cale asasina
rea lui Antoine Gizenga4* —- 
scrie săptămînalul marocan 
„Al Mukafih".

..Această nouă manevră a 
colonialiștilor, scrie săptămî
nalul, impune drept o necesi
tate imperativă ca toate po
poarele și guvernele africane 
să colaboreze cu țările socia
liste și cu celelalte țări iubi
toare de pace pentru a zădăr
nici planurile agresorilor și a 
da criminalilor pedeapsa cu
venită".

DJAKARTA 6 (Agerpres). — 
Comitetul indonezian de solidari
tate cu țările Asiei și Africii a 
adresat o telegramă premierului

-----•-----

Dnpă greva 
eeior 3.500.000 

de muncitori rajieri
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Dapâ cam s-a arunțat, 
3J03.000 de moacîîori din in
dustria navală și constructoare 
de mașini d_r Anglia au de
clarat la 5 februarie grevă 
gerieralâ. per.-.ru a proiesta 
împotriva politicii guvernului 
de -irigbețare a salariilor-. 
Aîer.tia Reuter anunță că ce! 
penra L500 de întreprinderi și 
gntien nevoie și-au încetat 
ccviT-.zatea. Nu au lucrat o se
rie de întreprinderi militare și 
baze navale. Asociated Press 
prerizeazâ că a fost paralizată 
activitatea șantierelor navale 
ce Ia Bristol, a fabricilor 
constractcare de mașini din 
Leeds șt Leicester, a șantieru
lui naval cin Devonport, a 
întreprinderilor constructoare 
de mașini <fin Coventry, a uzi
nelor de automobile din Bir
mingham și a fabricilor con
structoare de motoare din 
Co-sriey. Agenda Reuter rela
tează că greva a pricinuit in
dustriei pierderi în valoare de 
25 de ntilioane lire sterline-

United Press International 
relatează că creastă grevă, 
care a paraliza: acîicUatea a 
două dintre cele mai mari ra
muri industriale din Anglia, a 
fost cea mai mare de după 
cel de-al doilea război mon
dial. Alți comentatori, rela
tează agenția, sînt de părere 
că la greva dm 5 februarie a 
fost cea mai largă participare 
de după greva generală din

Manifestări
românești
in italia

cor.golez, Cyrille Adoula,. în care 
protestează cu hofărîre împotriva 
persecutării ilegale a lui Antoine 
Gizenga și cere eliberarea ne- 
înt'-ziată a acestuia.

In telegramă se subliniază că 
persecutarea lui Gizenga „nu poa
te fi separată de existența unui 
complot imperialist 
multa vreme, cere 
st aur area dominației 
te în Congo**.

pregătit de 
urmărește in- 
neocolonialis-

ROMA 6. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Asociația ita
liană pentru strîngerea legăturilor 
culturale cu Romînia a desfășurat 
in ultima vreme o bogată activi
tate de popularizare a muzicii, 
artei plastice, științei și cinemato
grafiei romînești.

Recent s-a desfășurat pe lingă 
Cercul cultural „Antonio Gramsci” 
din Reggio-Emilia o Săptămînă a 
culturii romînești. Cu acest prilej 
au fost prezentate publicului o 
expoziție de desene executate de 
elevi din R. P. Romînă, filme ar
tistice și documentare romînești, 
lecturi din proza și dramaturgia 
romînească.

La Roma
23 ianuarie și 3 februarie Expozi
ția „Teatrul romînesc de mario
nete" .

a fost deschisă între

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
In mesajul adresat marți 

Congresului, -cu privire la în
vățământul din Statele 
președintele Kennedy 
noaște că în S.U.A.
MULȚI OAMENI SÎNT ANAL- 
FABEȚI SAU NECALIFICAȚI, 
căzînd victimă șomajului total 
sau parțial. Prea mulți, se 
spune în acest mesaj, primesc 
o instrucție de o calitate 
proastă în mii de districte 
care nu pot asigura sau pur 
șl simplu nu asigură condiții 
moderne șl corespunzătoare 
d© învățătură, profesori bine 
plătiți și calificați, sau măcar 
durata normală a anului șco
lar...".

Deficiențele sistemului de 
învățămînt în vigoare în Sta
tele Unite sânt, după părerea 
președintelui Kennedy, factori 
care generează delicventa în 
rîndurile tineretului și șoma
jul, avînd implicații grave a- 
supra potențialului economic 
al țării și chiar asupia situa
ției internaționale a S.U.A. 
Președintele consideră că -sis
temul de învățămînt a iâmas 
în uirmă și nu s-a adaptat ice- 
rințeiio-r actuale. „De la mesa
jul meu asupra învățămîntuluî 
do anul trecut, a spus Ken
nedy, deficienței© noastre au 
devenit și mai grave”.

Lipisa de localuri de școală 
corespunzătoare fac ca peste 
500.000 de elevi să nu poată 
asista în prezent decît la 
cursuri incomplete. APROXI
MATIV UN MILION DE TINERI 
CARE SÎNT ÎN PREZENT ȘO
MERI NU ȘI-AU TERMINAT 
STUDIILE. Ritmul de construc
ții prevăzut pentru următorii 
zece ani, a spus Kennedy, nu 
va rezolva problemele puse 
de lipsa de localuri școlare șl 
„consecințele claselor supra
aglomerate și nepotrivite". Re- 
ferindu^se la situația cadrelor 
didactice, Kennedy a atras 
atenția asup-ra proastei lor 
salarizări și a reamintit că 
peste o cincime din profesorii 
care funcționează în școlile 
elementare și secundare nu 
au calificarea cerută de exer
citarea profesiunii lor.

Unii te, 
recu- 

„PREA

Refeiindu-se la taxele șco
lare foarte mari percepute în 
școlii© americane, Kennedy a 
citat cazul a PESTE 409.000 DE 
ELEVI DE LICEU CARE NU AU 
PUTUT URMA CURSURILE, IN 
CEA MAI MARE PARTE DIN 
CAUZA „LIPSEI DE MIJ
LOACE”.

în mesajul său Kennedy 
scoate de asemenea în evi
dență deficiențele învățămân
tului superior și de speciali
tate din S.UA. și propune 
măsuri în vederea îmbunătă
țirii nivelului acestuia și îm
bunătățirii calificării cadre
lor didactice.

Reluînd o cifră citată șl în 
mesajul ia starea Uniunii, pre
ședintele S.U.A. a arătat că 
IN S.U.A. EXISTA OPT MILI
OANE DE PERSOANE ÎN VÎRS- 
TA DE PESTE 25 DE ANI CARE 
PRACTIC SÎNT ANALFABETE.

în bugetul S.U.A. pe anul 
viitor (1962—1963) cheltuielile 
cu destinație militară însu
mează 72,8 miliarde dolari (79 
la sută din totalul cheltuielilor 
bugetare), în timp ce aloca
țiile pentru învățământ, înre- 
giistrînd un spor minim, ee ri
dică ia... 1,47 miliarde dolari.

r

TINERII MUNCITORI FRANCEZI 
LUPTĂ ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII 

A FASCISMULUI
a 18 și 19 noiem
brie 1961 a avut
loc Conferința na- 

1 tională a Confede.
rației Generale a 
Muncii pentru a- 

perarea drepturilor și organi
zarea tinerilor muncitori din 
Franța. Conferința a hotărit 
organizarea unei săptămâni de 
acțiuni revendicative ale tine
retului muncitor intre 12-17 
februarie 1962.

După cum am subliniat în- 
tr-una din corespondențele 
trimise ^ScînteH tineretului", 
tinerii muncitori din Franța 
sînt victimele unei cumplite 
exploatări. Printre lozincile 
lor de luptă se găsesc urmă
toarele cereri revendicative: 
, T-a muncă egală, salariu 
egal*, „Nici un fel de redu
cere de vîrstă" (sub vîrstă de 
18 ani tinerii suportă o impor
tantă reducere de salarii în 
comparație cu adulții și ade
sea pentru aceeași muncă).

De pe acum în întreaga 
Franță se fac pregătiri pentru 
această „săptămînă", se desfă
șoară acțiuni revendicative, 
dintre care unele încununate 
de succes, zmulgîndu-se pa
tronilor concesii. Astfel la 
uzina Boulogne, în departa
mentul Pas de Calais, datorită

lor de vîrstă. Același lucru se 
întîmplă în alte domenii cum 
este, de pildă, metalurgia. 
Iată ce mi-a povestit un tînăr 

la 
din- 
în-

Corespondență 
telefonică pentru 

„Scînteia tineretului**

acțiunii organizației sindicale, 
formată în majoritate din ti
neri, aceștia au obținut o ma
jorare de salariu între 8 și 10 
la sută.

In agricultură, tinerii au 
smuls un acord prin care se 
micșorează cu 75% reducerile 
de vîrstă, iar într-o mare fa
brică de zahăr ei au obținut 
desființarea totală a reduceri-

Ministerul Informațiilor din Republica Sud- 
Africană a primit sarcina ingrată de a prezenta 
această țară drept un rai pentru populația 
băștinașă.

S. U. A.

rile de agresiune urzite îm
potriva Cubei se referă 1a 
„evenimentele care au avut loc 
în aprilie anul trecut* și că. 
pasămite, ele „nu aduc nimic

O.N.U.

O țară a sclaviei
moderne — Ztmblțl, vd rog 1

de 18 ani, turnător 
„Nord-Aviation", una
tre cele mai mari 
treprinderi din industria fran
ceză de avioane : „Maistrul 
meu mă silea să lucrez de la 
ora 4 dimineața pînă la 14 ne
întrerupt. El este de părere că 
tinerii suportă mai bine regi
mul acesta. Dar eu nu mai 
puteam să fac față unui ase
menea program neomenesc de 
muncă".

Dar tinerii muncitori fran
cezi nu luptă numai pentru 
majorarea salariilor și pentru 
condiții mai bune de viață. Ei 
participă de asemenea la lupta 
pe care o duc masele populare 
împotriva fascismului, pentru 
pace în Algeria. In marea zi 
de luptă națională împotriva 
O.A.S., care a avut loc la 19 
decembrie 1961, tinerii din 
uzine și șantiere au avut un 
rol important. Ei au demons
trat scandînd: „O.A.S. — asa
sini” „Fascismul nu va trece \

Pentru tinerii francezi aces
tea nu sînt cuvinte goale. Ti
neretul și-a dovedit hotărîrea 
fermă de a lupta împotriva 
fascismului. De pildă, la Port 
de Bouc, în departamentul 
Bouches du Rhone, tinerii 
muncitori au constituit comi
tete antifasciste.

Săptămînă de acțiuni re
vendicative ale tineretului 
muncitor francez va avea loc 
sub semnul unor puternice de
monstrații împotriva exploa
tării și totodată sub semnul 
unirii tuturor forțelor tinere
tului în lupta împotriva fas
cismului.

In timp ce președin
tele Kennedy a lost 
nevoit să prezinte 

tabloul sumbru al școlii 
americane în mesajul său 
cu privire la situația în- 
vățămîntului, in fini eu tul
ziar burghez „NEW YORK 
TIMES” recunoaște marile 
succese obținute de învă- 
țămîntul din Uniunea So
vietică.

„Uniunea Sovietică — 
scrie ziarul — a obținut un 
succes uluitor în pregătirea 
cadrelor științifice de spe
cialiști”. Aceasta — în- 
tr-un articol pe marginea 
unui studiu asupra învăță- 
mîntului în U.IR-S.S. dat pu
blicității de „National Sci
ence Foundation”. După 
cum subliniază ziarul, a- 
cest studiu care cuprinde 
856 de pagini arată că „în 
deceniul actual, universi
tățile sovietice vor Ii ab
solvite de 4.QOO.ODO do oa
meni dintre caze 2.500.000 
ingineri și cadre științi
fice”. „Conducătorii sovie
tici — adaugă ziarul — 
sînt convinși că educarea 
și pregătirea tineretului lor 
oferă cheia pentru a întrece 
Occidentul”.

Ziarul american subli
niază în continuare că „ob
servatori care au studiat 
comparativ sistemele de 
învățămînt din Statele 
Unite și Uniunea Sovietică 
consideră că învățămîntul 
sovietic este mult mai 
complet decît oricare alt 
sistem educativ folosit în 
prezent în S.U.A.”. „O sem
nificație și mai mare — 
scris „New York Times” — 
o prezintă faptul 
centul cadrelor 
din universitățile sovietice 
este de aproape 
mal mare decît acela 
Statele Unite”.

Aceste recunoașteri 
o semnificație deosebită 
mai ales în lumina mesa
jului lui Kennedy privind 
dificultățile școlii ameri
cane.

l” — 
că pro- 

didactîce

două ori 
din

au

CELINE KROES

Paris, 6 februarie 1962

PE SCURT

linie care parvin 
din Republica Sud- 
Africană arată că 
guvernul rasist din 
această țară conti
nuă să nesocotească 

opiniei publice și să 
promoveze o politică sălbatică ce 
r.u-și are egal decît în practicile 
hitleriste. In legătură cu aceasta, 
fa 7 februarie este orqanizată 
Ziua de solidaritate intemafionaiă 
cu oamenii muncii și cu poporul 
Africii de Sud. In aceas'â zi, oa
menii cinstiți de pretutindeni își 
vor ridica glasul împotriva sama
volniciilor și fărădelegilor rasiș
tilor din Africa de Sud»

O înaltă personalitaie canadiană 
— este vorba de Thorson, pre
ședintele Curții de cor.furî din 
Canada — afirma că „Uniunea 
Sud-Africană este ce fapt un stat 
polițist în care neaîbiî sînt sclavii 
albilor”. Trebu'e de făcut o pre
cizare : nealbii, adică populația 
băștinașă, reprezintă trei sferturi 
din populația țării, ceea ce în
seamnă că rasiștii albi nu sînt 
decît o minoritate asupritoare. In

plin secol XX, în această țară
-■ ■ 2 z Z zZ- 2 z 22 . =; S'

m- - . Rină și „THE NEW YORK 
TIMES MAGAZINE" arată că așa- 
numi*a polhicâ de „apartheid** 
nu este a’‘ceva decit o variantă 
modernă ce sclavagism. Revista 
americană arăta că recent africa
nul Johannes Ci pnant a fost ju
decat de către un tribunal din 
Durban. „Vreau sâ muncesc pen
tru cop mei — a stnqat el, nu 
sînt un criminal. Șase polițiști l-au 
tîrît afară din sala tribunalului 
după ce a fost condamnat la 60 
de zile închisoare pentru că intra
se ilegal în oraș în căutare de 
lucru”. Aceeași revistă arată că 
africanii condamnați intr-un ase
menea mod și pentru o „vină" 
similară să plătească amenzi uria
șe devin, în fapt, niște robi ai 
fermierilor albi : „Dacă nu poate 
plăti este predat unui fermier alb 
care plătește pentru munca sa 
9 pence pe zi. Sistemul pașapoar
telor permite astfel procurarea de 
brațe de muncă fermelor albilor 
pentru salarii de batjocură”. 
Pînă șî reporterul american a fost

nevoit să remarce că numeroase 
clădiri, cinematografe, biblioteci, 
parcuri publice poartă inscripția : 
„Intrarea clinilor și băștinașilor nu 
este permisă”.

în rîndurile populației băștinașe, 
șomajul și mizeria fac ravagii 
îngrozitoare. Faptele arată că nici
odată încă in istoria acestei țări 
nu a fost atît de numeroasă ar
mata șomerilor africani. Numai la 
Johanesburg se numărau în 1961 
25.000 de șomeri permanenți.

Autoritățile rasiste încearcă să 
folosească cele mai cumplite 
mijloace de răfuială cu cei care 
luptă împotriva discriminărilor, 
pentru o viață omenească. Agen
țiile de presă au anunțat că zilele 
trecute s-a deschis sesiunea parla
mentului sud-african care urmează 
să adopte un proiect de lege ce 
prevede pedeapsa cu moartea 
pentru persoanele pe care guver
nul le consideră „sabotori". In 
fond, această ,,lege“ nu face alt
ceva decît să „legalizeze" sama
volniciile și crimele comise de 
autorități. Ori cine se opune

(Din ziarul britanic 5,DAILY MIRROR”) 
discriminării rasiale poate 11 so
cotit „sabotor" și ca atare trimis 
la moarte.

Forțele demo
cratice din Repu
blica Sud-Africa
nă continuă cu 
curaj lupta împo
triva regimului 
terorist al Ijii 
Verwoerd. Aceste 
forțe se bucură 
de sprijinul tutu
ror oamenilor 
cinstiți de pretu
tindeni. Politica 
rasistă, ce a fost 
aspru condamna
tă și in cadrul 
Organizației Na
țiunilor 
este o 
pentru
nostru. Dar rasiș
tii sud-africani

nu ar fi putut să continue mîrșăvi- 
ile lor dacă nu s-ar fi bucurat 
de sprijinul puterilor occidentale.

în zilele noastre colonialismul 
este condamnat pieirii. Inveterafii 
colonialiști din Republica Sud- 
Afrrcană nu vor reuși să se sal
veze de la pieire. Politica lor este 
condamnată de toate popoarele și 
este sortită eșecului.

MOSCOVA Specialiștii 
sovietici au terminat proiec
tarea unei uzine metalurgice 
care va fi construită la Bag
dad.

Această uzină va fi unul din 
cele mai mari obiective ce se 
vor construi în Irak cu ajuto
rul Uniunii Sovietice. Mai 
mult decît atît, ea va fi una 
din cele mai mari întreprin
deri siderurgice din întregul 
Orient Apropiat și Mijlociu.

ACCRA. — Zeci de mii de 
ghanezi l-au întîmpinat cu 
căldură și entuziasm pe pri
mul cosmonaut I. A. Gagarin, 
care a făcut o escală la Accra 
în drum spre Liberia.

WASHINGTON. - După 
cum anunță agenția Associa
ted Press, poliția din Washing
ton a arestat la 5 februarie un 
grup de 9 persoane care au fă
cut parte dintr-un pichet în 
fața Casei Albe organizat în 
semn de protest împotriva in
tenției S.U.A, de a relua expe
riențele nucleare în atmosferă.

Unite, 
rușine 

secolul

GABRIEL GACIU

Cadavre pe stradă... O imagine obișnuită din orașele sud-africane. Ceea 
ce vedeți în fotografie este epilogul unei demonstrații de protest împotriva 
politicii autorităților, care a avut Ioc în orașul Sharpeville. Jandarmii au 

tras cu automatele în demonstranți uoigînd 67 de oameni.
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