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Organ Centr Uniunii Tin i Muncitor
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Au început 
însâmînțârileDe cîteva zile au început în- sămînfările de primăvară și în regiunea Hunedoara. în condițiile colectivizării agriculturii regiunii, lucrările agricole se desfășoară la un nivel agrotehnic superior anilor precedenți.Colectiviștii au pregătit din timp ogoarele, au transportat pe cîmp 102.000 tone de îngrășăminte organice mai mult decît anul trecut și au asigurat semințe din soiurile cele mai productive.în executarea lucrărilor agricole, gospodăriile colective sînt ajutate de stațiunile de mașini și tractoare. Față de primăvara anului trecut, în regiune sînt folosite acum cu sută mai multe tractoare, cu sută mai multe cultivatoare ori mai multe semănă-
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Un grafic simplu. Pe el sînt notate succesele pe care le obțin muncitorii secției rectiii- car© a Fabricii de rulmenți din Blxlad. lata, își zic tinerii Maria Guțâ, Vasile Spiridon și Grigore Balaur o sursa însemnata de economii sînt sculele.Foto : N. STELORIAN
Spre titlul de fruntaș

înUI arcinile de pro- T i ducție sporite 1 care ne stau în fa- | | țăîn acest an cer j organizației noa- ‘ stre să-și concentreze toate forțele spFe mobilizarea întregului tineret din fabrică la o muncă activă în producție. Și lucrul acesta se impune cu atît mai mult, dacă ținem seama că în întreprinderea noastră marea majoritate a muncitorilor o formează tineretul. Așadar, este necesar ca fiecare tînăr să fie antrenat activ în întrecerea socialistă, ca fiecare tînăr să-și aducă o contribuție sporită la îndeplinirea sarcinilor planului de producție, la ridicarea continuă a calității produselor noastre. Intr-un cu- vînt, fiecare tînăr muncitor

producțiedin fabrică să devină un fruntaș în producție.încă înainte de începerea acestui an, tinerii au luat parte activă la dezbaterea cifrelor de plan. In ședințele de grupă sindicală au făcut numeroase propuneri în special pe linia îmbunătățirii calității produselor, și-au luat angajamente. în această perioadă comitetul analizat munca de organizațiile U.T.M. în mobilizarea tulhi la întrecerea listă. Cu acest prilej evidențiată experiența căpătată de multe din organizațiile noastre de secție U.T.M. Analiza, pe baza lipsurilor semnalate, ne-a indicat direcția în care trebuie să ne concentrăm mai mult atenția pentru a-i ajuta pe toți tinerii să-și îndeplinească angajamentele asumate în

U.T.M. a desfășurată de secție tinere- - sOcia- a fost buna

Ziarul „Stintela tineretului66 
organizează în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Romînia

un

CONCURS

Cursuri 
pentru cadrele 
de conducere 

din noile G.A.C.

— In regiunea lași — 
s-a încheiat colectivizarea

agriculturii
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin,

Tovarășului Gheoighe Gheorghiu-Dej

Aspect de la întreprinderea pentru raționalizarea și modernizarea instalațiilor energetice din Capitală.

62 milioane lei. Avem în prezent în regiune multe gospodării colective milionare și multimilionare. La gospodăriile colective, din .Totoiești, Movileni, Bivolari, Chișcăreni, Pribești, Potîngeni și altele, valoarea zilei-muncă a fost între 35 și 40 lei, din care 14—17 lei în numerar.Rezultatele obținute schimbă înfățișarea satelor din regiunea noastră. în ultimii ani, mii de colectiviști și-au construit case noi, și-au cumpărat mobilă și alte lucruri de folosință îndelungată.în munca pentru dezvoltarea agriculturii, regiunea noastră a primit permanent un ajutor multilateral din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului. Anul trecut, de pildă, statul a acordat gospodăriilor colective credite în sumă de peste 48.000.000 lei. Crește an de an numărul tractoarelor și al celorlalte mașini agricole; statul ajută gospodăriile colective cu cadre calificate, cu îngrășăminte chimice, semințe de mare productivitate etc.In numele tuturor oamenilor muncii din regiunea Iași, mulțumim din inimă conducerii partidului nostru pentru sprijinul acordat.Organizațiile de partid și sfaturile populare vor munci fără preget pentru mobilizarea tuturor colectiviștilor, mecanizatorilor și cadrelor de specialiști, în vederea consolidării econo- mico-organizatorice a gospodăriilor colective, creșterii continue a producției agricole vegetale și animale.Țărănimea colectivistă, cu puteri unite, va valorifica din plin solul regiunii noastre, va reda agriculturii noi terenuri agricole, iar terenurile improprii culturii cerealelor și plantelor tehnice vor fi plantate cu vii și livezi.Avind în vedere că în regiune avem multe gospodării agricole colective tinere, le vom îndruma și ajuta să-și organizeze temeinic munca. pentru ca în scurt timp să dobîndească rezultate bune, să se ridice la nivelul celor fruntașe.Vom îndruma în continuare gospodăriile colective mici să se unească în unități mai mari, puternice.In prezent, toate forțele noastre sînt mobilizate pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a campaniei agricole de primăvară.Asigurăm Comitetul Central al Partidului că vom munci cu avînt sporit pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al- III-lea al Partidului Muncitoresc Romin, în vederea desăvîrșirii construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

Comitetul regional de partid și Sfatul popular regional Iași raportează Comitetului Central că în ziua de 14 martie 1962 s-a încheiat colectivizarea agriculturii în regiunea noastră.In prezent, in cele 490 gospodării colective din regiunea Iași sint unite 234.159 familii de țărani, deținînd o suprafață de 625501 ha teren.Colectivizarea agriculturii în regiunea Iași, ca șl în celelalte regiuni ale patriei, este rezultatul aplicării consecvente a politicii partidului nostru.Un rol hotăritor In munca politică și organizatorică pentru colectivizarea agriculturii l-a avut vizita dumneavoastră, tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a altor conducători de partid și de stat în regiunea Iași. Călăuzindu-se permanent după indicațiile prețioase pe care le-ați dat, organizațiile de partid, sfaturile populare și celelalte organizații de masă au desfășurat o susținută muncă politico-organizatorică, au antrenat mii de colectiviști fruntași în popularizarea realizărilor dobîndite de gospodăriile colective.La baza succesului obținut a stat exemplul viu, convingător al gospodăriilor agricole colective fruntașe, care au exercitat o puternică atracție în rândurile întregii țărănimi. In anul 1961, ca și în anii trecuți, gospodăriile agricole colective din regiune au obținut producții medii la hectar mai mari decît întovărășirile agricole cu 300—400 kg la griu și cu 500—600 kg la porumb. Numeroase gospodării colective ca, de pildă, cele din Moțca, Gura Văii, Parpa- nița, Muntenii de Sus, Borosoaia și altele, au obținut peste 2.000 kg griu la hectar de pe întreaga suprafață. Gospodăriile agricole colective din Totoiești, Alexandru Ioan Cuza, Gher- gheleu și altele, au obținut între 3.000—5.000 kg porumb boabe la ha în cultura neirigată ; la Moțca, Codăești, Sipote și altele, s-a recoltat între 30.000—35.000 kg sfeclă de zahăr la ha.Numărul animalelor proprietate obștească a gospodăriilor colective a crescut față de 1960 cu peste 20.000 taurine din care 9.700 vaci și juninci, cu 27.000 porcine și 54.000 ovine. In anii i960—1961 gospodăriile colective din regiune au construit peste 2.360 de adăposturi pentru animale, magazii și altele.Obținînd producții sporite, gospodăriile colective au vândut statului cantități însemnate de produse vegetale și animale, realizînd astfel însemnate venituri bănești.Valoarea fondului de bază al gospodăriilor colective din regiune a crescut în anul 1961 cu

Foto : AGERPRES
însemnate 

economii de metal
Laminatorii de la secția la

minoare 650 mm, din cadrul 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara, acordă o atenție deo
sebită în întrecerea socialistă* 
economisirii metalului. Ei s-au 
angajat ca în cursul anului 
acesta să obțină o economie de 
3.600 tone metal în valoare de 
5.700.000 lei.

în scopul realizării acestui 
angajament, sub îndrumarea 
organizației de partid, colecti
vul de laminatori a luat ini
țiativa : „Laminarea la tole
ranțe negative în pas cu cali
tatea", inițiativă care prevede 
ca, începând cu acest an, toate 
profilele produse în secția lor 
să fie laminate la toleranțe 
negative. Conducerea ■ secției, 
sprijinită de organizația 
U.T.M., în colaborare cu sin
dicatul, au inițiat școlarizarea, 
prin cursuri de perfecționare, 
a tuturor muncitorilor de la 
linia de laminare. In afară de 
această măsură s-a întocmit 
calibrarea tuturor profilelor 
fasonate în limitele toleranțe
lor negative, s-au elaborat 
instrucțiuni tehnologice de lu
cru pentru fiecare profil în 
parte.

Rezultatele nu au întârziat 
să se arate. în această secție, 
de la începutul anului și pînă 
în prezent, s-a făcut o 
nomie 
tal.

In satele raionului Să veni se întreprind o serie de acțiuni în vederea întăririi și dezvoltării gospodăriilor colective înființate în ultima vreme. In raion s-au organizat. pentru președinții și brigadierii din noile G.A.C., cursuri practice privind organizarea muncii, defalcarea planului și repartizarea sarcinilor pe brigăzi și echipe. In cadrul unor cursuri speciale de scurtă durată se predau noțiuni de contabilitate, organizarea și retribuirea muncii în G.A.C., căile de sporire a producției animale și vegetale.

COMITETUL REGIONAL IAȘI 
’AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

SFATUL POPULAR AL REGIUNII IAȘI

S-a încheiat de asemenea colectivizarea agriculturii 
în raioanele:

cadrul întrecerii socialiste.Așa, de pildă, am constatat cu acest prilej, că în unele secții, ca preparație și țesâ- torie, organizațiile U.T.M. nu urmăreau îndeaproape modul în care își îndeplineau tinerii angajamentele luate în întrecerea socialistă, nu exista o suficientă preocupare pentru ca fiecare tînăr să se ridice la nivelul fruntașilor. Printre altele am stabilit atunci ca periodic în adunări generale și ședințe de birou să se analizeze felul în care tinerii își îndeplinesc angajamentele, să ne ocupăm mai mult de popularizarea fruntașilor, să acordăm mai multă atenție răs- pîndirii experienței bune a acestora. Am propus comitetului sindical ca în principalele secții să fie întocmite grafice de urmărire zilnică a angajamentelor luate în întrecerea socialistă. De la această analiză au trecut doar 2 luni. Cele mai multe din hotărîrile luate însă, au și prins viață. In schimbul III de la secția filatură — ca și în celelalte organizații — s-au ținut adunări generale în care s-a analizat participarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de producție. Am dat exemplu secția filatură pentru că considerăm interesant modul în care a fost organizată aici a- ceastă adunare. în afara unui scurt referat care a prezentat o imagine de ansamblu asupra contribuției tineretului din schimbul III la înde-

(Agerpres) Adjud și Bacău (regiunea Bacău)
p code peste 300 tone me-
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Ștefan Luca de viitor ale celordat nume cătunului, 
în Tăuteu, la 4 km, 
un procent ridicat de

u era nimic spec
taculos — nici sa
tul, nici drumul 
de țară pe care 
mașina aluneca. 
Ploua mărunt, a- 
m este ca t cu fulgi 

rari de zăpadă. Se simte to
tuși primăvara. Valea Bistrei 
se desenează printre sălcii, ur
mărită de puhoaie de ceață 
plutitoare. Intrăm în soiul 
Moara de Rituri din preajma 
Marghitei: 82 de familii, ci- 
teva uliți, sediul gospodăriei 
colective, un nume puțin co
mun și o istorie a sătucului 
pe vremuri socotit cel mai nă
păstuit din împrejurimi.

Imaginea unui trecut mizer, 
întunecat, mai rămîne agățată 
de cîteva acoperișuri de paie 
răzlețite între acoperișuri de 
țiglă. Evident, istoria este a 
celor proaspăt ridicate, a 
curților curate, a copiilor vioi, 
frumoși, veniți să cerceteze 
ce anume vrem. Sînt mărun
ței. Frații și surorile mai mari 
sînt la școală.

Rezumăm istoria la cite va 
date esențiale. Fost sat de ar- 
gați, fără pămînt sau casă 
prie. Un anume Porasztai 
dor, mare latifundiar cu 
prietăți și în alte părți, 
pin absolut. O moară de 
învecinată cu niște rituri

tii i-a 
Școala 
așadar 
analfabeți. Satul acesta cu oa- 
meni, cu familii de la 4 co
pii in sus, plătiți pe atunci 
cu o fictivă simbrie, dobîn- 
dise o faimă amară, aceea de 
cea mai săracă așezare din 
împrejurimi, echivalentul unei 
mizerii la superlativ. Au venit 
insă vremurile noi. In sătuc 
a luat ființă o gospodărie co
lectivă. Știți ce au adus in 
ograda sediului ca avere ob
ștească ? 6 vaci și 2 cai. Era 
un început timid dar, deve
nind stăpîni pe munca lor, in- 
trind în marea familie a co
lectiviștilor, cei din sat au cu
noscut pentru prima oară 
mindria și demnitatea de a 
fi om. De aici curajul cu care 
au depășit faza de început în- 
chegîndu-și o gospodărie trai
nică.

La sfirșitul anului trecut, în 
dreptul fondului de bază a 
fost înscrisă suma de 717.000 
lei, ceea ce înseamnă in jur de 
250.000 lei avere obștească pe 
suia de ha. Este un câștig se
rios dacă ținem seama că anul 
trecut a bîntuit seceta și ce
realele au avut de suferit. 
Totuși, dispunînd de 136 cor
nute, de o turmă de oi meri
nos, de o fermă de porci, de

pectivele
82 de familii

Sînt două direcții principa
le în spre care se îndreaptă 
atenția colectiviștilor. Intii: 
ameliorarea solului, ridicarea 
continuă a producției de ce
reale. Cîțiva ani la rînd ei au 
atins recolte bune de grîu și 
porumb, au pur și simplu ex
periență. Acum vor să depă
șească nivelul atins anul tre
cut aplicînd toate regulile a- 
grotehnice. Au pregătit pă
mântul și au îngrășat 40 ha cu 
gunoi de grajd. în al doilea 
rînd, deși densitatea medie de 
animale pe suta de ha acum 
nu este asigurată, ei vor s-o 
depășească și s-o ridice calita
tiv. Pentru ei un etalon pre
țios îl constituie recordul va
cii Pirok care a dat 5.000 
tri lapte anul trecut. Vor 
devină 'milionari.

Schimbările petrecute 
viața oamenilor de aici vor 
continua să uimească. Se vor 
ridica noi case, se vor înfru
museța interioare și foarte 
curând nu va mai rămîne nici 
o urmă din vechiul sat. Ni se 
spune — „Nu-l veți mai recu
noaște dacă veți mai veni pe 
la noi“. înțelegem, vor fi 
schimbări mari, firește, pe 
care numai munca în gospo
dăria colectivă le poate aduce.

de alții! Să-l amintim însă și 
pe el. Are trei feciori. Unul e 
contabilul nostru, altul e trac
torist în brigada permanentă 
a S.M.T., al treilea mun
cește în brigada noastră de 
câmp. Toți însurați. Fiecăruia 
la însurătoare i-a ridicat casă 
nouă din temelii. Este lucru 
puțin ? Nu, nu e puțin! I s-a 
părut apoi căsuța lui prea 
mică. A dărîmat-o, și-a ridicat 
alta mândră și frumoasă. Și-a 
cumpărat mobilă de oraș... Am 
fost eu la el și am văzut. 
Toate acestea sînt din mîinile 
lui și ale feciorilor lui. Din 
munca cinstită în gospodărie. 
Asta-i!

Bătrînul Foriș clipește puțin 
uluit. Intervenția l-a surprins.

— Măi Ioane, strașnic dis
curs ai ținut! Cum de nu 
te-am știut eu pe tine ? (Apoi, 
intorcându-se spre noi). Chiar 
așa este! Totul e adevărat. Să 
mergem să vă arăt!

Bătrînul are în priviri o a- 
semenea lumină încât nu-l pu
tem amîna. Plecăm împreună 
toți cei de față să-i vedem 
casa.

...Sînt crîmpeie din viața sa
tului de azi, colectivizat. Ju
mătate din colectiviști nu 
case noi. •

Ne interesează însă și pers-

faptul că fiecare vacă în me
die a dat 2.300 litri lapte, au 
împărțit 
cereale, 
țuică și

Mihai 
ne explică:

— Numai în gospodăria co
lectivă au cunoscut oamenii 
noștri bucuria și belșugul. 
Viața de slugă a însemnat o 
foame neîntreruptă. Iată-l pe 
Vasile Varga, de la grajduri. 
El are 5 copii. Nu mă între
bați cum i-ar fi crescut dacă 
ar fi rămas o viață slugă In 
domnul Andor. Și-a ridicat 
casa acum cîțiva ani, apoi s-a 
gindit că-i strimtă și atunci a 
reclădit-o.

— Dar Elemer Meheș, intră 
în vorbă bătrînul Foriș. El 
are 8 copii. Și el a fost slugă. 
Și-a pus sub acoperiș de țiglă 
o casă trainică.

De față mai sînt și alți co
lectiviști. Nu sînt prea vorbă
reți. O frază sau două sînt de 
ajuns ca să sublinieze apăsat 
ceea ce e nou în viața lor, 
ceea ce constituie sensul exis
tenței lor. Unul dintre ei face 
un semn. Vrea să vorbească. 
Se așterne liniște.

— Bătrînul Foriș vorbește

venituri suficiente: 
cartofi, zahăr, vin, 

bani numerar.
Halgaș, președintele

lisaîn
reporiaje,

portrete, însemnări, informații
pentru msi

NICOLAE DRĂGUȚ 
secretarul comitetului U.T.M, 

întreprinderea „Textila" 
Pitești

Participanții la concurs sînt chemați să scrie des
pre entuziasmul cu care generația noastră luptă pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al 
IlI-Iea al partidului, despre participarea tineretului 
în fabrici, uzine, mine, șantiere, stațiuni de mașini 
și tractoare și gospodării agricole de stat Ia între
cerea socialistă pentru realizarea unor produse 
calitate superioară, pentru creșterea producției 
productivității muncii, pentru reducerea prețului 
cost.

Invităm participanții la concurs să reflecte în 
crările lor contribuția tinerilor de la sate, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, la încheierea procesului de colectivizare a 
agriculturii, la consolidarea economică-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, dragostea cu care 
muncesc tinerii colectiviști în toate sectoarele de acti
vitate.

Acțiunile de muncă patriotică, manifestările cultu- 
ral-artistice și sportive ce se organizează în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a U.T.C., la orașe și sate, 
eroismul în muncă, atitudinea înaintată a tinerilor 
față de muncă și învățătură sînt, de asemenea, teme 
despre care sînt chemați să scrie participanții la 
concurs.

La concursul nostru pot participa tineri din toate 
domeniile de activitate, corespondenți voluntari, 
tineri muncitori și colectiviști, ingineri, tehnicieni, 
cadre didactice, elevi, studenți, membri ai cercurilor 
literare etc.

Cele mai bune materiale vor fi publicate.
La încheierea concursului se vor acorda premii și 

mențiuni.
Materialele pentru concurs vor fi trimise pînă la data 

de 2 mai a.c. pe adresa: Redacția ziarului „Scînteia 
tineretului", Piața Scânteii nr. 1 București, cu mențiu
nea : „Pentru concurs".

(Continuare in pag. a 3-a)♦
de
Și 

de

lu-

Noi forme de studiere 
a cererii de consumMinisterul comerțului a inițiat noi forme de studiere 

a cererii de consum. S-au înființat magazine de țesături și încălțăminte care desfac numai produsele unor anumite fabrici. în colaborare cu întreprinderile producătoare de
Rețete de fabricare 

a unor- produse 
alimentare

în ultimul timp, specialiștii 
Institutului de cercetări ali
mentare au pus la punct noi 
rețete de fabricare a unor 
produse, care se folosesc cu 
rezultate bune în diferite în
treprinderi alimentare. Fabri
cile de conserve, de exemplu, 
au aplicat cu succes rețetele 
de conservare a fructelor și 
legumelor prin care acestea 
își mențin culoarea naturală 
și calitățile nutritive. Institu
tul a realizat, de asemenea, 
sucuri de fructe cu o vîșco- 
zitate mare și cu un conținut 
ridicat de substanțe hrăni
toare.

(Agerpres)

pro- An- 
pro- 
stâ- 
apă 

pus-

bunuri de consum din Oradea, Satu Mare, Tg. Mureș și Craiova, s-a trecut la desfacerea confecțiilor însoțite de o etichetă specială, care ră- mîne la vînzător. Acest sistem, ca și sondajele care se fac în prezent în marile magazine permit să se cunoască zilnic ce numere, mărimi, culori, modele se cer mai mult, comenzile fiind orientate în a- cest sens. Se creează astfel condiții pentru ca industria și organele comerciale să răspundă într-un timp mai scurt la cererile și propunerile cetățenilor. (Agerpres)

(Agerpres)

muncitori calificațiMai sînt cîteva luni pînă cînd elevii din ultimul an al Școlii profesionale forestiere din Vatra Dornei își vor începe munca în marile fabrici și combinate de industrializare a lemnului.in vederea acestui eveniment deosebit, încă de pe acum, comitetul U.T.M. și conducerea școlii au luat măsuri ca toți elevii să promoveze cu succes ultimul an. Grupele de întrajutorare au fost reorganizate, iar la unele materii se programează aproape în fiecare seară ore de consulfafii.
OVIDIU PETRI 

elev

Expoziții ale artiștilor plastici 
amatori din. uzineLa unele case raionale de cultură, printre care „23 August" și Nicolae Bălcescu", precum și la unele cluburi din Capitală au fost deschise, zilele acestea expoziții ale artiștilor plastici

amatori din fabricile și uzinele bu- cureștene. Expozițiile cuprind peste 500 de lucrări în- fățișînd aspecte din viața fabricilor și șantierelof* de construcții, portrete de muncitori fruntași,

participarea cetățenilor la diferite acțiuni patriotice, peisaje etc. Aproape jumătate din picturile expuse au fost realizate în a- cest an. Hotelul „Sportivilor" din Polona Brașov. Foto : AGERPRES
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în |ara noastră, cele mai știirtfi- a produce re-

belșugului

INSTITUTUL AGRONOMIC ..NICOLAI, HlN BlICURLȘTI
© Facultatea 

Facultatea

pfîffiăvâră șî jbrirhă- vătă aste, după shm- riâle dă pîriă acum, vel Infra th IsfotiS ce pHrnâvdi-a CÎhd s-a incliâidt prbceiăUl de colectivizare a întregii ndasfră agrietiHiitii 2ilhic» presa antirtțâ ligi raioăhe și regiuni complet colectivizate și rtiii de farrlilli țărănești pornite pe drumul belșugului,' Citim și ne bucurăm.$l poate de aedea âm simțit un pufethit înderrih să tragem o raită p-rlri Irisîitdtul agronomic „N. Băltescu” dih București — unul dih marile institute de în- văfămînt Superior care pregătesc Cadre de ingineri necesare agriculturii Socialiste.Mugurii parcă stau să plesnească. Li-i dor de lumină, de căldură. Umblînd îh colo și-ncoace, fără un plan ănume, culeg un mozaic de aspecte, pehfru voi, tineri cititori, dornici să știți ce profesiune vă puteți alege, cărei munci vă putefi dedica. Străbat aleile asfaltate și-mi încrucișez calea cu grupuri de studenți. Au asistat la curtUri teoretice de genetică, de fiziologia plantelor, de agronomie, de economie politică, de agrotehnică generală, de fitopatologie, de pomicultură, de avicultura și acum se îndreaptă spre lucrările practice : în laboratoare, în seră, în vie, în cîmp, în hala de mașini agricole, sau la ferma zootehnică de la Băne-asa. Ghicesc încotro se îndreaptă fiecare grupă, după halate, după salopete, după foarfecele și rafia, după unelteie minuscule de lucru la seră ori la răsadnițe.Grupa 1144 din anul IV lucrează în laboratorul de fitotehn ». condusă de asistenta Marg»re*a Dumitrescu. în faja, au balance, aparate de măsurat, lupe, c_- e pentru secționat. învață să defer mine, în mod practic, so _• e ca
99

de 
de

agriculture și zootehnie (secțiile agricultură și zootehnie) 
horticulture fj* Facultatea de medicină veterinară 
Durata studtflOf: 5 arii și jumătatefjorumb cultivate nvață metodele lice, mai noi de colte cît mai bogate, da a spori Mereu randamentul la hectar. judecind după grijă, străduința și gravitatea cu care numără, cî.ria- resc, măsoară, analizează boăoeîe aurii sub lupă, înțeleg bine că liberii studenți vot fi cei carO^â, mîine, ca ingineri agronomi, 5.000

five. De altfel, producția de roșii, de castraveți, de ciup&rti din sera Institutului agroridmic e trimisă și la expozițiile internaționale.Nu s*nf decîf cîfivă sfudfenți îh jurul ifiginerwlui zooiehnician Vă- s''esc_. ifi sect's de incubație a 
d'ic p':re da ăvicultură. din că- dhil cried-a de zcofenr.ie spe- c;Sls. E j: asta o sfcciie product i-I c: - zz: - c

găini. Studenții lucrează aici în grupe de cîte cinci. Fac practică, învață Și ajută și producția.— Lucrăm cu 13 gospodării, ne lămurește șeful de lucrări Bălă- cescu. Contribuim și noi la scoaterea celor 150 de rhilioăne de pui de găină ariual. Noi dăm prioritate cercetat!lot țfiinlilice. La conferința pe țară a cercurilor științifice studențești din prirr.l-

Dan Sfoian, pătțlle coh1pohhht& $1 mînuirea unui tip de rilOtbcbsitoa- re. Studenții care învăță a cunoaște cele mai subtile și mai tainice prefaceri biochimice din făptura plânfelor, dsprlhd aici mînuirea tractorului, a semănătoarei, a combinei și a tuturor mașinilor utilizabile azi într-o agricultură știirlțlfică modeiriăj cutn devine agricultură noastră....In iiiciHtâ Vastă ă IHâtlMuiuîf spre latura din fund, într-un spațiu luminos și însorit, cu un frumos parc îh față, se ridică, albe și curate cele 4 blocuri ale căminului studenților.Se încadrează bine, înarmonia arhitectonică de-o eleganță și sobrietate remarcabilă, în care e construit întregul Complex de săli de curȘ și dfe labo- rafoâre difi corpul central de pe Bulevardul Mărăști.Tinerii ingineri ai recoltelor bogate își făc utenicia. Dih știință și pregătirea for, holdele vor fi mîine mai bogate. Spicul e simbolul belșugului. Și-i o nespusă mîri- driă să știi să pregătești pîlneâ oamenilor.

kg porumb boabe la heefa- va părea o producție nOrmaiâ obișnuita....După cursul profeSCru'a': A_-e' Negrilă, studenții grupe 1'39 d- anul III al facultății oe ag-o-zoo- tehnie au ieșit în c‘~c Te*na - tăierea de formare și : la ăFbușlij fructifer .Trec la sere, pe a eea ss a -e-â ca într-un pa-c ’ -*■ - e?-_călduț și umed. în K» »*& s îngrijesc legume ®, c-oe-c e i zr- rile. Le îngrijesc și învețe toorebe și practic U e ingr ească. S4^- diază corr.poz p*—are- lizează lng»âșim>\,- natural ș... comb -ă cu ce mc. VerJete viu al p an*e or uo aco-perămîrh ce rcă • un sv-didu că axi șt £ tarnea

co-va-^S de pui pentru gospodâ- • 3 co-bctnrl Bercăneșii, raionul Urz cer- .Altoi «ces’s. cu ajutorul Instrtu- •v u agronomic, B&Tă.nești; va eres Crea 10.000 de pui și în •ca-N 4.000 de glittf cvătoa*», »• perie un an va ajunge ia 8C 000 de pui și 15—20.000 de

vara asta, studenții din secția noastră se prezintă cu două referate, rezultate din cercetările studenților în laboratorul de avi- culfurS....Astăzi mașinile intră impetuos în funcție. Agricultura mecanizată, pe vaste întinderi colectiviste de suta și mii de hectare, devine uzina producției cerealiere.îh secția de mașini agricole studenții grupei 1131 din anul III învățau, împreună cu asistentul
Va prezentam, dictai cititori, utilii din laboratoarele îiistiltttuliii agronomic dlri, Bridure^il: ld- borcxtCttui db botanică.FOto : N. STELORÎAN

---------9---------
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Bogată activitate culturală
în toafe școlile dlri orașul Si- 

ghtef se d^slășdUră 
iivitâle cbiîurală la uri hUrtiăi- ÎHsemnâf Școală pădagoejită} 
la teefepiilul ânultil 
th pr&zâhl, âu lost 
cadrul teicului lltelâr diferite șfe- 
dlnfe îh care S-âU discutat mai . multe probleme de literatură. 
Astfel au foit flriute o serie de 
rfelerate pe teme că »,Ero) comuniști din literatură”, „Poezia în

o rddHieă ac- edre participi 
de felâvi. La 
de pildă, de 

școlar și pîhă 
erețăriizafe îH

educația omului0, „Activitatea 
poetului George Co?buc“ fi 
altele. Prin âttivităfile bine orga
nizate» efereul litetar de la Școala 
pedagogică îl ajută pe elevi să-și îmbogățească dHzohiul ciihbștihțe- 
Ittt iiietâte, le Ușurează deprinde
rea de a compune și le îmbogă
țește vocabularul. Printre elevii 
fruntași, membri ai cercului pot fi 
amintiți Mihaî Dutică, Rozalia Ro
man, Maria Brumar, ilib Cftinăr.

V. MOINEAGU

A
mă înscriu la agronomie"Unuf după alfuf, 2- de j S-âu scurs pe nes' —• -e -•găsim în pragul examenului de maturitate, sînfem praoe. probleme sericss-i„Tu ce vrei să de. faci după.- -a.’e3 Sînt frînturi de d’sew- p auzi în fiecare zi in c’as.La aceste sînt diferite....Există toate la fel dintre noi i_ _ __  __ —hotărim spre cer» acatoa» ne îndreptăm pașa*. Ne ae vetot însă in ajutor șrcf'i. QiiMrtMfto U.T.M. De nemenărate oh, o școala r.ocs-â*fc adună*: cu Ce se ' . taaceste aduM4- âu ‘x* -v specialiști din C xe* *• ceactivitate. Anj.' acesta a o ar de adune-e. a ■»* n-giner aoronom. Aees*e -e-s -.2-9* 

despre frumase'ee oe c'*n-piile întinse a e șosooeâ- -or agricole co ed ve,,...Cu Cifiva ani in urmă, eviftd în bumnar d p orna de «g -*e* agronom, am plecat în*r-sat din Bărăgan. Oamer. d n sd, care abia se uniseră în gcsoodă- a colectivă, desfășurau lupta Den^nj recolte bogate. Atunci, întregj

întrebi*diversede fnr ne-a fas
■i:

Drumul
în viată

i.

—Se 
o-se
-3T- ■

acesTs

al elevilor inel
împreună Cu utemtștii cei 

mai buni, am pregătit o oră 
de dirigenție cu tema: „Ce 
voi deveni în viață". La dis
cuții au luat cuvîntul nume
roși elevi. Ei au arătat de ce 
vor să se facă ingineri, con
structori, mecanici, agro
nomi. Cîțiva elvi au cerut 
„nehotărîților" să povestească 
și ei ce au de gînd să facă la 
absolvirea școlii, să arate ce 

Ora de 
foarte

le place mai mult, 
dirigenție a devenit 
vie și interesantă.

Puțin timp după aceea, în
tr-o adunare generală deschi
să cu elevii clasei s-a discu
tat despre i „Cum ne pregă
tim pentru a deveni cetățeni 
de nădejde ai patriei". Un 
nou prilej de a-i ajuta pe 
elevi să înțeleagă mai pro
fund sarcinile ce le revin la 
absolvirea școlii. Au urmat 
apoi vizitele în două între
prinderi ale orașului.

împreună cu biroul organi
zației U.T.M. de clasă, ne-am 
propus să organizăm cîteva 
ore de dirigenție în care să 
facem mai bine cunoscute 
elevilor documentele de partid 
gare prevăd sarcinile ce revin 
întregului popor în perioada 
desăvîrșirii construcției socia
liste în patria noastră. Astfel, 
în cadrul a două ore educa
tive vom vorbi despre dezvol
tarea industriei și agriculturii 
în lumina documentelor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., 
ale Plenarei C.C. al P.M.R. 
din iunie-iulie 1961 și ale 
Consfătuirii pe țară a colecti
viștilor. De asemenea, ne-am 
propus să vizităm două gos
podării colective milionare din 
raionul nostru.

Nădăjduiesc că, ajutindu-i 
în felul acesta pe elevi, fie
care își va găsi adevăratul 
său loc în viață.

- Qvmr. dn saA4tor.r și fîi pat. e».de aceea, e^eaj ceva d.-n tocăpă- fînarea pîm'malui pe care i-au scorfrcn f nid ■ner,ar sute de ani ca să cui deziluzii, mizerie și foame. Dar comuniștii le-au i'ăfaf calea pe care trebuie să rr^eargă pentru a scoate Sărăcia d n casî. Cînd eu eram abia în dese a Vțtl-a, îrt satul meu țăranii îșî uftftâu pămînfvrile. Au intrat îh co ac4 vă și părinții mei. De atunci, > f ecare vacanță de vară, am alături de colectiviști. Uneori, seara, după o zi de muncă, după ce prășeam crtva timp alături de tîrărul brigadier Tudor Petre, învăfînd de la e| cum fre- bu.e 'rxleplinifă aceasta operațiune pentru a nu dăuna plantei, aveam o satisfacție r.ebărturfă, uri sentiment de mulfumire care îmi sporea forjele. Intr-o asemenea seară a încolțif în mintea mea g'ndul să mă fac agronom. Mi-am dat seama ce frumoasă este a- ceastă profesiune. Ea înarmează pe om pentru a lupta cu natura, pentru a o birui..Jn aceste zile, ziarele aduc noi și noi vești. In fiecare zi, alte raioane și alia regiuni își anunță încheierea colectivizării agriculturii. Asigurarea agriculturii cu cadre bine pregătite din punct de vedere teoretic și practic, capabile să aplice în ducție cuceririle rienfei înaintate, să conducă cu , gospodării colective — este acum o sarcină de mare importanță. Ascultînd chemarea partidului și povața propriei mele conștiințe mă voi înscrie la institutul agronomic, voi îmbrățișa profesia minunată de agronom.

pro-științei și expe- să organizeze și pricepere marile

BARBU CRISTIAN elev in clasa a Xl-a B la Școala 
medie nr. 17 „Matei Basarab” 

București

UȚA n. vasile 
profesor la Școala medie 
„Al. Vlahuță", R. Sărat

Eleve din brigada artistică de agitație a claselor a X-a de la Școala medie nr. 1 din Capitala.

1
iElevii din clasele a VÎII-a de la Școala medie mix’d din Petroșeni iac practica o zi pe sdptdmînd în atelierele școlii. In fotografie, un aspect de la atelierul de lăcătu- șerie al școlii. Foto ; I. CUCUInformările politice în școala noastră

/n formarea șî Consoli
darea trăsăturilor mora
lei comuniste un rol ho- 

tărîtor îl are munca — baza 
intregii vieți sociale, a pro
gresului în general. Datorită 
organizării ei socialiste, scopu
rilor sale sociale mărețe) mun
ca este astăzi O înaltă școată 
a educației bwrdle, cu porțile 
larg deschise întregului tine
ret. In atelierele fabricilor și 
uzinelor noastre, printre mun
citorii cu o înaltă conștiință, 
eterii își însușesc nu numai cunoștințe ș; deprinderi prac
tice, ci fi trăsăturile de carac
ter ele muncitorului.Nu trecuseră nici citera mi
nute de cînd sirenele fabrici
lor anunțaseră ora 7 diminea
ță, și străzile care duc spre 
Atelierele C.F.R. din Iași se și 
umpluseră de lume. Printre 
muncitorii grăbiți — majori
tate din ei foarte tineri — 
am recunoscut pe elevii cla
sei a Xl-a C și ai Școlii me
dii nr. 5.

M-arn alăturat unui grup.
— Mergeți la lucru ? Cam 

devreme! E abia...
N-am mai reușit să-mi cer

cetez ceasul. Cîteva glasuri 
mi-au răspuns dintr-odată.

— La 7,30 începem lucrul, 
odată cu muncitorii. Pînă 
atunci trebuie să fim gata, 
pregătiți.

— Intr-adevăr, la 7,30) îrh- 
brăcați în baletele și hainele 
de lucru) elevii s-au aplecat 
deasupra mașinilor, alături d<e 
muncitorii — tovarăși ele 
strung. Nici o absență, nici o 
abatere de la ținuta reglemen
tară de lucru

Iată-l, de pildă, pe Anico- 
lesei Gabriel, alături de mun
citorul comunist Petru 
Nu-și ridică majina oare a început 
funcționeze sub mâinile 
Concentrarea profundă 
condiție indispensabilă a 
cărei activități iingâ strung. 
Lapidar, aprecierile tovară
șului Petru ne demonstrează 
din plin că Gabriel a înțeles 
acest lucru, aici lingă mașină.

— Lucrează bine și atent 
băiatul. Altminteri nici nu 
i-aș da strungul pe mină.

Dar chiar și atunci cînd 
greșesc, elevii. nu-și pierd 
cumpătul. Cu o perseverență 
demnă de remarcat, ei re
încep lucrul cu o mai mare a-

P.
privirea de la

M 
lui. 
e O 
ori-

tenție și dorință de a reuși. 
Concentrarea și atenția le-am 
VăzUt ădîHC întipărite pe chi
pul tutiiro¥ : și al elevilor din 
secția eczandetie, $i nl ce
lor din hala principală de 
strungărie: Potingă Vasile, 
Hrîncu Surei, Vintilă Vasile, 
Gavrilescu Gheorghe, Bulga
ra Mariana și tovarăși Ci.

Și rezultatul ? Printre pre- 
zoanele strălucitoare și fine, 
asemenea unor bijuterii iscu
sit meșteșugite și printre ce
lelalte .........................................
numai 
litote.

Filip 
școală, 
put munca în producție, așa 
cum a îndrăgit și învățătura.

MuiiCitori ăi secției cazăh- 
gerie, profesori și colegi îi 
prețuiesc elatiul Și entuzias
mul cu care liiCredză. Strungul 
a devenit uiia dihtre cklă mdi 
mari pasiuni ale șale.

— Ce di de gind să urmezi 
după absolvirea școlii medii?

— institutul politehnic, sec
ția mecanică, bineînțeles. Cu
noștințele însușite aici, în a- 
telier, mă vor ajuta mult.

Colega sa, Manoilov Ecate- 
rina —• membră în comitetul

piese ieșite din strung 
produse de primă ca-

Zir.el, eler fruntaș pe a îndrăgit de la ir.ee- 
așa

Comiteiul U.T.M. al școlii pedagogice din Bacău acorda o mGie orienție pregătirii și bunei desfășurări a informărilor poiitioe. Un larg colectiv de profesori candidați de partid și utemiști a primit sarcina selecționării și redactării materialelor ce urmează sâ fie programate In cadrul infonnărilcz politice. Fiecare membru al colectivului se ocupă de cite una din problemele mari pe care trebuie să le cuprindă expunerea : evoluția situației internaționale, lupta paip oarelor din colonii pentru libertate și inde-

pendentă, succese ale lagărului socialist. realizări obținute în economia țării noastre etc.In cadrul informărilor politice un accent deosebit 39 pune pe comentarea rezultatelor obținute de oamenii muncii dih regiunea Bacău, citate din centrală șl numeroasele cese obținute de muncitorii din Bacău, Bicaz, Roman, Săvinești, ~ și din alte muncitorești regiunii. Dar central preocupărilor viitorilor învățători — ca unii care vor lucra după absolvirea șco-

Sînt 
piesa 

locală 
6UC-

Onești centre ale în

Hi la sate — stă transformarea so- • cialistă a agriculturii, mersul țărănimii băeăoane p® calea belșugului și bunăstării. In discuțiile care au loc adesea după informările politice, elevii vorbesc cu mîndrie, despre înființarea gospodăriilor agricole colective în satele lor natale, despre cererile făcute de părinții și rudele lor pentru a intra în gospodăriile a- gricole colective.
Prof. ANTON
UNGUREANU secretarul comite

tului U.T.M. al Șco
lii pedagogice 

Bacău

U.T.M. al școlii — o fată mici 
de statură și slăbuță, care coia 
se zărește printre mașini, e 
la fel de entuziasmată.

Ihtfe ăleVii Școlii medii 5 $i muncitorii atelirelor, 
propieirea s-a făcut direct 
firesc. Mulți dintre pdrir.-ii 
p.levllot lucredză aici de ani 
de zile. Mulți dintre frații lor 
au absolvit de ctirind școa
la profesională din cadrul a- 
telierelor. Cum sa nu-i res
pecte și să-i îndrăgească deci, 
ei, cea mai tinără generație, 
pe ecețti oameni în salo
pete.

Elevii li Inconioar 
gostea și respectul ci rindul tor, muncitor 

ttnerdoe Ier tovarăși 
de muncă experiența lor, a- 
jutîndu-i 3ă-și însușească cit 
mai bine tainele producției. 
Grija și preocuparea ca elevii 
să folosească cît mai bine cele 
10 ore de practică săptămînală 
în producție, sînt comune tu
turor muncitorilor.

Muncitoarea fruntașă Zaha- 
ria Măria manifestă față de 
tovarășă sa de strung, elevă 
Aparaschivei Vica, o grijă și 
o dragoste deosebită. De 
15 ani, lucrătoare la strung, 
tovarășa Zaharia a crescut, cu 
aceeași dragoste și alte ge
nerații de strungari care fac 
cinste, ca și dînșa, industriei 
noastre socialiste.

La ieșire, mă opresc pentru 
cîteva clipe în fața porților a- 
telierelor. Nu-mi pot stăpîni 
emoția: aici, în aceste hale, 
începe drumul în viață al vii
torilor tehnicieni și ingineri 
cu o verstă și temeinică pre
gătire, al medicilor care vor 
îngriji cu atenție și dragoste 
pe cei ce le-au îndrumat pri
mii pași spre școala muncii; 
de aici vor ieși profesări, po
eți... O generație de țineri 
care a învățat cu aceeași sir- 
guință la cele două școli: 
școala de cultură generală și școala muncii, în uzină.

nr.
a-
Și

C’C- 
t. La

MARIANA FILIMON

La Școala medie serala nr. 1 din Arad.Foto : I. CUCU
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iecare acțiune pe care o organizăm trebuie să răspundă unei necesități, să aibă un scop precis, să se încadreze în complexul muncii de educație pe care o desfășoară școala și organizația U.T.M. Astfel de acțiuni au cea mai mare eficacitate.Adesea. analizînd nivelul scăzut la învățătură din unele clase, am constatat că el se datorește lipsei simțului de răspundere al unor elevi față de principala lor datorie : Învățătura. Iată de ce comitetul U.T.M. pe școală a ajuns în mod firesc la concluzia câ pentru a-i ridica pe elevii slabi și mediocri la nivelul fruntașilor, trebuie început cu ridicarea nivelului lor de conștiință. Observînd că foarte mulți dintre elevii din clasele a IX-a nu prea știu ce vor de la viață, și muncesc fără pasiune, comitetul organizației U.T.M. al claselor a IX-a a organizat un interesant concurs gen „Cine știe, răspunde" intitulat „Cine îl cunoaște pe Pavel Korceaghin ?" Se înțelege că prezentarea unui asemenea erou care și-a jertfit cei mai frumoși ani cauzei nobile pentru care lupta, a avut un deosebit efect în rîn-

dul elevilor din clasele a IX-a. Un concurs interesant a fost organizat și de comitetul organizației U.T.M. al claselor a X-a. El era intitulat „Să cunoaștem realizările regimului democrat-popular în regiunea noastră*4. Scopul acestui concurs a fost ca, făcînd cunoscu* te elevilor realizările obținute prin eforturile oamenilor muncii, să le amintească de datoria pe care și ei o au — a-

la București etc. Aceste excursii au avut totodată un pronunțat caracter de studiu deoarece, vizitînd diverse întreprinderi industriale, elevilor li s-au ținut adevărate lecții pe viu din materia învățată la curs.în clasa a X-a D sînt cîțiva elevi superstițioși. Sesizîndu-se de acest lucru, diriginta clasei, tovarășa profesoară Livia Rusu, a sugerat biroului U.T.M.

fumul în sticlă, transformarea apei în vin, în lapte, în cerneală etc. pe care le-a demascat îndată un alt elev, Ursa- che Alexandru („Chimistul").Tot la clasa a X-a D, indisciplina, chiulul tele elevi dădeau atît cadrelor și organizației U.T.M. Elevi ca Bumbea Petru, Baltador
proaste de la ore, no- ale cîtorva mult de furcă didactice, cît

întocmesc programul, și brigada dă prima reprezentație în fața clasei. Rezultatele au confirmat așteptările. Cei criticați au început să se îndrepte. Activitatea brigăzii artistice de agitație din clasa a X*a D este o experiență prețioasă pentru organizația U.T.M. din școala noastră. O vom generaliza și la celelalte clase.Una din cauzele nivelului

ceea de a învăța bine, de a-șl forma o pregătire superioară pentru ca atunci cînd vor intra în procesul muncii să contribuie din plin la construcția noii vieți.Tot în scopul de a-i ajuta pe elevi să cunoască mai bine viața, de a dezvolta la ei patriotismul și de a influența astfel atitudinea lor față de învățătură au fost organizate și numeroase excursii: la Făgăraș, la Mediaș, la Sadu V,

ÎNVĂȚorganizarea unei acțiuni pentru combaterea superstițiilor. A fost inițiată adunarea generală U.T.M. deschisă pe tema luptei împotriva misticismului. După discuțiile care combateau, mai mult cu argumente teoretice misticismul, superstițiile, a urmat o interesantă demonstrație practică. Un elev, Cornel Lungu („Vrăjitorul") a făcut cîteva „minuni “ : focul fără chibrituri,

Pîrvu Doina erau a- desea criticați. Ei își făceau „autocritica", își luau angajamente, dar de îndreptat nu se îndreptau. Ce era de făcut? Ce forme mai puteau fi găsite pentru îndreptarea lor ? Iată că într-o adunare generală U.T.M. cineva propune înființarea unei brigăzi artistice de agitație. Ideea este repede îmbrățișată și brigada ia ființă, în următoarele zile, opt ute- miste scriu un text satiric,

scăzut al pregătirii unor elevi — se spunea într-o adunare o con- ei nugenerălă U.T.M. — stituie faptul că știu să-și folosească timpul liber, și-1 pierd fără rost. „Să netrecem timpul cu folos — asta da, dar nu să batem străzile ore întregi fără rost". Ne-am dat atunci seama că folosirea judicioasă a timpului liber e o chestiune foarte însemnată. Elevii trebuie ajutați (noi, or-

distrăm, să pe-

ganizația U.T.M., să-i ajutăm !) să-și petreacă timpul liber într-un mod folositor, instructiv, educativ. Am început să organizăm numeroase acțiuni cultural-educative și sportive : drumeții de o zi, duminica, la Rășinari, Cisnădioa- ra, Măgura Mare, Păltiniș, concursuri de șăniuș, audiții muzicale, vizionări de filme și spectacole de teatru, reuniuni tovărășești etc. Tot mai mulți elevi participă la aceste acțiuni cu un bogat conținut educativ, organizate de școală în colaborare cu organizația U.T.M.Am dat cîteva exemple de acțiuni noastră, sânte și oglindit și pentru că au avut un scop precis : acela de a contribui la rezolvarea unor probleme pe care însăși viața dm școală le cerea rezolvate. în felul acesta, fiecare acțiune se încadrează perfect în complexul de măsuri educative pe care școala și organizația U.T.M. le iau pentru formarea unor cadre bine pregătite profesional și cu un înalt nivel de conștiință.

organizate în școala Ele au fost intere- eficace pentru că au preocupările elevilor

prof. ION CANDREA
secretarul comitetului U.T.M.,

Școala medie nr. 1 Sibiu
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într-o școala a viitorilor
mecanizatorișcoală cepînd nouă. în- cu dlrec- și termic cu ultimul toți sînt ti- E vorba de l proiesid-râ- a- de 69

i să

O interesantă 
lucrare de 
pedagogie 
muzicală

Un laborator în mijlocul naturii

școala nală de mecanici agricoli pe lingă S.M.T. Floreștl. ionul Focșani. în toamna nulul trecut au venit aici pe meleagurile raionului de tiheri, fii de muncitori de colectiviști, dornici sporească rtadurile lucrătorilor calificați Sînt cîțiva tractoriști care vor fi următori, trasată de P.M.R.
de pe ogoare, dirt cei 60.000 de — mecanizatori pregătiți în anii conform sarcinii Plenara CÎ.C. al din 30 iunie—1 Iulie 1961. Interesul dovedit de către conducerea S.M.T., grijă organizației de partid față de tînărâ școală aii făcut ca îh- tr-un timp scurt să li se asigure elevilor condiții bune de învățătură și de viață. în cele două dorînîtoare e ordine, curățenia, sălile de cursuri sînt "șalopete rioi, tll Se îmbogățește atelierul destinat practică, sporește pentru învățătură al elevilor.Important este, de nea, faptul că U.T.M. din școălă, de organizația de S.M.T., îi ajută pe îmbogățească cunoștințele politice și ideologice, să cunoască sarcinile trasate de partid agriculturii noastre socialiste, să se pregătească bine pentru lecțiile teoretice și pfenttu lucrările practice.Vasile T. Gică, responsabilul clasei I-a B, iubește școala, îndrăgește meseria pe care și-a ales-o. Pe primul trimestru el a obținut media generală 8^50 : 10 la agricultură generală, 9 la matematică, desen tehnic și instruire practică, 8 lâ forttînă.- îmi plac mult orele de practică — spune el. Primele piese au fost cîteva piulițe, uil ciocan...

ițenife, sălile de cursuri tțioăse. Toți elevii au cărți, caiete, zi de zi orelor de interesulaseme- otgatiizația îndrumată partid din elevi să-și

Primele piese... De aici pornesc Viitorii tfiecanizatori, care Vor conduce pe întinsele ogoare unite modernele tractoare și mașini produse de industria rloartră socialistă. în atelierul care s-a înjghebat sub ochii lor, l-am văzut la îticru. Schița piesei făcută la tablă de profesor, a fost desenată de fiecare elev în caietul de studiu. Apoi, cti desenul în față au început munca migăloasă de executare a piesei Printre efeî care âu fexecutat-o cel mai bine și repede se numără șî Costiță Pomană, venit aici tocmai dintr-un sat din muhții Vrancei.— Doream mult irâetbrist — ne țînărul nostru Mie îmi place totul ____Le-am scris părinților că ni ^-aii asigurat toate condițiile de trai și învățătură.Sînt cîteva exemple arată că elevii manifestă interes pentru meseria mecanizator, pentru buna lor pregătire. Este rezultatul muncii politice desfășura*' de organizația de bâza ’ din școală, brganizației __  _______&.M.T., și cu aiutorul cadrelor didactice. în cîteva seri au fost invitați în mijlocul elevilor mecanizatorii fruntași din S.M.T Aceștia le-au povestit lucruri frumoase despre meserie.să învețe rit mai bine, trii că aceasta e prima îndatorire.Am stat de vorbă și Săndică Per: șan. secretam]Organizației U.T.M din școală, despre munca politica desfășurată în rîndul elevilor.— tâ început greu pentru că experiență. Am însă dfe membrii U.T.M. din S.M.t. și de tovarășii din conducerea școl-i- Nfe-âm îngrijit de pregătirea adunărilor generale și a informărilor politice. într-o adunare generală am discutat despre disciplină, care la început lăsa de dorit. A fost

să ajung informează interlocutor, aici.
care mult de

sub conducerea de oartid dîn

i-au îndemnat berilorcu
a fost mai nu aveam fost ajuta;i comitetului

InformațiePe baza hotărîrii Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961 cu privire la schimbatea denumirii unor localități, îhtreprinderi instituții, străzi etc. prin Decret al Consiliului de Stat s-a stabilit ca raionul ,,i. V. Stalin" din București să Se numească raionul „30 Decembrie “.
★Prin decizia Sfatului: Popular al Capitalei s-au stabilit următoarele:— Bulevardul I. V. Stalin din București să se numească Bulevardul Aviatorilor.— Piața I. V. Stalin din București să sfe numească Piața Aviatorilor.— Parcul odihnă mească odihnă

de Cultura și I. V. Stalin să se nu- Parcul de cultură și Herăstrău.
Primirea la Ministerul

Afacerilor Externe
a însărcinatului

cu afaceri al FinlandeiMiercuri 14 martie, adjunctul ministrului Afacerilor Externe, Aurel Mălnășan, a pri* mit în audiență pe noul însărcinat cu afaceri al Finlandei în Republica Populară Romînă, Valpas Vesa Hiekka- nen, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.

Prefabricate 
din beton de calitate 

superioarăÎn secția de prefabricate de la Inteprin- derea de poduri metalice și prefabricate de beton din Pitești s-au introdus ““ de mult moderne merit- A o stație care produce de patru mai mult decît vechile betoniere, presele de tensionare Pentrutor mașini și ----- ...cum ?i pentru folosirea loi raționala, Comitetul sindicatului în colaborare cu Comitetul U.T.M. au luat inițiativa formarii unui curs de ridicarea calificării profesionale la care participă toți din secție, ingineri și Georgescu, Bularca și predat lecțiile : „Structura betonului'1, „Folosirea preselor cu curent electric", precum și lecții practice în laborator.

5 numașini Și utilaje do mare randa- fost instalata aici nouă de betoane oris-au sistematizat etc.aces- pre-cunoașterea utilaje,

tineriiCei mai pregătiți îhaiștrl ca Ilie Micu, Ionel Rusu, Petre Petre au

GEORGE POPESCU
tehnician

o lecție din care am învățat toți;pol, _____lucrători pe ogoare, <?ăuta fuga tr-o lă situația la învățătură. Aici li s-a explicat elevilor că prima lor îndatorire e să învețe, să se pregătească temeinic pentru a deveni buni mecanizatori, rezultate mulțumitoare, exemplu, în ultiina crescut numărul notelor mari la toate materiile ne-am dat seatna că nările generale cît mările politice n-au gătite cu suficientă grijă. Am mai avea nevoie de ajutor în această direcție.într-adevăr. este necesar ca organizația de bază U.T.M. din această școală să fie mai mult ajutată de mitetul raional U.T.M. șani. Este necesar un sprijin concret în pregătirea adunărilor generale de organizație, în instruirea colectivului care se ocupă cu informările politice, în organizarea activității cultural-educative.

Am înțeles că între cei care vom deveni n-au ce : indisciplina, chiulul, de răspundere. înaltă adunare genera- U. T. M. am discutat
Am obținut UneleDe lună aTotuși, atît aduși infor- fost pre-

Co- Foc-

M. BARBU

de 
cu- 
cu 

b nouă și interesantă lucrare 
de pedagogie muzicală: Me
todă de vioară pentru preșco
lari" intitulată „Cârtea cu 
mărgele".

De-a lungul a numai 54 de 
pagini, cu ajutorul unor Ver
suri și in special al unor de
sene obișnuite în fniii toate 
cărțile per : cop::, fclen 1
Schmitzer reușește să atragă 
atenția preșcolarilor aiupra 
frumuseții artei sunetelor, sâ-i 
facă pe cei mici «a înțeleagă 
elementele de bază ele lim
bajului muzical.

Ingenioasa metodă este ur
mată de o serie de indrumiri 
pentru predare, ih care pro
fesorul A. Gherțorici de la 
Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu^ explici pedagogi
lor principiile care cu stat la 
baza acestei metode.

Nu putem încheia aceste 
succinte notații despre meri
toria „Carte cu mărgele" 
fără a sublîhia valoare;: re
marcabilă a ilustrațiilor Cle- 
liei Ottone.

Doi talentațt profesori 
vioară au îmbogățit de 
rînd literatura noastră

Călătorului ce străbate drumu
rile Cîmpulungului Muscel, cobo- 
rînd spre bazinul inferior al rîului 
Tîrgului, îi este dat să se întîl- 
nească la numai 20 de km depăr
tare de orașul Cimpulung, cu o 
minunată așezare. Prin desimea 
copacilor va descoperi cîtfeva clă
diri " "*
dip 
află 
fale 
ceiări silvice.

Stațiunea este si'uatâ îri centrul 
unei rezervații naturale crfeafâ în urmă cu mai bine de 65 de ani de luliU Moldovan 
cercetător rom'n i 
vlculfurii. Deabia

albe. O firma prinsă pe una 
ele îi va face cunoscut că se în fața stațiunii experimen- 
Mihăești a Institutului de cer-

lui dferhocrăl-popular visul iul 
luliu Moldbvaii a devenii realitâtfei 
parcul inițial amfertajat dfe el 
IransfbrrriîhdU-se Intr-uri important 
centru de cercetări șliin|ilifce.

Rezervația acoperă astăzi d 
suprafață de 12.000 hectare de 
pădure, veritabil labdrator nafiitali 
unde sînj cultivate trial fHtilf de 120 de specii dfe arbdri dintre 
care un mare număr de arbori 
exotici și de fesehfe eli uri marfe 
randament, dintre care notăm 
Pinus Sfrobus, Abies Nordmania- 
na, Pinus Nigra, Querqus Borealis, 
Jinko Cilova etc. Activitatea cer
cetătorilor este canalizată spre 
adaptarea acestor specii în condi
țiile climatice ale tării hoastre.

Acest vast laborator rtâtural 
festh o îlhpoHâhtă bază materiali 
pentru cercetătorii stațiunii ofe- 
rindu-le Cele mai bune condiții 
de punere în practica a celor mai 
recente descoperiri ale științei Sil
vice. Pe parcelele experimentale 
permanbhfe, specialiștii se ocupă de aclimatizarea și extinderea 
varietăților celor mai economice. 
O măre atehțife sfe ăcbtdă rege
nerării naturale ă pădurilor.

Fiecare arbore în parte sfe cere 
îngrijit cu minuțiozitate ani în șir. 
Rezultatele obținute însă aduc 
deplină satisfacție acestei acfivitSfi crfeatoare.

Mașini și utilaje pentru 
campania agricolă

Constructorii de mașini a- 
gricole de la Vztriăle „7 Noiembrie" din Craiova au tri
mis anul acesta Unităților so
cialiste din agricultură peste 
1.700 de macini și utilaje di
ferite pentru actuala cam- 
pâriib agricolă. Printre aces
tea se numără semănători 
Universale, grape, tăvălugi 
inelari, sape rotative etc. 
Unele dintre utilajele expe
diate S.M.T. și G.A.S. au început să fie folosite la pre
gătirea ogoarelor în vederea 
însămînțăritdr,

O importanță deosebită au 
acordat metaiurgiștii din Cra
iova îmbunătățirii continue a 
acestor mașini. Totodată, prin 
reducerea consumului de ma
terii prirrie, pe fiebăre iitilaj 
s-a economisit o cantitate de 
metal din care se pot realiza 
circa 175 de grape.(Agerpres)

Sîntana — centra culturalComuna Sic noscută de m gospodăria < nară. Acum un paternii regiunii împreui imnului variate
ram cultural-e- rea recoltelor or naționale ș:In cornuns sînt peste 400 tineri colectiviști, mecanizatori, elevi, entuziaști artiști amatori. Tinerii din comuna Sin- tana sînt și pasionați cititori. Numai în ultima vreme 291 tineri se pregătesc pentru concursul „Iubiți cartea- din care 102 sînt deja purtători ai

Diâcuțitt pe carâ o poartă comunistul Dumitru Boerescu și Enache Constantin, muncitori ia Uzinele de pompe și mașini agricole din Capitala, se refera la controlul pompei „Oltul 80“ după ce aceasta a fost montata.Foto : AGERPRE3

tei
Proiect pentru lucrarea 

de diplomăPentru viitorul specialist, lucrarea de diplomă constituie o dovada grăitoare a muncii depusă de el în anii studenfiei, a modului în care se pregătește pentru profesiunea a- leasă.Alegerea din timp a temei pentru proiectul lucrării de diplomă a fost o preocupare im-

portantă a studenților anului V al Facultății, de Matematică și Fizică din lași.Mulți studenfi s-au orientat asupra lucrării de diplomă încă din anii III sau IV. In cercurile științifice studențești ei au studiat o vastă bibliografie de specialitate, au e- fecfuat mulfe lucrări practice în sprijinul

temei alese. Toate a- cestea au făcut ca unii studenfi, printre care Tamaș Vasile, Rotaru Ion și alfii să termine lucrările de diplomă pentru examenul de sfat, încă din primele zile ale lunii martie.
PUIU C. ALEXAN

DRU 
student

ii

L SAT A

S. IONESCU

_Pri-

s. Bibliotecara Coțan Mana reco- (Agerpres)Foto : AGEBPHES

cirțli“. l-artistice din Sintana au repurtat numeroase succese la concursurile artiștilor amatori. Br.ga- da artistică de agitație a obținut pentrj a doua oară locul iutii pe țară.într-adevăr. comuna Sintana este un puternic centru cultural.
VIORICA CLONDA

ac1 Biblioteca din Turț, raionul O as

Poezia construcției Baschet

Expoziție 
de scenografieMieteiiri S-a deschis, în 9ala Dalles din Capitală, Expoziția de scenografie. Sînt prezentate peste 680 exponate •*- machete și schițe de decoruri și costume, realizate de artiști din întreagă țară pentru spectacolele care aii avUt loc în ultimii ani la teatrele dramatice, de operă și operetă, de estradă și de păpuși, la circuri, televiziune, precum și pentru filme.Expoziția este organizată de Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale (A.T.M.) și Uniunea artiștilor plastici.

I nărui iși ridică jrxr.tea și ne privi Întrebător, după ce 
așeză pe pianșeul de beton al parterului prima cărămidă. E prima di- blocu- palmă. ștarlui 

pattu- Marih
mensiune verticală a 
lui — o înălțime de o 
Dar ea marchează 
spre înălțimi, spre al 
lea etaj. Tinărul este 
Popa. Vîrsta — 19 ani. Pro
fesia ? Zidar. Din 1958 de 
cînd a terminat școala pro
fesională de construcții a lu
crat la blocurile de pe Bule
vardul Muncii, Gara Obor, 
Drumul Taberei, Mihai 6ra- 
vu. Iar acum, împreună cu 
tbvdrășii săi a pus prima că
rămidă ta primul bloc din vii
torul microraion ce se constru
iește în raionul 23 August, la 
Btdta Albă.

Șeful echipei, Florcă t^eagu, 
ne spune că tinărul zidar este 
la fel de bun în munca ca și 
la învățătură. Este elev în ul
timul an al liceului seral și se pregătește să intre la facul
tate. într-adevăr, în fișa de cititor a lui Marin Popa sînt în
scrise de la începutul anului și pînă acum titlurile a 14 cărți : literatura politica, știin
țifică, de specialitate și, firește, beletristică.

— îți place poezia ?
Foarte mult. Mai ales cea 

inspirată din munca noastră: Vechi cartier cu mlaștini și cu pulbere și cu obloane de măcelărie ; o mină scumpă a Sosit să-ți spulberemarasmulși să-1 schimbe-n armonie (Al. Andrițoiu) La tronsonul alăturat, al a- 
celuiașî bloc botezat „V 18", 
lucrează echipa de zidari con
dusă de comunistul Nico- 
lae Luca, formată din 10 zi- 
dări, toți uterhiști, sub vîrsta 
de 20 de ani.

Aici l-am cunoscut pe tini- 
rul Tudor Dumitru care, de 
curînd, și-a sărbătorit majo
ratul. E un zidar, cum s-ar

spune, consacrat. Astă iarnă 
se plimba cu tatăl său, colec
tivist din comuna Iazuri, raio
nul Slobozia ri arătat noi
le construcții din București. 
Bătrînul a privit blocurile de 
pe Aleea Circului, Șoseaua 
Ștefan cel Mare, Bulevardul 
Mihai Bravu, și i-a zis: „Chiar 
așa sa fie, ai lucrat și tu la 
casele astea ?“ „Lucrat*1... i-a 
răspuns cu mîndrie tinărul 
zidar. Acum lucrează aici, pe 
șantier și se pregătește ca la 
toamnă să intre la liceul seral.

Alături, la cîțiva pași, e 
grupul social „DrUmul Mur
gului", unde locuiesc peste 
3.000 de constructori. Aici îi 
așteaptă cantina, clubul, biblio
teca. dormitoarele spațioase. 
E Uri braș în miniatură. Ora
șul constructorilor.

După orele de muncă ne-am 
întîlnit din nou cu tinerii zi
dari la club unde veniseră să 
participe la o expunere asu
pra principalelor evenimente 
internaționale, urmată de un 
nou program al brigăzii artis
tice. Alături, într-o altă sală 
a clubului, amatorii micului 
ecran vizionau emisiunea 
„Pușkin — poet revoluționar**, 
în sala de lectură, Marin Popa 
citea un volum de versuri ale 
poetului Nicolae Tăutu, cu 
care tinerii constructori vor a- 
vea în curînd o întîlnire. Ni
colae Anghel aștepta la biblio
tecă sd împrospăteze cărțile din 
biblioteca de cameră ' 
responsabil t_... L. 
comitetului U.T.M. al 
există prevederea ca 
15 martie să se creeze 150 de 
asemenea biblioteci. în sala de 
șah tinărul inginer Constantin 
Dimitrievici susținea un simul
tan de șah cu tinerii construc
tori.

Construcții, constructori — 
tineri care zidesc și învață.

Animați de poezia muncii 
lor, veseli, entuziaști îmbujo
rați la față de primele raze 
ale soarelui de primăvară, 
constructorii înalță blocuri în 
locul unui cîmp cu mlaștini.

VIORICA GRIGORESCU

Pentru îniiiniri-e pe care le va susține la 23 martie la București și la 25 martie la Belgrad, echipa feminină de baschet a Franjei va cuprinde următoarele jucătoare: Vignet, Cazino. Mazer Stephan. Prugneau, Gauteroux. Verots, Manuel, Laforge. J. Câtor, Pierre.
2ko Și G'.igorid. Primul are 

puncte in timp ce Gligorici 
pierdut toate partidele susținute pînă acum.

Sah
. In ultima partidă susțirMă 

in cadrul meciului de baraj 
pentru stabilirea locului 6 a 
turneul interzonal de îa 
Stockholm, șahistul sovietic 
Leonid Stein l-a învins pe 
marele maestru iugoslav Gli- 
gorici și a totalizat 3 puncte 
din 4 posibile. A mai tămas 
de jucat partida dintte Ben-

FotbalMiercuri după-zmiazi, pe stadionul Ciulești, într-un mec? de terificate. echipa de 
fotbal Rapid a dispus Cu 5-2 
(3-1) de b:.namo Obor, pr.n puuc:el« realizate de Baltnt 
(2), Georgescu. Codreanu și 
I. Ionescu. ~ 
viști au i 
Iahcu.

In Capitală 6e două întilniri, diferite: Dinamo București— Dinamo Pitești (stadion Dinamo ora 16) și Progresul— Jiul Petrila (stadion (Hulești ora 1«Kîn țară au loc meciurile: Petrolul Ploiești—Steaua ; Minerul Lupeni—Rapid; U.T. Arad—Metalul Tîrgoviște ; Știința Timișoara—DinamoBacău ; Știință Cluj—Steagul Roșu.

vor desfășura pe stadioane

(Urmare din pag. l-a)

Pentru dinamo-
înscris Frăți'.ă șt*campionatului Ca-Returul ______ ;____tegoriei A de fotbal programează duminică prima etapă.

Hochei pe gheațaSimbdtd 
patinoarul 
loc dubla 
țională de ________
dintre echipele orașelor Bucu
rești și Berlin. Jocurile încep 
la ora lă.

ji duminfel. pe ortffieiaj ca avea : 'finire interni- 
hochei pe phetți.

lÂeefpret)

producție

Au curățat 
320 hectare izlaz
Zeci de tineri colectiviști se 

adunaseră in fața sfatului populat 
din comuna Răspig, raionul Gura- 
honț. Aici stabiliseră să se întîl- 
nească pentru a participa la ac
țiunea patriotică de curățire a 
izlazului. Nu lipsea nici unul din 
cei anunțați cu o seară înainte de 
către membrii comitetului U.T.M. 
Utemiștil au aduS o mare contri
buție la curățirea celor peste 320 
hectare izlaz.

PETRE ABRUDEANU 
colectivist

Dragoste pentru meseria aleasăDezvoltarea dragostei elevilor față de meseria a- leasă, stă în permanență în atenția comitetului U.T.M. de la Școala de meserii din Blaj. El a folosit forme și mijloace variate și a obținut rezultate îmbucurătoare în această direcție. Bazîndu-se pe o temeinică cunoaștere a activității generale a elevilor în ateliere, a pregătit nu de mult o adunare generală U.T.M. la care a fost invitat și un muncitor

fruntaș de la Combinatul forestier din Blaj. Biroul organizației U.T.M. a prezentat un referat „Ce înseamnă să-ți iubești meseria“, iar oaspetele a vorbit despre condițiile grele în care a învățat el meserie în trecut, despre frumusețea meseriei de tîmplar. Elevii au rămas cu multe învățăminte prețioase din această adunare.O altă formă folosită în a- cest scop, au fost vizitele organizate la Combinatul din

Blaj, la fabricile din Mediaș (Vitrometan, Vasia Vasilescu etc.). Este proiectată, de asemenea, o excursie la Cluj, Timișoara și Reșița. în felul acesta, elevii sînt ajutați să-și însușească cît mai temeinic cunoștințele teoretice și practice, să devină stăpîni pe meseria aleasă.
SERAFIM DUICU

profesor

al cărui
este. în planul
------- * Î.C.M. 1 

pînă la

plinirea sarcinilor de plan, un număr de utemiști au fost puși să raporteze în adunare cum și-au îndeplinit angajamentele luate în întrecerea socialistă. Printre aceștia a fost și filatoarea Silvia Lu- A cian. Inițial ea se angajase^ să dea lunar peste plan 200 kg fire de calitate superioară. S-a constatat cu acest prilej câ ea își depășise angajamentul cu 100 kg. în adunare ea a explicat amănunțit cum a reușit acest lucru insistînd în special asupra organizării locului de muncă, chestiune esențială la noi. O experiență tot atît de valoroasă a împărtășit și Elena^ Pătra. în această adunare însă au fost puse să raporteze nu numai fruntașele. Florica Comănescu și Maria Dănescu sînt două dintre utemiste care au trebuit să raporteze în adunare roșind de rușine, că ele întîrziind uneori de la program, lu- crînd cu insuficientă atenție, neîngrijind mașinile. abia și-au îndeplinit sarcinile de plan. Nici una din ele nu-și realizase pînă la acea dată angajamentul luat în cadrul întrecerii. Important este că pornind de la aceste cazuri particulare utem’știi au ridicat nivelul discuțiilor la chestiuni de principiu, subliniind că între cuvîntul și fapta utemistului trebuie

fie o unitate deplină. Pentru a urmări îndeaproape f în câre tinerii participă întrecerea socialistă, noi ne-am rezumat numai la lejul oferit de adunările nerale U.T.M.. între 1
felul la nu pri- ge- . x---------5ale fiecărei luni, în întreprinderea noastră au loc ședințe de grupă sindicală In care se analizează felul în care s-a desfășurat întrecerea cialistâ în luna precedentă, se stabilesc fruntașii- se iau noi angajamente. Organizațiile U.T.M- iau parte activi la pregătirea și organizarea acestor ședințe. La indicația organizației de partid, noi am stabilit ea un membru al biroului de secție U.T.M. să ajute responsabilul sindicale în pregătirea stei ședințe. Aceasta _____dat posibilitatea să cunoaștem amănunțit activitatea tinerilor în producție, a mărit contribuția acestora în participarea la dezbaterile care au loc tn ședințele de grupă sindicală, ne-a dat posibilitatea să avem o contribuție mai mare la popularizarea și stabilirea fruntașilor.Este știut că munca de a- gitație are un rol important în menținerea unui ritm viu, antrenant al întrecerii socialiste. Pe baza indicațiilor date de comitetul de partid, noi am contribuit efectiv la desfășurarea unei munci de agitație concrete, la obiect Cel ce intră în hala

ia*-

grupei ace- ne-a

nou» a filaturii, de pildă, va găsi lozinci mobilizatoare care cheamă tineretul la o muncă a vin tată pentru Îndeplinirea planului, pentru ridicarea continuă a calității produselor. O lozincă, de pildă, ține mereu trează atenția muncitorilor asupra angajamentului luat de întreaga secție de filatură de a da tn acest an peste plan 20.000 kg fire si de a realiza economii ta valoare de 200.000 lei.In anul care a trecut, noi am obse' at că o mare eficiență educativă asupra tinerilor o au programele brigăzii artistice de agitație. Cu- Vtatul câlfl spus fruntașului ta producție și vorba de duh purtînd citeodată înțepături de urzică adresată codașilor găsesc repede ecou tn inima tinerilor și contribuie la crearea unet opinii de masă împotriva unor leneși și chiulangii " ‘ util

C. BĂRBĂCARU 
corespondent voluntar

cultură din Dorohoi, pornesc prin satele raionului să răspundă la întrebările puse de țăranii din aceste locuri.întrebările sînt din cele mai diverse domenii de activitate. Pe colectiviști îi interesează în special probleme legate de obținerea unor producții mari la hectar, creșterea animalelor etc.Zilele trecute, brigada științifică din care fac parte inginerul utemist Victor Anisie, profesorii Ecaterina Popescu și N. Vasilescu, au poposit și în satul Teioșeni. Sute de țărani s-au strîns la căminul cultural. Răspunzînd la întrebările „Cum se pot obține 5.000 kg porumb la hectar în cultură neirigată”, „îngrijirea oilor cu lînă fină și semifi- nă” și altele, membrii brigăzii s-au referit în special la experiența dobîndită de gospodăriile agricole colective fruntașe din raion pe care le vizitaseră anterior.

Iată de ce am găsit ca anul acesta să tnfiin- asemenea brigăzi artis- de agitație în fiecare secție, pe fiecare schimb. Programul lor tși are principalul izvor de inspirație în munca concretă de zi cu zi pentru îndeplinirea planului, în atitudinea și comportarea tinerilor în producție. De curînd primul spectacol al brigăzii de Ia filatură a prezentat experiența fruntașilor în producție Marin P. Maria și Maria Zamfir, metodele lor de muncă. Dar ochiului ager al brigăzii nu l-au scăpat nici acele manifestări înapoiate ale unor tineri. Ironia a fost ascuțită, Iar hohotul de rîs al oamenilor le-a făcut pe Flo- rica Stan, Alexandra Milita- ru, Floarea Săvulescu să plece capul rușinate pentru manifestările de ‘ *' "de care au dat producție.Diverse stat popularizare a metodelor lor de muncă- ...Din pîlnia difuzorului răsună vocea crainicului stației noastre de radioamplificare : pentru tinerii fruntași în producție Ion Bănică. Elena Dinică, Etisabeta Oiță transmitem astăzi o scurtă melodie dintre cele preferate. Si apoi din aceeași pilule a difuzorului răsună limpede, la Început timidă, vocea fruntașei în producție Florlca Bîrlan care explică pe înțelesul tuturor cum a reușit ca lună de lună să-șl îndeplinească angajamentul luat în întrecerea socialistă șl să dea numai lucru de calitate superioară.Toate acestea stat doar cî- teva din metodele folosite de noi în mobilizarea tuturor tinerilor la întrecerea socialistă, pentru cucerirea titlului de fruntaș ta întrecere.

indisciplină dovadă înformele de fruntașilor, a
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LA GLNLVA

Au început lucrările
Comitetului celor 18 țări

pentru dezarmare
GENEVA 14. — De la trimisul special al Agerpres,N. PUICEA: Miercuri, la ora 16,10 (ora locală)) în Palatul Națiunilor de la Geneva a avut loc ședința de deschidere a conferinței Comitetului celor 18 state pentru dezarmare care a fost înființat ca urmare a hotărîrii celei de-a XVI-a sesiuni a Adunării GeneraleO. N.U. La lucrările conferinței participă : din partea țărilor socialiste : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, U.R.S.S.; din partea țărilor membre ale blocului N.A.T.O. : Anglia, Canada, Italia, S.U.A. (locul Franței a rămas liber în urma refuzului acestei țări de a participa); din partea țărilor neutre: Birmania, Brazilia, Etiopia, India, Mexic, Nigeria, R.A.U. și Suedia. Majoritatea delegațiilor sint conduse de miniștrii Afacerilor Externe ai țărilor participante.Delegația R. P. Romîne este alcătuită din Corneliu Mă- nescu, ministrul Afacerilor Externe, George Macovescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe și general maior Constantin Șandru.Este ora 16. In sala de conferințe sosesc pe rînd membrii delegațiilor țărilor participante. Ei iau loc în ordinea alfabetului englez, în jurul unei mese dispusă în pătrat deschis. Delegația romină își are locul între delegațiile Poloniei și Suediei. în galeria rezervată presei se află numeroși corespondenți ai ziarelor și agențiilor de presă, reporteri foto, cinematografici și de televiziune.Ședința inaugurală a fost deschisa de Omar Lufti. reprezentantul special al secretarului general provizoriu al O.N.U., U Thant. Salutind pe participanții la conferință, el a spus, printre altele : Cred că nu există nimeni care să nu recunoască complexitatea sarcinilor dv. și dificultățile pe care le aveți de înlăturat. Cu toate acestea, unele elemente ale situației sînt pozitive și ne dau temei de speranță. Guvernele S.U.A, și U.R.S.S. au redactat împreună „Declarația comună asupra principiilor privind dezarmarea generală și totală“. Reluarea tratativelor cu privire la dezarmarea generală, după o întrerupere de aproape doi ani, poate să marcheze, desigur, un mare progres pe calea spre destindere în relațiile internaționale și să ne apropie de soluționarea acestei probleme grele, care este realizarea dezarmării generale și totale sub un control internațional eficace.După o scurtă pauză, în cursul căreia ziariștii au părăsit sala de ședințe, conferința și-a continuat lucrările în ca-

dru închis. După terminarea ședinței a fost dat publicității un comunicat, în care se arată că, în cea de-a doua parte a ședinței, desfășurată sub președinția reprezentantului Birmaniei, U Ti Han, conferința a examinat .* ’ J’ 1regulile de procedură cu privire la desfășurarea ședințelor.Viitoarea ședința va avea loc joi, 15 martie, la ora 10 (ora locală).Eveniment care polarizează atenția opiniei publice mondiale, Conferința de la Geneva este comentată pe larg de presă. In cercurile politice și ale ziariștilor sosiți la Geneva se consideră că, în ciuda diferitelor complicații care îngreunează o apropiere a punctelor de vedere, există o serie întreagă de condiții obiective de natură să poată da un început bun conferinței.Acestea sînt, în primul rînd, puternica dorință a popoarelor pentru soluționarea problemei dezarmării, existența unui program clar și practic de dezarmare prezentat de Uniunea Sovietică, hotărîrea Adunării Generale O.N.U. asupra dezarmării, Declarația comună asupra principiilor privind dezarmarea generală și totală semnată în toamna anului trecut de reprezentanții Uniunii Sovietice și Statelor Unite și aprobată ulterior de Adunarea Generală O.N.U. precum și caracterul reprezentativ al conferinței la care, pentru prima oară, participă principalele grupări de state existente în prezent în lume.Observatorii politici consideră, de asemenea, că propunerea pentru crearea unor zone denuclearizate, formulată în scrisoarea de răspuns adresată de A. A. Gromîko, secretarului general provizoriu al O.N.U., U Thant, constituie un factor în măsură să contribuie la reducerea încordării existente și astfel să înlesnească activitatea delegațiilor.In ciuda puternicului curent de opinie în favoarea unui progres în rezolvarea problemei dezarmării și ignorînd noile condiții, favorabile, în care s-a deschis conferința, numeroase organe ale presei occidentale mențin tonul pesimist pe care l-au afișat cu atîta persistență în perioada premergătoare conferinței. „Statele Unite — a scris astăzi ziarul francez „Le Monde” — ale căror propuneri se vor lora prezentate de președintele Kennedy la 25 septembrie ' ' lua în acest unor noi propuneri”. Afirmația ziarului citat susține tr-adevăr opinia exprimată

și adoptat

numeroși comentatori în legătură cu poziția rigidă pe care se pare că vor continua să se mențină puterile occidentale la Geneva.Pe cu totul altă poziție se situează constant reprezentanții țărilor socialiste. în declarațiile făcute la sosirea la Geneva, șefii delegațiilor a- cestor țări au subliniat încă o dată hotărîrea lor de a-și aduce maximum de contribuție pentru obținerea dezarmării generale și totale, întru- cît aceasta corespunde pe deplin cu dorința fermă de pace a popoarelor socialiste, a întregii omeniri. Ca exponent al aspirațiilor poporului romîn, delegația R. P. Romîne va acționa neobosit în spiritul colaborării și înțelegerii pentru realizarea nobilului obiectiv — dezarmarea generală și totală.Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că țările neangajate reprezentate la conferință susțin propunerile constructive menite să urnească din loc problema dezarmării.în cursul dimineții, miniștrii Afacerilor Externe ai U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii au avut o nouă întrevedere la reședința lordului Home. Din surse britanice s-a arătat că în cursul convorbirii au fost examinate probleme de procedură și s-a trecut la o discuție generală asupra dezarmării și obiectivelor conferinței. Purtătorul de cuvînt englez a arătat că reprezentanții celor trei țări au căzut de acord asupra principiilor cuprinse în Declarația comună sovieto-americană.Cît privește procedura conferinței, s-a stabilit ca aceasta să se desfășoare în ședințe închise, un comunicat pentru presă urmînd să fie dat publicității după fiecare ședință. S-a hotărît, de asemenea, ca fiecare ședință să fie prezidată de un președinte, care se va schimba zilnic, în ordinea alfabetică a țărilor participante, iar reprezentanții Uniunii Sovietice și S.U-A. vor fi copreședinți permanențL

în aprilie va avea loc Congre
sul Comsomolului. îl întîmpină cu 
cinste milioane de membri ai or
ganizației revoluționare a tinere
tului sovietic. Și oriunde se află 
în aceste zile de primăvară com- 
somoliștii, fie în îndepărtatul nord, 
fie în însoritul Caucaz — glasul 
lor răsună cu putere, munca lor 
se revarsă în munca republicii.

Am vizitat zilele trecute un 
șantier de construcții din Mos
cova, unde stă scris cu litere 
mari : Aici lucrează brigada con
dusă de Gherman Lamocikin, can
didat în alegerile de deputați 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
Sincer vă mărturisesc că de multe 
ori gîndindu-mă la omul societă
ții comuniste, la trăsăturile și 
comportarea lui, îmi apare in 
fa|ă acest tînăr brigadier con
structor al cărui nume este scris 
pe multe din frumoasele blocuri 
noi ale Moscovei. Am făcut 
cunoștință cu e| cu aproape 
un an în urmă. După istoricul 
zbor în Cosmos al lui luri Gagarin, 
Gherman și-a adunat băieții și 
le-a propus să mărească brigada 
de la 27 de membri la 28.Și cine va fi al 28-lea 1 s-au in-

Corespondență 
din Moscova 

pentru 
„Scînteia tineretului"

teresat tovarășii lui. furi Gagarin 
va fi membru de onoare a| bri
găzii noastre. Și în cinstea marii 
lui victorii în Cosmos, noi vom 
îndeplini și norma noului membru al brigăzii noastre.Gherman Lamocikin a devenit 
cunoscut printre constructorii din 
Uniunea Sovietică datorită unei 
propuneri care la prima ve
dere este mai mult decît simplă : e| a transformat șantierul 
adevărată 
totul 
fie 
fiile 
orar, 
fului

într-o 
hală de uzină, unde se desfășoară după un gra- bine stabilit, unde opera- 

de montaj au un grafic 
Ideea îndrăzneață a șe- 
brigăzii comsomoliste a 

plăcut și a fost adoptată. Și baie- 
ții au hotărît ca pînă la Congre
sul Comsomolului să-și perfecțio
neze munca în așa fel îneît să 
depășească economia de două

„ORAȘUL FRONT
ESTE LIPSIT DE VIITOR"
Un articol dinSub titlul „Orașul de front este lipsit de viitor", ziarul „Pravda“ a publicat la 14 martie un articol al corespondentului sau din Berlinul occidental, V. Kuznețov.în Berlinul occidental, scrie Kuznețov, nu încetează jocul cu focul. Autoritățile vest- berlineze sporesc aparatul polițienesc, scot în avanscenă pe naziștii inveterați. Willy Brandt și-a făcut rost recent de un nou șef al poliției: Dunsing, fost maior hitlerist, care s-a perfecționat în persecutarea patrioților vest-ber- linezi.Locuitorii Berlinului occidental, scrie în continuare autorul, sînt îngrijorați din cauza absurdității și lipsei de răspundere a politicienilor făliți din orașul de front, care prin provocările lor pot împinge orașul spre prăpastie.Ce se va întîmpla cu Berlinul occidental? Iată întrebarea pe care și-o pun tot mai des cu îngrijorare cetățenii orașului.In aceste zile, scrie Kuznețov, pe autostrada dintre Berlinul occidental și Germania occidentală trec șiruri nesfârșite de autofurgonete de diferite culori. Din oraș fug patronii prăvăliilor și birourilor de recrutare, proprietarii vilelor de lux și speculanții de valută. Fug trubadurii „războiului rece* de la ziarele ..galbene" locale și mincinoșii de la posturile de radio Rias și „Ber-

ziarul „Psavda'*linul liber", victime ale priei lor isterii.Nu numai cei ce se simt cu musca pe căciulă părăsesc malurile rîului Spree. Iși părăsesc cuiburile și marile concerne, băncile influente. „Siemens" și „Osram“ — două din cele mai mari concerne, care au sediul în Berlinul occidental, au început să transfere în R. F. Germană avutul lor. „Commerzbank" și „Dis- contobank" își transferă depunerile tot în R.F. Germană.Urmărind realizarea scopurilor lor politice, autoritățile orășenești ațîță în mod artificial panica și frica în rîndurile populației, se subliniază în articol.Greutățile prin care trece Berlinul occidental se datorează politicii aventuriere a cîrmuitorilor „orașului de front". In condițiile ocupației perimate, străbătut de curenți de gheață ai „războiului rece”, orașul nu se poate dezvoltași progresa. El are nevoie de o altă climă. El are nevoie de o viață pașnică, liniștită, de o colaborare concretă cu toate statele și în primul rînd cu țara pe teritoriul căreia se află — Republica Democrata Germană. Pentru aceasta, calea cea mai bună este transformarea Berlinului occidental intr-un oraș liber, demilitarizat, după cum propun Uniunea Sovietică, R. D. Germană, toate popoarele iubitoare de pace. Și atunci orașul despre care începe sâ se vorbească ca de un oraș în „agonie reînvia și va înflori.

pro-

zile pe care o obțin deja la fie
care etaj construit. în ziua deschi
derii Congresului, membrii brigă
zii vor să înmîneze locatarilor 
cheile apartamentelor construite 
peste plan. Și împreună cu aceste 
chei cîte un buchet de mimoze. 
Acesta este Gherman Lamocikin, 
aceștia sint tovarășii lui.

★A întîmpină un mare eveniment cu realizări a devenit o tradiție 
în Uniunea Sovietică. Aici nu e 
vorba doar de procente ori tone 
peste plan, nu e vorba numai de 
oțel și strunguri ci și despre oameni. 
tinerii din întreaga 
vietică 
Comsomolului se călesc oameni, 
se formează caractere.

La Moscova, lingă Krasnogorsk 
există o mare uzină mecanică. Ca 
în orice uzină și aici există un 
plan care prevede printre altele 
și măsuri pentru introducerea teh
nicii noi. Comsomoliștii uzinei au 
hotărît însă să realizeze cu un an 
înainte una din prevederile lui. 
Nu voi intra acum în amănunte 
tehnice. Principalul este însă că 
au realizat ceea ce au vrut, pentru că întrecerea, care pentru ei 
este ceva fără de care nu se poate concepe viața, dă naștere la 
energii, entuziasm, creație, călește 
voința oamenilor.

Chemarea la întrecere lansată 
de filatoarea Valentina Petrișceva 
de la Combinatul Frunze din Mos
cova, pentru contribuția fiecărui 
muncitor în parte la scăderea pre
țului de cost al producției n-a dat 
doar mari economii în ruble ci a 
scos la iveală sute și mii de or
ganizatori talentafi ai producției, 
tineri rafionalizatori.

Rezultatele alegerilor în Soviet 
tul Suprem al U.R.S.S. vor fi cu
noscute probabil la 19 martie. Sînt 
convins însă că alegătorii circum
scripției electorale unde candidea
ză Valentina, îi vor da votul la 
fel cum vor da cu toată încrede
rea votul lor lui Gherman Lamoci
kin. Și în acea zi de aprilie în 
care se va anunța solemn deschi
derea lucrărilor Congresului Com
somolului, în frumoasa sala a Pa
latului Congreselor din incinta 
Kremlinului, se vor afla și acești 
doi comsomoliști.

★
...într-una din halele uzinei de 

tractoare din Harkov a explodat

In întrecerea lansată de 
Uniune So

ln cinstea Congresului

a

DELHI 14 (Agerpres). Opinia publică din India acordă o mare însemnătate tratativelor de la Geneva ale parti- cipanților la Comitetul celor 18 state pentru dezarmare.
„Sîntem pentru dezarmarea 

totală. Vrem prelntîmpinarea 
războiului'1—a declarat Krishna Menon, ministrul Apărării, conducătorul delegației indie-

1961 la O.N.U., nu vor timp inițiativa
„Sîntem pentru dezarmare

reduce la reluarea ace-

ne la Comitetul celor 18, cadrul unui mare miting ganizat la Delhi.El a subliniat că dezarmarea este „Unica măsură justă 
pentru excluderea războiului 
din viața societății și este o 
măsură foarte importantă". Menon a cerut să se pună capăt cursei înarmărilor și să se asigure pacea generală. Studenții din Argentina sprijină lupta dreaptă a poporului cuban. In fotografie : în fața Universității din Buenos Aires. Pe pancartă scrie ; „Popoarele din țările Ameri- cii Latine au dreptul să-și hotărască singure soarta lor"

„Noi trebuie sâ încetam____  a 
fi primejduiri de război și să 
ne unim forțele pentru a pur
ta război împotriva naturii, 
oriunde va fi nevoie. Acolo 
unde acum sint deșertări va 
trebui să crească bumbacul și porumbul" — ne-a spus tînărul cu ochelari avînd înfățișarea unui muncitei din Anglia centrală.Interlocutorul nostru, Allan Sillitoe, este unul dintre tinerii scriitori englezi core se bucură de e mare prețuire fi de un răsunător succes. După ce a lucrat timp de zece ani fără să i se publice un singur cuvînt, el face acum

Omenirea are numai de ciștigat 
de pe urma dezarmării generale

Răspunde „Scânteii tineretului0 
scriitorul englez Allen Sillitoe

parte din grupul de renumiți romancieri și dramaturgi ta- lentați printre care se numără John Osborne, John Brain și Shilagh Delaney. Milioane de cititori cunosc și îndrăgesc romanul lui Sillitoe. ,J)e sîmbătă noapte pînă duminică dimineața", roman care a fost transpus Intr-un foarte popular.De regulă, englezii, in cial cei care trăiesc în orașe industriale, în eroul acestuiArthur Seaponn, mecanic, — pe unul dintre ai lor.Sillitoe însuși a lucrat într-o mare fabrică de biciclete din Nottingham, care pare să fie aceeași unde este angajat și Arthur Seaponn. A- cestui fapt i se datorește și realismul romanului pe care muncitorii englezi l-au îndrăgit repede.Sillitoe a participat la toate manifestațiile organizate

hlmspe- maii recunosc roman —

de cei care luptă împotriva bombei nucleare, la marșurile de la Aldermaston, ca la marea demonstrație a „șederii" care a avut loc ta Piața Trafalgar, în cursul căreia el a fost arestat împreună cu sute de alți participant!.Cînd l-am vizitat seara în apartamentul dintr-o mansardă, pe caie-1 ocupă în Londra, pentru a-1 întreba despre părerile lui In legătură cu dezarmarea generală și totală, el a început prin a ne spune :„Se poate afirma cu siguranță că rușii propun un document concret șl bine gin- dit care exprimă ceea ce ei cred că ar putea duce la înfăptuirea dezarmării generale și totale, prevăxînd șl controlul necesar al măsurilor de dezarmare. Am putut observa că Inceplnd cu ziua în care U.B.S.S. a Pro"

pus la Liga Națiunilor planul privitor la dezarmarea mondială, rușii au arătat mereu că omenirea are numai de ciștigat de pe turna mării mondiale s-o necontenit4*.Sillitoe a fost gone: „Eu sint pentru ca Anglia să renunțe la arma nucleară, cu tot riscul pe care unii cred că l-ar comporta pasul acesta. Personal, sint convins că nu este vorba de nici un risc și, de fapt, noi mărim riscul, in cind menținem armele eleate*.Așa cum a remarcat toe, ideea necesității luptei pentru dezarmare, cursei înarmărilor cu fiecare zi mai masele largi ale englez. „Mii de In special, tinerii și studenți au participat marșurile de la Aldermaston

dezar- șl au propu-absolut cate-

cazul 
nu-Silli-împotriva pătrunde adine în tineretului englezi șl. muncitor! la

șl ala mișcării pentru pace, la demonstrațiile organizate în fața bazelor militare americane, precum și la demonstrațiile de „ședere" ale mișcării de rezistență pasivă, organizate de „Campania celor 100".Punîndu-i problema ce s-ar putea face cu suma de 1.600.000.000 de lire sterline — suma pe care Anglia o cheltuiește anual pentru ,-necesitățile" militare — Allan Sillitoe, care așteaptă ca foarte curînd să devină tată, mi-a vorbit despre posibilitățile care ar putea fi create copiilor, ca și adulților, dacă s-ai renunța la cursa înarmărilor : „In prezent, foarte mulți copii trebuie să renunțe la visul de a putea urma școli superioare, de a dobîn- dl o calificare înaltă. Nu exista sumele necesare pen- ttru ca ei să poată învăța, din cauză că banii sint cheltuit! în scopuri militare. Mi-ar place să văd că banii care acum se cheltuiesc în scopuri militare sint atribuiți pentru instruirea superioară a tinerei generații, din toate țările și pentru a țiile de prietenie tere reciprocă poare".
lărgi rela- și cunoaș- dintre po-JOHN GRITTEN

Londra, 14 martie 1962 
(prin telefon)

Primăvaia a sosit de acum pe coasta caucaziană a Mării Negre.Telefoto : TASS-MOSCOVA
un butoi de benzină. Muncitoa
rea Vera Sidorenko a fost rănită. 
Pentru tratamentul urgent al arsu
rilor era nevoie de transplantarea 
unei cantități foarte 
piele. In cabinetul 
Leahovfki a intrat o 
cifoare, pe nume 
cenko, care a auzit 
tovarășei sale. Nu o 
Vera ; dar ce importantă 
faptul acesta. Și, liniștită, 
cum nu s-ar fi întîmplat 
s-a așezat pe masa de ■ 
dînd posibilitate medicului 
transplanteze piele și să-i salveze 
astfel via|a.

Lidc simte bine, Vera de a- 
semenea. Amîndouă se află în a- 
ceeași cameră și-și fac planuri 
de viitor.

Brigada în care lucrează corn-

Cuvîntare

HAVANA 14 (Agerpres). — TASS transmite: Consiliul de Miniștri al Republicii Cuba a adoptat legea cu privire la crearea juntei naționale pentru reglementarea aprovizionării, care va avea ca sarcină raționalizarea repartizării principalelor mărfuri alimentare în rîndurile populației.Aducînd la cunoștință a- doptarea acestei legi. Fidel Castro a subliniat, în cuvîn- tarea sa rostită la posturile de radio și televiziune, că aceste măsuri au fost necesare pentru a reglementa sistemul aprovizionării populației cu mărfuri alimentare. Deși, în comparație cu perioada dinaintea revoluției, producția mărfurilor alimentare a crescut considerabil în ansamblu, a subliniat Castro, ea rămîne încă mult în urma puterii de cumpărare, care crește mereu și rapid, a populației. Astfel, pînă la revoluție în capitala țării se consuma aproape de două ori mai puțin lapte decît în prezent. Același lucru se poate spune despre consumul de carne și de alte produse alimentare. Creșterea considerabilă a puterii de cumpărare a fost determinată de lichidarea șomajului, anularea rentei funciare, majorarea salariilor oamenilor muncii, reducerea chiriilor, introducerea sistemului învățămîntu- lui gratuit în școli și de alte măsuri înfăptuite de revoluție în interesul poporului.Prin dezvoltarea sa, a spus el, revoluția este în stare să înlăture orice greutăți.în încheiere, Fidel Castro a vorbit despre importanța recentei hotărîri de a se crea conducerea națională a O.R.I. (organizațiile revoluționare integrate din Cuba). Castro a subliniat că această hotărîre este un nou pas pe calea unirii tuturor organiza-

mari de 
profesorului 

iînără mun- 
Lida Rad- 
de necazul 

cunoștea pe i avea ca și 
nimic, 

operații 
să

somolisfa Lida Radcenko a înscris numeroase realizări în raportul ce 
urmează să-l trimită Congresului Comsomolului. în 
și realizările în 
Lidei.

Acolo nu va fi 
tîlnindu-se cu primăvara, 
molista Lida Radcenko a salvat 
viața unui om.

— Asemenea lucruri nu se trec 
în rapoartele de producție, spu
nea Lida 
urmei ce eu ? Cum 
om ?

Da, Lida, asemenea lucruri nu 
se trec în rapoartele de produc
ție. Ele se înscriu în inimile oa
menilor.

el sînt trecute 
producție ale

scris însă că în- 
comso-

tovarășilor ei. La urma 
lucru deosebit am făcut 
era să las să moară un

AL. STARCMoscova, 14 martie 1962

țiilor revoluționare într-un singur partid marxist-lenjnist al clasei muncitoare și poporului muncitor. Din rtriduf rile viitorului partid vor-' face parte cei mai buni dintre cei mai buni muncitori și țărani revoluționari. Crearea partidului marxist-leninist al clasei muncitoare corespunde măreței misiuni istorice a revoluției cubane, a declarat el.

Omologarea 
recordurilor mondiale 

ale lui 
fihsman TitovPARIS. - La Comisia sportiyă internaționale (F.A.I.) a omologat ca recorduri mondiale de distanță și durată performanțele obținute de pilotul cosmonaut sovietic maiorul Gherman Titov în timpul zborului său pe nava cosmică „Vostok-2” — 25,11ore și 703.143 km.

13 martie, a Federației de aviație

Vizita dcltjȘâlici
Marii Adunări Naționale

a R. P. Romîne
în Indonezia

DJAKARTA 14 (Agerpres). 
— Delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne 
continuă vizita în Indonezia, 
fiind întâmpinată pretutindeni 
cu o deosebită căldură, expre
sie a simțămintelor de priete
nie pe care le nutresc reci
proc cele două popoare.

In dimineața zilei de 12 
martie, membrii delegației au 
depus o coroană la Kali Bata, 
cimitirul eroilor. In cursul a- 
celeiași zile, oaspeții romîni 
au făcut vizite locțiitorului 
ministrului prim al Indone
ziei, doctor Leimena, precum 
și locțiitorului ministrului 
prim și ministru al Afaceri
lor Externe, Subandrio.

întrevederile și schimburile 
de păreri care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră 
prietenie și cordialitate.

In ziua de 13 martie, dele
gația română a făcut o vizită 
la primăria orașului Djakarta, 
unde s-a întreținut cu gene-

Tratativele

ralul Suharto, guvernatorul 
Djakartei, și alți reprezentanți 
ai autorităților municipale. 
La Universitatea Indonezia, 
doctorul Posponegoro, minis
trul Cercetărilor Științifice 
Naționale și rector al Insti
tuției, precum și corpul pro
fesoral au făcut oaspeților o 
primire plină de însuflețire. 
Dr. Posponegoro a evocat în 
cuvinte calde vizita făcută de 
el anul trecut în R. P. Po
mină, la diferite institute de 
cercetări științifice, printre 
care și la Institutul de Infra- 
microbiologie al Academiei 
R.P.R., condus de academi
cian Ștefan Nicolau. El a dat 
o înaltă apreciere activității 
științifice din R.P.R. și și-a 
exprimat dorința de a trimite 
medici indonezieni pentru a 
se specializa în unele din a- 
ceste institute. In aceeași di
mineață, delegația a făcut o 
vizită lui Mohammed Yamin, 
locțiitor al ministrului prim 
și președintele Consiliului Na
țional al 
oferit, în 
dejun la 
hammed
torul delegației Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., Ștefan 
Nicolau.

In după-amzdza zilei de 
marți, delegația romînă a 
făcut o vizită doctorului Rus
lan Abdulgani, care a fost 
oaspete al țării noastre anul 
trecut, în calitate de vicepre
ședinte al Consiliului Suprem 
Consultativ al Indoneziei. In 
cursul acestor vizite, delega
ția Marii Adunări Naționale 
a fost însoțită în permanență 
de Arudji Kartawinata, prim- 
vicepreședinte al parlamentu
lui indonezian, și de 
dorul R. P. Romîne 
karta, Pavel Silard.

Presa indoneziana
pe larg vizita delegației ro
mîne. Astfel, ziarele din Dja
karta au publicat cuvintările 
rostite de conducătorul parla
mentului indonezian și șeful 
delegației Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. cu diferite 
ocazii, precum și fotoreportajs 
despre vizitele întreprinse.

Planificării, care a 
cinstea acesteia, un 
care au toastat Mo- 

Yamin ■ și conducă-

de la EvianEVIAN 14 — Corespondentul Agerpres transmite : In cursul zilei de miercuri la Evian a a- vut loc o nouă întîlnire între delegațiile franceză și algeriană. Deși secretul asupra tratativelor continuă să fie, cel puțin în principiu, respectat de cele două delegații, deși nu se organizează conferințe de presă și nu se publică comunicate, o serie de informații — considerate ca provenind din surse oficiale dau posibilitate ziariștilor prezenți aici să afle cîte ceva sul tratativelor.De o parte și tinuă să se afirme că „tratativele se apropie de sfîrșit" că „marile probleme ca executivul provizoriu (componența acestuia), evacuarea trupelor franceze, statutul de- ținuților și refugiaților și mai ales semnarea și proclamarea încetării focului, au rămas încă de rezolvat".

despre mer-de alta con-

Un reprezentant al delegației algeriene a dat în mod clar de înțeles ziariștilor partea algeriană a ajuns concesiile sale la limita care o permite mandatul cordat delegației G.P.R.A. Consiliul Național al Revoluției Algeriene.In cercurile din preajma delegației algeriene se afirmă de asemenea că partea franceză. sub pretextul că tratativele trebuie terminate cît mai repede, vrea să forțeze mîna delegației algeriene, mane- vrînd in așa fel îneît în fața opiniei publice încetarea focului să apară ca o capitulare a armatei de eliberare și nu ca sfîrșitul unui război de eliberare al poporului alge- rian victorios în lupta sa.Reprezentanții poporului al- gerian au lăsat să se înțeleagă că nu vor să se preteze la un asemenea joc.

că în pe a- de
ambasa-
la Dja-

reflectă
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