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Proletari Sin toate țările, tiniți-vă!
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6.000.000 lei

economii
Muncitorii din industria 

carboniferă dezvoltă între
cerea socialistă pentru a de
păși realizările din primul 
trimestru al anului acesta, 
cînd au atins o productivitate 
pe fiecare post cu aproape 4 
la sută mai mare decît in 
același interval de timp din 
anul trecut. Ca urmare a 
preocupării pentru folosirea 
cît mai productivă a utilaje
lor, ei au realizat, 
începutul acestei luni, 
prevederile 
112.000 de 
cocsificabil 
proximativ 
cest spor 
rezultatul 
vității muncii. Minerii au ob
ținut și alte rezultate econo
mice importante. Numai în 
primul trimestru al anului ei 
au realizat peste prevederi, 
prin reducerea prețului de 
cost economii în valoare de 
peste 6.000.000 de lei.

pînă la 
peste 

planului, aproape 
tone de cărbune 
și energetic. A- 
jumătate din 

de producție este 
creșterii producti-

a-

(Agerpres)
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Plăci 
de marmură 

ieftine, durabile
Prin montarea unor insta

lații speciale, la întreprin
derea „Marmura" din Capita
lă au început să fie valorifi
cate deșeurile de marmură 
din cariere, precum și cele 
rezultate în urma prelucrării, 
care pînă acum se aruncau. 
Printr-o serie de operații spe
ciale, deșeurile sînt compri
mate și apoi lustruite, reali- 
zîndu-se astfel in plus anual 

de mp de 
durabile, în 
diferite, pen-
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licinteia 
tinerelului
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Stafia de transformare a ener
giei electrice Titan din Ca
pitală ie dezvoltă prin insta
larea unor noi transformatori. 
Lucrările le execută muncito
rii întreprinderii de construc
ții și 
Eucurești. 
montează

montaje energetice 
în fotografie : Se 

separatorii de 
110 Kv.

Foto : AGERPRES

CONSTRUCTORII
MAȘINI AGRICOLE
IN ÎNTRECERE

iw

Adunări Naționale. Se discută 
aespre sarcinile concrete care le 
revin în urma indicațiilor date 
de partid.

E vorba de calitatea produse
lor, e vorba de plan... E vorba 
de pîine...

muncitorii l-au desemnat pe el 
fie invitat la sesiune. Întors 
uzină, el le-a vorbit tinerilor des
pre problemele discutate la se
siune.

să 
în
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ricît de neobișnuit 
or părea, unele uzi
ne îți aduc în față 
imagini adeseori to
tal diferite. Tractoa
rele, „ieșind în lu
me" pe poarta uzi

nei din Brașov, îți aduc în minte 
imaginea primăvăratică a unor în
tinse arături cu sclipitul de oțel 
al brazdelor întoarse. La „Semă- 
nâfoarea*, în București, trecind 
oe lingă șirurile de combine
nave argintii ale cîmpiei — srrfi 
parcă miros de grine coapte.

Fapt firesc, intrarea uzinelor 
„Semănătoarea" este dominată de 
un panou mare — angajamentul 
uzinei. Pentru anul acesta, munci
torii s-au angajat să îmbunătă
țească indicii tehnici ai combinei, 
să transforme combina de recol
tat grîu într-o combină cu apli
cații universale, să sporească in
dicii de garanție astfel incit fie
care combină să aibă o mai mare 
capacitate de recoltare și să i se 
reducă pierderile de boabe cu 100 
de kilograme la suta de hectare.

Faceți o mica 
fiecare 3.000 de
duse la „Semănătoarea' 
nătățirile amintite înseamnă pesie 
30.000 de kilograme de boabe 
economisite. E și acesta încă un 
spor pe care muncitorii il aduc 
la belșugul de pîine al țării.

★

Ședință operativă la comitetul 
U.T.M. al uzinei. E pauza de 
prînz. Cei aproape douăzeci de 
secretari ai organizațiilor de bază 
U.T.M. din secții ascultă cu a- 
fenfie îndrumările date de 
gore Ștefănescu, secretarul 
miletului U.T.M. pe uzină, 
află aci, la sediu, și cîfiva din
tre delegații care au participat la 
sesiunea extraordinară

socoteală. la 
combine pro- 

îmbu-

★

Ion Jalbă, un tinăr mărunțel, ne
gricios, de profesie lăcătuș, e u- 
nul dintre tinerii care la vîrsta de 
27 de ani a avut cinstea de a fi 
invitat la lucrările celui mai înalt 
for al țării — recenta sesiune ex
traordinară a Marii Adunări Na
ționale. Cunoștința cu el la locul 
de muncă e emoționantă prin... 
simplitate. Jalbă și brigada din 
care face parte produc piese care 
nu sînt cine știe cît de deosebite-, 
grătare care separă griul de paie. 
De piesa asta, atât de simplă, de
pinde însă într-o măsură însem
nată ca griul să nu se risipească 
în timpul seceratului, depinde, a- 
dica, îndeplinirea acelui punct din 
angajamentul uzinei, care preve
de reducerea pierderilor de boa
be. Meritul lui Jalbă constă in 
grija și stăruința cu care el mun
cește pentru calitatea fiecărui 
grătar, pentru îndeplinirea zi da 
zi a sarcinilor de plan, lată de 
ce, dihire toti membrii secției,

★
lntr-o dimineață de 

lunii martie, brigada 
face parte și Jalba 
scris pe panoul brigăzii 
brigada de la 
rele cuvinte : 
de Anton Schmidt 
întrecere L 
lordache. Obiective : plan, cali- 
late, economii, disciplină în pro
ducție".

Cei doi muncitori care conduc 
brigăzile sînt oameni în vîrstă, cu 
experiență, deși nu seamănă de
loc unul cu altul. Constantin lor- 
dache e un om aprig, iute ; An
ton Schmidt, dimpotrivă, pare un 
om molatec. Cînd e vorba de în
deplinirea sarcinilor de produc
ție, de grijă pentru cei tineri din 
brigăzile lor — amîndoi seamănă 
ca două picături de apă : pun 
toată inima.

Fiecare obiectiv al întrecerii

la sfîrșitul 
din care 

a găsit 
vecine, 

„tobe", următoa- 
„Brigada condusă 

cheamă la 
brigada lui Constantin

EUGEN FLORESCU

a

Deși e nouă în meseria de crescătoare de păsări (abia de la 
începutul anului acesta) tînăra Rodica Zamfirache obfine rezul
tate din cele mai bune, fapt pentru care este mult apreciată de 
colectiviștii din Siminoc, regiunea Dobrogea. Acum îngrijește 4000 
de pui, dar în curînd numărul micilor ei protejafi va crește, pen

tru ca va primi de la incubator încă 1000 de pui.

Foto : M. CARANFIL
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1 n excursie
prin Capitala

S. tudenfii anului VI de i 
stituful de medicinăS, tudenfii anului VI de la In
stitutul de medicină din 
Timișoara au fost zilele 

trecute într-o excursie de 3 zile 
în Capitală.

Sub conducerea prof. dr. Au
rel Păunescu Podeanu și a cont, 
univ. dr. Bulbuca losif au fost 
vizitate o serie de instituții me
dicale din Capitală printre care :

Institutul de microbiologic, Para- 
zitologie și Epidemiologie „Dr. 
I. Cantacuzino", spitalele Fundeni 
și Panduri.

Cadre de specialitate 
explicații studenților din 
șoara la fiecare instituție 
cală vizitată. Excursia s-a
iat cu o reuniune tovărășească 
ce a avut loc la complexul stu
dențesc „Drumul taberei" unde 
au participai studenții timișoreni, 
cît și studenții de la I.M.F. 
București. Această excursie a fost 
plină de învățăminte.

(Agerpres)

La ordinea zilei
colec-

zilele- 
de ' la 

pînă

Gri- 
Co-

Se

de ase- 
fost livra - 
construcții 

in

(Continuare in pag. a 3-a)

CULTURILOR Plantarea roșiilor timpurii la G.A.S. Dudu, regiunea București.
Foto : AGERPRES

au dat 
Timi- 

medi- 
înche-

aproape 50.000 
plăci ieftine, 
nuanțe și culori 
tru pardoseli.

Primele cantități 
menea plăci au și 
te șantierelor de 
de pe litoral, urmind ca 
lunile următoare să fie apro
vizionate cu acest material și 
alte șantiere din țară.

I. TRIPON 
student

AU ÎNCEPUT 
PRAȘILA 

PORUMBULUI

slCURTE CONVORBIRI PE CÎMP

Muncitor
Joi 10 mai 1962
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CE FACEM
DUMINICA?

aid o întrebare pe 
care fiecare tinăr 
și-o pune în. mod 
firesc la sfîrșitul 
unei săptămîni 
de muncă. Dumi
nica e desigur

ziua odihnei, dar aceasta 
poate fi cu adevărat recrea-

I tivă, interesantă și instructivă 
cind este chibzuit organizată.

Iar o duminică de acest fel 
— o duminică bogata in ac
țiuni tinerești — se pregătește 
in colectiv, după cum se și 
petrece în colectiv.

Iată o anchetă pe această 
temă întreprinsă săptămîna 

1 trecută în rîndul tinerilor de 
la Fabrica „Proletarul" din 
Bacău.

— Cum ați petrecut dumi
nica ? — i-am întrebat.

Nicolae Silișteanu, respon
sabil de echipă la secția țesa- 
torie, ne-a răspuns:

— Noi, toți tinerii din echi
pă, am stabilit pentru dumi
nică încă de săptămîna tre
cută programul următor : de 
dimineață am mers la muncă 
patriotică. Am plantat puieți 
de salcîm pe dealurile de lin
gă comuna Roșea. A fost fru
mos. Intîi, pentru că am făcut 
o mică călătorie în afara ora
șului, la aer curat, apoi pen
tru că am realizat un lucru 
util. Seara, ne-am întâlnit din 
nou, la cinematograf : am vi
zionat un film artistic.

In ancheta noastră am mai 
primit și alte răspunsuri care 
arată că tinerii și-au petrecut 
duminica intr-un mod plăcut, 
educativ. Mulți tineri, însă, din 
cei 470 tâți lucrează in 
fabrică ne-au dat răspun
suri vagi. Unul spune că a 
fost la un meci de fotbal, altul 
că spre seară, neavînd ce face, 
s-a gîndit să se duca la un 
film, dar n-a mai găsit bilet, 
așa că s-a plimbat puțin, apoi 
s-a întors acasă și s-a culcat..., 
iar altul că „s-a tot învîrtit 
pe-acasă" și că a trecut ziua, 
nici el nu știe cum... Așa ne-au 
răspuns tineri ca : Ilie Anghel, 
Ion Popa, Ileana Manea, Ma
ria Cristea.

Am căutat să aflăm expli
cația acestei stări de fapt cer
cetând programul manifestări
lor culturale organizate pentru 
ziua aceea de comitetul U.T.M. 
Am stat de vorbă cu tovarășul 
loan Dițu, secretarul comitetu
lui U.T.M. pe întreprindere, și 
cu tovarășa Eti Braun, respon
sabila clubului.

— Programul duminicii tre
cute ? Ca de obicei. Clubul a 
fost deschis și cine a vrut a 
venit să joace remy sau să vi

zioneze programul la televl* 
zor.

— Altceva ?
— Nu,’nimic altceva.

■ E explicabil deci de ce dumb 
nica. trecută (ca și în alte du
minici de altfel) pentru mulți 
tineri a fost o zi destul de ne
interesantă.

E adevărat că aici, la Fa
brica „Proletarul", pe parcursul 
întregii săptămîni, în fiecare 
zi, are loc cîte o manifestare 
culturală. Dar la aceste mani
festări culturale datorită fap
tului că în fabrică se lucrează 
în trei schimburi, ia parte un 
număr restrîns de tineri.

Duminica e ziua liberă pen
tru toți tinerii din cele trei 
schimburi. Duminica e ziua în 
care toți tinerii muncitori de 
la Fabrica „Proletarul" ar 
avea deci posibilitatea să se 
întâlnească în cadrul unor ma
nifestări culturale dintre cele 
mai interesante, care să le 
permită să petreacă plăcut și 
instructiv cea mai mare parte 
a timpului lor liber, să se cu
noască mai bine între ei. Și 
tocmai duminica e ziua cînd 
la „Proletarul" activitatea 
culturală lîncezește.

Pe afișele programelor săp
tămânale ale clubului, în drep
tul duminicilor e trecută in
variabil una și aceeași mani
festare culturală: „Jocuri 
sportive". Jocurile acestea 
sportive constau în amintitele 
concursuri de șah, remy și 
ping-pong care, intr-adevăr, 
atrag în fiecare duminică 
30-40 de tineri. Tineri munci
tori ca Gheorghe Cojocaru, 
Constantin Anton, Elena Chi- 
riac, Profira Strătilă sînt ne
lipsiți de la aceste jocuri spor
tive de duminică. Alți tineri 
cum sînt Ana Petrovski, Lucia 
Găbănescu, Rodica Cioban, 
Anton Zoid, Emilia Popa s-au 
obișnuit să-și petreacă cea mai 
mare parte a timpului liber de 
duminică la club unde citesc 
cîte o carte sau vreo revistă 
literară ori științifică, discută 
în grup despre cele citite, vi
zionează programe la televi
zor. Și ca ei mai sînt și alți 
tineri care s-au obișnuit să 
vină duminica la club. Dar. 
numărul lor nu trece nici
odată peste 50-60.

De ce ? Fiindcă programul 
astfel organizat al clubului nu 
aduce nimic specific zilei de 
duminică. O carte se poate 
citi la bibliotecă oricînd, șahul 
le stă la dispoziție la fel. Du-

C. DIACONU

(Continuare în pag. a 3-a)

Avansuri bănești pentru zile-muncă
Peste 100 de gos

podării agricole colec
tive din regiunea Cri- 
șana au împărțit colec
tiviștilor avansuri bă
nești pentru 
muncă efectuate 
începutul anului 
acum. 'J

Gospodăriile

five din regiune au 
contractat anul acesta 
cu întreprinderile de 
stat cantităfi sporite de 
produse animale și ve
getale. In felul acesta 
ele au primit drept ar
vună peste 150 de mi
lioane de lei. Cea mai 
mare parte din sumă a

fost folosită pentru 
dezvoltarea avutului ob
ștesc : ridicarea de
construcfii, dezvoltarea 
sectorului zootehnic 
etc., iar 2 milioane de 
lei au fost împărțite co
lectiviștilor drept avan
suri bănești. Numeroase 
gospodării colective,

printre care cele ’din 
comunele Borș, Mădă- 
raș, Șimand, Salonta și 
Batăr, unități cu o pu-^ 
ternică avere obștească, 
au împărfif ca avans 
colectiviștilor pentru 
fiecare zi-muncă cîte 
6—10 lei.

(Agerpres)

Colectiviștii din regiunea 
Oltenia lucrează cu toate 
forțele la întreținerea cultu
rilor. A fost executată pînă 
acum prima. prașilă pe 10.300 
de ha cu sfeclă . de zahăr, 
ceea ce reprezintă 67 la sută 
din suprafața destinată ace- 

\stei culturi. La floarea-soare- 
hui, prașila a fost făcută pe 
12.000 de ha, adică pe 35 la 
sută din suprafața cultivată.

Sîpt fruntașe gospodăriile 
agriieple colective din raionul 
Calafat^ care au executat 
prașila 1 în proporție de 
92 la sută la sfecla de zahăr 
și 95 la suta'Ala floarea-soare
lui, precum șiX.cele din raio
nul Corabia carexai^ prășit 84 
la sută din cultura xle sfeclă 
de zahăr și 73 la \sută din 
cea de floarea-soarelui. De 
cîteva zile, colectiviștii din 
raioanele din sudul regiunii 
au început prima prașilă '$i 
la porumb.

Am folosit în mod judi- 
toate agregatele și mai 
fiecare oră bună de lu- 
Noi am cercetat zilnic

(Agerpres)

ospodăria agrico
lă de stat Cuparu 
dîn raionul Gă
iești și-a propus 
ca în acest an să 
obțină producții 
mari la toate cul

turile. De exemplu, la po
rumb s-a planificat să se 
obțină de pe întreaga supra
față de 280 de hectare o pro
ducție medie de peste 5.500 
de kg boabe.

— Aceste 
respectarea 
agrotehnice 
mai bună 
brigadierul 
tin Răduș. 
s-a lucrat ca la carte, 
mecanizatorii noștri au primit 
calificative bune și foarte 
bune la calitate. După cum 
vedeți, acum ne. apropiem de 
terminarea primei prașile pe 
întreaga suprafață cu porumb. 
Au fost, de asemenea, prășite 
floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr pe aproape 80 la sută 
din suprafața planificată.

— Cumn-ați organizat munca?---- -.W—

producții presupun 
strictă a regulilor 
și lucrări de cea 
calitate — spune 

de tâmp Constan- 
Putem spune că 

Toți

dos 
ales
CTU.
tarlalele și unde plantele erau 
mai dezvoltate și terenul mai 
zvintat, mecanizatorii intrau 
cu cultivatoarele în brazdă...

...Din zori și pînă în amurg 
continuă lucrările pe cîmp și 
colectiviștii din comuna Vă
leni, raionul Pitești. Ca și la 
însămințări și la întreținerea 
culturilor prășitoare, tâmpul 
e zilnic împinzit de tineri și 
virstnici. Concomitent, cu a- 
gregatele S.M.T. se execută 
și prașila manuală. Pînă acum, 
din cele 300 de hectare cu 
porumb, din care 30 de hec
tare pentru „porumb-5000", 
s-au prășit peste 160 de hec
tare. S-au- prășit sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui pe S0 
de hectare 
grăpatul și plivitul pe 
120 de hectare cu grîu.

— Colectiviștii noștri

și s-au executat 
cele

sînt 
hotărîți să facă toate lucrările 
într-un termen cît mai scurt 
și în bune condiții — spu-

ne Filofteia Ivanică, președin
ta gospodăriei colective, care 
e zilnic in mijlocul oamenilor. 
De ce ? Pentru că am hotărit 
să obținem producții mari la 
toate culturile: 2.100 de kg
griu la ha, 2.500 de kg po
rumb boabe, 28.000 de kg 
sfeclă de zahăr.

Pentru producții mari peste 
tot se lucrează în aceste zile 
cu multă însuflețire. La se
diul gospodăriei colective din 
Ștefănești, regiunea Argeș, e 
greu să găsești pe cineva. 
Toată lumea e la cîmp, in 
livezi, la vie. La grădina de 
zarzavat — gospodăria colec
tivă se află în apropierea 
unui important centru munci
toresc — lucrările sînt avan
sate. Peste puțin timp colec
tiviștii vor scoate pe piața 
orașului Pitești mari cantități 
de legume. In ce privește cul
turile prășitoare, o mare aten
ție se acordă porumbului se
mănat pe 260 de hectare. Co
lectiviștii și-au propus să ob
țină 3.000 de kg porumb boabe 
la hectar, iar, de pe 30 de 
hectare cîte 5.000 de kg. Iată

de ce prașila întâia a și- fost 
executată pe aproape 200‘ de 
hectare. După aprecierile to
varășului Dumitru Luca, se
cretarul organizației de partid 
din colectivă, prașila întâia ba 
fi terminată pe întreaga su
prafață în cîteva zile.

N. BARBU

gospodăriilor colective
în regiunea Suceava, 100 de 

gospodării agricole colective au 
organizat . în acest an pășuni mo
del pe o suprafață totală de 
30.000 hectare. înainte de a 
scoate vitele la pășunat, colec
tiviștii' execută, sub îndrumarea 
inginerilor agronomi, întregul 
complex de măsuri agrotehnice 
pentru mărirea producției de 
masă verde a pășunilor — cură
țirea de mărăcinișuri, împrăștierea 
mușuroaielor, grăparea, îngrășa- 
rea și supraînsămlnfarea terenuri
lor.

în regiune, sute de colectiviști 
lucrează, de asemenea, la exe
cutarea lucrărilor de îngrijire a 
pășunilor însumînd 70.000 de 
hectare. (Agerpre:)

IN I PUL PTI
Terminînd însă- 

mînțatul porumbu
lui și al ,-,i- 
culturi la 
lectiviștii 
tele și 
raionului Bîrlad, în
dată ce au văzut 
că plantele au ră
sărit și se dezvoltă 
frumos, au pornit 
să execute lucrări 
de întreținere a a- 
cestora, conșitienți 
fiind că numai ast
fel vor putea asi
gura recolte spori
te la hectar. La

celorlalte 
timp, co- 
din sa- 

comunele

gospodăria colecti
vă Suseni, bună
oară, colectiviștii 
au lucrat pînă în 
prezent cu sapa 
rotativă 80 ha de 
floarea-soarelui. In 
același timp colec
tiviștii din comu
nele Ivești și Pogo- 
nești au prășit a- 
proape 100 ha cu 
sfeclă de zahăr. 
Organizațiile U.T.M. 
din comunele amin
tite îi mobilizează 
pe toți tinerii co
lectiviști la muncă.

Colectiviștii de aici 
sînt hotărîți ca pe 
măsură ce suprafe
țe tot mai mari cu 
porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de 
zahăr, solicită ase
menea lucrări, 
fie zilnic 
zate toate forțele, 
astfel îneît 
rile de întreținere 
să fie făcute în 
timpul optim și de 
bună calitate.

să 
mobili-

lucră-

C. SLAVIC
Fofo: 1. CUCU



A

devină constructori.

este 800 de elevi 
ai școlii profesio
nale de ucenici 
din cadrul Grupu- 
lui școlar de con
strucții din Cluj 
se pregătesc să

Zi de zi, tinerii îndrăgesc 
tot mai mult meseria pe care 
și-au ales-o. jȘcoala și organi
zația U.T.M. desfășoară o bo
gată activitate pentru a dez
volta la elevi sentimentul 
mîndriei profesionale. Această 
activitate începe încă din pri
mele zile de școală. Elevii a- 
nului întîi, după ce sînt re
partizați în clase potrivit me
seriei alese, sînt duși să 
viziteze construcțiile ridicate 
în oraș, noile șantiere de con
strucții industriale și edilita
re. Maiștrii instructori care-i 
însoțesc, le vorbesc despre is
toricul construcțiilor, despre 
acei care le-au ridicat, despre 
noile construcții care se vor 
înălța în oraș. In felul acesta,
din prima zi de școală, elevul
poate veni în contact <cu fru
musețea muncii pe care și-a 
ales-o, cunoaște prețuirea de

care se bucură constructorul 
în țara noastră. E firesc ca o 
dată cu imaginea tot mai com
pletă pe care tînărul și-o face 
despre meseria sa, să crească 
și pasiunea pentru această me
serie. După aceste vizite. în 
clase se organizează discuții 
în cadrul cărora elevii poves
tesc despre construcțiile ridi
cate în anii regimului nostru, 
în orașele și satele natale. 
Există, de asemenea, obiceiul 
ca în cadrul acestor discuții 
să se prezinte un mic istoric 
al dezvoltării orașelor patriei 
noastre. Elevilor le sînt pre
zentate, pe bază de machete, 
orașe noi apărute pe harta pa
triei.

In adunările generale U.T.M. 
de an, elevii dezbat adesea 
probleme legate de însușirea 
meseriei. In adunări generale 
au discutat cu interes pe mar
ginea referatelor: „Munca — 
o chestiune de cinste și onoa
re" și „Ce înseamnă să-ți iu
bești meseria". Au discutat 
mai ales despre ei, despre fe
lul în care se pregătesc pen
tru meseria de constructor. 
Cadrul acestor adunări gene
rale, constituie un bun prilej

pentru ca elevii să-și analizeze 
activitatea, să ia atitudine 
combativă față de chiulangii 
și superficiali, să le ceară a- 
cestora să învețe bine, să pro
pună măsuri pentru ridicarea 
nivelului de pregătire al tu
turor elevilor.

Meseria o îndrăgești mun
cind. Practica în producție

La grupul țcolar 
de construcții din Cluj

constituie, de aceea, nu numai 
un mijloc instructiv, ci și unul 
educativ. In școală există 
preocupare pentru buna orga
nizare și desfășurare a prac
ticii. Lucrînd efectiv, tinerii 
capătă încredere în cunoștin
țele și posibilitățile lor. Prac
tica este condusă de maiștri 
bine pregătiți, care urmăresc 
evoluția și creșterea fiecărui 
elev, dezvoltîndu-i acele apti
tudini pentru care acesta are 
mai mari înclinații. încă din 
anii de ucenicie, viitorul con
structor este educat să prețu- 
iască munca de calitate, este 
ajutat să-și însușească spiri

tul de economie. Există și o 
evidență în acest sens. In ca
ietul de practică, pe lîngă 
nota pentru lucrarea execu
tată, fiecare elev primește și 
o apreciere din partea mai
strului referitoare la econo
miile realizate.

Elevii prețuiesc mult prac
tica pe șantierele de construc
ții din oraș. Aici au posibili
tatea să treacă de la „con- 
strucțiile-școală“ la construcții 
adevărate, să se simtă cu ade
vărat constructori. Sub supra
vegherea maistrului instructor 
elevii sînt încadrați în echipe 
de lucru și primesc lucrări pe 
care trebuie să le execute. 
Fiecare lucrează în speciali
tatea pentru care se pregăteș
te. Cei din clasele de dulgheri 
și mozaicari au primit adesea 
aprecieri pozitive pentru lu
crările de bună calitate exe
cutate alături de muncitorii 
vîrstnici pe diversele șantiere 
ale orașului.

La școală au sosit numeroa
se scrisori de mulțumire din 
partea locatarilor care s-au 
mutat în locuințele în care au 
lucrat și elevi ai școlii profe
sionale. Faptul că organizația

U.T.M. din școală aduce la 
cunoștința elevilor conținutul 
acestor scrisori, că ele sînt 
discutate în grupele U.T.M. 
constituie un stimulent, creș
te sentimentul mîndriei pen
tru meseria aleasă, dorința e- 
levilor de a stăpîni pe deplin 
meseria, de a învăța mai bine.

Rezultatul activității educa
tive desfășurată de școală și 
organizația U.T.M. se concreti
zează în pregătirea elevilor, în 
comportarea acestora ia orele 
de practică și de curs, în so
cietate. Elevii Ilisi Aștileanu. 
Simion Crăciun (anul III mo
zaicari), Augustin Mureșan, 
Ion Floroiu (anul II dulgheri), 
Gheorghe Antal (anul I zi
dari), Alexandru Felecan( anul 
I instalatori caloriferiști) sînt 
numai cîțiva din harnicii elevi 
ai școlii.

Experiența bună dobîndită 
trebuie dezvoltată; școala și 
organizația U.T.M. pot obține 
rezultate și mai frumoase în 
pregătirea și formarea viito
rilor constructori, tineri cu 
trăsături morale înaintate, 
proprii muncitorului zilelor 
noastre.

V. DINULESCU

O oră de matematică Ia Școala medie nr. 4 din Ploiești.

Foto: N. STELORIAN

MERGEM
LA „AGRONOMIE"
In zilele sesiunii extraordinare a Marii 

Adunări Naționale, elevii clasei noastre 
(clasa a Xl-a umanistică a Școlii medii 

nr. 2 din Vaslui) au citit cu mult interes re
latările apărute în presă.

Raionul Vaslui este un raion agrar. Pe te
ritoriul său se află 66 gospodării colective. 
Majoritatea dintre noi, sîntem fii de colecti
viști. Cunoaștem satul, îl îndrăgim, ne pasio
nează munca pe ogoare. Părinții noștri ne 
așteaptă să le dăm o mină de ajutor. Ne-au 
dat la școală să ne pregătim pentru ca aju
torul acesta să fie cît mai calificat. Oare mai 
trebuie să ne punem întrebarea : ce meserie 
să ne alegem ? E de la sine înțeles că pro
fesiunea. nu poate fi decît din ramura agri
culturii. Așa ne-am spus noi într-o adunare 
generală. Tot atunci, 22 dintre cei 28 de elevi 
ai clasei au hotărît să se înscrie la Institutul 
agronomic spre a deveni specialiști de nă
dejde ai agriculturii. Printre ei sînt și Vio
rica Ungureanu, secretara organizației U.T.M. 
pe an, Ștefania Ciulei, Ecaterina Doiniciuc, 
Angela Popa. Jenica Pontea, Fănica Ionașcu.

COLECTIVUL DE ELEVI AL 
CLASEI A Xl-a UMANISTICA 
DIN ȘCOALA MEDIE NR. 2 

VASLUI

« * -am născwt intr-n sat dm apropierea 
M SibiulnL % iau țăranitar «WC*-

rmi și oi pUce tntsci Pă
rinții mei sizu coleeiiviștL uneesc in G-LC 
„Dramul lui Lenin-.

încheierea colectivizării agriculturii in a- 
ceastâ primăvară a constituit pentru mine 
evenimentul hotărî tor în alegerea profesiunii. 
Mi-am dat seama, mai mult ca oriei nd, de

importanța pe care o are agricultura socia
listă în sistemul economiei naționale. Doresc 
din suflet să particip efectiv, cu puterea și 
priceperea mea, la înflorirea satelor socialis
te. Conducerea G.A.C. din satul meu natal 
mi-a d3t un îndemn prețios în alegerea pro- 
fesiunit iii-a arătat că gospodăria are nevoie 
de specialiști și ar dori ca acești specialiști 
să se formeze din rîndul fiilor de colectiviști 
din sat, tineri care au crescut o dată cu gos
podăria colectivă. Am înțeles această dorință. 
Acum mă pregătesc pentru a da examen de 
admitere la un institut agronomic.

ȘOIMA ONIȚIU
elev in data a XI-*, Școala medie nr. 3-Sibiu

/^nci din datele elementare am îndrăgit știin
țele naturii. Împreuna cu colegele mele 
adunam diferite plante și căutam să le 

identificam. In anii de școală am acordat in con
tinuare atenție acestei materii. Vizitind G.A.C. 
„Zorile* din satul Tumișor și alte gospodării a- 
gricole colectire. am cunoscut viața și munca 
țăranilor colectivișâ. Deși m-am născut și am 
crescut la oraș, am îndrăgit satul. Mi-a plăcut să 
merg in taberele organizate, in vacanță, la țară. 
Lucram rs drageme alături de țăranii muncitori 
care m-au fâcnt si îndrăgesc «auri pe ogoare.

d proțema de agronom de loc ușoară, 
dar mai șâu ei este interesantă ți frumoasă șs 
un gpi renunța la ea. Așa cum arăta torerăftd 
Gâeorțba Cbeoerbin l^ej in Regornl presemtat la

in WT» rr ai i ipaaj de
de spttiifițri

I nel dintre acești tpacmdati *tmb ti fia eu. 
NEGOtT-A ANGELA

elevi iu data « XI-o. Șrea’t rneUt ar. 3-Siăâs •

Studiul—o necesitat©

...Cîndva, cîteva barăci 
lungi, întunecoase, numite 
pompos „hale”.

...Acum, în vechiul „Vulcan", 
azi Uzinele de utilaj petrolier 
și chimic din București te 
întâmpină hale zvelte și lu
minoase. Intre ele, alei as
faltate pe care aleargă elec
trocarele. Difuzoarele împrăș
tie în atmosfera de elan și 
muncă melodii și chemări, 
evidențieri ale celor mai buni 
muncitori. Peluzele înflorite 
dintre hale găzduiesc panouri 
de onoare, gazete, fotomonta
je și lozinci mobilizatoare, 
angajamente. De la școala 
profesională de ucenici se re
varsă tineri cu chipuri îmbu
jorate, cu tunici bine ajusta
te, cu caschete puse pe sprin
ceană.

Ucenicii nu mai seamănă 
cu cei din trecut. Nici mun
citorii nu mai seamănă cu cei 
din trecut. Cardoș Gheorghe 
este lăcătuș, și, în același 
timp, elev în clasa a IX-a la 
Școala medie serală a uzinei. 
Cazangiul Cotoi Paul este, de 
asemenea, elev. El este un 
bun exemplu la disciplină și 
învățătură. Și cîți nu sînt ca 
ei. Anul acesta 225 de mun
citori, în majoritate tineri, din 
întreprinderea noastră urmea

ză cursurile serale ale școlii 
medii. Condiții de învățătură 
au. Lucrează numai în schim
bul I, au concediul de studii 
asigurat, iar IU clubul uzinei 
li s-a pus la dispoziție o sală, 
unde fac meditații și-și pre
gătesc zilnic lecțiile 40—50 de 
muncitori-elevi. Turnători, 
lăcătuși, forjori, strungari, 
sudori și cazangii învață cu 
drag.

Rezultatul însușirii materi
ilor predate în școală se re
simte la tot pasul — în com
portarea, în discuțiile purtate 
pe locul de muncă, dar mai 
cu seamă în procesul de pro
ducție.

Muncitori ca Botică Aureli
an, Costache C. Costache și 
Diacov Valeriu, toți absolvenți 
ai Școlii medii serale, nu nu
mai că sînt fruntași în pro
ducție dar, în același timp, 
sînt preocupați de problema 
inovațiilor. Aceasta datorită, 
în bună parte, cunoștințelor 
acumulate în anii de școală.

Sarcini de răspundere pen
tru felul cum se formează și 
cresc cadrele de mîine revin 
comitetului U.T.M. al uzinei. 
Analizele de pînă acum au 
scos in evidență, pe lingă re
zultatele pozitive și lipsuri. 
Asupra acestora din urmă

și-au îndreptat atenția orga
nizația U.T.M., corpul didac
tic și, bineînțeles, elevii înșiși. 
Rezultatele nu s-au lăsat aș
teptate : frecvența la cursuri 
este mai regulată, numărul 
notelor mari a crescut, disci
plina s-a întărit.

Organizația U.T.M., sub în
drumarea organizației de 
partid, le-a arătat tinerilor 
muncitori-elevi că nu este sufi
cient să „treacă clasa” la li
mită. însușirea temeinică a 
cunoștințelor este baza pre
gătirii de mîine a inginerului, 
a maistrului, a tehnicianului. 
Și, muncitorii noștri au înțe
les că și în calitate de elevi 
trebuie să muncească cu ace
lași simț de răspundere ca și 
in producție.

Nu este de loc întîmplă- 
tor că muncitori ca Salanek 
Ioan, Georgescu Paul, Gafi- 
țeanu Dumitru, Devian Paul, 
Căprariu Enlu, Cardoș Gheor
ghe, Radu Dumitru și Drago- 
mirescu Ion sînt fruntași pe 
locul de muncă. Ei obțin, în 
același timp, și rezultate bune 
la învățătură.

Uzina și cartea deschid per
spective nebănuite tinerilor 
noștri muncitori.

ȘTEFAN CULA1 
muncitor-elev

Din prima zi de școală, condu
cerea școlii împreună cu organi
zația U.T.M. au alcătuit planul co
mun de activități. Acest plan este 
un adevărat ghid în munca noas
tră. Pe baza lui se desfășoară în
treaga activitate cultural-artistică 
și sportivă din școală. Urmărirea 
planului, ne ferește de paralelisme, 
în organizarea activităților, asigură 
o buna coordonare a acțiunilor 
organizate de școală și organiza
ția U.T.M. De aceea, preocuparea 
noastră, a tuturor este să respec
tăm întocmai planul alcătuit, să-l 
realizăm.

lată numai cîteva acțiuni or
ganizate ținînd seama de preve
derile planului comun.

Comitetul U.T.M. al școlii soco
tește o sarcină a sa importantă 
îndrumarea fiecărui elev, pentru 
a-și alege profesiunea și, mai 
ales, pentru a îmbrățișa acea pro
fesie în care își poate valorifica 
în mai mare măsură toate 
cunoștințele, întreaga sa putere de 
muncă. în planul comun, și apoi 
în activitatea organizată se re
flectă această preocupare. La cla
sele a X-a și a Xl-a, de pildă, 
s-au organizat, cu ajutorul dirigin- 
ților și al profesorilor întîlniri cu

Elevi ai Școlii profesionale a 
Uzinelor ,,Electroputere“ din 
Craiova, la practică în uzină. 
Muncitorul Tifa loan le explică 
pe îndelete despre bobinarea 

motorului.

Biblioteca 
școlii noastre

Biblioteca Școlii medii „Unirea” 
din Focșani, numără peste 14.000 
de volume. O frumoasă sală de 
lectură a fost amenajată pentru 
cei ce vor să studieze în cea 
mai perfectă liniște. Unii elevi 
citesc diferite volume sau răs
foiesc vreo colecție din cele 
peste 30 de colecții de ziare și 
reviste, alții lucrează cu asidui
tate lat extul unui referat... De 
la intrare îți atrage privirea o 
vitrină pe care se află mențiunea 
„cărți noi“. în partea opusă, o 
vitrină asemănătoare : „Ultimele 
noutăți".

O placardă care joacă rolul 
de afișier este înconjurată de 
un grup de elevi. Unii dintre ei 
își notează cîte ceva. Ne apro
piem. Aio sW aftșaie listele cu 
cărți conorni care se

zre s-eu ânecrs până acum 
pes*e 100 de eev.

N cocri sa a de lectură nu 
goală.

SAVA ROȘU 
elev

Sfatul unității

de pionieri
m în față progra
mul de activitate 
al unității de pio
nieri de la Școala 
de 7 ani nr. 49, din 
cartierul Vatra 
Luminoasă. Aici

sînt cuprinse o serie de mani
festări și acțiuni cu caracter 
educativ care rețin atenția prin 
bogăția tematică și varietatea 
formelor de realizare a aces
tora. Unitatea de pionieri a 
școlii a obținut o bogată expe
riență în direcția educării co
muniste a pionierilor și școla
rilor.

Se știe că sfatul unității are 
un rol important în ceea ce 
privește sprijinirea concretă a 
muncii pionierești.

Cei 20 de membri, ri>i inîrâ 
Is rpmpoaesșs tfonUsi usud- 
țh de 16 această școală, sini 

t tovarăși din diverse domenii 
de activitate, de diverse pro
fesii. Departe de a-și rezuma 
atribuțiile la sprijinul mate
rial al activității pionierești,

Eveniment de actualitate în școli : lucrările de control trimestriale. In fotografie, un aspect de la o lucrare de control la clasa a Xl-a 
L a Scolii medii „Gheorghe Lazăr" din Capitală.

Foto: O. PLECAN

COORDONAREA ACTIVITĂȚII 
PE BAZA PLANULUI COMUN

tema : „Ce să fim”. La aceste în
tîlniri au fost invitați să vorbească 
elevilor muncitori, tehnicieni și in
gineri de la Uzinele textile „Vasia 
Vasilescu", întreprinderea de piele 
și încălțăminte „8 Mai", Uzina „Au- 
tomecanica”, lucrători din agri
cultură etc. Aceștia i-au ajutat pe 
elevi să înțeleagă importanța ale
gerii drumului în viață, să pătrun
dă frumusețea unor profesiuni.

Excursiile, în cadrul cărora sînt 
vizitate marile obiective indus
triale, unitățile agricole socialiste 
fruntașe au contribuit la orientarea 
profesională a elevilor. Elevii au 
vizitat Combinatul Chimic de la 
Copșa Mică, G.A.C. Bratei, G.A.S. 
Biertan, Stațiunea climaterică Baz- 
na etc. După fiecare călătorie, în 
școală se Organizau concursuri 
„Drumeții veseli”. Bineînțeles, pe

tema cunoștințelor dobîndite cu 
ocazia vizitelor și excursiilor.

In desfășurarea unor acțiuni bo
gate în conținut, variate și atră
gătoare, elevii sînt ajutați și în
drumați întotdeauna de profesori, 
mai ales de profesorii tineri din 
școala noastră. Aceștia, prin în
treaga lor activitate, prin prezența 
activă în cadrul organizației 
U.T.M., prin folosirea de metode 
tinerești în îndeplinirea sarcinilor 
ce li se încredințează de către co
mitetul U.T.M., contribuie la edu
carea comunistă a elevilor. Cu aju
torul profesorilor, în școală se or
ganizează des manifestări cu carac
ter educativ. Dezvoltarea temelor 
legate de aniversarea a 40 de ani 
de la înființarea U.T.C., prezenta
rea școlii sovietice în anii septe- 
nalului, concursurile „Drumeții ve

seli" — toate acestea au prile
juit manifestări de un frumos suc
ces.

S-au organizat și activități care 
să ajute elevilor să cunoască tre
cutul de luptă al partidului, rea
lizările regimului democrat-popu
lar, tradițiile revoluționare ale în
treprinderilor în care fac practica 
în producție, condițiile în care 
trăiesc și muncesc oamenii mun
cii din patria noastră. Cu prilejul 
numeroaselor manifestări organi
zate în școală, muncitori vîrstnici 
de la întreprinderile din locali
tate au luat cuvîntul în fața elevi
lor.

La Școala medie din Mediaș se 
desfășoară și o bogata activitate 
cultural-artistică. în școală, acti
vează o brigadă artistică de agi
tație, o echipă de dansuri, un cor

și o fanfară care dau spectacole 
cu prilejul manifestărilor organi
zate în „duminicile elevilor". 
Membrii formațiilor artistice de 
agitație ale școlii noastre vorbesc 
întotdeauna cu mîndrie despre 
spectacolele prezentate de ei în 
fața elevilor din școală, în fața 
muncitorilor din marile întreprin
deri din localitate și în unitățile 
agricole din raion. Noi ne-am 
străduit să legăm manifestările 
cultural-artistice organizate în 
școală de preocupările și viața 
elevilor, de problemele de cul
tură și știință care îi interesează, 
de viața din fiecare clasă, lată de 
ce atunci cînd au alcătuit pla
nul de activități comune și con
ducerea școlii și comitetul U.T.M. 
au ținut seamă de posibilitățile 
fiecărei clase în parte. S-a căutat

și s-a reușit ca în fiecare clasă să 
se organizeze măcar o formație 
artistică. Acest lucru nu a fost prea 
ușor. Cu ajutorul conducerii școlii 
însă, am reușit. Au fost antrenate 
cadrele didactice, diriginții pen
tru a da elevilor îndrumările ne
cesare. Acum în fiecare clasă 
există cîte o formație artistică. La 
„duminicile elevilor", care au de
venit tradiționale în școala noas
tră, după o conferință sau după o 
călătorie imaginară pe harta pa
triei, o formație artistică a unei 
clase prezintă de fiecare dată un 
reușit program artistic.

Nici amatorii de sport nu au 
fost dați uitării. Planul de activi
tăți comune al școlii și organiza
ției U.T.M. prevede organizarea 
întrecerilor interclase la diferite 
discipline sportive. Atît organiza

ția U.T.M. cît și conducerea școlii 
au luat toate măsurile pentru a an
trena la aceste întreceri un număr 
cît mai mare de elevi. O atenție 
deosebită s-a acordat popularizării 
întrecerilor. De asemenea, s-au or
ganizat întîlniri între elevi și spor
tivii fruntași ai clubului sportiv- 
muncitoresc din localitate. Măsu
rile luate de organizația U.T.M. în 
colaborare cu conducerea școlii au 
reușit să dea întrecerilor sportive 
o amploare din ce în ce mai 
mare, să atragă la activitatea spor
tivă un număr cît mai mare de 
elevi.

Planul comun prevede pentru 
viitoarea perioadă, care precede 
încheierea anului școlar, mai multe 
activități recreative care să ofere 
elevilor posibilitatea să se destin
dă după orele de studiu, să prindă 
noi forțe pentru a încheia cu suc
ces anul școlar. Ne gîndim să or
ganizăm mai multe acțiuni în aer 
liber, excursii scurte, vizite, jocuri 
sportive.

RIȘNOVEANU EUGEN 
secretar al comitetului tJ.T.M. 

al Scolii medfâjiln Mediaș

tovarășii din sfat au conside
rat că esențialul constă in con
tribuția adusă pe linia îmbo
gățirii și rezolvării probleme
lor de conținut ale muncii 
educative.

Cu sprijinul unor membri 
ai sfatului au fost organizate 
întâlniri cu muncitori fruntași 
în producție, de la Uzinele 
„Republica" și întreprinderile 
„Industria Bumbacului B‘* și 
„Donca Simo“. Pentru a cu
noaște aspecte din viața tine
retului din țările coloniale, din 
inițiativa unui membru al 
sfatului a fost invitat, să le 
vorbească copiilor, un student 
din Guyana franceză.

Sfatul unității a considerat 
că ar fi foarte interesant și 
urii pentru școlari să li se 
predea unele lecții intr-un ca
dru diferit de cel al școlii. 
Astfel, elevii din clasa a lll-a 
au ascultat o lecție de istorie 
și geografie intr-o localitate 
de importanță istorică — la 
Călugăreni. Tot acolo, ei au 
vizitat stațiunea de mașini și
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tractoare, li s-a vorbit despre 
mijloacele tehnice avansate de 
care dispune astăzi agricul
tura noastră socialistă.

Contribuția, sfatului unității 
pe linia educării multilaterale 
a pionierilor s-a vădit a fi 
fructuoasă și atunci cînd s-a 
pus problema activității unor 
cercuri din școală. Trei ase
menea cercuri sînt conduse 
sau sprijinite de membrii sfa
tului.

Multilateralitatea sprijinului, 
larga sferă de preocupări a 
sfatului unității face ca acesta 
să-și trăiască viața din plin, 
iar rezultatele să fie evidente.

Sfatul unității se ocupă și de 
mobilizarea părinților la lecto
ratele organizate pentru ei, 
intensificarea legăturii îndeo
sebi cu acei părinți ai căror 
copii se abat de la regulile și 
cerințele pe care le pun în 
fața lor școala și organizația 
de pionieri.

Experiența dobîndită de sfa
tul unității din această școală 
ar putea fi și mai bogată prin 
intensificarea colaborării cu 
întreprinderea ce patronează 
școala, prin trezirea interesu
lui tuturor membrilor sfatului 
pentru munca pionierească.

I. MIHUȚ 
----- •------

Emisiune locală 
pentru elevi

„In emisiunea de astăzi, la 
rubrica „Școala și viața" veți 
asculta"...

— Asemenea anunțuri se 
transmit săptămînal atît la 
Petroșani cît și la Lupeni, Vul
cani sau Aninoasa. O zi pe 
săptămînă, miercurea, centrul 
de radioficare din Petroșani o 
dedică elevilor. La această 
emisiune își spun cuvîntul, 
profesorii, părinții, elevii.

„Cum să ne ajutăm copiii 
sa învețe bine" este titlul 
uneia din conferințele care a 
avut un ecou deosebit în rîn
dul părinților, al profesorilor 
și școlarilor. Pe această temă, 
tovarășa profesoară Zoe Dia- 
conescu a vorbit despre înda
toririle elevilor, despre modul 
în care _ părinții și diriginții 
trebuie să îndrume munca lor, 
despre colaborarea dintre 
școală și familie.

Elevii și-au spus cuvîntul 
la emisiunea „Meseria care 
mi-e dragă". Pline de căldură 
au fost cuvintele elevului 
Ion Gligor, din anul III al 
Grupului școlar minier, care 
s-a referit la marea lui pasi
une pentru meseria de strun
gar, la străduința pe care o 
depune pentru a-și însuși a- 
ceasta meserie.

In sfera de preocupări a a. 
cestor emisiuni au intrat și 
aspecte din munca și învăță
tura seraliștilor.

JEAN ANDREIȚA



In memoria ostașilor căzuți

la o Întrebare
a una din zilele 
secretarilor U.T.M. 
organizată pe co
mună, organizația 
noastră de briga
dă a fost lăudată 
pentru grija cu

care s-a ocupat de tinerii ce 
voiau să intre U.T.M. De la 
începutul anului și pînă acum 
au fost primiți 8 tineri în 
U.T.M. Toți sînt astăzi frun
tași în muncă, tineri pe care 
gospodăria pune bază. în a- 
ceastă ședință am fost între
bat de mai mulți secretari.

— Ce faceți 
voi pentru a 
primi un nu
măr mare de ti
neri în U.T.M.?

— In primul 
rînd, le-am răs
puns — ne 
străduim ca la 
acțiunile între
prinse de orga
nizație să an
trenăm toți ti
nerii 
viști 
gada 
Am 
campania 
însămințări. într-o adunare 
generală s-a analizat calitatea 
muncii tineretului (au partici
pat toți tinerii colectiviști din 
brigadă). Au Jost lăudați mulți 
tineri, utemiști și neutemiști. 
A fost la adunare și tovarășul 
Dumitru Nobincu, secretarul 
organizației de partid. El a 
vorbit despre necesitatea efec
tuării la timp a lucrărilor de 
întreținere a culturilor, des
pre calitatea acestora. Am 
hotărit atunci ca nici un tînăr 
din brigada noastră să nu lip
sească de la aceste lucrări. în 
alte seri, la colțul roșu al gos
podăriei, itinerilor li s-a vorbit 
despre U.T.M., despre sarci
nile pe care partidul le-a pus 
în fața organizației noastre, 
despre drepturile și îndatori
rile utemiștilor. Toți am avut 
de învățat din aceste discuții 
și mai ales tinerii care nu erau 
încă membri ai organizației. 
Mulți tineri colectiviști au ve
nit după aceea și au cerut să 
intre în U.T.M. Pe unii dintre 
ei, pe cei mai buni, organiza
ția noastră i-a și primit.

Așadar, participarea tuturor 
tinerilor la lucrările din gos
podăria noastră, pentru conti
nua ei întărire, constituie 
principalul mijloc de educare, 
de pregătire a lor pentru a 
intra în U.T.M. Acum, la lu
crările de întreținere a cul
turilor nu există tînăr care să 
nu ia parte. $i. munca lor este 
deseori lăudată de brigadieri, 
de șefii de echipe. La capătul 
săptămînii, la scurtele ședințe 
de grupă U.TM, participă 
toți tinerii din echipă. Exigen
ța cu care analizează utemiș
tii munca din timpul săptămî
nii are o puternică influență 
educativă asupra tinerilor 
care nu sînt încă utemiști.

în perioada aceasta, noi am 
desfășurat o activitate susți
nută de plantare a pomilor 
fructiferi pe terenuri amenin
țate de eroziune. La început 
unii tineri nu înțelegeau pe 
deplin /valoarea economică a 
acestor plantații. De aceea nu 
toți lucrau cu suficientă tra-

gere de inimă. Am cerut aju
torul brigadierului. Și acesta, 
într-una din zile, a poposit pe 
costișe, (în mijlocul tinerilor și 
în pauza de prînz le-a de
monstrat, pe bază de cifre și 
calcule precise, avantajele pe 
care le va avea gospodăria de 
pe urma acestor livezi. Și 
munca a continuat cu mai 
mult spor, treaba de o săptă- 
mînă fiind făcută doar în pa
tru zile. La fel s-a procedat 
și cînd a fost vorba de con
struirea unui grajd ca și în 
alte împrejurări.

TRIBUNA

în lupta împotriva fascismului

colecti- 
din bri- 
noastră. 

terminat 
de 

Intr-o

experienței înaintate 
în munca organizațiilor U.T.M. 

din gospodăriile colective

Dar nu toți tinerii sînt la 
fel. Unii muncesc mai bine, 
alții mai slab, unii se mulțu
mesc să trăiască de la o zi la 
alta, alții .vor să învețe, să 
știe cît mai mult pentru a 
munci cît mai bine. Iată de ce 
este nevoie să muncim cu a- 
tenție cu fiecare om în parte. 
Am să povestesc în această 
privință cîteva întîmplări :

Aurel Apostol este un băiat 
voinic, sănătos. La treabă însă 
într-o vreme îl urneai cu mare 
greutate. Tată-său, om harnic 
și priceput, se numără printre 
fruntașii gospodăriei noastre. 
Era firesc deci ca atunci cînd 
Aurel a cerut să intre în 
U.TJtf. să nu trecem cu ve
derea lenea Iui, faptul că tră
iește de pe urma muncii tată
lui său. Am discutat cu el. 
cu taică-său, și l-am ajutat să 
înțeleagă că greșește, că este 
rușinos să trăiască mai mult 
pe spinarea celor bătrîni. I-a 
vorbit și taică-său, de față cu

noi despre viitorul lui, despre 
vremea cînd va trebui să tră
iască la casa lui și cînd lenea 
n-o să-i asigure hambarul plin. 
A înțeles Aurel ? Răspunsul 
îl găsiți la panoul fruntașilor 
unde se află și fotografia ute- 
mistului Aurel Apostol.

Și acum un alt caz : unii ti
neri au înțeles că în gospodă
rie totul este să faci cît mai 
multe zile-muncă. Calitatea 
muncii nu mai contează. Ori
cum. numai să fie zile-muncă. 
Unul din aceștia era și Gheor
ghe Anganu. A lucrat pe o se

mănătoare de 
porumb. Gră
bit, neatent, 
n-a observat că 
tuburile s-au 
astupat și a lă
sat în urma lui 
numai goluri. 
Un om a tre
buit să meargă 
după el și să 
dreagă ce a 
stricat. Cînd a 
venit să ceară 
să intre în 
U.T.M. a spus.

— Știu statu
tul. L-am învă

țat pe de rost.. Puteți să mă 
întrebați orice.* Scrie că ute- 
mistul trebuie să fie fruntaș. 
Sînt. Am un număr mare de 
zile-muncă.

— Dar calitatea muncii ? 
învățase statutul ca pe o 

poezie, fără să înțeleagă cum 
se aplică practic in viață cele 
prevăzute in eL Un membru 
al biroului s-a ocupat de 
Gheorghe ajuiindu-1 îndea
proape. Organizatorul grupei 
U.T.M. din echipa din care 
face parte a controlat cu mai 
multă atenție calitatea muncii 
efectuate, l-a ajutat să facă 
numai lucrări de calitate. As
tăzi este utemist și, la fel ca 
Aurei, se numără printre 
fruntași.

Iată cam ce le-am răspuns 
atunci secretarilor U.T.M. la 
întrebarea pusă.

VASILE CIUTUC 
secretarul organizației U.T.M. 

de brigadă nr. 1 G.A.C.
Crețești, raionul Huși

Laminate de calitate 
superioară

Laminoriștii ca și munci
torii și tehnicienii celor
lalte secții ale Uzinei 
„Ciocanul"-Nădrag des

fășoară o vie activitate pen
tru înfăptuirea ritmică a sar
cinilor de plan și depășirea 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă. De pildă, 
prin mai buna organizare a 
muncii, îmbunătățirea siste
mului de încălzire a cuptoa
relor și echiparea laminorului 
cu o instalație de preîncălzire 
a cilindrilor, în caje, colecti
vul laminorului de tablă a 
reușit ca în perioada celor 4 
luni încheiate din acest an 
să sporească productivitatea 
muncii pe cap de muncitor cu 
3 la sută peste sarcina plani
ficată. Pe această bază, de la 
1 ianuarie și pînă la 5 mai ei 
au dat în plus aproape 600 
tone de tablă de bună cali
tate.

V. BOARIU

Cărți 
și broșuri 

pentru sate
Titlul broșurii ,,Urcuș continuu’' 

apărută de curînd în /Editura Po
litică, sugerează cititorului încă 
de la început, că în paginile pe 
căre le va parcurge este vorba de 
succesele pe icare colectiviștii din 
FJcăenl, regiunea București le-au 
obfinuf an de an în ^dezvoltarea 
armorfioasă a gospodăriei Jor co
lective. Cititorii de la sate pot 
lua cunoștință astfel de metodele 
înaintate de lucru folosite de că
tre aceștia penfrd a spori tot mai 
mult producția vegetală și anima
lieră. Pot afla cum au dezvoltat 
continuu, colectiviștii de aici ave
rea obștească, bază a puterii eco
nomice a gospodăriei colective, â 
bunăstării lor materiale și cultu
rale.

în broșura „Cum putem obține 
5.000 kg porumb boabe fa hectar

La 9 mai, cu prilejul Zilei 
Victoriei, au avut loc solem
nități de depuneri de coroane 
de flori în amintirea ostașilor 
căzuți în lupta împotriva fas
cismului.

La Monumentul Eroilor Pa
triei, după intonarea Imnului 
de Stat al R. P. Romîne, au 
fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, corpului diplo
matic, Ministerului Forțelor 
Armate, din partea unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, a unor mari întreprin
deri bucureștene. Pionieri au 
depus jerbe de flori.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost intonate Imnu
rile de stat ale U.R.S.S. și 
R. P. Romîne. Au fost depuse 
coroane de flori din partea 
C.C. al P.M.R.. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniș
tri, corpului diplomatic, Minis
terului Forțelor Armate, din 
partea unor instituții centrale 
și organizații obștești, unor 
mari întreprinderi ale Capita
lei. Pionieri au depus jerbe de 
flori.

La Cimitirul Militarilor Bri
tanici căzuți pe teritoriul- Ro- 
mîniei în lupta împotriva fas
cismului, după intonarea im
nurilor de stat ale Marii Bri
tanii și R. P. Romîne, au fost 
depuse coroane din partea 
Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro-

mîne. corpului diplomatic, 
Ministerului Forțelor Armate, 
Sfatului popular regional 
București.

La solemnități au luat parte 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al* Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamăna, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei Petrolului și Chimiei, 
Constantin Tuzu, ministrul 
Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, Comeliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, delegați ai 
oamenilor muncii.

Au asistat șefi ai misiuni
lor diplomatice, atașați mili
tari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Companii de onoare cu mu
zică și drapel au prezentat 
onorul.

Solemnități de depuneri de 
coroane au avut loc și la Ci
mitirul Eroilor Romîni de la 
Ghencea, Cimitirele Eroilor 
Sovietici de la Herăstrău și 
Jilava, precum și la monu
mentele și mormintele eroilor 
romîni și sovietici din Craio
va, Tg. Jiu. Constanța, Iași. 
Ploiești, Cîmpina, Baia Mare. 
Oradea și alte localități din 
țară.

Cu prilejul sărbătorii naționale
a R. S. Cehoslovace

Ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, a oferit 
miercuri seara o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
R. S. Cehoslovace.

La recepție au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Mihai Dales, 
Alexandru Bîrlădeenu, Corne- 
liu Mănescu, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, ge-

P e s curt
Ciclistul sovietic Gainan 

Saidhujin este noul purtător 
al tricoului galben în „Cursa 
Păcii", după etapa a 7-a Pra- 
ga-Brno (220 km), care a fost 
ciștigată de polonezul Gazda 
și a răsturnat complet clasa
mentele. Excelent s-au com
portat ieri cicliștii romîni Ga
briel Moiceanu și Walter Zie
gler, sosiți în plutonul fruntaș 
cu un avans de aproape 8 mi
nute față de plutonul al doi
lea in care se aflau liderii 
cursei. Gabriel Moiceanu, foar
te combativ și tenace, a ocu
pat locul 3 în clasamentul 
etapei, urci nd totodată 9 locuri 
In clasamentul general. El este 
acum al 7-lea la mai puțin de 
4 minute față de lider. Ziegler 
a sosit al 7-lea la Bmo. Parti
ciparea sa la evadarea decisi
vă a făcut ca echipa R. P. Ro
mine să ocupe locul I in clasa
mentul etapei, la egalitate 
de timp cu reprezentativa 
U.R.S1S.

Fotbal
în urma tragerii la sorți» 

optimile de finală ale „Cupei 
R. P. Romîne “ la fotbal se 
vor desfășura astfel: la 20 
mai : Prahova Ploiești — Stea
gul- Roșu Brașov ; Petrolul 
Ploiești — Dinamo București; 
Progresul București — Știința 
Timișoara; U. T. Arad — Di
namo Bacău ; Metalul Tîrgo- 
viște — Farul Constanța ; Jiul 
Petrila — C.S.O. Baia Mare; 
la 24 mai : Laminorul Roman 
cu învingătorul din meciul* Ra
pid București — C.S.M. Mediaș 
și Chimia Govora cu învingă
torul din intîlnirea Arieșul 
Turda - Steaua București.

Ivanov, a înscris 3 goluri, Pone- 
delnik și Gusarov, cite unul. Pen
tru Gremio a marcat Marino.

★
La sfirșitul lunii mai echipa 

franceză de fotbal A.S. Mona
co, fostă ciștigătoare a campio
natului Franței și deținătoare 
a cupei ediția 1960—1961 va 
susține două meciuri în țara 
noastră. Fotbaliștii francezi 
vor juca în zilele de 24 și 27 
mai. Din lotul echipei fac 
parte printre alții internațio
nalii Novak, Biancheri, Roy și 
Hass.

Lupte

♦

Pe stadionul Lujniki din Mos
cova s-a disputat miercuri întîl- 
nirea internațională de fotbal 
dintre selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. și echipa braziliană Gre- 
mio Porto Alegrense. Fotbaliștii so
vietici au desfășurat un joc de 
înaltă factură, obținind victoria cu 
5-1 (3-1). Interul dreapta al se
lecționatei sovietice, Valentin

în categoria B de fotbal

Luptătorii romîni și-au în
ceput pregătirile in vederea 
campionatelor mondiale de la 
Toledo. Ei vor participa atît 
în competiția de lupte clasice 
cit și cea de libere. Din lotul 
selecționabililor fac parte cam
pionul mondial V. Bularca, 
campionul olimpic D. Pîrvu- 
lescu, I. Cernea, M. Schultz, 
Gh. Popovici, I. Țăranu, N. 
Martinescu, I. Vasile și alții, 
înaintea campionatelor mon
diale luptătorii romîni 
evolua între 24 și 27 
la Jocurile Balcanice de 
Atena.

vor 
mai 

la

Partidele disputate ieri în ca
tegoria B: de fotbal s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : seria 
I; Știința Galafi-Rapid Focșani
3- 2 ; Carpați Sinaia-C.S.M.S. lași
4- 1 ; Poiana Cîmpina-Prahova 
Ploiești 2-1 ; Dinamo Suceava- 
Dinamo Galați 1-2. In clasament 
pe primul loc a trecut Poiana 
Cîmpina cu 29 de puncte, urmată 
de fostul lider C.S.M.S. lași cu 27 
puncte ; Seria a ll-a : Chimia Go- 
vora-Farul Constanța 0-0; C.F.R. 
Roșiori-C.S.M. Reșița 5-1 ; Olim-

pia București-Tractorul Brașov 2-0. 
In clasamentul seriei conduce 
Farul cu 28 puncte ; Seria a IIl-a 
Vagonul Arad-lndustria Sirmii Cîm- 
pia Tur zii 3-3 ; Mureșul Tg. Mu- 
reș-Corvinul Hunedoara 3-0; 
C.S.O. Baia Mare-Crișul Oradea 
2-0 ; Arieșul Turda-Rapid Tg. Mu
reș 5-0. Pe primul loc in clasa
ment continuă să conducă Crișul 
Oradea cu 27 puncte.

Haltere

(Agerpres)

în ziua a doua a campiona
telor unionale de haltere de la 
Tbilisi, Vladimir Beliaev (cat. 
semimijlocie) a stabilit un nou 
record mondial la stilul 
„smuls" cu o performanță de 
137,5 kg. Vechiul record al lu
mii era de 137 kg, și aparținea 
altui halterofil sovietic, Ale- 
xandr Kurînov. Vladimir Be
liaev este în vîrstă de 21 ani.

în cultură neirigată” sînt prezen
tate pe înțelesul tuturor regulile 
științifice de cultivare a porum
bului pentru iboabe, începînd de 
la lucrările de pregătire a solului 
și însămînfare, pînă la lucrările de 
întreținere își combatere a dăună
torilor. Broșura este bogat ilustra
tă cu exemple concrete din gos
podăriile colective, și ea poate 
coh3titui un ajutor prețios pentru 
cofeCti^Tștii tcare lucrează în a-

r WJv-.y. ■
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cesfe zile la întreținerea culturi
lor.

O altă broșură, apărută de cu
rînd în Editura Politică este inti
tulată „Pentru o producție de 
50.000.000 hectolitri de lapte". 
Hrănirea rațională a vacilor cu 
lapte, rafiile științifice de întreți
nere și de producție, îngrijirea 
animalelor proprietate obștească 
pe baza unui program de grajd 
stabilit științific, cum trebuie fă
cute adăposturile, mărirea numă
rului de vaci pe baza prăsilei

(Agerpres)
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MARCA FABRICII

Un grup de sutdenfi clujeni in excursie
Foto: AGERPRES

nerali și ofițeri superiori, aca
demicieni, și alți oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției a avut 
loc un concert prezentat de 
Nonetul ceh.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★
Cu prilejul celei de-a 17-a 

aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, Jaroslav Syko
ra, însoțit de membrii amba
sadei, a depus miercuri dimi
neață o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

în dimineața aceleiași zile, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Sovietici 
din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și Mi
nisterului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost de față amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin, și 
membrii ambasadei.

(Agerpres)
------•------

Ne oprim lingă o mașină de 
urzit. Pe neașteptate, o tinără 
brunetă, îmbrăcată într-un 
halat albastru, oprește mași
na. Miînile ei aleargă dibace 
prin firele albe. Iată și firul 
cu pricina. Un „nod țesăto- 
resc" și toiul e în ordine. Ma
șina pornește din nou. Cit a 
durat ? O secundă, două 1

— Inovația aceasta cu be cu- 
lețul semnalizator, aparține 
unui grup de electricieni din 
fabrică — ne lămurește Elena 
Fechete. în mașina de urzit au 
fost montate niște lamele, 
care, la ruperea firului, cad și 
asigură oprirea automată. în 
același moment se aprinde și 
beculețul semnalizator.

— Știți ce înseamnă asta ? 
Că țesătoarele vor primi nu
mai fire de bună calitate. 
Deși simplă, inovația a adus 
importante economii.

Pătrundem acum in secția 
țesătorie. O sală spațioasă și 
luminoasă. Printre războaie, 
zeci de tinere muncitoare ur
măresc cu atenție goana neîn
treruptă a suveicii.

Ne oprim lingă un război 
admirind jocul dibaci al mii- 
nilor unei țesătoare. E Cristina 
Erdos. A venit in fabrică in 
urmă cu nouă ani ca munci
toare necalificată. Aici a în
drăgit meseria de țesătoare și 
nu după multă vreme s-a ca
lificat. Astăzi e fruntașă. Țesă
turile ei sînt numai de cali-

La împăduriri
în primăvara aceasta, brigada 

a V-a Cusuiș din raza Ocolului 
silvic Sudrigiu, a primit sarcina 
să împădurească o suprafajă de 
10 ha. Cu toate greutățile pro
vocate de intemperii, printr-o 
bună organizare a muncii, planul 
a fost realizaf înainte de ter
men cu 15 zile.

Din cele 10 ha împădurite, un 
hectar a fost împădurit prin 
munca patriotică a utemiștilor 
din satele Lazuri de Beiuș, Hin- 
chiriș și Cusuiș, economisindu-se 
astfel suma de 1.337 lei. Merită 
evidențiați utemiștii Mafeiaș 
colae, Popa Vasile, Mafeiaș

gusfin, Oancea Nicolae, Pîrzan 
loan, Purza Traian, Cordoș 
Gheorghe și alții penfru entu
ziasmul și priceperea cu care au 
muncit.

De asemenea, utemiștii au 
strîns cantitatea de 102 kg să- 
mînță de :alcîm care va asigura 
puieții ce se vor planta în anul 
1963 pe terenurile degradate 
din raza comunelor Tieni și La
zuri de Beiuș, realizîndu-se ast
fel o economie de 1.370 lei.

Ni-
Au-

ILIE HASAN
corespondent voluntar

tatea I. Dar hai mai bine 
să vedem graficele de produc
ție. Pe ele sini trecute zilnic 
realizările țesătoarelor în în
trecerea socialistă precum și 
calitatea țesăturilor. Astfel, 
fiecare muncitoare își poate da 
seama în fiecare zi de felul 
în care a lucrat.

în fabrică, calitatea produ
selor s-a îmbunătățit. Anul 
trecut, colectivul de țesătoare 
a realizat peste plan 7 6.17 J m 
pătrați de calitate „e^ra".

Frintre fruntașe s-z numără 
și tinerele Ida Gali și Ana 
Galiș.

Și acum să trecem și pe la 
controlul tehnic de calitate. A- 
plecați deasupra materialului, 
tovarășii de aici urmăresc cu 
atenție sulurile nesfirșite care 
alunecă sub ochii lor. Nu tre
buie să le scape nici cea mai 
mică defecțiune. Dar sulul se 
deapănă metru cu metru, oră 
cu oră la fel de liniștit și 
neîntrerupt. Apoi pe baloturile 
de stofă este prins un carto
naș triunghiular : Fabrica tex
tilă „Vasile Roaită" — Oradea 
— calitatea I.

— Aceasta este produsul 
muncii ncastre — spune mai
strul Tiberiu Șerban. Și-n 
ochii lui, ca și a tuturor ce
lorlalți, se citește bucurie și 
mîndrie.

Informație
s-aMiercuri după-amiază 

înapoiat în Capitală venind 
din Austria, delegația de zia
riști romîni condusă de Nestor 
Ignat, președinte al Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă.

Ziariștii romîni au vizitat 
Austria la invitația guvernu
lui austriac 
vederi cu 
din această

și au avut între- 
persoane oficiale 
țară.

(Agerpres)

(Urmare

Ajutor tovărășesc
Mulți dintre studenții gru

pei 103 a anului I, de la In
stitutul de științe economice 
„V. I. Lenin" din București, 
întîmpinau greutăți, la în
ceput, la teoria evidenței con
tabile. Unii credeau că nu vor 
face față, acestei discipline. A 
intervenit insă ajutorul cole
gial, tovărășesc al colectivului. 
Printre noi se află studenți 
veniți din producție care au 
lucrat în acest 
va ani. Pentru 
dența contabilă 
tuie o noutate.

domeniu ciți- 
aceștia evi- 

nu consti-
Ei se prezen-

tau mai pregătiți la semina- 
rii decit studenții veniți 
din școlile medii. în urma 
unui seminar s-a hotărit ca 
cinci dintre cei mai buni stu- 
denți să conducă grupele de 
întrajutorare. Studiind în co
lectiv, ajutindu-ne unii pe alții 
în mod colegial, tovărășesc, 
am reușit să învingem greu
tățile și la acest obiect. în 
aceste zile, colectivul grupei 
103 a început recapitularea 
materiei pentru examene.

DRAGAN L. PETRE 
student

Ce facem duminica?
din pag l-a)

însă în plus unminica cere 
program mai deosebit, care să 
antreneze mai mulți tineri, un 
program la care tinerii sa fie 
nu numai simpli spectatori, 
dar sa și participe la organi
zarea lui.

în primul rînd duminica la 
clubul întreprinderii trebuie 
să se desfășoare cea mai bo
gata activitate din toată săp- 
tămîna, faptul fiind absolut fi
resc, necesar. E inexplicabil 
de ce duminica formațiile ar
tistice de la întreprinderea 
„Proletarul" nu obișnuiesc să 
prezinte spectacole la club, nu 
se organizează seri de dans la 
care ar putea participa tineri

din toate cele trei schimburi. 
Duminica ar trebui organizate 
și vizionări de spectacole (film 
și teatru) în colectiv, vizionări 
la care să participe cît mai 
mulți muncitori.

Mulți tineri muncitori ar 
vrea sa meargă în excursii, să 
viziteze Bicazul, Săvineștii, O- 
neștii, Romanul precum și alte 
centre industriale din regiune. 
Duminica e ziua cea mai in
dicată pentru organizarea 
excursiilor, a reuniunilor de 
dans.

Unii dintre tineri, pasionați 
iubitori ai sportului, își amin
tesc că anul trecut, în parcul 
Bistrița, au fost organizate de 
către fabrica lor interesante 
serbări sportive la care parti-

cipa majoritatea tinerilor 
muncitori. Anul acesta însă 
(deși primăvara a venit de 
mult, deși au fost zile de du
minică însorite) nu s-a mai 
organizat nici o astfel de ser
bare.

întrebarea „ce faci dumini
că" ? trebuie să fie precedată 
de o altă întrebare : „Ce pre
gătiți pentru ca duminică ti
nerii să aibă la dispoziție un 
program cit mai bogat, cît mai 
interesant ?“ E întrebarea pe 
care, săptămînă de săptămină, 
trebuie să și-o pună membrii 
comitetului U.T.M., de la în
treprinderea „Proletarul".

ALEXANDRU POPESCU

In parcul Herăstrău.
Foto : AGERPRES
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Constructorii de mașini agricole 
în întrecere

proprii, iată numai cîteva din pro
blemele deosebit de interesante 
despre care vorbește această bro
șură. Din paginile ei, cititorii de 
la safe, pot afla (despre experien
ța bună în obținerea unor pror 
duefii mari de lapte, ia unor cres
cători de animale fruntași din di
ferite gospodării agricole de stat 
și colective din țară.

Experiența bună ța unor gospo
dării agricole de stat și colective 
fruntașe ca G.A.S, Giarmata, G.AC. 
Săveni și laltele, în privința creș

terii păsărilor, este prezentată în 
cuvinte simple, în broșura ,,La o 
sută de hectare cel puțin 500—600 
de păsări". Cum se poate obține 
o producție ritmică de ouă, cum 
se pot construi adăposturile bune 
și ieftine pentru păsări, cum se 
poate apăra sănătatea acestora, 
sînt numai cîteva din întrebările 
la care broșura răspunde prin re
comandarea celor mai înaintate 
reguli (zootehnice.

„Struguri de masă", este intitu
lată o altă interesantă bro

șură în care sînt prezentate 
cele mai productive varie
tăți de struguri din țara noa
stră, precum și raionarea acestora. 
Broșura face o mențiune specială 
în ce privește extinderea culturii 
soiurilor de masă Afuz-Ali, Mus
cat de Hamburg, Chasselas dore 
etc.

Toate taceste broșuri se găsesc 
de vînzare la librăriile și chioș
curile de difuzare a cărților din 
țară.

(Urmare din pag l-a) 

fost urmărit punct cu punct. Și 
unii și alții au luat măsuri pen
tru aprovizionarea la timp cu ma
teriale, pentru repararea sculelor, 
pentru asigurarea frecvenței regu
late la lucru. Zilele trecute, mem
brii celor două brigăzi s-au in- 
tîlnit pentru stabilirea rezultatelor.

— Noi am dat piese peste 
plan pentru 20 de combine, au 
spus cei de la (ltobe“.

— Și noi tot pentru 20... Con
trolul de calitate nu ne-a respins 
nici o piesă în această perioadă..,

— Nici nouă nu ne-a respins. 
In brigada noastră nici un mun
citor n-a lipsit nemotivat, n-a în- 
tîrziat.

— Și la noi în brigadă lucru
rile s-au petrecut la fel. Nici o 
abatere de la disciplina de pro
ducție...

Ce mai I Pînă la urmă nu s-a 
putut stabili care brigadă a lu
crat mai bine. Un singur lucru a 
fost însă clar: amîndouă brigă
zile sînt fruntașe. In folosul 
uzinei, al combinei, al crește
rii belșugului de pîine,

★
In activitatea uzinei se întîmpla

în prezent un fapt deosebit: cu
rînd va începe montarea combi
nelor pe bandă rulantă. Asta va 
însemna o sporire considerabilă a 
productivității muncii.

Ca să poți lucra folosind noua 
tehnică trebuie însă să înveți. De 
aceea, la ora aceasta toți munci
torii de la montaj învață. Lecțiile 
de la cursurile de ridicare a ca
lificării au fost adaptate noilor 
sarcini. In fiecare brigadă au loc 
instructaje.

— Dar întrecerea ?
— Obiectivele rămîn aceleași. 

Se adaugă doar unul i învățătura. 
La stabilirea fruntașilor va conta 
de data aceasta și calificativul pe 
care specialiștii ni-l vor da pentru 
însușirea noijor cunoștințe.

★

Zeci de combine nou-nouțe, a- 
devărate nave argintii, pornesc zi 
de zi de la „Semănătoarea" spre 
ogoarele țării. Muncitorii au tre
cut în aceste mașini o parte din 
energia, din cunoștințele, din dra
gostea lor pentru înflorirea ogoa
relor socialiste ale patriei, E con
tribuția muncitorilor de la „Se
mănătoarea" la sporul de pîine 
al țării.



PRAG A: Entuziasta sărbătorire
mpisti a Zilei eliberării

Conferința pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 9. — De la trimi
sul special Agerpres, N. Pui- 
cea : în ședința din 9 mai a 
Comitetului celor 18 state 
pentru <’ 
occidentali au ,______
tendința vădită de a inter
preta memorandumul neu
trilor în problema încetării 
experiențelor nucleare în așa 
fel îneît să-l adapteze la ve
chea lor poziție. Delegația pu
terilor^ occidentale caută în 
fond să descopere în prevede
rile memorandumului princi
piul obligativității controlului 
internațional la fața locului, 
cu toate că el prevede o altă 
formă de control — controlul 
internațional bazat pe postu
rile naționale de control exis
tente.

în ședința de miercuri, re
prezentanții țărilor neutre 
și-au afirmat din nou punctul 
lor de vedere susținînd cu tă
rie memorandumul cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare. Reprezentantul Indiei 
a arătat printre altele : că 
propunerile și obiectivele me
morandumului celor opt con
stituie în continuare o bună 
bază de discuții șî că aceste 
țări nu intenționează să inter
preteze pe fragmente acest 
document.

După declarația reprezen- 
tantului Angliei, care a încer
cat să prezinte în culori tran
dafirii poziția țărilor occiden
tale în subcomitet, s-a dat cu
vîntul reprezentantului sovie
tic, V. A. Zorin.

Referindu-se la știrile potri
vit cărora Franța a efectuat 
o experiență subterană și că 
această experiență a fost de
tectată de sistemul național 
de detectare al Statelor Unite, 
reprezentantul sovietic a.spus: 
Acest fapt denotă două Iu- 
cruri: în primul rînd el con
firmă teza formulată in repe- 
tate rînduri de noi că toate 
experiențele de mică intensi
tate, inclusiv cele subterane, 
pot fi detectate cu ajutorul 
sistemelor naționale de detec
tare, și, în al doilea rînd, el 
dovedește că Franța nu nu
mai că efectuează experiențe, 
ci și. refuză să ia parte la tra
tativele cu privire la înceta
rea experiențelor și nu a de
clarat niciodată că va adera 
la tratatul care va fi încheiat 
de cele trei puteri nucleare.

V. A. Zorin a declarat că 
dacă Franța, aliată a Statelor 
Unite și a Marii Britanii, nu 
va adera la un tratat de in
terzicere a experiențelor nu-

dezarmare delegații
manifestat

și nu își va asuma
Sovietică

cleare 
obligații, Uniunea 
nu va semna un asemenea tra
tat.

Amintind că reprezentanții 
țărilor autoare ale memoran
dumului s-au pronunțat împo
triva interpretării arbitrare a 
acestuia, V. A. Zorin a decla
rat : Dacă puterile occiden
tale vor încerca însă să inter
preteze memorandumul în 
Iul lor și să ne pretindă 
fim de acord cu această 
terpretare, să ne atragă 
vechile poziții, declarăm 
aceste tratative sînt inutile.

Luînd apoi cuvîntul, delega
tul R. P. Romîne, G. MACO- 
.VESCU, a arătat că în pre
zent, la două luni de la des
chiderea lucrărilor Comitetu
lui pentru dezarmare și de la 
începerea în acest cadru a dis
cuțiilor asiipra încheierii unui 
acord privind interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, 
nu s-a realizat nici un pro
gres în această problemă. Dele
gatul R. P. Romîne a subli
niat că această situație a fost 
provocată de poziția nerealistă 
a puterilor occidentale, care 
condiționează interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
de acceptarea unui control 
internațional, deși experiența 
arată că mijloacele naționale 
sînt cu totul suficiente pentru 
a se constata și identifica 
orice explozie nucleară, indi
ferent unde s-ar produce ea.

Referindu-se la memorman. 
dumul celor 8 țări neutre, 
G. MacoveScu a subliniat că 
Uniunea Sovietică a acceptat 
acest memorandum ca o nouă 
bază de discuție, în timp ce 
S.U.A. și Anglia au rămas pe 
vechile poziții, respingînd in 
fond ideile xormulate în do
cumentul respectiv.

Insistînd în continuare asu
pra obligativității controlului 
internațional, a arătat dele
gatul romîn, delegațiile ce
lor două puteri occidentale 
au acceptat în vorbe 
morandumul celor opt țări 
neutre, dar în același timp au 
recurs la diverse stratageme 
pentru a-i schimba radical 
sensul.

Am vrea, a spus în conti
nuare G. Macovescu, să ară
tăm cît de lung este drumul 
parcurs de puterile occiden
tale într-un timp relativ scurt, 
în mai puțin de o lună, de la 
poziția inițială de respingere 
a propunerii celor opt pe con
siderentul câ ea atribuie sta-
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Cuvintarea șefului delegației R. P. R., Gogu RădulticM
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telor dreptul de a aprecia dacă 
este sau nu cazul unui control 
internațional, pînă la afirma
ția actuală că memorandumul 
ar conține teza contrarie și 
anume că ar implica obligati
vitatea controlului internațio
nal și că orice altă interpre
tare ar fi exclusă.

Subliniind că toate acestea 
pun sub semnul întrebării 
existența unui interes din 
partea puterilor occidentale 
de a încheia un tratat care să 
interzică experiențele cu arma 
nucleară, delegatul romîn a 
arătat că este necesar ca co
mitetul să audă, in sfîrșit, o 
explicație clară din partea 
delegațiilor americană și bri
tanică.

în aceeași ședință au mai 
rostit cuvîntări delegații An
gliei, S.U.A., Suediei. Ceho
slovaciei, Mexicului, Bulgariei. 
Următoarea ședință plenară a 
fost fixată pentru ziua de 11 
mai.

PRAGA 9 (Agerpres). — La 
9 mai, poporul cehoslovac a 
sărbătorit a 17-a aniversare a 
eliberării patriei sale de către 
Armata Sovietică de sub ju
gul fascist. După cum anunță 
Ceteka, cu prilejul acestei 
sărbători la Praga a avut loc 
o paradă militară.

La paradă au asistat Anto
nin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din
și președintele R. S. Ceho
slovace, Viliam Siroky, pre
ședintele guvernului, și alți 
conducători ai R. S. Ceho
slovace.

Cehoslovacia

B. Lomsky, ministrul A< 
părăril Naționale al R.S. Ceho
slovace, a rostit o cuvîntare.

După parada care a avut 
loc a urmat o mare manifesta
ție a oamenilor muncii din 
Praga.

în fața a zeci de mii de ma- 
nifestanți care ovaționau în 
fața tribunei pe conducătorii 
partidului și guvernului, au 
luat cuvîntul A. Novotny, pre
cum și L. F. Ilicev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., șeful delega
ției P.C.U.S, și A. I. Eremen
ko, mareșal al Uniunii So
vietice. Pregătiri

Adunarea solemna de la Moscova
consacrată Zilei Victoriei

MOSCOVA 9 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția 
TASS, miercuri seara, in Sala 
Coloanelor a Casei Sindicate
lor a avut loc adunarea solem
nă organizată de Comitetul so
vietic al veteranilor de război, 
cu prilejul celei de-a 
niversări a victoriei 
Germaniei fasciste.

Cei peste 2.000 de 
panți — luptători

17-a a- 
asupra

partici- 
pentru a-

încheierea tratativelor 
sovieto-indonezierie

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 8 mai 
s-au încheiat cu succes trata
tivele sovieto-indoneziene de 
la Moscova. A fost încheiat un 
acord, care constituie un nou 
pas în întărirea 
prietenie dintre 
țări.

A. Kosîghin, 
președinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., luînd cu
vîntul la recepția oferită de 
guvernul sovietic în cinstea 
delegației guvernamentale in
doneziene, a arătat că.în pro
blema Irianului de Vest colo
nialiștii au pornit un joc 
periculos care poate avea con
secințe serioase.

„Guvernul nostru și întregul 
popor sovietic sprijină întru 
totul și pe de-a întregul re
vendicările poporului indone
zian cu privire la restituirea 
Irianului de vest Indoneziei" 
— a declarat Aleksei Kosîghin.

Exprimînd recunoștința gu
vernului și poporului. indone
zian față de guvernul și po
porul sovietic, doctorul Suba.n- 
drio locțiitor al ministrulai-

relațiilor de 
cele două

prim-vice- 
de

prim și ministrul Afacerilor 
Externe al Indoneziei, a arătat 
în cuvintarea sa că ajutorul 
material pe care Indonezia îl 
va obține potrivit acordului 
încheiat nu va fi folosit în 
scopuri agresive. „Noi îl vom 
folosi numai pentru elibera
rea întregului nostru teritoriu 
și pentru consolidarea păcii pe 
acest teritoriu".

pararea Moscovei și Volgogra- 
dului, ai Leningradului ase
diat, au păstrat un minut de 
tăcere în amintirea celor care 
și-au dat viața pentru victoria 
asupra fascismului.

In sală au fost aduse stea
gurile de luptă ale diferitelor 
unități militare.

Mareșalul Uniunii Sovietice, 
V. D, Sokolovski, care a pre
zidat această adunare, a subli
niat că nici un falsificator al 
istoriei nu va reuși să dezmin
tă adevărul de netăgăduit 
despre fapta eroică a poporu
lui sovietic, care a dus pe 
umerii săi povara principală a 
luptelor și care a avut un rol 
hotăritor în zdrobirea hitleris- 
mului.
Participanții la adunare și-au 

exprimat sprijinul deplin pen
tru politica pașnică a guver
nului sovietic și au vorbit cu 
satisfacție de faptul că Uni
unea Sovietică. țările socia
liste, constituie in prezent o 
forță uriașă, o stavilă de ne
trecut pentru oricare agresor.

Se extinde mișcarea 
grevista in Spania

MADRID 9 (Agerpres). — 
Minerii din Asturia. care au 
intrat în grevă de peste două 
săptămîni pentru sporirea sa
lariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. își conti
nuă lupta revendicativă.

Speriate de amploarea lupte
lor revendicative ale oameni
lor muncii, autoritățile spa
niole încearcă să intimideze 
cu forța pe greviști pentru

pentru Festival
Tincrctul din peste 100 de 

țări se pregătește pentru Festi
valul de la Helsinki.. Se presu
pune că în acest scop la Hel
sinki vor sosi 7.000 de tineri din 
țările europene. Țările Asiei și 
Africii vor fi reprezentate prin 
2.000 de participanți. 1.300 de 
tineri și tinere vor sosi din A- 
merica de sud, aproximativ 500 
— din America de nord. 700— 
800 — din țările Orientului 
Apropiat și din Australia.

PESTE HOTARE
PARIS 9 (Agerpres). — în 

incinta localului Asociației 
„Tourisme et travail” din 
Montpellier s-a deschis recent 
expoziția documentară și de 
artă populară românească.

ir

a-

In Republica Fe
derală Germană 
s-a desfășură! un 
puternic și im
presionant marș 
al păcii, împo
triva înarmării 
atomice. La
ceastă acțiune au 
luat parte un 
mare număr de 
oameni din dife
rite pături ale 
populației și de 
cele mai diverse 
convingeri poli
tice. In fotografia 
noastră : plecarea 
din Duisburg a 
participanților la 
marșul împotriva 
înarmării atomice.

Puternice acțiuni de protest
împotriva experiențelor

nucleare americane

GENEVA 9 - De la trimi
sul special Agerpres, N. Pui- 
cea :

La 9 mal au continuat lu
crările Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

In ședința de după-amiază 
au continuat discuțiile asupra 
punctului 9 al ordinei de zi. 
Au luat cuvîntul reprezentan
ții Greciei, Austriei, Spaniei, 
Portugaliei, Rominiei, repre
zentantul F.S.M.

In cuvintarea sa, șeful dele
gației R. P. Romine, GOGU 
RADULESCU, ministrul Co
merțului Exterior al R. P. Ro
mine, a spus între altele :

Examinarea, situației econo
mice din Europa in timpul a- 
nului trecut prezintă întot
deauna interes în cadrul lu
crărilor sesiunilor Comisiei E- 
conomice pentru Europa pen
tru că ea oferă posibilitatea 
de a cunoaște în amănunt nu 
numai diferitele realizări și 
tendințele economice ale țări
lor membre, ci totodată posi
bilitățile existente in domeniul 
colaborării internaționale paș
nice. Considerat în ansamblul 
săut potențialul economic al 
Europei a crescut fără încetare 
și poate permite o intensifi
care substanțială a relațiilor 
economice intraeuropene. Ar 
fi însă o greșeală să se vor
bească aici numai de factorii 
care contribuie la dezvoltarea 
economiei Europei, de a men
ționa numai interesul pe care 
îl prezintă o largă cooperare 
economică europeană pentru 
toate țările continentului nos
tru, fără a semnala totodată 
tendințele care se manifestă de 
cîțiva ani cu o forță crescîndă 
în Europa occidentală și care 
frinează cooperarea economică 
pentru ansamblul Europei. 
Măsurile protecționiste și dis
criminatorii, pe care unele țări 
occidentale le iau față de alte 
țări, pot obliga țările lezate în 
interesele lor să ia măsuri de 
apărare. In aceste condiții, Co
misiei Economice pentru Eu
ropa ii revine un mare rol; ea 
trebuie să fie nu numai o tri
bună pentrurdiscuții, dar și. un 
organism . eficace de acțiune 
care să asigure o colaborare 
economică cît mai largă cu 
putință în folosul tuturor ță
rilor membre și în interesul 
dezvoltării forțelor productive 
ale Europei.

In continuare, șeful delega
ției R. P. Romîne s-a referit 
pe larg la succesele dobîndite 
de țara noastră în dezvoltarea 
multilaterală a economiei sale. 
El a spus : Economia naționa
lă a R. P.'Române se cârabte- 
rizează prin dezvoltarea pe o 
linie continuu ascendentă, prin 
echilibru și stabilitate, în toate

ramurile de activitate inregis- 
trindu-se creșteri armonioase 
șt intr-un ritm susținut. Pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pentru anul 1961, 
elaborat pe baze științifice, a 
fost îndeplinit și depășit, ceea 
ce dovedește caracterul sâu 
realist. In continuare, vorbito
rul a citat date concrete pri
vind progresele induitriei in 
R. P. Romînă, precum și creș
terea producției agricole vege
tale și animale.

Succesele obținute în timpul 
primilor doi ani ai plănuită 
economic de șase ani, a spus 
în continuare Gogu Radulescu, 
creează condiții favorabile 
pentru continua dezvoltare a 
economiei noastre naționale.

Ocupindu-se de partea di-. 
studiul privind dezvoltarea 
economiei țărilor europene, a- 
părut în - - - 
pentru 
ră 
că

Buletinul Economic 
Europa, care se refe- 
dezvoltarea. economi- 

Rominiei, șeful dele- 
romine a spus: Cu 
că studiul nu reflectă
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a-i determina să înceteze 
lupta. 4

In regiunea San Sebastian, 
notează France Presse, la 
8 mai s-au semnalat ciocniri 
intre poliție și greviștii care 
demonstrau pașnic în fața 
fabricii de material rulant 
din Beaj^in.

Agenția France Presse rela
tează că. in semn de solidari
tate cu minerii din Asturia. 

* la 8 mai au declarat grevă 
cei aproape 10.000 de munci
tori ai comhrnatuluî siderur
gic dm Btsraia nuawilorii de 
Ia șantierul naval Eusealdina 
și de la două urme metalur
gice din aceeași provincie, 
precum și minerii de la nu
meroase mine din provinciile 
Lece, Cordoba și Andaluzia.

CANNES 9 (Agerpres). - La 
cel de-al XV-lea Festival in
ternațional al filmului de ra 
Cannes participă anul acesta 
35 de țări, printre care și R. P. 
Romînă.

Romînia prezintă la festi
val filmul artistic „S-a furat 
o bombă", filmul- documentar 
de scurt metraj „Voroneț" și 
un jurnal cinematografic.

Delegația romînă prezentă 
la festival este alcătuită din 
Paul Cornea, directorul gene
ral al Centrului de producție 
cinematografică București, re
gizorul Ion Popescu-Gopo și 
artiștii Lica Gheorghiu și Iurie 
Darie.

★

DJAKARTA 9 (Agerpres). — 
Recent a avut loc Ia Clubul 
presei din Djakarta, precum și 
Ia Ministerul Distribuției prezen
tarea filmului „Vizita președin
telui Sukarno în R.P.R. în anul 
1961”.

Totodati au fost prezentate 
filmele „Valea Ialomiței-’, 
„Scurtă irtorie", „Băieții noștri” 
și altele.

Filmele a-au bucurat de un 
frumos succea.

zează aproximativ 1.300 de 
întreprinderi.

WASHINGTON.—La 8 mai, 
în regiunea insulelor Crist- 
mas. Statele Unite au efectuat 
a 6-a explozie nucleară în 
atmosferă. Comisia pentru e- 
nergia atomică a anunțat că 
dispozitivul nuclear a fost 
lansat din avion.

HAVANA. — La Havana a 
fost semnat acordul sovieto- 
cuban pentru acordarea de a- 
jutor tehnic Cubei în dezvol
tarea industriei 
cordul prevede
unei uzine de îngrășăminte 
axotoase în Cuba, a unei sec-

chimice. A- 
construirea

CANBERRA 9 (Agerpres). 
— La 8 mai au sosit la Can
berra, venind din Sydney și 
Melbourne, delegații ale parti
zanilor păcii pentru a pro
testa împotriva experiențelor 
nucleare ale Statelor Unite 
efectuate în Oceanul Pacific.

în numele participanților 
la demonstrațiile de masă 
care au avut loc recent la 
Sydney și Melboitrne, mem
brii delegațiilor au înmânat 
guvernului australian o rezo
luție în care protestează îm
potriva experiențelor nucleare 
efectuate de Statele Unite.

în ''timp ce delegațiile parti
zanilor păcii se află la Can
berra. în celălalt mare oraș 
australian, Sydney, s-au orga
nizat timp de 12 ore în fața 
consulatului american pichete 
de protest împotriva 
riențelor americane din 
ceanul Pacific.

★

ATENA 9 (Agerpres). — 
Atena a avut loc la 7 mai 
adunare de masă organizată

expe-
O-

La
o 

de

„Mișcarea muncitorească pentru 
pace și ’ 
la care 
muncii 
numele 
panții 
vehement împotriva experiențe
lor americane cu arma nucleară, 
împotriva transformării insulei 
grecești Creta într-o bază rache- 
to-nucleară a N.A.T.O., precum 
și împotriva hotărîrilor sesiunii 
de la Atena a Consiliului 
N.A.T.O., întrucît aceste hotărîri 
sint îndreptate spre intensifica
rea continuă a încordării inter
naționale.

Toți cei care au luat cuvîntul 
la adunare s-au pronunțat pen
tru dezarmare generală și totală 
sub un control internațional ri
guros și în sprijinul Congresului 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace care va avea loc la 
Moscova.

Intr-o rezoluție adoptată la 
adunare se arată că poporul grec 
nutrește dorința cea mai sinceră 
de a trăi în pace și prietenie cu 
toate popoarele.

dezarmare din Grecia”, 
au participat oameni ai 
din Atena și Pireu. In 

poporului grec, partici- 
la adunare au protestat

Presa greacă crit?
hotărîrile Consiliului N.A.T.O.

ATENA 9 (Agerpres). — Mai 
multe organe de presă grecești 
critică cu asprime hotărîrile se
siunii de la Atena a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., referi
toare la Grecia. Ziarul „Ța Nea” 
scrie că hotărîrea N.A.T.O. de a 
se întemeia un consorțiu special 
pentru studierea problemei acor
dării de ajutor Greciei implică 
aservirea ei economică de către 
țările membre ale N.A.T.O. Blo
cul burghez de opoziție — „U- 
niunea de centru” — 
în presă o declarație 
arată că hotărîrea 
dezminte afirmațiile 
mentale cu privire la prosperi
tatea economică a Greciei. Țara, 
se spune în declarație, este 
strirită de imensele cheltuieli 
pentru apărare, care cresc an 
de an.

După cum subliniază ziarul 
„Ethnos”, hotărîrile N.A.T.O. în 
privința Greciei îi vor impune 
majorarea cheltuielilor militare. 
In legătură cu această hotărîre,

ziarul „Avghi” scrie că Grecia 
suportă de pe acum o povară ce 
îi întrece puterile, că în fiecare 
minut în țară se cheltuiește pen
tru scopuri militare uriașa sumă 
de 300.000 de drahme, iar defi
citul bugetului atinge circa 3 
miliarde de drahme.

a publicat 
în care se

N.A.T.O.
guverna-
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ții pentru producția superfos- 
fatului și efectuarea unor lu
crări de prospecțiuni și 
plorări geologice.

ex-

NEW YORK. — După 
relatează corespondentul 
la Cap Canaveral al agenției 
Associated Press, racheta cos
mică „Centaur", destinată 
plasării pe orbită a unei în
cărcături utile cu o greutate 
de 4,5 tone și trimiterii de 
mari încărcături utile spre 
Lună, Marte și Venus, a ex
plodat în 
după 50 de 
sarea ei în 
rimental.

cum 
de

aer, aproximativ 
secunde de la lan- 
primul zbor expe-

Dificultățile 
școlii engleze

la 
u 

gației 
toate 
sub toate aspectele realizările 
țării noastre, concluzia autori
lor este evidentă, citez: „Romî
nia se plasează printre econo
miile cele mai dinamice ale 
Europei...**. „Creșterea venitu- 

" lui național al Rominieț in 
perioada 1950-1960 cu o medie 
anuală de peste 10 la sută re
prezintă un ritm de creștere 
dintre cele mai rapide care au 
fost înregistrate în Europa in 
timpul acestei perioade și care 
depășește de departe ritmurile 
pe care Romînia le-a cunoscut 
între cele două războaie**, a- 
dică sub vechilii regim. Regre
tăm — a continuat vorbitorul 
— că adesea faptele nu sint 
tratate în studiu decît într-o 
manieră descriptivă, fără ca 
esența lucrurilor să fie scoasă 
în evidență. în ciuda acestui 
fapt, și cu toate că noi avem 
rezerve asupra modului în care 
multe probleme sint tratate în 
studiu, considerăm că punctul 
de vedere' asupra dezvoltării 
economiei Rominiei reprezintă 
6 contribuție pentru o mai 
bună cunoaștere a realităților 
țării noastre, mai ales dacă 
cei care se interesează știu să 
găsească esențialul: tabloul 
unei economii echilibrate, in 
plină dezvoltare și permanen
tă ascendență, în puternic con
trast cu situația din țara 
noastră sub vechiul, regim..

în încheiere, ministrul. Co
merțului R. P. Romîne a spus : 
Considerăm că discuțiile care 
s-au purtat asupra acestui 
punct important al ordinei de 
zi vor contribui., la descoperi- 
rea. de noi posibilități și de noi 
mijloace în vederea extinderii 
relațiilor' economice. inter euro
pene.

L

Sfaturile din „ Today s Living

n . mare și influent 
ziar care apare i* 
una din cele mmî 
mari și mai influente 
țări ale lumii capi
taliste, a consacrat 
mult spațiu din su

plimentul său ilustrat, unui ar
ticol pe tema : „Cum trebuie să 
se apere copilul dvs. ?” Subtitlul 
acestui articol sună: „Cîteva 
avertismente date de autoritățile 
orășenești”.

Articolul începe cu următoa
rele întrebări surprinzătoare : 

„Ce poate face un copil ca să 
se apere împotriva bandelor de 

1 adolescenți care provoacă încă- 
! ierări ? Ce pot face părinții co- 
, pilului pentru a-l ocroti ?”. In 
I continuare, se arată pe larg ce i 
| se poate intimpla unui copil in 
[ drum spre școală sau venind de 
i la școală : „pot să-l prindă mi- 
* cii răufăcători și să-l bată cu 
i- țevi de plumb sau curele cu 
j cataramă, pot să-l taie cu cuți- 
' tul și, în general, pot să-l mal

trateze în tot felul sau chiar 
să-l ucidă”.

Unde se intimplă toate aces
tea In junglă ? Intr-un lagăr 
pentru infractori de drept co
mun lăsat în părăsire ? Nu. 
Toate acestea se intimplă la 
Neiv-York și’încă în zilele noas- 

I tre. Iar revista se cheamă 
„TODAY’S LIVING”. adică 

I „Viața de azi”. E vorba de un 
I supliment aL ziarului „New-York

(C

tragică realitate
Hrrtll Tribune” menit să fie 
citit, cum s-ar zice, in familie, 
•dică destinat unui foarte larg 
cerc de cititori. întrebările men
ționate mai sus, „Todays Li
ving” a hotărit si le pună re
prezentanților autorităților new- 
yorkeze care se ocupă de invă- 
țimint. Printre aceștia figurează 
directori de școli și conducători 
ai diverselor direcții administra
tive orășenești care se ocupă de 
problemele invățimintului public 
sau de lupta împotriva crimina
lității infantile, inspectori șco
lari etc.

Redacția reristei a rugat aces
te persoane cu autoritate să 
arate ce trebuie să facă azi 
elevii și părinții lor — ținînd 
seama de trista experiență din 
ultima perioadă — „pentru a 
nu deveni victimele huliganilor”.

„Today's Living” a primit o 
serie de răspunsuri și sfaturi. 
Din aceste răspunsuri îți poți 
face o idee edificatoare despre 
atmosfera apăsătoare în care 
trăiesc copiii într-un mare oraș 
american.

Părinților li se recomandă 
să-și deprindă copiii cu diferite 
măsuri de prudență, ca să nu 
cadă victime unui atac bandi
tesc cînd se duc la școală.

In primul rînd, ferește-te de 
colțuri ca să nu fii 
spate — glăsuiesc 
menționatele sfaturi, 
cișările de străzi fă

lovit de la 
unele din
La încru- 

un ocol cît

mai mare, eviți să treci prin 
dreptul curților părăsite, pe lin
gă ganguri, fundături etc. Ține 
ghiozdanul cit mai strîns, nu 
numai cu un singur deget, fi 
opune-te cu toate puterile dacă 
cineva încearcă să ți-l smulgă, 
lată, reprodus textual un ase
menea sfat: „Caută să faci în 
așa fel incit cel care te atacă, 
încercînd să-ți fure lucrurile, să 
fie nevoit să ajungi intr-un loc 
cu mai multă lume, ori să-și 
aleagă altă victimă”.

Mai departe: „nu ieși 
platforma metroului sau a tre
nului local dacă nu mai e ni
meni acolo, nu intra intr-un va
gon gol ; așteaptă pină cînd pe 
platformă apar oameni, și alege 
un vagon cu mai multă lume. 
Fii extrem de prudent cînd 
alegi stația de autobuz... Caută 
să iei autobuzul în locuri ani
mate și cu multă lumină. Ține-te 
cît mai aproape de oameni. Iar 
dacă trebuie să iei vehicolul din- 
tr-un loc retras, apropie-te de 
stație în ultima clipă ca să nu 
trebuiască să aștepți acolo”.

Copiii sînt sfătuiți să meargă 
pe străzi foarte repede și să nu 
se oprească la întretăieri de 
străzi. Mai ales fetele. Lor li se 
dă indicația să . nu pălăvrăgească 
și „să nu se cufunde în propriile 
lor gînduri” căci riscă să nu ob
serve că „într-un gang pîndește 
un grup de huligani gata să le 
violeze”.

P*

Copiilor li se cere să nu mear
gă singuri pe străzi, ci în gru
pări mai mari. Pentru convinge
re se citează următorul caz re
cent 16 huligani înarmați cu 
teri de plumb au atacat 7 cerce
tași ; acestora din urmă le-au 
venit în ajutor alți 6 cercetași 
și împreună au reușit să respingă 
atacuL „Au se recomandă portul 
armelor fi nici folosirea fluie
rului — se arată în indicațiile 
din „T*day • Living”. — Unii so- 
cot că un fluierat puternic îi 
poate speria pe huligani. In rea
litate însă, fluierul sporește pri
mejdia — speriați de alarmă, hu
liganii, care poate voiau doar să 
te ia la bătaie sau să te jefu
iască, te pot ucide”.

In următoarele cîteva alianiate 
se dezbate în amănunt proble
ma : cum să te porți cu huliga
nii ? Să începi discuții cu ei 
sau nu. să fugi sau, dimpotrivă, 
să le plătești cu aceeași monedă.

După ce părinții sînt sfătuiți 
să-și deprindă copiii cu toate mă
surile
trage . .
toate rețetele sînt prea 
eficace; în consecință, se reco
mandă familiei ca remediu ra
dical, ca mijlocul cel mai sigur 
„să se mute din cartierul rău 
famat”.

Toate acestea sînt sfaturi date 
părinților ai căror copii pot că
dea victima huliganilor. Mai de
parte, urmează o serie de sfaturi 
despre felul cum să-ți păzești 
copilul de o altă primejdie : 
aceea de a deveni el însuși 
huligan, infractor.

Problema care se pune în fața 
părinților din New-York e în- 
tr-adevăr serioasă și tragică. Va
gabondajul și criminalitatea in
fantilă, au ajuns foarte departe 
în Statele Unite dacă într-o re
vistă de mare tiraj se publică

acestea de apărare, 
concluzia neașteptată

se 
că 

puțin

asemenea sfaturi pentru copii și 
părinții lor. Se ia drept fapt 
obiectiv un lucru nemaipomenit : 
străzile unui mare oraș sînt în 
stăpînirea huliganilor minori. Iar 
copiii trebuie să se apere cu pro
priile lor forțe.

In ultimul timp, presa ameri
cană a scris foarte mult despre 
criminalitatea juvenilă și despre 
situația imposibilă de pe stră
zile marilor orașe americane, 
care sînt, adesea, realmente blo
cate de bande formate din tineri 
huligani.

Publicînd „sfaturile” sale pen
tru părinții și copiii din New 
York „Today’s Living” nu a fă
cut nici un fel de aluzie la cau
zele care duc la susmenționatele 
stări de lucruri.

Ne vom permite să relevăm 
cîteva din aceste cauze, așa cum 
au fost recunoscute în unele din 
cele mai influente ziare ameri
cane.

— „Șomajul accentuat și 
lipsa de perspective economice 
împing pături largi de tineri la 
periferia societății în promiscui
tate, huliganism, pe calea in
fracțiunii publice” („NEW YORK 
TIMES”).

— „Tineretul nu poate trăi 
fără idealuri iar societatea noas
tră de azi nu-i oferă nimic alt
ceva decît egoism rapace și 
goana sălbatică pentru existență” 
(„BALTIMORE SUN”).

— „Educația culturală a ti
neretului american este la cel mai 
coborît nivel... Presa, radioul și 
televiziunea concurează la titlul 
de cea mai eficace școală pentru 
huligani și criminali” („CHICA
GO TRIBUNE”).

Păcat că sfaturile din „Today’s 
Living” n-au ținut seamă de 
aceste aprecieri judicioase...

RUCĂR

Politica guvernului englez în 
domeniul învăfămîntului a fost, 
criticată cu vehemență la 

conferința sindicatului național al 
profesorilor care a avut loc recent 
la Scarborogh. Conferința a adop
tat in unanimitate o rezoluție care 
condamnă guvernul pentru că nu 
ia măsuri în vederea dezvoltării j 
învăfămîntului din Anglia. Din 
dezbaterile conferinței a reieșit 
că de cîțiva ani guvernul reduce 
sistematic alocațiile pentru învă- 
fămîntul superior, refuzînd să a- 
corde mijloacele necesare pentru 
construcția de noi universități.

Profesorul de matematici J. 
Eaton de la Colegiul de știință și 
tehnologie din Glasgow făctnd un 
calcul minimal a| situației învăfă
mîntului a arătat că 14.150 de ti
neri care doresc sa urmeze școli 
superioare vor rămîne în afara 
universităților engleze în anul 1964 
drept urmare a măsurilor luate de 
guvernul conservator.

însemnări
iiiiiiiiiiiiimniiimiiiiiiimiiiiii

Ministrul britanic al învățămîn- 
tului, David Eccles, se pare că a 
vrut sa confirme aceste aprecieri 
prin traducerea lor în practică 
chiar ceva mai înainte decît prevă
zuse Eaton Eccles a considerat că 
o sursă importantă de „economii" 
pentru. bugetul britanic o consti
tuie și învățămînful. („economii" 
probabil necesare finanțării pro
gramului de înarmare mereu spo
rit). Astfel a hotărî! dînsul să re
ducă programul construcțiilor de 
școli într-o serie de regiuni ale 
țării.

Hotărîrea ministrului a stîrnit 
firește o mare indignare chiar în 
rîndurile unor membri ai comite
telor pentru învățămînt din dife
rite orașe. In legătură cu această 
problemă, Sheila Wright, consilier 
municipal și membru în comitetul 
pentru învățămînt din Birmingham, 
a arătat că sub pretextul econo
miilor bugetare este provocată 
„scăderea nivelului învăfămîntului 
pentru mii de copii , Un grup de 
profesori și intelectuali au editat 
recent la Londra o broșură inti
tulată : „Noul sistem de măsuri 
pentru copii noștri” în care se 
dezvăluie consecințele reducerii 
construcțiilor de școli. In Anglia, 
arată broșura, se resimte de mulfi 
ani o' lipsă acută de localuri de 
școală. Copiii sînt nevoifj să în
vețe în destule clădiri vechi a- 
proape în ruină, unele din aceste 
clădiri datînd încă din secolul tre
cut. Se arată, de asemenea, că 
numărul clădirilor în construcție 
pentru școlile elementare s-a re
dus în ultimii zece ani de la 717 
la 224. In aceste condiții clasele 
au devenit supraaglomerate, pro
fesorii fiind siliți uneori să țină 
lecțiile și pe coridoare,

Opinia publică engleză este tot 
mai neliniștită din cauza măsurilor 
guvernamentale care provoacă o 
grea situație învăfămîntului. Ea nu 
poate fi de acord cu aceste mă
suri cu ă'tîf mai mult cu cît, în 
același timp, guvernul alocă sume 
irpense pentru înarmare. în dome- 
hiuh înarmărilor nu se fac „eco
nomii".

GABRIEL GACIU
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