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Mobilă trainică
și frumoasă

I

1 ombinatul de mo
ți bilă de la Pipera 

! este unul dintre 
i cele mai tinere 

I obiective de in- 
dustrializare a 
lemnului din țara

noastră. înzestrat cu utilaj 
modern, începînd cu mașinile 
pentru debitat materialul și 
terminînd cu agregate spe
ciale pentru finisaj, acest com
binat produce zilnic zeci și 
zeci de garnituri de mobilă 
de diverse tipuri și modele. 
Cumpărătorii apreciază tot 
mai mult calitatea superioară, 
linia elegantă, calitățile pro
duselor acestui combinat.

— îmbunătățirea calității 
mobilei stă în permanență 
în centrul preocupărilor noa
stre — ne spunea tovară
șul Constantin Păun, ingine
rul șef al combinatului. Nu
mai anul acesta au fost apli
cate în producție un număr de 
12 măsuri tehnico-organizatori- 
ce menite să ducă la spori
rea calității produselor. Ast
fel, a fost introdusă șle
fuirea peliculei de lac pe 
toate fazele de lăcuire, ceea 
ce asigură un finisaj superior, 
deci, o calitate sporită. Pro
cesul de șlefuire a contururi
lor pieselor cu profile dife
rite a fost mecanizat, mă- 
rindu-se prin aceasta gradul 
de finisare, piesele executate 
cu ajutorul acestui procedeu 
avînd astfel un aspect plăcut 
și o șlefuire uniformă pe în
treaga suprafață. De aseme
nea, prin confecționarea pere
ților băilor de baiț din ma
teriale inoxidabile se asigură 
conservarea în bune condi
ții a culorii, ceea ce duce 
la o vopsire uniformă a tu
turor pieselor de la aceeași 
garnitură de mobilă.

Cele relatate de inginerul 
șef al combinatului demon
strează că îmbunătățirea ca
lității produselor ocupă un 
loc central în munca de zi cu 
zi a întregului colectiv de 
aici.

La producția de mobilă 
realizată în primele luni ale 
acestui an s-a obținut o con
siderabilă creștere a indicelui 
calității in comparație cu 
anul 1961.

Cîteva discuții purtate cu 
fruntașii în producție, mai
ștrii, șefii de secții și servicii 
au scos la iveală faptul că în 
această întreprindere mai 
există rezerve încă nefolosite 
care ar putea duce la îmbună
tățirea și mai substanțială a 
calității mobilei.

Este cunoscut rolul pe care 
îl are ridicarea calificării mun
citorilor pentru continua îm
bunătățire a calității produse-

lor. Mașinile modeme cu care 
este înzestrat combinatul, gra
dul înalt de tehnicitate, proce
deele modeme de lucru, nu 
pot fi stăpînite de muncitori 
decît numai atunci cînd ace
știa posedă cunoștințe tehni
ce avansate, o pregătire pro
fesională corespunzătoare.

în combinat lucrează peste 
450 de tineri. Pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesio
nale ale acestora s-a organizat 
un ciclu de conferințe pe di
verse teme tehnice. Aceasta 
constituie un lucru bun. un 
început, dar care nu poate fi 
suficient Este necesar ca îm
preună cu conducerea între
prinderii și comitetul sindica
tului, sub conducerea orga
nizației de partid, comitetul 
U.T.M. să se preocupe mai in
tens de ridicarea calificării 
tinerilor muncitori. Organi
zarea în mod diferențiat a 
cursurilor de ridicare a cali
ficării, antrenarea și mobili
zarea tuturor tinerilor la a- 
ceastă formă de îmbogățire 
a cunoștințelor profesirnale 
ar duce la continua creștere 
a gradului de pregătire teh
nică a acestora. Tinerii ar pu
tea aduce o mai mare contri
buție la îmbunătățirea cali
tății produselor. Și. pentru a 
demonstra cele spuse, să con
cretizăm. Tîrărul Ștefan Is- 
trate lucrează la una din ma
șinile de șlefuit mecanic. Cu
noștințele sale profesionale 
nu-i dau însă posibilitatea să 
utilizeze întreaga capacitate a 
mașinii, să realizeze întotdea
una șlefuiri corecte și unifor
me. Și, ca ei mai sint și alți ti
neri i Marin Dima. Mihai 
Strove de ia secția mobilă. 
Ele Gheorghe. Eugen Soare de 
la secția scaune etc. Acțiunea 
de ridicare a calificării profe
sionale trebuie sâ capete un 
caracter cit mai larg, cît mai 
cuprinzător. Comitetul U.T24. 
să folosească forme cît mai 
variate și atrăgătoare care să 
contribuie la continua creș
tere a nivelului de cunoș
tințe tehnice și profesionale 
ale tuturor tinerilor. Cartea 
tehnică să devină un prieten 
pentru tot mai mulți tineri. 
Organizațiile U.TAL să se 
ocupe mai mult de cultivarea 
și dezvoltarea dragostei pen
tru învățătură, pentru conti
nua îmbogățire a cunoștințelor 
tehnice.

Un rol deosebit de impor
tant în îmbunătățirea calită
ții produselor n are buna or
ganizare a producției, a fie
cărui loc de muncă. Și în 
această direcție mai există 
încă rezerve. care nu sînt fo
losite deplin.

Conducerea combinatului

nu a acordat suficientă aten
ție organizării recepției mate
riei prime lemnoase și mate
rialelor auxiliare — hîrtie a- 
brazivă, lacuri și coloranți. 
Din aceasta cauză, se mai în- 
tîmplă ca o parte din che
resteaua destinată construc
ției de mobilă să prezinte 
noduri, crăpături. Ca urmare, 
este și firesc ca, odată ajuns 
in fabricație, acest material 
sâ nu prezinte garanția rea
lizării unei bune calități. La 
debitare și croire nu întot
deauna se folosesc cele mai 
raționale tipare de croire, 
care sâ permită ocolirea păr
ților cu defecte naturale ale 
materialului lemnos. Tot aici 
controlul tehnic interfazic, 
datorită numărului mare de 
piese care se execută, se face 
mar mult prin sondaj, din 
care cauză se mai întimplă 
să -scape- piese cu anumite 
defecte. In consecință, apar 
unele nepotriviri la asambla
rea pieselor, retușările ce se 
execută apoi nu mai sînt in 
măsură să remedieze complet 
neajunsurile ivite iar garnitu
ra de mobilă nu mai întru
nește toate cerințele unei bune 
calități- La sortare și croire
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Proletari din toate țările, uniți-vâ!

ARTEI SOVIETICE
Ansamblul de stat de dansuri 

populare al Uniunii Sovietice 
condus de Igor Moiseev, artist 
al poporului al U.R.S.S. a pre
zentat marți seara un spectacol 
de gală în sala Palatului R. P. 
Romîne.

Au asistat tovarășii Gheor- 
zhe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Colin, Leonte Rău tu, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții 
culturale, un numeros public.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic. ‘

Conducătorii de partid și de 
itat au fost primiți cu puternice 
ovații de asistența.

înainte de începerea spectaco
lului orchestra ansamblului a 
intonat imnurile de stat ale R.P. 
Romîne și UJR.S.S.

în pauza spectacolului, condu
cătorii de partid și de stat s-au 
întreținut cu artistul poporului 
Igor Moiseev.

Spectacolul, care s-a bucurat 
de un mare succes, a prilejuit o 
manifestație de caldă simpatie 
față de solii artei sovietice.

Artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri. .(Agerpres)

Muncitor

cînteia
tineretului
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TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romin, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Trecînd deasupra teritorinlni Republicii Populare Romîne 
în drum spre Republica Populară Bulgaria, vă trimitem dv. 
și poporului frate romin un salut cordial și cele mai bune 
urări.

Bordul avionului „Tu-104'
14 mai 1962

X. HKUȘCIOV

Noi terenuri 
neproductive 

puse în valoare
în primărara aceasta, în gos

podăriile agricole de stat fi gos
podăriile colective au fost exe
cutate lucrări de amenajare a 
terenurilor erodate pe 5.500 de 
ha. Aceste terenuri au fi fost 
plantate cu viță de vie fi 
pomi fructiferi. Acțiunea de 
punere în valoare a terenu
rilor neproductive continuă in 
regiunile Dobrogea, Argeș, Plo
iești, Galații Oltenia, Banat, 
Iași și Cluj, pe o suprafață to
tală de 20.000 hectare. Se 
cută terasări, nivelări de 
mint, canale de scurgere 
reținere a apei în vederea 
lor plantări de viță de vie fi 
pomi.

Aproape jumătate din lucrări
le de terasare a terenurilor se 
fac cu mijloace mecanizate.

exe-

(Agerpres)

Rulmenți

IMBOLD SPR
MOI REALIZĂRI

CihTRAL Al P.M.R., CONSILIULUI DE 
rn'Jn GBEORGHIU-DEJ DE CĂTRE MUNCI-

5Z TARANII COLECTIVIȘTI DIN UNIT ATI 
AGRICOLE SOCIALISTE RECENT DECORATE CU ORDINUL MUNCII CLASA I

Alte unități agricole socia
liste distinse recent de Consi
liul de Stat al R. P. Romîne 
cu „Ordinul Muncii- clasa i 
au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Romin, Consiliului 
de Stat, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal tele
grame prin care mulțumesc 
pentru această distincție, care 
constituie o înaltă apreciere a 
muncii, a realizărilor obținu
te sub îndrumarea și condu-

cerea permanentă a organiza
țiilor de partid și un puter
nic imbold spre noi succese în 
activitatea de viitor.

-Munca unită, sprijinul de 
nădejde ai partidului și sta
tului ne-au adus an de an roa
de tot mai bogate de pe în
tinsele tarlale ale gospodăriei 
noastre colective — se arată 
în telegrama trimisă de co
lectiviștii din satul Totoești 
regiunea Iași. Noi am cules 
anul trecut în medie la hec-
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tar cîte 1.700 kg grîu. 32.400 
kg sfeclă de zahăr, iar de pe 
80 ha peste 4.500 kg porumb 
boabe. Sectorul zootehnic con
stituie comoara colectivei 
Avem astăzi în proprietate 
obștească peste 250 taurine, 
1.000 ovine, 81 porcine și alte
le. Anul trecut, producția de 
lapte planficată a fost depăși
tă cu 300 litri pe fiecare vacă 
furajată. Toate acestea au 
contribuit la mărirea valorii 
zilei-muncă, care în anul 1961 
a fost de 40,30 lei.

In acest an am prevăzut să 
obținem de pe o suprafață în
tinsă 5.000 kg porumb boabe 
la hectar, în cultură neirigată; 
să sporim producțiile la toate 
culturile. Sectorul zootehnic 
va fi dezvoltat mult. La sfir- 
șitul anului 1965 vom ajunge 
să creștem în gospodăria agri
colă colectivă 800 taurine, din 
care 450 vaci, 2.000 porcine, 
4.500 ovine și 14.000 păsări. 
Pe măsura dezvoltării averii 
obștești vor crește și venitu
rile bănești ale gospodăriei 
noastre colective. Numai din 
vînzarea produselor vegetale 
și animale, pe bază de con
tract vom realiza în acest 
an aproape trei milioane lei,

să lucreze în gospodăriile

EMANOIL MIRCEA 
inginer agronom

G.A.C. din comuna Băi cănești, 
legiunea București

Forează 
cu turbina

între brigăzile Trustului de 
foraj Tg. Jiu se desfășoară o 
însuflețită întrecere pentru 
cel mai mare număr de metri 
forați, pentru cel mai înalt 
procent de forare cu turbina. 
Ca urmare a acestei întreceri, 
s-a reușit ca pe întregul trust 
volumul total de foraj cu 
turbina să atingă, pe primele 
patru luni, procentul de a- 
proape 69 la sută.

Cele mai bune rezultate în 
acest domeniu au foet obținute 
de brigăzile de sondori de la 
Zătreni, conduse de Ion Bo- 
ceanu, Gheorghe Mihai și Pe
tre Toma, care au reușit să 
folosească turbina în procent 
de 100 la sută la sondele 
rate în acest an.

Livada de piersici plantată în terase la Stațiunea experimentală 
Greaca, va da, în urma lucrărilor de întreținere ce se execută acum, 

un rod bogat.

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Dr. SARVAPALLI RADHAKRISHNAN 
Președintele Republicii India

New Delhi

Succesele în proaucfie pe care 
le obfin tinerii muncitori din 
secfia A de la Uzina metalur
gică din Sinaia, sînt și succese 
ale maistrului Marin Ruegg. 
lată-l în fotografie, discutînd 
cu strungarul Toma Ion care 
depășește zilnic sarcina de 

plan cu 25 la sută.

Oamenii muncii din între
prinderile industriale ale re
giunii Iași și alături de ei ti
nerii, participă cu avînt la 
întrecerea - socialistă pentru 
îndeplinirea angajamentelor 
luate. Pînă acum, de exemplu, 
metalurgiștii din Bîrlad și-au 
depășit sarcinile de producție 
cu 20 la sută. In frunte se 
află colectivele secțiilor recti
ficare și montaj și bile-role.

Stimate domnule Președinte.
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre in înalta funcție de 

Președinte al Republicii India, este o deosebită bucurie pentru 
mine să vă transmit cele mai cordiale felicitări.

Primiți, totodată, Excelență, din partea mea, a Consiliului 
de Stat și a poporului romin. care păstrează o plăcută amin
tire de pe urma vizitei Dv. in Romînia, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, precum și de noi succese 
în activitatea Dv. îndreptată spre progresul și prosperitatea 
poporului indian și spre apărarea păcii în lume.

Mă folosesc de acest' prilej pentru a-mi exprima convin
gerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Romînia 
și India se vor dezvolta și întări mai departe, în interesul 
ambelor țări și al înțelegerii internaționale.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

A

In sprijinul producției
Studenfii Ovidiu Popovici și 

Dumitru Moroșanu din anul V al 
Institutului politehnic din Galați 
au realizat proiectul unui dispo
zitiv pneumatic care se folosește 
cu rezultate bune în construcția 
vaselor.

Participarea efectivă a cadrelor 
didactice și a studenților la re
zolvarea unor probleme tehnice 
ale întreprinderilor constituie o 
trăsătură principală a procesului 
de învățămînt în Institutul politeh
nic din Galați. Catedra de mașini 
navale a dat astfel o serie de 
soluții pentru reducerea vibrațiilor 
la remorchere și a zgomotului din 
compartimentul mașinii cargourilor 
de 4500 tone. Acum, cadrele di
dactice și studenții gălățeni stu
diază probleme legate de mărirea 
vitezelor de navigație a vaselor.

Legătura strînsă a învăfamîntu- 
lui cu practica cuprinde și alte 
aspecte. Multe din lecțiile pre
date în sălile de cursuri sînt ur-

mate de demonstrații practice 
în uzină; anumite prelegeri de 
specialitate în tehnologia con
strucției de neve se țin chiar 
pe șantierul naval; temele cercu
rilor științifice ale studenților 
sînt strîns legate de problemele 
actuale ale producției.

(Agerpres)

PRIN MUNCA
PATRIOTICA

Acțiunile de înfrumusețare a 
orașelor și comunelor se bucură 
de sprijinul larg al oamenilor 
muncii maramureșeni.

In orașul Satu Mare, de pildă, 
peste 5.000 de cetățeni, antrenați 
de deputați, au plantat aproxi
mativ 12.00 de trandafiri și ar
bori ornamentali. Tot aici au 
fost amenajate noi spații verzi

Descoperiri arheologice

și s-au pavat și asfaltat aproape 
10.000 mp de străzi.

Cetățenii din raionul Sighet* 
participă la ridicarea celor 40 
de școli, cămine culturale, dis
pensare și puncte farmaceutice. 
Cei din raionul Cărei sprijină 
pe constructori pentru a grăbi 
lucrările Ia cele 114 obiective 
social-culturale aflate în lucru. 
Tot prin contribuție voluntară, 
în regiune au fost executate lu
crări de întreținere pc mai mull 
de 400 de km de drumuri.

(Agerpres)

Muncitorii de la ca
riera de piatra din 
cătunul Popi. aflat 
la poalele Paringu- 
Ini. au scos de cu- 
rind la iveală un vas 
cu 67 monede de ar-
gint din secolul III
al erei noastre. pri-
mul tezaur din acea
epocă găsit pînă
acum în Valea Jiu-
Ini.

De asemeaea. în

ultimul timp. Ia Alba 
lalia, au fost găsite 
cu ocazia unor săpă
turi făcute pe un 
șantier de construc
ții, urmele unui im
portant edificiu 
blic roman. Au fost 
identificate : un colț 
de zid, o instalație 
de încălzire centrală, 
altarul zeiței Minerva 
și alte sculpturi

pu-

Opiatră, precum și 
diplomă militară.

Colectiviștii 
Rapoltu Mare 
descoperit, în 
ce făceau arăturile, 
un depozit de bronz 
cu circa 80 de arme 
și unelte, datînd din 
anul 1700 înaintea 
erei noastre.

din 
au 

timp

gara 
spe- 

co-

IN EXCURSIE
Marți după amiază din 

Calafat a plecat un tren 
cial cu excursioniști din
munele: Poiana Mare, Piscu 
Vechi, Tunari, Ceaca de cîmp, 
Ciupercenii Noi, Ciupercenii 
Vechi, Desa, Maglavid, și din 
alte comune ale raionului 
Calafat.

Peste 1.700 de colectiviști, în 
majoritate tineri, vor vizita 
timp de două zile Capitala.

Ne vorbesc inginerii care
(Continuare în pag. a 3-a)

colective (Agerpres)

au plecat

IOSIF MĂIANU 
inginer agronom

G.A.C. din comuna Roșiori, 
regiunea București.

GRIGORETA DOBRE 
inginer agronom

G.A.C. din comuna Micșuneșfi-Moara, 
regiunea București

EMANOIL DOBRE 
inginer agronom

G.A.C. din comuna Merii-Petchi, 
regiunea București

ROMEO GIUȘCĂ 
inginer agronom

G.A.C. din comuna Drăgoești, 
regiunea București

EFTIMIE VASILESCU 
inginer agronom 

G.A.C. din comuna Balaciu, 
regiunea București



Lucrez intr-un
vast laborator
■ m lucrat la Insti

tutul agronomic

„Nicolae Bălces- 
cu* din Bucur ești 
ca preparate.- A- 
veam o iliuncâ in- 
teresâhtă. care 

mă pasiona. Totuși, nu regret 
că am părăsit-o. Dimpotrivă. 
Din labbrhtorul institutului, 
am trecut în vastul laborator 
aî-^gospodăriei colective, în 
care fiecare experiență, fie
care înctate este inedita șf 
de piopQFțH incomparabil nu. 
mari. ~M-âm "întors, deci, 
comuna natală, Filipeșii. din 
raionul Făurei, bucuroasă 
pot să-i ajut pe consăter.a 
mei, pe colectiviști in activ.- 
tate# rodnică pe care o depun 
zi pentru creșterea pro-
duc|ipi agricole vegetale și 
animale, pentru dezvoltarea 
rapidă a gospodăriei c. 
PreȘȘnța mea, ca special s’, 
ca ihgirter agronom era nece
sară’.aici. Mi-am dat seama dă 
aceasta încă de la început 
de ^d. -am venit și de atunci 
încoace mereu, în fiecare zi. 
Oamenii m-au aștepta*., mă
prețuiesc, mă ajută,_lmi cer 
sfatul.' Iată de ce consider 
deosebit de importantă și de 
cea mai mare actualitate 
Hotatîrea ■ Comitetului Cen
tral al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri ai R.P.R. cu privi
re la redistribuirea cadrelor 
de speciaiîști . din agricultură.

încă din priqteie iite m-am 
antrenat într-o serie de mur..-, 
care'i.'niă pasionează. Coiect:- 

mulți dintre ei foțri 
colegi de-ai mei in școala 
elementară, îmi sînt colabo
ratori apropiați și dovedesc 
un vădit interes fața de cu
noașterea și aplicarea 
practică a regulilor agro- 
zootehnice înaintate. Averr. 
planuri îndrăznețe, insă fun
damentate științific. Toate 
tind, spre creșterea puterii 
economice. și- organiza - orice a 
gospodăriei colective. spre 
sporirea fondului de oază 
caretrebuie., să .ajunsa 
sfîrșitul anului ‘ la aproxima
tiv 2.780.000 de lei. adică cu 
600.000 de lei mai muk dec’*, 
anul trecut. Ca să ajungem 
aici, este necesar să; obținem 
producții sporite în toate sec
toarele. Ne-am propus, de 
exemplu, ca de pe o suprafață 
de 755 de hectare ^i. obunem 
o rppojiă medie de 1.?.-- de 
kg grîu’lă hectar. Felul in 
care se prezintă lanurile a- 
cum rie îndreptâțeșie sâ 
rărfi câ vom ’ obține 2 r.' r? 
kg boabe la hectar. La po- 
ruiiib vrem câ încă din 
acesta *să depășim cu mult 
prevederile din Directivele oe- 
lur a-1 III-lea Congres al 
partidului. De exemplu, de pe 
o suprafață de 300 de hectare.

in
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C^.eară de duminică.. Pe masa 
mea de lucru am în față 
ziarul în care a apărut 

H^tanrea" C.C. ~al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu pri
vire la redistribuirea cadrelor 
d^ specialiști din agricultură. 
Ain citit — și în inimă simt o 
bșcurie nestăvilită. 0 bucurie pe 
căre nu o pot țiite numai pen- 
triu mine, ci o împărtășesc tova
rășului președinte al gospodăriei, 
vector Tudor și celorlalți colec
tiviști care sînt lîngă mine. Oa- 
nienii de aici mă stimează, mă 
prețuiesc $i iau parte frățește la 
bucuria mea. Recunoștința mea 
fa(ă> de grija părintească pe care 
lUp-o poartă partidul mi-o mani- 
fesp prin ajutorul pe care-l dau 
colectiviștilor pentru obfinerea 
unor producții sporite. I o* 
rîțurici în așa fel ca in lac da 
2,600 kg porumb boabe la ha. 
Î5Q0. bg floaroa-soareiui, 22.001) 
kg njeclă <le zahăr -cit precede 
planbl de producție sâ ne putem 
îhîndri iu toamnă că oui xeali- 
tat 2£00 kg porumb, 1.700 kg. 
^oaren-soareliii, 25.000 kg sfecla 
^e zahăr și multe altele. Este 
podbil, fi angajamentul meu
l-am împărtășit azi și colecti- 
tiștilor prezenți.

CONSTANTIN FURTUNA
ing. agronom

G.A.C. Gălbinași, 
raionul Buzău

(Dts Raportul prvztnw de tovarășul 
Ghtorghe Gheorghm-Dej ia sesiunea 

c Marii Adunări Naționale)
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CHIJU BARBU 
inginer agronom, 

G-A.C. „Dezrobirea muncii1 
comuna Alexeni, raionul 

Urziceni, regiunea București

de
c! Repstf-eh 
Romîne en pri

f 1.

acasi.

„In scopul asigurării gospodăriilor colective 
cu cadre de specialiști, C.C. al P.M.R. și Con
siliul de Miniștri au hotărît redistribuirea ca
drelor cu studii superioare agricole, astfel ca 
majoritatea covîrșitoare a inginerilor agro
nomi, zootehniști și medici veterinari să fie re
partizați în unitățile agricole de producție... 
Inginerii agronomi, zootehnicienii, medicii ve
terinari, lucrînd permanent în gospodăriile co
lective sau de stat, vor avea în față un cîmp 
larg de activitate creatoare ; aici iși vor putea 
perfecționa și aplica pe scară largă cunoștin
țele căpătate în anii de studii”.

Aici mă simt
înd am 
Alexeni, 
măvara aceasta, 
vedeam gospodăria^ 
oamenii care lucrea
ză aici, pentru prima 
dată. Cunoșteam 

nte, cunoșteam oamenii. Am 
a secția agricolă a Sfatului 

pco- i' ai regiunii București. Fi- 
-ere ’nsă, că nu puteam să ră- 
-■ * doar un om care pleacă din 
c-a cînd pe teren. Am cerut 

~**g să .crez într-o gorpo- 
aâr • colectivă, să-mi practic 
-e:e* a și se-r-; dovedesc astfel 

*trea în vastul laborator al 
z&zr. _ co ec*i vtșiilor. Așa am 
agurs a Alexeni.

Gesoodăr.a a-e aproape 3.000 
oe -erare o grădină mare, sec- 
"■r- zoc^r. c b*ne dezvoltat. In 
: ^e»a r e an ^cîntănt” condi- 
* e - In care puteam să
ucrez *c\ o'agostea oameni- 
«r _r. specs! st vend cu
^rc ce r c -e îr. sat. Căci 
-a «o rac perrij *c.*oea--a 

aceenă gcscooăre colectivă.
s-eu sagrjsă ars o

Valeria Iliescu, noul inginer al GAC. d ~ ccr-^na *rcrv
CUCt

aplicafii practice. în care am lu
crat vreodată. Pe de altă parte, 
colectiviștii s-au arătat bucuroși 
să realizăm propunerea mea de 
a infiinfa o casă-laborator. Am 
început sa aducem aparate și 
materialele necesare. în curînd 
experienfele vor fi efectuate de 
noi în acest „cabinet tehnic“ al 
gospodăriei colective. De un 
deosebit ajutor îmi sînt tinerii 
colectivișfi. Experimentăm acum 
patru soiuri de porumb hibrid, 
împreună cu ei am reușit să de
frișăm și sa redăm agriculturii o 
suprafafă de 17 hectare dintr-un 
teren nefolosif, pe care erau 
salcimi și buturugi. în puținul 
timp liber pe care-l avem în 
această perioadă, organizăm ac
țiuni cultural-educative la cămi
nul cultural. Printre acestea, foar
te interesante s-au dovedit „se
rile științifice**, în care discutăm 
despre cele mai avansate me
tode agrotehnice. 
cu aiît mai utile 
d‘- e !oca:e oferă perspective 
semne de nvidiat, mari posibili
tăți per‘-u obținerea unor pro
ducții sporre la hectar.

U» exoarer- ettt de vast în 
j- specokKSS gâsere toace 

caafniue ce-*.—. e-ț. puw » *- 
pcare -• ♦'ăi’-re, r*ă ‘eagă ce-~- 

-c-oae-r-e se came- de 
cc_- e se Gf-a co.ec*: riști 
au verwt c-_-* ~ că Cu „Scînteia“, în 
care s-a p_c ce* hotărîrea cu 
pr . -e la redistribu.rea cadrelor 
în agricultură. S-au bucurat și ei, 
‘—e-eu~.ă cu mine, de minuna
te e condiții care ni se oferă 
rouă, agronomilor. Aceste con- 
c * sîrr pentru mine îndemn 
sexe obfinerea unor producții 
o - ce în ce mai mari, spre o 
cc 'adorare fructuoasă cu coîec- 
• v r . care se bizuie pe price- 
pe*ea mea și a lor. Sînt hotărît 
să -esound prețuirii partidului și 
g_.» — prin munca mea in- 
e-.i ce*-. sporirea bogăției 

gospodăriei colective.
lată de ce m-am hotărît să ră- 

rrîn pentru totdeauna aici, în 
mijlocul colectiviștilor, să fiu un 
om al satului.

PETRE CESNI 
inginer agronom 

G.A.C.
din comuna Grindu, 
regiunea București 

(fotograiia nr. 1)

DOBRE BORCAN 
inginer agronom 

G.A.C.
din comuna 

Rădulești, 
regiunea București 

(fotografia nr. 2)

ION BRĂILA, 
inginer agronom 

G.A.C.
din satul Grindaș, 
regiunea București 

(fotograiia nr, 9ț

ION ÎMEU
inginer agronom 

GJLC.
din caaBii Maia,

București
(ialograiia nr. 4

BARBU CHIȚU 
inginer agronom 

G.A.C.
din comuna 

Alexeni, 
regiunea București 

(fotografia nr. 5)

MARIN CIUPAG 
inginer agronom 

G.A.C.
din comuna 

Patru Frați, 
regiunea București 

(fotografia nr. 6)

n Directivele Con
gresului al III-lea 
al partidului câ și 
în
te
cu prilejul recen* 
tei

alte documen- 
de partid, apoi

Propagandist neobosit
... sesiuni extra

ordinare a Marii Adunări Na- k 
ționăle s-a pus problema creș. 
terii producției: agricole, a fo
losirii raționale a fiecărei pal
me de pămînt. Este limpede 
pentru oricine că aceasta nu se 
poate face decît numai pe baza 
ridicării continue a nivelului-, 
de cunoștințe ’ - sc ridică sint multiple.

“ norn- pentru ca aportul colectiviș
tilor la consolidarea economi
că. a gospodăriei colective să 
fie mereu mai mare, este ne
cesar ca ei să cunoască și să 
aplice regulile agrotehnice și 
zootehnice înaintate în scopul 
obținerii unor producții spori
te. Ca specialist, mie îmi re
vine în primul- rînd sarcina de 
a-i ajuta în această direcție. 
Rezultă de aici rolul meu de 
propagandist neobosit al știin
ței agricole.

Iată ce am făcut pînă în 
prezent. Avînd sprijinul orga
nizației de partid, cu prilejul 
unei adunări generale a co
lectiviștilor, ce a avut loc 
recent, apoi personal-, aco-

proces în care inginerul agro
nom are un rol deosebit de 
important; el trebuie, să fie 
prezent în permanență între 
colectiviști, acolo, în mijlocul 
procesului de producție. Iată 
de ce eu consider măsurile 
luate de partid și guvern, prin 
recenta Hotărîre cu privire la 
redistribuirea cadrelor de spe
cialiști din agricultură, ca 
fiind foarte justă și profund 
științifică. Legat de aceasta, 
hotărîrâa mea este definitivă: 
voi’ rămîne aici, între colecti
viștii din Chesinț, care m-au 
primit și mă înconjoară cu în
credere și dragoste. Aici, 
avînd un larg cîmp de activi
tate, voi putea să aplic în

al științei agricole
plUcticâ cunoștințele căpă
tate în. anii de studii, voi pu
tea contribui la creșterea avu
ției obștești. Problemele care

lo. la lucru, pe cimp. am 
vorbit colectiviștilor despre 
importanța invățâmintului a- 
grozootehmc de 3 ani. Ca ur
mare, un număr * ’
mare de 
vîntnici, 
lămuriri 
iegâtură 
manifestindu-și dorința de a 
le urma. Pentru ca lecțiile ce 
le voi preda să fie cit mai 
strins legate de practică, de 
procesul de producție ce se 
desfășoară în gospodăria noa
stră, mi-am propus să urmă
resc modul cum iși organi
zează munca brigăzile, să în
tocmesc grafice cu producțiile 
pe soiuri și pe echipe potrivit 
solului și agrotehnicii aplica
te. Din momentul de față o 
atenție deosebită acordăm 
materialului didactic. Avind 
sprijinul organizației U.T.M.,

destul de 
colectiviști. tineri și 
au venit să-mi ceară 
mai amănunțite in 
cu aceste cursuri.

cu tinerii vom alcătui cîteva 
ierbare și sămințare cu plante 
și semințe pe care le cultivăm 
not Am lua: măsuri ca să 
completăm filmoteca cu o se
rie de diafilme noi. Consiliul 
de conducere al gospodăriei a 
acordat o sumă de bani pentru 
procurarea de cărți $i broșuri. 
In urma unei verificări la bi
blioteca gospodăriei am con
sistat că lipsesc unele cărți 
despre legumicultura, viticul
tură, pomicultură, plante de 
nutreț etc. Am întocmit o lis
tă cu toate aceste cărți și ele 
vor fi procurate in curînd. Am 
comandat o trusă pentru casa- 
laborator, care va cuprinde un 
minim de instrumente, com
puși chimici, și aparate pentru 
analize chimice, fizice și pen
tru analiza umidității solului. 
Pentru ca propaganda științei 
agricole înaintate să aibă o cit

destul de man. Aici facem o 
serie de desoostrații practice 
care-i a;ută pe colectiviști să 
înțeleagă bine rostul unor 
lucrări. Ca să vm In sprijinul 
lucrărikx* care se desfășoară 
acum in cimp. m-am gindi: 
că-i nimer-.t sâ țm la căminul 
cultural, in tlele de dumini
că. cîte o conferință in care sâ 
dezbat cele ma: arzătoare pro
bleme la ordinea zilei. Am ți- 

:el- o conferință des
pre ..Porumbul 5.000“. alta 
despre „Importanța lucră
rilor de întreținere’'. Au 
participat sute de colectiviști. 
Acest lucru ra-a făcut sâ cred 
că întreaga masă de colecti
viști dorește sâ învețe, că in
teresul lor va fi mereu mai 
viu pentru a-și însuși știința 
agricolă, 
numai
smulge pămîntului roade 
mai bogate.

conștienți fiind că 
în felul acesta vor 

tot

TRAIAN CHIRA 
inginer agronom

G.A.C. „Nikos Beloiannis" 
comuna Chesinț, raionul 
Lipova, regiunea Banat

e la întîi aprilie anul acesta am 
devenit un om al satului socialist; 
sînt inginer zootehnician la gospo
dăria agricolă colectivă din Ilieni, 
raionul Sfîntu Gheorghe. Pînă la 
această dată am lucrat la secția a*

xricolă a Sfatului popular al regiunii Brașov.
Deși n-a trecut o perioadă prea mare de timp 

de cind lucrez în gospodăria colectivă de la 
Ilieni, am putut să-mi dau seama totuși cită ne
voie este de mine aici. Oameni harnici, colecti
viștii din Ilieni au dezvoltat un sector zootehnic 
puternie încă din primii ani de muncă în gos
podărie. Ei au în prezent în acest sector aproape 
600 de bovine dintre care 200 numai vaci cu 
lapte : 540 porcine, dintre care 80 scroafe pen
tru reproducție ; 700 de oi, iar în toamnă tre
buie să intram cu 1.800 de păsări matcă pentru 
ca în anii viitori să putem dezvolta și mai mult 
această ramură de producție foarte bănoasă.

Planurile noastre însă nu se opresc aici. Pînă 
in 1965 trebuie să ajungem la un număr de 900 
bovine, dintre care 400 vaci cu lapte. în ceea ce 
privește prod ucția, dacă anul trecut a fost de 
2.100 litri lapte pe cap de vacă furajată, avem 
în plan ca în acest an să realizăm 2.200 litri. De 
asemenea, vrem să obținem cel puțin 2,5 kg lînă 
semifină de la fiecare oaie. Or, pentru a realiza 
aceste sarcini importante, pe lingă entuziasmul si 
dragostea lor de muncă, pe lîngă hărnicia care-i 
caracterizează, oamenii au nevoie de ajutorul 
științei. Și acest ajntor li-1 poate da numai spe
cialistul, inginerul agronom sau zootehnician, 
medicul veterinar, lucrînd în mijlocul lor, dîn- 
du-le îndrumări, luînd parte activă zi de zi la 
făurirea belșugului.

Cînd am venit aici, la Ilieni, cu toată expe
riența bună pe care o aveau în ce privește 
creșterea animalelor, am văzut ca în sectorul 
zootehnic crescătorii de animale nu calculaseră 
în mod corespunzător rațiile, adică așa cum

cere știința. Am adus Ia cunoștiță acest lucru 
consiliului de conducere al gospodăriei și apoi 
împreună cu brigadierul zootehnic am stabilit 
rațiile corespunzătoare. Lipsea, de asemenea, o 
evidență clară a vițeilor din prăsila proprie — 
factor de bază în procesul de selecție și în 
sporirea numărului de animale proprietate ob
ștească. De aceea, de comun acord cu conducerea 
gospodăriei colective am hotărît să se introducă 
urgent un registru de evidență al fătărilor pen
tru a ne putea îngriji mai bine de creșterea pră- 
silei proprii în gospodărie. Deoarece numărul de 
animale va spori, va fi nevoie de noi construc
ții zootehnice și ca atare am chibzuit împreună 
cu consiliul de conducere al gospodăriei unde 
este cel mai nimerit loc să ridicăm aceste con
strucții, cum e mai bine să le facem, ce materiale 
putem folosi din resurse locale pentru a re
duce cheltuielile. 0 problemă de care ne vom 
ocupa în mod serios chiar din anul acesta este 
îmbunătățirea rasei de oi.

Acestea sînt numai cîteva din problemele deo- 
iebit de importante și totodată nespus de pasio
nante care stau în fața mea ca specialist în 
zootehnie. De cînd lucrez aici în gospodăria co
lectivă am simțit satisfacții deosebite, cum n-am 
avut niciodată în munca pe care o făceam mai 
înainte la Sfatul popular regional. Iată de ce 
acum, de Curînd, am primit cu mare mulțumire 
Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne cu privire la redistri
buirea cadrelor de specialiști în agricultură, ho- 
tărîre prin care ni se creează nouă, specialiștilor, 
posibilități nelimitate de a desfășura o vastă 
muncă științifică, de sporire continuă a pro
ducțiilor.

E MANOIL POPOVICI
inginer zootehnician

G.A.C. Ilieni, 
raionul Sf. Gheorghe



*

O unitate de pionieri 
în preajma încheierii• •

» Solemnitatea
inminarii

unor

anului școlar decorații

comuna 
raionul 
se pre- 
fiecare 
învăță-

mpreună cu pro
fesorii, instructorii 
de pionieri de la 
școala din 
Vieru — 
Giurgiu — 
ocupă ca

școlar să înțeleagă că 
tura este îndatorirea lui prin
cipală. Instructorii de pionieri, 
cu sprijinul susținut al activu
lui pionieresc, au folosit nu
meroase mijloace, specifice 
muncii pionierești, pentru a 
ajuta la buna desfășurare a 
procesului de învățămînt. De 
la pionieri a venit propunerea 
ca întreaga activitate școlară 
să se desfășoare sub semnul 
hotărîrii „Nici o notă sub șap
te". Hotărîrea fiind a lor, co
piii au pornit cu entuziasm 
s-o realizeze.

Pe trimestrul II, din 246 de 
elevi, 244 au medii de trecere 
la toate obiectele, majoritatea 
promovaților au note de la 7 
în sus. La clasele I-IV, din 
131 de promovați, 98 au numai 
medii de la 7 in sus, iar la 
clasele V—VII din 115 promo
vați 69 de elevi au note de la 
7 în sus.

Grupele de învățătură au 
început să activeze intens. Să 
dau un singur exemplu : pio
nierele Pencu Niculina și O- 
prea Nina din clasa a V-a 
sînt vecine și prietene. Nicu
lina este foarte bună la învă
țătură, Nina mai obține încă 
note de 6 și 5. Ele au liotărit 
să învețe împreună. Zilnic, 
pregătesc împreună lecțiile la 
geografie, matematică, istorie, 
limba rusă etc. Cele două co
lege își povestesc cele învă
țate, apoi fac lectură împreu
nă, discută un film, o carte.

Adunările pionierești ne sînt 
de un real folos în ridicarea 
nivelului calitativ al pregă
tirii elevilor. Au fost Organi
zata adunări pionierești in 
care școlarii au învățat cum 
să-și pregătească lecțiile, cum 
să folosească timpul liber. La 
adunările despre pregătirea 
lecțiilor și luarea 
clasă, s-a discutat 
pre metodele cele 
de însușire 
noștințelor.

Poșta detașamentului — o 
lăudabilă inițiativă pioniereas
că — completează aceste acti
vități. Fruntașii la învățătură 
și disciplină primesc felicitări, 
iar părinții, ai căror copii mai 
obțin note mici sau sînt indis- 
ciplinați, primesc scrisori prin 
care li se cere sprijinul pentru 
a-i ridica pe fiii lor la nivelul 
elevilor buni. Aceste corespon
dențe sînt scrise de instruc
torii de pionieri în colaborare 
cu diriginții sau învățătorii--•_

notițelor în 
aprins des- 

mai bune 
temeinică a cu-

da se lor și cu activul pionie
resc. Săptămânal, scrisorile 
sînt difuzate de pion.eru 
Foarte mulți sînt acei pionieri 
care învață mai bine stimulați 
de aceste felicitări sau ru
șinați că părinții au fost puși 
în situația de a primi de la 
școală vești neplăcute.

Legătura școlii cu pârir.ț 
elevilor ajută mult in obține
rea notelor bune ți foarte 
bune la învățătură. De aceez. 
in ultima vreme, profesorii și 
dirjginții vizitează tot mai des 
pe părinți. Tovarășa Stoncscu 
Elena, învățătoare la clasa a 
IV-a și instructoare de pio
nieri la clasa a Vll-a, ți a vi
zitat de cîteva ori elevii acasă, 
mai ales pe cei cm o pregătire 
mai slabă, A stat de vorbă cu 
părinții, împreună au făcu: 
copiilor programe de lucru, 
i-au controlat cum învață. Re
zultatul : 13 pionieri din a-
ceastă clasă au numai note de 
8, 9 și 10.

de

ELENA BKETO1L 
iwnaoGfe mperioară 
pionieri la Școala de 8 ani 

dtw comuna Vfent, 
raionul Giurgiu

La Palatul R. P. Romir.e a 
avtn loc luni la amiază solem
nitatea unor decorări.

Pentru merite in opera 
construire a socialismului, 
prilejul împlinirii a 50 de ard, 
au fost conferite Ordinul 
-Steaua RepubLc.: Populare 
Romine" clasa a Ii-a tovară
șului Vasile Malm schi și „Or
dinul Muncii- clasa I tovară
șului Petre Nicclae.

A fost decorat cu „Ordinul 
Muncii- clasa I poetul Geor
ge Lesnea, pentru merite în 
domeniul literaturu. cu prile
jul impimir.. a 80 de ană

Tnmînînd înaltele distincții, 
tovarășul Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, ;-a feîinta: călduros pe 
cei decorațt urindu-le 
«accese in activitatea lor 
viitor.

(Agerpres)

„c
Cea de-a 12-a etapă a „Cawi 

Păcii" desfășurata pe ruta Vrec- 
law—Poznan 178 km, p. în
cheiat cu un nou ruecei al ci
cliștilor societies, rictorioțs atit 
pe echipe, cit fi la 
prin Alexei Petroc. 
cliștii romini, s~a 
bine doar Gabriel

URSA PAC 11“

individual 
Dintre ci- 
corn portat 
Moiceanu, 

care a ciștigat un loc in clasa
mentul general individual.

Etapa de ieri nu a acut isto
ric. Din cauza viatului ce batea 
puternic din față, plutonul s-a 
destrămat chiar de la plecare. 
In frunte rămin cei mai puter
nici 20 de concurenți. Printre ei 
se află Saidhujin purtătorul tri
coului galben, Petrov, Melihov, 
Gazda, Moiceanu, Nijdam, Ka» 
pitonov.

La kilometrul 61. unde Pe tree 
cîftigă sprintul cu premii, gra

• Primul mare concurs de atletism al 
anului se va desfășura simbătă și dumi
nică la Timișoara. Este vorba de con
cursul republican de primăvară, la star
tul căruia vor fi prezenți cei mai buni 
atleți ai țării. Timp de două zile vor 
evolua printre alții recordmana mon
dială Iolaada Balaș, Lia Manoliu, Maria 
Diaconescu. Zdiar. Vamoș. Corutar.tin 
Grecescu, Andrei Barabaș, Alexandru Bi- 
zim etc.

• In cadrul competiției de fotbal „Cupa 
Europei Centrale” au fost înregistrate alte 
rezultate. La Budapesta, Honved a dispus cu 
2-1 de Slovan Bratislava, iar Hradek Rra- 
love a întrecut cu 2-1 pe Ferencvaros. Alte

POSTS

Colectivul clasei a XI-a 
la Școala medie-Pucioasa

Programa analitică pentru 
examenul de maturitate, pen
tru anul școlar 1961—1962 a 
fost publicată de „Gazeta în- 
vățamîntului* în ziua de 27 
aprilie a.c.

Vă dorim succes la examen! 
B. loan — Hunedoara
în urma scrisorii dumitale 

trimisă redacției, Combinatul 
siderurgic Hunedoara a luat 
măsuri pentru completarea 
dotației atelierului mecanic de 
la sectorul Bluming cu scu
lele care erau necesare.

Așteptăm noi scrisori de la 
dumneata.

Gheorghe Marincea — Ro
șiori de Vede

în legătură cu problemele 
despre care ne-ați scris, vă 
sfătuim să studiați următoare
le cărți: 1) ..Repararea trac
toarelor” — volumul II, lucra
re care descrie procesul teh
nologic de reparare a sisteme
lor de alimentare, ungere și 

i răcire ale motoarelor de trac
toare agricole și rutiere, pre
cum și repararea echipamen
tului electric. De asemenea, 
lucrarea mai prezintă proce
sul tehnologic de reparare a 
ansamblelor transmisiei (am- 
breiaj, cutie de viteze, dife
rențial, puntea de spate) și a 
mecanismelor de rulare ale 
tractoarelor pe roți și pe șe
nile.

2) „Cultura plantelor pentru 
siloz". Această carte prezintă 
cele mai indicate plante pen
tru însilozat (porumb, floarea- 
soarelui, soia, dovlecei, lucer- 
nă etc.), tehnica culturii aces
tora în vederea obținerii unei 
cantități cit mai mari de masă 
verde și metoda de însilozat, 
cea mai potrivită, pentru a se 
păstra cît mai ridicată 
rea nutritivă.

Ambele lucrări au 
în cursul lunii aprilie 
Editura Agro-Silvică.

Vasile Maria — București 
în legătură cu scrisoarea 

d-voastră, Sfatul popular re
gional Dobrogea, secția învă-

valoa-

apărut
a.c. în

țămint și cultură, ne-a comu
nicat că v-a trimis pe adresa 
Institutului politehnic din 
București — Facultatea de 
chimie industrială — bursa ce 
vi se cuvine pe trimestrele I 
și II a.c.

Ion Floca — Rm. Vîlcea
I.R.T.A. — regiunea Argeș 

ne-a comunicat că a aprobat 
propunerea făcută de dum
neata prin scrisoarea adresată 
redacției. Astfel, pe traseul 
Rm. Vîlcea—Ocnlța Băi a fost 
pus în circulație un autobuz- 
cursă cu plecarea din Rm. Vtl- 
cea la orele 21,30 care va asi
gura transportul mundtorilor- 
elevi de la cursurile școlii me
dii serale precum și al mun
citorilor de la Salina Ocnele 
Mari și Uzina de sodă Govora.

Scafă Mircea — Ploiești
Direcția regională drumuri 

și poduri București ne-a in
format că v-a aprobat conce
diul de studii solicitat.

Toader Marin — Hunedoara 
Școala tehnică de maiștri 

nu echivalează cu școala me
die de cultură generală. Aveți 
dreptul de a vă prezenta la 
examenul de admitere in cla
sa a VIII-a a Școlii medii se
rale ce funcționează pe lingă 
Combinatul siderurgic.

t’șurelu Eugen — Șantierul 
Energo-Construcții Borzești

Fotografia trimisă dovedeș
te că aveți reale calități de 
fotoamator. '. '
interesantă abordată, precum 
și alegerea unui unghi intere
sant de fotografiere.

Cu toate acestea, fotografia 
nu s-a putut publica deoarece 
nu ați apreciat corect inten
sitatea luminii și ați folosit un 
timp de expunere prea lung.

Pentru a evita pe viitor o 
astfel de greșeală tehnică vă 
sfătuim să studiați cartea „Fo
tografierea la lumina artifi
cială".

Așteptăm să ne trimiteți noi 
fotografii care să ilustreze 
aspecte din munca și viața ti
nerilor tovarăși de muncă.

De asemenea vă propunem 
să ne trimiteți fotografii for
mat 13/18 sau 18/24, sau even
tual numai clișeuL

S. Scurtu — Suceava
In urma sesizării dumitale 

trimisă „Scînteii tineretului" 
— Direcția Generală a Trans
porturilor auto din Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor a luat măsurile ne
cesare ca la Școala profesio
nală de conductori auto de pe 
lingă I-R.T.A. Suceava să fie 
folosite pentru practica elevi
lor un număr suficient de 
autocamioane.

Apreciem tema

Lucrările celei de-a II-a Conîer nțe 
profesionale internaționale 

a oamenilor muncii din industriile 
textile, îmbrăcăminte și pielărie

Marți au început în Capitală 
lucrările celei de-a II-a Con
ferințe 
nale a 
textile, 
lărie.

La _____
participă reprezentanți ai oa
menilor muncii dl.: industriile 
respective, din pt-te 30 de 
țări, făcînd parte din sindicate 
afiliate la Federația Sindicală 
Mondială, la Confederația In
ternațională a Sindicatelor Li
bere, precum și din sindicate 
autonome.

Sînt prezenți, de asemenea, 
tovarășii Umberto Scalia și 
Elena Teodorescu, secretari ai 
F.8JM

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășa Lina 
Fibbi. președinta Uniunii in
ternaționale a sindicatelor 
muncitorilor din industriile 
textile. îmbrăcăminte și pie
lărie (departament profesional 
al F^M.).

în numele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și al oa
menilor muncii din țara noa
stră, tov. Costică Alecu, secre-

profesionale internațio. 
oamenilor muncii din 
îmbrăcăminte și pie

lucrările conferinței

Imbold
realizări

(Urmare din pag. l-a)

ajunge

au tre-

spre noi

Meci de baschet susținui de elevii
nr. 1 din

rezultate : Atalanta Bergum o — M.T.K. Bu
dapesta 04; Partisan Belgrad — Banik 
Ortrara 2-2 ; Voijvodina Xori Sad — Spar
tak Troata 0-1.

1000 ni au obținut o medie de 3.16 m. Al 
treilea record mondial a fost stabilit de un 
crup de 3 parașutiste care Sărind de la o 
altitudine de 1000 m au obținut o medie 
de 1,42 m de centrul cercului.

P E SCURT
• Cu prilejul unui concurs de pârașu* 

tism desfășurat în apropiere de Praga, spor
tivii cehoslovaci au stabilit trei noi recor
duri mondiale. Sărind în grup de la 1000 m 
un grup de 8 parașutiști au obținut o me
die de 3,72 m fața de centrul cercului. Un 
grup de 5 parașuliste, lansîndu-se de la

• La campionatele mondiale de lupte cla
sice și libere, care vor avea loc între 21 si 
27 iunie la Toledo, în 3.U.A., au fost invi
tate 63 de țări.

• Contlnuîndu-și turneul . în U.R.S.S.,, 
echipa maghiară de fotbal Dozsa Pecs 
a jucat la Harkov cu echipa Avangard. 
Victoria a revenit echipei sovietice cu 
scorul de 1-0 (0-0).

(Agerpres)

«Cupa R. P. R.“ 
la fotbal

Duminică se vor desfășura 
6 din cele 8 meciuri ale opti
milor de finală ale „Cupei 
R.P.R." la fotbal. Pe stadio
nul .,23 August" din Capita
lă se vor disputa, în program 
cuplat, întîlnirile : Metalul — 
Tîrgoviște — Farul Constanța 
(ora 15) și în continuare Dina
mo București — Petrolul Plo
iești.

Meciurile din țară.
SIBIU : Progresul București 

— Știința Timișoara ;
CLUJ: C.S.O. Baia Mare — 

Jiul Petrila ;
CÎMPINA: Steagul Roșu 

Brașov ~ Prahova Ploiești •
BRAȘOV: U.T. Arad — 

Dinamo Bacău.
(Agerpres)

O ultima verificare și produ-t 
sele uzinei, vagoane-cis- 
terne — sînt gata de a porni 
pe porțile Uzinei „23 Augusf“ 

din Capitală
Foto : AGERPRES

„Săptămîna medicală 
balcanică"

Marți au continuat în Capi
tală lucrările celei de-a VT-a 
„Săptămîni medicale balca
nice".

în cursul dimineții, delega
ții de peste hotare au vizitat 
Institutul „Dr. I. Cantacuzi- 
no“, Institutul de Igienă, In
stitutul „I. P. Pavlov", 
A.S.C.A.R., spitalul Fundeni și 
alte institute sanitare din Ca
pitală.

După amiază, lucrările s-au 
desfășurat în cadrul secțiilor 
de chirurgie și medicină, un
de au fost prezentate confe
rințe și comunicări științifice 
însoțite de proiecții de filme.

(Agerpres)

Casa de cultură

tar al C.C.S., a adresat con
ferinței un salut călduros.

La primul punct de pe oț- 
dinea de zi, tov. Jaroslav 
Metvald, secretar general al " 
Uniunii, a prezentat un ra
port despre activitatea și sar
cinile Uniunii în domeniul 
dezvoltării solidarității inter
naționale, a Unității de acți
une a muncitorilor din ratau-' 
rile respective, în lupta pentru 
revendicări economice și so
ciale, lărgirea drepturilor sin- . 
dicale și a libertăților demo
cratice, împotriva colonialis- 
mului, pentru dezarmare ge
nerală și totală, coexistentă 
pașnică, pentru pace.

în ședința de după-amiază 
au început discuțiile asupra 
raportului prezentat.

Au luat cuvîntul Sunell,. 
Matti (Finlanda), Rafael Lira 
Vizcarra (Peru), Anna Posselt 
(R.D. Germană).

Tot în cursul după-amiezii 
au fost alese comisiile de iu- 
cru ale conferinței.

Lucrările Conferinței conți- ,p

(Agerpres)

h<Jl

fondul de bază va 
la 2.400.000 lei".

„în cei 13 ani care_ _
cut de la înființarea gospodă
riei noastre — se spune în 
telegrama trimisă de colecti
viștii din comuna Berveni, re
giunea Maramureș — am sim
țit în permanență grija pă
rintească a partidului, ajuto
rul multilateral primit din 
partea statului nostru demo
crat-popular. Ne angajăm în 
fața conducerii partidului că 
vom lupta neobosit și de acum 
înainte pentru creșterea pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale prin aplicarea tuturor 
metodelor agrozootehnice. con_ 
tribuind astfel, într-o măsură 
mai mare la sporirea produc
ției agricole marfă. în anul 
acesta vom livra pe bază de 
contract 310 tone cereale. 150 
tone floarea-soarelui, 6.057 hl 
lapte, 210 tone carne. Ne vom 
strădui și în viitor să împăr
tășim experiența cîștigată de 
noi, tinerelor gospodării 
cole colective și celor 
dezvoltate, pentru ca și 
stea să ajungă în scurt 
la nivelul celor fruntașe".

„Ne angajăm ca, sub îndru
marea permanentă a organi
zației de partid, să obținem 
producții mari de cereale la 
hectar și în creșterea efectivu
lui de animale, proprietate ob
ștească, să contribuim din plin

agri- 
slab 
ace* 
timp

la fondul centralizat al sta
tului cu produse agro-aiimen- 
tare — se subliniază în tele- 
frama trimisă de colectiviștii 

in comuna însurăței, regiu
nea Galați. La sfîrșitul anului. 
1962 asigutăm că vom realiza’ 
următoarele: de pe o snnr:i- 
față de 1.200 hectare 2.800 kg 
porumb boabe la ha, iar de 
pe 300 ha 5000 kg porumb 
boabe Ia ha, în teren neiri
gat, de pe 1.050 ha 1.730 kg 
griu la ha, iar de pe 250 ha 
1.600 kg floarea-soarelui > la 
hectar. Ne angajăm de ase
menea să obținem 3.100 litri 
lapte pe cap de vacă furajată, 
față de 2.500 litri lapte pla
nificat, de la un număr de 
240 vaci. în acest fel, la sfîr- 
șitul anului, fondul de bază 
va fi de 8.000.000 lei, averea 
obștească de 11.000.000 Iei, 
tar veniturile de 7.000.000 lei".

în telegrame, colectiviștii 
din gospodăriile agricole co- 1 
lective din Totoești, Berveni și 
însurăței, își exprimă totodată 
hotărîrea de a munci cu însu
flețire pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor trasate 
agriculturii de către Congre
sul al Ill-lea al P.M.R., pentru 
traducerea în fapt a hotărîri- 
lor adoptate de istorica sesiune 
extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, contribuind 
astfel la înflorirea patriei 
noastre dragi, la creșterea bu
năstării întregului popor.

(Agerpres)

Mobilă trainică
și frumoasă

(Urmare din pag. ba)

lucrează, alături de muncitori 
mai virstnici, și muncitori ti
neri. Este necesar ca tinerii 
care lucrează aici, ca de alt
fel, toți ceilalți tineri, să res
pecte disciplina tehnologică, 
să acorde întreaga atenție 
executării corecte a piesei la 
care lucrează.

în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice s-a pre
văzut ca suprafețele brațelor 
de la rastelele unde sint de
pozitate piesele lustruite și 
ale meselor unde se face asam
blarea lor să fie îmbrăcate

universitate a timpului liber
asa de cultură a 
studenților din 

' UHHFm I Cluj e o „unirer- 
sitate a timpu- 

'lej 'iber - Aici, se
audiază zilnic in- 
teresante cursuri 

despre cultură și artă. Aici, 
studenții orașului înrafă să-și 
petreacă timpul in mod plă
cut, armonios șl utiL

Zeci de afișe, difuzate in 
toate facultățile din oraș, 
cheamă studenții la simpozioa
ne pe teme de politică inter
naționali, la concursuri cu 
teme inspirate din realizările 
patriei, la intilniri cu vechi 
comuniști, cu muncitori frun
tași, cu oameni de știință și 
artă. Zeci de afișe iți stirnesc 
curiozitatea pentru interesan
tele audiții muzicale prezen
tate de studenții de la Con
servatorul „Gh, Dima“, altele 
pentru „recitalurile de poezie" 
ale odrcului dramatic și ale 
cenaclului literar „Emil Isac" 
etc.

Seară de seară, pe porțile 
casei de cultură intră sute de 
spectatori, de membri ai celor 
S cercuri care funcționează 
aici sau de artiști amatori. Să 
intrăm odată cu ei... In sala 
de spectacole are astăzi loc 
cursul de istorie a cinemato
grafiei. Vorbește studentul Ti- 
motei Ursu despre cinemato
grafia suedeză... In fața a 
peste 1.200 de spectatori ru-

lează apoi filmul „N-a dansat 
decit o vară0... S-au ținut zeci 
de asemenea conferințe care 
au fost urmate de filme cele
bre din istoria cinematografiei, 
printre care cele ale lui Eisen
stein, Pudovkin, Alexandrov, 
Ciuhrai, Gopo etc.

Cum ieși din holul sălii de 
spectacole, de-o parte și de 
alta, coridoare și scări în spi
rală te conduc spre „sălile de 
curs* ale casei de cultură. 
Cițiva fotografi amatori în
vață arta de a surprinde cele 
mai frumoase imagini ale vie
ții noastre de astăzi. Alături 
de ei, în altă sală, unde se 
află reflectoare, aparate de 
filmat și... fotografiile unor 
mari actori ai cinematografiei 

țin o ședință 
Se stabilea un

mondiale, 
„cineaștii'1, 
plan de acțiune pentru a rea
liza scenariul celui de al IV- 
lea jurnal 
cineclubului studențesc clu
jean...

La etajul 
pere spațioasă, 
schițe Augustin Buzura, stu
dent in anul III la Medicină. 
Membrii cenaclului „Emil. 
Isac“ ascultă și își notează cu 
atenție in caiete observațiile 
lor asupra producțiilor care, 
probabil, vor vedea lumina ti
parului in volumul pregătit 
de autor pentru colecția .Lu
ceafărul''. Ion Cocora, Vasile 
Lupulescu, Nicolae Stroe, Ion 
Socodoreanu, Ion Alexandru și

de actualități al

lii, într-o încă- 
citește cîteva

alții, nume cunoscute de prin 
sâptăminalele noastre literare, 
iți supun discuției ultimele 
lor creații.

La ora aceasta, Piața Păcii 
din Cluj, adică piața în care 
este așezată casa de cultură a 
studenților, se umple de cîn- 
tece... Prietenii muzicii dove
desc pasiune și sirg la studiul 
instrumentelor. Cadre didac
tice universitare îi îndrumă cu 
dragoste și perseverență. Ală
turi, am cunoscut cîteva stu
dente care învățau croitoria. 
Se elaborau schițe de modele. 
Numai într-o singură sală era 
liniște, liniște desăvirșită. Pic
torii amatori care și-au lăsa: 
prin serviete, in cursuri și 
caiete de conspecte pasiunile 
zilnice, pentru medicină, peda
gogie, știință etc. se consacra- 
seră celei de-a doua pasiuni 
— artei plastice.

Am lăsat anume de o parte 
pe membrii formațiilor artis
tice ale casei de cultură des
pre care publicul clujean se 
exprimă întotdeauna elogios. 
Cei 400 de membri ai acestor 
formații, viitori ingineri, pro
fesori, medici., oameni de 
știință, cercetători etc. pre
zintă săptămânal pe scena ca
sei de cultură, în uzine și fa
brici sau la sate spectacole 
apreciate în unanimitate de 
spectatori. Numai într-un an 
universitar, formațiile casei 
au prezentat aproape 70 de 
spectacole, exceptînd progra-

mele, sau serbările la care 
au participat și unele formații 
ale casei, alături de cele din 
oraș. Entuziasmul este domi
nanta reușitei lor. Veniți aici 
să vedeți măcar unul din 
spectacolele de teatru prezen
tate pe scenă de studenți care 

arcabil piese 
bucuriei* de 

Rozov, de Salinski,
„Băieții veseli0 de Nicolai de, 
„Gara mied* de Dan Tărchilă 
sau „Poveste din Irkutsk* de 
Arbuzov. Vă veți convinge ce 
talente se găsesc in rinduriie 
studenților clujeni și ce con
diții minunate de afirmare 
le-au fost create. Veniți să as
cultați „corul0 casei de cul
tura. prezentind împreună cu 
taraful, soliștii de muzică 
populară și dansatorii, un deo
sebit de apreciat spectacol de 
folclor în care se îmbind ti
nerețea cu frumusețea melo
diilor noastre populare. As
cultați corul Conservatorului 
„Gh. Dima° din Cluj care tși 
prezintă pe aceeași scenă pro
ducțiile claselor de pedago
gie, canto și care, la ultimul 
concert coral de muzică romi- 
nească și universală, a obținut 
un frumos succes.

Am surprins, într-o zi, cîte
va aspecte din activitatea 
multilaterală a casei de cul
tură a studenților clujeni. Am 
aflat păreri, observații, mi s-a 
vorbit cu căldură despre ma
nifestările care, bine organi-

zate, au avut succes în rindul 
studenților. Cei care vin zi 
de zi la casa de cultură apre
ciază receptivitatea conducerii 
casei, care, sub îndrumarea 
consiliului U.AS. pe centrul 
universitar, a răspuns semna
lelor critice prir.tr-o străduință 
continui de a îmbunătăți ac
tivitatea casei de cultură, de 
a ridica calitatea acesteia la 
nivelul cerințelor muncii edu
cative. Este nevoie de o preo
cupare și mai susținută pen
tru ca toate observațiile criti
ce. propunerile privind îmbo
gățirea programelor casei, 
creșterea nivelului calitativ al 
tuturor manifestărilor organi
zate aici, să primească răspun
sul cuvenit.

ir
...Seara, casa de cultură a 

studenților din Cluj seamănă 
cu o universitate în care zeci 
și sute de tineri învață să-și 
petreacă timpul liber în mod 
util, în continuarea activității 
de însușire a unui bagaj cit 
mai larg de cunoștințe, ca un 
repaus activ și creator... La 
ora tind porțile se închid și 
spectatorii împreuna cu mem
brii formațiilor și cercurilor 
se îndreaptă spre orașul stu
denților aflat în apropiere, 
duc cu ei bucuria încă a unei 
zile în care timpul nu a fost 
irosit fără rost, în care cli
pele au adus mereu ceva nou, 
interesant și frumos.

ADRIAN DOHOTARU

țrqia
M9iî

în pîslă. Totuși, acest lucru 
nu s-a făcut pînă în prezent. 
Din această cauză, piesele ■■ 
lustruite sini expuse zgîrie- 
turilor, loviturilor, ceea ce < 
dăunează calității produsului 
finit. s.,;.

Comitetul U.T.M., în a că
rui atenție trebuie să stea și 
mai mult antrenarea tineri
lor la îmbunătățirea calității ? 
produselor, este dator să se 
ocupe îndeaproape de apli
carea și extinderea inițiativei 
tinerilor de la Uzina de au
tobuse și troleibuse din Capi
tală, ..pentru cel mai organizat 
loc de muncă, disciplină cu
rățenie și atitudine civilizată / 
ta producție". Să ajute pe fie- ,,, 
care tînăr să ințeleagă nece
sitatea bunei organizări a lo
cului de muncă, a păstrării 
curățeniei — condiție esenți- , , 
ală pentru realizarea de pro.

1 callta-duse la un înalt nivel 
tiv.

Organizațiile U.T.M. 
mitetul U.T.M. trebuie 
ocupe mai intens de 
narea tinerilor la întrecerea 
socialistă. Tinerii să fie aju
tați să-și stabilească angaja
mente concrete, mobilizatoa
re, legate de îmbunătățirea 
calității produselor. Comitetul 
U.T.M. să urmărească modul 
cum aceste angajamente sînt 
îndeplinite, ajutîndu-i în mod 
concret pe tineri să le reali-.

și co
să se 

antre-

cooperației
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Au început tratativele Tratativele între delegațiile

sovieto-bulgare
de partid și guvernamentale 

ale R.S. Cehoslovace și R.D.G.
SOFIA 15 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția BTA, la 
15 mai la Sofia, au început 
tratativele dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale 
ale Republicii Populare Bulga
ria și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La tratative din partea Bul
gariei participă: Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar — conducătorul 
delegației, Anton Iugov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar și președinte al 
Consiliului de Miniștri, Raiko 
Damianov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar și prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Stanko 
Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
misiei de Stat a Planificării, 
Mitko Grigorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar și secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Gheorghi Traikov, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Karlo Luka- 
nov, ministrul Afacerilor Ex
terne, Țola Dragoiceva, pre
ședintele Comitetului Național 
pentru prietenia bulgaro-so
vietică, Vladimir Videnov, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Sofia al P.C. Bulgar, 
Ivan Abadjiev, prim-secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist, Roza 
Koritarova, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor,

ambasa- 
plenipo- 

Populare

Uiuben Gherasimov, 
dor extraordinar și 
tențiar al Republicii 
Bulgaria în U.R.S.S.

Din partea sovietică parti
cipă: N. S. Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., conducătorul 
delegației, B. N. Ponomariov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
A. I. Snecikus, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Lituania, 
P. E. Șelest, prim-secretar al 
Comitetului regional Kiev al 
P.C. din Ucraina, S. P. Pavlov, 
prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist Le
ninist, G. I. Popov, prim-se
cretar al Comitetului orășe
nesc Leningrad al P.C.U.S., 
O. P. Kolcina, secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., acad. A. N. Tu
polev, președintele Conducerii 
Asociației de prietenie sovieto- 
bulgare, și G. A. Denisov, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în Bul
garia.

într-o atmosferă de cordia
litate deosebită, delegațiile au 
trecut la un larg schimb de 
păreri și informații in proble
mele de interes comun pentru 
cele două părți. în toate pro
blemele care au fost abordate 
in cursul tratativelor s-a con
statat o deplină unitate de pă
reri. Tratativele continuă.

Vizita delegației de partid
și guvernamentale

a U.R.S.S. în R. P. Bulgaria
SOFIA 15 (Agerpres). - 

După cum transmite B.T.A., 
la 15 mai membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov au plecat într-o că
lătorie prin țară. Membrii 
delegației sînt însoțiți de
T. Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, A. Iugov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, de 
M. Grigorov și S'. Todorov, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, K. Luka- 
nov, ministrul Afacerilor Ex
terne și L. Gherasimov, amba
sadorul R. P. Bulgaria în
U. R^.S.

Din Sofia, oaspeții sovietici 
au plecat la Haskovo, de unde 
în continuarea călătoriei s-au 
oprit și au vizitat complexul 
industrial „Marița-Est" în 
apropiere de Dlmitrovgrad. în 
piața din fața clădirii centralei 
de termoficare „Marița-Est" a 
avut loc un mare miting, la 
care au luat cuvîntul primul 
secretar al Comitetului regio
nal de partid, Hristo Șanov, 
N. S. Hrușciov și Todor 
Jivkov.

Delegația sovietică de partid 
și guvernamentală și-a conti
nuat drumul spre Stara Za- 
gora, de unde, după o scurtă 
ședere, a plecat cu avionul la 
Vama.

Declarațiile lui Nehru
în Parlamentul indian

Conferința pentru dezonoare
de la Geneva

GENEVA 15 (Agerpres). — 
în ședința din 15 mai a Co

mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a fost continuată 
examinarea problemelor legate 
de prima etapă a dezarmării.

Reprezentantul S.U.A. care a 
luat primul cuvîntul s-a pronun
țat împotriva stabilirii în prima 
etapă a oricăror termene de 
înfăptuire a procesului dezarmă
rii.

Reprezentantul 
sacrat cuvînfarea

Indiei și-a con- 
examinării pre-

vederilor celor două proiecte 
ale documentelor aflate în exami
narea Comitetului, 1n care este 
vorba de măsurile care asigură 
folosirea spațiului cosmic numai 
in scopuri pașnice.

Luînd cuvîntul reprezentantul 
sovietic, V. A. Zorin, a atras a- 
atenfia membrilor Comitetului asu
pra faptului că propunerile 
S.U.A. conțin astfel de condiții 
de trecere de la o etapă la alta 
a dezarmării care dau posibili
tate să se oprească înfăptuirea

in apropierea Laosului
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — Acțiunile militare 
întreprinse de S.U.A. în ve
derea salvării clicii reacțio
nare Boun-Oum-Fumi Nosa- 
van primejduiesc în mod 
grav pacea în Asia de sud- 
est.

Agențiile occidentale de 
presă relatează că Statele 
Unite continuă să mobilizeze 
trupe în regiunile învecinate 
cu LaosuL Președintele S.U.A., 
Kennedy, a dat ordin marți 
unor noi trupe americane să 
debarce în Tailanda și să ră- 
mînă acolo pină la noi ordine.

în declarația lui Kennedy, 
dată publicității de Casa Albă, 
se spune că Statele Unite se 
consultă cu guvernele statelor 
membre ale S.E.A.T.O. în le
gătură cu situația care s-a 
creat

Totodată un grup de peste 
1000 de soldați americani care

aflau dinainte în Tailanda 
fost concentrați în orașul

se
au ...
tailandez Udon de la frontiera 
cu LaosuL La 14 mai, zece 
vase aparținînd flotei a 7-a 
americane au părăsit Hong- 
kongul îndreptîndu-se spre 
Laos.

După cum transmit postu
rile de radio americane, 
cercurile militare de la Wa
shington au cerut permisiu
nea guvernului american să 
treacă la bombardarea regiu
nilor eliberate din Laos.

Deși în calitate de copre
ședinte al conferinței cu pri
vire la Laos, Anglia și-a a- 
sumat răspunderi 
pentru menținerea păcii 
Asia de sud-est, guvernul 
englez a făcut cunoscut câ în 
ce privește problema Laosu
lui conlucrează cu Statele 
Unite.

Opinia publică protestează
LONDRA 15 (Agerpres). — 

La 14 mai, prof. John Bemol, 
președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, a făcut o declarație in 
care se arată că acțiunile pro
vocatoare ale guvernului S.UA^ 
care a trimis nave militare și 
trupe în regiunea Laosului și 
care a adus in stare de luptă 
forțele sale militare aeriene din 
regiunea Oceanului Pacific, pre
zinți u pericol series penzru

speciale
in

Tineretul brazilian

în același timp, a 
A. Zorin, proiectul 
tratat cu privire la

dezarmării, 
subliniat V. 
sovietic de 
dezarmarea generală și totală nu 
prevede nici un drept de veto 
cînd este vorba de activitatea 
Organizației internaționale pentru 
dezarmare, inclusiv problema
trecerii de la un stadiu de de
zarmare la altul.

In continuare reprezentantul 
U.R.S.S. a arătat că problema in
terzicerii folosirii spațiului cos
mic în scopuri militare nu poate 
fi soluițonată separat de rezol
varea radicală a problemei de
zarmării.

Subliniind că propunerea Uniu
nii Sovietice în această privință 
nu a găsit o atitudine binevoi
toare din partea S.U.A. și celor
lalte puteri occidentale V. A. 
rin a declarat că Uniunea 
vietică, ale cărei realizări în 
meniul explorării pașnice a 
țiului cosmic sînt cunoscute 
scară largă, face tot posibilul 
pentru a contribui la dezvoltarea 
colaborării internaționale în acest 
domeniu.

L

Vietnamului de sud și, în spe
cial, trimiterea unui grup spe
cial de nave din flota a 7-a 
în apele Asiei de sud-est.

Ziarul scrie că situația din 
Laos este folosită de Sutele 
Unite ca pretext pentru a 
transporta In această regiune 
forțe armate înzestrate cu ar
ma nucleară.

sprijină Festivalul
Reprezentanți de frunte ai 

mișcării de tineret și ai 
opiniei publice din Bra

zilia au adresat organizațiilor 
de studenți, sportive și cultu
rale din țară, chemarea de a 
sprijini cel de-al VIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților care \ra avea loc 
in vara acestui an la Helsinki. 

Apropiata întîlnire a tinere
tului din întreaga lume, se 
spune în chemare, va contribui 
la întărirea păcii generale.

PRAGA 15 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
Ceteka, la 14 mai au început 
la Praga tratativele între de
legațiile de partid și guverna
mentale ale R. S. Cehoslovace 
și R.D.G. Din partea Ceho
slovaciei, la tratative partici
pă A. Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, V. Siroki, mem
bru al Biroului Politic al C.C.

al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului, și alte 
persoane oficiale.

Din partea R.D.G., la tra
tative iau parte W. Ulbricht, 
prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., B. 
Leuschner, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G. 
și vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G.

Ernesto Guevara despre 
pregătirea cadrelor tehnice 

pentru industria cubană
HAVANA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : Luînd cu
vîntul în fața studenților Fa
cultății tehnologice a Uni
versității din Havana, Ernesto 
Guevara, ministrul Industriei 
al Cubei, a vorbit despre pre
gătirea de cadre tehnice pen-

studenților portughezi
LISABONA 15 (Agerpres). 

- Demonstrațiile studenților 
portughezi împotriva regimu
lui dictatorial al lui Salazar, 
care se împotrivește recunoaș-

terii conducerii organizațiilor 
studențești de către Ministerul 
Educației Naționale au conti
nuat în cursul zilelor de 
și 15 mai.
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tru industria Cubei, care con
struiește socialismul.

Avem marea cinste, a de
clarat Guevara, să trăim într-o 
epocă istorică pentru conti
nentul nostru, să fim avangar
da și stegarul noilor idei pe 
continentul nostru, idei care, 
pătrunzînd în această regiu
ne, sînt întruchipate în popor 
și îi dau suficientă forță pen
tru a respinge atacul dușma
nului puternic.

Studenții au sarcina de a 
învăța, de a se pregăti pentru 
construirea socialismului, ale 
cărui principale trăsături sînt 
ridicarea conștiinței socialiste, 
sporirea producției și crește
rea productivității muncii. In 
timpul învățămîntului, princi
palul este să se îmbine teoria 
cu practica.

Guevara a acordat o mare 
atenție planificării. Dezvolta
rea mai departe a țării, a de
clarat el, nu poate fi concepu
tă fără plan. Cu ajutorul cre
ditelor, am achiziționat o se
rie de întreprinderi industria
le în țările socialiste. Constru
irea lor trebuie să se facă în 
mod planificat. In țară există 
mari posibilități de dezvolta
re a industriei metalurgice și 
in special a producției de oțe
luri speciale. Pentru aceasta 
există tot ce este necesar — 
nichel, cobalt, mangan, crom, 
wolfram etc. în mod planifi
cat trebuie să dezvoltăm și 
industriile chimică, construc
toare de mașini și extractivă, 
transporturile și construcțiile 
navale, lucru foarte important 
pentru țara noastră insulară.

îndeplinirea tuturor acestor 
sarcini este legată nemijlocit 
de pregătirea de cadre tehnice 
la facultatea tehnologică a 
Universității, a continuat Gue- 
vara.

DELHI 15 (Agerpres).—Luînd 
cuvîntul la 14 mai în dezbaterile 
de politică externă din Camera 
Populară a Parlamentului indian, 
primul ministru Nehru și-a ex
primat speranța că statele parti
cipante la tratativele de la Ge
neva vor ajunge la un acord cu 
privire Ia dezarmarea generală 
și totală și la interzicerea ex
periențelor nucleare. O altă cale 
nu există, a spus el.

Participarea țărilor 
lucrările Comitetului 
trebuie să contribuie, 
rerea șefului guvernului indian. 
Ia obținerea dezarmării generale 
și totale. EI și-a exprimat con
vingerea că acordul cu privire 
la dezarmare va fi obținut.

Primul ministru Nehru a su
bliniat că după dezarmare • 
altă problemă importantă care 
își așteaptă rezolvarea este pro
blema Berlinului. Cancelarul 
Adenauer, a subliniat Nehru, 
este adversarul încheierii cu 
succes a tratativelor duse în 
prezent de U.R.S.S. și S.U.A- îa 
problema Berlinului occidentaL 
Nehru a sprijinit ideea recle-

neutre 1» 
celor 18 

după pi-

i tării

1

te

TOKIO 15 (Agrpr*#. — Jepo- 
r a poate fi ssă '-zr-jn cotefct 
percteos*. a decar*
Eăa. «ceru genera te Per*- 
tetete Saotete tea fopeaa» te fo- 
frfniri ci atente tea ee jrejeoa- 
wa <ewac% le •■eoe-er

SUA. > Leex. Nai ee proa*rAa 
io «red hortrif teapotrre oricărei 
acjârw a trupelor :~e- z*-e de la 
oazte m.--are <fin Japonia și frn- 
pofrrre folosirii îa acest scop a 
bezefor americane din Okinawa, 
a spws Eda. Cerem guvernului ja
ponez ca, îa mmele întregului 
popor, să-și exprime protestul 
energic împotriva acțiunilor S.U.A. 
și să depună eforturi active pen- 
—. crearea unui guvern neutru în 
Laos. Tocmai aceasta, a subliniat 
Ede, constituie cheia pentru re- 
z e—ertarea pașnică a situației 
awi Laos.

Greva feroviarilor francezi
■nextorii din suburbiile Pari
sului n« au putut folosi trenul, 
pentru a «* deplasa la lucru în 
întreprinderile din Capitală.

Simultan eu greva feroviarilor 
personalul care deservește auto
buzele din Paris a declarat și 
el grevă. De asemenea la cîteva 
linii ale metroului din Paris au 
fost închise stațiile și a încetat 
circulația metrourilor. Greviștii 
cer printre altele îmbunătățirea 
salariilor și reducerea săptămînii 
de lucru la 48 de ore.

V

„Val uriaș de lupte
Împotriva regimului franchist"

T-jeqimul dictatorial al genzra- 
lului Franco s-a dovedit încă 
o dată a fi incapabil de a 

înfrunta mișcarea grevistă cura
joasă, fără precedent, de la sfîrși- 
tul războiului civil", scrie cores
pondentul din Madrid al agențrei 
FRANCE PRESSE.

„Spania, se spune în corespon
dență, trăiește astăzi evenimente 
pe care cu greu și le-ar fi putut 
imagina cineva în urmă cu cinci- 
șase ani. Pentru a intimida și dez
membra 
grevistă,
Franco a

această uriașă mișcare 
guvernul fascist al lui 
decrefat la 6 mai stare

în fața ambasadelor americane

Fotografiile 
americane

alcestea prezintă aspecte de la manifestațiile de protest împotriva experiențelor nucleare ale S.U.A. Imaginile făcute în aceeași zi în fafa ambasadelor 
din" Londra, Copenhaga și Tokio vorbesc despre indignarea cu care opinia publică mondială înfierează experiențele nucleare din regiunea insulei 

Christmas.

TokioLondra
HAVANA. — La 14 mai, 

poporul cuban și-a luat ră
mas bun de la cei trei fii ai 
săi care au fost uciși pe o

'din 
în*

excepțională în trei provincii 
nordul Spaniei. Nereușind să 
frîngă hotărîrea de luptă a gre
viștilor, scrie în continuare cores
pondentul, guvernul a hotărît la 
11 mai să treacă la represiuni și 
mai brutale. Cu toate acestea, re
latează corespondentul agenției 
France Presse la Madrid, numărul 
greviștilor din întreaga Spanie 
continuă să crească.

Agenția France Presse arată că 
în regiunea Biscaya (Bilbao) nu- 

- - 1 la 
An'da- 
2.000, 
1.000. 
agen-

mărul greviștilor se ridica 
50.000; Asturia — 15.000. ‘ 
luza — 15.000, Aragon — 
Leon — 2.000 și Levan — 
«Aceasta enumerare, arată 
fia France Presse, s-a făcut potri
vit unor date din surse franchiste. 
In realitate. numărul greviștilor 
este mult mai mare, întrudt auto
ritățile spaniole dau cifre in
exacte. La acest bilanț, arată a- 
genția France Presse, nu s-a avut 
în vedere situația din Catalonia și 
Puertoliano".

Corespondenții ziarelor si ai a- 
gențiilor de presă, citind surse a- 
propiate lui Franco, arată că nu 
sînt indicii că teroarea dezlănțuită 

Franco ar mai avea vreun

aefect asupra hofărîrii de luptă 
greviștilor,

„Franco se menține de peste 
25 de ani la putere numai fiindcă 
este sprijinit de armata, biserica 
catolică și marii industriași", scria 
în ziarul englez „RAYNOLD 
NEWS" laburistul Edwards, depu
tat In Parlamentul britanic. „Pentru 
prima dată, scrie el, după războ
iul civil muncitorii industriali l-au 
aruncat o sfidare necruțătoare lui 
Franco. Muncitorii greviști, subli
niază Edwards, nu au fost intimi
dați de teroarea autorităților 
franchiste și nici nu au răspuns 
apelului trădător ai liderilor sin
dicali falangiști de a înceta greva. 
Ei nu s-au intimidat în fafa repri
mărilor la care au fost supuși 
după introducerea stării excepțio
nale în provinciile din nordul ță
rii și continuă cu curaj lupta". Re- 
levînd că hotărîrea minerilor din 
bazinul carbonifer Asturia nu a 
fost înfrîntă nici atunci cînd au 
fost trimiși 30.000 de soldați îm
potriva lor, Edwards scrie : „Este 
limpede că aceasta nu este decît 
începutul unui val uriaș de lupte 
împotriva regimului lui Franco".

pp scurtUTnâîl
MOSCOVA. - La 14 mai 

Pierre Salinger, secretarul 
pentru problemele presei al 
președintelui S.U.A., a vizitat 
redacțiile ziarelor „Izvestia" și 
„Pravda“ și a avut convorbiri 
cu Alexei Adjubei și Pavel 
Satiukov, redactorii șefi ai 
acestor ziare. Filiala din Mos
cova a Uniunii Ziariștilor So
vietici a organizat un dejun 
în cinstea lui Pierre Salinger. 
Oaspetele american a răspuns 
Ia numeroase întrebări ale zia
riștilor sovietici și străini.

BONN. — Greva minerilor 
din Saar — cel de-al doilea 
mare bazin carbonifer din 
Germania occidentală — a 
luat sfîrșit cu victoria munci
torilor.

1 REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Seînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii*.

Pp scurt
navă de patrulare cubană în 
urma atacului săvîrșit de un 
vas pirat

DJAKARTA. — Președinte
le Sukarno a rostit o cuvîn- 
tare Ia 15 mai, la mitingul 
de solidaritate a studenților 
consacrat ședinței Comitetu
lui executiv al Uniunii 
ternaționale a 
care s-a deschis 
Lupta Indoneziei 
nul de vest — a 
no — nu este pur și simplu o 
luptă împotriva olandezilor, 
ci o luptă împotriva imperia
lismului internațional.

in- 
studenților 

la Djakarta, 
pentru Iria- 
spus Sukar-

PARIS. — După cum rela
tează agenția France Presse, 
în dimineața zilei de 15 mai 
a început la Palatul de Jus
tiție din Paris procesul fos
tului general Salan, căpetenia 
bandelor fasciste ale O.A.S.

ELECTRO- 
MISTIFJCĂRI

/^n Franța a apărut o cărțulie 
intitulată „Revoluția moto
rului electric". Din această 

cărțulie, etichetată pompos „stu
diu economic", aflăm ce minuni 
rezervă „capitalismul modern” 
oamenilor muncii din Franța.

Muncitorii francezi nici nu 
bănuiesc că pot deveni peste 
noapte capitaliști. Și totuși, lu
crurile sînt afît de simple, la min
tea oricui I E vorba de „revolu
ția motorului electric". Amănun
tele acestei „revoluții” sînt ex
puse în cărțulia la care ne referim. 
Esența revoluției descoperite de 
iluștrii frîmbifași ai „capitalismu
lui modern" francez e următoarea 
(cităm textual) : „Azi, cea mai răs- 
pîndită sursă de energie este 
motorul electric. Motorul electric 

însemnări 
iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

are o înaltă productivitate și e 
relativ ieftin. Orice muncitor care 
face sacrificii își va putea cum
păra un motor și va deveni ast
fel producător independent capi
talist". E drept, că nu s-a inven
tat încă motorul care sa producă 
țesături, încălțăminte sau automo
bile fără materie primă. Dar de 
ce nu s-ar putea inventa diverse 
basme despre „revoluția motoru
lui electric" și muncitori — ca
pitaliști ?

Inca în secolul trecut niște îna
intași ai descoperitorilor „revolu
ției motorului electric" au pre
zentat propunerea ca întreaga 
Franță să fie cumpărată cu eco
nomiile proletarilor. Acum ne 
găsim în fața unui progres evi
dent. Există o propunere genială: 
fiecare francez cu fabrica lui — 
fiecare francez un capitalist. Ră- 
mîne să se mai elaboreze o pro
punere. Tot simplă, tot genială : 
banca Franței să bată monezi 
din lumina argintie a lunii. Sîntem 
siguri că oameni de genialitatea 
și perspicacitatea celor care au 
descoperit „revoluția motorului 
electric" nu vor lăsa neexplorafă 
o asemenea perspectivă grandi
oasă. Ei vor munci. Vor scrie noi 
opere economice. S-ar putea ca 
după cărțulia „Revoluția motoru
lui electric" să urmeze lucrarea 
„Ce să facă muncitorii francezi 
cu averile lor î", sau „Cum să 
ne descotorosim de prea multă 
bogăție

In așteptarea viitoarelor desco
periri nu ne putem însă reține să 
remarcăm un lucru : „teoriile" 
economice de genul celor mai 
sus amintite au mai multă legă
tură cu casa de bani a vreunui 
mare industriaș sau bancher decît 
cu știința economică. „Economiș
tii" de soiul celor care au scris 
electro-mistificările cu pricina se 
căznesc să facă reclamă „raiului 
capitalist" care este în realitate 
rai pentru un pumn de monopo- 
liști și iad pentru cei ce muncesc.

E. R.


