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Plenara
a C. C. alIn zilele de 28 și 29 mai a.c. au avut loc la Casa de cultură a studenților din București lucrările plenarei lărgite a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor.La lucrările plenarei au luat parte membrii și membrii supleanți ai Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor, primii secretari și secretarii cu probleme de propagandă și agitație ai comitetelor regionale U.T.M., șefii comisiilor „Tineret sătesc” de pe lîngă comitetele regionale U.T.M., primi secretari și secretari cu probleme economice ai comitetelor raionale U.T.M., secretari ai unor organizații de bază U.T.M. din G.A.S., 

S.M.T., G.A.C. și unele școli agricole, redactorii șefi ai publicațiilor de tineret și copii.La lucrările plenarei au participat : tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., activiști ai C.C. al P.M.R., reprezentanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunii de Cultură Fizică și Sport, Consiliului Superior al Agriculturii și Ministerului Invățămîntului și Culturii.

La primul punct al ordinei de ti plenara a dezbătut raportul cu privire la sarcinile ce revin organizațiilor Uniunii Tineretului Muncitor din hotăririle plenarei C.C. al PXR. din aprilie a-e. și ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.în încheierea discuțiilor, la primul punct al ordinei de zi a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.La al doilea punct al ordinei de ri plenara a ascultat o informare cu privire la sarcinile organelor și organizațiilor U.T.M. in prtșz tirea și desfășurarea vacanței de vara a pionierilor, elevilor și studenților.In urma dezbaterilor, plenara a adoptat măsuri corespunzătoare în vederea mobili zării organelor și organizațiilor UTAL. a întregului tineret la lupta pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.MJL din aprilie ac. și de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale.
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Succese ale muncitorilor 
din rafinăriile de petrolMuncitorii, tehnicienii și inginerii rafinăriilor de petrol din țară, folosind mai bine capacitatea instalațiilor și îmbunătățind tehnologia de prelucrare a țițeiului, au realizat, peste plan, în primele patru luni economii ia prețul de cost în valoare de 8.416.000 lei și o creștere simțitoare a valorii produselor obținute dintr-o tonă de țiței supus prelucrării.

In același timp ei au livrat benzine cu cifră octanică ridicată și uleiuri cu indici superiori.în acțiunea de îmbunătățire a calității produselor și de reducere a prețului de cost cele mai bune rezultate au fost obținute de colectivele rafinăriilor Teleajen, Ploiești și Cîmpina. (Agerpres)
Peste 250.000 vizitatori la expoziția 
Victoria socialismului în agricultură"
Zilnic mii de oa

meni din Capitală 
și din regiuni con
tinuă să viziteze 
expoziția „Victoria 
socialismului în a-

gricultură" din sala 
Dalles. Pină in sea
ra zilei de 28 mai 
ea a fost 
de peste i 
persoane.

: vizitată 
250.000 de

Expoziția conti
nuă să rămînă des. 
chisă pînă la 10 
iunie.

(Agerpres)

La lași:Aici se nasc pro ede e uror vi foare cvaHa'e de locuințe. Tinerii arhrtecti și proiedarrii d n D-SA.P.C. Ploiești lucrează la proiectele unor noi construe?■ ce re vor rîdica, în curind, în oraș. în fotografie: Mioara Consfenfînescu.! e Grigorescu, Viorica Grecu, arhiteefi și Nicolae Alexe, proiectant, discută caracteristicile unui nou proiect.
CRITERIU

AL CALIFICATIVULUI
„FOART BINE”

Ansamblul de stat de dan
suri populare al Uniunii So
vietice condus de Igor Moi
seev, artist al poporului al 
U.R.S.S., a prezentat marți 
seara un spectacol in sala tea
trului de vară din localitate. 
Cei peste 2500 de spectatori 
au răsplătit cu vii și înde- 
.ungi aplauze măiestria artis. 
tică a dansatorilor.

(Agerpres)

PfltrovskiLa invitația Universității din București, marți a sosit în Capitală acad. prof. I. G. Petrovski, rectorul Universității din Moscova.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de prof. univ. Jean Livesicu, rectorul Universității din București, de academicieni, funcționari superiori din Ministerul Invățămîntului și Culturii, cadre didactice din învă- țămîntul superior.Au fost de față I. K. Jega- lin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

PRIN MECANIZAREA

OPERAȚIILOR

DIN MINĂ

O ușoară împingere, și pluta a pornit pe apele repezi ale Bistriței moldovene. Foto : AGERPRES
„Bun pentru transportul 

cerealelor"

Tn minele de cărbuni din r unile Ottenia, Crișana și din al— pădi ale fării s-au introdus anul acesta noi utilaje pentru mecanizarea operațiilor de tăiere, încărcare și de transport a cărbunelui.La mina Rovinari din Oltenia, printre utilajele primite se află un transportor, o combină și alte asemenea mijloace de mecanizare. Ufilizînd din plin capacitatea mașinilor, minerii de aici au obținut o productivitate a muncii cu 26 la sută mai mare față de cea atinsă anul trecut. Pe această cale s-au extras peste plan, pînă la 25 mai 17.300 tone de lignit și 180 tone de antracit, iar la grafit s-a realizat planul prevăzut pe primul semestru al anului.Tot datorită preocupării pentru folosirea mai bună a capacităfii mașinilor, minerii de la exploatările aparfinînd de trustul „Ar- dealul“ au îndeplinit încă de la 25 mai planul de extracfie la lignit și bitum pe primele cinci luni ale anului. Concentrîndu-și atenfia asupra îmbunătățirii calității, ei au trimis unităților feroviare și energetice cărbune cu un procent de cenușă mai mic cu aproape 3 la sută față de cel stabilit prin normele tehnice. Valoarea economiilor realizate peste plan în această perioadă de minerii de la Trustul „Ardealul" depășește 2.240.000 de lei.

regi- i «He

(Agerpres)Anul acesta, întreprinderea regională de transporturi auto Ploiești pune la dispoziția gospodăriilor agricole colective pentru transportul noii recolte de cereale 240 de autocamioane de mare tonaj, cu 160 mai multe decît în vara anului trecut. In aceste zile se lucrează de zor la pregătirea mașinilor. Pînă în prezent s-a terminat revizuirea și controlul tehnic la peste 150 de auto-

timp, între- lucrări- confec-
camioane. în același lăcătușii și tîmplarii prinderii au terminat le de etanșare și au tionat înălțătoarele caroseriilor la cele 150 de autocamioane. De asemenea au fost asigurate prelate pentru fiecare mașină. Pe aceste mașini a fost aplicată inscripția „Bun pentru transportul cerealelor — 1962”. (Agerpres)

Gata pentru recoltareMecanizatorii din stațiunile de mașini și tractoare din Dobrogea au reparat și pus în stare de funcționare două treimi din numărul combinelor și secerătorilor-legători pe care le vor folosi la recoltarea cerealelor păioase. La S.M.T. Mircea Vodă toate combinele, secerătorile-legă- tori și celelalte utilaje necesare recoltărilor de vară

sînt gata pentru a începe lucrul în cîmp. De asemenea S.M.T. Independența, Sibioa- ra, Cobadin, 23 August și altele fac acum ultimele revizuiri la combine.Pentru campania de recoltare, mecanizatorii din Do- brogea au primit încă 100 de combine, precum și 200 de prese de balotat paie.(Agerpres)

Problema îmbunătățirii calității produselor constituie obiectivul principal în întrecerea socialistă. La Uzinele „Tehnofrig” din Cluj, in vederea îndeplinirii acestui obiectiv — alături de numeroase alte forme de antrenare a tinerilor, comitetul U.TJ4. se preocupă îndeaproape de modul în care tinerii muncitori participă la consfătuirile de producție organizate de comitetul

sarcinilor secției, cu privire la modul în care ele se îndeplinesc.Tot în vederea consfătuirilor de producție, organizațiile U.T.M. îi ajută pe tineri să-și stabilească, fiecare, angaja-
Participarea tinerilor la dezbaterea

problemelor de producție

sindicatului și de conducerea uzinei și învață din aceste consfătuiri.— Noi pornim de la premisa — ne spunea secretarul comitetului U.T.M. — că în cadrul acestor consfătuiri tinerii au posibilitatea să cunoască bine care sînt sarcinile ce revin fiecăruia, să stabilească, împreună cu ceilalți muncitori, măsurile cele mai eficace de îmbunătățire a organizării muncii, de creștere a calității produselor.Intr-adevăr, consfătuirile de producție, bine organizate, constituie o școală în cadrul căreia fiecare muncitor învață cum să gospodărească mai cu grijă materia primă, cum să-și organizeze mai bine locul de muncă, să folosească mai bine tehnica și, pe această bază, să producă numai piese de bună calitate. De aceea, comitetul U.T.M. de la Uzina „Tehnofrig” se preocupă ca în primul rînd tinerii să ia parte cu regularitate la consfătuirile de producție. In acest scop, birourile U.TJd. discută cu tinerii înainte de data consfătuirii de producție. Toate birourile U.T.M. din secții au fost îndrumate să se ocupe nu numai de mobilizarea, dar și de pregătirea tinerilor pentru ca în cadrul consfătuirilor de producție ei să participe la discutarea problemelor de bază ale producției, să facă observații cu privire la îndeplinirea

mente concrete privind îmbunătățirea continuă a calității produselor, îi îndrumă să facă ei înșiși propuneri care să contribuie la îmbunătățirea muncii. Pentru a-i putea însă îndruma pe tineri, membrii birourilor U.T.M. îndeaproape modul în nerii își îndeplinesc mentele stabilite, cum rezolvate propunerile de tineri îm cadrul consfătuirilor anterioare privind îmbunătățirea calității produselor etc.în uzină sînt numeroși tineri muncitori care participă activ la discuțiile din cadrul consfătuirilor de producție. Tînărul loan Felecan este u-

urmăresc care ti- angaja- au fost făcute

nul dintre muncitorii fruntași din atelierul de montaj general al uzinei. în cadrul unei consfătuiri de producție el a arătat că una din cauzele pentru care se mai realizează o serie ce produse de calitate necorespunzătoare o constituie lipsa unor dispozitive necesare unei bune desfășurări a procesului de producție. El a venit cu propunerea ca în secție să se aducă încă din primele zile ale lunii dispozitivele necesare în funcție de sortimentele și gama produselor ce se montează în luna respectivă. Conducerea secției a luat măsurile necesare stabilind ca de a- ceastă problemă să răspundă în permanența un tehnician din secție. Ca urmare a acestei propuneri, aduc acum din lier, muncitorii posibilitatea să bine tehnijea ceastă bază săduse de calitate tot mai bună. Dovada îmbunătățirii lucrări-

dispozitivele se vreme în ate- avînd astfel folosească mal nouă și pe a- realizeze pro-
V. DINULESCU

Pregătiri pentru examenul
de maturitate

Recent, la Școa
la nr. 4 „Spiru Ha- 
ret" din orașul 
Brăila a avut loc o 
întâlnire între mai 
mulți profesori uni
versitari de la Iași 
și peste 300 de elevi 
din clasele a XI-a, 
A,B șiCde la șco
lile medii nr. 1, 2, 
3 și 4 din orașul 
Brăila, unde au 
fost expuse în fața 
elevilor, lecții pre
gătitoare pentru 
examenul de ma
turitate.

Odată cu s-a indicat 
cum să se

aceasta, 
elevilor 
pregă-

tească mai temeinic 
pentru examenul 
de maturitate la 
materiile indicate 
de Ministerul învă- 
țămîntului și Cul
turii atît pentru 
secția reală dt și 
pentru secția uma
nistică.

Pe baza recoman
dărilor făcute cu 
prilejul acestei șe
dințe, elevii din cla
sele a XI-a ale șco
lilor medii din ora
șul Brăila sînt aju
tați zi de zi de co
lectivele de profe
sori de la școlile 
respective. Cu spri
jinul organizațiilor

U.T.M. și al secției 
de învățămînt și 
cultură a sfatului 
popular orășenesc, 
au fost stabilite 
zilnic 3-4 ore de 
consultații la limba 
romînă, matematică 
și la alte obiecte.

Aceasta dovedeș
te grija cadrelor 
didactice și a orga
nizațiilor U.T.M. 
pentru ca elevii sa 
se prezinte cit mai 
bine pregătiți în 
fața comisiilor pen
tru examenul de 
maturitate.

ION TOADER
economist

Difuzorii voluntari ai cărțiiTntr-unul din cele mai în
depărtate cătune din regiunea 
Iași — Ferebeni — își des
fășoară activitatea, ca difuzor 
voluntar, învățătorul Alexan
dru Sava. Prin el, țăranii de 
aici și-au cumpărat în ulti
mul timp cărți în valoare de 
peste 2.500 de lei.

Asemenea învățătorului Sa
va, în satele regiunii, la răs
pândirea cărții în rîndurile 
sătenilor își aduc contribuția 
peste 800 de difuzori volun
tari — intelectuali, colecti
viști și alți lucrători din agri
cultură.

în trecut, bun al puținilor 
știutori de carte, cuvîntul 
scris în cărți agrozootehnice, 
politice și beletristice a deve
nit azi o necesitate pentru 
fiecare sătean.

în primele patru luni, prin 
difuzorii voluntari și prin 
cele 330 de unități ale coope
rației de consum și librării 
sătești din regiunea Iași au 
fost vîndute cărți și broșuri 
a căror valoare întrece cu 
circa 100.000 de lei pe a celor 
vîndute în aceeași perioadă a 
anului trecut.

(Agerpres)

Se dezvoltă
la începutul anului și pînă 
au fost date în folosinfa

De
acum
oneștenilor 10 blocuri de locu
ințe cu 356 apartamente, urmînd 
ca pînă la sfîrșitul anului să mai 
primească încă 882 apartamente.

orașul ____ _ __________La construcția blocurilor se întrebuințează pe lîngă metodele 
clasice și metode moderne : con
strucții din panouri mari de pre
fabricate și cofraje glisante.

Ritmul de construcții se desfă
șoară rapid schimbînd mereu 
fața orașului. La Onești au fost 
ridicate anul acesta : un complex 
școlar petrochimic, o școală me
die cu 18 clase, l școli cu cîte 
12 clase, o creșă și o grădiniță 
de copii. Se construiesc : un 
mare restaurant, o clădire pentru 
poșta și telefoane și un complex 
spitalicesc.

Onești

Manifestări
închinate

(Continuare în pag. a 3-a)

Zilei internaționale 
a copilului

Președintele gospodăriei agricole colective din comuna Băcani, raionul Bîrlad, îl felicită pe Hnă- rul tractorist Constantin Buhuș pentru calitatea lucrărilor de întreținere a culturilor executate Foto : FLORIN ȚAGA 
ajustor

StupăritulCrescătorii de albine, practiced stupăritul pastoral pe scară largă, au transportat anul acesta în masivele de salcîm! din regiunile Galați, Crișana și Oltenia peste 65.000 de stupi.Pentru prima dată s-a experimentat cu rezultate bune transportul stupilor în bazinele melifere cu elicopterele. Se preconizează ca acest mijloc rapid să fie utilizat pe scară largă pentru transportarea stupilor în greu accesibile.„Marele cules' mese apicultorii culegere a nectarului florilor de salcîm a fost anul acesta abundent. Apicultorii din regiunile Galați, Dobrogea, Bacău, Brașov și Mureș-Autono-

zonele maicum denu- perioada de

pastoralmă Maghiară care au peste 12.000 de stupi în durile de salcîm Hanu nachi-Liești, au obținut ducții medii de circa 20 de kg miere-marfă de la fiecare stup. O recoltă asemănătoare de miere s-a realizat și de la stupii duși în pădurile de salcîm din sudul Olteniei.Unitățile agricole socialiste extind anul acesta stupăritul pastoral pentru a valorifica cele mai bogate zone melife- re. După culesul florii de salcîm, apicultorii se pregătesc să ducă stupii în plantațiile de tei care au început să dea în floare. Vor fi folosite, de asemenea, lanurile de floarea- soarelui.

dus pă- Co- pro-

(Agerpres)

ile febrile de mal 
oe Valea Sălajului.

Nu prea adine, nu 
prea larg și mai do
mol ca oricare rîu ce se furișează prin
tre prelungiri de

munți și de dealuri, Sălajul nu vă
zuse pînă în primăvara aceasta 
așa ogoare mari și nici oamenii 
toți lucrînd împreună.

Cînd lucrau la boieri sau chia
buri, deși ogorul stăpînului era și 
el mare, nu-i vedeai niciodată pe 
cîmp laolaltă. Lucra fiecare cîte o 
postață în „parte". L-am auzit 
pe Simion Mateșan, din Ariniș, 
povestind unor tineri :

— La porumb, din ce adunam 
toamna făceam trei grămezi. Două 
rămîneau celui ce avea pămîntul. 
Nouă, celor cu brațele, cu sudoa
rea și sărăcia — numai una. La 
griu era și mai rău. Una din 11. 
Primăvara ne afla totdeauna cu 
covata goală. începeam milogeala 
pe la cei cu stare. In ziua de as
tăzi iată-mă ajuns, într-un fel, și 
pe mine om înstărit. Dar la poarta 
mea n-are cine să mai umble cu 
ciurul sau cu blidul, pe la paști 
sau pe la rusalii, să ceară un 
pumn de mălai...

Belșugul nu se mal adună azi 
contrastant în casa unora, ocolin-

du-le pe cele mai multe. Să-fi fie 
hambarul plin de roade și sa nu 
devii trufaș și rău, iată o dimen
siune nouă a satului, neîntîlnită 
altă data. Rămîne însă mîndria 
muncii. Leneșilor, hambarul nu H se umple singur.

— Rostul 
plica Vasile

este, cum ne ex-
Mateșan, secretarul

Privit de sus, din văzduh, satul 
seamănă cu o uriașă roză de mai.

Petalele i se desfac la primele 
ore ale dimineții purtînd încă a- 
semenea unui hurmuz răcoros 
urma somnului odihnitor. Echipele 
ieșite la lucru lărgesc treptat aria 
însuflețită a comunei pînă peste 
kilometri de dealuri.

noile lucrări. Prima prașilă me
canică a porumbului s-a și efec
tuat pe întreaga suprafață însă- 
mînfată.

La transportul de îngrășăminte 
întîietatea o dețin flăcăii conduc
tori de atelaje. La întreținerea 
propriu-zisă a culturilor se remarcă 
în schimb fetele, luliu Pop, Ion

cărufă, aceștia explicau

sinicreșterea veniturilorde partid, 
colectivei, pentru că aici e izvo
rul bucuriei noastre, a tuturor.

Imaginea 
însuflețitoare și contaminantă. Ifi 
vine să lași tocul și blocnotesul, 
să ceri o sapă sau o lopată și să 
te încadrezi în cetele de colecti
viști pornite care încotro, pe tim
puri, la grădină, în livezi,

dimineților este aici

intensă efervescență 
marcat aici zilele de după înce
tarea ploilor. Intîiul examen al 
anului acesta, al semănăturilor, a 
fost trecut cu bine. Acum în luna 
mai, altele sînt preocupările : în
treținerea, îngrijirea atentă a ceea ce au semănat. Lina după 
alta, asemenea foilor rupte din 
calendar, sînt terminate Integral

Mafeșan, Gheorghe Velea, 
încă în mare fierbere. Terminînd 
transportul azotafilor necesari po
rumbului și florii-soarelui nu s-au 
tras la umbră. N-au avut cînd. 
In gară sosiseră 100 tone de 
pulbere din piatră de var. Au fu
git repede într-acolo. Mai tîrziu, 
în drum spre parcele stabilite 
ori de cîte ori cineva îl întreba ce

au în
binevoitori, folosind spusele agro
nomului :

— Pentru eficiența culturilor, so
lul nostru podzolic are nevoie de 
amendamente calcaroase. Da, da. 
„Amendamente calcaroase"... Dar 
infiltrațiile chimice nu se opresc 
la conductorii de atelaje. Tînăra 
Anica Velea, de pildă, cînd a ce
rut primăvara aceasta să fie pri
mită în partid, a simfit nevoia să 
vorbească în fața tovarășilor de 
muncă despre munca ei zilnică, 
în aparență măruntă, dar de mare 
eficiență atunci cînd este privită 
laolaltă cu munca tovarășilor săi. 
Vorbea între altele, despre felul 
cum echipa lor, ca și celelalte, au 
efectuat lucrările de întreținere 
folosind cu încredere substanțele 
chimice pentru combaterea dăună
torilor.

Cu hexacloranul, spunea 
i-am venit de hac puricelui 
pămînt căruia îi place inul, 
nouă nu ne place de el, așa că 
i-am dat repede un perdaf as
pru. Aspru de tot. Pe toate cele 
64 de hectare cu plante indus-

ea,de
Dar

MIHAI NEGULESCU

In întreaga țară au loc tn 
aceste zile numeroase mani
festări închinate Zilei interna
ționale a copilului.

La casele de cultură ale ti
neretului din raioanele Capi
talei au avut loc numeroase 
manifestări distractiv-educa- 
tive. Formațiile artistice de 
copii au prezentat diferite 
spectacole. Sute de pionieri 
iau parte zilnic la manifestă
rile organizate pentru ei în 
parcuri, pe terenurile de sport 
și în sălile Palatului pionieri
lor. Numeroși copii din ra
ionul 30 Decembrie au parti
cipat in Parcul de cultură și 
odihnă Herăstrău la un con
curs de trotinete, biciclete, tri
ciclete, dotat cu premii.

La Ploiești, Cîmpina, Buzău 
și în alte • centre muncitorești 
din regiunea Ploiești au fost 
amenajate diferite bazare cu 
articole pentru cei mici. Peste 
5000 de copii din regiuni s-au 
înscris la concursurile de bi
ciclete, triciclete și trotinete.

Elevii cercurilor caselor pio
nierești din Iași, Bîrlad și din: 
alte orașe pregătesc în comun 
cadouri pentru copiii mai 
mici. In mai multe localități, 
numeroși școlari participă la 
concursurile pe tema „Viața 
fericită a copiilor în patria 
noastră". Numeroase standuri 
și expoziții de cărți cu vîn- 
zare, se bucură în aceste zile 
de atenția celor mici.

La casele de cultură și la 
cercurile de citit din Dobrogea 
au loc seri de basme, iar cine
matografele din raioanele Tul- 
cea, Medgidia, Adamclisi, 
precum și numeroase cara
vane cinematografice prezintă 
filme pentru copii. La școala 
medie din Băneasa a fost orga
nizată o expoziție cu tema 
„Igiena școlarului".

(Continuare în pag. a 3-a)
(Agerpres)



RAPORT
cu privire la sarcinile ce revin organizațiilor U. T. M._ 

din hotărîrile Plenarei C. C. al P. M. R. și sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale din aprilie 1962

prezentat de tovarășul Virgil Trofin la Plenara C. C. al V. T. M.
Tovarăși,Primăvara anului 1962 va rămîne în amintirea întregului nostru popor ca primăvara unei victorii de o uriașă însemnătate istorică. Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din a- prilie anul acesta, făcînd bilanțul uriașei activități desfășurate de către partid pentru transformarea socialistă a satului, au consfințit încheierea colectivizării agriculturii în patria noastră. „Această victorie, arată tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ridică pe o treaptă mai înaltă alianța muncitorească-țără- nească și unitatea moral-po- litică a întregului popor. Cele două clase sociale prietene, clasa muncitoare, conducătoare a tuturor oamenilor muncii, și clasa țărănimii colectiviste, împreună cu intelectualitatea, merg umăr la umăr înainte, sub conducerea încercată a partidului, spre desăvirșirea construirii societății socialiste și trecerea treptată la construirea comunismului".Prin această strălucită iz- bîndă — mărturie a dragostei și încrederii nețărmurite cu care întregul popor urmează politica partidului — pe pă- mîntul patriei noastre socialismul a învins definitiv la orașe și la sate.Organizația noastră se mîn- drește cu faptul că la obținerea acestei mari victorii — încheierea colectivizării agriculturii — și-a adus, sub conducerea partidului, alături de întregul popor, contribuția sa.Recenta Plenară a C.C. al P.M.R. și sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale au adoptat hotărîri de o însemnătate excepțională pentru dezvoltarea agriculturii în noile condiții. Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej cu privire la încheierea colectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii a făcut o analiză profundă, multilaterală a fazelor prin care a trecut procesul revoluționar care a schimbat în acești ani fața satelor și a trasat soluții concrete, științific elaborate, în toate problemele de bază ale agriculturii socialiste. Aplicarea în viață a complexului de măsuri stabilite de partid va crea posibilități nelimitate pentru consolidarea continuă a gospodăriilor agricole colective, pentru ridicarea nivelului producției agricole, pentru înaintarea satului nostru în ritmul cerut de desăvirșirea construcției socialismului.Sarcinile ce izvorăsc din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale reprezintă și pentru organizația noastră, pentru toți utemiștii și tinerii de la sate, un program concret de muncă și de luptă.Principala sarcină a organizațiilor U.T.M. din G.A.C. este să mobilizeze întregul tineret la muncă pentru consolidarea economico-organizato- rică a gospodăriilor colective, pentru creșterea puternică a producției agricole vegetale și animale, pentru sporirea a- vutului obștesc și a veniturilor colectiviștilor.Datoria organizațiilor U.T.M. este să explice cu perseverență tuturor tinerilor colectiviști că a lupta pentru consolidarea gospodăriei înseamnă să muncești cu hărnicie, zi de zi, pentru a obține producții mari, să faci fiecare lucru, oricît de mic ar părea, cu dragoste și răspundere. Munca este principalul izvor de creștere neîncetată a avuției obștești, a nivelului de trai material și cultural al țărănimii; iată de ce a participa la muncă, permanent și acolo unde i se cere, este o înaltă îndatorire, o chestiune de onoare pentru fiecare tînăr colectivist.In ultimul timp s-au constituit un mare număr de noi G.A.C.; organizația noastră, tineretul din aceste gospodării poate și trebuie să pună din plin umărul, alături de toți colectiviștii, pentru a obține, încă în acest an — primul an de muncă în condițiile completei colectivizări — producții mari în toate ramurile, ceea ce se va reflecta pozitiv în sporirea avutului obștesc și a veniturilor colectiviștilor.

Seaca de Lovrin — Straja — tinerii co- întotdeau- unde li se

O experiență pozitivă în mobilizarea tineretului la muncă au dobîndit organizațiile U.T.M. din G.A.C. Milo- șești — Slobozia, ~ Cîmp — Calafat, Sînnicolau Mare, Negru Vodă, unde lectiviști participă na la muncă, acolo cere, efectuînd numai lucrări de bună calitate. O asemenea experiență, care merită a fi larg răspîndită au și alte organizații U.T.M. din toate regiunile țării.Datoria principală a tinerilor colectiviști este să fie în primele rînduri, alături decomuniști, în lupta pentru recolte bogate, pentru ca depe fiecare hectar să se obțină producții cît mai mari de grîu, porumb, floarea-soare- lui, sfeclă de zahăr, cartofi, 

furaje, legume și zarzavaturi. Organizațiile U.T.M. să mobilizeze tineretul la acțiunea de fertilizare prin incorporarea în sol a îngrășămintelor naturale și chimice, aplicarea riguroasă a regulilor agrotehnice, efectuarea la un înalt nivel calitativ și în timpul optim a lucrărilor de întreținere și recoltare.Una dintre cele mai importante sarcini ale organizațiilor U.T.M. de la sate este mobilizarea tuturor utemiști - tor și tinerilor colectiviști la lupta pentru obținerea în flecare G.A.C. și G.A.S. a unei producții de cel puțin 5.000 kg. porumb boabe ia hectar în cultură neirigată pe suprafețele stabilite prin planul gospodăriei respective.O contribuție importantă pot să aducă tinerii la dezvoltarea producției dc legume și zarzavaturi, mai ales în gospodăriile din jurul orașelor.In atenția organizațiilor U.T.M., îndeosebi din regiunile viticole, va trebui să stea mobilizarea masei tineretului la îndeplinirea planurilor de completare a golurilor din plantațiile de viță altoită, la lucrări de terasare, în scopul măririi suprafețelor cu vii. Să dezvoltăm și pe viitor frumoasa tradiție a tineretului de a planta pomi, sa sprijinim gospodăriile agricole colective și de stat în îndeplinirea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a pomiculturii.La creșterea producției a- gricole, tineretul poate și trebuie să-și aducă o contribuție importantă și prin participarea la combaterea eroziunii solului, redarea de noi terenuri agriculturii, la lucrări de hidroameliorații.O sarcină de mare răspundere a organizațiilor U.T.M. de la sate ste mobilizarea tineretului ia îndeplinirea măsurilor stabilite de Congresul al I!I-Iea al P.M.R. în domeniul creșterii efectivului de animale Ia toate speciile și sporirea producției animaliere.Pentru a sprijini dezvoltarea sectorului zootehnic, principala îndatorire a organizațiilor U.T.M. este să recomande pe unii dintre cei mai buni utemiști și tineri, harnici și dornici de a învăța, să lucreze cu dragoste și răspundere la creșterea animalelor. . .Ceea ce a făcut organizația noastră pînă în prezent în a- ceastă direcție este insuficient.Este necesar ca toate comitetele regionale și raionale, organizațiile de bază U.T.M. să se ocupe cu răspundere de recomandarea tineriloi' pentru meseria de crescător de animale, să se îngrijească de continua îmbogățire a cunoștințelor lor profesionale și să-i ajute zi de zi pentru a obține producții sporite. Recomandarea tinerilor pentru sectorul zootehnic să se facă pe baza unei temeinice munci de convingere, astfel îneît a- ceștia să se lege pentru totdeauna de această meserie. Comitetele organizațiilor de bază U.T.M., cunoscînd necesarul de mulgători și îngrijitori pentru sectorul zootehnic, să discute cu cei mai buni dintre utemiști și tineri pentru a-i convinge să lucreze în acest sector, iar adunarea generală U.T.M., la cererea lor, să discute și să-i recomande conducerii gospodăriei. O mare atenție va trebui să a- cordăm îndrumării, mai ales a fetelor, spre profesiunea de crescătoare de păsări.Organizațiile U.T.M. vor trebui, de asemenea, să acorde pe viitor o atenție sporită mobilizării tineretului la asigurarea din abundență a nutrețurilor pentru șeptel, precum și a rezervelor necesare în fiecare G.A.C. și G.A.S., să sprijine conducerile acestor unități în valorificarea tuturor posibilităților de care dispun pentru creșterea cît mai rapidă a bazei furajere. Participarea tinerilor la acțiunile ce se întreprind în vederea ridicării productivității pășunilor și fînețelor să constituie și pe viitor o preocupare permanentă a organelor și organizațiilor U.T.M. de la sate.Partidul acordă o deosebită atenție gospodăriilor agricole de stat — sectorul cel mai înaintat al agriculturii noastre socialiste — care are sarcina de a produce mari cantități de cereale, came, lapte și alte produse, la un preț de cost cît mai scăzut.în perioada ce urmează, in fața organizațiilor U.T.M. din G.A.S. stă sarcina de a mobiliza pe toți utemiștii, întregul tineret la activitatea ce se desfășoară pentru ca toate gospodăriile de stat să se ridice la nivelul celor fruntașe, să devină modele de gospodărire socialistă în ce privește creșterea producției vegetale și animale, a productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor. Comitetele regionale și raionale U.T.M. să ajute organizațiile de bază din G.A.S. să îmbunătățească munca politi- că-educativă, să cultive la tineri răspunderea pentru bunul mers al gospodăriei și să canalizeze elanul și eforturile lor în primul rînd spre acele 

sectoare de activitate în care se manifestă unele greutăți sau rămîneri în urmă.Agricultura dispune astăzi de 54.000 tractoare fizice, 50.000 semănători mecanice, 25.000 combine pentru păioase și alte mașini agricole. Cei care conduc aceste mașini și agregate sînt, în cea mai mare parte, tineri.Sarcina organizațiilor U.T.M. din S.M.T. este de a se ocupa permanent și îndeaproape de îndrumarea tinerilor mecanizatori spre perfecționarea continuă a pregătirii lor profesionale, să dezvolte la aceștia grija și răspunderea fată de mașinile cu care lucrează, să întărească disciplina în muncă. să-i mobilizeze la lupta pentru reducerea consumului de carburanți și piese de schimb, sporirea randamentului anual pe tractor, efectuarea unor lucrări de bună calitate și la un preț de cost cît mai redus.Mobilizarea de către organizațiile U.T.M. a tuturor tinerilor la întrecerea socialistă, stimularea permanentă a celor ce muncesc cu dragoste și obțin rezultate bune, generalizarea experienței înaintate este cea mai importantă cale de creștere a contribuției tineretului la înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid în toate sectoarele producției a- gricole.Toți tinerii mecanizatori, lucrători din G.A.S.. colectiviști, și în primul rînd utemiștii, să considere ca o datorie de cinste obținerea titlului de fruntaș în întrecere, să-și însușească și să aplice în practică metodele înaintate de muncă.Pronria experiență a organizației noastre dovedește că numai îmbinarea elanului si energiei tineretului cu priceperea și experiența vîrstni- Cilor poate duce la obținerea celor mai bune rezultate. De aceea, organizațiile U.T.M. din G.A.C., G.A.S. și S.M.T. trebuie să se preocupe de activitatea tuturor tinerilor și să-i aiute ca. alături de vîrst- nici. să muncească bine, să contribuie la îndeplinirea și depășirea planului fiecărei brigăzi si echipeComitetele raionale si orășenești să ajute organizațiile de bază in generalizarea experienței pozitive a posturilor utemiste de control fruntașe si să se preocupe de organizarea '■ acestora în toate G.A.S.. S.M.T. si GJVC. In întreaga lor activitate, posturile utemiste de control să aiute comitetele organizațiilor de bază în generalizarea experienței pozitive din munca tinerilor. în combaterea manifestărilor înapoiate fața de muncă, față de bunurile gospodăriei.Noile condiții create prin terminarea colectivizării a- griculturii deschid în fața tineretului de la sate nn vast cîmp de desfășurare a acțiunilor de muncă patriotică. Biroul C.C. al U.T.M. a stabilit ca brigăzile utemiste de muncă patriotică să se organizeze și să funcționeze numai pe perioada cît tineretul participă la înfăptuirea unui o- biectiv propus. Organizațiile U.T.M. de la sate sînt chemate să desfășoare o susținută muncă politică pentru mobilizarea tuturor utemlști- lor și tinerilor la construcția de adăposturi pentru animale, asigurarea bazei furajere, plantarea pomilor fructiferi, ameliorarea și redarea de noi terenuri agriculturii.Pentru organizarea, îndrumarea și conducerea competentă a procesului de producție în agricultură o importanță deosebita o are hotărî- rea partidului și guvernului cu privire la redistribuirea cadrelor de specialiști agricoli cu pregătire superioară. O mare parte dintre inginerii a- gronomi, zootehnicienii și medicii veterinari care au mers să lucreze nemijlocit in producția agricolă în urma acestei hotărîri sînt tineri, membri ai U.T.M. Ei sînt chemați ca printr-o organizare rațională a muncii, prin introducerea în practică a cuceririlor științei și experienței înaintate să asigure îndeplinirea pas cu pas a planurilor de producție. Față de acești specialiști, organizațiile U.T.M. de la sate trebuie să manifeste o deosebită grijă, să-i stimuleze în munca ce o desfășoară, să se îngrijească de condițiile lor de viață, să se apropie cu căldură de ei pentru a-i lega de satul în care au venit să muncească.Din hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R. și ale M.A.N. rezultă sarcini importante și pentru organizațiile U.T.M. din întreprinderile industriale, unitățile de proiectări si cercetări științifice și îndeosebi din întreprinderile care produc mașini agricole și îngrășăminte chimice. Organizațiile U.T.M. din aceste întreprinderi trebuie să mobilizeze pe toți utemiștii și întregul tineret la lupta pentru îndeplinirea planului de producție, reducerea prețului de cost, întărirea disciplinei în producție, să-si aducă contribuția la dotarea agriculturii cu tractoare și mașini agricole din ce în ce mai perfecționate și cu cantități sporite de îngrășăminte chimice.

De o deosebită importanță pentru dezvoltarea pe viitor a agriculturii noastre socialiste este hotărîrea partidului si guvernului cu privire la reorganizarea conducerii a- griculturii, concepută din inițiativa tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care soluționează în mod strălucit această importantă problemă, în raport cu noile condiții create, atrăgind la treburile conducerii agriculturii o masă largă de specialiști și oameni de știință, colectiviști. în a- ceste zile au loc sesiuni ale sfaturilor populare regionale și raionale în care cu participarea consiliilor agricole se stabilesc masurile cu privire la dezvoltarea agriculturii pe plan localComitetele regionale și raionale ale U.T.M. au datoria de a studia cu toată atenția planurile de activitate ale consiliilor agricole, cu scopul de a stabili măsurile necesare pentru ca organizațiile U.TJ1 de la sate sâ sprijine din plin înfăptuirea acestora, să lupte pentru aplicarea întocmai a recomandărilor și dispozițiilor pe care consiliile regionale și raionale le vor da în domeniul producției a- gricole.Tovarăși,Tineretul patriei noastre, și îndeosebi tineretul de la sate, a primit cu multă bucurie hotărîrea partidului și guvernului cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntu- lui agricol, pe baza căreia se va asigura ridicarea nivelului cunoștmțelor agrozootehnice ale masei largi a țărănimii colectiviste și pregătirea cadrelor de specialiști necesare agriculturii noastre în plină dezvoltare.Una din cele mai importante sarcini ce revin organizațiilor U.T.M. de la sate în perioada actuală este mobilizarea tuturor utemiștilor și a întregului tineret la însușirea unor temeinice cunoștințe a- grozootehnice.Pe baza hotărîrii partidului și guvernului conducerile G.A.C., G.A.S., S.M.T. și ale căminelor culturale vor organiza cursuri de masă cu durata de 3 ani. Printr-o intensă muncă poiitico-organizato- ricâ să îndrumam pe toți utemiștii, imregul tinere: de la sa:e și în primul rînd pe membrii camitetelar și birourilor organizațiilor de bază U.TJL, activul U.T3£, să urmeze aceste cursuri. Tinerii care nu vor putea fi cuprinși in cursurile cu durata de 3 ani să-î îndrumăm să participe ia cadrul căminelor culturale la ciclurile de conferințe agrozootehnice. Periodic, în a- amările generale, să fie analizat modul în care tinerii participă la cursuri, își însușesc și aplică în practica de fiecare zi cunoștințele căpătate.Aplicarea în viață a recentei hotărîri a partidului și guvernului va duce la dezvoltarea considerabilă a învăță- mintului agricol de toate gradele, menit să asigure cadrele necesare agriculturii noastre In plină dezvoltare.O deosebită importanță pentru creșterea și dezvoltarea tinerei generații a satelor patriei noastre o are introducerea in școlile de cultură generală de 7 (8) ani din mediul sătesc, în clasele 5-8, a obiectului „Agricultura-. Organizațiilor U.TJd. și de pionieri din școlile de 7 (8) ani din mediul rural le revine sarcina de a mobiliza pe toți elevii să-și însușească cu sîrguință cunoștințele ce se predau la a- cest obiect, să dezvolte în conștiința fiecăruia hotărîrea ca după terminarea școlii să lucreze în unitățile agricole socialiste, să urmeze cursurile școlilor agricole. Organizațiile U.TJd. să ajute îndeaproape conducerile școlilor în organizarea temeinică a practicii a- gricole în G.A.S. și G.A.C. în așa fel îneît elevii să participe la lucrările din întregul ciclu agricol, să facă o muncă folositoare și după puterile lor, să participe la obținerea unor producții sporite vegetale și animale.îndrumarea tinerilor, îndeosebi de la sate, spre școlile agricole de toate gradele este o sarcină permanentă și de mare răspundere a organizațiilor U.T.M. Comitetele regionale și raionale U.T.M., împreună cu secțiile de învă- țămînt ale sfaturilor populare, să popularizeze larg în rîndu- rile tineretului de la sate toate școlile agricole, să explice profilul și însemnătatea lor, organizînd vizite, întîl- niri și convorbiri cu fruntași în muncă din diferite sectoare ale agriculturii. Comitetele regionale și raionale să cunoască necesarul de candidați pentru fiecare școală și să a- jute organizațiile de bază să recomande, pînă cel tîrziu la 1 august, pe cei mai buni utemiști și tineri care să urmeze aceste școli.Comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.M. trebuie să asigure ca întreaga activitate politică ce o desfășoară organizațiile U.T.M. din școlile profesionale de mecanizatori. de maiștri mecanici și tehnice agricole de 4 ani să fie subordonată muncii de educare la elevi a dragostei 

pentru profesiunea aleasă, a interesului pentru învățătură, pentru pregătirea lor ca viitoare cadre de muncitori, maiștri și tehnicieni cu temeinice cunoștințe teoretice și practice, cu o înaltă conștiință socialistăOrganizarea de acum înainte, pe baza hotărîrii partidului și guvernului, a practicii de producție a studenților în marile unități în funcție de calendarul lucrărilor agricole, participarea directă a studenților agronomi la întreaga activitate a gospodăriilor colective, de stat și a stațiunilor de mașini și tractoare alături de colectiviști și mecanizatori, va duce la consolidarea și a- profundarea cunoștințelor do- bîndite la cursuri și seminarii și va avea o puternică influență educativă asupra viitorilor specialiști agricoli. In perioada practicii de producție organizațiile U.T.M. din unitățile agricole să-i ajute pe studenți în dobîndirea cunoștințelor și deprinderilor practice, să-i antreneze la întreaga activitate politică și culturală ce se desfășoară în colectivul unde muncesc.Organizația noastră și asociațiile studenților au, de a- semenea, datoria să se ocupe cu grijă de educarea tuturor categoriilor de tineri intelectuali care vor munci la sate — profesori, medici, economiști — să-i familiarizeze cu viața satului, cu preocupările specifice ale tinerilor de la sate, astfel ca la absolvirea facultății ei să fie capabili să-și pună în slujba înfloririi satului socialist toate cunoștințele și puterea lor de muncă.Tovarăși,îndeplinirea importantelor aarcini ce revin organizației noastre din hotărîrile Plenarei C.C. al P.M.R. și a sesiunii extraordinare a Marii A- dunări Naționale depinde în mare măsură de întărirea politică și organizatorică a organizațiilor U.T.M., de ridicarea pe o treaptă mai înaltă a întregii activități a Uniunii Tineretului Muncitor.în ultimii ani, rîndurile organizației noastre au crescut simțitor; Uniunea Tineretului Muncitor numără în prezent peste 2.100.000 membri.în raport însă, cu influența cresclndă a organizațiilor U.T.M. la sate, numărul membrilor U.T.M. din rîndul țăranilor colectiviști este încă mic. Sub posibilități continuă să se desfășoare munca de cuprindere în U.T.M. a tinerilor din unele întreprinderi de construcții, exploatări miniere, exploatări forestiere și din întreprinderile noi. De asemenea, cuprinderea fetelor în U.T.M. nu este mulțumitoare.Organizațiile de bază U.T.M. trebuie să manifeste și în viitor o preocupare permanentă pentru creșterea rîndurilor Uniunii Tineretului Muncitor. In acest scop, este necesar ca la activitățile organizației noastre, în producție, în munca politică și culturală să fie antrenată masa largă a tineretului, cu prilejul diferitelor acțiuni să se vorbească tineretului și pionierilor despre rolul și sarcinile organizației noastre, despre cinstea de a face parte din rîndurile U- niunii Tineretului Muncitor, în toate școlile să se organizeze cu pionierii clasei a Vil-a grupe de studiere a Statutului U.T.M.La primirea unui tînăr în organizația noastră să se țină seama, în primul rînd, de calitățile sale politico-morale, de poziția, de devotamentul său față de politica partidului, de munca și comportarea sa personală.Trebuie să avem în vedere faptul că Uniunea Tineretului Muncitor este organizația revoluționară de masă, care așa cum stabilește Statutul, unește în rîndurile sale masele largi ale tinerilor muncitori, țărani muncitori, elevi, studenți, intelectuali și este chemată să ajute partidul în educarea comunistă a întregului tineret, în mobilizarea lui la construcția economică și de stat.O deosebită atenție trebuie acordată la primirea în U.T.M. respectării principiului de primire în mod individual, combaterii cu tărie a oricăror manifestări de încălcare a Statutului și a Instrucțiunilor C.C. al U.T.M.In perioada care urmează, una din sarcinile principale ale organelor și organizațiilor U.T.M. este de a dfesfășura o intensă activitate politico-or- ganizatorică pentru cuprinderea în U.T.M. a unui număr cît mai mare de tineri din construcții, întreprinderile miniere, exploatări forestiere și întreprinderile noi.O deosebită atenție va trebui acordată cuprinderii în U.T.M. a unui număr mai mare de tineri țărani colectiviști, în primul rînd din acele gospodării agricole colective unde sînt organizații de bază slabe din punct de vedere numeric.In vederea creșterii numărului fetelor membre ale U.T.M., organele și organizațiile U.T.M. să intensifice munca politică în rîndul a- cestora, antrenîndu-le la toate acțiunile ce le organizează, a- jutîndu-le să devină utemiste.

Este necesar să se acorde mai multă atenție cuprinderii în U.T.M. a tinerilor de naționalitate germană, mai ales în regiunea Banat.Ținînd cont de sarcinile deosebit de importante trasate de partid organizației noastre, este necesar să creștem necontenit răspunderea fiecărui utemist față de calitatea ce o are. Sâ facem din fiecare organizație de bază U.T.M. colective puternice de utemiști, consolidate din punct de vedere politic și organizatoric, cu o mare influență în masa largă a tineretului. Să fie mai mult ajutate organizațiile U.T.M. pe brigăzi și grupele U.T.M. pentru creșterea capacității de mobilizare a tineretului în producție, în activitățile cultural-educative. în munca de folos patriotic.Pentru membrii Uniunii Tineretului Muncitor, nu poate exista cinste mai mare de- cît aceea de a face parte din rîndurile Partidului Muncitoresc Romîn. Organizației noastre îi revine sarcina de mare cinste și răspundere de a recomanda pe cei mai buni utemiști să devină membri ai partidului. O atenție deosebită trebuie acordată recomandării pentru a intra în rîndurile partidului a tinerilor muncitori, țărani colectiviști, învățători și profesori de la sate, a inginerilor agronomi și zootehniști și alți specialiști din agricultură, a tinerilor de naționalitate germană, a tinerelor fete.Tovarăși,încheierea procesului de colectivizare a agriculturii demonstrează în chip convingător ce schimbări profunde s-au petrecut în conștiința țărănimii muncitoare, ca rezultat al muncii politice desfășurate de partid, al uriașei sale influențe în rîndul maselor largi de oameni ai muncii de la sate. Totodată, partidul ne învață că în perioada actuală crește imens importanța muncii ideologice în rîndul maselor pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste.Astfel, sporesc deosebit de mult în etapa actuală sarcinile pe care le au organizațiile U.T.M. în îmbunătățirea conținutului muncii politice, educative, cultural-artistice și sportive, pentru formarea unui tineret călit din punct de vedere politic, cu profunde convingeri comuniste despre muncă și viață.In centrul întregii activități pe care o desfășoară organele și organizațiile U.T.M. de la sate trebuie să stea educarea utemiștilor, a întregului tineret în spiritul colectivismului, dezvoltarea dragostei pentru munca în comun, a grij ei față de bunurile gospodăriei, hotărîrea de a-și însuși și aplica în practică știința agricolă, combativitatea față de manifestările individualiste, față de neglijență, risipă, indisciplină în muncă.întreaga activitate de propagandă și agitație pe care o desfășoară organizațiile U.T.M. să aibă ca scop cunoașterea și însușirea de către tineri a sarcinilor ce reies din recentele hotărîri ale partidului și guvernului, din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale. Să desfășurăm o asemenea activitate de propagandă convingătoare, accesibilă îneît fiecare utemist și tînăr de la sate să știe care-i sînt sarcinile și îndatoririle la locul său de muncă și să lupte pentru înfăptuirea lor.Este necesar să îmbunătățim substanțial conținutul în- vățămîntului politic U.T.M. la sate, să legăm mai strîns activitatea cercurilor politice de viața și preocupările tineretului, de sarcinile ce stau în fața unităților socialiste.Totodată trebuie să asigurăm tuturor adunărilor generale ale organizațiilor de bază U.T.M. un conținut din ce în ce mai bogat, pentru ca acestea să contribuie într-o măsură mai mare la educarea comunistă a tineretului. în aceste adunări, activiștii U.T.M. și alți tovarăși cu pregătire politică și ideologică corespunzătoare să vorbească în fața tinerilor simplu, pe înțelesul lor, despre politica partidului nostru, despre hotărîrile sale, despre gospodăria colectivă, despre datoria de a munci și învăța, despre comportarea pe care trebuie să o aibă un tînăr înaintat în viață, în societate.Va trebui să ne ocupăm permanent de informarea tineretului asupra actualității politice, interne și externe, nu numai la adunările generale, ci și la căminul cultural, la bibliotecă, la locul de muncă, pe cîmp, în brigada zootehnică etc.în prezent, la sate, sînt create toate condițiile pentru ca organizațiile U.T.M. să-și îndeplinească mai bine sarcinile pe care le au în ce privește atragerea la activitatea politică, culturală și sportivă a tuturor tinerilor, pe toți băieții și fetele, să inițieze și să organizeze manifestări $i acțiuni care prin conținutul și varietatea lor să placă tineretului.

Să ajutăm mai mult organizațiile de bază U.T.M. de la sate în organizarea unor activități îndrăgite de tineri ca : joile tineretului, duminicile cultural-sportive, zile de odihnă colectivă, sărbătorirea tinerilor care împlinesc 18 ani și devin majori. în toate satele țării, tinerilor colectiviști le stau la dispoziție scenele și sălile căminelor culturale, bibliotecile, cinematograful, terenurile de sport, puternice mijloace de educație socialistă. Să folosim cu pricepere aceste posibilități create de statul democrat-popular, an- trenînd permanent la activitatea cultural-artistică masa largă a tineretului. Să dăm în viitor o mai mare atenție organizării manifestărilor în aer liber, drumeției prin țară și prin regiune etc. Organizațiile U.T.M. de la sate să a- jute îndeaproape organele U.C.F.S. la organizarea mișcării sportive, pentru ca în fiecare G.A.C. să existe o asociație sportivă, care să antreneze întregul tineret la practicarea sistematică a sportului și culturii fizice.Tineretul satelor noastre manifestă o mare sete pentru cunoștințe științifice. Este de datoria tuturor comitetelor regionale și raionale U.T.M. să ajute organizațiile de bază în propagarea cunoștințelor științifice în rîndurile tineretului, în combaterea tuturor influențelor misticismului.Tinerii intelectuali de la sate sînt chemați să participe și mai activ la munca de răs- pîndire a cunoștințelor științifice și culturale în masa colectiviștilor și a tinerilor. Organizațiile U.T.M. să acorde mai multă atenție antrenării tinerilor intelectuali de la sate, la viața de organizație, la munca culturală și sportivă, să-i ajute să-și îndeplinească în cele mai bune condiții munca lor profesională, să-și ridice continuu pregătirea politică și ideologică.în scopul generalizării experienței înaintate, organizațiile U.T.M. să ajute conducerile G.A.C. în organizarea vizitelor la gospodăriile care au obținut rezultate bune în cultura cerealelor și creșterea animalelor, să folosească mai mult și mai eficace serile de întrebări și răspunsuri, formele muncii culturale de masă, agitația vizuală, panourile, fotomontajele.îndrumate de către comitetele orășenești și raionale, organizațiile U.T.M. din întreprinderi pot da un important ajutor în organizarea muncii politico-educative, activităților cultural-artistice și sportive de către organizațiile U.T.M. de la sate. Aceasta se poate realiza prin vizite reciproce, discuții, consfătuiri în care să se realizeze un util schimb de experiență, prin organizarea în comun a unor programe cultural-artistice, excursii etc.Tovarăși,Rezumînd sarcinile ce revin organizației noastre din hotărîrile adoptate de plenara C.C. al P.M.R. și de sesiunea extraordinară a M.A.N. rezultă că :1. Principala sarcină a organizațiilor U.T.M. de la sate este mobilizarea întregului tineret la luptă pentru consolidarea economico-organizato- rină a tuturor gospodăriilor colective, creșterea producției vegetale și animale, ridicarea tuturor gospodăriilor de stat la nivelul celor fruntașe, îmbunătățirea activității tuturor stațiunilor de mașini și tractoare.2. O îndatorire deosebit de importantă a întregului tineret de la sate este însușirea temeinică a cunoștințelor agro-zootehnice și aplicarea lor în practica muncii agricole. Organizațiile U.T.M. să se qcupe cu stăruință de îndrumarea tinerilor de la sate să urmeze școlile agricole de toate gradele și să se pregătească cu perseverență pentru a deveni buni mecanizatori, tehnicieni, ingineri agronomi, medici veterinari.3. Educarea tineretului de la sate în spiritul colectivismului, creșterea conștiinței sale socialiste, îmbunătățirea muncii politice, cultural-artistice și sportive de masă trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a organizației noastre în perioada actuală.4 .întărirea organizatorică a tuturor organizațiilor U.T.M., activizarea tuturor utemiștilor, creșterea continuă a rîndurilor organizației noastre, în mod deosebit la sate, este o condiție importantă pentru îndeplinirea sarcinilor puse de partid în fața organizației noastre.Plenara C.C. al U.T.M. asigură Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că Uniunea Tineretului Muncitor, întregul tineret va lupta cu toată hotărîrea și entuziasmul pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.M.R. și sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale pentru continua dezvoltare a agriculturii noastre socialiste, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie.
(text prescurtat)

Cornelia Pica este una dintre harnicele muncitoare de la întreprinderea de tricotaje — București.
Foto: AGERPRES
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CONSTRUCȚIA SCULELOR 
AȘCHIETOARE" 

de profesor 
fng. Ion LăzărescuSculele așchietoare au un rol important în desfășurarea procesului de producție. lata de ce lucrarea „Calculul și construcția sculelor așchietoare" apărută de curînd în ediția a Il-a trebuie să se afle în biblioteca fiecărui tînăr inginer, maistru, tehnician. Lucrarea tratează despre toate sculele destinate prelucrării metalelor prin așchiere. După definirea noțiunilor de bază ale teoriei așchierii metalelor și după o scurtă expunere despre oțelurile pentru scule, se tratează toate problemele legate de proiectarea cuțitelor, frezelor, burghielor, alșzoarelor, adîncitoarelor, te- șitoarelor, sculelor de filetare, sculelor pentru tăierea roților dințate etc.Cartea se adresează personalului tehnico-ingineresc din ateliere mecanice și sculerii, precum și studenților din facultățile de mecanică.

„CARTEA 
RECTIFICATORULUI” 

de îng. George 
S. GeorgescuApărută de asemenea în a doua ediție, „Cartea rectifica- torului“ tratează în prima sa parte probleme legate de tehnologia rectificării, se dau noțiuni despre mașinile de rectificat, despre dispozitive, le de prindere, precum și pietrele abrazive folosite în procesul rectificării.In capitolele din partea a doua a lucrării sînt expuse noțiuni privind netezirea suprafețelor metalice prin abraziu- ne. Aici sînt redate atît noțiuni despre operațiile pro- priu-zise de netezire, ca ro- darea, suprafinisarea, cît și utilajul folosit la prelucrare.în sfîrșit, în ultima parte, lucrarea tratează despre calitatea suprafețelor și precizia pieselor prelucrate, organizarea locului de muncă și măsuri de protecția muncii.Noțiunile cuprinse în „Cartea rectificatorului" se adresează muncitorilor calificați, ca și maiștrilor și tehnicienilor care lucrează în atelierele mecanice ale uzinelor constructoare de mașini. Citirea și studierea ei poate fi însă de mare folos tinerilor muncitori care urmează cursurile de ridicare a calificării, cercurile de citit literatură tehnică organizate în întreprinderi.

„MEMORATOR 
INGINERESC”Lucrarea cuprinde tabele și formule din diferite domenii comune inginerilor de orice specialitate.Datele practice și formulele cele mai uzuale din matematică, mecanică, căldură, rezistența materialelor, organe de mașini, materiale, electrotehnică, mărimi și unități de măsură etc. care sînt cuprinse în lucrare, interesează pe inginerii și tehnicienii din toate domeniile industriei.Organizațiile U.T.M. pot indica această lucrare pentru studiul individual al tinerilor ingineri, ori pentru cursurile special organizate pentru tinerii ingineri.

Economii de metal

Colectivul de muncă al întreprinderii „1 Septembrie" din Satu-Mare acordă o deosebită atenție reducerii consumului specific de metal. Așa, de pildă, s-a extins pe scară, largă croirea combinată a tablelor pentru diferite produse. Tot ai-ci s-a trecut la confecționarea unor țevi și a altor piese din deșe- urile de tablă. însemnate economii de metal s-au obținut și prin reproiectarea și schimbarea procesului tehnologic al unor produse. Datorită acestor măsuri, consumul de metal pe unitatea de produse a scăzut simțitor. Astfel, de Ia începutul anului s-a realizat o economie de aproape 50.000 de kg metal.
y. MOINEAGU



învățăminte 
prețioase

La atelierul mecanic al minei Pescăreasa din bazinul carbonifer Schitu Golești, regiunea Argeș, un tînăr chipeș, cu ochi pătrunzători, cu fați parcă cioplită în piatră, sosește în fiecare dimineață înainte de începerea lucrului. Mai întîi intră în birou trece în revistă lucrările executate în ziua anterioară, apoi stabilește utilajele care trebuie reparate în ziua respectivă.Cînd sirena anunță începerea lucrului, el e prezent în atelier, indicînd fiecărui muncitor ce ara de făcut în acea zi.De 7 ani, tovarășul Gheorghe Libardi. căci despre el este vorba, este maistru principal la Atelierele Centrale Pescăreasa. Cîți tineri nu s-au bucurat în acest timp de sfaturile și grija lui I El este aproape de inima fiecăruia, se ocupă cu pasiune și răbdare de ridicarea calificării lor profesionale, îi îndrumă pe tineri cum să mînuiască sculele, cum să trăiască, cum să se comporte.Peste 240 de tineri, adică 6 promoții de elevi ai școlii profesionale de ucenici au fost îndrumați de maistrul Libardi. Unii din ei sînt astăzi sfudenfi.Trebuie să devii un muncitor de frunte i-a spus el tînărului Sergiu lordăchescu atunci cînd acesta a

fost primit în rîndurile membrilor de partid.Acum, Sergiu lordăchescu este inovator și elev fruntaș la învățătură, la școala serală.De multe ori, maistrul Libardi vorbește tinerilor din sector despre mașinile de înaltă tehnicitate la care se lucrează acum. In a- celași timp, el le vorbește tinerilor despre succesele obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului pe drumul construirii socialismului, le recomandă să citească diferite cârti din biblioteca clubului.Vorbele comunistului Gheorahe Libardi sînt ascultate întotdeauna cu multă atenție. Mulți dintre ei cum sînt : mecanicul Ion Costea, forjorul Florian Tigaie, sudorul Nicolae Edu și alții au ajuns fruntași în producție. Pînă în prezent, sectorul condus de comunistul Libardi a făcut o economie în valoare de 32.500 de lei și au colectat peste 10.000 de kg fier vechi pe care l-au trimis oțelări- ilor. In primele 4 luni ale anului colectivul atelierului mecanic a făcut 6 propuneri de inovații.Tinerii sectorului nu sînt însă numai fruntași în producție. O bună parte dintre ei sînt fruntași în sport, alții fac parte din echipele artistice, teatru, fanfară, așa , cum sînt: Ion Cotescu, Ion Ar- sene, Ion Banzea și alții. Cu toții sînt înconjurați cu căldură de comuniști, sînt îndrumați pentru a deveni oameni folositori societății.

Comitetul U.T.M. de la U- zina de utilaj chimic- București a organizat o consfătuire cu inginerii, tehnicienii și controlorii tineri pentru a analiza activitatea lor, felul cum se preocupă de perfectionarea profesională și de ajutorul pe care trebuie să-l acorde muncitorilor la locul de producție.Referatul, bine documentat, prezentat de comitetul U.T.M. cît și discuțiile purtate de tinerii partîcipanți la consfătuire au arătat realizările tinerilor specialiști din uzină, activitatea pe rezolvarea ducție.GRIGORE
care o depun în sarcinilor de pro-DOINA-RALUCA

inginer

Prin muncă 
patriotică

la

Luna mai 
la Ariniș

(Urmare din pag. 1) 
stridie. Hexatoxul l-am folosit
porumb pentru a nu lăsa portițe 
„viermelui sîrmă“ și „rățișoarei”...

In această febrilă lună mai la 
Ariniș, după cum se vede, se dis
cută mult despre chimie. Ai zice 
că te afli înfr-un laborator sub 
cerul liber. „Primăvară a chimiei" 
— fain titlu de reportaj I Dar nu 
atît a chimiei, cît a celor care o 
folosesc cu pricepere în zeci și 
zeci de ipostaze.

De la săpunul „Cheia" de pe 
polița din grajdul cel mare cu 
care mulgătorii își clăbucesc bine 
mlinile înainte de muls pînă la 
noțiunea de tox cu care vermo- 
relul lui Mihai Stef dă bătălia cu 
gîndacul de Colorado, prepara
tele chimiei sînt un aliat căutat 
și prejuit al colectiviștilor de aici.

Familiarizarea cu agrotehnica 
modernă este numai o latură a 
transformărilor de aici. Cele mai 
esențiale se petrec însă în sufle
tul omului. Ar fi multe de spus, 
de pildă, despre crescătorii de 
animale, despre cum au ajuns ei 
să îngrijească 
a lui proprie, 
despre simțul 
acest sector 
încă din anii 
povestesc doar o 
plare.

L-am văzut pe un flăcău co
sind cu grijă două curele la un 
ham. Era de față și Octavian Mo- raru, directorul căminului cultu
ral din comună. El îmi povesti a- 
ceastă mică istorie :

Cu 1—3 ani în urmă făcuseră 
împreună un drum pînă într-un 
sat vecin. La întoarcere, directo
rul observă că lipsea de la că
ruță fundătoarea coșului. Se vedea treaba că o pierduseră pe 
undeva. Directorul îi atrase aten
ția conductorului de atelaj spu- nîndu-i să oprească. Dar acesta 
îi răspunse nepăsător : „S-a dus, 
s-a dus, că doar n-o să mă întorc 
după ea. Cine știe pe unde o fi". 
Dar, dîndu-și seama că e privit 
cu reproș s-a întors și a găsit-o. 
Conchlzînd, directorul mai spuse : 

— S-a luptai mult cu astfel de 
apucături, și bine s-a făcut. Așa 
ca azi să nu te miri că marea 
majoritate a colectiviștilor au 
grijă pînă și de cel mai mic lu- 
crușor al colectivei. Au îndrăgit 
mult această avere a

fiecare vită ca pe 
și încă mai bine, 
răspunderii care în 

a devenit obișnuit 
tinereții. Vreau să 

mică Intim-

tuturor.

MARGESCU b. ion 
tehnician miner

Adeseori, pe tinerii petroliști de la Schela Băicoi îi în- tîlnești colectînd fierul vechi sau recuperînd țițeiul din batale și de la gurile de scurgere. Acordînd o atenție deosebită mobilizării tinerilor la acțiunile de muncă patriotică, comitetul U.T.M. a înregistrat importante succese în această direcție. In acest an, tinerii de aici au colectat 62.000 de kg fier vechi, au recuoeret 4.000 de litri țiței și 3.000 de kg de parafină. De asemenea, ei dezgropat și valorificat 305 de conductă veche.RADU JTLAVEANU 
corespondent voluntar

O duminică sportivă 
în sat

tn aplauzele en
tuziaste ale specta
torilor. cele două 
echipe de handbal 
redus își fac apari
ția pe teren. Cei doi căpitani de e- 
chipe, Ene 
tantin și 
Tănase, 
frumoase 
de lalele.
noastră nu e de la 
un mare stadion 
bucureștean ci de 
pe terenul de sport 
al comunei Izvorul

Cons- 
Grigore 

schimbă 
buchete 

Relatarea

raionulDulce din 
Buzău.

întîlnirea 
fășurat in 
unei
„Duminici sporti
ve" organizată de 
comitetul U. T. M. $i Consiliul asocia
ției sportive „Izbin- 
da“ din localitate, 
în afara meciurilor 
de handbal și atle
tism s-au organi
zat gi întreceri dis
tractive. Câștigăto
rii acestor probe 
au fost tinerii Va-

s-a des- 
cadrul 

interesante

■ irismul 
definiție 
ne.

10 ani de Ia apariția
revistei „Flacăra44

Au sosii ziarele. în pauză pelro lișfii din schela Boldești, Ploiești obșnuiesc să iacă lectura presei în colectiv.Foto : N. STELORIAN

Azi începe 
Turneul final al 

de fotbalmondial

In Chile 
campionatului

sile Popescu și Du
mitru Stegaru.

Aproape o zi în
treagă au durat în
trecerile. O zi plă
cută, instructivă. 
Asemenea acțiuni 
se organizează in comuna Izvorul 
Dulce cu regulari
tate,
făcut ca tot 
mulți tineri să 
drăgească 
să-l practice.

lucru care a mai în. 
sportul,

ION drAgănohj 
profesor

Astăzi începe in Chile turneul final al celui de-al 7-lea campionat mondial de fotbal. Marele e- veniment sportiv, care se desfășoarădin 4 In 4 ani, este așteptat cu nerăbdare de iubitorii sportului cu Lalonul rotund, de pretutindeni. Festivitatea de deschidere a competiției va avea loc la ora 15 pe stadionul Nacional din Santiago cu ocazia meciului Chile—Elveția. In același timp In orașele Arica, Vina del Mar și Rancagua se va da lovitura de începere in alte trei intilniri ale primei etape.La campionat participă cele mai puternice formații de fotbal din lume, lucru care li face pe specialiștii de fotbal să considere că actuala ediție a Cupei Jules Rimet va fi cea mai dîrz disputată și mai echilibrată din toate cit au avut loc pînă acum.In prima fază a campionatului, cele 16 echipe sînt împărțite în 4 grupe după cum urmează : grupa I (In orașul Arica) : U.R.S.S., U- ruguay, Iugoslavia, Columbia , grupa a Il-a (la Santiago) : Chile, Italia, R. F. Germană, Elveția » grupa a IlI-a (în orașul Vina del

Mar) : Brazilia, Spania, Mexic, R.S. Cehoslovacă » grupa a IV-a( Rancagua) : Argentina, Anglia, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria. Din fiecare grupă, primele două clasate se califică pentru sferturile de finală care au loc la 10 iunie. In- cepînd cu această fază, jocurile sînt eliminatorii. Jocurile preliminare au loc de la 30 mai la 7 iunie. In primele zile se dispută următoarele întîlniri miercuri : Uruguay—Columbia, Chile—Elveția, Brazilia—Mexic, Argentina— R. P. Bulgaria ; joi : U.R.S.S.—Iu- goslavia, R. F. Germană—Italia, Spania—R. S. Cehoslovacă și R.P. Ungară—Anglia.Pînă acum au avut loc 6 ediții ale campionatelor mondiale, dintre care 4 s-au desfășurat în Europa și 2 în America de sud. De cîte două ori au cîștigat „Cupa Jules Rimet”, cu care este dotată această competiție, selecționatele Uruguayului și Italiei, iar cite o dată R. F. Germană și Brazilia.
PE SCURT

Se împlinesc 10 ani de la aparifio revistei „Flacăra” — publicație social-politică și literar-artistică îndrăgită de cititorii săi. Alături de celelalte ziare și reviste conduse și îndrumate de partid, „Flacăra" își aduce contribuia la mobilizarea oamenilor muncii în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid pentru desăvîr- șirea construcției socialiste în patria noastră.întărind mereu mai mult legăturile cu masele largi de cititori, revista „Flacăra", prin formele sale specifice, îndeosebi reportajul literar și cel fotografic, popularizează succesele oamenilor muncii din diferite domenii de activitate,

informează asupra noutăților de ordin economic, social și cultural.Exprimînd politica consecventă de pace a partidului și statului nostru, revista militează pentru apărarea și consolidarea păcii în lume.Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la apariția primului număr al revistei, redacția „Scînteia tineretului" adresează un salut tovărășesc colectivului redactional al revistei „Flacăra", urîndu-i noi succese în munca pentru continua îmbunătățire a revistei, pentru ca „Flacăra" să îndeplinească la un nivel tot mai înalt sarcinile ce i-au fost încredințate do partid.

de activitatea constructivă 
din R. P. R.“

Darie Novăceanu:
este prin 

confesiu- 
Tinerii lirici 

simt însă mai acut 
parcă nevoia de a 
se exprima pe sine, 
de a-și prezenta 

lumii cartea de vizită, cu 
toate că pe cartonul ei nu sînt 
gravate titlurile pe care le 
conferă doar o bogată expe
riență. Impulsul este îndrep
tățit dacă eul poetic, afirmînd 
într-un mod specific sensibilita
tea nouă a viratei, conținutul 
socialist al eternelor elanuri ju
venile, devine un erou liric cu 
înțelesul deplin, etic și nu numai 
estetic, al cuvîntului. Dacă, cu 
alte cuvinte, propune năzuințe 
și un tip de comportare vrednic 
de însușit. Răspunde „autobio
grafia” lui Darie Novăceanu a- 
cestor cerințe care, formulate de 
timpul nostru, coincid cu dezi
deratul liricii însăși ?

Așa cum observa critica, debu
tantul a parcurs și el traseul 
spiritual al colegilor de genera
ție și totodată predecesorii săi 
în colecția „Luceafărul”, de la 
Nichita Stănescu la Mihai Ne- 
gulescu. E o generație pe al că
rei chip lumina unui ideal 
fără umbre abia îngăduie să se 
deslușească cuta crestată de o 
copilărie necopilărită, retezată 
înainte de a fi înflorit de către 
vîntul războiului. „Jurnalul” 
poetului punctează etapele 
unui destin comun prin în
ceputuri ca și prin desfășura
rea ulterioară. Grație orientării 
clarvăzătoare imprimate de co
muniști și forței de atracție a 
socialismului, laolaltă cu întreg

odată cu el, vlăsta- 
au găsit drumul

tineretul, și 
rele poeziei, 
pentru expansiunea neîngrădită 
a energiilor sale: ,^Ve-au dat 
părinții noștri, comuniștii / în
vățătura lor, și loc și vreme / Sd 
nu cădem cînd mergem înainte,/ 
sub tulbura răscruce a Restriștii". 
Devotamentul față de călăuza 
lor ocrotitoare spre viitor nu se 
reduce la gestul pietății filiale, 
la consemnarea recunoștinței ti
nerilor de a fi fost scutiți de 
rătăcirile și eșecurile înaintași
lor, siliți în anii corespunzători 
să navigheze fără busolă pe o- 
ceanul capitalist. Sentimentul se 
asociază sau face Ioc certitudinii 
în puterea creatoare a avangar- 
dei clasei muncitoare, în trecut, 
exponent al revoltei colective, în 
prezent, inspiratoare a marilor 
înfăptuiri socialiste.

Evocarea martirajului îndurat 
de luptători sub prigoana bur
gheză, prețuirea exemplului co
munist și, în general, reliefarea 
cuceririlor, realizărilor poporu
lui în ale cărui prime rînduri 
se înalță tinerii cîntați de Darie 
Novăceanu înregistrează accente 
emoționante. Cînd ? Oridecîteori 
scopul vizat în „temă” e trăit 
organic și mijloacele realizării 
poetice corespund posibilităților 
reale, firești ale autorului încă 
fraged sub raportul gîndirii și 
al artei. Cel puțin pînă acum 
resursele lirismului major, suflul 
puternic în stare să răscolească 
în torentul lor pasiunile carac
teristice făuritorilor orînduirii 
libere, să traseze dimensiunile 
vaste ale construcțiilor, lipsesc 
poetului. încercările în această 
direcție se soldează cu rezultate

• Intîlnirea de scrimă dintre e- chipele R. P. Romine și R. P. Polone, disputată timp de două zile In Sala sporturilor Floreasca din Capitală, a luat sfîrșit ieri seara cu un rezultat de egalitate : 2—2.• Astăzi la Ploiești, Intr-un meci restanță contînd pentru campionatul cat. A de fotbal, echipa Petrolul va Intîlni formația Jiul Petrila.
• Pe stadionul Republicii se va 

desfășura slmbătă și duminică un 
interesant concurs de atletism do
tat cu „Cupa Steaua". La acest 
concurs și-au anunțat participarea 
cei mai valoroși atleți ai cluburilor

Voința,Steaua, Știința, Olimpia, 
Metalul, Rapid și altele.• Duminică pe apele Snagov In organizarea sportiv Dinamo vor avea _ trecerile competiției de caiac, canoe pentru „Cupa Păcii". La întreceri au fost invitați să participe cei mai buni vîslași din țară.

• Federațiile de atletism din 
R- F. Germană și R. D. Germană 
au căzut de acord ca la campio
natele europene de la Belgrad să 
prezinte o echipă comună. Pentru 
stabilirea echipei se vor organiza 
In cursul lunii august două con
cursuri de selecție la Praga și 
Malmoe. Această hotărlre a fost 
luată eu ocazia unei ședințe ținute 
la Malmoe, unde a fost prezent și 
secretarul general a! Federației 
internaționale de atletism, D. T. 
Pain.

lacului clubului loc în-

Foto: N. STELORIAN

Acum se repară 
căminul studențesc?Un grup de studente de la căminul „30 Decembrie", de pe strada C. Miile nr. 18, al Institutului de medicină și farmacie din București, ne sesizează :

„In plină sesiune de examene 
cînd, pretutindeni în centrele 
noastre universitare sînt create 
studenților condițiile necesare 
pentru a se pregăti în liniște, 
pentru a-șî putea concentra aten
ția și eforturile în vederea asi
gurării succesului sesiunii, admi
nistrația acestui cămin a găsit de cuviință să înceapă repararea 
clădirii și a tuturor instalațiilor de 
deservire, lucru care — potrivit 
unor reguli bine cunoscute — se facș în timpul vacanței de vară.

De mai multe zile, sute de stu
dente sînt mutate dintr-o came
ră într-alta, în funcție de mersul 
lucrărilor de reparații. Zgomotul 
și forfota continuă de pe cori
doare fac să eșueze orice încer
care de a citi sau studia în că
min. Orele de odihnă sînt, de a- 
semenea, inadmisibil perturbate.

Toate acestea se petrec într-o 
perioadă cînd pregătirea exame
nelor impune ca studentele să pe
treacă în cămin cea mai mare 
parte a timpului lor. Argumentele 
invocate de administrația cămi
nului (administrator tov. C. Să- 
vulescu) în sprijinul măsurii sale 
necugetate, nu sînt decît simple 
pretexte, întrucît reparațiile nu 
erau urgente, ele făcînd parte 
din programul de renovări în ve
derea redeschiderii din toamna 
viitoare a anului universitar.

Considerăm că rectoratul Insti
tutului mai poate lua încă mă
surile de cuviință pentru a se 
crea și studentelor din acest că
min condițiile necesare bunei pre
gătiri a examenelor, respectîn- 
du-se astfel dispozițiunile obli
gatorii pentru toate căminele 
studențești.**

Impresii ale unor membri ai delegațiilor la cea 
de-a 11-a Conferință profesională internațională a 
oamenilor muncii din textile, îmbrăcăminte și 

pielărieobligați să le depună în trecut pentru munca cîmpului.Ca sindicalist, a declarat Mou- 
kafih Mustapha, secretar general al ramurii industriei textile a Uniunii marocane de muncă, am observat cu satisfacție activitatea fructuoasă dusă în R. P. Romînă de sindicate și da stat pentru a crea muncitorilor condiții tot mai bune de lucru și de viață. Această grijă, mai ales pe plan social» esle cu adevărat minunată. Am vizita* case de odihnă și alte in- stifu|ii sociale și mi-am dat seama de importanta acordată acestora. Am avut posibilitatea să mă informez direct de la oamenii munc'i cu care am venit în contact despre grija permanentă a sindicatelor de a-i trimite să-și petreacă concediile fie la munte, fie la mare, unde beneficiază da cele mai bune condiții de odihnă. Este cu adevărat impresionant să vezi cum țara dv. se industrializează și se dezvoltă cu repeziciune ; că în fiecare uzină, fabrică, gospodărie agricolă colectivă, pretutindeni se fac noi proiecte îndrăznețe I

B. D. Joshi, membru al comisiei de lucru a Congresului sindical pe întreaga Indie, a spus î Sîntem recunoscători prietenilor noștri romîni, care nu și-au cruțat nici un efoq pentru a asigura Conferinței succes deplin. Avînd posibilitatea să vizităm diferite regiuni ale țării, am fost impresionați de activitatea constructivă, de spiritul de devotament al întregului popor față de cauza socialismului, păcii și solidarității internaționale a clasei muncitoare. Plecăm plini de speranță că poporul romîn va desăvîrși foarte curînd construcția socialistă în țara să. Aceasta încurajează eforturile noastre de a contribui la crearea bunăstării clasei muncitoare din țările noastre, la lupta împotriva imperialismului și a exploatării, la apărarea păciL

Delegațiile celor 37 de țări străine participante la cea de-a ll-a Conferință profesională internațională a oamenilor muncii din textile, îmbrăcăminte și pielărie de la București au părăsit țara, înainte de plecare membri ai delegațiilor au împărtășit redactorului Agenției Romîne de Presă „A- gerpres", Gh. Brătescu, impresii din timpul lucrărilor Conferinței și a vizitelor făcute în diverse orașe, uzine, unități agricole socialiste, instituții social-culturale, stațiuni balneo-dimatice.Delegata argentiniană a Mișcării pentru unitate și coordonare sindicală, a declarat printre altele :Conferința a prilejuit un prețios schimb de experiență și a scos în relief, pe de o parte, condifiile de viață și de muncă ale muncitorilor din lumea capitalistă, care se înrăutățesc pe zi ce trece, și, pe de altă parte, marile succese ale oamenilor muncii din lumea socialistă, care trăiesc un prezent luminos, fericit, în care toți muncesc pentru fericirea lor, pentru pace în întreaga lume.Secretarul general al Federației muncitorilor din industria îmbrăcămintei și pielăriei din Italia, 
Antonio Molinari, a declarat:Cele văzute în timpul vizitei în țara dv. au depășit imaginația noastră. O impresie deosebită ne-a lăsat Bucureștiul, despre care se poate spune că este un oraș modern, frumos, un oraș cu viață intensă. Consider, de asemenea, că dezvoltarea unor regiuni ale Romîniei, și mă refer îndeosebi la litoralul Mării Negre, este în- tr-adevăr revoluționară. Transformările se fac vizibile la tot pasul.Am avut, de asemenea, posibilitatea să constatăm că colectivizarea agriculturii înseamnă nu numai un progres material, ci și o ușurare a eforturilor pe care lucrătorii din agricultură au fost

Un criteriu al calificativului
„foarte binea

(Urmare ăin pag. 1)lor de lor și stituie două tehnic cu „foarte bine’ de produse ce s-a montat aici.Secția prelucrări mecanice este locul de muncă unde se execută un volum însemnat de piese și repere necesare bunei desfășurări a procesului de producție. Numărul tinerilor care lucrează în atelierele acestei secții trece de 200. De

montaj a compresoare- a reductoarelor o con- faptul că în ultimele luni de zile controlul de calitate a certificat »” întregul lot

„AUTOBIOGRAFIE"
preț minore spre a putea fi re
levate, adesea chiar cu versuri 
improprii, comparații complica
te, comentarii sărace în idei. 
„Reculegerea lingă Podul Grant", 
de, exemplu, vrea să spună că 
asasinarea greviștilor din februa
rie 1933 va dăinui în memorie, 
ca încă un stigmat pe fruntea 
pătată a fostului sistem de îm
pilare. Intenția nobilă se tra
duce însă prin imaginea preten
țioasă a unei dimineți de plumb 
și sînge, ce „se-ascunde sub cer1’, 
de oroare, apoi „se face pod 
peste drumul de fier” ca, la 
rîndu-i, să servească drept punte

deni în ilegalitate, respiră nu 
numai credința fermă a militan
tului în dreptatea și victoria 
cauzei dar și căldură, dragoste 
pentru oameni, pentru patria 
păstrătoare a amintirii sale în- 
sîngerate : „Și a plecat mai de
parte / cu Dunărea spre marea 
uscată / omul care nu fusese dat 
la carte / ducîndu-și sufletul și 
cîntul / spre răsărit, pe brafele 
amîndouă”.

Momente autentice cuprinde 
ciclul „Bună dimineața, mamă", 
consacrat copilăriei. Perindîn- 
du-se ca niște schițe fugare, epi
soadele războiului — despărțirea

CRONICĂ LITERARĂ
pentru curgerea neîntreruptă 
de-atunci a orelor.

In schimb, izbutesc poeziile 
evoluînd în jurul unei sau unor 
figuri cu contururi estompate de 
timp dar vii prin semnificație, 
dînd unor scene de muncă și 
instantanee de viață coloritul a- 
fectiv al ambianței tovărășești, 
sugerînd, în general, atmosfera 
însuflețită, optimistă, proprie iz
vorului inspirator prin descrieri 
adecvate, printr-o notație conci
să sau sublinierea oarecum dis
cretă a stării de spirit. Portre
tul simbolic al „omului cu vioa
ra", purtător al mesajului de 
speranță și îndemn la luptă îm
potriva asupritorilor pe care 
partidul îl răspîndea pretutin-

feciorului de tată, a femeilor de 
soți, copii sau iubiți, fuga de 
bombardamente „sub acoperișul 
de frunzare” — vibrează scurt, 
de o durere neînțeleasă în cauza 
ei adîncă și însoțită de impulsul 
celui ce ar voi să o împrăștie 
din inima alor săi, dar nu știe 
cum. Inscripția stîngace pe lem
nul ferestrei și ștearsă apoi de 
ploaia („Tata s-a ' ** 
trasată în noaptea 
cădeau invocarea vîntului, pen
tru a-1 preface pe tînăr 
într-o boare menită să ștear
gă sudoarea de pe fruntea sufe
rinzilor, semnalează o sensibili- 
tate generoasă, dornică să aducă 
voioșia. Explozia de fericire, is
cată de priveliștea înflorită a

dus”) — 
în care

ținuturile natale, depășind bu
curia revederii mamei, semni
fică îmbrățișarea vieții noi. O- 
goarele înfrățite, munca țărani
lor colectiviști, avîntul construc
tiv, regenerînd natura au șters 
definitiv amintirile întunecate. 
Poezia devine un imn către lu
mină : „Bună dimineața, lumi
nă ! / Sărută-mi cîmpia, dealu
rile, apele / Sărută-mi liliacul 
din grădină / liniștea lui /, pe 
omul din cîmp, din uzină / pe 
aproapele de inima mea / Șt 
du-mă pe brațele tale de aur / 
să spun fiecăruia bună dimi
neața". Plăcerea de a trăi, de a 
se bucura de cadrul natural, de 
frumusețea sentimentelor ome
nești străbate șiragul tinerilor 
din brigăzile de construcție. 
„Cintecul brigadierilor" izbuc
nit spontan la vestea instaură
rii Republicii e slăvit și de o 
ninsoare cu stele albastre; lu
minile aprinse odată cu punerea 
în funcțiune a hidrocentralei de 
la Bicaz, deschizînd o cale tri
umfală industriei sînt salutate 
ca un imens cîntec de orgă al 
pădurilor. Elanul creator al 
muncii, desfășurîndu-se în natură 
și acționînd asupra ei, valorifică 
peisajul și întărește relația in
timă, afectuoasă cu patria. Tot 
așa cum cîntărește continuita
tea între trecutul de legendă 
vitejească și actualitatea eroică 
„Autobiografia” lui Darie Novă- 
ceanu mărturisește aportul socia
lismului la cimentarea caracteru
lui, la sedimentarea în 
tineretului.

Mult mai puțin se 
însă contribuția forțelor 
pete ale țării la transformarea

spiritul

impune 
proaa*

revoluționară a patriei, 
dinea poetului oglindește înfăp. 
tuirile, le constată, le sub
liniază, fără a reînvia patosul 
care Ie animă. Poziția sa —mai 
degrabă contemplativă — își 
dezvăluie limitele, insuficiențele 
în special înaintea viitorului al 
cărui profil apare abstract, con
vențional. Limbajul poetic însuși, 
pe marginea căruia s-au formu
lat observații îndreptățite, e 
încă timid, prea puțin inventiv. 
Nu atît stângăciile și improprie
tățile de expresie sau construe, 
ție a imaginii supără, ci de multe 
ori natura lor prea cuminte. Bo
găția și dinamismul realității, 
perspectivele, configurația viito« 
rului nu pot fi reprezentate a- 
proape exclusiv prin referințe 
insistente „lumină” și „sînt”. 
Ele cer unui poet receptiv ca 
Darie Novăceanu, „năier pe co
rabia viitorului” — cum se vrea 
el însuși — o orientare activă 
în fața vieții, îmbrățișarea unor 
orizonturi largi, o frămîntare 
mai gravă a problemelor abor
date, în disprețul soluțiilor co
mode și simpliste. Focarul liris
mului adevărat, sursele realiză* 
rii de sine se află acolo unde se 
găsește și centrul de interes al 
omului contemporan, în focul 
luptei pentru socialism, pentrn 
desăvîrșirea acestuia. Confesiune 
cu un caracter civic mai pro
nunțat și o expresie artistică 
profund originală, iată exigența 
pe care o ridică poetul și I. D. 
Bălan în cuvîntul său introduc
tiv, plin de o simpatie încuraja
toare.

I M. PETROVEANU

precizia cu care tinerii execută piesele la strung, freză, morteză sau celelalte mașini- unelte depinde în mare măsură calitatea produsului finit. In această secție un rol însemnat în buna desfășurare a procesului de producție îl are aprovizionarea ritmică cu materiale. Nicolae Gomboș, tînăr frezor, a constatat la un moment dat că unii muncitori își realizează cu greu sarcinile de plan din cauză că aprovizionarea cu materiale a fiecărui lac de muncă se face defectuos, neritmic. Tot el a- răta în cadrul unei consfătuiri de producție că, în unele ateliere, dispozitivele sînt aruncate în dezordine ”... ____cauză tinerii pierd timp prețios de lucru căutîndu-le. Toate acestea, cum este și firesc, duceau la lucru în asalt către sfîrșitul lunii, ceea ce dăuna în ultima instanță calității produselor. Tot cu această o- cazie, în consfătuirea de producție, vorbind despre importanța bunei organizări a locului de muncă, Nicolae Gomboș a arătat necesitatea extinderii și aplicării inițiativei tinerilor de la Uzinele de autobuze și troleibuze din Capitală. S-au dat și exemple de tineri care, aplicînd această valoroasă inițiativă, obțin rezultate deosebite în producție, dînd numai produse de bună calitate. Tineri cum sînt Bela Deiszler, Iosif Benedek, Andrei Egyed strungari, sînt exemple de felul cum își organizează locul de muncă, își îngrijesc mașinile și sculele cu care lucrează. Toate acestea îi ajută ca lună de lună să realizeze produse numai de calitate supe-

din care

rioară. în cadrul consfătuirii s-a hotărît extinderea la fiecare loc de muncă a acestei valoroase inițiative.Și în cadrul altor secții și ateliere întreaga masă de tineri participă cu entuziasm la consfătuirile de producțiș, fac propuneri, care apoi aplicate în producție duc la îmbunătățirea calității produselor sporind prin aceasta contribuția pe care o aduc la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție. Preocupîndu-se de a- cest lucru, comitetul U.T.M. din uzină s-a îngrijit ca în centrul atenției tinerilor să fie în permanență problemele curente ale producției. Prin grupele U.T.M. care țin o legătură permanentă cu organizatorul grupei sindicale și comitetul sindicatului, tinerii au posibilitatea să cunoască în permanență care sînt problemele curente ale producției și în funcție de aceasta își iau angajamente concrete în cadrul consfătuirilor de producție, fac propuneri tot mai valoroase.După fiecare consfătuire de producție, consfătuiri la care participă de fiecare dată și cîte un membru al birnului U.T.M., comitetul U.T.M. studiază procesele verbale întocmite. Acestea îl ajută să cunoască în permanență propunerile făcute de tineri, ia legătură cu comitetele sindicale și conducerile secțiilor, se informează despre modul cum sînt traduse în viață propunerile tinerilor în cadrul consfătuirilor și, mai ales, urmăresc modul cum muncesc tinerii pentru aplicarea propunerilor din aceste consfătuiri.
Incepînd de la 1 iunie

pe ecranele Capifalei
o producție a studiourilor cehoslovace

Agrafa albă
Un antrenant film de aventuri, redind urmărirea unei ban

de de infractori.
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Tratativele pentru dezarmare

GENEVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ședința ple
nară din 29 mai a Comitetu
lui celor 18 state pentru 
dezarmare, care s-a desfășurat 
sub președinția reprezentantu
lui R. P. Romîne, G. Maco- 
vescu, a fost consacrată exa
minării proiectului de decla
rație cu privire la interzicerea 
propagandei de război, pre
zentat de cei doi copreședinți 
ai Comitetului — reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A.

Din însărcinarea guver
nului sovietic reprezentantul 

primul 
marți, 
care a 
eveni- 
vreme

U. R.S.S., V. A. Zorin, 
vorbitor în ședința de 
a făcut o declarație în 
arătat că, din cauza 
mentelor din ultima 
inclusiv a celor din ultimele, 
zile, care nu pot fi trecute cu 
vederea, guvernul sovietic s-a 
văzut nevoit să reconsidere 
problema prevederilor care 
trebuie să fie cuprinse în De
clarația cu privire la interzi
cerea propagandei de război, 
astfel îneît acest document să 
devină un instrument util și 
eficient în lupta împotriva 
forțelor agresive care urzesc 
planuri de dezlănțuire a unui 
nou război.

Corespunzător cu aceasta, 
din însărcinarea guvernului 
sovietic, delegația sovietică a 
prezentat spre examinare Co
mitetului o serie de comple
tări și modificări

Declarația guvernului sovie
tic a stîrnit o reacție iritată 
din partea delegatului ameri
can.

Luînd din
V. A. Zorin a 
vernul sovietic

nou cuvîntul, 
arătat că gu- 
consideră ne-*

cesar să îmbunătățească pro
iectul de declarație și intro
duce in acest scop modificări 
concrete. Dar, reprezentantul 
Statelor Unite, respingînd 
anticipat orice posibilitate de 
îmbunătățire a textului 
declarație, a declarat că 
vrea nici măcar să discute 
vreo modificare

Demonstrînd prin exemple 
concrete falsitatea poziției 
S.U.A., reprezentantul U.R.S-S. 
a cerut în încheiere ca toate 
propunerile concrete pe care 
guvernul sovietic a considerat 
necesar să le prezinte comi
tetului să fie serios discutate.

Au luat cuvîntul apoi 
gații Italiei, Mexicului, 
gliei. Bulgariei Suediei, 
niei, Canadei și Indiei.

Luînd cuvîntul reprezentan
tul R. P. Romîne, GEORGE 
MACOVESCU a declarat că 
completările propuse de Uniu
nea Sovietică sînt pe deplin 
justificate de către recentele 
evenimente care indică in 
mod precis care este proble
ma căreia trebuie să i se a- 
corde cea mai mare grijă.

Incitarea și chemarea la un 
război nuclear preventiv care 
însoțesc ultimele acte militare 
ale Statelor Unite arată că 
pentru a fi eficace, declarația 
trebuie să includă interzicerea 
unor asemenea apeluri.

în același timp — a spus 
vorbitorul — declarațiile re
vanșarde și militariste din 
Germania occidentală ne a- 
mintesc că orice acțiune spre 
pace implică condamnarea și 
interzicerea unor asemenea 
fenomene periculoase.

Guvernul Republicii Popu.

lare Romîne este de părere ed 
declarația trebuie să reprezin
te o obligație foarte serioasă 
și solemnă și că această idee 
trebuie inclusă in textul de
clarației.

La propunerea delegatului indian s-a hotărit ca adopta
rea hotăririi definitive in legătură cu declarația să fie 
aminată pînă la o dată care 
ulterior va fi pusă de comun 
acord intre coopreședinții co
mitetului.

PARIS 29 (Agerpres). — La Paris își continuă activitatea sesiunea ordinară a Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. (organizafia Nafiunilor Unite pentru problemele învăfăturii, știinfei și culturii).Participantii la sesiune au a- doptat o rezolujie cu privire la popularizarea în rîndurile tineretului a ideilor păcii, respectului mutual și înțelegerii reciproce între popoare. După cum se știe, la propunerea delegafiei R. P. Ro- mîne o rezoluție în acest sens a fost adoptată de cea de-a 15-a

sesiune a O.N.U., cum și de cea de-a 11 sesiune a Conferințe Generale a U.N.E.S.C.O.La inițiativa U.R.S.S. sesiunea a adoptat și o rezoluție în problema studierii de către U.N.E.S.C.O. o urmărilor economice și sociale ale dezarmării.In afară de aceasta, pe baza propunerilor U.R.S.S. și a proiectului prezentat de grupul dateior neutre, a fost adoptată o rezoluție în care se cere intensificarea activitafii împotriva propagande în favoarea războiului, dușmănie și urii între popoare.

BUDAPESTA 29 (Agerpres).MTI transmite : Secretariatul Fede_ rafiei Mondiale a Tineretului Democrat a adresat guvernului grec o telegramă în care se spune printre altele : La 31 mai se împlinesc 21 de ani de cind Mano- ■ s Glezos a smuls drapelul hitlers! de pe Akropole. Cu prilejul acestei aniversări și în numele a 101 milioane de tineri, cerem punerea în libertate a eroului national Manolis Glezos și a luptătorilor din mișcarea de rezistenfă care gem în închisori și lagăre de concentrare.

Aspect de a o demonstrație la Frankfurt pe Main (R.F.G.) împotriva experiențelor nucleare americane din Pacific și împotriva reînvierii militarismului în Germania occidentalăFoto: „ZENTRALBILD’
J
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Conferința reprezentanților 
opiniei publice sovietice 

pentru dezarmare generală și pace
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 29 
mai s-a deschis la Casa Sin
dicatelor din Moscova Confe
rința reprezentanților opiniei, 
publice sovietice pentru de
zarmare generală și pace.

După aprobarea ordinei de 
zi, scriitorul sovietic Alexandr 
Korneiciuk a prezentat rapor
tul „Poporul sovietic in lupta 
pentru pace, pentru dezar
mare generală și totala'.

In raportul său Korneiciuk 
a declarat că opinia publica 
sovietică va face cu siguran
ță totul pentru ca la Con
gresul mondial de la Moscova 
să aibă loc o discuție liberă 
și un schimb deschis de pă
reri care să contribuie la 
extinderea și mai mare a 
luptei pentru dezarmare și 
pace, să unească și mai mult 
acțiunile tuturor forțelor iu
bitoare de pace.

Izvorul pericolului unui 
război mondial termonuclear 
îl constituie imperialismul, a 
declarat Korneiciuk. El a ară
tat că guvernele puterilor im
perialiste duc politica cursei 
înarmărilor. în Germania oc
cidentală, S.U.A. și in alte 
țări occidentale renasc și se 
activizează forțele negre ale 
fascismului care propovădu
iesc fățiș războiul și violența, 
se creează în mod artificial o 
atmosferă de isterie războini
că și otravă șovină.

Au apus tnsrt acele timpuri 
cind imperialismul determina 
mersul istoriei și putea la 
bunul său plac să hotărască 
daci să fie sau nu război — 
a declarat raportorul.

In timpurile noastre siste
mul socialist iubitor de pace 
determină conținutul principal 
și direcția dezvoltării societă
ții omenești. Socialismul pro
pune omenirii unicul princi
piu rațional al relațiilor intre 
state cu sisteme sociale dife
rite — principiul leninist al 
coexistenței pașnice.

Pentru prima dată tn isto
rie au apărut condițiile obiec
tive de soluționare practică a 
sarcinilor stabilirii unei păci 
trainice de transformare a sa 
dintr-o pauză intre războaie, 
așa cum era înainte, într-o 
stare permanentă a relațiilor 
între popoare. Această sarci
nă insă nu poate fi rezolvată 
de la sine fără o luptă asi
duă și fermă împotriva forțe
lor agresive gata să tirască 
omenirea intr-un război ter- 

amo-nuclear distrugător 
relevat Korneiciuk.

Opinia publică din toate 
țările este chemată, de ase
menea, să lupte cu perseve
rență pentru lichidarea tutu
ror focarelor de conflicte militare nu numai în Europa dar 
fi în orice parte a globului 
pămîntesc. I

„MARȚEA NEAGRĂ"
LA BURSELE DIN OCCIDENT

• Cea mai gravă scădere a valorii acțiunilor de la marea criză din 1929 • 
Cursul acțiunilor la bursa din New York a scăzut cu zeci de 
lari • Panică la bursele din Londra, Bruxelles, Paris, “ 
încearcă să folosească situația pentru o nouă ofensivă 

trai al maselor muncitoare.

Tokio • 
împotriva

miliarde do- 
Monopolurile 
nivelului de

Semfiârea protocoliduî privind 
schimburile de mărfuri și plăți 

intre R.P.Romînă și R.P.ChinezăPEKIN 29 (Agerpres). — La 29 mai s-a semnat la Pekin Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile între Republica Populară Romînă și Republica Populară Chineză pe anul 1962.Tratativele comerciale cele două delegații au < înfr-o atmosferă de prietenie înțelegere reciprocă.Conform Protocolului, Chineză va livra în R.P. laminate de oțel, fontă, bunuri de consum etc.Romînă va livra

Chineză tractoare, vagoane cisterne, produse petrolifere etc.Din partea romînă,' Protocolul a fost semnat de către D. Gheorghiu — ambasadorul R.P. Romîne în R.P. Chineză iar din partea chineză de către lan Hua-lu, ministru adjunct al Comerțului Exterior al R.P. Chineze.La semnare au participat ministrul Comerțului Exterior al R.P. Chineze, E. Tzi-cijuan, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze precum și membrii celor rdouă delegații comerciale.
Vizita delega|ici de președinți 

ai sfaturilor populare din 
in AustriaVIENA 29 — Corespondentul Agerpres transmite: La invitația Asociației primarilor din Austria, la Viena a sosit o delegație compusă din președinți ai sfaturilor populare orășenești din Iași, Constanța, Timișoara și Galați. în cadrul vizitei de două săptămîni pe care genfurt, oaspeții o fac la Viena, Kla- Linz, Graz, Salzburg romîni se vor inte-Spania: GREVA CONTINUAMADRID 29 (Agerpres). — Muncitorii greviști din Spania, hotărîți să lupte pînă la satisfacerea totală a revendicărilor lor, continuă greva în principalele orașe și regiuni industriale ale acestei țări.După cum re.latează agențiile de presă, în Catalonia, Andaluzia, Barcelona, Oviedo, Bilbao și în alte provincii și orașe spaniole situația a rămas neschimbată. Industria minieră, industria metalurgică, industria textilă precum

și o serie de alte ramuri ale economiei spaniole continuă să rămînă paralizate ca urmare a grevei.La Barcelona a avut loc în fața catedralei o manifestație a muncitorilor greviști în semn de protest împotriva refuzului autorităților de a le satisface revendicările. Poliția a intervenit cu brutalitate rănind mai multe femei care, alături de bărbați, au participat în mare număr la această manifestație.

resa de problemele transportului în comun, ale funcționării instituțiilor social-cultura- le, ale salubrității, precum și alte probleme legate de gospodărirea comunală.Președinții sfaturilor populare din R. P. Romînă au fost primiți de primarul Vienei, Franz Jonas. Cu prilejul deschiderii săptămînilor festive ale Vienei, la care au luat parte, președinții sfaturilor populare din R. P. Romînă au fost salutați de către președintele Republicii Austria, dr. Schărf.Primarul Vienei a oferit un cocteil în Cinstea delegației romîne.
Manifestare 

consacrată culturii 
romînești la Atena

Alături de cauza eroicului
proletariat spaniolNEW YORK 29 (Agerpres). — La 28 mai bursa de acțiuni din New York a înregistrat cea mai gravă scădere a valorii acțiunilor din anul 1929 și tendința de scădere a continuat în cursul zilei de 29 mai. Numai luni cursul acțiunilor înregistrate la bursă a scăzut cu peste 20 miliarde dolari.Marti. Wall Street-ul a cunoscut aceeași atmosferă de panică — relatează agențiile de presă. In primele două ore de la deschiderea cursei au fost vindute 1750000 de acțiuni, aproape dublu față de cifra înregistrată in aceeași perioadă de timp cu o zi înainte.La 29 mai președintele Kennedy a convocat pe experta și consilierii săi financiari si a purtat convorbiri cu liderii partidului democrat- După cum scrie ziarul -Nev York Herald Tribune* președintele Kennedy și consilierii lui ar dori să pună capăt crahului de la bursă dar nu știu cum să o facă. Intr-o încercare de a liniști opinia publică, ministrul ce finanțe al S-U-A. Douglas Dillon a convocat o conferință de presă in cursul căreia a declarat că jiu există motive de panică*. Aproape în același timp, ministrul Comerțului. Luther Hodges, a declarat ziariștilor că „declinul bursei ar putea fi un rezulta: al sentimentelor care se râspindesc tot mai mult ca

problema inflației și creșterea preturilor au scăpat de sub controlul guvernului*.Anumite cercuri din S.U.A. intenționează să folosească situația creată la bursă ca pretext pentru o nouă ofensivă împotriva drepturilor clasei muncitoare. După cum relatează ziarul „Daily News', încă de pe acum unii busi- ness-mani propun „să se dea o lovitură împotriva muncitorilor*. Ziarul ^’ew York Herald Tribune’’ a publicat, de asemenea, un articol redacțional în care cere președintelui Kennedy să demonstreze că „business-ul are în el un prieten de la care se pot avea pretenții'.LONDRA 29 (Agerpres). — Scăderea masivă înregistrată în ultimele zile de cursurile acțiunilor la bursa din New York a provocat o reacție în lanț la bursele din aproape toate țările occidentale care, potrivit relatărilor agențiilor de presă „au fost cuprinse de panică*...Marțea neagră” astfel caracterizată ziua de la bursa din Londra,„Sute de milioane sterline — relatează Reuter — au fost pierdute de acțiuni la bursa londoneză în- tr-un val haotic de „vînzare la orice preț*.Agenția France Presse relevă că Banca Angliei a trebuit să intervină pentru a

29 este mailirede agenția

sterlină care scă- fată de alte de-susține lira dea repede vize. Potrivit aceleiași agenții care a citat declarațiile unui expert de bursă „pierderile totale ale bursei din Londra s-au ridicat marți la trei miliarde lire sterline*. In ultimele 24 de ore au avut loc două ședințe ale cabinetului britanic. O altă ședință este convocată pentru joi.„Bursa din Zurich care a urmat tendința Wall Street- ului — relevă agenția Associated Press — a înregistrat marți cele mai mari scăderi de la crahul din anul 1929*.Aceeași agenție transmite din Frankfurt (R. F. Germană) că „tranzacțiile la bursa din acest oraș au suferit marți cele mai mari pierderi de după război*.Agenția France Presse transmite că la bursa din Paris „a fost înregistrată marți o nouă scădere sensibilă a cursului acțiunilor*. Agențiile de presă relatează, de asemenea, despre marile scăderi ale cursului acțiunilor și la bursele din Toronto ă ' j Bruxelles. Tokio, Milano, și alte orașe. (Canada),
„După cite se pare — arată 

ziarul francez „L* Aurore" — 
în America lucrurile nu merg 
bine. Zilele următoare vor fi 
extrem de dificile pentru Wall 
Street și pentru Europa (occi
dentală n.r.) în general".

MADRID 29 (Agerpres). — 
în numeroase țări ale lumii 
continuă acțiunile de solida
ritate 
vistă 
După 
le de 
tuari 
au boicotat primii 
franchiste au organizat 
o demonstrație 
luptei poporului spaniol pen
tru satisfacerea revendicărilor 
sale și împotriva regimului 
franchist.

La rîndul său, conducerea 
sindicatului marinarilor da
nezi a organizat la Copenha
ga un miting la care a fost 
adoptată o rezoluție de pro
test împotriva acțiunilor re
presive ale autorităților fran
chiste îndreptate contra mun
citorilor greviști. Sindicatul 
marinarilor a alocat pentru 
fondul de ajutorare a greviș
tilor spanioli o importantă 
sumă de bani. Si în alte orașe 
daneze au avut loc demon
strații de protest împotriva 
condițiilor insuportabile de 
viață la care este supus po
porul din Spania și în semn 
de solidaritate cu lupta ace
stui popor.

„Cerem să se boicoteze toațe 
călătoriile turistice în Spa
nia și Portugalia și întregul 
comerț pe care Franco și Sa
lazar îl mai fac cu țările scan
dinave. Aceasta va constitui 
o verigă importantă în lupta 
pentru libertatea Spaniei și 
pentru libertatea Portugalilei”

• cu eroica luptă gre- 
a poporului spaniol, 
cum relatează agenții- 

; presă, muncitorii por- 
din Genua (Italia) care 

boicotat primii vasele 
luni 

in sprijinul

se spune intr-o declarație 
pentru presă făcută de Ingvar 
Carlsson, președintele Tinere
tului social-democrat din Sue
dia.

La chemarea organizațiilor 
sindicale din Bruxelles a avut 
loc luni un miting de solida, 
ritate cu greviștii spanioli.

ATENA 29 (Agerpres) — La 
sediul Ligii de prietenie gre- 
co-romînă din Atena a avut 
loc recent o manifestare con
sacrată culturii romînești.

După cuvîntul de introdu
cere rostit de generalul Spais, 
președintele Ligii de priete
nie, Takis Konstandopoulos 
membru în comitetul de con
ducere al ligii, a vorbit des
pre cîntecele populare ro
mînești. Conferința a fost în
soțită de exemplificări din 
baladele și doinele romînești.

Conferința a fost urmărită 
de un numeros public printre 
care acad. K. Venis, P. Ar- 
ghyropoulos, T. Turkovasilis, 
profesorii universitari Geros 
și J. Imbrietis, oameni de cul
tură și artă, ziariști

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Atena.,

O. A. S. își intensifică
acțiunile singeroaseALGER 29 (Agerpres). — O 

'dată cu apropierea datei de 1 
iulie, cînd tn Algerie va avea loc 
referendumul pentru autodetermi
narea Algeriei, ultracolonialiștii 
din O.A.S. își intensifică acțiunile 
sîngeroase. Aceasta, după cum 
recunoaște agenția France Presse, 
este „ultima carte pe care o a- 
runcă în joc O.A.S.“. Pentru a- 
ceasta O.A.S.-iștii, folosindu-se de 
posturile de radio din Alger, difu
zează emisiuni-pirat și răspîndesc 
manifeste prin care se dedau la 
tot felul de amenințări atît împo
triva populației arabe cit și a celei 
europene din Algeria. Ținta prin
cipală a acțiunilor lor o constituie 
acum distrugerea școlilor și loca
lurilor publice unde urmează să 
aibă loc votul în cadrul referen
dumului. Potrivit agenției France Presse, în cursul zilei de luni la 
Alger au fost distruse 8 școli, ca

urmare s exploziilor puse le cele 
de O.A.S.-iști.

Agenjia France Presse sublinia
ză, de asemenea, că portul Alger 
a fost din nou atacat de O.A.S.- 
iști. Instalați pe acoperișurile ca
selor și în balcoane, O.A.S.-iștii 
au tras împotriva poliției arabe. 
Pînă acum, relatează agenția Fran
ce Presse, nu se cunoaște numărul victimelor atacurilor ultracolo- 
nialiste din portul Alger.

GREVA GENERALA

IN ARGENTINA

cosmonauti

Electrificarea
producției
agricole 

în Lituania

Scoală de viitori
an tn urmă, 

într-o zi însorită de 
aprilie, elevul To- 
lea Minaev de 
Școala medie 
satul Gjatsk 
flat, ca de 

întreaga omenire, despre 
primului cosmonaut, al 
teanului său Iuri Gagarin, 
vină și el cosmonaut, să conducă 
o navă cosmică — acest lucru i 
se părea tînărului Minaev un 
vis irealizabil. De atunci a trecut 
un an.

...Pe pereții clasei se pot ve
dea schițele unor construcții de 
avioane, iar pe etajere — mo
dele de avioane. Elevul de ser
viciu, Anatolii Minaev raportea
ză : grupa este gata pentru 
ție.

Profesorul de fizică Lev 
hailovici Becpalov, în trecut 
nician în domeniul aviației, 
lași care cîndva i-a fost și lui 
Gagarin profesor, vorbește ele
vilor despre forța de ridicare a 
aripei avionului. După aceea, pe 
terenul de sport băieții fac e- 
xerciții la haltere. Zboară sus 
de tot mingea de baschet. Nu 
este însă un simplu joc de antre
nament ci una din lecțiile obiș
nuite care au loc în fiecare vi
neri la școala „Tînărul cosmo
naut'* al cărei președinte de o- 
noare este Iuri Gagarin.

la 
din 

a a- 
altfel, 
zborul 
consă- 
Să de.

A ceasta școală este foarte Ci
nară. Ea a fost înființată eu to
tul recent, la 12 aprilie, 
lejul aniversării primului 
al omului in Cosmos. Dar totul
se petrece aici ca la o adevărată 
școală de cosmonaufi. A fost în
tocmit un program de învăță- 
mint, eșalonat pe doi ani. Vii
torii cosmonauți — acum elevi 
în clasele a IX fi a X-a, studia-

O nouă construcție 
moscovităn colectiv de arhitect! din Moscova au elaborat proiectul unei clădiri des- j tinate celei mai mari i poște pentru difuzarea presei din U-niunea Sovietică. Noua clădire a 

poștei „Soiuzpeceati" se va construi în una din piețele noului raion „Horoșevo-Mnevniki” din Moscova și ea va deschide magistrala principală a raionului.Spre deosebire de o poștă obișnuită, aici toate operațiile se vor efectua numai cu ziare, reviste și cărți. Această instituție va deservi șapte mii de centre de difuzare a presei din Uniunea Sovietică.

Toata operafiiie vor fi mecanizate.în corpul principal al clădirii vor fi amplasate secțiile de pro- duefie — expedifie de ziare și reviste, depozitele producției plastice și publicațiilor neperiodice. Această parte a clădirii va avea legătură cu un turn de 12 etaje, unde se va afla centrul de mașini de calcul, administrația, seefia de difuzare cu amănuntul, secjia de abonamente la ziare și reviste, precum și o serie de încăperi auxiliare.La construirea clădirii se vor folosi noi elemente și materiale de construcfie. Baza clădirii o va constitui carcasa din beton armat.

unea fiecărui af sase ie a om care lu
crează în agricultu
ra Lituaniei va fi în
locuită de motoarele 
electrice instalate în 
acest an în colhozu-

rile și sovhozurile republicii.
Pînă la sfîrșitul anului 1962, în 

localitățile rurale ale republici) vor fj construite linii de transport 
a energiei electrice de înaltă și joasă tensiune în lungime de 
7.600 km. Alte 420 de gospodării vor primi energie electrică și în felul acesta trei sferturi din 
numărul colhozurilor și sovhozu
rilor republicii vor fi complet e- 
lectrificate.

Înzestrarea elecfroenergefică a producției agricole a Lituaniei 
crește de trei ori în comparație 
cu anul 1959 — primul an al 
septenalului.

Accelerarea considerabilă a rit
mului de electrificare a produc
ției a permis colhozurilor și sov
hozurilor să treacă la sistemul in
tensiv de agricultură și să spo
rească în ritm rapid efectivul de 
animale la ferme.

Electrificarea satelor lituaniene 
• luat o amploare deosebit de 
mare în anii septenalului, de pil
dă, în ultimii 4 ani în Lituania au 
fost electrificate de 1,5 ori mai 
multe gospodării decît în deceniul precedent. Colhozurile și sov
hozurile primesc energie electri
că exclusiv prin sistemul energe
tic de stat, ceea ce asigură apro
vizionarea lor constantă.

Electrificarea compactă a agri
culturii Lituaniei se va termina în 
1964. în acea perioadă consumul 
de energie electrică |a sate va 
crește de 7-8 ori, iar înzestrarea 
electroenergetică a muncii în a- 
gricultură va crește de 10 ori. Montarea noului furnal al combi natului siderurgic de la Orsko-Halilovsk (U.R.S.S.)

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — în zorii zilei de 29 mai a început greva generală de 24 de ore hotărîtă de Confederația Generală a Muncii din Argentina la care participă circa trei milioane de muncitori. Greva a fost declarată în semn de protest împotriva planului economic care favorizează pe investitorii de capital străini și autohtoni, și aruncă asupra maselor largi muncitoare consecințelor gravei economice prin care Argentina. ----- •------
povara crize trece

PE SCURT— La 29 mai, ma- Gagarin, primul pi-TOKIO.iorul I.A. _ , _ ____lot cosmonaut din lume, Erou al Uniunii Sovietice, a părăsit T0kio plecînd cu un avion special în patrie.XIENG KUANG. — Postul de radio „Vocea Laosului" a- nunță că rebelii laoțieni continuă să atace regiunile eliberate din Laos. Forțele populare apărînd teritoriul eliberat, contraatacă cu putere unitățile rebele. întreaga regiune Mahasay rățită de este în prezent cu- rebeli.— La chemarea fe- sindicale C.G.T.,
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PARIS, derațiilor C.F.T.C. și Force Ouvriere, sa- lariații de la întreprinderile de gaz și electricitate din Franța au declarat o grevă de 12 ore. întreaga Franță a fost lipsită marți de gaz și curent electric.CANBERRA. Ministrul de război al Australiei, Towhley, a anunțat trimiterea în Tai- landa a unei escadrile de a- vioane de vînătoare cu reacție.MANILA. — La 28 mai au sosit la Manila, Boun Oum și Fumi Nosavan, căpeteniile rebelilor laoțieni, pentru „a încerca să obțină sprijin din partea Filipinelor”.


