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Sarcinile organizațiilor ll. /. M

in pregătirea și desfășurarea vacanței

pionierilor,

IW'I a al doilea punct 
al ordinei de zi, 
plenara C. C. al 
U.T.M. din 28-29 
iunie a-c. a a- 
doptat o seamă
de măsuri pri

vind contribuția organizațiilor 
U.T.M. la buna organizare a 
vacanței de vara a pionierilor, 
elevilor și studenților, la des
fășurarea activităților cultu
ral-artistice și sportive.

Așteptată și meritată, va
canța de vară va sosi în cu
rînd. După un an de învăță
tură sîrguincioasă, vin zile de 
odihnă, de recreație, pe~ care 
tinerii și copiii din învățămîn- 
tul de toate gradele le vor pe
trece în ambianța plăcută și 
instructivă a celor mai felu
rite activități.

Manifestînd grijă părin
tească pentru formarea și pre
gătirea tinerei generații, parti
dul și guvernul au creat pio
nierilor, elevilor și studenților 
cele mai bune condiții de în
vățătură și de viață, de o- 
dihnă și distracție. Și în a- 
cest an, cei care învață în 
școli și facultăți vor avea 
largi posibilități de a se bucura 
din plin de zilele vacanței. 
Din bugetul de stat au fost a; 
locate multo milioane de lei 
pentru organizarea excursiilor, 
a taberelor de odihnă și tra
tament, 
nale și 
participa 
pionieri și studenți, iar la dru
mețiile de 1-2 zile vor parti
cipa peste 1.800.000. Aproape 
136.000 de pionieri, elevi, și 
studenți, fruntași la învăță
tură, vor merge la munte și 
la mare, în tabere. In taberele 
de pionieri, stabilite în locu
rile cele mai pitorești ale pa
triei, se vor înălța steagurile, 
vor răsuna goarnele ; cîntecul, 
jocul și voia bună vor însoți 
pe copii. La toate acestea se 
adaugă numeroasele posibili
tăți oferite elevilor și studen
ților în vacanță de cluburi, 
case de cultură ale tineretului 
și studenților, case ale pionie
rilor, cămine culturale, baze 
sportive.

Pentru buna desfășurare a 
vacanței elevilor și studenților, 
organizațiile U.T.M., asociați
ile studenților și organizațiile 
de pionieri, în colaborare cu 
conducerile școlilor și ale 
instituțiilor de învățămînt su
perior, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, folosesc 
bogata experiență acumulată 
în anii trecuți privind organi
zarea instructiv-educativă și 
recreativă a zilelor de vacanță. 
Organizațiile .U.T.M., asocia
țiile studenților și organizați
ile de pionieri sînt chemate 
ca, alături de conducerile șco
lilor și institutelor, să dove
dească inițiativă și spirit gos
podăresc în stabilirea unor 
activități de vacanță care să 
intereseze pe elevi, pionieri și 
studenți, să fie organizate po-

La excursiile regio- 
interregionale vor 

223.000 de elevi,

elevilor și studenților

trivit sugestiilor și dorințelor 
acestora.

In viața școlară a început 
să se dezvolte tot mai mult 
turismul care este un impor
tant mijloc de educare patri
otică și cetățenească, o școală 
a curajului, un minunat pri
lej de călire fizică. Vara este, 
prin excelență, anotimpul ex
cursiilor. Deci, să invităm cît 
mai mulți elevi, pionieri și 
studenți în drumeție, să-i în
demnăm să ia rucsacul în 
spate, să pornească pe drumu
rile patriei, să-i cunoască fru
musețile, să cunoască noile ei 
edificii industriale, culturale și 
științifice, să viziteze locuri 
istorice, monumente de artă 
și cultură, să asalteze înălți
mile munților, să admire lito
ralul însorit. In drumeție, 
elevii și școlarii vor face 
multe cunoștințe — cu mun
citori din fabrici și uzine, cu 
constructori de pe șantiere, 
cu colectiviști. Fiecare orga
nizație U.T.M. să considere o 
sarcină de onoare organizarea, 
împreună cu școala, a cît mai 
multe excursii și drumeții.

Reușita unei excursii de
pinde, în primul rînd, de buna 
ei organizare. Plenara a arătat 
că este foarte important să se 
aleagă cu chibzuință itjnera- 
riul, să se țină seama de vîrsta 
școlarilor și elevilor, de do
rința lor, să se ia toate măsu
rile pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de excursie; 
să fie selecționate cu grijă ca
drele ce vor însoți copii în 
excursii. Este o obligație a 
comitetelor regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. să spri
jine secțiile de învățămînt și 
asociațiile studenților în ale
gerea ca însoțitori și condu
cători de excursii a celor mai 
buni profesori, învățători, ac
tiviști ai caselor de pionieri, 
cadre de asociație, medici, 
care îndrăgesc asemenea ac
tivități, au experiență, sînt 
organizatori pricepuți și pot a- 
sigura buna desfășurare a ex
cursiilor. Este necesar ca pînă 
cel tîrziu la 20 iunie a.c. să 
se termine selecționarea și in
struirea tuturor conducători
lor și însoțitorilor de excursii 
și drumeții. In cadrul in
struirilor se va stărui asupra 
însemnătății pe care o are a- 
legerea judicioasă a itinera- 
riilor. De asemenea, să fie 
subliniată datoria de a-i în
druma pe excursioniști să-și 
alcătuiască singuri echipamen
tul individual și colectiv al 
excursiei, să se ocupe de asi
gurarea instrumentelor muzi
cale și a materialelor sportive 
necesare, să învețe cîntece și 
dansuri din regiunea vizitată, 
să colecteze materiale didac
tice pentru școală, să facă în
semnări și fotografii, să cu
leagă documente.

In localitățile ce urmează a 
fi vizitate de excursioniști 
școlari și studenți — sublinia 
plenara — organele U.T.M. să 
ajute secțiile de învățămînt să 
recruteze din rîndurile profe
sorilor localnici, ghizii nece
sari conducerii grupelor de 
vizitatori, ghizi în măsură să 
dea, într-o formă atractivă, 
explicații bogate asupra în
treprinderilor, instituțiilor de

cultură și a tuturor locurilor 
care fac obiectul excursiei.

Deoarece în această vacanță 
numărul elevilor și studenți
lor care vor participa la ex
cursii este mai mare, se im
pune ca organele U.T.M. să 
sprijine comandamentele re
gionale — recent reînființate 
— în munca lor pentru dez
voltarea punctelor și bazelor 
turistice organizate în școli și 
în ale localuri din localitățile 
cele mai solicitate. O atenție 
deosebită trebuie acordată a- 
sigurării condițiilor de cazare 
și masă, organizării transpor
tului, îmbinării transportului 
auto, cu cel pe calea ferată 
și cu drumeția.

Importante sarcini revin or
ganelor U.T.M. privind buna 
organizare a odihnei elevilor 
și studenților în tabere ale 
căror programe este necesar 
să țină seama de dorințele și 
particularitățile de vîrstă, de 
nivelul de cunoștințe, de ini
țiativele copiilor și tinerilor, 
să le asigure odihnă activă, 
evitîndu-se orice aglomerare 
a diverselor activități. în a- 
ceste programe, să fie cuprinse 
acțiuni menite să contribuie 
la dezvoltarea dragostei elevi
lor și studenților față de 
partid, față de patrie, acțiuni 
cultural-artistice și sportive, 
atrăgătoare și recreative. Ele
vii și studenții să fie ajutați 
pentru a pregăti manifestări 
cultural-artistice în cinstea 
zilei de 23 August și a Festi
valului Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Hel
sinki.

Pînă la deschiderea tabere
lor de vara, mai sini puține 
zile. In vederea acestui eveni
ment, trebuie sâ se intensifice 
pregătirile gospodărești: lu
crările de reparații și înzes
trarea taberelor cu materiale 
cultural-sportive, aprovizio
narea lor cu alimente.

Așa cum s-a arătat în 
plenară, cluburile elevilor, ta
berele locale și cluburile pio
nierești vor avea și anul a- 
cesta rolul de a organiza pen
tru elevii și școlarii râmași în 
localitate frumoase activități 
de vară. Urmînd o bună iniția
tivă, cluburile sâ fie organi
zate în afara școlii, la clubu
rile întreprinderilor sau la ca
sele de cultura, la bazele spor
tive, iar taberele locale și clu
burile pionierești în cele mai 
frumoase locuri din orașul sau 
satul respectiv. Activități în 
aer liber, drumeții prin loca
litate și împrejurimi, convor
biri pe teme politice-educative 
informări politice, activități 
închinate zilei de 23 August 
și Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților, con
cursuri sportive, învățarea de 
jocuri pionierești, șezători, 
focuri de tabără acțiuni pen
tru pregătirea pionierilor în 
vederea obținerii distracțiilor 
pionierești să constituie baza 
activității în taberele locale și 
cluburile pionierești.

Și în acest an se vor or
ganiza tabere pe lingă gospo-

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. a II-a)

TELEGRAMĂ
Celui de-al XXI-lea Congres 

al Partidului Comunist din Danemarca
Copenhaga

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al P.M.R. adresează un cald salut frățesc 

delegaților la cel de-al XXI-lea Congres al Partidului Comu
nist din Danemarca și tuturor comuniștilor danezi.

Lupta partidului dv. pentru apărarea intereselor vitale și 
libertăților democratice ale clasei muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii din Danemarca, pentru unitatea clasei 

muncitoare și a întegului popor în lupta pentru independență, 
democrație și socialism, se bucură de solidaritatea frățească și 
simpatia oamenilor muncii din țara noastră.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în întărirea ideologică 
și organizatorică a 
marxism-leninismului 
pentru triumful păcii

rîndurilor partidului dv. sub steagul 
și internaționalismului proletar, în lupta 
și prieteniei între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Studenții ieșeni se pregătesc in- 
t tens pentru apropiatele examene.

In fotografie un aspect de la bi
blioteca Universității „Al, I. Cuza“ 

Foto : P. OVIDIU

în mijlocul 
muncitorilor

Locuitorij celei mai noi așezări 
din regiunea Brașov — Comandau, 
orășelul muncitorilor forestieri 
din munții Vrancei, situat la o al
titudine de 1200 m, au răsplătit 
cu vii aplauze pe soliștii Teatru
lui Muzical „Gh. Dima” din Bra
șov și pe membrii orchestrei 
populare „Miorița” care s-au de
plasat special și au interpretat 
pentru ei frumoasele melodii din 
operetele „Crai nou" și ,,Lăsa- 
fi-mă să cînt”.

Anul acesta artiștii din Brașov 
au mai dus solia cîntecului și lu
crătorilor chimiști din Făgăraș, 
Orașul Victoria și Copșa Mică, 
constructorilor de tractoare și au
tocamioane din Brașov, textiliști- 
lor din Cisnădie.

(Agerpres)
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Controlul permanent al piese
lor le asigură o calitate înal
tă. Tovarășa Dumitrescu Teo- 
dosia de la Uzina „Rulmentul“- 
Brașov, este mulțumită de ca

litatea rulmenfilor.

Noi construcții 
în orașul Sighet
Orașul Sighet 8e înfrumusețea

ză pe zi ce trece cu noi con
strucții. Pe strada Mihail Emi- 
nescu, de pildă, s-au construit 
de curînd, două noi blocuri de 
locuințe, iar într-o altă parte a 
orașului a fost dat în folosință 
complexul cooperativei „Deser
virea”.

Nu peste multă vreme, locui
torii orașului Sighet vor inau
gura o nouă și modernă sală de 
teatru care va putea fi folosită 
și ca sală de cinematograf. Pe 
strada Dragoș Vodă se lucrează 
intens la construcția unui nou 
bloc de locuințe cu 36 aparta
mente.

GYLAI ȘTEFAN 
corespondent

Creatorii din fabricile textile 
au executat o gamă variată de 
țesături din bumbac, mătase și 
fire sintetice în contexturi desene 
și culori speciiice pentru copii.

Colecția de tricotaje și confec
ții pentru cei mici este, de ase
menea, bogată. Ea cuprinde noi 
modele de rochițe, jachete cu de
sene, raglane trei sferturi, costu- 
mașe, pantaloni de joc etc., cu o 
croială modernă, elegantă și prac
tică, potrivită modei acestui an.

Fabricile de încălțăminte au 
produs modele noi de pantofi și

Muncitor
Joi 31 mai 1962

Se extinde procedeul
sudurii automate

Sudura automată și semiau
tomată, procedeu care mărește 
productivitatea muncii de 6-7 
ori față de sudura manuală, 
s-a extins în prezent în a- 
proape 50 de întreprinderi me
talurgice și constructoare de 
mașini din țară. Șantierele 
constructoare de nave mari
time și fluviale din Galați, 
Turnu-Severin și Oltenița, 
Uzinele de vagoane din Arad, 
întreprinderile de utilaje și 
instalații chimice din Ploiești 
și București, de exemplu, au 
dublat în 1962 volumul lucră
rilor executate după acest pro
cedeu.

La Uzinele de utilaj chimic 
și petrolier nr. 2 din Ploiești 
peste 80 la sută din volumul 
total al sudurilor se execută cu 
aparate automate.

sandale din lac, piele și material 
plastic cu un colorit variat. În
treprinderile producătoare de ju
cării au trimis comerțului un nu
măr sporit de jucării mecanice, 
mingi lăcuite, biciclete și trici
clete.

In magazine se găsesc, de ase
menea, produsele întreprinderilor 
de dulciuri care au realizat sor
timente variate de caramele, dra- 
jeuri cu vitamina „C și alte bom
boane frumos ambalate în pungi 
cu desene specifice pentru copii) 

(Agerpres) ’

RVE NEFOLOSITE
olosirea cît mai economică, 

cu maximum de randament 
a capacităjilor de produc

ție, descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne constituie, pen
tru fiecare întreprindere o con
diție în îndeplinirea sarcinilor 
de produefie și, în mod deosebit, 
în aefiunea de sporire a produc
tivității muncii. La întreprinderea 
textilă Găvana-Piieșfi conducerea 
tehnico-administrativă a întreprins 
și întreprinde în acest sens o 
serie de acțiuni importante me
nite să sporească indicele de uti
lizare al fiecărei mașini în parte. 
Așa, de pildă, în unele seefii s-au 
organizat mai bine serviciile de 
aprovizionare cu piese de schimb 
pentru mașini, s-au creat pe lîngă 
seefii ateliere proprii de reparații ; 
echipe de specialiști stau la dis
poziția muncitorilor, ori de cîte 
ori este nevoie pentru executarea 
unor reparații urgente. Verificările 
planificate ale mașinilor se fac la 
termenele stabilite.

Și totuși, în legătură cu indicele 
de utilizare a mașinilor, nu numai 
în ceea ce privește posibilitățile, 
dar și în ceea ce privește reali
zarea sarcinii de plan, la între
prinderea textila Găvana-Pitești, 
mai există încă o serie de pro
bleme. Este vorba de unele defi
ciențe în organizarea locurilor de 
muncă, în respectarea disciplinei 
de producție, în sistemul de per
fecționare a muncitorilor și mai
ștrilor.

Să începem cu acesta din 
urmă. în ulfimii doi ani, întreprin
derea textilă Găvana a fost în
zestrată cu una dintre cele mai 
moderne filaturi din fără, dotată 
cu utilaj de înaltă tehnicitate. în 
vederea completării cadrelor de 
muncitori care să lucreze în acea
stă secție, au fost calificați pentru 
meseria de filator zeci de tineri. 
Organizațiile U.T.M. și-au asumat 
sarcina să-i mobilizeze pe tineri

seefiei, precum și comitetul sindi
catului, și biroul U.T.M. de la fi
latură au tărăgănat atît de mult 
organizarea acestor cursuri îneît... 
pînă la urmă le-au și uitat. Fapt 
este că pînă acum la filatură lu
crurile nu merg așa cum ar trebui 
să meargă. Pe lîngă tineri fruntași 
ca Pîrvu Constanfa, Elena Radu, 
Aurelia Necula, și mulți alții, care 
au continuat să învețe (din cărți, 
de la muncitorii cu mai multă ex-

Pentru sporirea contribuției tinerilor de la 
întreprinderea textilă Găvana-Pitești la creșterea 
productivității muncii și deplina utilizare a mași
nilor.

la cursurile de calificare, să le 
arate de ce este necesar să în
vețe, să-i îndemne și să-i ajute 
să-și aleagă locul de muncă cel 
mai potrivit, să-i învețe cum să 
se comporte în fabrică. Și lucru
rile s-au și întîmplat așa. După 
lunile în care tinerii și-au însușit 
minimum de cunoștințe necesare 
muncii în filatură, ei au început să 
lucreze. Este evident însă că pre
gătirea lor nu trebuia să se o- 
prească aici, ei trebuiau ajutați 
să învețe în continuare. în acest 
scop, organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării era deosebit 
de necesară.

Din păcate, însă, conducerea

periență, de la maiștri etc.), mai 
sînt și tineri care nu-și pot în
deplini 
feririle, 
noșfințe 
mînarea
Așa sînt Elena Ristea, 
nescu, Ana Stancu și alte munci
toare tinere, care nu au ajuns încă 
să obțină de la mașinile pe care 
lucrează nici randamentul, nici 
calitatea necesară.

lată u.nu| din motivele pentru 
care la secția filatură B, indicele 
de utilizare al mașinilor este scă
zut, cheltuielile de producție 
sînt depășite. La această situa
ție mai contribuie, totodată, și un

. . in- 
cum se cuvine înda- 
rteavînd suficiente cu- 

în meseria lor, nici înde- 
care se cere unui filator. 

Lucia lo-

la filatură 
și în alte 
un obicei 

întreprinde-

Pe întreaga ramură a indus
triei metalurgice și construc
toare de mașini, volumul lu
crărilor executate în acest an 
prin sudură automată și semi
automată crește cu circa 70 la 
sută.

In vederea extinderii acestei 
metode, în numeroase uzine 
au fost organizate cursuri de 
ridicare a calificării sudorilor 
care mînuiesc aparatele, tar 
pentru verificarea calității su
durii s-a introdus controlul cu 
raze Roentgen și cu alte mij
loace moderne.

(Agerpres)

în întreaga țară se desfă
șoară cu intensitate lucrările 
de îngrijire a culturilor.

Din datele Consiliului Su
perior al Agriculturii rezulta 
că prima prașila la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui este 
aproape terminată în majori
tatea regiunilor țării. în regi
unile București, Dobrogea, 
Ploiești, Galați și Oltenia a 
fost executată pe suprafețe 
însemnate și prașila a doua. 
La porumb prima prașila a 
fost efectuată în proporție de 
peste 50 la sută. Pe suprafețe 
mai mari, a fost executată în 
regiunile București, Dobrogea, 
Galați și Oltenia.

în regiunile Argeș, Banat, 
Maramureș și Suceava lucră
rile de întreținere a culturilor 
de floarea-soarelui și porumb 
sînt mai întîrziate.

Asigurarea unor producții 
mari la culturile prășitoare 
este condiționată, în cea mai 
mare măsură, de calitatea lu
crărilor de îngrijire. Pentru 
aceasta este necesar ca meca
nizatorii și colectiviștii, sub 
îndrumarea permanentă a in
ginerilor agronomi, să execute 
toate lucrările la un înalt ni
vel agrotehnic, corespunzător 
condițiilor locale de climă și 
sol. Trebuie ca fiecare gos
podărie agricolă de stat și gos
podărie colectivă să introducă, 
ca regulă obligatorie, efectua
rea a cel puțin 3 prașile la 
porumb și floarea-soarelui și 
4 prașile la sfecla de zahăr. 
Respectarea densității optime 
de plante la hectar, recoman
dată de institutele de cerce
tări, contribuie la sporirea re
coltelor la hectar. De aceea, 
răritul să se facă de echipe 
bine instruite.

O atenție deosebită trebuie 
acordată executării lucrărilor 
de îngrijire a culturilor de 
porumb pe suprafețele de pe 
care unitățile agricole socia
liste și-au propus să obțină

5.000 kg boabe la ha în tere
nuri neirigate.

Specialiștii din agricultură 
trebuie să controleze perma
nent culturile pentru a depis
ta dăunătorii și a lua imediat 
măsurii© necesare de comba
tere.

Pe terenurile din zona inun
dabilă a Dunării și pe cele de 
pe care s-a recoltat sau 
pășunat secara furajeră, să se 
continue semănatul porumbu
lui pentru siloz și a altor 
plante de nutreț.

Apropiindu-se vremea recol
tării, în toate regiunile tre
buie să se ia încă de pe acum 
toate masurile pentru strînge- 
rea la vreme și fără pierderi 
a recoltei de cereale păioase. 
In acest scop gospodăriile a- 
gricole de stat, stațiunile de 
mașini și tractoare și gos
podăriile colective să-și or
ganizeze în așa fel munca, 
ca întregul utilaj să fie re
parat și pus în stare de funcn 
ționare la timpul prevăzut. 
De asemenea, să se pregăteas
că din timp spațiile pentru 
depozitarea recoltei.

în zilele următoare trebuie 
identificate lanurile pentru să- 
mînță și luate toate măsurile 
pentru recoltarea lor în cele 
mai bune condiții. Fiecare re
giune va trebui să-și asigure 
necesarul de sămînță din cele 
mai productive soiuri.

(Agerpres)

Pentru
,,porumbul 

5.000"

alt fapt. S-a încetățenii 
(și nu numai aici, dar 
seefii ale întreprinderii) 
care aduce greutaji 
rii : unii tineri se mută de la un 
loc de muncă la altul, pleacă din 
întreprindere. Această - situație, 
este, în parte, și rezultatul modu
lui în care muncește 
U.T.M. din seefia 
comitetul U.T.M. 
dere, care, în loc 
prindă acțiuni menite să-i con
vingă pe tineri cît de importantă 
este respectarea disciplinei de 
producție, în loc să discute cu ei 
în adunările generale U.T.M. a- 
ceste probleme, se mulțumesc 
să-i „dojenească”... ori, 
nu înseamnă a face 
Chiar cu cîteva zile în 
sediul U.T.M. a venit o 
anunje că ea se mută 
seefie la alta.

— Faci ce vrei... dar nu e bine, 
i-a spus secretarul organizafiei 
U.T.M. Bineînțeles că, argumentîn- 
du-i-se cu „faci ce vrei" și „nu 
e bine", tînăra și-a cerut mutarea, 
încurcînd, pentru un timp trebu
rile în seefia de unde a plecat, 
în asemenea cazuri, membri co
mitetului U.T.M. trebuie să cu
noască foarte bine ce anume îi 
determină pe tineri să se mute

biroul 
filatură și 

pe întreprin
să între-

a dojeni, 
educație, 
urmă, 
tînără 
de la

la 
să
o

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

In toiul muncii... (Imagine de la Șantierul Naval Galafi)

Fcto : O. PLECAN

In gospodăriile colective din 
raionul Găești se lucrează in- I 
tens la întreținerea culturilor. 
In comunele Mogoștlni, Jugu- 
reni, Uliești și Pietroaie prima 
prașila la porumb este mult 
avansată. Colectiviștii din 
Mogoșani au o bogată expe
riență în obținere^ recoltelor 
mari. Anul trecut ei au obți
nut 3000 kg porumb la ha, iar 
anul acesta și-au propus să a-' 
jungă la 5.000 kg. IPe lîngă în
grășatul terenului cu gunoi de 
grajd, însămînțatul. la timp cu 
sămânță de înaltă productivi
tate ei dau o deosebită import 
tanță întreținerii culturilor. In 
fiecare zi, colectiviștii din a- 
ceastă comună au ieșit cu to
ții la lucru. Pînă acum a fost 
efectuată o lucrare cu sapa 
rotativă, o lucrare cu cultiva
torul și o prașila^ manuală la 
cele 220 ha însămânțate cu po
rumb. Acum, colectiviștii pre
gătesc pentru „porumbul 5000" 
must de grajd diluat.

A. POPESCU

sprijinul 
mecanizatorilor

TELEGRAMĂ
Tovarășului VILIAM SIROKY.

Președintele Guvernului Republicii Socialiste
Cehoslovace

Stimate tovarășe ■ președinte,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
rog să primiți sincere felicitări și cele maivă 

sănătate, viață lungă și fericire.
Vă doresc din toată inima noi succese în

P r a g a

dv. de naștere 
bune urări de

activitatea dv. 
rodnică consacrată înfloririi continue a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, întăririi și dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre țările noastre, triumfului socialis
mului și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Membri Gospodăriei agricole 
colective „Oleg Coșevoi“ din 
Deta, regiunea Banat, sînt hotărîfi 
să obțină anul aceasta recolte spo
rite la ha. Obiectivele propuse 

[în plan vorbesc ele însele des
pre aceasta. De pe 263 ha au 
hotărît să obțină o producție de 
2250 kg grîu la ha : de pe 150 
ha, 5000 kg porumb boabe la ha, 
de pe 40 ha 25.000 kg sfecla și 
de pe 15 ha 1.600 kg floarea- 
soarelui. Pentru realizarea aces
tor producții, colectiviștii din 
Deta au luat măsuri ca lucrările 
de întreținere să se desfășoare 
la timpul potrivit și la executarea 
lor să fie mobilizați toți colecti
viștii vîrstnici și tineri.

In momentul de față, s-a termi
nat prașila I pe toată suprafața 
însămînțată cu porumb, iar la 
floarea-soarelui a fost executată 
și prașila a doua. A început, de 
luni, prașila a doua și la sfecla de 
zahăr, iar la cartofi a fost termi- , 
nată prașila a doua. Alături de cei 
vîrstnici, o contribuție însemnată 
o aduc tinerii colectiviști.

Pe pămînful gospodăriei 
Deta lucrează tractoriștii 
brigada a cincea de 
S.M.T. Deta, brigadă condusă 
de Valea Anfoniu. Tinerii tracto
riști au 
pundere 
calitate, 
zaforilor 
fruntașă 
în prezent realizat planul pe a- 
ceastă campanie în proporție de 
133 la sută.

din 
din 

la

muncit cu spirit de răs- 
făcînd lucrări de bună 
la timp. Brigada mecani- 
care lucrează aici este 

pe stațiune, avînd pînă

V. CĂBULEA
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vacantă Mă înscriu 
la agronomie

plă-

sosit vacanța ! Ba 
nu, n-a sosit încă, 
dar să ne închipu
im că a sosit și 
că sintem în lașL 
In centrul orașu
lui, un afiș mare,

atrăgător, îndeamnă elevii șco
lilor profesionale, tehnice si 
medii să-și petreacă o parte 
din timpul liber-la clubul ele
vilor. Afișe asemănătoare se 
află și în alte puncte ale ora
șului ca, de pildă, la Palatul 
cultural, la Casa tineretului 
sau la intrarea în grădina Co- 
pou. Pionierii și școlarii sînt 
și ei îndemnați să-și petreacă 
o parte din zilele vacanței în 
taberele locale și la Casa pio
nierilor. In orașul Iași au fost 
înființate trei cluburi ale ele
vilor și 29 de tabere locale 
pentru pionieri și școlari.

E vineri seara. Cluburile e- 
levilor sînt deschise astăzi. 
Ce-ar fi să ne petrecem și noi 
cîteva ore cu elevii la unul din 
cluburi ? Iată, am ajuns. Clu
bul se află în clădirea unei 
școli medii. Placa cu denumi
rea școlii e pe jumătate aco
perită cu o alta nouă, așeza
tă deasupra, pe care scrie cu 
litere mari, atrăgătoare : „Ou. 
bul elevilor . Intrăm. Ne atra
ge atenția „ pro gramul clubu
lui “ desenat în culori vii pe 
un carton mare. Mai multi e- 
levi stau în fața lui și comen
tează activitățile incluse. Oare 
ce este astă seară, in pro- 
gram ? Să vedem. .,Vineri : L 
concurs fulger „Drumeții ve
seli" (tema va fi anunțată in 
sală) ; primul clasat va merge 
gratuit în excursia prin tară 
de săptămîna viitoare. 2. O 
seară de dans. Interesant pro
gram. Dar de ce n-or fi anun
țat tema concursului dinainte ?. 
Desigur, pentru că fiind va
canță, organizatorii s-au gin- 
dit să nu le dea elevilor de 
studiat. In drum spre sala 
unde are loc concursul, vedem 
o serie de indicatoare: „spre 
sala de ping-pong". ..spre sala 
de șah", „spre bibliotecă1.- 
Sala e plină. Juriul anunță 
tema concursului : „Prin lașul 
de azi". Tema bucură pe toți. 
Cine nu cunoaște orașul ?

După concurs, a urmat 
dans. Ieșind din club, după 
orele petrecute plăcut, am 
avut curiozitatea să ne 
uităm pe program pentru 
a vedea ce activități sînt in 
celelalte zile. Constatarea ne-a 
bucurat. O seară era intitula
tă : „Să cunoaștem cele mai 
frumoase melodii de muzică 
ușoară". Intr-o luni era la 
punctul unu - „Cronica eveni
mentelor interne și internați
onale" (întîlnire cu un redac
tor de la „Flacăra lașului-.) 
și la punctul doi: „Să învă
țăm să dansăm corect". O 
miercuri era dedicată unei

ve ia care eterii vin cu 
cere.

Dornici să vedem cum 
petrec zilele vacanței și 
larii, am făcut, a doua zi, 
vizită la Casa pionierilor.

Aici e fierbere mare. Zeci 
de copii cu reksacuri în spa
te. cu bastoane de drumeție, 
cu pălării de soare pe cap, fo
iesc prin curte. f

— încotro?
— Spre pădurea Birnova.
De ia un tovarăș’ profesor 

aflăm că nu e vorba de o 
excursie obișnuită, ci de una 
organizată din timp care va 
avea multe surprize-, multe 
peripeții Un grup de pionieri 
va întocmi din mers îunera- 
riul excursiei alx grup va 
scrie jurnalul, unii vor fi cer
cetași, un pionier va fi foto
graf amator etc. Pionierii vor 
străbate orașul trecind pe șo
seaua Ștefan cel Mare și se 
vor îndrepta spre Nicolina. 
Lingă Atelierele de reparat 
material rulant le va ieși îna
inte, ca din imîmplare. un 
muncitor care, stirnindu-le cu- 
riozixatea, ii va invita să vizi
teze fabrica. După vizitarea 
fabricii, pionierii vor face un 
scurt popas la Casa memorială 
„Hie Pintilie" unde vor afla 
despre viața și activitatea e- 
roului ucis la Doftana. Excursia 
va continua cu mici popasuri 
în locuri pitorești pină in 
creasta Bimovei. Acolo pionie- 
rii-turiști vor căuta un loc po
trivit și vor construi adăpos
turi pentru noapte (Qatorită 
străduințelor comitetului oră
șenesc U.TJț, Casa pionierilor 
are, în sfîrșit. corturi) și vor 
aprinde un foc de tabără- In 
ziua următoare. întoarcerea. 
Aceasta este una din nenumă
ratele excursii ce se organi
zează în aceste zile de vacan
ță în orașul Iași. La drume
țiile și excursiile regionale 
sau prin țară vor participa 
16.500 de elevi, pionieri și șco
lari ieșeni.

De la Casa pionierilor, ne-am 
îndreptat spre tabăra locală. 
Tabăra este instalată intr-un 
loc pitoresc, plin de verdeață 
și umbră, pe malul BahluiuluL

A doua zt socotind că raidul 
nostru despre zilele vacanței 
s-a încheiat, ne-am îndreptat 
spre gară pentru a părăsi bă- 
trina cetate a Moldovei. Dar. 
gara ne oferi și ea amănunte 
în plus pentru reportaj. Toc
mai sosise un grup de turiști, 
elevi din regiunea Maramureș, 
care făceau o excursie prin 
țară. Maramureșenii păreau

ei
ȘCO- 

o

dezorientat:. Deedai pri- 
vinje le sint atrase de o tă
bliță indicatoare : -Spre biro
ul de îndrumare a turiștilor". 
Intr-adevăr. in gara laș: exis
tă un asemenea birou. Un to
varăș ii intimpină pe elevii-tu
riști. AClnd că vor să stea in 
Iași două zile. Ie spune că pot 
dormi in acest timp la Școala 
rr.edie nr. 4 (telelei ți la Școa
la de meserii (băieții.. unde 
s-au amenajat ..cabane" turis
tice insumind 1.000 de locuri, 
că li se va asigura masa la 
o cantină și că vor primi în
dată un plan de două zile 
pentru vizitarea celor mai in
teresante și frumoase locuri 
din Iași.

— Vă vom pune la dispozi
ție — a încheiat el — și ghizi 
care să vă conducă.

★

De fapt, așa după cum ați 
înțeles bine, reportajul nostru 
a anticipat vacanța. Ea n-a 
sosit și toate cele descrise nu 
s-au întîmplat în realitate. Dar 
ele se vor întîmpla, sperăm 
aevea, deoarece în momentul 
de față. în Iași se iau măsuri, 
se desfășoară o intensă acti
vitate organizatorică, pentru 
ca vacanța să fie într-adevăr 
plăcută, atractivă, interesantă.

AUREL GEORGESCU

Eleva Milica Chiru din clasa 
a Xl-a a Școlii medii nr. 2 din 
Ploiești, ca și colegii ei de 
clasa, se pregătește intens 
pentru examenul de maturi-

Sint elevă în clasa a Xl-a. încă 
din primele clase, am nutrit do
rința de-a învăța meseria pe care 
am îndrăgit-o și în care pot aduce 
cel mai mare folos societății. Eu 
sînt fiica unui colectivist din co
muna Scheia-Suceava. In zilele 
vacanței, în orele libere am mers 
adeseori Ia gospodăria colectivă. 
Aici am văzut cum muncesc co
lectiviștii, am văzut cit de nece
sare le sînt îndrumările agrono
mului pe care îl primeau cu bucu
rie, îi puneau întrebări, îl consul
tau în diferite probleme ale mun
cii timpului.

In școală, de mai multe ori orga
nizația U.T.M. a invitat ingineri 
agronomi, care ne-au vorbit despre 
frumusețea meseriei de agronom.

Toate acestea m-au făcut să în
drăgesc meseria de agronom. îmi 
imaginez, visez ca orice tînăr, 
anii studenției, ani de muncă asi
duă pentru însușirea unor temei
nice cunoștințe, și apoi mă văd 
alături de colectiviști, poate chiar 
în gospodăria din satul meu, mun
cind pentru obținerea unor recol
te bogate, pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

PĂCURAR STELA
elevă — Școala medie 

Ștefan cel Mare**—Suceava

lată ne în uzina
E dimineață. Limbile cea

sornicului indică ora 6,45. Pe 
porțile Uzinelor „Timpuri 
Noi“ din Capitală intră grăbiți 
sute de muncitori. Odată cu ei 
intră in uzină și citeva sute 
de .muncitori și muncitoare- 
in uniforme șccdare. Cu hala
tele de schimb sub braț, pă
șesc veseli, dar preocupați, 
spre locurile de... practică.

...Am anticipat puțin. Ima
ginea aceasta o vom intimi 
aidoma doar peste cîteva rile, 
cînd va începe perioada prac
ticii continue in producție 
pentru elevii din școlile de 
cultură generală.

Pentru a cunoaște pregăti
rile făcute in vederea bunei 
organizări a pracuck conti-

Șccaia nrihr ar- M «AL L 
Cuza* din Capita-ă. ne-azn »- 
dresat tov. Marica Vasilescu, 
director-adjunct al școlii care 
ne-a atras atenția că sub cris
talul mesei la care ne aflăm 
se găsește „Orarul practicii 
continue a elevilor in perioada 
11-23 iunie 1962*.

Așa cum rezultă din orar, 
elevii din fiecare clasă au

fost im] ărțiți pe grupe și 
repartizați la.locuri de mun
că in diferite întreprinderi

fiecare grupă sint prevăzup 
profesorii-maiștri sau ingineri, 
precum și ceilalți profesori 
care-i vor însoți tot timpul 
pe elevi, îndrumindu-i 
veghindu-i-

— Intr-adevăr, ne 
tovarășa Vasilescu. sub 
marea organiza*’?. de partid, 
conducerea școli, și comitatul 
sindicatului au analizat din 
timp obiectivele practicii coc-

un colectiv careA fost alcătu 
Să rAenunri 
practică a eJ Acesi
ie

ra-

rii Uzinelor „Timpuri Noi", 
cu care sînt cunoștințe vechi. 
De altfel, chiar anul acesta 
ei au făcut orele de practică 
ia uzinele respective. Elevii au 
fost repartizați să lucreze în 
trei secții : mecanică fină, 
pompe, motoare.

Colegii lor din clasele a 
X-a vor lucra în atelierele 
de la Autobaza nr. 3. de la 
ER.E.B. și I.D.G.B. Fiecare 
din ei a fost repartizat pe 
lingă un muncitor, cu scopul 
de a lucra efectiv și a-și for- 
ma deprinderi practice pri
vind funcționarea, repararea 
Și întreținerea motoarelor cu 
ardere interna

ls L3ue

la ședin- 
ședințele 
vor lua 

cultural

cii, ei vor participa 
țele lucrătorilor, la 
organizației U.T.M., 
parțe la activitățile 
artistice, patriotice etc. La U-
zinele „Timpuri Noi", de 
exemplu, condițiile sînt foarte 
prielnice pentru o colaborare 
strînsă între organizațiile 
U.T.M. din școală și cea din 
uzină. Aici, foarte mulți mun
citori sînt tineri, absolvenți ai 
școlilor profesionale, utemiști. 
în colaborare cu ei am întoc
mit, pentru 
un program 
tați la care 
elevii noștri.

Elevii claselor a VIII-a vor 
face practica continuă în 
•.eliereie noastre școlare.

această perioadă, 
bogat de activi- 

să participe și

ÎMPLINIRE

că in intre?r«oo^n pentru eie- 
u. riTrlqr a IX-a și a X-a 
și de amenajarea sălilor de 
lucrări practice în care ișt vor 
efectua munca elevii clase
lor a VHI-a.

Leg âturile mai vechi cu 
unele întreprinderi și expe
riența anilor trecuți ne-au 
fost de folos. Elevii claselor a 
IX-a iși vor efectua practica 
continuă alături de muncito-

a-

GH. ȘOVU

In Vizită la...

colegi

coala medie din 
ffl Negrești-Oaș. Tot
g| ceea ce vezi aici
BL este nou și deosebit
m de contrastant cu
ml Oașul trecutului, a-

cel Oaș îngropat în 
sărăcie și ignorantă. Clădirea 
nouă a școlii medii — un bloc 
modern dat de curînd în folo
sință — se adaugă firesc celor
lalte realizări cu care se mîn- 
dresc oșenii : spitalul, înzestrat 
cu aparatura necesara și perso
nal de înaltă calificare, noile lo
cuințe — blocuri cu sau fără eta
je, cele două școli de 8 ani, în
destularea din casele oamenilor 
pentru care mobila nouă și apa
ratul de radio au devenit acum 
un lucru foarte obișnuit, biblio
teca comunei și încă multe altele, 
împlinite de curînd de o impor
tantă realizare : izbăvirea de ha
turi a ogoarelor din Oaș, înfiin
țarea gospodăriei colective „Se
cera și Ciocanul".

Atît în sălile de curs cît și în 
internatul școlii medii mixte e o 
atmosferă de pregătire, de studiu 
intens.

Sfîrșitul anului bate la ușă. De
sigur, elevii clasei a Xl-a sînt cei 
mai preocupaji. Pentru ei, finele 
anului școlar înseamnă de fapt 
un început : de aici, din această 
școala care le-a îndrumat pașii 
timp de 11 ani, vor păși în viafă 
pe propriile lor picioare. Sînt ei 
oare pregătiți îndeajuns pentru 
aceasta ? întrebarea îi frămîntă în 
egală măsură și pe ei și pe pro
fesorii lor, acești intelectuali neo_ 
bosiji, cărora s-ar cuveni să le 
aducem un omagiu. Pentru că, 
de fapt, tinerii profesori din Oaș 
nu sînt numai simpli profesori, 
ci adevărafi activiști. Elevii, viitori 
absolvenți, vorbesc despre ei cu 
multă căldură. Irina Bertici și-a 
făcut un model din personalita
tea profesorilor săi :

— Tovarășul profesor Romulus 
Roșea m-a făcut să îndrăgesc 
limba și literatura romînă și, deși 
limba maternă îmi este maghiara, 
aș dori să merg la seefia romîna 
a Facultății de filologie. Tovarășul 
Nagy losif ne-a învăfaf fizica, 
frezindu-ne interesul pentru a- 
ceasfă materie. Mulfi elevi din 
clasa noastră vor merge la poli
tehnică. De asemenea, tovarășul 
profesor Bojuc loan, secretarul 
comitetului U.T.M. al școlii noas
tre, ne-a fost, totodată, și un prie
ten foarte atașat. Ca dînșii aș 
vrea să devin și eu atunci cînd 
voi îmbrățișa cariera de profesoa
ră. Irina, Irenke, cum îi spun pă
rinții, e secretara organizației 
U. T. M. a clasei a Xl-a. în
treaga clasă e un colectiv 
bine închegat și Irina se 
mîndrește cu aceasta. Ea ar vrea 
ca și pe mai departe să rămînă 
prieteni și știe că distantele nu 
vor fi o piedică : din oricare coif 
al fării, orice profesiune își vor 
a'ege, ei vor sluji același ideal 
comun pentru care s-au pregătit 
încă din școală : construirea so

cialismului și comunismului în 
patria noastră.

Irenke, fata unui tîmplar de la 
întreprinderea „Oșana” din Ne
grești, visează să devină profe
soară. Și va deveni.

— Doresc ca după terminarea 
facultății să mă întorc tot aici, în 
Oaș, să predau la școala în care 
am învățat. Tovarășii profesori ne 
spun deseori cît este de nobil să 
răspîndeșfi lumina culturii noi în 
satele care au mai multă nevoie 
de ea. Și cred ca așa este.

Colegul ei, Lucian Ruba, va de
veni inginer agronom, Gheorghe 
Merinde și Domnica Dumitrescu 
vor merge la Institutul ,,M. Gorki" 
din București. Irina Talpoș, poeta 
clasei care publică versuri în 
ziarul băimărean „Pentru socia
lism", va merge la filologie. Mare 
Gheorghe va deveni metalurgist, 
Elena Nicoară — medic. Dan 
Groapă se pregătește pentru in
stitutul politehnic.

Sînt visele lor care în-curînd 
vor deveni fapte. Pentru ei, copii 
de oșeni, frecventarea unei școli 
superioare în trecut era cu nepu
tință ; în tot Oașul nu exista o 
școală cu clase de la a patra în 
sus. Facultatea ? Era un miraj la 
care nu aveau dreptul nici să 
gîndească. Și iafă-i acum, hotărîfi, 
siguri pe ei, învafă cu sîrg pentru 
ca și în acest timp care le-a mai 
rămas pînă la examenul de matu
ritatea să-și consolideze cunoștin
țele.

într-adevăr, elanul e ceea ce îi 
caracterizează pe toți acești ado
lescenți. în tot ceea ce întreprind 
— învățătură, activitate obștească 
sau recreere — ei depun atîta 
entuziasm, atîta căldura îneît nu 
pofi să te îndoiești de reușită. 
Romantismul lor viguros, perse
verenta cu care s-au obișnuit să 
muncească, tulburătoarea lor tine- 
refe (nu au împlinit nici 18 ani) 
sînt trăsături comune absolvenți
lor din întreaga fără. Și totuși, 
aici, în inima Oașului, ele au par
că o nuanfă deosebită, o inten
sitate anume : poate pentru că 
s-au contopit cu întreaga poezie 
a acestui finut, poezia sănătoasă 
a vremurilor noi în Oaș, poezie 
care nu are nimic comun cu ve
chiul pitoresc schilod, și poate 
pentru că ospitalitatea, firea prie
tenoasă a harnicilor oșeni îți um
plu sufletul de o imensă bucurie 
și dragoste.

Viitorii absolvenți au muncit în 
anii de școală, primind de la pro
fesorii lor cunoșfinfe, deprinderi 
și, ceea ce este mai important, 
dragoste de muncă. Nu se poate 
să nu reușească și pe niai depar
te. Privesc chipul visător și inte
ligent al Irinei : vei reuși, și tu și 
colegii tăi, ve|i reuși acolo unde 
vefi merge. Orice profesiune e 
la fel de frumoasă dacă i te dărui 
cu toată dragostea, dacă este fo
lositoare patriei socialiste.

MARIANA FILIMON 
studentă

5

oase»- • Xl-a a Școlii 
-TWQ C-B fiU, au făcui o 
. z *ă a gospodăria agricolă 
oe r*t-B>ac. Tinăra ingineră 
t*-’ *e-a vorbit ele-
v or ăesore frumusețea profe- 
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Sarcinile organizațiilor U. T. M. în pregătirea 

și desfășurarea vacanței pionierilor,

elevilor și studenților
(Urmare din pag. I)

dariile agricole de stat, în 
cadrul cărora, munca de aju
torare a gospodăriei se va 
împleti cu odihna și cu acțiu
nile educative. Organizațiile 
U.T.M. sînt chemate să ia 
măsuri pentru înscrierea ele
vilor și studenților care do
resc să meargă în aceste ta
bere, pentru organizarea lor 
pe brigăzi și instruirea co
lectivelor de conducere, pen
tru asigurarea condițiilor de 
cazare și hrană și desfășura
rea unui program care să 
împletească strîns munca cu 
odihna și activitățile cultu
ral-educative.

Vacanța este destinată odih
nei, de aceea, acțiunile tra
diționale, îndrăgite de elevi, 
trebuie organizate cu chib
zuință, eșalonate cu multă 
grijă, pentru ca elevii să îm
bine odihna cu activitatea in- 
structiv-educativă, participînd 
la activitățile stabilite. Este 
foarte important ca elevii să 
cunoască din vreme acțiunile 
ce vor fi organizate. De aceea, 
înainte de a se lua vacanță, 
este bine ca organizațiile 
XJ.T.M. și instructorii de pio
nieri să organizeze adunări 
generale deschise și adunări

pionierești în care să fie dis
cutat și îmbogățit planul ac
tivităților de vară, să se ex
plice elevilor și studenților 
care vor petrece vacanța ia 
sate, îndatoririle ce le revin 
în această perioadă, de a se 
încadra în activitatea cultu- 
ral-artistică și sportivă a sa
tului lor, de a participa la 
muncă în gospodăria colecti
vă. Totodată, se recomandă să 
fie confecționate afișe atrac
tive care să anunțe toate ac
tivitățile de vară.

Pentru reușita tuturor ac
țiunilor organizate în vacanță 
— s-a subliniat în plenară — 
se impun o serie de măsuri 
organizatorice. Comitetele re
gionale, orășenești și raionale 
U.T.M., alături de secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor 
populare, sînt chemate să con
tribuie la selecționarea și 
pregătirea cadrelor care să 
lucreze ca directori de tabere 
și cluburi, ca instructori de 
pionieri, ca profesori. Este 
foarte important ca aceasta 
să se facă acum și, conform 
indicațiilor date. Programul 
instructajelor să fie bogat, 
pentru ca organizatorii vacan
ței să învețe a organiza ma
nifestări atractive și pline de 
.conținut.

In aceste zile, în ședi și 
facultăți, elevii și studenții 
pregătesc încheierea cu succes 
a anului școlar, susținerea 
examenelor. In fața lor stă 
acum sarcina de a-și mobili
za toate forțele pentru a 
obține cele mai bune rezul
tate, pentru a asigura înde
plinirea datoriei de onoare ca 
numărul elevilor și studenți
lor care obțin note bune și 
foarte bune să fie predomi
nant. Firește, sarcina imedia
tă a organelor și organizații
lor U.TAL, a asociațiilor stu
denților și organizațiilor de 
pionieri este sprijinirea efec
tivă a acestei largi activități i 
din școli și instituții de învă- \ 
țămînt superior, pentru a asi- ‘ 
gura încheierea cu succes a 
anului școlar și universitar, i

Pionierii, elevii și studenții 
mulțumesc din inimă partidu- 
lui pentru condițiile minuna- 1 
te de învățătură și odihnă ce 
le-au fost create- Dovada cal- j 
dei lor recunoștințe, răspun- ; 
sul ce-1 vor da eforturilor pe 
care le face întregul nostru | 
popor pentru ca ei să se 
bucure de o viață fericită, va 
fi o muncă și mai rodnică în 
viitorul an școlar,

laXr-a a, nUMH •>
oara ararfirai la /*«•»- 

nuaZ /c* Cayrfalâ,
priaux o risztâ. Vuuafara eraa 
eleru claselor a XZ-a ae ia 
Școala axeaie du* Rafioru de 
Vede. Și nu se p^ute spune că 
gazdele nu s-au bucurei de so
sirea acestor oaspeți tineri, cure 
doreau aă cunoască instizutuL, 
studenții, să le cunoască tieța, să 
vodă căminele, cantine.

N-au trebuit prea multe intro
duceri, pentru ca studenții fi 
elevii să se cunoască, să se i*« 
prieteneasci. Ospitaliere, gazdele 
le-eu arătat mai întîi institutul, 
l-au condus prin aulele mari, 
prin sălile de curs, de seminarii 
în cere studiază, in laboratoa
rele mari, înzestrate cu tot ceea 
ce este necesar pentru un studiu 
temenic, aprofundat, în sere, pe 
timpurile experimentale. Zeci fi 
sute de specii de plante și ani
male, au văzut elevii în labora
toare numeroase aparate fi ma
pări agricole. Și toate acestea sint

puse la Zxstoana studenților. 
După ce-«B săsax și-aas admirat 
vusătutri, alezii b-bb mai conte- 
sut a intrebirile. Doreau să afle 
ce studiază fi exaa sts^iază stu- 
dessfii. Voiau să L sa vorbească 
despre profeszzixee de inginer a- 
gronom seu usedic reterusar. Fi
rește, cu căpătat răspuns la 
toate întrebările Ier.

Studenții i-au ixritat apoi pe 
elevi la es ceasâ. l-au incitat 
să le vadă r arinul, cantina Au 
poposit in cansereia hsnunocsa, 
spațioase, arențata cu gust, unde 
locuiesc, in sâhie da lectură, 
unde studiază, s-an oprit la can
tina mare, modernă, unda iau 
masa zilnic suie de studențL La 
tfirșit, braț la braț studenții ți 
elevii s-ou plimbat prin parcul 
institutului pină ând, după 
âteta ceasuri fi-eu luat rămas 
bun... pină la toamnă cînd mulți 
dintre ei se cor renttibti pe băn
cile institutului.

Numai note bune 
și foarte bune

Mai este pufin 
pină la sfîrșitul anu
lui școlar și noi vrem 
să-l încheiem numai 
cu note bune și 
foarte bune.

Pentru aceasta, 
grapele de întraju
torare de la Școala 
medie din Moinești 
și-au intensificat ac
tivitatea.

Elevi ca lonescu 
Camelia, Constanti- 
nescu Bucur, Nisto- 
reanu Gheorghe, lo
nescu Nela și alfii 
care au pe amîndouă 
trimestrele numai me
dii de 9 și 10 con
tinuă să învefe cu a- 
ceeași sîrguinfă aju- 
tîndu-și totodată și

colegii mai slab pre- 
gătifi.

în perioada scurtă 
care ne-a mai rămas 
pînă la încheierea a- 
nului școlar dedicăm 
tot timpul liber pre
gătirii noastre cît mai 
temeinice.

ZAMBOTTI 
MARIA 

elevă

Pregătirile lor...

A. CRISTIAN

Zi de zi, ascultînd lecfiile profesorilor, studiind, lucrînd în laborator, elevii clasei a X-a de la 
Școala medie nr, 2 Galafi, s-au pregătit pentru închiderea cu succes a anului școlar*.

...Acum

:.Și în vacanfă
Desene : NELL COBAR



Informările politice operative, 

bogate in conținut
HULIGANUL

■
 -a subliniat în 

dese rînduri im
portanța pe care 
o are organizarea 
informării politice 
a tineretului în 
mod operativ și 

cu un bogat conținut. Și a- 
ceasta pe bună dreptate. Pre
gătită cu grijă, ea îl ajută 
pe tînăr să ia cunoștință de 
politica partidului nostru 

desfășurată atît pe plan in
tern cît și extern.

Rolul hotărîtor din acest 
punct de vedere îl au cei 
chemați să pregătească și să 
prezinte în fața tinerilor in
formările politice. Pe baza 
indicațiilor comitetului raio
nal de partid, comitetul raio
nal U.T.M. s-a îngrijit ca în 
fiecare comună să se forme
ze cite un colectiv din tineri 
învățători și profesori, tehni
cieni agronomi, membri și 
candidați de partid, utemiști 
cu o bună pregătire politică, 
în comunele Brădiceni, Bă- 
lănești, Selește și în altele, 
aceste colective au acumulat 
de pe acum o bună experien
ță. Pentru a ține informarea 
politică, ele nu așteaptă in
dicații speciale de la raion. 
Urmărind cu regularitate pre
sa, membrii acestor colective 
atrag zilnic atenția tinerilor 
asupra celor mai importante 
articole, le recomandă să le 
citească. La sediile G.A.C. 
sînt panouri la cafce se afi
șează zilnic ziare. în multe 
locuri se pot vedea articole 
subliniate asupra cărora se 
atrage atenția în mod special.

Publicarea Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. privind 
dezvoltarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol a fost 
primită cu viu interes de că
tre tineri. Informarea ope
rativă a tinerilor asupra con
ținutului acestei hotărîri era 
absolut necesară. Iată de ce 
în comunele Pesteseanu, Ba
lota, ca și în celelalte din ra
ion s-au organizat informări 
asupra acestei hotărîri. accen- 
tuîndu-se în mod special pe 
organizarea învătămîntului a- 
grozootehnic de masă. Faptul 
că tematica acestei informări 
a fost din vreme văzută de 
organizațiile de partid, a dat 
posibilitatea, în majoritatea 
locurilor, ca tinerii să fie 
informați și asupra aceea ce 
se plănuiește să se organizeze 
din acest punct de vedere în 
gospodărie c

în momentul de fată. în 
toate organizațiile de bază 
U.T.M. din comunele raionu
lui nostru se citește Raportul 
prezentat de tovarășul Gheor-

Tinerii participă cu entuziasm 

la acțiunile de muncă patriotică

La refacerea
patrimoniului forestier

— prijinirea acțiunii 
X de refacere și 

dezvoltare a 
patrimoniului forestier 
constituie o preocu
pare de seamă a or
ganelor și organiza
țiilor U.T.M. din ra
ionul Fălticeni, regi
unea Suceava. în ve
derea măririi contri
buției tineretului la 
această acțiune, s-au 
constituit 80 de bri
găzi ufemiste de mun
că patriotică cuprin- 
zînd peste 3.500 de 
tineri. Brigăzile și-au 
stabilit obiective con
crete și au pornit la 
lucru.

Pînă în prezent, ti
neretul fălticenean a 
plantat peste 1.000.000 
de puieți de rășinoa- 
se și foioase.

Merită apreciată 
munca organizațiilor 
comunale U.T.M. Risca, 
Poiana Mărului, Găi- 
neșfi, Mălini, Liteni, 
Valea Glodului, care 
au antrenat un număr 
mare de tineri pe șan
tierele de împăduriri, 
obținînd cele mai 
bune rezultate.

Un sprijin deosebit 
a fost acordat tineri
lor de Ocolul silvic 
Mălini prin inginerul 
șef Diaconescu Dumi

Intr-o singură lună
Mobilizați de organizațiile 

U.T.M., tinerii din raionul 
Vaslui au realizat înțr-o sin
gură lună — prin acțiunile de 
muncă patriotică întreprinse 
— economii în valoare ~ de 
90.000 de lei. Printre lucrările 
efectuate se numără: plan
tarea unei suprafețe de 120 
hectare cu pomi fructiferi și 
ornamentali; curățarea de mă

La noul cămin cultural
Acum cîteva zile, în comu

na Saelele, raionul Turnu 
Măgurele, a fost terminată 
construcția căminului cultural 
care are sală de festivități cu 
300 de locuri, sală de lectură, 
bibliotecă etc.

La grăbirea lucrărilor, o 
contribuție de seamă au adus, 
alături de părinții lor, și tinej 
rii din comună. Prin muncă 
patriotică ei au transportat ni

Un scurt bilanț
Tinerii din raionul Sf. Gheorghe, regiunea Brașov — mobi

lizați de organizațiile U.T.M. - au obținut frumoase rezul
tate în acțiunile patriotice de înfrumusețare a satelor și comu
nelor, de colectare a fierului vechi, la împăduriri și curățarea 
pășunilor.

Astfel, au fost plantați peste 2000 pomi fructiferi și ornamen
tali, s-au făcut ronduri de flori, au fost îngrijite parcurile și 
grădinile din localitățile raionului. Sute de tineri au participat 
la repararea drumurilo. și șoselelor. Au fost transportate și 
împrăștiate pe drumuri peste 200 m.c. pietriș, s-au reparat 5 
km șosea și s-au săpat 2 km șanț.

Peste 2700 de tineri au muncit la curățirea pășunilor pe o 
suprafață de 1231 hectare

De asemenea, tinerii din raionul nostru au colectat peste 76 
tone de fier vechi care au și fost expediate centrelor siderur
gice din țară.

AL. GHITERA 
corespondent voluntar

ghe Gheorghiu-Dej la sesiu
nea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale și cuvîn- 
tările membrilor Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. în cele 
mai multe organizații de bază 
U.T.M. din G.A.C. aceste do
cumente sînt citite în co
lectiv, în cadrul grupelor 
U.T.M., sau pe brigăzi, acolo 
unde numărul tinerilor nu este 
prea mare. Comitetul raional 
U.T.M. a apreciat inițiativa 
unor organizații de bază 
U.T.M. din G.A.C. care au 
invitat la adunările generale 
U.T.M. pe președinții G.A.C. 
Aceștia au povestit tinerilor 
despre sesiune, despre cele 
văzute și auzite cu acest pri
lej. Tot ei au fost rugați în 
multe locuri să răspundă la 
întrebările puse de tineri pe 
marginea documentelor ci
tite.

Comitetul raional U.T.M. a 
continuat să dea atenția cu
venită informărilor politice 
ținute cu prilejul adunărilor 
generale U.T.M. Această pro
blemă a fost pe larg discuta
tă cu prilejul unei zile a se
cretarului. Secretarii organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
Bumbești Jiu, Peștera Jiu, 
Peștișani au explicat pe larg 
experiența acumulată de ei 
în această privință. Din cele 
relatate de Nicolae Brînzan, 
secretarul U.T.M. de la Peș
tișani, a reieșit că aici, în fie
care adunare generală se sta
bilește un colectiv de ute
miști care vor ține informa
rea politică la următoarea 
adunare, că aceștia sînt aju
tați de comitet să se opreas
că asupra celor mai impor
tante evenimente politice in
terne și externe, să explice 
amănunțit și pe înțelesul ti
nerilor semnificația lor.

în informarea politică a 
tineretului un rol important 
îl au activiștii U.T.M. Se poa
te aprecia că aproape nu 
există deplasare pe teren a 
membrilor biroului raional, a 
celorlalți activiști în care aceș
tia să nu țină cel puțin o expu
nere în fața tinerilor. Ei au 
vorbit tinerilor despre ani
versarea a 40 de ani de la în
ființarea U.T.C., despre cele 
mai importante evenimente 
interne și internaționale etc.

Evident că în munca de 
informare politică a tinerilor 
nu au fost neglijate nici ce
lelalte forme ca cititul în 
colectiv al ziarului, audițiile 
la radio, expuneri ținute în 
cadrul căminului cultural de 
către lectori bine pregătiți, 
serile de întrebări și răs
punsuri etc.

tru, tehnicianul Vultur 
Petrică și brigadierul 
I. Beșleagă care au 
depus mult interes în 
asigurarea asistenței 
tehnice pentru ca lu
crările să fie de bună 
calitate.

Tineretul fălticenean 
este hotărît să păs
treze și de acum îna
inte drapelul de raion 
fruntaș pe regiune la 
acfiunea de refacere 
a patrimoniului fo
restier.

I. MITOCARU 
instructor al Comi

tetului raional 
U.T.M.

răcini a 1700 hectare izlaz, re* 
pararea a 20 km drumuri, co
lectarea a 15 tone fier vechi 
și altele.

Cele mai frumoase rezultate 
au fost obținute de utemiștii 
și tinerii din comunele Ivă- 
nești, Roșești, Costești, Ștefan 
cel Mare, Bogdana și altele.

GHEORGHE POPA
elev

sipul, pietrișul și celelalte ma
teriale necesare acestei con
strucții.

Cu prilejul inaugurării nou
lui cămin cultural, brigada ar
tistică de agitație din comună 
a prezentat în fața spectatori
lor un frumos program ar
tistic.

IANA MIHAI
tîmplar

Dar rezultatele bune obți
nute nu ne dau dreptul să 
închidem ochii asupra unor 
lipsuri ce se mai manifestă 
încă în organizarea informă
rii politice a tinerilor, in 
conținutul acesteia. In unele 
organizații de bază U.T.M., 
cum ar fi cele din comunele 
Ceauru. Sîmbătin, Dobrița, 
informările politice se tin cu 
mare întîrziere iar atunci 
cînd se țin ele se rezumă mai 
mult la o trecere în revistă 
a evenimentelor care au avut 
loc și nu la explicarea pe în
țelesul tinerilor a acestora.

Asigurarea unei informări 
politice operative este de 
neconceput fără pătrunderea 
largă a presei în rîndul tine
retului. In raionul nostru nu 
există comună în care să nu 
pătrundă presa de tineret. 
Dar problema este și în ce 
cantitate pătrunde. In comu
nele Cîmpeni, Dobrița, Dă- 
nești și în alte cîteva, numă
rul abonamentelor la presa 
de tineret nu depășește cifra 
de zece. In gospodăriile co
lective din aceste comune 
trăiesc însă și muncesc sute 
de tineri. Iată de ce aseme
nea situație este departe de 
a fi mulțumitoare.

Comitetul raional U.T.M. a 
luat de pe acum o seamă de 
măsuri pentru a înlătura lip
surile amintite. La o zi a se
cretarilor — așa cum am mai 
spus — s-a discutat mult 
despre informarea politică, 
s-a făcut un larg schimb de 
experiență. Se cere acum ca 
fiecare activist să ajute mai 
concret organizațiile de bază 
pentru ca cele stabilite atunci 
să fie aplicate în viață. îm
preună cu serviciul de difu
zare a presei s-au luat, de 
asemenea, măsuri concrete 
pentru a se mări numărul de 
abonamente la presa de tineret 
în toate organizațiile de bază 
U.T.M. de la sate.

Continuînd să generalizăm 
experiența bună acumulată, 
să ajuțăm mai mult organi
zațiile de bază, sîntem con
vinși că vom reuși să îmbu
nătățim în permanentă con
ținutul informărilor politice, 
să determinăm o mai mare 
operativitate - în prezentarea 
lor în fața tineretului.

N. MUNTEANU 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Tg. Jiu

Mai multe produse legumicole pentru piefele Capitalei. Colectiv șt 
din comuna Adunafi-Copăceni, regiunea București — în plină activ - 

tate la recoltatul mazărei.
Foto :AGERPRES

odestia est» o trăsB-i 
tură specifică a 
demnitafii. De a- 
ceasta mi-am dat 
seama încă o dată 
cunoscîndu-l pe me
canicul Roșu| Gheor

ghe, secretarul comitetului U.T.M. 
al I.S.C.L. (întreprinderea șantier 
construcfii litoral). Ne-am cunos
cut „din mers“, cum spune o ex
presie reportericească, cu alte 
cuvinte, l-am cunoscut la locul de 
muncă și am străbătut împreună, 
de la un capăt la celălalt, imen
sul șantier de la Mamaia. Roșu| 
este un bărbat înalt, negricios, cu
un chip energic și prietenos, ce 
exprimă siguranfa de sine a cre
atorului de bunuri materiale.
Prin fa{a noastră se înșiră ca în
tr-un joc imens de cuburi colora
te, elegantele blocuri ale com
plexului hotelier Mamaia, împlîn- 
tate în odihnitoare spații verzi. De 
pe șosea dunga mării dă senza
ția unui viaduct strălucitor de al
bastru, întrerupt la intervale de 
siluetele avîntate ale noilor con
strucții.

— Ultimele blocuri vor fi date
în folosință la 1 iunie, îmi spune 
tovarășul Roșuț, și fin să precizez 
că marea majoritate au primit ca
lificativul de bine și foarfe bine. 
E vorba de prestigiul țării. Toți 
muncitorii de pe șantier au con
știința aceasta. încă de anul tre
cut excursioniștii străini au apre
ciat Mamaia ca pe o stațiune su
perioară în eleganță și confort 
plajelor europene renumite. Mă 
întreb ce vor spune acei care se 
vor reîntoarce și anul acesta. Ca
din pămînt au apărut noi și noi 
construcfii, iar capacitatea stațiu
ni; s-a dublat. Capacitatea totală 
va fi de 10.000 de paturi, 5.000 
au și fost predate beneficiarului 
(Industria hotelieră Mamaia), iar

Blocuri noi pe Calea Griviței din Capitală
Foto: I. CUCU

în campionatul 
de fotbal

Miercuri la Ploiești intr-un 
meci restanță contînd pentru 
campionatul cat. A de fotbal 
echipa Petrolul a dispus cu sco
rul de 7-1 (3-0) de Jiul Petrila 
prin punctele marcate de Dri- 
dea (2), D. Munteanu (2), Zaha- 
ria, Babone și Tabarcea. Pentru 
Jiul a înscris Pavlovici.

Tot ieri s-au desfășurat două 
jocuri restanță contînd pentru 
campionatul cat. B la fotbal. In 
Turda, Arieșul a învins cu ,4-2 
(2-1) pe A.S.M.D. Sa tu Mare. La 
jocul de la Reșița, C.Ș.M., a în
trecut cu 1-0 (0-0) pe Farul 
Constanța, care continuă să se 
mențină pe primul loc în seria 
Il-a.

(Agerpres)

— Cite chei predat! ?

— Două mii
ultimele 5.000 vor fi date în fo
losință acum, în cîteva z. e.

Pentru constructori, blocuri e 
Perla, Pelican, Victoria, Sirena, 
Doina, Parc etc. poartă deocamda
tă nume de litere : grupul A. 
grupul B, C, D, blocuri de 11 și 
chiar un bloc turn de 13 nive.e 
două complexe de plajă cuprin- 
zînd librării, cofetării, farmacii 
etc., 8 restaurante, cantină, toate 
predate numai în cursul anului a- 
cesta.

Mamaia este o fîșie de pămînt, 
între mare și lac, lată de cîteva 
sute de metri : plaja, șirul de o 
artistică asimetrie al blocurilor co
lorate divers ca un mozaic în 
relief, șantierul dominat de alb- 
gri-ul schelelor, macaralelor, ci
mentului — iluminat de către chi
purile constructorilor. Agitația 
pe șantier mi-amintește de miș
cările browniene ale polenului în 
picătura de apă, numai că pică
tura este imensă iar microscopul 
atent este chiar soarele torid al 
dimineților marine.

Aici, pe șantier au fost aplicate 
cele mai noi metode de lucru ; 
bunăoară, metoda cofrajelor gli
sante (vă amintiți poate de Feri 
Baci și de echipa sa, cel care a 
întrebuințat primul această meto
dă de construcție rapidă, la ridi
carea turnurilor de apă, ale furna
lelor noi hunedorene). Această 
metodă a permis constructorilor 
să înainteze cu un nivel pe zi (I)

Campionatul mondial de fotbal
SANTIAGO 30 (Agerpres). 

— In 4 orașe din Chile s-au 
desfășurat miercuri primele 
meciuri ale turneului final al 
celui de-al 7-lea campionat 
mondial de fotbal. Iată rezul
tatele înregistrate : Arica (gru 
pa 1) Uruguai — Columbia 2-1 
(0-1) ; Santiago (grupa II) Chi
le — Elveția 3-1 (1-1) ; Vina 
del Mar (grupa III-a) Brazilia

„Cupa R. P.
Au fost stabilite prin tragere la sorți meciurile din 

cadrul sferturilor de finală ale „Cupei R.P.R." la fotbal. 
Iată programul jocurilor :

RAPID BUCUREȘTI — METALUL TÎRGOVIȘTE ; 
PETROLUL PLOIEȘTI — PROGRESUL BUCUREȘTI ; 
JIUL PETRILA — STEAGUL ROȘU BRAȘOV și 
DINAMO BACĂU — STEAUA BUCUREȘTI.
Meciurile se vor desfășura la 17 iunie pe terenuri 

neutre.
(Agerpres) *'

Pe scurt
• Turul ciclist al Italiei a con

tinuat cu desfășurarea celei de-a 
11-a etape : Fanno—Castrocarro 
(170 km) cîștigată de belgianul 
Rik Van Looy în 4h07’06" (medie 
orară 41,270 km). In clasamentul 
general individual conduce belgia
nul Desmet, urmat de Anglade 
(Franța) la 1’29'’ și Piet Van Est 
(Olanda) la 3'01”.
• Cunoscutul atlet finlandez Pentti 

Nikula a obținut In cadrul unui 
concurs desfășurat la Helsinki 
4,80 m la săritura cu prăjina (per
formanță superioară actualului re
cord european). El a Încercat să 
treacă Înălțimea de 4,93 m fără 
să reușească deoarece prăjina din

INFORMAȚII
Miercuri a sosit în Capitală 

grupul de soliști ai teatrelor 
de operă din Roma, Neapole 
și Milano, care vor prezenta 
o serie de spectacole în sala 
Palatului R.P. Romîne cu o- 
perele „Rigoletto*4 și „Boema11. 
Grupul este alcătuit din Vera 

j Montanari, Renata Mattioli. 
j Margherita Rinaldi, Rina 
; Corsi, Elisabetta Montebello. 
J Enzo Tei, Luciano Saldari. 

Gabriele de Julis, Ildebrando 
Santa Fe, Carlo Meliciani. 

I Franco Mieii, Andrea Mineo. 
Salvatore Catania. Silvano Pa- 
gliuca. împreună cu soliștii 
italieni au sosit și regizorul 

* Bruno Nofri și dirijorul Otta- 
< vio Ziino.

după turnarea fundației. Șantierul 
a construit și un tronson de pro
bă pe care au fost experimentate 
și apoi generalizate noi procedee 
și noi materiale de construcție. 
Astfel, la finisajul multor blocuri 
se folosesc din plin materiale plas
tice, vopseluri nepracticate pînă 
acum nicăieri, de o mare durabi
litate și eleganță.

Datorită prestigiului dobîndit de 
constructori, șantierului I.S.C.L. i 
s-a încredințat și alte obiective 
pe care le-a realizat cu succes.

Roșuf Gheorghe este un om 
nou, unul dintre milioanele de 
muncitori tineri, crescuți la lumi
na partidului. Cînd l-am întrebat 
care este viața lui, mi-a arătat cu 
un gest spontan, siluetele zvelte 
ale blocurilor, schelăriile, cofra- 
jele. Vorbește cu entuziasm des
pre munca lui minunată și despre 
colectivul în care trăiește. Am 
vrut să aflu cîte ceva despre el, 
despre cursul vieții lui, și pînă 
la urmă am aflat. Dar cu cîtă gre
utate I îl întrebam de realizările 
lui și întotdeauna se întrerupea 
ca să-mi relateze o inovație sau 
un fapt de eroism al unui tovarăș 
de muncă de al său, bunăoară 
cel a| electricianului Lungu Con
stantin, responsabil cu stația de 
amplificare a sectorului 1, care 
prin calmul și hotărîrea sa, a sal
vat două barăci importante, unde 
din pricina unei furtuni s» produ

— Mexic 2-0 (0 0); Rancagua 
(grupa IV-a) Argentina — 
R. P Bulgaria 10 (10).

Astăzi au loe următoarele 
intîlniri : U.R.S.S. — Iugosla
via (grupa 1) ; R. F. Germană
— Italia (grupa Il-a) ; Spania
— R. S. Cehoslovacă (grupa 
IlI-a) și R. P. Ungară — An
glia (grupa IV-a),

R.“ la fotbal

fibre de sticla s-a rupt, Nikula 
accidentîndu-se.

• La Sibiu s-a încheiat prima 
parte a turneului final al campio
natului republican masculin de 
handbal în 7. In clasament con
duce echipa Dinamo București 
care a obținut victoria în toate 
cele trei meciuri susținute. In ul
tima etapă a turului handbaliștii 
dinamoviști au învins cu scorul 
de 15—12 pe Steaua București. 
Știința Timișoara a întrecut cu 
25—14 pe Tehnometal Timișoara.

Vineri în orașul Ploiești sînt 
programate primele două jocuri 
ale returului : Știința—Steaua și 
Tehnometal—Dinamo.

La Academia R.P. Romine 
a avut loc miercuri după- 
amiază o ședință consacrată 
împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea marelui democrat re
voluționar rus A. I. Herzen.

La ședința prezidată de 
acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R.P. Ro
mine au participat academi
cieni, reprezentanți ai unor 
.nstituții culturale și științi
fice, cadre didactice etc.

Au prezentat comunicări: 
acad- C. I. Gulian, despre 
. Concepțiile social-politice și 
țdozojice ale lui A. I. Herzen” 
și prof. univ. M. Novicov, des
pic „Herzen-scriitor".

(Agerpres)

sese un scurt circuit. Lungu Con
stantin este membru in comitetul 
U.T.M. ai șantierului.

Modestia e$î» o trăsăiură a 
demnității. Roșuț Gheorghe îmi 
vorbește despre el și despre to
varășii săi ca despre sine.

Dragostea de co'ectiv și viața 
nouă a colecr.vuiui — sînt două 
coordonat» ale creației. E un pu's 
pe care aerul șantierului îl trans
mite, asemănător tribunelor pline 
ale unui stadion. Oamenii se cu
nosc unul pe ce’ălalt asemenea 
unor coechipieri. Succesul unuia e 
succesul tuturor și asta se simte 
din mîndria lor reținută, din de
gajarea lor în fața materiei, căreia 
îi dau forma mai de dinainte 
gîndiiă și așternută în planur: 
Schemele și planșele arhitecțilc 
devin realitate, firesc. Extraordina
rul, realizarea ce stîrnește admi
rație devine un fapt zilnic, o- 
bișnuit.

Tatăl lui Roșuț e colectivist în co
muna Valea Neagră, avînd 
cererea de intrare în colectiv cu 
numărul 2. Roșuf e membru de 
partid din 1957. Adolescența lui 
este strîns legată de glorioasele 
brigăzi de muncă voluntară de 
la Salva-Vișeu, din care a făcui 
parte între 1948-1949, în brigada 
25 Constanța. A primit aici Diplo
ma de Onoare a C.C. al U.T.M. 
în timpul stagiului militar, unita
tea de marină din care a făcut 
parte și al cărui secretar U.T.M. 
era, a fost cinstită de două

Ftrileltrn

Huliganul despre care-i vorba 
are semnele lui distinctive, bla- 
zoanele lui, după care-l recunoști 
de la distanță. In primul rînd e 
băiat solid și se poartă ca atare: 
calcă apăsat, legănîndu-se ca o 
rață îngrășată, cu mîinile atîrnînd 
leneșe pe lingă șolduri, mîini la 
capătul cărora se află doi pumni 
ca doi bolovani, în care sînt a- 
dunate, laolaltă, puterea, princi
piile și inteligența lui.

Acolo unde apare el, liniștea, 
frumosul, bunul simț trebuie să-și 
ia valea. Cu el nu le merge. Mi
siunea lui e să facă neapărat un 
scandal, să jignească pe cineva, 
să lovească, să-și facă de cap, a- 
dică să dovedească cu orice chip 
ca oamenii ceilalți, obișnuifi, nu 
se pot compara cu el în nici o 
privință.

Aceasta ar fi în mare coordo
natele fizice și morale ale huli
ganului. Numele lui este loan 
Cohut. Prietenii, în semn de res
pect, îi spun 
„băfrîne", dar 
de fapt „bătrî- 
nul“ n-are decît 
18 anișori, deși 
se poartă cu
mustață. Cu toate astea, zice 
el, viața l-a crescut de mic 
la sinul ei și l-a învățat mul
te (mai puțin școala pe care
a urmat-o). Așa a deprins el 
la un moment dat sentimen
tul dragostei de mamă. Și
cum să nu iubească el o mama 
care avea, pe lingă un suflet bun, 
o leafă și o casă, astfel îneît el 
să se poată dedica integral bule
vardului și distracției ? Pentru că 
— și-a zis el, într-o clipă de fi
lozofie — viața asta merită s-o 

ești doar pentru ca să te dis
trezi. Ce-i drept, într-o zi a fă
cut șf el o greșeală cumplită ; a 
hotărît să muncească și s-a anga
jat la întreprinderea de încăl
țăminte „8 Mai", la secția tîm- 
plărie. Toate erau bune aici, nu
mai una rea. Personalitatea lui 
Nelu nu se împăca cu disciplina. 
Adică, de pildă, un muncitor vîrst- 
nic l-a trimis să aducă niște scîn- 
duri dintr-o secție vecină, Nelu 
a rămas ca trăznit.

— Eu II Să mă duc eu să a- 
duc niște seînduri l Ascultă, bă- 
trîne, n-ai impresia că mă con
funzi ? Măsoară-ți cuvintele I

Și așa, huliganul i-a tras o 
praftură de pomină bătrînului, ca 
să-l învețe minte pe viitor. Adică 
să-i comande el lui, nu II

In semn de protest, Nelu a ce
rut să plece în altă secție. A a- 
vut și acolo necazuri și s-a mu
tat. Intr-adevăr, era de nesupor
tat. Se ajunsese pînă acolo cu 
încălcarea demnității lui de om 
de 18 ani, îneît pînă și maistrul 
îndrăznea să-i dea dispoziții. A- 
dică să-i spună iui alții ce să

REZERVE
NEFOLOSITE...

(Urmare din pag. 1) 

dintr-un loc în altul, să discute 
cu ei asupra neajunsurilor pe care 
le aduc și întreprinderii și lor 
personal. în locul vorbelor de 
dojana, să fie oferit tinerilor e- 
xemplul muncitorilor fruntași, în 
așa fel îneît discutarea fiecărui 
caz să devină un prilej de a con
tribui la educarea morală a ti
nerilor.

La filatură, soluția acestor ple- 
cări-veniri s-a găsit relativ ușor: 
muncitoarele lucrează cînd pe 
mai multe, cînd pe mai puține 
mașini. Așa se face că, din punct 
de vedere fizic, planul se îndepli
nește (și s-ar părea, deci, că și 
indicele de productivitate). Cea 
care suferă e însă calitatea. în 
lunile aprilie și mai, nici 50 la 
sută dintre fire n-au fost de cali
tatea I.

în sfîrșit, încă o cauză care duce 
la folosirea în mod ineficace a 
capacității de producție la Textila- 
Găvana este slaba îngrijire a ma
șinilor. în primele 4 luni de la în
ceputul anului, la țesăforia A nu
mărul de ore în care mașinile 
s-au aflat în mici reparații a fost 
relativ mare. Tineri ca Ioana 
Stoica, Lucia Malucea, Gheorghi- 
na Pîrvu, Ion Bănescu nu îngri
jesc reglementar mașinile.

Le îndemîoa organizației U.T.Mi

ori cu Diploma de Onoare e C.C, 
al U.T.M. Colectivul din care face 
parte are nenumărați fruntași. Bu-, 
năoară, Barbu Ion, zugrav, mem
bru de partid și fruntaș pe între
prindere pentru lucru de calitate 
și economii importante de mate
riale, un bun organizator, cu e- 
chipa sa de 30 de zugravi. Sau, 
bunăoară, Hasinger loan, un băiat 
blond, cu ochii sclipind de aten- 
• e și concentrare, locțiitorul se
cretarului U.T.M. și candidat de 
partid, fruntaș și el. Și-a ridicat 
calificarea de la categoria a IV-a 
a categoria a Vl-a. Sau șoferul 

pe automacara Nedelcu Nicolae, 
_:emist. Și aici s-ar putea cita a- 
■ : a și atîția, fierarii-betoniști 
Turpu Virgil și Radu Constantin, 
-iginerul mecanic Nicolae Ion, 

fost muncitor, șeful atelierului 
I.S.C.L Mamaia; inginerul Dămă- 
noiu Nicolae toți utemiști, și vii
tori membri de partid.

Șantierul este în același timp o 
școală. Aici, tineri ca Balcîza 
Gheorghe, Grindei Gheorghe și 
alții își completează studiile — 
și trebuie citat faptul că bibliote
ca șantierului are peste 300 de 
cititori permanenți.

...Trecem de-a lungul șantie
rului printre traverse, saci cu ci
ment și cu var, rulouri de sîrmă. 
Mai sînt cîteva zile pînă vor fi 
predate ultimele blocuri cu resta
urante, cantine, complexe de pla
jă, blocuri cu camere luminoase, 
confortabile și elegante, cu came- 
re de cîte 2 și 3 paturi. în total 
S.000 de paturi.

— La înfîi iunie predăm chera 
Jocurilor noi ! ne spune cu mîn- 

ie Roșuț Gheorghe.
- Cîte chei predațrî
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facă I Asta pînă într-o zi, cînd 
i-au venit dracii și a hotărît : „Fac 
numai ce vreau eu I Să încerce 
cineva sa se atingă de mine 1“ 
In consecință, unei fete care a 
încercat să-i „facă morală’’ i-a 
dat un brînci cît colo. Adică cum 
îndrăznesc cei din jurul lui să-i 
reproșeze că nu seamănă cu ei ? 
Păi dimpotrivă, el nu vrea să se
mene cu nimeni, el vrea să se
mene cu el însuși.

Intr-o seară, de pilda, le-a fă
cut cinstea elevilor de la școala 
de meserii să meargă la o re
uniune de-a lor. Pentru a-și a- 
nunța cum se cuvine sosirea, i-a 
luat mai înfîi la imbrînceală pe 
cei cu ordinea de la intrare. A- 
poi le-a dat o lecție de dans 
„brazilian", în 22 de figuri se
lecte și a trimis ordin orchestrei 
să cînte numai ce vrea el. Ti
nerii ședeau pe margin/ și se ui
tau înmărmuriți la el. Pentru că 
Nelu era, înfr-adevăr, colosal cu 

figurile lui. Atît 
de strașnic le fă
cea îneît — vă 
spun pe cinstea 
mea — piciorul 
drept îi era nițel 

cam sfrîmb și cam șutiu. Așa 
credea el ca e frumos să danseze, 
și nu ca ceilalți oameni, adică 
normal. Numai că după ce s-a 
întrecut cu gluma, oaspeții au fost 
atît de amabili cu el îneît l-au 
scos afară.

Lecțiile însă nu se „prind" de 
Nelu. El nu înghite „morala". 
Așa se face că într-o zi, cînd 
un paznic a avut ceva de obiec
tat împotriva faptului că el dorea 
să introducă în mod ilegal un 
patefon în întreprindere pentru 
a-l repara, Nelu l-a luat la bătaie.

Dar ceea ce impresionează cel 
mai mult la Nelu este respectul 
de-a dreptul duios pe care-l 
poartă el fetelor, mai ales ce
lor cu care a fost prieten. Nelu 
are chiar o colecție cu fotogra
fiile lor. In clipele de melancolie, 
privește fotografiile și le bifează : 
„p-asta am bătut-o, p-asta la fel, 
asta mi-a scăpat, dar n-am s-o 
iert...". Adică se întîmplă să se 
împrietenească cu o fată, care, la 
un moment dat, văzînd cu ce spe
cimen are de-a face, îl părăsește. 
Atins la sentimentele lui nobile, 
Nelu nu suportă „afrontul" și a- 
tunci o amenință, îi interzice să 
mai „umble44 cu alții și, dacă nu 
se conformă, o bate.

Acesta e, în toată splendoarea 
lui, chipul huliganului. Are 18 
ani, mustăcioară, pumni grei, 
minte puțină, leafa mamei și bu
levardul.

Ce părere aveți, prieteni, îl pu
tem lăsa așa mai departe î Gîn- 
efifi-vă. și voi, nu are decît 18 
anî.K

ION BAIEȘU

de la Găvana-Pitești stă o meto
dă verificată de organizațiile 
U.T.M. din întreaga țară pentru 
mai buna organizare a focului de 
muncă, curățenie și atitudine ci
vilizată în producție — inițiativa 
tinerilor de la Uzinele de autobu
ze și troleibuze București. Aceas
tă metodă se aplică însă foarte 
slab |a Textila Găvana, în spe
cial la secțiile finisaj și țesătorie.

De ce comitetul U.T.M. și 
birourile U.T.M. pe secții de 
la Textila-Gavana privesc cu 
atîta ușurința situația prezen
tată ? „Da, tovarăși., cam așa e... 
și noi știm...” ți se spune la co
mitetul U.T.M. De ce însă, nu se 
iau măsurile cuvenite ?

în tocul acestor simple „con
statări", comitetul U.T.M. va tre
bui să facă o analiză foarte amă
nunțită a contribuției pe care ti
nerii pot s-o aducă la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la realizarea 
indicelui de productivitate și de 
utilizare a mașinilor. Nu trebuie 
scăpată din vedere niciuna dintre 
posibilitățile pe care organizația 
U.T.M. le are la îndemînă : mun
ca politică în rîndul tinerilor, an
trenarea acestora în acțiunea de 
ridicare a calificării, aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzinele 
de autobuze și troleibuze din 
București etc.

Discutînd cu tovarășul Ion Mir
cea, directorul întreprinderii tex
tile Găvana-Pitești, acesta spunea r

— Posibilități de a face ca în
treaga noastră capacitate de pro
ducție să fie folosită cît mai 
eficace, de a îndeplini, în ultimă 
instanță, indicele de productivita
te, sînt multe. Conducerea între
prinderii alcătuiește în prezent un 
plan de măsuri concrete în acest 
sens. Trebuie spus că ajutorul ti
nerilor, al organizației U.T.M. na 
va fi deosebit de necesar.

Organizația U.T.M. de la între
prinderea textilă Găvana-Pitești 
poate aduce o contribute însem
nată la realizarea tuturor sarcini
lor de producție, inclusiv a indi
cilor de productivitate, de utili
zare a capacității de producție.
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Mitingul prieteniei
dintre popoarele

O.i.S.S. și Republicii Mali
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite :
In marele Palat al Kremlinului a avut loc la 30 mai un 

miting al prieteniei dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Mali,

Mitingul a fost deschis de Nikolai Digai, președintele Co
mitetului executiv al Sovietului din Moscova.

La miting au rostit cuvintări de salut profesorul Serghei 
Rumianțev, rectorul Universității prieteniei popoarelor „Pa
trice Lumumba", și lăcătușul-ajustor de la Uzina construc
toare de mașini-unelte „Krasnii Proletarii*, Iran Fednev.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
Participanții la miting au 

primit cu căldură cuvîntarea 
lui Nikita Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Alegerea direcției de dezvol
tare pe viitor, a spus șeful 
guvernului sovietic, are peniru 
fiecare popor o însemnătate 
iiotărîtoare. „In actualul ra
port de forțe pe arena mon
dială, cînd există posibilitatea 
reală de a obține un sprijin 
puternic din partea sistemului 
mondial socialist, popoarele 
care au rupt lanțurile colonia
lismului pot merge pe drumul 
pa carc-i doresc".

Caracterizînd situația poli
tică din Africa eliberată, 
N. S. Hrușciov a spus : „Une
le țări au dobîndit adevărata 
independență și pot hotărî ele 
însele ce și cum trebuie să 
facă. Altele au dobîndit deo
camdată numai o indepen
dență fictivă".

Popoarele unor astfel de țări 
mai au de dus o luptă serioa
să pentru drepturile lor, pen
tru dobîndirea adevăratei lor 
independențe. Această luptă 
poate într-o serie de cazuri să 
ia formele cele mai ascuțite 
și să se transforme chiar în 
luptă armată în condițiile in
dependenței naționale cuce
rite.

Există în Africa și astfel de 
state, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, unde postu
rile de răspundere sînt ocu
pate de oameni „aleși de co
lonialiști, obișnuiți cu pome
nile lor“.

„Un reprezentant tipic 
acestui gen de trădători 
intereselor naționale
Chombe", a declarat N. S. 
Hrușciov. Dar el nu este sin
gurul, a adăugat șeful statu
lui sovietic. „Nu numai Con
go, ci și alte state africane 
își au pe Chombe al lor”.

In. zilele noastre, a spus 
N. S. Hrușciov, imperialiștii 
„exploatează fără rușine nă
zuința popoarelor din țările 
slab dezvoltate din punct de 
vedere economic spre cunoș
tințe, spre progres economic". 
El a subliniat că așa-zisul 
corp al păcii, creat recent de 
guvernul S.U.A., sau „Alianța 
pentru progres" din America 
Latină „constituie o unealtă 
a imperialiștilor".

„Viața arată că cucerirea 
independenței politice nu în
seamnă încă lichidarea domi
nației capitalului financiar in 
economia țărilor eliberate. 
Imperialismul încearcă să gă
sească noi mijloace pentru 
realizarea scopurilor sale co
loniale".

N. S. Hrușciov a subliniat: 
„In ultima vreme monopolu
rile imperialiste își pun spe
ranțe deosebit de mari în 
așa-zisa Piață comună.

Piața comună este de 
un acord monopolist de 
al oligarhiei financiare
Europa occidentală, care ame
nință interesele vitale ale tu
turor popoarelor, amenință 
cauza păcii generale, întrucît 
cercurile agresive ale impe
rialismului o folosesc în 
scopul întăririi N.A.T.O. și 
accelerării cursei înarmări
lor”.

N. S. Hrușciov a arătat că 
Piața comună este îndrep
tată, de asemenea, împotriva 
Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste. Totuși, a 
adăugat el, „nici o Piață co
mună nu reprezintă pentru 
noi un pericol. Altfel stau lu
crurile cu tinerele state din 
Africa, Asia și America Lati
nă, care și-au cucerit recent 
independența politică și care 
nu sînt încă independente din 
punct de vedere economic”.

„Unul din principalele sco
puri ale Pieței comune este 
de a lega o serie de țări eli-

comu

al 
ai 

este

berate de economia statelor 
imperialiste, de a le menține 
în robie. Acest scop este, fi
rește. camuflat prin 
bombastice despre _a. 
acordat popoarelor din 
înapoiate, despre avi 
vinzării fără uxe va 
producției lor cte".

Organizatorii Pieței
ne, a spus N. S. Hrușciov, 
caută să pună piedici de neîn
vins în calea creării unei in
dustrii naționale. ..Imperia
liștii vor cu ajutorul Pieței 
comune să invadeze țările 
africane cu mărfurile lor in
dustriale cu care, firește, nu 
poate încă concura tinăra in
dustrie a acestor țări’’.

„Subordonarea tinerelor sta
te suverane ale Africii față 
de Piața comună ar însem
na ca ele să accepte rolul de 
anexe de materii prime agri
cole ale fostelor metropole”, 
a declarat șeful guvernului 
sovietic. El a arătat, de ase
menea, că popoarele care s-au 
eliberat de sub jugul colonia
lismului pot lupta acum cu 
mult mai multă ușurință îm
potriva imperialismului „Co
munitatea mondială socialistă 
este un scut de nădejde pen
tru popoarele care luptă pen
tru libertate și progres. Posi
bilitățile țărilor socialismului 
de a acorda sprijin ar 
popoare cresc permanent

„A sosit de nrilc moca 
să se dezrădăcineze din ]_ 
tiea schimbului international 
de mărfuri metodele prin care 
cei puternici se îmbogățesc 
din comerțul cu cei slabi”, a 
declarat N. S. Hrușciov.

„Gwernul sovietic consi
deră oportună convocarea 
unei conferințe internaționale 
pentru problemele comerțului 
unde să se dezbată problema 

wnei organizații co
merciale internaționale care 
sâ cuprindă toate regiunile și 
țările din rame, fără nici un 
fel de discriminări”, a spus 
N. S. Hrușciov.

Convocarea unei astfel 
conferințe, a spus el, va 
fără îndoială, sprijinită 
numeroase țări și 
din mijloacele prin care ță
rile slab dezvoltate din punct 
de vedere economic iși pot a-

pâra Interesele lor și ține 
piept uniunii internaționale a 
monopolurilor capitaliste”.

„Uniunea Sovietică este gata 
să încheie cu țările africane 
acorduri comerciale de lungă 
durată’’, a spus șeful guver
nului sovietic. Aceste acor
duri vor crea pentru mărfu
rile produse in țările Africii o 
piață permanentă, stabilă.

Sintem convinși că prin 
eforturile comune ale t țațelor 
socialiste și țărilor indepen
dente, iubitoare de pace, din 
Africa, Asia și America La
tină se poate da riposta cuve
nită planurilor colonialismu
lui colectiv, pe care imperia
liștii încearcă să le înfăptu
iască promovind politica agre
sivă a Pieței comune, a 
declarat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a spus că a- 
îunei cînd. țările socialiste a- 
cordă după puterile lor un 
ajutor tinerelor state indepen
dente. acesta este un ajutor 
dezinteresat, deși ca valoare 
este poate mai mic decît cel 
pe care îl promit alții. Impe
rialiștii urmăresc cu rîvnă ca 
fondurile alocate pentru acor
darea așa-zisului ajutor sâ nu 
fie folosite pentru dezvoltarea 
industriei naționale, pentru 
câ aceste țări să nu poată 
prelucra materia primă obți
nută.

„Țările imperialiste, sub a- 
parența grijii pentru nevoile 
țărilor slab dezvoltate, se în
grijesc de fapt de punga lor, 
de sporirea capitalurilor lor și 
fac totul pentru a ține aceste 
țări într-o stare de depen
dență", a spus N. S. Hrușciov.

Nikita Hrușciov a subliniat 
cu satisfacție faptul că șeful 
statului Mali, Modibo Keita, a 
vorbit în cu e și în d
cutiile sale

creării

fapt 
stai 
din

„O jignire 

pentru lumea civilizată"

PROTESTE ÎMPOTRIVA EXPERIENȚELOR NUCLEARE
AMERICANE LA MARI ALTITUDINI

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
După cum fransmife agenfia 
France Presse, Comisia pentru e- 
nergie atomică a S.U.A. a anunțat 
că la 31. mai va începe o nouă 
serie de experienfe nucleare în 
Pacific. Aceste experienfe vor fi 
făcute la o mare altitudine, dea
supra insulei Johnston, în apro
pierea insulei Hawai. In legătură 
cu noua serie de experienfe 
nucleare americane, relatează 
agenfia Rance Presse, Comisia 
pentru energie atomică a S.U.A. 
a recunoscut că exploziile la 
mari altitudini, 
10 și 100 de km, 
percusiuni asupra 
radiafii van Allen și vor produce 
perturbafii în comunicafiile prin 
radio.

în legătură cu noua serie de 
experienfe nucleare americane, 
numeroși oameni de știinfă ame
ricani au atras atenfia administra
ției Kennedy în legătură cu con
secințele nefaste pe care le vor 
avea aceste experienfe asupra 
viitoarelor cercetări știinfifice din 
Cosmos.

★

variind între 
vor avea re- 
centurii de

30 (Agerpres). —
neagră în istoria

riențe nucleare americane la mari 
altitudini. Laburistul Sydney Sil
verman a propus ca exploziile 
nucleare la mari altitudini să fie 
interzise în cadrul unui acord li
mitat care să nu prevadă nici un 
control.

Congresul tineretului 
din Nicaragua 

împrăștiat de poliție
MANAGUA 30 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Prensa 
Latina, la Managua (capitala sta
tului Nicaragua) poliția și trupele 
au Împrăștiat pe participanții la 
congresul tineretului, convocat din 
inițiativa diferitelor organizații de 
tineret din țară. Ordinul cu pri
vire la lmprăștierea congresului a 
fost dat de Luis Somoza, dictato
rul din Nicaragua. In rlndurile 
participanților la congres au fost 
operate numeroase arestări. Orga
nizațiile de tineret din Nicaragua 
— „Tineretul patriotic" și „Tine
retul socialist", care au protestat 
Împotriva samavolniciei poliție
nești, au declarat că congresul va 
avea loa în pofida „metodelor 
sălbatice" ale dictatorului.

Zile dramatice

în Wall Street

In Spania, mișcarea grevistă 
extinderecapătă

LONDRA 
„O pagină 
omenirii" și „o jignire pentru 
lumea civilizată” — astfel a 
caracterizat Bernard Lovell, 
directorul observatorului as
tronomic Jodrell Bank hotărî- 
rea guvernului Statelor Unite 
de a începe peste cîteva zile 
experiențe 
înălțimi.

nucleare la mari

n
30 (Agerpres). — La 

număr de o'eputafi la- 
Camera 
legătură

LONDRA
29 maj un 
burișfi și-au exprimat în
Comunelor neliniștea în 
cu

MADRID 30 (Agerpres). — 
în pofida represiunilor poli
ției franchiste și a îndemnu
rilor patronilor la reluarea 
lucrului, mișcarea grevistă din 
Spania continuă să 
dă. „Marți — scrie 
dentul agenției 
PRESSE — greva^ 
pentru prima oară 
Estramadura. ~ 
prins, de asemenea, pe mun
citorii agricoli din diferite 
provincii ale Spaniei".

Incepînd de marți, 6.000 de 
muncitori agricoli au încetat 
lucrul în provinciile Cadix și 
Cordova. în regiunea Jerez 
au încetat lucrul alți 9.000 de 
muncitori agricoli. în provin
cia Aragon, unde minele sînt 
paralizate de 15 zile, 1.000 de 
muncitori agricoli de la ore
zarii au declarat grevă cerînd 
mărirea salariilor cu sută la 
sută.

Greva a cuprins, de aseme
ne?, și sectorul construcțiilor, 
în provincia Cadix numărul 
greviștilor din acest sector se 
ridică la 5.000. Alți 6.000 con
structori au încetat lucrul în 
provincia Jerez dela Fronte- 
ra. După cum ' !X 
genția Reuter, 
Bilbao 48.000 
continuă greva 
cu minerii din

în fața frontului unit 
muncitorilor, patronii sînt ne- 
voiti să bată în retragere. Di-

se extin- 
corespon- 
FRANCE 

a cuprins 
provincia 

Greva a cu-

transmite a- 
în provincia 

de muncitori 
de solidaritate 
Asturia.

al

recția uzinelor metalurgice 
„Duro Fulguera” (provincia 
Gijon) a fost obligată să facă 
concesii celor 1.500 de mun
citori, semnînd un nou con
tract colectiv care prevede 
mărirea salariilor. De aseme
nea, în Asturia la minele din 
Langreo și Nalon, muncitorii 
au reluat lucrul în urma ac
ceptării de către patronat a 
revendicărilor lor.

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Agenția Reuter transmite că 
la 29 mai bursa din New York 
a cunoscut „o zi haotică’’ în 
cursul căreia au fost nego
ciate 14.750.000 de acțiuni, cea 
mai mare cifră înregistrată 
după „marțea neagră” din 
toamna anului 1929.

„Wall Street-ul a cunoscut 
luni și marți momentele cele 
mai dramatice din istoria sa, 
după crahul din anul 1929 — 
transmite agenția France Pres
se — într-un amplu comen
tariu consacrat situației de la 
bursa din New York. în de
curs de două zile, în cursul 
cărora valorile acțiunilor au 
fost amputate de peste 30 de 
miliarde de dolari — adaugă 
agenția — publicul american 
a trecut prin spaima de a re
trăi prăbușirea de la 29 oc
tombrie 1929.

După cum scrie agenția 
France Presse, panica înre
gistrată la Wall Street este a- 
tribuită faptului că înviora
rea economică începută în fe
bruarie 1961 a dat semne de 
stagnare la începutul anului 
1962 atunci cînd se aștepta ca 
această redresare să continue 
cu vigoare cel puțin pînă în 
anul 1963.

Cercurile economice — scrie

France Presse — se întreabă 
acum asupra consecințelor și 
semnificației acestei scăderi 
dramatice. între 13 decem
brie, anul trecut, data cînd 
cotele au atins valorile cele 
mai mari, și punctul actual de 
scădere extremă, indicele Dow 
Jones al 
a scăzut 
ceea ce 
cea mai _________
șase care au avut loc după 
război. Se admite frecvent că 
aceste declinuri la bursă a- 
nunță o recesiune economică 
cu cîteva luni înainte ca ea 
să se producă. Publicul ame
rican — transmite agenția în 
încheiere — a început în sfîr- 
șit să se întrebe dacă econo
mia americană, cu recesiunile 
ei inevitabile urmate de în
viorări imprevizibile, nu a de
venit incapabilă să rivalizeze 
în domeniul dezvoltării cu 
Uniunea Sovietică.

valorilor industriale 
cu 171,59 de puncte, 
reprezintă scăderea 

importantă, din cele

Din 1OO
de țări...

Țările din S.E.A.T.O. iși sporesc

în apropierea Laosului

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— TASS transmite: Luînd 
cuvîntul la conferința repre
zentanților opiniei publice 
sovietice pentru dezarmare 
generală și pace, Viktor Cihik- 
vadze, secretar al Consiliului 
Mondial al Păcii, a comunicat 
că secretariatul Consiliului 
Mondial al Păcii a fost înștiin
țat deja de reprezentanții a 
100 de țări despre hotărîrea 
lor de a participa la Congre
sul Mondial pentru dezarmare 
generală și pace care se va 
deschide la 9 iulie la Moscova.

Vorbitorul a relevat cu sa
tisfacție că mulți savanți cu 
renume mondial, scriitori și 
oameni de stat au declarat 
că sînt gata să participe la 
Congres. Se crede că la Mos
cova vor sosi peste 200 de de- 
putați ai parlamentelor din 
diferite țări.

Vorbitorul a spus, i 
Anglia, Franța, Italia, 
Și................ ..
de 
în 
la 
cît s-a presupus la început.

dromul Chiengmai (Tailanda 
de nord). în momentul de față 
pe un aerodrom din apropiere 
de Bangkok se află șase a- 
vioane britanice cu reacție 
„Hunter" deservite de 70 de 
oameni. La începutul lunii iu
nie în orașul tailandez Korat 
vor începe să sosească forțe 
auxiliare pentru un regiment 
de infanterie al armatei ame
ricane.

Pote Sarasin, secretar gene
ral al S.E.A.T.O., a declarat la 
28 mai că efectivul trupelor 
S.E.A.T.O. care acționează în 
cadrul planurilor elaborate de 
acest bloc ar putea fi sporit 
în unele împrejurări.

BANGKOK 30 (Agerpres). — 
Statele Unite și celelalte țări 
membre ale S.E.A.T.O. conti
nuă să sporească forțele mili
tare în Tailanda în apropie
rea frontierei cu LaosuL U- 
nele ziare tailandeze și unii 
oameni politici ai statelor 
străine îndeamnă fățiș la tri
miterea trupelor americane în 
Laos. Ziarul „Sanseri", apro
piat de cercurile guvernamen
tale, „împărtășește sincer", 
părerea că Statele Unite tre
buie astăzi să trimită trupe 
în Laos și să izgonească de 
acolo forțele Patet-Lao, întru- 
cît „aceasta este singura me
todă eficientă de luptă împo
triva comuniștilor".

Aceste păreri au o afinitate 
cu declarația făcută la 28 mai 
la Manila de generalul rebel 
Fumi Nosavan care a spus că 
continuarea operațiunilor for
țelor Patet Lao în Laos „poate 
să provoace o ripostă dinspre 
Tailanda".

După cum a 
ziarul „Bangkok 
Australia a trimis 
driiă de avioane 
nătoare cu reacție 
de la baza aeriană
worth (Malaya) la Ubon, si
tuat în nord-estul Tailandei. 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Australiei, Barwick, a de
clarat că „foarte curînd" o 
nouă escadrilă australiană, 
staționată actualmente la Sin
gapore va fi trimisă în Tai
landa. După cum transmite 
corespondentul din Bangkok al 
agenției, pînă la 2 iunie esca
drila a 20-a a forțelor aeriene 
militare engleze va fi în în
tregime transferată la aero-

că din 
, India 

țări s-au primit 
mai multe cereri 
cu participarea 

Congresului, de-

de 
fi. 
de 

,este unul

urmările proiectatelor

rea idei 
porul so 
să salute o as 
a spus N. S. Hrușciov. El & 
subliniat : „Alegerea căilor de 
dezvoltare este, firește, o ches
tiune a popoarelor înseși".

„Există un proverb înțelept 
— „Daca nu ai un prieten, 
caută-1 și dacă l-ai găsit, păs- 
treaza-l“. Uniunea Sovietică 
are mulți prieteni în lumea 
întreagă, a găsit mulți prie
teni și în noua Africă inde
pendentă. Și noi păzim aceas
tă prietenie ca lumina ochi
lor".

„Poporul Republicii Mali 
poate fi convins de faptul că 
Uniunea Sovietică îi va fi în
totdeauna un prieten credin
cios", a declarat Nikita 
Hrușciov.

Cuvîntarea lui Modibo Keita
in cuvîntul său, Modibo 

Keita. șeful statului și pre
ședintele guvernului Republi
cii Mali, a subliniat câ vizita
delegației Mali in marea și 
puternica Uniune Sovietică, 
țara care a lăsat o amprentă 
neșxearsă asupra desfășurării 
istoriei lumii întregi, s-a des
fășurat ^ntr-o atmosferă de 
caldă prietenie*.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie 1917 a oferit 
cheia pentru rezolvarea pro
blemelor viitoare ale Africii. 
In numele tuturor celor care 
au făurit Libertatea statului 
Mali, Modibo Keita a expri
mat sentimentele de profund 
respect față de genialul Lenin. 
Datorită primirii calde care 
le-a fost făcută în Uniunea 
Sovietică, intîlnirilor frățești 
cu oamenii sovietici, „toți 
membrii delegației au simțit 
suflul dătător de viață al fră
ției între popoare", a spus 
Keita.

„Noi, a spus Modibo Keita, 
am ales necondiționat drumul 
socialismului". El a spus în 
continuare că poporul Mali a 
trecut deja la predarea către 
stat a ramurilor principale ale 
economiei țării și a amintit că 
în Mali au fost create condi
țiile obiective pentru lichida
rea bazelor militare străine 
aflate pe teritoriul acestei re
publici.

Republica Mali, a subliniat 
Modibo Keita, nu va face 
parte niciodată din categoria 
acelor țări care nu se bucură

dec it de independență juri
dică.

Republica Mali s-a pronun
țat și se pronunță împotriva 
colonialismului. „Mali va pu
tea considera ca încheiată mi
siunea sa numai atunci cînd 
nici o palmă din pămîntul 
african nu va fi ocupat de 
jefuitorii colonialiști".

Președintele Republicii Mali 
a exprimat recunoștință Uniu
nii Sovietice pentru sprijinul 
acordat în organizațiile inter
naționale tinerelor țări afri
cane. Noi considerăm Uniunea 
Sovietică ca apărător credin
cios al popoarelor africane 
iubitoare de libertate.

Referindu-se la 
interne ale țării 
subliniat că toți 
sînt încadrați în 
națională, 
realizarea 
cinai.

Șeful : 
subliniat • 
îndeplini 
sprijinului dezinteresat și fră
țesc care îi este acordat în 
toate domeniile de guvernul 
sovietic.

problemele 
sale, el a 

cetățenii ei 
construcția 

muncesc pentru 
primului plan cin-

Republicii Mali a 
că poporul ei își va 

sarcinile, datorită

Recepție la Kremlin

in cinstea lui Modibo Keita

De teama aefiunilor populare, autoritafile franchiste au împînzit stră
zile Madridului cu polițiști.

(Din ziarul italian „UNITA")

Cocteil oferit de ambasadorul
R.P. Romîne în Sudan

KHARTUM 30 (Agerpres). 
— Mircea Nicolaescu, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne în 
Sudan, a oferit un cocteil cu 
ocazia prezentării scrisorilor 
de acreditare. La cocteil au 
participat generalul Ahmed 
Magdoub el Bahary, membru 
al Consiliului Superior al For
țelor Armate și ministru al 
Comunicațiilor, Ahmed Moha-

med Kheir, ministrul de Ex
terne, Zaida Osman Arbad, 
ministrul Invățămîntului și 
Justiției, subsecretari de stat, 
funcționari superiori, oameni 
de afaceri, personalități cul
turale, ziariști, prdcum și șefi 
ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplo
matic. Cocteilul s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

PE-SCURT»% g|.M SCURT

din alte
2—3 ori 
legătură 
lucrările

Date noi despre
anunțat 
World", 
o esca- 

de vî- 
„Sabre" 
Baler

Antaretida
MOSCOVA 30 (A- 

gerpres). — Prelu- 
crînd materialele A- 
nului Geofizic Inter
national, geofizicienii 
sovietici au scos la 
iveală o serie de noi 
particularități ale struc
turii Antarctidei și 
regimului calotei 
glaciare.

S-a stabilit că 
acțiunea sarcinii colo
sale provocate de 
gheață, Antaretida s-a 
curbat în perioada 
glaciafiei și a coborît 
în medie cu 700 de

ale 
ei

sub

metri (volumul total 
al gheței de pe con
tinent este de circa 
14 milioane kilometri 
cubi, iar greutatea 
12 miliarde megafo- 
ne). De acest fapt 
este legată formarea 
munților periferici 
care înconjoară aproa
pe întregul 
Antarctidei 
ne. Printre 
sînt munții 
reginei Victoria, Țara 
reginei Maud, munții 
de sub gheață Goli- 
țin ?l «Iții.

litoral al 
răsărite- 

aceștia 
din Țara

Oamenii de știință 
au desprins, de ase
menea, concluzia ca 
în epocile geologice 
trecute suprafața gla
ciafiei din Antaretida 
era mult mai mare 
ca în prezent. Totuși, 
potrivit presupuneri
lor, acum 5.000— 
10.000 de ani grosi
mea stratului de ghea
ță era ceva mai mică 
ca astăzi. Aceste 
date, ca și altele, vă
desc evoluția ciclică 
a calotei glaciare din 
Antaretida.

LIBERTATE EROULUI
DE PE AEROPOLE!

MOSCOVA 30 (Agerpres).
— TASS transmite: La 30 
mai, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernul 
U.R.S.S. au oferit în Marele 
Palat al Kremlinului o recep-

ție în cinstea 
Keita.

Au participat 
ciov, Leonid Brejnev și alți
conducători sovietici.

lui Modibo

Nikita Hruș-

FRAGA. — V. Siroky, președin
tele guvernului R. S. Cehoslovace, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a fost 
distins de președintele R. S. Ceho
slovace, A. Novotny, cu ordinul 
„Klement Gottwald" pentru merite 
deosebite în construirea Republi
cii Socialiste Cehoslovace și pen
tru activitate Îndelungată în miș
carea revoluționară muncitorească, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la nașterea sa.

LONDRA. — Adunarea generală 
a bisericii scoțiene, care se des
fășoară la Edinburg, s-a pronunțat 
pentru lichidarea armelor de ex
terminare în masă și pentru in-

terzicerea experimentării armei 
nucleare în atmosferă. In rezoluția 
adoptată se subliniază că Anglia 
trebuie să renunțe la arma nu
cleară.

DELH1. — Specialiștii sovietici 
și indieni, care construiesc la 
Neiveli (statul Madras) cea mai 
mare termocentrală electrică din 
India cu o putere de pînă la 
400.000 kW, au obținut o mare 
victorie în producție. Recent a 
fost dat în exploatare primul tur
bogenerator al centralei a cărui 
energie electrică este folosită de 
rețeaua sistemului energetic al 
Madrasului — important centru 
industrial din sudul Indiei. „Bhi-

Iaiul statului Madras", cum este 
numită această construcție comună 
sovieto-indiană, după terminarea 
sa, va da tot atîta energie elec
trică cit produc în prezent toate 
centralele statului luate la un Ioc.

FREETOWN. — La 28 mai au 
fost date publicității rezultatele 
definitive ale alegerilor parlamen
tare, care au avut loc la 25 mai 
în Sierra Leone. Partidul popular 
de guvernămînt a obținut 28 de 
locuri în parlament Congresul 
popular împreună cu Partidul pro
gresist al independenței, care au 
alcătuit o coaliție electorală de 
opoziție, au obținut 20 de locuri, 
în timp ce 14 locuri au revenit 
independenților.

înd umbrele nopții 
învăluiseră Atena, 
atunci, la 31 mai 
1941, pe Acropole 
fîlyîia cu nemerni
că cutezanță dra
pelul cu crucea în- 

cîrligată. Dar odată cu zorii di
mineții, atenienii au descoperit 
uimiți că simbolul asupririi hi- 
tleriste fusese smuls de mîini cu
rajoase. Pentru cîteva ore stră
vechiul Acropole nu mai era 
pîngărit. în gestul acesta eroic 
poporul grec deslușea nu numai 
un act de protest împotriva co
tropitorilor, ci și o chemare la 
luptă pentru libertate, un me
saj dătător de optimism, de în
credere în viitor.

Neînfricatul patriot ce în 
noaptea aceea de mai 1941 prin- 
tr-un act curajos a exprimat 
simțămintele unui popor întreg, 
neînfricatul patriot ce s-a dăruit 
cauzei drepte a celor mulți se 
află de ani de zile în întuneci
mea unei temniți de pe o cum
plită insulă. Numele lui îl cu
noaște întreaga omenire și-l res
pectă : Manolis Glezos. Despre 
Glezos și despre tovarășul său 
împreună cu care a săvirșit e- 
roica faptă, ziarul burghez „E- 
LEFTHERIA” scria: „Prin ac
țiunile lor, ei au început peri
oada mișcării de rezistență”... 
Iar un alt ziar grecesc „MAIIl” 
arăta că „Glezos este un erou 
național”.

Glezos este întemnițat pentru 
niște motive cu totul absurde, 
dezmințite prin proba faptelor. 
Glezos a fost aruncat în închi
soare pentru că vocea sa a răsu
nat fără odihnă în apărarea in
tereselor poporului său. Dar 
soarta lui Glezos o împărtășesc 
sute și sute de patrioți greci. 
1.500 de democrați din Grecia, 
ce s-au acoperit de glorie în 
lupta împotriva fascismului, zac 
în temniți. Pentru ei clopotele 
victoriei asupra fascismului nu 
au sunat încă — cum mărturi
seau într-un emoționant mesaj 
trimis din închisoarea Egina. 
Cele cîteva rînduri purtînd sem
nătura lui Manolis Glezos și a 
tovarășilor săi sînt cu adevărat

răscolitoare : „De 18 ani se strîn- 
ge rugina pe lanțurile în care 
sînt ferecate mîinile noastre a- 
coperite de răni în lupta împo
triva fascismului”.

Democrații greci întemnițați 
simt alături de ei căldura soli
darității tuturor oamenilor cin
stiți de pretutindeni. în urmă 
cu cîteva zile, 70 de juriști din 
13 țări ale Europei occidentale 
s-au întrunit la Faris. Ei au a- 
dresat opiniei publice internațio
nale un apel solemn cu privire 
la organizarea unei conferințe a 
țărilor occidentale consacrate 
restabilirii libertăților democra
tice în Grecia. La această reu
niune s-a luat atitudine în apăra
rea patrioților greci aflați în 
temnițe și s-a cerut o amnistie 
generală pentru ei. Este demn 
de remarcat că la întrunire au 
luat parte personalități marcan
te printre care Josef Korn, mem
bru al Tribunalului constituțio
nal, membru al consiliului Ordi
nului avocaților din Viena, Jules 
Wolf, avocat la Curtea de Apel 
din Bruxelles, fost delegat al 
Belgiei în Comisia drepturilor 
omului a O.N.U., Arvi Salonen, 
președinte al Asociației juriști
lor partidului agrarian din Fin
landa, Andre Blumel, avocat la 
Curtea de Apel din Paris, D. N. 
Pritt, avocat și consilier al re
ginei Angliei, Stamatis Merkuris, 
fost ministru de interne al Gre
ciei etc. în apărarea democrați
lor greci s-au pronunțat organi
zații internaționale puternice 
care numără în rîndurile lor 
zeci și zeci de milioane de mem
bri, printre care și Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat.

Mișcarea de solidaritate cu 
patrioții greci devine tot mai 
puternică în lumea întreagă. în 
urmă cu cîteva zile la Atena 
peste 3.000 de reprezentanți ai 
intelectualității grecești s-au a- 
dunat la teatrul „Kentrikon” 
pronunțîndu-se pentru apărarea 
drepturilor democratice din Gre
cia. Vorbind în numele juriștilor 
greci, Antonopoulos a subliniat 
că în prezent în Grecia „nu e- 
xistă democrație... Legile excep
ționale aflate în vigoare la 13

ani după terminarea războiului 
civil au suprimat constituția și 
democrația”. Fruntașul politic 
burghez, Kotris, deputat din par
tea „Uniunii de centru” a decla
rat că eliberarea de urgență a 
lui Glezos corespunde cererii 
unanime a opiniei publice. în
treaga Grecie — scria săptămâ
nalul „ELEFTHEROS” — cere 
eliberarea celor peste 1.500 de 
deținuți și deportați politici. Po
trivit aceleiași publicații, cunos
cutul om politic burghez Marke- 
zinis a apreciat legile excepțio
nale aflate în vigoare în Grecia 
ca „antidemocratice și în con
tradicție cu libertatea”.

Cercuri largi ale opiniei publi
ce grecești constată cu neliniște 
brutala încălcare a unor elemen
tare norme democratice. Reac- 
țiurtea greacă a dezlănțuit o săl
batică 
țelor democratice, 
ziare grecești protestează 
potriva 
pe care o califică drept antide
mocratică. în mod deosebit, opi
nia publică din Grecia a fost 
șocată de brutala reprimare a 
unei demonstrații a familiilor 
deținuților și deportaților poli
tici din Grecia. Bătrîni, femei 
și copii s-au adunat spre a cere 
amnistie generală, eliberarea pa- 
trioților greci întemnițați. A- 
ceastă manifestație pașnică a 
fost atacată de către poliție în 
plin centrul Atenei. Printre cei 
maltratați se aflau femei în vîr- 
stă și copii. Ziare grecești au 
menționat astfel numele lui Pa- 
nayota Xiffa în vîrstă de 70 de 
ani, Anghiliki Papafagou, de a- 
semenea, în vîrstă de 70 de ani 
— victime ale represiunii poli
țienești.

în îngrozitoare temniți 1.500 
de patrioți greci înfruntă cu cu
raj tragică lor soartă. în fiecare 
clipă, ei simt dragostea cu care 
întregul lor popor îi înconjoară, 
simpatia oamenilor de bună cre
dință de 
temnițelor 
se pentru 
Greciei!

teroare împotriva for-
Numeroase 

îm- 
atitudinii autorităților

pretutindeni. Porțile 
trebuie să fie deschi- 
acești fii curajoși ai

M. RAMURA
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