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Mecanizatorii de la S.M.T. Balaciu, regiunea Bucu rești, urgentează pregă* ea beieze :• 5 j : 
lalte mașini necesare în campania de recoltare a că oase or.
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La ordinea zilei: întreținerea culturilor,

pregătirile pentru recoltare
Ce nu putem lăsa 
de azi pe mîine

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia 
tineretului

încheierea campaniei 
împăduririlor 

de primiiarâ
în-

cul- 
670 
de 

cui-

La a ll-a prașilă
La gospodăria agricolă colecti. 

vă „Drapelul roșu” din Salonta 
se lucrează intens la întreținerea 
culturilor. De mai multe zile, pe 
ogoarele acestei gospodării s-a 
terminat prașila întîi Ia princi
palele culturi dc primăvară. Cea 
mai mare atenție s-a acordat în 
această campanie îngrijirii 
tarilor de porumb pe cele 
de ha rezervate producției 
5.000 de kg boabe la ha în
tură neirigată, unde s-a efectuat 
prașila întîi și s-a început pra
șila a doua.

Organizația U.T.M. a ținut, în 
pragul campaniei de întreținere 
a culturilor, o adunare genera
lă. Cu acest prilej, ca o sarcină 
majoră și de prima urgență, s-a 
stabilit mobilizarea celor 250 de 
tineri colectiviști la toate lucră
rile de întreținere. Intr-adevăr, 
hotărîrea luată în adunarea ge
nerală a prins viață. In cele 6 
brigăzi de cîmp cei 250 de tineri 
sînt prezenți la lucru în fiecare 
zi și alături de ceilalți colecti
viști muncesc cu însuflețire, con- 
știenți de faptul că în acest fel 
contribuie la înflorirea gospodă
riei lor.

Aceeași preocupare față de 
bunul mers al lucrărilor de în
treținere se remarcă în mai 
toate gospodăriile agricole colec
tive din raionul Salonta.

V. CLONDA

Au început examenele 
studenților 

hta 
inaugurală: 10
7n sălile de cursuri, pe cu

loarele instituțiilor de învă- 
țămînt superior domnește 

din nou atmosiera obișnuită a e- 
xamenelor. Pe uși au apărut bi
lețele care avertizează : „Liniște 1 
Examen". In curte și în hol, gru
puri de studenți care schimbă în 
iugă cîteva păreri, ultimele lămu
riri. Firește, nu lipsesc nici emo
țiile, cu atît mai mult cu cît este 
vorba de primul examen. Aceasta 
pînă se „sparge gheața", pînă se 
află primul rezultat, nota primu
lui coleg de grupă.

Am ajuns la Facultatea de con
strucții civile și industriale îna
inte... de a se „sparge gheața". 
In asemenea situații este greu de 
stat pe îndelete de vorbă cu ci
neva. Anii 11 B și V mai sînt încă 
la proba scrisă ; anul 11 A aș
teaptă să intre Ia examenul de 
socialism științific ; sala de lec
tură e ocupată de cei care pre
gătesc examenele pentru mîine și 
poimîine și, orieit de binevoitori 
ar fi, mai mult decît două-trei 
clipe nu pot să jertfească pentru 
un indiscret. Nu ne rămîne, deci, 
decît să așteptăm.

...Au început să apară primele 
rezultate. De la examenul de me
canică, Constanța Ciorîcă, din 
II B a ieșit cu nota 10. Toți aș
teptau acest rezultat din partea 
colegei lor, studentă care a ob
ținut și în celelalte sesiuni rezul
tate foarte bune. Vestea a fost 
primită cu explozie de bucurie.

...In amfiteatrul „Prof. D. Pra
por g eseu", la examenul de socia
lism științific răspunde unul din 
studenții anului II A : Cornel 
Mudracencu. Vorbește clar, stă- 
pin pe cunoștințele sale despre 
bază și suprastructură, apoi înce
pe să expună următoarea proble
mă din bilet: „Prăbușirea siste
mului colonial. Căile și perspec
tivele de dezvoltare ale țărilor 
eliberate de sub jugul colonial". 
Răspunsul dovedește o bună pre
gătire, o cunoaștere temeinică a 
problemelor teoretice precum și a 
celor mai importante evenimente 
din viața internațională. Rezulta
tul : nota 10.

Al cîtelea 10 este acesta în car
netul de student al lui Cornel 
Mudracencu ? Numărul notelor de 
10 corespunde cu cel al tuturor 
examenelor susținute pînă acum.

...Cei care vor deveni peste 
foarte puțin timp ingineri — stu
denții anului V. dau examen la 
„dinamica construcțiilor". Viitorii 
constructori s-au prezentat la exa
men cu bogate cunoștințe teore
tice și practice — ne spune to
varășul conf. univ. Sandu Răutu.

Toți studenții care au răspuns 
pînă acum au obținut note peste 7.

rk
Examenele continuă. Treptat, 

treptat, rubricile albe ale graficu
lui se vor umple. Articolele de 
la postul utemist de control și 
de la gazeta de perete vor con
semna din trei în trei zile bilan
țul sesiunii de examene. Și nu ne 
îndoim că acesta va fi bun. în
ceputul e promițător.

IONEL VLADIMIR

7n întreaga țară se desfă
șoară cu intensitate lucră
rile de întreținere a cultu

rilor agricole. Acestea au rol ho- 
tarîtor în obținerea unei recolte 
mari, finind seama că prin lucră
rile de întreținere se conservă 
rezerva de apă din pămînt, se 
combat buruienile, se activează 
viața microorganismelor care mobi
lizează rezervele de hrană a e 
solului. Intr-un cuvînt, lucrările de 
îngrijire a culturilor îmbunătățesc 
regimul de viață al plantelor.

Pentru a conserva umiditatea 
căzută in ultimele zile și pentru 
a înlesni înmagazinarea întregii 
cantită|i de apă care va mai că
dea în zilele următoare este ne
cesar ca stratul superficial al so
lului să fie permanent afinat. 
Dacă ne gindim că numai un 
procent de umiditate (unu la sută) 
reprezintă, la hectar, pe grosimea 
de 30 de cm, cantitatea de 45 000 
litri de apă, ne dăm seama ce 
însemnătate are luarea oricărei 
măsuri de conservare a umidită
ții.

La porumb a început prașila a 
doua. Cu această ocazie se sta
bilește în fiecare zonă, în mod 
diferențiat, odată cu răritul, den
sitatea plantelor în lan. Nume
roase gospodării agricole colec- 
five, mai ales din regiunea Ba
nat, au organizat echipe speciale 
care fac răritul porumbului, asi- 
gurînd densitatea cerută de felul

hibridului adtrvet, oe ©e
fertilitate a $c ~ - și ce graâJ 
de dezvoltare a ptaătefor dei tan.

Prășrn.1 apAicnt ta t.-np sporește 
producția la hec*ar, ia medie cu 
100-500 de kgjha.

In acere z e continuă lucrările 
de reco-'rare a ucemei și sparce- 
fei, iar in zonele mai u*^ede re
coltarea trifoiul. In atari Ce ce
rința Oe a se lua toate măsurile 
pentru conservarea corespunză
toare a finului rezultat, este ne
cesar sa se aplice grăpatul după 
cosit, astfel ca solul sâ păstreze 
rezervele de ap?, iar coletele 
plantelor să fie stimulate pentru 
o lăsfărire mai abundentă în ve
derea obțineri i unei producții cit 
mai mari la coasa a doua. Dacă 
mai avem în vedere că la coasa 
a doua se rezervă mari suprafețe 
pentru producerea de sămînță, ne 
dăm seama de importanța luării 
acestor măsuri.

După recoltarea secarei masă 
verde și a borceagului este ne
cesar sa se treacă fără întîrziere 
la executarea arăturilor, fie în 
vederea obținerii recoltei a doua 
— de porumb pentru siloz — fie 
în vederea pregătirii solului pen
tru semănatul griului de toamnă.

Acestea sînt cîteva din lucră
rile care nu trebuie aminate nici 
o zi, avînd un rol hotărîtor asu
pra producției.

ING. T. MOSCALU 
candidat in științe agricole

ZSeâe acestea a fost 
cbesati carr.paria împăduriri
lor de primăvară. Silvicultorii 
șz-au cepâși: angajamentul 
luat de a pianta in primăvară 
aproape S3 la sută din supra
fața prevăzută a se împăduri 
in acest an. In toată țara au 
fost făcjte plantații pe o su
prafață de 60 000 ha, cu 15 000 
de ha znai mult decît a fost 
Împădurit în campania din 
prunăvara anului trecut. Sil- 
vkxdtorii din regiunea Cluj 
au îndeplinit de pe acum pla
nul de împăduriri pe întregul 
an. Alte regiuni ca Iași, Ma
ramureș și Oltenia au depășit 
prevederile planului pentru 
primăvara aceasta cu 10 la 
sută.

Anul acesta s-a extins su
prafața împădurită cu specii 
de mare valoare economică 
cum ar fi molidul, duglasul, 
laricele, pinul, plopul negru 
hibrid, salcîmul etc. Majori
tatea lucrărilor s-au efectuat 
prin plantații de puieți.

Mii de tineri de la sate și 
orașe au ajutat pe silvicultori 
în acțiunea de refacere a fon
dului forestier, împădurind 
peste 7 500 de ha. Au 
realizate astfel economii 
circa 10 milioane leL

fost 
de

(Agerpres)

întreprinderile de exploatare forestieră sînt dotate tot mai mult 
cu utilaj de înaltă tehnicitate. In fotografie Gheorghe Andreica, șef 
de brigadă, și Grigore Hodja, motorist, de la întreprinderea de ex
ploatări forestiere Vișeu, lucrînd la doborîtul mecanic al arborilor.

Foto : AGERPRES

Gata pentru înmagazinare
Paralel cu lucrări

le de întreținere a 
culturilor profitoare, 
colectiviștii din regi
unea Ploiești se pre
gătesc intens pentru 
campania agricolă de 
vară. Astfel, colecti
viștii din comuna 
Glodeanu Sărat au

luat 
suri 
rea 
fost 
rile

de pe acum mă- 
pentru depozita- 

cer talelor; au 
urgentate încre
de construcția a

magaziilor de cereale 
proprietate obștească. 
La Go meni,
colectiviștii au termi
nat și dat în folo.

«ințâ un patul pentru 
porumb cu o capaci
tate de 60 de va
goane, iar acum se 
lucrează intens la 
terminarea magaziei 
de cereale cu o ca
pacitate de 100 de 
vagoane.
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activității 
culturale munca

Muncitor colectiviștilor

AȘTEPTĂM 
OASPEȚI
DRAGI !

întreg popor 
pregătește să 

oaspeți

n
se
primească oaspeți 
dragi ; toți oamenii 
muncii din patria 
noastră închină a-

propiatei vizite a delegației de 
partid și guvernamentale în 
frunte cu tovarășul N.
Hrușciov gindurile și simțăminte
le lor cele mai adinei. Florile ce 
vor fi oferite înalților oaspeți 
abia își încep îmbobocirea în 
acest început de iunie ; bucuria 
oamenilor le-o ia însă înainte, 
ieșind de pe acum în întîmpi- 
narea solilor poporului frate 
vietic. *

Iată cum, stînd de vorbă 
un grup de tineri la Uzinele ile 
utilaj chimic București, se relie
fează aprecierea acestei vizite 
ca un minunat prilej de întărire 
a prieteniei romîno-sovietice.

— Voi fi bucuros să-i văd pă
șind pe pămîntul Republicii 
Populare Romîne pe înalții oas
peți sovietici — spune Gheorghe 
Mușat, harnic șef de echipă la 
turnătoria de fontă — și să le 
spun: „Fiți bine veniți, dragi

-------e-------

S.

so-

cu

Organizare bună
la fiecare loc de muncă

ocul de muncă al 
brigăzii complexe 
de muncitori fo
restieri condusă 
de comunistul Ion 
Macovei îl for
mează pădurile

cățărate pe coastele munților 
suceveni. Toți cei 29 de tă
ietori de lemne au fețele arse 
de soare și vînt, așa cum le 
stă bine unor muncitori de la 
pădure.

Pînă pe la mijlocul anului 
trecut, băieții lucrau în echi
pe care se alcătuiau întâmplă
tor, unii lucrau, alții plecau^ 
după cum îi venea fiecăruia. 
Faptul acesta crea unele greu
tăți întreprinderii forestiere 
Moldovița și — ca să fim

liS-

drepți — era și în dezavanta
jul lor, la cîștig. Comitetul 
de partid și conducerea între
prinderii au inițiat atunci or
ganizarea unor brigăzi com
plexe cu acord global, care să

— Ei, ce ziceți: formăm 
brigada ?

— O formăm! — au răspuns 
ceilalți. Dar să fii dumneata 
responsabilul.

— Eu vă mulțumesc,

Din experiența brigăzilor forestiere
complexe

lucreze permanent în exploa
tare. Om mai în vîrstă și cu 
mai multă experiență, comu
nistul Macovei i-a strâns pe 
băieți și a discutat cu ei, le-a 
arătat avantajele muncii per
manente în brigadă.

■

le-a

răspuns Macovei. Primesc 
însă cu o condiție: să nu mai 
lucrăm la întâmplare, ca pînă 
acum; ci după un plan bine 
alcătuit Adică ce vă cer eu? 
Să nu vă dați înlături de la 
învățătură, să respectați dis
ciplina. Ce ziceți ?

Douăzeci și nouă de brațe 
tinere s-au ridicat votând pen
tru acest plan și chiar din 
zilele care au urmat, brigada 
a început să învețe despre

căile de îmbunătățire a cali
tății muncii în exploatare, a 
învățat ce înseamnă „preț de 
cost" și cum poate fi el re
dus, în mod practic, la mate
rialele cu care lucrează, ce 
înseamnă și cum se realizea
ză indicele de „utilizare la 
maximum a masei lemnoase", 
despre „productivitate fizică” 
etc.

Pe baza celor învățate la 
cursul de ridicare a califică
rii au discutat în brigadă 
cum trebuie să muncească, au 
stabilit obiective precise pen
tru depășirea indicelui de 
utilizare a masei lemnoase și 
creșterea cantității de lemn 
exploatat la sortimentele: 
lemn de rezonanță, lemn de 
gater, lemn pentru celuloză,

aurelia caruntu

(Continuare în pag. a Ill-a)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale 

Domnului ANTONIO SEGNI 
președintele Republicii Italia

Roma

Cu ocazia Zilei naționale a Italiei, vă rog să primiți Exce
lență, în numele poporului romîn și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări și urări de fericire pentru Excelența 
voastră și pentru poporul italian.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

tovarăși!” Că poate nu tocmai 
glasul meu va fi auzit din mul
țime ? Ce-are aface! Urarea mea, 
rostită de atîția, va răsuna cu 
atît mai puternic. Dar poate că 
printre locurile pe care le vor 
vizita solii poporului sovietic va 
fi și uzina noastră. Tare ar fi 
bine ! Am avea ce să le arătăm! 
Doar e una dintre uzinele cele 
mai mari din țară. Iar documen
tația sovietică și utilajul sovie
tic ne-au ajutat într-o mare mă
sură.

— Dar cîfi alții, muncind la 
diferite alte unități industriale, 
ori în gospodăriile de stat și 
colective, nu ar vrea să-i cu
noască, la ei, ca oaspeți, pe 
conducătorii partidului și sta
tului sovietic, pe inalții soli ai 
constructorilor comunismului, — 
remarcă utemistul Ene Stelian, 
muncitor la secția construcții 
metalice. Dacă te gîndești la 
toți cîți ar dori să aibă parte 
de această înaltă cinste, iți dai 
seama că programul acestei vi
zite nu-i de fel lesne de alcă
tuit. Așa stau lucrurile. Tovară
șului Hrușciov ar dori să-i mul
țumească 
nesfîrșit 
energia 
pune în 
mului și fericirii 
cesc. Eu unul nu 
niciodată că de la 
tovarășul Hrușciov a desfășurat 
în fața întregii omeniri planul 
unei lumi trăind fără teamă, 
planul sovietic de dezarmare ge
nerală și totală. Poporul nostru 
îl prețuiește pe tovarășul
Hrușciov ca pe un mare și
sincer prieten al său.

— Eu, întărește Petre Tăi- 
pescu, aș vrea ca în primirea pe 
care i-o vom face delegației so
vietice să se reverse toată căl
dura sentimentelor noastre pen
tru oamenii sovietici. Neșterse 
ror rămîne pentru mine cordia
litatea și grija cu care tovarășii 
din Uniunea Sovietică m-au pri
mit pe mine, simplu muncitor 
cazangiu, cu prilejul unei călă
torii de 15 zile pe care mi-a 
înlesnit-o Consiliul Central al 
Sindicatelor. Primit frățește la 
reuniunile tovărășești ale con
structorilor din Moscova, Kiev 
și alte orașe din Uniunea Sovie
tică, aș putea să rezum senti
mentul care mă stăpînea în două 
cuvinte : „ca acasă”. înconjurați 
de dragoste și „ca acasă” se 
vor simți tovarășii din delega
ția sovietică pe pămîntul țării 
noastre în timpul acestei vizite, 
care va cimenta și mai mult 
relațiile frățești de colaborare 
dintre țara noastră și Uniunea 
Sovietică, va întări unitatea de 
monolit a lagărului socialist.

— Am petrecut în Uniunea 
Sovietică nu 15 zile, ci cîțiva 
ani, în care timp mi-am însu
șit o calificare superioară, spune 
inginerul Vasile Constantin. Re
cunoștința și dragostea mea pen
tru Uniunea Sovietică au rădă
cini trainice. Aici vreau însă să 
spun că în anii aceia de stu
diu am văzut cu ochii mei cum 
prind viață îndemnurile P.C.U.S.

personal un număr 
de < 

uriașă 
slujba

oameni, pentru 
pe care o 
păcii, socialis- 
celor ce mun- 
voi putea uita 
tribuna O.N.U.

I. ȘTEFAN

POȘTA EROILOR NOȘTRI

I
I IIIH^^ m *n z^ar llr^Ș ^esPre comporta- 
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L1U ghel Chiriță din
rnuKdl c^asa a XI-a G a 

WiIiIWri Scolii medii „Ghe
orghe Șincai" din 

Capitală, despre felul în care 
a fost ea discutată de către 
colegii lui, de către ceilalți 
elevi în cadrul organizației 
U.T.M. Am citit apoi cu inte
res și scrisorile trimise de că
tre elevi, profesori, tineri in
gineri din tară atît ziarului, 
cît și elevilor respectivi ajunși 
„eroi" publici (zic „eroi” in 
sensul literar, adică perso
naje).

Primele ginduri care mi 
s-au cristalizat mai limpede 
după această lectură ar putea 
fi exprimate prin trei cunos
cute proverbe populare: 
„Ziua bună se cunoaște de 
dimineață", „Spune-mi cu 
cine te însoțești ca să-ți spun 
cine ești” și „Prietenul ade
vărat la nevoie se cunoaște".

Coborînd de la metaforă la

fraza mai explicită, vreau să 
spun că astăzi, în societatea 
noastră socialistă, oricărui 
tinăr ti iese, dimineața, în în
tâmpinare un soare nou, curat, 
o zi bună. Trebuie doar să 
știe cum să se folosească de

dacă își dau seama că tot e 
mai bine cit de tîrziu, decît 
niciodată.

Si la virsta lor încă nici nu 
e așa de tîrziu. Dacă aș vrea 
să le explic mai plastic de ce 
defectele lor se văd atît de

cit un izvor de lumină e mai 
puternic și cu cit apropiem 
-nai mult de el un anumit o- 
biect, cu atît umbra acestuia 
va fi mai mare. Deci, cu cît 
lumina moralei noastre socia
liste e mai puternică, mai dis-

lumina și căldura lor. Cum 
învață, cum se comportă, cum 
se pregătește pentru marile 
răspunderi de mai tîrziu ? E 
clar că Chiriță și alții ca el 
dau răspunsuri nemulțumi- 
loare deocamdată la aceste 
întrebări. Sînt convins ca sfa
turile primite o să le fie de 
mare ajutor. Bineînțeles dacă 
vor să le pună la inimă și

de Ion Brad

unor 
ute- 
unor

puternic si fac obiectul 
critici aspre din partea 
miștilor, profesorilor și 
categorii mai largi de tineri, 
ar trebui să recurg la o ima
gine, la o observație ce se în
vață și în școala, la fizică: cu

tinetă, cu atît vechile deprin
deri se observă mai ușor. Nu-i 
de mirare că oamenii, și fn 
primul rind cei tineri, nu le 
mai trec cu vederea, le spun 
deschis, le supun unui foc 
concentric.

E adevărat, noi vedem fn 
primul rind în oameni ceea ce 
e bun, fie doar cit un grăun
te. De aici poate răsări omul

întreg de mai tîrziu. Și în 
cazul criticii comportării ne
demne a lui Chiriță și a ce
lorlalți elevi, sînt convins că 
s-a ținut seama în primul 
rind de posibilitatea îndrep
tării lor. Depinde și de hotă- 
rirea cu care se vor scutura 
ei de aceste deprinderi și de 
eventuali „prieteni" cu care 
„se însoțesc", cum spune po
porul. Depinde și de hotărî- 
rea elevilor din clasa lor de 
a-și spune mai deschis păre
rile, de a condamna lenea, 
chiulul, lipsa de respect față 
de profesori, față de cetățenii 
de pe stradă etc., adică de a-și 
arăta adevărata, nu falsa co
legialitate.

Mai persistă încă, pe cit se 
vede, la unii, vechea. încăpă
țînata mentalitate că „e mai 
bine să-și vadă fiecare de ale 
lui", că ..de ce să mă bag”, 
că, pasămite, a critica răspicat 
greșelile și abaterile unui co
leg înseamnă „a-l vorbi de

Foto : AGERPRES

Examen la Institutul de con
strucții din București : probă 

scrisa la mecanică.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ritm și construcție (imagine de pe unul din șantierele orașului 
Ploiești),.

(Continuare in pag. a lll-a) Mo; N. STELORIAN



In centrul activității culturale— 
munca colectiviștilor

însemnări din activitatea cultural-educativâ la locul de munca a căminului cultural din comuna Cristian, regiunea Brașov

■
 Impui se intinde pint la li- 

liera de brazi, conturată fin 
— verde închis — pe linia 
orizontului. Dincolo, pe coas
tele îndepărtate, se ghicesc 
parcă întinsele pășuni ale 
gospodăriei. Pe „ulița" asfal

tată ce traversează Cristianul Brașovu. 
lui, trec automobile, motociclete, cami
oane. E zi de lucru, în sat e liniște. Co
lectiviștii sînt departe, în cîmp, plivesc 
griul, mînuiesc prășitoarea mecanică, 
sapa rotativă, îngrijesc pomii sau cerce
tează atent dezvoltarea legumelor plan
tate în grădinile gospodăriei.

Așa că dacă vrem să-i întîlnim tre
buie numai decît să părăsim șoseaua. 
Pe cîmp, la grădina de legume, în clă
dirile albe cu acoperiș roșu ce adăpos
tesc animalele, colectiviștii trebăluiesc 
de zor. îndemnați și stimulați de pu
ternicul, stăruitorul ecou al lucrărilor 
sesiunii extraordinare a Marii Adunări 
Naționale, ei dau viață prevederilor 
planului, hotărîti să facă din 1962 un 
nou an al belșugului.

Radioul, televizorul, ziarul, acasă, la 
colectiviști sau la cămin, le-au adus un 
prim răspuns, operativ, la cele ce-i in
teresau în legătură cu perspectivele a- 
griculturii noastre socialiste, ale gospo
dăriei lor colective. Apoi președintele — 
Ion Cîmpeanu — a adus de la sesiune 
multe impresii, mult entuziasm, o su
medenie de cunoștințe noi, o experiență 
nouă, pe care le-a pus la îndemîna to
varășilor săi de muncă în expunerile pe 
care le-a făcut la căminul cultural. Așa 
a început să se desfășoare munca cul
turală în lumina sarcinilor noi puse de 
partid în fața oamenilor muncii din a- 
gricultură.

Colectiviștii din Cristian au înțeles că 
pentru a obține roade bogate e nevoie, 
îndeosebi, de cunoașterea celor mai bune 
metode de muncă privitoare la cultura 
cerealelor, sfeclei de zahăr, legumelor, 
la creșterea animalelor, de însușirea pro
fundă a cunoștințelor agrozootehnice.

Ideile, sarcinile cuprinse în Raportul 
prezentat la sesiune de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — referitor la 
căile șporirii producției $i ale întăririi 
gospodăriei colective — constituie tot
odată și o temă pentru acțiuni cultural- 
educative care să vină în sprijinul e- 
ducației colectiviștilor. Sarcina formulată 
la sesiune ca nu numai specialiștii din 
agricultură, ci și masa largă a colecti
viștilor să-și însușească regulile agro
zootehnice înaintate, pentru a munci alt
fel decît în gospodăria individuală, mai 
bine, mai productiv, generează întreaga 
preocupare a căminului cultural din 
Cristian, concretizată în planul sau de 
activitate din această perioadă. Așa cum 
a indicat comitetul comunal de partid, 
activitatea culturala se desfășoară acum, 
îndeosebi, la locul de muncă al colec
tiviștilor, cu participarea directă a a- 
cestora.

0 jumătate de oră 
pe zi

Ne aflăm la serele și răsadnițele gos
podăriei, nu departe de întinderea — 
sporită față de anul trecut — pe care 
sînt cultivate legumele. Aici, lucrează un 
număr destul de mare de colectiviști, 
mulți tineri.

E ora 5 după-amiază. Munca legumi
cultorilor cunoaște acum un răgaz. Sar
cinile de peste zi au fost înfăptuite. Sînt 
minute ce pot fi folosite pentru o origi
nală activitate culturală în aer liber, in 
peisajul înviorat de verdele culturilor ti
nere.

în mijlocul legumicultorilor se află 
Petru Ionuț, directorul școlii, învățătorul 
Mihai Farsch, priceput în legumicultura, 
și bibliotecara comunală Elisabeta Aba
giu.

Discuția ce se înfiripă pornește de la 
munca abia întreruptă. Ridichile și spa
nacul au fost culese și expediaie, se pre
gătește plantarea verzei timpurii, celelal
te culturi se dezvoltă iarăși bine. Ia cu- 
vîntul tovarășul Ionuț.

— Am adus cu mine foaia volantă edi
tată azi pentru legumicultori. S-o citim 
împreună.

O copertă de dosar îngrijit desenată, 
cu un titlu scris atrăgător, cuprinde cî- 
teva file care fac înconjurul adunării. 
Cite unul dintre colectiviști dă citire 
uneia sau alteia dintre „rubrici'. Care 
sînt acestea ? Mai întîi „Cuvîntul pre
ședintelui" adresat echipei legumicole, 
despre sarcinile urgente ale campaniei 
agricole (neuitind să amintească venitu
rile pe care și-a propus să le obțină gos
podăria în acest sector); apoi „Sfatul a- 
gronomului": „Cum să combatem dău
nătorii legumelor* ; noutăți tehnice (lu
minatul artificial în sere") și „Atlas in
ternațional" (pe scurt — despre ultimele 
evenimente de peste hotare). Lectura, 
împreună cu răspunsurile la întrebările 
puse nu durează mai mult de un sfert 
de ceas. E rîndul bibliotecarei, care a 
venit cu un braț de cărți ce trec din 
mînă în mină. în cîteva cuvinte ea des
crie conținutul unor broșuri ca de pildă : 
„Recomandările comisiei pentru proble
mele producției legumicole' (la Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colectiviști), 
„Consolidarea gospodăriei colective. — 
temelia producțiilor mari și a bunăstă
rii colectiviștilor", „Cultura legumelor 
timpurii în cîmp", „Peste 40.000 de kg. 
de legume la hectar* (din experiența gos
podăriei colective din Dobroești, cunos
cută pentru realizările ei în acest dome
niu) șl altele. Toate cărțile aduse sînt 
luate cu împrumut de către cei de față.

Urmează o convorbire de cinci minute 
pe care colectiviștii o poartă cu șeful 
echipei, Voicu Dobrescu. Cu puțină vre
me mai înainte, tovarășul Dobrescu s-a 
întors de la cursurile de zece zile pen
tru legumicultori. Cel mal tineri din e- 
chipa lui l-au întrebat ce metode noi 
și-a însușit el. acolo. Secretara organi
zației U.T.M. din gospodărie — tovarășa 
Gerda Schmitz — a propus conducerii 
căminului să organizeze un ciclu de 
scurte convorbiri: „Ce e nou și mai in
teresant în ramura noastră de produc
ție", organizate chiar la locul de muncă, 

S minute pe zl. In ziua aceea s-a dea- 
fășurat prima convorbire. Șeful de echi
pă le-a povestit tovarășilor săi de muncă 
despre folosirea intensivă a pămîntului 
rezervat legumiculturii, prin cultivarea 
succesivă a legumelor pe același teren 
(varză de toamnă după ridichi de pildă), 
problemă însemnată pentru colectiviștii 
din Cristian.

Așa s-a scurs, în după-amiaza aceea, 
o jumătate de oră dedicată de legumi
cultori îmbogățirii cunoștințelor lor agro
tehnice.

jîn pauza de priiiz]

la hectar) dar în acest an co- 
și-au propui să obțină pro- 
mai mari. Firește, nu « ușor 
depășești o treaptă care și ea

Sînt^m în ceasul de amiază printre 
colectiviștii din brigada de cîmp nr, 1 
condusă de Kiss Ion. Brigada are in 
grijă tarlale întinse de griu, sfeclă de 
zahăr, culturi semincere, porumb siloz. 
Gospodăria din Cristian a obținut anul 
trecut producții mari (2933 kg grîu, 
40 000 kg porumb siloz. 20 000 kg sfeclă 
de zahăr 
lectiviștii 
ducții și 
lucru să .
e destul de înaltă; pentru aceasta tre
buie pricepere, iar priceperea cere cu
noștințe.

Să asistăm la manifestarea culturală 
cuprinsă în planul căminului sub titlul- 
„Convorbire la cîmp, intre brigada intii 
și inginerul agronom".

E pauză de prînz.
In cadrul acesta oarecum neobișnuit, 

manifestarea nu se desfășoară ca ta că
min, ea are un caracter mai simplu. In
ginerul agronom Armeanca și-a petre
cut toată dimineața aici, în mijlocul bri
găzii, cercetînd starea culturilor, calita
tea lucrului. El se adresează acum direct 
ascultătorilor solicitîndu-le răspunsul, 
convorbirea desfășurîndu-se într-o at
mosferă veselă, antrenantă, mai puțin 
sobră decît aceea dintr-o sală de con
ferințe (să nu uităm că ne aflăm pe 
marginea tarlalei, într-o pauză de prînz); 
totul este însă temeinic pregătit. Cu o 
seară înainte, inginerul agronom a dis
cutat cu conducerea căminului și cu se
cretara organizației U.T.M. din gospo
dărie conținutul acestei manifestări 
scurte, la locul de muncă

— V-am adus fotografii interesante — 
anunță el, înfățișînd privirilor curioase 
un album ce cuprinde imagini de la se
siunea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, cărora le sint alăturate citate 
din Raportul prezentat la sesiune de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. pre
cum și fotografii și grafice pricind rea
lizările unor gospodării co.err.ce frun
tașe dta rtgninea Brașoc

Dm «nM fu vorW. pe s»-
bumului prezmat. taoinenl a 
tat atenție oamenăc^ către vm 
lucrărilt ce «rec* «i ha efectueze ic 
zilele următoare: îngreșeree
tară a culturii de sfeclă de zcĂăr. «u?- 
loc de a spori fertilitatea soiulni și « 
cărui aplicare este nnperia* certai de 
condițiile naturale locale. Apos brigadie
rul Kiss Ion « vorbit despre:
la plivitul griului", comperind feiul es* 
au lucrat colecttrutu freruteși ș* «îț» 
membri ai brigăzii. ^£ă n ei
brigada noastră, care « obțmsS «*x-' 
trecut o produefie 560 tț U W ■« 
mare decit media pe parpodârie, rrebs^e 
să păstreze rewmele drngr** — « fau* 
cheiat el

Intre fiecare din pnetele octetsd pro
gram o interpretă aflczi efarr ta bri
gada de cîmp — ureiwxnc rTprmj W 
gheci — « rcăzaz poem nwi

lată, în foaia volantă se vorbește și despre noi

în colectivă, poezii din folclorul nou al 
regiunii, care au făcut și mai plăcută a- 
ceastă „înttlnire cu căminul* la locul de 
muncă.

Seara—la sectorul
zootehnic

Clădirile sectorului zootehnic se întind 
nu departe de sediul gospodăriei. Sute 
de taurine și de porcine, peste 1 200 de 
oi, mii de pui abia ieșiti din găoace la 
incubatorul gospodăriei sînt îngrijiți de 
zed de colectiviști printre care un nu
măr sporit de tineri față de anul trecut.

Toată ziua au fost aid tehnicianul 
Petru Fine și brigadierul Ștefan

Au sosit ziarele și ultimele noutăți agrotehnice
Stoichiț. Acum, pe seară, li s-au ală
turat învățătorii Ion Colac și Aurica Za- 
rioiu. împreună se opresc la crescătoria 
de păsări. Acesta e un sector nou, de 
aceea și atenția lor se îndreaptă ma: 
mult într-acolo. Șefa echipei avicole. 
Bucura Hermeneanu, se integrează pe 
loc colectivului cultural. Le adună pe 
femei in juru-i, acestea dau binețe 
oaspețiior si manifestarea începe, de ăx 
stinjenită de zumzetul uniform al .pen
sionarilor' fermei. „Ce ne invață expe
riența fermei avicole de la stațiunea ex
perimentală Stup ini' — acesta e subi
ectul dezvoliat pe scurt de șefa de echi
pă. care a participat nu de mu.t la lec—

țâre

i^e reuese cu 
se v« imbogăV 

puilGz evi
tarea puerderilor dm boli. Totul se în
cheie cu o vizită la fermă — prilej ca 

sâ mx. cea unele îndrumări 
prartice. A fost de fact un -jurnal vor
bei*. formă de activitate alcătuită din 
scurte expuneri pe o temă sau alta și 
care s-a dove±: eficace si în condițiile 
specifice actiritătii culturale Ia locul de

Acolo, colectiva are o mare avuție : 400 
de hectare de pășuni naturale ce se cer 
îngrijite, îmbunătățite și folosite ratio
nal .In acel loc s-a organizat în vara 
anului trecut o consfătuire a îngrijitori
lor de animale ai gospodăriei cu spe
cialiști în domeniul bazei furajere și al 
zootehniei, despre metode înaintate în 
creșterea producției de iarbă și despre 
monta prin însămîntări artificiale în ta
berele de vară. Și-au spus părerea și în
grijitorii de animale, și cei veniti să-i 
sfătuiască. S-au făcut demonstrații pri
vind îngrășarea pășunilor cu gunoi de 
grajd. Anul acesta, căminul cultural va 
organiza din timp în timp la tabăra de 
vară acțiuni de răspîndire a cunoștințe
lor zootehnice, scurte programe ale bri
găzii artistice de agitație. Echipa de tea
tru de păpuși a căminului este și ea un 
bun mijloc de a răspunde preocupărilor 
îngrijitorilor de animale, pregătind pen
tru cei ce vor lucra în tabăra zooteh
nică de vară, un spectacol cu piesa „Ră
mășagul'. Trei eroi — fînul, dovleacul 
și porumbul de siloz — se întîlnesc spre 
a-și dovedi fiecare utilitatea în hrănirea 

animalelor, iar concluzia la care ajung 
este că împreună pot fi de mai mult fo
los decît fiecare în parte. Pledoarie ori
ginală pentru rații echilibrate de fura
jare, susținută de cîtiva entuziaști ar
tiști amatori, printre care și cei mai ti
neri colectiviști: Eugenia Vigheci, Asi- 
neta Munteanu. Maria Scinteianu.

și lacoltul roșif
Seara pilcuri, pilcuri de colectiviști se 

«dană Ic sediul gospodăriei. Se intere
sează de mersul lucrărilor, află ce sarcini 
trebuie îndeplinite a doua zi. Consiliul 
de conducere al căminului a fost îndru
mat de comitetul comunal de partid să 
amenajeze aici un „colț roșu“, deschis 
in orele de seară colectiviștilor care se 
adună aici după o zi de lucru.

Colțul roșu al gospodăriei este o încă
pere mai mare, cu o capacitate de circa 
100 de persoane, avînd aparat de radio, 
un număr de ziare, o mică bibliotecă, 
jocuri de sală. In acest cadru plăcut — 
dat și de lumina fluorescentă introdusă 
in întreg sediul gospodăriei — se poate 
organiza ușor o audiție sau o vizionare 
colectivă, o lectură în grup, o scurtă in
formare asupra evenimentelor din țară 
și de peste hotare.

Iată-ne, așadar, seara, la „colțul roșu". 
In program scrie: „Intilnire intre brigada 
I și brigada a Il-a de cîmp“. Și așa și 
este. E un moment al întrecerii colecti
viștilor, care a cuprins vastele tarlale ale 
gospodăriei. Două brigăzi își pun față în 
față realizările, cu gîndul de a învăța 
una de la alta, de a se întrajutora. Și 
dacă brigada I a dovedit că se află cu un 
pas înainte in îngrijirea sfeclei de za
hăr și a porumbului siloz (avînd și o expe
riență bună de anul trecut, cînd a obți
nut de la cea de-a doua cultură peste 
40.000 de kg la hectar) acest lucru a fost 
în așa fel adus la cunoștința brigăzii 
a II-a îneît mulți dintre membrii ei, și în 
primul rînd brigadierul Ion Buholzer, 
și-au luat angajamente precise privind 
îmbunătățirea muncii. Ei au arătat ce 
vor face în acest scop, începînd chiar 
de a doua zi. Iar cînd brigada artis
tică a luat cuvîntul, colectiviștii de la 
cîmp și-au adus aminte — din spu
sele prezentatorului, aflat în rolul ce
lui ce scrie procesele verbale la adu
nările generale din gospodărie — dru
mul parcurs de colectivă de-a lungul ani
lor, pe ce căi și-a sporit fondul de bază 
cu peste două milioane lei în ultimii trei 
ani și și-au reamintit ce-și propune gos
podăria în 1962. Aceasta le-a întărit în
crederea în roadele muncii lor, după cum 
dialogul ce a fost prezentat apoi i-a che
mat la luptă împotriva unor lipsuri.

Dialogul, iată-l:
— Știi că azi ai pierdut 10 kg de za

hăr din avutul gospodăriei ?
— Eu ? Păcatele mele! Doar n-am că

rat zahăr cu atelajul de care răspund, ci 
bălegar la cîmp.

— Păi tocmai asta-i: n-ai fost atent și 
pe drum ai lăsat să cadă gunoiul de 
grajd din căruță și să se irosească. Am 
socotit cu cit ar fi putut ridica aceasta 
producția de sfeclă și deci venitul gos
podăriei ; au ieșit 10 kg de zahăr. E clar ?

— (Mirat dar convins) Clar, mai e 
vorbă?

Și ceilalți au înțeles socoteala, așa că 
în aplauze citești aprobarea pentru gri
ja colectiviștilor față de calitatea muncii, 
față de creșterea producției, din care se 
trag veniturile sporite ale fiecărui colec
tivist.

In altă seară, „colțul roșu" a fost re
zervat brigăzii zootehnice pentru un ori
ginal concurs „Cine știe, răspunde". Răs
punsurile vor fi date pe baza aplicării 
celor desprinse din broșurile agrozooteh
nice. De aceea întrebările vor fi de acest 
fel: „Cum aplici la vacile îngrijite de 
dumneata furajarea după greutatea și 
producția fiecăreia ?", „Ce măsuri ai luat 
azi pentru a feri puii de boli ?" etc. Ele 
nu vor putea căpăta răspuns corespunză
tor decît din partea unor colectiviști 
conștiincioși, cunoscători ai metodelor 
zootehnice înaintate.

Duminica, sala căminului primește 
sute de oaspeți. Conferențiari de la sta
țiunile experimentale Măgurele și Stu- 
pini — aflate în apropiere — prezintă 
expuneri despre „Agricultura regiunii 
Brașov într-o nouă etapă de dezvoltare", 
„Metode avansate în legumicultura", 
„Căile sporirii efectivului și productivi
tății la vacile cu lapte” etc.

Biblioteca folosește uneori sala încă
pătoare a căminului pentru a organiza 
consfătuiri cu colectivistele care fac 
parte din cercurile de citit, despre impor
tanța dezvoltării apiculturii și sprijinul 
pe care ele pot să-l dea acestei ramuri. 
Din două în două săptămîni au loc întîl- 
niri cu tineri, la care se organizează „Că
lătorii’ pe hartă, r.Prin gospodăriile co
lorare fnuuașe din regiunea noastră"), 
CDMorbin cu colectiviștii fruntași asu
pra experienței dobindite de ei în mun
că, sărbătorirea unor colectiviști fruntași, 

doua

seri științifice distractive („Minuni în e- 
prubetă“, sau „Știați că...“) cu teme le
gate de aplicațiile științei în producția 
agricolă etc. Aceste manifestări cultu
rale se țin în limita timpului pe care-l 
lasă disponibil lucrările agricole sau cînd 
vremea este nefavorabilă lucrului în 
cîmp.

Ce ar mai dori
colectiviștii

Am stat de vorbă cu cîtiva tineri, mem
bri ai formațiilor artistice ale căminului 
(fanfară, orchestră, echipă de teatru, re
citatori, cititori artistici, soliști, instru
mentiști). Ne-au spus că după amiază 
sau seara ar putea prezenta la locul lor 
de muncă și la „coltul roșu' scurte pro
grame artistice. Același lucru îl doresc 
și ceilalți colectiviști, care ar fi bucu
roși ca interesantele acțiuni initiate la 
cîmp sau la „coltul roșu* să antreneze 
în și mai mare măsură pe artiștii ama
tori.

Am întrebat la biblioteca comunală: 
„Ce cărți noi ati primit „Cele mal noi 
sînt din martie' — ni s-a răspuns. O 
aprovizionare mal promptă ar fi de do
rit, mai ales în ceea ce privește cartea 
agrotehnică. Colectiviștii ar privi, fără 

îndoială, cu interes afișe care să popu
larizeze caseta de broșuri agricole tipă
rite de Editura agrosilvică și care — 
venite în număr mic în comună — au 
fost difuzate deocamdată în rîndul bri
gadierilor. Listele bibliografice de re
comandare pe brigăzi și echipe sînt, de
sigur, utile și bibliotecara s-a îngrijit să 
le întocmească, dai ele ar trebui înso
țite de planuri personale de lectură pen
tru cît mai mulți colectiviști, îndeosebi 
pentru tineri, care așteaptă și doresc o 
îndrumare concretă privind studierea cu 
continuitate a problemelor ce-i preocu
pă potrivit ramurii de producție în care 
lucrează. Nu am întîlnit, de asemenea, la 
bibliotecă, la „colțul roșu', în fața se
diului gospodăriei, vitrine ale cărților a- 
gricole nou intrate în bibliotecă, panouri 
„Cititori despre cărți' prin care colec
tiviștii, buni cititori, să recomande cărți 
citite de ei, arătînd ce rezultate au ob
ținut prin aplicarea metodelor recoman
date în aceste lucrări.

Organizația U.T.M. a gospodăriei co
lective din comuna Cristian are în față 
un cîmp larg de activitate educativă. 
Sub conducerea organizației de partid, 
comitetul organizației U.T.M. popu
larizează acțiunile căminului, își dă spri
jinul în pregătirea lor și chiar sugerează 
conducerii acestuia teme legate de viața 
tinerilor colectiviști.

Dar posibilitățile sînt departe de a fi 
epuizate. Iată că, de pildă, tinerii din 
Cristian ar dori să cunoască mai îndea
proape metodele legate de agrotehnica 
soiurilor de grîu de înaltă productivitate. 
Ar fi util ca organizația U.T.M. să ini
țieze, cu sprijinul căminului, un ciclu de 
seri de întrebări și răspunsuri : „Ce e 
nou în cultura griului', prin care învă
țămintele ce vor fi culese din recolta 
dobîndită în acest an și planul de pro
ducție al gospodăriei, privind dezvoltarea 
acestei culturi să fie puse la îndemîna 
tinerilor colectiviști. Un număr și 
mai mare de tineri s-ar apropia de fru
moasa îndeletnicire de crescător de ani
male în gospodăria colectivă, dacă șî 
organizația U.T.M. s-ar preocupa mai în
deaproape de propaganda cunoștințelor 
zootehnice, a căror însușire va fi un 
imbold pentru ei. Apoi, entuziasmul ti
nerilor pentru o muncă plină de roade, 
în scopul consolidării gospodăriei colec
tive, ar trebui îndreptat în mai mare mă
sură către îngrijirea și sporirea unei în
semnate bogății a acestei gospodării co
lective : întinsa pășune naturală. Cît de 
atrăgătoare ar putea fi serbările cîmpe- 
nești ale tineretului, în cadrul cărora 
munca patriotică să se îmbine cu dis
tracția, cu cîntecul șl jocul !

Pentru educarea tinerilor din gospodă
ria colectivă în spiritul atașamentului 
față de gospodărie, al întrajutorării, al 
grijii pentru calitatea muncii lor, de o 
reală eficiență ar fi organizarea periodică 
a sărbătoririi fruntașilor. Căminul cul
tural din Cristian a organizat cîteva 
reușite manifestări de acest fel- Pre- 

*

1

Sîmbătă seara tinerii colectiviști trec pe la căminul cultural să consulte programul de a
’ zi.

luată în cadrul „duminicii cultural-spor
tive a tineretului", de pildă, această for
mă de activitate ar contribui ca expe
riența celor mai buni să fie însușită de 
toți tinerii.

Pentru ca asemenea posibilități să fie 
folosite, esențială este, fără îndoială, 
inițiativa organizației de bază U.T.M., le
gătura ei strînsă cu masa tineretului din 
gospodărie. Dar nu e mai puțin necesară 
nici îndrumarea pe care ar trebui s-o 
primească din partea comitetului orășe
nesc U.T.M. De orașul Brașov aparțin 
comune — cum este Cristianul — avînd 
unități agricole socialiste puternice, cu 
un specific de producție complex, multi
lateral. De aceea comitetul orășenesc 
U.T.M. trebuie să acorde o mai mare 
atenție îndrumării muncii politice de 
masă desfășurată de organizațiile U.T.M. 
din aceste comune : el poate colabora cu 
Palatul culturii din Brașov pentru orga
nizarea unor acțiuni model la locul de 
muncă al tinerilor colectiviști, la cămin 
și la colțurile roșii ale gospodăriilor co
lective, pentru a generaliza experiența 
existentă în acest domeniu.

Sînt cerințe izvorîte dih preocupările 
actuale ale colectiviștilor din Cristian, 
care sînt însuflețiți — ca și cei din cele
lalte comune și sate ale țării — de mă
rețul program, apropiat inimii lor, de 
dezvoltare a agriculturii socialiste, elabo
rat de partid.

...O zi de muncă culturală printre ei — 
strîns îmbinată cu activitatea pe ogoare 
și la ferme — ne-a dat imaginea unei 
munci entuziaste, îndreptate spre conti
nua înflorire a gospodăriei.

T. GHEORGHIU
Foto: O PLEÎIAN



Noi cadre 3000 ore
de rutieriști
De curînd, în comuna Ru- 

căr, raionul Muscel, re
giunea Argeș, s-a des

chis o școală de conductori 
de tractoare rutiere. Cursu
rile vor dura 3 luni și jumă
tate și sînt frecventate de 80 
de elevi din diferite între
prinderi aparținînd tuturor 
D.R.E.F.-urilor din țară.

Elevii au asigurate condiții 
optime de viață și învățătură, 
precum și pentru desfășura
rea practicii de producție, pe 
care o fac în atelierul meca
nic al I.F.-Rucăr.

Lecțiile teoretice și 
sînt ținute de cadre 
cialitate, ingineri și
din D.R,E.F.-Argeș și I. F. Ru- 
căr și I.M.F.F. Pitești.

Cursanții desfășoară o mun. 
că perseverentă pentru însu
șirea temeinică a cunoștințe
lor teoretice și practice, hotă
rîți fiind să devină muncitori 
cu o înaltă pregătire profesio, 
nală.

Utemiștii Edy Ionel, Ursu 
Grigore, Dinu I. Gheorghe, 
Diaconescu Gheorghe. Nede- 
lescu Emil, Schidor Hie, Po
top Gheorghe și Zaharia N. 
loan sînt fruntași în însuși
rea cunoștințelor teoretice și 
practice.

practice 
de spe- 
maiștri

-j—j dimineață înso- 
p rită. Pe Iu- 

ciul plumburiu 
ai Dunării se Intîlnesc 
și se salută remor
chere și vase de pa
sageri. Undeva, în a- 
propierea portului 
Giurgiu, un qrup de 
oameni, îmbarcați pe 
o dragă, sondează 
albia bătrlnului Danu- 
biu. M-am apropiat 
de locul unde se a- 
flau macaralele. Am 
aflat că scafandrul 
Dumitru lonescu este 
pe fundul apei și cer
cetează un remorcher 
scufundat cu ani și 
ani în urmă. El comu
nică, din cînd in cind, 
date noi cu privire ia 
locul unde se află 
scufundat vasul.

N-a trecut mult 
timp și iată ci în 
grupul celor ce aștep
tau cu nerăbdare noi 
semnale din adine uri 
sosesc și scafandrii 
losif Tamaș și Dan G 
Petre. După ce au as
cultat cîteva sfaturi 
ale tovarășului Ion 
Medeșsanu, șeful sal
vatoarelor nr. 1 și nr. 
2, iși fixează bine pe 
cap căștile cenușii ri 
coboară și ei în apa.

La puțini vreme 
Insă cei trei scafandri 
au apărut la suprafa
ță. Sarcina fusese în
depliniți. In curînd, 
încă un remorcher va 
fi scos din a dineuri, 
iar fierul vechi va fi 
trimis ofeiiriilor. Ari-

PLEȘA LEONTIN
elev

Adevărata
și falsa 

colegialitate
(Urmare din pag. l-a)

rău", „a-l pîri” etc. Nimic mai 
fals. A fi bun coleg înseam
nă a fi bun prieten, iar 
prietenii adevărați nu-și iartă 
nimic $i cu atât mai puțin 
cînd e vorba de principii, de 
comportare în momente im
portante ale vieții.

Și doar Chiriță n-a fost cri
ticat pentru slăbiciuni mă
runte, neînsemnate. A nu i le 
arăta deschis, a nu le con
damna este aproape identic 
cu a te solidariza cu ele, a i 
le încuraja. Acesta nu mai e 
un ajutor, un act de colegia
litate, ci o comportare falsă, 
necolegială, netovărășească, 
strict individualistă. Bine 
subliniază această idee in 
scrisoarea sa tânărul inginer 
gălățean Haltrich Johann: 
„Tineretului nostru de tip nou 
îi sînt străine manifestările 
de individualism și coco lovire 
a greșelilor'.

Ce putem spune despre a- 
semenea afirmații cum e aceea 
făcută de fruntașa clasei res
pective, eleva Lucia Postelni- 
cu, și anume că toate aceste 
abateri sînt niște „dulci ni
micuri* și ca „mai ușor ții 
minte, mai târziu, ziua cînd ai 
luat un 3 decît pe aceea tn 
care ai luat un 10". De, ei ii 
dă mina să-și planifice amin
tirile în acest fel! Nu știu 
dacă și acelora care au cam 
prea multi de 3, incit nu peste 
cîțiva ani, ci chiar de pe a- 
cuma cred că încurci „amin
tirile plăcute" ale zilelor tn 
care au luat nota 3.

Totuși, uite că s-a găsit ci
neva care să vină in ajutorul 
Luciei, tocmai de la Cehu 
Silvaniei. Cavalerul fără nu
me (se vede că i-a fost rușine 
sa semneze) zice „sînt de per
fect comun acord". Ei, bravo, 
amice — ar sări un erou ea- 
ragialesc — să știi că-mi 
placi. Numai că rîndurile tale 
cam bîlbîite îți trădează re
pede singurul și meschinul 
scop: acela de a-i da Luciei 
o întâlnire pe cînd urma să 
vii în Capitală. Vezi, sa nu 
nimerești de-a dreptul în vreo 
comedie. Pentru unii ca tine, 
nu numai nopțile, dar și zilele 
pot deveni... furtunoase.

Toate celelalte scrisori, da, 
sînt manifestările unor prie
teni adevărați, chiar dacă sînt 
necunoscuți. ai lui Chiriță, ai 
Luciei si ai celorlalți. în ele 
bate o inimă sinceră, colegia
lă, prietenoasă, se manifestă 
o conștiință nouă. Vorbind, 
cele mai multe, despre forța 
și rolul colectivului, sînt ele 
însele cea mai grăitoare ma
nifestare a faptului că egois
mul și egocentrismul au tot 
mai multi și hotărîți adver
sari. Am putea cita spre 
exemplificare, pasaje întregi 
din scrisorile unor tovarăși 
ca eleva N. Lungu din Boto
șani, profesorul G. David din 
Reghin și alții, care, povestind 
fapte asemănătoare cu cele 
din clasa a Xl-a G a Școlii 
medii „Gheorghe Șincai" din 
Capitală, arată cum lucrurile 
s-au îndreptat tocmai prin 
grija și manifestarea adevăra
tei colegialități a colectivului 
de elevi.

Da, înțelepciunea populară 
rămîne aceeași: adevăratul 
prieten la nevoie se cunoaște!

fel cursul navigabil al 
Dunării este curățat, 
iar materialele de pe 
navele scufundate sînt 
recuperate.

Tovarășul Ion Me- 
deșeanu mi-a spus :

— Scafandrii noștri, 
Dumitru lonescu, losif 
Tamaș, Dan Petre și 
Alexandru Pîrvan do
vedesc o bună pregă
tire. Căliți în lupta 
eu apele, lucrînd cu 
promptitudine și cu
rei, ei înfruntă difi
cultățile adîncurilor... 
Tofi au lucrat cite 
3000 de ore sub apă, 
aducind la suprafață 
sute de mii de kg de 
fier vechi.

PAUL ISAR 
profesor

Construcții noi in G.A.C.
'igada de constructori •
GA.G „Aurel Vlaicu” din 
comuna Cîndeșfi, raionul 

Focșani, a începui de curînd lu
crările la unele obiective prevă
zuta spre a fi executate încă în 
acest an. Astfel membrii acestei 
brigăzi au fumat fundafia maga
ziei de cereale care va avea o

de combustibil

La Depoul de automotoare 
C.F.R. din Arad lupta 
pentru realizarea de eco

nomii este pe prim plan. Re- 
medlind pierderile de combus
tibil ce se ivesc pe parcurs 
sau in depou, folosind rațio
nal forța motoarelor, munci
torii reușesc să economisească 
cantități sporite de combus
tibil.

Astfel numai In 20 de zile 
ale lunii mai, în depoul nos
tru au fost înregistrate 16.432 
kg motorina economie față de 
norma tehnică de consum. în 
același timp s-au economisit 
și mari cantități de uleiuri 
speciale de motor și trans
misie.

In fruntea celor care an 
realizat cele mai însemnate 
economii se situează mecanicii 
utemiști Ioan* Bar și Emeric 
Superar care lucrează pe au
tomotorul 935, Vasile Mihail- 
covici care lucrează pe auto
motorul 977 și mulți alții

ION LUCA
montor

36 vagoane și aucapacitate de 
pregătit materialele necesare pen
tru celelalte construcții : un grajd 
pentru 60 de vaci, o îngrășătorie 
pentru 100 de porci, o puiernifă 
pentru 1 000 de păsări.

O bună parte din materialele 
de construcfie sînt procurate din 
resurse locale. Cărămida, de
exemplu, este fabricată cu posi- 
bHități proprii. La procurarea
materialelor și la executarea lu
crărilor de construcfie, o 
bufie însemnată și-o aduc 
colectiviști» mobilizafi de 
nizafia U.T.M.

CONSTANTINESCU
COSTICA 
colectivist

confri- 
tinerii 
orga-

AL.

Folosesc

Cine plătește?
■j- a depozitul Combinatului 
/ de îngrășăminte azotoase 

Roznov, sosesc utilaje și 
piese pentru montaj fi pleacă 
de aici pentru alte întreprinderi 
diferite materiale.

Așadar pe data de 25 mai a.c. 
a sosit și autocamionul cu nr. 
33863 B de la ICECIIIM Bucu
rești cu șoferul loan Boeru 
și achizitorul Constantin Ungu- 
reanu pentru a ridica cîteva țevi 
și tablă V 2 A. După ce au făcut 
formele respective, la ora 14 
s-au prezentat la tovarășul Nico- 
lae Dorogan, gestionarul Combi
natului de îngrășăminte azotoa
se, rugîndu-l să le elibereze a- 
ceste materiale.

Insistențele lor au fost însă 
zadarnice. Foarte comod, Nico- 
lae Dorogan s-a îmbrăcat zicînd: 
„eu nu lucrez decît pînă la orele 
14 și nu mă interesează după 
această oră nimic”, deși progra
mul lui era și este pînă la ore
le 14,45, iar eliberarea acestor 
materiale nu dura decît un sfert 
de oră.

Așa s-a făcut că doi oameni 
cu un autocamion de 4 tone au 
fost nevoiți să piardă timp pre
țios așteptând pînă a doua zi la 
ora 7,30.

Serviciul aprovizionare (de 
care aparține gestionarul în 
cauză) și-a pus întrebarea, cine 
suportă aceste cheltuieli ? O 
să spună probabil simplu: 
ICECHIM București fiindcă nu 
e întreprinderea noastră”. Cred 
că și cei vinovați știu, că orice 
întreprindere din țară este a 
noastră, și numai a noastră a 
celor ce muncim, și nimeni nu-și 
poate permite ca oalele sparte 
din propria-i comoditate, să fie 
plătite de altcineva.

ONEA ION 
opera tor-chim ist

din plin
utilajele

/n portul Brăila peste 85 
la sută din lucrări se exe
cută mecanizat. Portul 

este înzestrat cu tractoare, re
morci, macarale portale, maca
rale plutitoare de 5 tone și de 
15 tone, un excavator, autosti- 
vuitoare, automacarale etc.

Datorită folosirii din plin a 
capacității de lucru a acestor 
mașini și utilaje, planul pe pri
mele 4 luni ale anului în curs 
a fost realizat în proporție de 
100,55 la sută. Pe luna aprilie, 
de pildă, majoritatea conducă
torilor de mașini și utilaje și-au 
depășit eu mult planul de lucru. 
Astfel, macaralele electrice de 
chei au încărcat cu 6 882 tone

mai multe mărfuri, aut o stivui- 
toarele cu 11380 tone, iar ute- 
mistui Cioară Constantin care 
lucrează pe un excavator a în
cărcat și descărcat cu 4.196 
tone mai multă piatră spartă 
față de plan.

Aceste rezultate se datoresc 
bunei folosiri a acestor mașini 
și utilaje de către cei care le 
mînuiesc. Se evidențiază în mod 
deosebit Ștefan Drocan, Dănila 
Călin, Gheorghe Istrate, Vasile 
Pătrașcu, Nicu Dulgheru și echi
pele de întreținere care exe
cută la aceste mașini lucrări de 
întreținere și reparații de bună 
calitate.

ION TOADER 
economist

Brigada pomicolă de la G.A.S. Popești-Leordeni, București în plină activitate : se culeg cireșele 
Foto: AGERPRES

Organizare

Tineri muncitori din Oradea, participant la excursia de sfîrșit de 
săptămînă, în drum spre „Cetatea Șoimilor"

Foto: E. POPPER
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Absolvind
clasa a Vll-a

L
a Școala medie (școală 
nou înființată) din co
muna Bucecea, raionul 
Botoșani există două clase a 
Vil-a. Majoritatea elevilor 
sînt pionieri și formează îm
preună detașamentul nr. 1 al 

unei unități de pionieri frunta
șe pe raion.

Pionierii acestei unități iu
besc deopotrivă cartea și mun
ca, școala și gospodăria colec
tivă. Adunările lor pionierești 
cuprind teme care-i ajută să 
înțeleagă de ce trebuie să în
vețe bine și foarte bine și 
cum anume, cum să se ajute 
între ei și ce metode să folo
sească pentru însușirea temei
nică a cunoștințelor.

Participînd la adunări pio
nierești ca cele pe tema „Din 
realizările dobîndite în anii 
regimului democrat-popular în 
regiunea Suceava", „Frumoa
să, bogată ești patria meail, „Iți 
mulțumim partid iubit” și al
tele, pionierii au înțeles mai 
bine îndatorirea ce o au de a 
se pregăti să fie de folos pa
triei. Copiii din Bucecea văd 
crescînd sub ochii lor realiză
rile de astăzi: Fabrica de za
hăr „Șiretul1*, gospodăria agri
colă colectivă, casele noi și 
frumoase, școala care s-a tran
sformat în ultimii ani în școa
la medie, internatul și atâtea 
altele.

•w

PE SCURT

■j; utocarul, urmat de 
șirul motociclete
lor, părăsește Ora
dea, îndreptîndu-se 
spre șoseaua Cluju
lui. Natura proas
pătă, în primele 

ore ale dimineții, îi întîmpină 
pe excursioniști cu belșugul ei 
de verdeață și flori. Șoseaua a- 
learga netedă, străbătînd sate și 
eomune înșirate de-a lungul dru
mului. Prima oprire. Comuna A- 
leșd — centru de raion. Ex
cursioniștii, muncitori* tehnicie
ni, ingineri și funcționari de Ia 
I.I.S. din Oradea — în majori
tate tineri — fac un scurt po
pas. Apoi își continuă drumul 
printre dealuri și păduri inun
date de verdeață. O altă oprire* 
ultima, înainte de a începe ade
vărata excursie. In satul Peștiș, 
rămîn autocarul și motocicletele, 
iar oamenii pornesc mai departe. 
Ghidul, maistrul sculer Nagy Er
nest, bun cunoscător al acestor 
locuri și pasionat turist, îi con
duce pe Valea Sîntei. Firul a- 
pei, limpede și zglobiu, Pîrîul 
Șoimilor, îi petrece cale de vreo 
6 km. Jur împrejur dealuri înal
te, în depărtare munți și pă
duri de fag. Pe aproape, pe-o 
culme se profilează ruinele unei 
vechi cetăți — unul din obiec
tivele excursiei. La poalele dea
lului, care să tot aibă 500—600 
m înălțime, excursioniștii fac un 
popas. Gustare, cîteva minute 
de odihnă și ghidul îi invită la 
urcuș. Sus, pe culmea dealului, 
ruinele Cetății Șoimilor.

Jos, în vale, s-a aprins focul 
de tabără și excursioniștii co
boară imbiați de jocul flăcărilor 
și de aroma slăninei prăjite. In 
jurul focului, s-a întins masa, pe 
iarbă verde. Frigările, pregătite 
din vreme, slănina și grătarul 
improvizat constituie puncte de 
atracție în meniul zilei. în orele 
de odihnă de după amiază s-a 
cintat, s-iu spus glume și isto
rioare vesele, băieții au orrani- 
sat na meci de fotbal. Alții au 
porait-o prin pădurea învecinată 
în căutare de flori și plante me
dicinale. Apoi, cînd soarele în
cepu să coboare la orixont, în 
poiană, tinerii s-au așternut la 
joc.

S-au întors seara.
Fed or losif — muncitor scu

ler. Keizer Carol, Garai Alexan
dru, Bran losif, maistrul Balog 
Alexandru, tînăra muncitoare 
Mate Tereza și mulți alții au a- 
firmat pe drept cuvint că 
excursia a fost foarte interesan
tă, eă s-au simțit de minune, ei 
au văzut nenumărate frumuseți.

...într-adevâr la I.I.S.-Ora-

dea turismul a devenit o tradi
ție. Comisia de turism, în cola
borare cu comitetul U.T.M. și 
cel sindical, 8e preocupă de or
ganizarea unor excursii cît mai 
plăcute, cît mai recreative și în 
același timp educative.

In deschiderea sezonului din 
acest an, prima excursie s-a or
ganizat Ia Peștera de Ia Me- 
ziad. In perspectivă, colectivul 
de muncă al acestei întreprin
deri va avea prilejul să viziteze 
fabrica de sticlă de Ia Pădurea 
Neagră, și totodată frumusețile 
naturale din acele locuri. Prin
tre excursiile de sfîrșit de săp- 
tămînă ce se vor organiza mai 
figurează și vizitarea Peșterii de 
la Zece Hotare, a unui masiv 
din Munții Apuseni. Iar în fi
nalul sezonului, tinerii vor 
cipa Ia o drumeție de 
prin Munții Bihorului.

Asigurarea condițiilor 
punzătoare de transport* 
narea obiectivelor strict turistice 
cu cele educative, organizarea 
unor jocuri și activități distrac
tive, recreative, constituie de a- 
semenea preocuparea comisiei de 
turism și a Comitetului U.T.M. 
de la această întreprindere, reu
șind ca de fiecare dată să satis
facă cerințele și așteptările pa- 
sionaților excursioniști.

• In turneul final al campiona
tului masculin de handbal au fost 
programate ieri la Ploiești două 
întîlniri. Echipa Tehnometal Timi
șoara a confirmat din nou forma 
bună din ultimele partide, reușind 
să întreacă pe campioana țării Di
namo București, cu 15—14 (8—6), 
intr-un meci de mare luptă. In cea
laltă partidă Steaua București a 
învins cu 28—12 (10—6) pe Știința 
Timișoara.
• Activitatea de ciclism conti

nuă în Capitală. Astăzi, pe șo
seaua București—Urziceni se va 
da startul de la km 11,5 într-o 
cursă pe echipe contracronometru- 
lui contînd pentru campionatele 
Capitalei. Seniorii vor parcurge 
un traseu de 80 km, iar juniorii 
de 40 km. Duminică dimineața de 
Ia ora 9, pe un circuit din cartie
rul Giulești (blocurile noi) se dis- 
pută campionatul de semifond al 
BucurestiuluL
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VIORICA CLONDA

la fiecare loc de muncă
(Urmare din pag. 1)

fiind sortimentele 
valoroase.
examen dat la par- 
F. Termenul de în- 
exploatării era pînă

acestea 
cele mai

Primul 
chetul 43 
cheiere a 
la sfîrșitul anului trecut. Bri
gada nu a așteptat însă sfîr
șitul anului. Ea a terminat 
de exploatat parchetul înain
te de termen cu cîteva săp- 
tămîni. Folosind la maximum 
ziua de lucru și utilajul, mem
brii brigăzii au realizat o pro
ductivitate fizică de 2,800 
metri cubi în loc de 1,600 m-c. 
cît era planificat Printr-o 
exploatare bine organizată, 
brigada a dat peste plan 629 
metri cubi de lemn, din care 
417 metri cubi de lemn de 
lucru și 65 metri cubi de lemn 
de rezonanță, cu 20 mai mult 
decît cantitatea planificată. 
In acest parchet, brigada lui 
Macovei a realizat o econo
mie la prețul de cost de 
pesțe 40.000 lei. Așa dar, bri
gada a trecut primul examen 
cu „foarte bine" ceea ce a 
făcut să fie evidențiată la pa
noul de onoare al întreprin
derii. în 1962, specificul mun
cii lor s-a schimbat, odată cu

locul de muncă, fapt care 
le-a cerut tinerilor tăietori 
noi cunoștințe profesionale. 
Parcela 46 pe care brigada a 
exploatat-o recent, este for
mată dintr-o pădure tînără, 
care se întinde pe o supra
față de peste 30 de hectare. 
Expresia „terminat de exploa
tat" este relativă aici, deoa
rece pădurea există și în pre
zent. Membrii brigăzii nu au 
avut sarcina să taie această 
pădure, în întregul ei, ci nu
mai să creeze condiții optime 
de dezvoltare a ei. în acest 
parchet a trebuit mai multă 
atenție în muncă. Trebuia 
deci ca la fiecare doborîre să 
se calculeze precis locul de 
cădere a fiecărui copac, și, 
mai ales, într-o pădure dea
să, lucrul acesta nu-i ușor. 
Parchetul a fost terminat 
înainte cu o lună față de 
termenul stabilit. De la acest 
loc de muncă s-au extras 
3.936 metri cubi lemn, cu 106 
metri cubi lemn de lucru pes
te plan. Pădurea va crește 
mai frumoasă în viitor. Lu
crătorii ocolului silvic le-au 
adus și ei felicitări pentru 
atenția cu care au lucrat aici.

Iată-i acum pe membrii bri*

găzii din nou la lucru în 
parchetul 47 — Demăcușa. Și 
aici brigada vrea să scoată 
mai mult lemn de lucru, să 
termine de exploatat parche
tul cu mult timp înainte de 
termen. în fiecare seară unel
tele sînt pregătite, verificate, 
îngrijite, pentru ca a doua 
zi, lucrul să înceapă o dată 
cu primele raze de soare ivi
te printre cetinișuri. Tinerii 
motoriști Mihai Copciuc și 
Iasinovschi Dumitru care au 
venit de la cursul de califi
care își controlează fierăs- 
traiele mecanice „Drujba", 
corhănitorii pregătesc țapine- 
le, se controlează zilnic fu- 
nicularul tip „Mîneciu" cu 
care a fost înzestrată briga
da. în consfătuirile de briga
dă, organizate la locul de 
muncă, și urmate de demon
strații practice s-a discutat 
și continuă să se discute fie
care particularitate a muncii 
tăietorului de pădure, de ce 
tăierea trebuie să fie cît mai 
scurtă, de ce este necesar să 
se folosească catargul pînă la 
„Pleasnă", se discută despre 
corhănit etc. într-una dintre

consfătuiri s-a discutat des
pre problema sortării lemnu
lui, despre necesitatea ca bri
gada să respecte în mod rigu
ros planificarea cantităților 
de lemn ce trebuie să le scoa
tă din exploatare. In alte rîn- 
duri, la propunerea organiza
ției U.T.M. din exploatare, 
au fost invitați la aceste dis
cuții ingineri și tehnicieni, 
care au ținut în fața tineri
lor din brigadă expuneri pe 
diferite teme. Toate acestea 
au făcut ca brigada să mun
cească tot mai bine.

Membrii brigăzii de tăie
tori din parchetul 47 de la 
întreprinderea forestieră Mol- 
dovița sînt hotărîți ca pe vii
tor să muncească și mai 
bine. Hotarîrea lor se și vede 
în faptul că în noul parchet, 
datorită muncii lor organiza
te, a noilor mecanisme intro
duse, reușesc să realizeze zil
nic o productivitate fizică de 
peste 2,600 metri cubi lemn 
față de 1,200 metri cubi cît 
este planul. In același timp 
ei se străduiesc să scoată din 
pădure cît mai mult lemn de 
calități superioare.

• Pe stadionul Strachov din ca
pitala R. S. Cehoslovace începe 
astăzi după-amiază tradiționalul 
concurs international de atletism 
„Dinamoviada". La startul probe
lor vor fi prezenți peste 200 de 
atlefi și atlete din U.R.S.S., R. P. 
Polonă, R. D. Germanii, R. P. 
Bulgaria, R. P. Romînă și R. S. 
Cehoslovacă. Concursul atleților 
dinamoviștl din cele 6 țări se a- 
nunjâ deosebit de interesant de
oarece în loturile participante fi
gurează numeroși performeri cum 
sînt campionul olfmpic Savlakad- 
ze, Irina Press, Bakarinov 
(U.R.S.S.), Szivotzki (R.P.U.). Klaus 
fR.D.G.), Trousil (R.S.C.), Vamos 
(R.P.R.) ș.a.

(Agerpres)

Așteptăm oaspeți dragi!

Vizitele organizate la gospo
dăria agricolă colectivă „Uni
rea* din Bucecea, la GJLS. 
Cătămărăști și Călinești, la 
brigda S.M.T. și întâlnirile pe 
care le-au avut pionierii cu 
specialiști în agricultură i-au 
făcut să îndrăgească și mai 
mult această muncă, să se ori
enteze mai bine în alegerea 
profesiunii.

— După ce am vizitat cres
cătoria de păsări din satul Bo- 
hoghina, comuna Bucecea, 
ne-am dat seama că acesta-i 
sectorul în care vom munci și 
noi. Ne-am hotărît să lucrăm 
aici chiar după terminarea 
clasei a șaptea. E o muncă 
frumoasă, ne place mult — 

ne-au spus pionierele Elena 
Floraru și Aecoboaie Angela 
din clasa a Vil-a A.

— Sora mea lucrează în 
sectorul zootehnic. Aiutînd-o 
de mai multe ori, am îndrăgit 
și eu această muncă. După ce 
termin clasa a Vil-a voi urma 
o școală tehnică care pregă
tește cadre în această speciali
tate — ne-a mărturisit Elena 
Corduneanu. Colega ei, Băr- 
bălată Elena, a luat aceeași 
hotărîre.

Aurica Onofrei are numai 
medii de 9 și 10. Ea s-a hotă
rît să urmeze școala medie din 
comuna lor. Apoi va urma 
agronomia, dorind să se în* 
toarcă în comună inginer a-> 
gronom.

Silvia Lupu, președinta uni- 
ții (tot numai cu medii de 9 
și 10) visează să devină me
dic și să lucreze în satul ei, 
să se îngrijească de sănătatea 
colectiviștilor de care s-a la- 
gat atât de mult.

Pionierii Lache Ion, Ono
frei Valentin, Ghelaru Mihai, 
Bîrdu Ioan se și văd mînuind 
cu pricepere tractoarele colec
tivei. Ei sînt hotărîți sa urme
ze o școală unde se pregătesc 
tractoriști. Majoritatea pionie
rilor clasei a Vil-a de la Școa
la medie din Bucecea și-au ex
primat dorința de a urma școli 
tehnice agricole. Chiar și cei 
care vor urma școala medie 
sînt hotărîți să-și aleagă apoi 
profesiuni în care să fie de 
folos comunei lor: ingineri a- 
gronomi, profesori, medici.

Drumul parcurs de pionierii 
din Bucecea pînă la această 
hotărîre sînt orele de clasă, 
de practică agricolă, orele de 
muncă patriotică, pe ogoarele 
gospodăriei colective sau gos
podăriei de stat, vizitelor fă
cute la G.A.C., G. A. S. sau 
S.M.T. în cadrul cărora pio
nierii s-au întâlnit cu colecti
viști fruntași, mulgători, în
grijitori de păsări sau tracto
riști. Aceștia le-au vorbit de
spre satisfacția pe care le-o 
aduce munca în gospodărie și 
despre frumusețea meseriei 
lor. Despre acestea le-a vorbit 
pionierilor și președintele gos
podăriei colective, Gheorghe 
Irimia și secretara comitetului 
comunal de partid, tovarășa 
Natalia Alupoaie.

Pionierii claselor a Vil-a de 
la Școala medie din Bucecea 
știu că pentru a-ți însuși ori
ce meserie e nevoie mai întâi 
să înveți bine. In perioada 
care a mai rămas pînă la în
cheierea anului școlar și pînă 
la examenele de absolvire și 
de admitere, ei sînt sprijiniți 
să se pregătească temeinic.

ILAR IA CHIȚIMIA 
-----•-----

(Urmare din pag. 1)

Erau anii cînd a pornit asaltul 
pașnic al tractoarelor pe 
34M0.000 de ha, încă neatinse 
de plug. Era o sarcini de o am
ploare nemaivăzută. Astăzi, fos
tele pimînturi înțelenite dau 
roade de o bogăție extraordinari 
— au m pare că a treia parte 
din producția de cereale « Uniu
nii Sovietice. In conștiința mea 
s-a statornicit o adinei admi
rație pentru P.C.US. care mo
bilizează imensele energii ale 
constructorilor comunismului la 
înfăptuirea unor sarcini mărețe 
cum ru • mai cunoscut istoria.

Da, ■ wi mare prilej de 
bucurie pentru poporul nostru 
vizita delegației de partid fi 
guvernamentale sovietice. Vom 
fi nespus de fericiți fi mindri 

poporului

frate sovietic ce realizări am 
obținut sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, ce minunat au rodit pe 
pămîntul patriei noastre ideile 
nemuritoare ale leninismului.

La această discuție cu cîțiva 
tineri de la Uzinele de utilaj 
chimic București a participat fi 
Constantin Oprea, lăcătuș meca
nic și elev la seral în clasa a 
VIII-o. Legătura dintre acest 
ultim amănunt fi cele de mai 
sus este următoarea : cînd a 
aflat de apropiata vizită a dele
gației sovietice în țara noastră, 
Constantin Oprea s-a hotărît să- 
și sporească eforturile în însu
șirea limbii ruse. Nu pentru un 
calificativ mai mare la școală, 
d pentru ci, cine știe, poate va 
ev ea prilejul să adreseze direct 
în limba rusă prietenilor țării 
noastre euvintul de salut pe 
care i-l dictează inima.

Sesiune științifică
între 3 și 5 iunie va avea 

loc în Capitală sesiunea ști
ințifică a Institutului pentru 
proiectări de laminoare, a- 
vînd tema : „Realizări și ten
dințe în construcția laminoa- 
relor în industria siderurgică 
din R. P. Romînă".

Sesiunea care se va des. 
fășura In 4 secții de specia
litate : tehnologică, utilaje
de laminoare, electrică și 
construcții industriale, va 
dezbate problemele legate de 
proiectarea Iaminoarelor care 
vor intra în funcțiune în 
perioada planului de 6 ani și 
în anii următori. Vor fi pre
zentate 42 de referate de 
specialitate în care sint evi. 
dențiate succesele obținute 
pînă acum în construcția de 
laminoare în țara noastră și 
măsurile care trebuie luate 
în vederea proiectării și exe
cutării noilor laminoare la 
nivelul tehnicii celei mai îna
intate.

La lucrările sesiunii iau 
parte specialiști din exploa
tare, din construcția de uti
laje și instalații pentru ir- 
minoare, din institutele de 
cercetări și proiectări și din 
alte întreprinderi colabora
toare. (Agerpres)

e—

Ministrul Marii Britanii Ia 
București, James Dalton 
Murray, a oferit vineri seara 
o recepție cu ocazia sărbătorii 
naționale a Marii Britanii, 
ziua nașterii Reginei Elisabeta 
a Il-a.

La recepție au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Mi
hail Petri, adjunct al ministru
lui Comerțului Exterior, Ște
fan Bălan, adjunct al minis
trului învățămîntului și Cul
turii, deputați ai Marii Adu
nări Naționale, membri ai 
grupului parlamentar romîn 
pentru relații de prietenie 
Romînia—Anglia, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

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

(Agerpres)



DE PESTE oferit
de V. A. Zorin in cinstea 

delegației R.P.R.
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ff. £ Hrușciov a participat 
Ia inaugurarea noului Palat 
al pionierilor de la Moscova

GENEVA 1 (Agerpres). — La 1 
iunie reprezentantul sovietic în 
Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare, V. A. Zorin, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R33., a oferit un dejun în 
cinstea delegației Republicii Popu
lare Rocnîne.

La dejun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
au luat parte membri ai deega- 
t>îior sc. e* d fi romtnă.

Dezvăluiri la un Congres Corespondență telefonică specială din Moscova

MOSCOVA 1 Agerpres). — 
TASS transmite : Cu prilejul 
Zilei Internaționale a copilu- 
Iul, la Moscova a avut loc 
inaugurarea festivă a noului 
Palat al pionierilor și elevi
lor din UJLS.S.

La festivitatea deschiderii 
a luat parte N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
El a felicitat pe copiii sovie
tici care au primit de ziua 
lor acest dar minunat și le-a 
urat petrecere voioasă și utilă 
a timpului liber în noul palat.

N. S- Hrușciov a dat
înaltă apreciere muncii arhi- 
tecților și constructorilor so
vietici care au creat acest 
edificiu. El a subliniat că ar- 
hitecții și pictorii au folosit 
bine relieful, au manifestat 
mult spirit inventiv, multă 
pricepere și mult gust 
tistic.

In același timp, N. S. Hruș- 
ciov a mulțumit comsomoliș- 
tilor care prin munca lor au 
grăbit terminarea construcției 
palatului

„Rușine, 
Gaitskell!"

Ț n rîndul copiilor de vîrstă 
/ școlară domnește o stare 

ce neliniște** constata 
ziarul „Le Figaro" Intr-o relatare 
despre comunicările prezentate în 
cadrul actualului Congres al fe
derației Asociațiilor părinților de 
elevi de liceu din Franța. Citind 
din raportul prezentat de unul din 
liderii acestei federații, ziarul a- 
rată că în rîndurile copiilor din 
primele clase ale școlilor secun
dare franceze se înregistrează „o 
s^are de tristețe, scepticism, refu
zul ce a face orice efort, tendința 
către evazionism*. „Mal neliniști
tor, adaugă ziarul, este faptul că 
în rîndurile copiilor se constată și

de revoltă” față de con- 
, în care trăiesc și studiază. 
După părerea ziarului, care ci

tează în acest sens datele oficiale 
reproduse în cursul dezbaterilor, 
una din cauzele acestei „crize de 
conștiință" în rîndurile copiilor o 
constituie lipsa unui număr sufi
cient de localuri de școală cores
punzătoare, sistemul inechitabil de 
repartizare a copiilor în diferite 
instituții de învățămînt fără a ține 
seama de preferinjele lor — zia
rul citează în acest sens „creșterea 
numărului elevilor care nu pot 
intra în învăfamîntul tehnic" — și 
numărul prea mare de elevi în 
fiecare clasă.

reacții 
difiile Tn rîndurile ce urmează aș 

vrea să vă redau cîteva din în
semnările unei zile. Prima în
semnare este intitulată :

Trenul merge spre răsărit

ar-

Sesiunea Comitetului Executiv
al F. S.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în ziua de 
31 mai la cea de-a 25-a se
siune a Comitetului Execu
tiv al Federației Sindicale 
Mondiale, unde a prezentat 
raportul cu privire la situa
ția internațională și îndepli
nirea programului de acțiuni 
și a rezoluțiilor adoptate de 
cel de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial, Louis Saillant, 
secretarul general al F.S.M., 
a subliniat că evenimentele 
care au avut loc în ultimele 
cinci 
liniei 
V-lea

de acțiuni al sindicatelor în 
actuala etapă.

Una din sarcinile funda
mentale ale F.S.M., a subli
niat raportorul, constă in a 
da un nou impuls luptei ma
selor de oameni ai muncii 
pentru pace și dezarmare. 
Secretariatul F.S.M. a hotă
rît să examineze împreună 
cu conducerea Consiliului 
Mondial al Păcii problema 
contribuției F.S.M, și a cen
tralelor sale sindicale națio
nale la pregătirea și desfă
șurarea cu succes a Congre
sului mondial pentru dezar
mare generală și pace de la 
Moscova.

Liderul Partidului labu
rist, Gaitskell, și-a asu
ma* o sarcină lipsită de 

demnitate : luînd cuvîntul în 
fața membrilor organizației 
„Tinerii socialiști", la Skeg
ness, el a căutat să justifice 
in fel și chip poziția detesta
bilă a Comitetul Executiv 
Național al partidului, care a 
amenințat cu excluderea din 
partid pe luptătorii marcanți 
pentru pace, pe motiv că spri
jină Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace de la Moscova.

Gaitskell s-a dedat la a- 
tacuri împotriva partidului 
comunist și a altor organiza
ții progresiste.

Aceste declarații au stîmit 
o dezaprobare vădită a celor 
prezenți.

Indignarea membrilor orga
nizației „Tinerii socialiști” a 
fost provocată, de asemenea, 
și de recunoașterea lui Gaits
kell că conducerea partidului 
laburist renunță la planurile 
de naționalizare a marelui 
concern „Imperial Chemical 
Industries” în cazul cînd par
tidul laburist va veni la pu
tere. Această recunoaștere a 
fost întîmpinată cu exclama
ții „rușine I”

Demonstrație studențeasca
ta Tokio

5.tudenții universității parti
culare „MeidsV', una din 
cele mai mari universi

tăți din Tokio, au boicotat la 
31 mai cursurile, protestînd îm
potriva hotăririi administrației 
de a majora cu 10 000 de yeni 
taxele de studii.

Studenții au baricadat ieșirea

din universitate și s-au întrunit 
intr-un miting în cadrul căruia 
au cerut administrației să re
nunțe la hotărîrea sa.

Ei au cerut, de asemenea, să 
fie reprimiți în universitate doi 
studenți, excluși pentru partici
parea lor la luptă împotriva ma
jorării taxelor de studii.

Ciocniri între studenți 
la Lisabonași poliție

â genția France Presse re- 
latează că joi după- 
amiază studenții de la 

Universitatea din Lisabona au 
organizat pe străzile orașului 
un „marș al tăcerii".

Coloana studenților s-a în
dreptat spre clădirea Ministe
rului Educației Naționale, dar 
poliția a intervenit cu brutali
tate, încercînd să-i împrăștie 
pe manifestanți.

Ciocnirea dintre studenți și 
poliție a provocat serioase 
perturbații în circulația vehi
culelor.

France Presse reamintește că 
„doliul academic", care constă, 
printre altele, în neprezenta- 
rea studenților la cursuri și la 
examene, continuă, în ciuda 
faptului că mai sînt cîteva zile 
pînă la terminarea anului uni- 
veristar.

Studenții cer aprobarea de 
către autorități a sărbătoririi 
„Zilei studentului". Această 
cerere a fost respinsă cu cîteva 
săptămîni în urmă de către 
autorități. Studenții cer, de a- 
semenea, îmbunătățirea condi
țiilor de studiu și de viață.

Zilele trecute cele două tre
nuri ce trebuiau să por
nească spre Altai erau 

conjurate de o mulțime de 
meni. 400 tineri constructori 
Moscova, lucrători ai celui 
mare trust de construcții 
lume, „Glavmoskstroi", plecau 
pentru cîteva luni spre regiunile 
pămînturilor desțelenite pentru 
a-i ajuta pe tovarășii lor. Este o 
frumoasă tradiție. In 1961 con
structorii Moscovei au ridicat în 
Altai 11 elevatoare, au predat 
locatarilor cheile a 120 de apar
tamente, iar micuților le-au des
chis ușile unei școli noi. Cîteva 
vagoane sînt ocupate de... instru
mente : macarale, excavatoare, 
buldozere, cum s-ar spune „în 
vizită dar nu cu mîna goală".

Printre tinerii constructori sînt și 
cîțiva... veterani. Așa, de pildă, 
Mihail Vovcenko a fost ales acum 
4 ani organizatorul de comsomol 
al primului tren al tinerilor con
structori din Moscova.

întrebat de 
dorință are, 
scurt :

— Să plec 
al tineretului.

Și toți i-au 
vadă dorința

în- 
oa- 
din 
mai 
din

un radioreporter ce 
Mihail a răspuns

cu al o sutelea tren

urat din inimă să-și 
îndeplinită.

la festival

Piotr Bolotnikov. Studenții din 
Moscova vor fi reprezentați de
colegi ai lor de la universitatea
„Lomonosov", de la Institutul de
arhitectură și de la Institutul de
cinematografie. Delegația viitori
lor cineaști va avea un colet în 
care se vor afla cîteva cutii me
talice iar în cutii cîteva sute de 
metri de peliculă cinematografi
că pe care au fost imprimate sce
nele unui film consacrat Festiva
lului de la Viena. Subiectul se 
bazează pe o întîmplare reală : 
o delegată sovietică pe nume 
Katia s-a pierdut de tovarășii ei. 
Singură într-un oraș străin ea 
s-a întîlnit cu un fînăr din Repu
blica Federală Germană, Peter, 
un dușman pe față al Festivalului, 
ale cărui prime cuvinte au fost : 
„Noi nu ne putem înțelege". 
Dar seara, cînd Katia și-a găsit 
în sfîrșit prietenii din delegația 
sovietică (bineînțeles după o 
serie de întîmpiări pline de sem
nificație și firește de ...umor), la 
despărțire Peter îi strînge mîna. 
Tn sufletul acestui om au apărut 
primele urme de căldură.

în rolurile principale ale filmu
lui „Pădurea vieneză" joacă tînă- 
ra actriță Jana Prohorenko, de 
care vă amintiți probabil din fil
mul „Balada soldatului" și Hel
muth Kirher rtudent al școlii tea
trale din Mtinchen.

scurt memento Caragiale

ce va fi 
Konstantin 
Caragiale 
comemo-

loc o seară Caragiale 
prezidată de scriitorul 
Simonov. Seri literare 
vor avea loc cu prilejul 
rării a 50 de ani de la moartea
scriitorului la Leningrad și Riga, 
Chișinău și Alma-Ata.

„știința șt omenirea"
ceastă însemnare am făcu
t-o pe baza informațiilor 
date de tov. Vladimir 

, redactor al unui nou
sovietic în curs de 

anuar ce poartă 
.Știința și omenirea".

Keler,
anuar • 
pariție, 
tlul ....
nuarul acesta unic în lume 
mărește să dea pe înțelesul

a- 
ti- 
A- 
ur- 

___ t.__ ___ r - . tu
turor un tablou limpede al celor 
mai noi realizări științifice și teh
nice. „Tainele planetei Venus" 
„Pămîntul fără pustiuri", „Omul în 
vîrstă de 1750000 ani — 
iată doar 3 titluri din cele 30 
de articole înserate în anuar. 
Autorii lor se numără printre cei 
mai cunoscuți savanți din lume. 
Se poate spune pe drept cuvînt 
că anuarul „Știința și omenirea" 
constituie o adevărată tribună 
științifică „la cel mai înalt ni
vel", o lucrare menită să contri
buie la înțelegerea și prietenia 
între oameni.

lată cîteva însemnări ale unei 
singure zile din Uniunea Sovie
tică.

AL. STARC
aragialo este un talent mul- 

~ le biciu
iește năravuri și mora

vuri ale burgheziei ; Caragiale 
depășește cu mult hotarele țării 
sale numărîndu-se printre cei 
mai mari scriitori ai Europei".

Aceste rînduri din articolul 
criticului de artă Irina Ogorodni
kova stau mărturie înaltei apre
cieri de care se bucură în Uniu
nea Sovietică opera marelui nos
tru scriitor. Nu totdeauna poți 
încadra literatura în cifre și totuși 
cifra de 200000 (tirajul operelor 
lui Caragiale în U.R.S.S.) este 
mai mult decît edificatoare.

Piesele lui Caragiale s-au jucat 
la 12 teatre, schitele, 
articolele sale s-au 
mai multe limbi ale 
Uniunii Sovietice.

La începutul lunii 
Moscova la Casa scriitorilor, sub 
auspiciile Uniunii Scriitorilor, Co
mitetul de stat pentru relații cul
turale cu străinătatea, Asociația 
de prietenie sovieto-romînă și 
altor organizații obștești va avea

Caragiale este un tal 
filaferal ; Caragialt Moscova, Iunie 1962.

ConsiliuluiHotăriri aleHe două frenuri vor pleca 
din aceeași gară a Mosco
vei peste cîteva săptămîni. 

Destinația : Helsinki — Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studen
ților. Cine vor fi pasagerii ? 
Acum la această întrebare este 
mai greu de răspuns. Din zecile 
de mii de tineri sovietici care 
se întrec în concursuri artistice și 
sportive pentru cinstea de a face 
parte din delegația sovietică, 700 
vor pleca în Finlanda. Printre ei 
va fi și cosmonautul nr. 1 al lu
mii, Erou al Uniunii Sovietice, 
luri Gagarin, în vederea marii 
întîlniri a tineretului lumii se 
pregătește orchestra studenților 
de la Conservatorul din Moscova, 
repetă cu asiduitate tinerii bale
rini de la Teatrul Mare, se antre
nează pentru a obfine noi recor
duri pe stadioanele Finlandei, 
luri Vlasov, Valerii Brumei și

radioactive a lui 
care înconjoară 

perturba echilibrul 
americane nu 

altceva decît

luni confirmă justețea 
generale a celui de-al 
congres și programului

Dedesubturile anulării
unui abonament

Aspect al represiunilor poliției 
salazariste împotriva studenți
lor portughezi. Polițiști ocu- 
pînd clădirea universității din 

Coimbra.

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Federația Mondială a oame
nilor de Știință a dat publici
tății o declarație care 
condamnă S.U.A. pentru că 
intenționează să efectueze ex
periențe nucleare la mare 
înălțime, iar anterior au lan
sat în spațiul cosmic o mare 
cantitate de ace din cupru.

în declarația semnată de 
cunoscutul fizician englez 
prof. Cecil Powell, președin
tele Federației, se arată că 
aceste experiențe au o influ
ență directă asupra mediului 
în care se află planeta noa
stră și pot să îngreuneze cer
cetările astronomice și cos
mice.

Multe academii și institute 
s-au pronunțat deja împotri
va acestor experiențe, se a- 
rată în declarație. Nici o țară 
nu are dreptul să schimbe în 
mod unilateral mediul în care 
se află Pămîntul. în declara
ție se cere Organizației Na
țiunilor Unite să creeze un 
comitet științific internațio
nal special care să examineze 
consecințele experiențelor de 
acest fel, precum și propune
rea ca țările care intenționea
ză să efectueze asemenea ex
periențe să prezinte acestui 
comitet suficiente informații 
despre proiectatele experien
țe și să se abțină de la efec
tuarea lor pînă ce comitetul 
își va prezenta raportul și va 
primi aprobarea organului co
respunzător al O.N.U.

ticol intitulat „S.U.A. provoacă 
mînia atomului", Există temeri, 
scrie ziarul, în legătură cu faptul 
ca exploziile americane în regi
unea centurii 
Van Allen 
Pămîntul vor 
sau. Experiențele 
urmăresc nimic 
scopuri militare, subliniază ziarul.

Ziarul „Unita" scrie despre te
merile cercurilor științifice mon
diale în legătură cu posibilitatea 
ca în urma exploziei bombei cu 
hidrogen americane în Cosmos 
„să se ivească o primejdie se
rioasă pentru omenire din cauza 
perturbării echilibrului cosmic*.

nuvelele și 
tradus în 
popoarelor

iunie la

Muncitorimea spaniolă continuă lupta

ROMA 1 (Agerpres). — Ziarele 
italiene scot în evidență marea 
primejdie pe care o prezintă in
tenția S.U.A. de a efectua o ex
plozie nucleară la mari înălțimi.

Ziarul „Avânți" a publicat un ar-

NEW YORK 1 (Agerpres). 
„Casa Albă a anulat abona
mentul la ziarul „New York 
Herald Tribune", unul din cele 
zece cotidiene primite de pre
ședintele Kennedy și de con
silierii săi". Această hotărîre, 
după cum anunță agenția As
sociated Press, a fost luată in 
legătură cu faptul că Jiew 
York Herald Tribune* s-a în
cumetat să publice amănunte 
legate de excrocheria săvir- 
șită de milionarul american 
Estes, care a făcut mare vil- 
vă. Mai mult decît atît, ziarul 
a publicat în prima pagină 
fotocopia unei scrisori care 
începea cu cuvintele „Dragă 
Billie* și la sfîrșitul căreia 
era semnătura : „Cu cele mai 
bune urări, Lyndon’.

ADDIS ABEBA 1 (Ager
pres). — TASS transmite : 
La Addis Abeba a avut loc 
prima ședință a sesiunii în 
deplasare a Comitetului spe
cial al O.N.U- pentru înfăptui
rea declarației cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale- 
Comitetul a discutat declara
ția subcomitetului său pentru 
problemele petițiilor cu pri
vire la necesitatea de a se as
culta declarațiile verbale ale 
petiționarilor. S-a anunțat că 
s-au primit petiții de la re
prezentanții Kenyei și Repu
blicii Sud-Africane.

Reprezentantul S- U. A a 
propus imediat să nu se dea 
cuvîntul petiționarului din 
Kenya, deoarece nu se știe, 
chipurile, pe cine reprezintă 
el. El a fost sprijinit și de 
reprezentanții Australiei și 
Angliei.

Reprezentantul sovietic, V. I. 
Oberemko, a criticat atitudi
nea colonialiștilor. tn tot 
cursul lucrărilor comitetului, a 
arătat el, reprezentanții pu
terilor coloniale se pronunță 
împotriva ascultării petiționa
rilor, nu vor să audă părerea 
popoarelor africane și nu vor 
să rezolve problema colonia
lă, Cererea delegatului sovie
tic de a fi ascultați toți peti
ționarii a fost sprijinită de 
majoritatea membrilor comite
tului- Pentru această propu

nere au votat 13 din cei ÎS 
membri prezenți.

Luînd apoi cuvîntul, petițio
narul din Kenya a arătat cu 
indignare că puterile colonia
le nu îndeplinesc declarația 
O .N U. cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale Vorbito
rul- s-a pronunțat împotriva 
creării de baze militare pe te
ritoriile țărilor africane, de
oarece ele amenință în pri
mul rîr.d statele africane

AceasTă scrisoare i-a 
trimisă lui Esus de vicepre- 
ședm:e.e S-U-A-, Lyndon John
son. „Vă f2c cunoscut, scria 
Johnson, că mformat
despre propunerea dv. pe oa
menii care vor lua hotărîrea 
definitivă in această proble
mă. Sper că rezul^tul va fi 
favoraod*.

Potrmx spuselor ziarului, 
este vorba de numirea, in 
urma recomandării lui Estes, 
a unui tarecare William Met- 
taxa imr-un post important 
in Departamentiil Agricultu
rii din statul Texas.

Estes avea nevoie de „un 
om al său* pentru mașmați- 
unile .egale de retribuția 
pentru depozitarea rezervelor 
g^tvemamentaie de cereale și 
de achiziționarea de loturi de 
pămint de la fermierii săraci, 
precum și pentru a-i determi
na pe fermieri să semneze 
acte ipotecare a unor de
pozite inexistente.

Judecind după relatările 
presei, Estes a înșelat multa 
companii financiare, convin- 
gindu-le să-i acorde credite 
pentru aceste depozite ima
ginare. Pentru ca să fie și mai 
convingător, el a schimbat 
numerele unor depozite și le-a 
prezentat ca imobile abia 
cumpărate.

„Adevăratul secret al suc
cesului lui Billie Estes, după 
cum recunoaște comentatorul 
american Drew Pearson, este 
sistemul politic american în 
care banul joacă rolul hotărî- 
tor în campaniile politice".

Rewlu laoțieni incakă 
acordul pentru 

încetarea focului

MADRID 1 (Agerpres). — Din 
Spania sosesc tot mai des știri 
despre victoriile pe care oamenii 
muncii le-au obținut în cele mai 
diverse ramuri ale economiei prin 
lupta grea și istovitoare, în con
dițiile terorii polițienești perma
nente.

In partea de sud a Spaniei, In 
regiunea orașului Jerez-dela Fron- 
tera, 5 000 de muncitori construc
tori au smuls patronilor obligația 
de a semna un nou contract co
lectiv care să le satisfacă reven
dicările.

In Asturia continuă să rămînă în 
inactivitate minele societății „Fa
brica de Mieres", care numără a- 
proximativ 3 000 de muncitori. 
Din acest grup face, de asemenea.

PE SCURTg
BERLINUL OCCIDENTAL. 

La invitația organizației vest* 
berlineze a Uniunii studenți
lor liberali, la 31 mai a sosit 
în Berlinul occidental o dele
gație de studenți și aspiranți 
din U.R.S.S. Delegația, con
dusă de L. S. Mosin, vicepre
ședinte al Comitetului organi
zațiilor de tineret din UR.S.S., 
va vizita Berlinul occidental 
timp de 10 zile.

MOSCOVA. — Prințul No
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, și-a exprimat do
rința ca fiul și nepotul său 
să-și facă studiile în Uniunea

Sovietică. La 31 mai, ei au 
sosit la Moscova.

WASHINGTON. — Agen
ția United Press Internatio
nal anunță că cercările ofi
ciale din S.U-A, au confirmat 
că deficitul actualului buget, 
pe anul financiar 
sfîrșit la 30 iunie 
7.000.000.000 dolari.

care ia 
va fi de

— Confe-BUENOS AIRES.
derația Generală a Muncii din 
Argentina a publicat un co
municat în legătură cu succe
sul grevei generale de 24 de 
ore din 29 mai, în care se 
spune că „In această zi mun-

XIZNG KUANG 1 (Ager
pres). — Postul de radio „Vo
cea Laosului" anunță că 
ciuda 
trupele 
continuă să 
eliberate din

In cursul 
atac, rebelii 
Mai la 50 de kilometri sud- 
vest de Attopeu (în regiunea 
de sud a Laosului). Forțele 
patriotice au trecut la contra 
atac și au respins pe rebeli 
izgonindu-i din Ban Mai. în 
timpul acestei operațiuni, ele 
au făcut inofensivi un număr 
de soldați inamici, capturînd 
totodată muniții și alt echipa
ment militar.

Rebelii au lansat un atac 
și în regiunea de nord a Lao
sului, pornind din orașul 
Huoi Sai de unde fugiseră 
anterior trecînd peste granița 
cu Tailanda. dar unde au re
venit la ordinul ofițerilor a- 
mericani.

insucceselor 
lui

în 
suferite, 
Nosavan 
regiunile

Fumi 
atace 
Laos.
unui

au cucerit Ban
asemenea

Adolf Eichman

a fost executat

IERUSALIM. — Agenția 
Reuter comunică că la 1 iu
nie în închisoarea din apro
pierea Tel Avivului a fost 
spinzurat Adolf Eichman, con
damnat pentru exterminarea 
in masă a evreilor.

PE SCURT
citorii argentineni au dat un 
răspuns hotărît și categoric 
celor care ar vrea să subor
doneze interesele țării intere
selor anumitor grupuri locale 
și altor grupuri internaționa
le*1. Greva a paralizat activi
tatea industrială atît în capi
tală cît și în provincia Buenos

ALGER. — După cum re
latează agenția France Pre
sse, bandele teroriste din 
O.A.S. au pus la cale în ziua 
de 31 mai Ia Alger o serie 
de atentate care au provo
cat moartea a 17 persoane, 
majoritatea din rindul popu
lației musulmane, I

Acțiuni provocatoare
ale poliției vest-berlineze

BERLINUL OCCIDENTAL 
(Agerpres). — TASS trans

mite : Urmînd un plan dina
inte stabilit, detașamente ale 
poliției vest-berlineze au să- 
vîrșit la 30 mai incursiuni în 
mai multe stații ale căii ferate 
orășenești de pe teritoriul Ber
linului occidental, aflate sub 
controlul Republicii Democrate 
Germane. Polițiștii au cerut să 
fie scoase din vitrinele așezate 
în stații, numerele ziarului 
„die Wahrheit“ (organ al or
ganizației din Berlinul occi
dental a P.S.U.G.). Acest ziar 
a demascat acțiunile provoca
toare ale poliției vest-berli
neze în timpul incidentului 
care a avut loc la 23 mai la

1
frontiera dintre Berlinul occi
dental și R.D.G. și a adresat 
un apel poliției să lupte pen
tru normalizarea cît mai grab
nică a situației din Berlinul 
occidental.

Personalul stațiilor a refuzat 
să îndeplinească aceste cereri 
ilegale ale poliției vest-berli
neze. Nesocotind protestele fe
roviarilor din R.D.G., polițiștii 
vest-germani au vopsit în ne
gru toate vitrinele stațiilor 
care cuprindeau numerele zia
rului „Die Wahrheit“. Un func
ționar al căii ferate orășenești, 
după cum anunță ziarul, a fost 
arestat de poliția vest-berli- 
neză.

parte mina „Nicolasa", unde la 
începutul lunii aprilie au izbucnit 
primele greve, care au cuprins a- 
poi alte provincii die Spania.

Minerii au coborît la 30 mai în 
abataj și în prezent continuă 
greva „brațelor încrucișate”. Ei 
protestează împotriva manevrelor 
întreprinse de patronii acestor 
întreprinderi, care încearcă să în
șele pe mineri la calcularea spo
rurilor de salarii.

Autoritățile polițienești, căutînd 
să înăbușe grevele, continuă a- 
restările și represiunile. In Asturia, 
la mina „Baltazara", unde 200 de 
mineri au organizat o grevă „a 
brațelor încrucișate", poliția a a- 
restat un miner, care, din cauza 
istovirii, a lost nevoit să iasă la 
suprafafă. La Barcelona, unde cel 
pu|in 10 000 de muncitori se află 
în grevă, poliția se dedă la acte 
samavolnice. In dimineața zilei de 
30 mai poliția a arestat în acest 
oraș 30 de muncitori, care che
mau pe tovarășii lor la continu
area luptei.

Dar și acolo unde muncitorii au 
reluat lucrul, el nu au depus ar
mele șl șhau păstrat întreaga ca
pacitate de luptă. Astfel metalur- 
giștli din Biscaya au hotărît acum 
să organizeze în fiecare zi greve 
de o oră pînă cînd vor fi puși în 
libertate toți tovarășii lor arestați 
de autoritățile franchiste pentru 
participare ia greve. Chiar în 
prima zi după adoptarea acestei 
hotăriri, la întreprinderile indus
triale din Bilbao — principalul 
oraș al acestei provincii — a- 
proximativ 45 000 de muncitori au 
organizat o grevă „a brațelor în
crucișate*.

de Miniștri al U.R.S.S
MOSCOVA. 1 

Presa sovietică .. 
tărîrea Consiliului de Miniș
tri al U-R.S.S. care stabilește 
că, în scopul creșterii coin
teresării materiale în spo
rirea producției animaliere, 
începînd de la 1 iunie 1962 
prețurile de achiziție la vitele 
și păsările vîndute de colho
zuri statului, precum și pre
țurile pentru vitele și păsa-, 
rile predate statului de sov
hozuri și alte întreprinderi 
și organizații agricole de 
stat se majorează.

Corespunzător cu aceasta, 
în vederea stabilirii unei co
relații mai juste între prețu
rile de achiziții și cele de 
vînzare cu amănuntul se 
majorează în mod temporar 
prețurile la carne și produse 
de carne.

Totodată este publicată Ho- 
tărîrea Consiliului de Mi
niștri al U.R-S.S. cu privire 
la 'reducerea începînd de la 
1 iunie a prețurilor de stat 
cu amănuntul la zahăr, țesă
turi din fire artificiale de 
viscoză și la confecțiuni din 
aceste țesături.

Presa publică de asemenea 
chemarea C.C- al P.C.U.S. și 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. către poporul sovie
tic în care se subliniază im
portanța și necesitatea ace
stor măsuri.

(Agerpres). — 
publică Ho-

e

INTERATOR-r'
KIEV 1 (Agerpres). — La 

centrul de calcul al Acade
miei de Științe a R.S.S. Ucrai
nene a fost realizată o mași
nă electronică care rezolvă în 
mod automat sisteme simple 
și complexe de ecuații dife
rențiale, necesare elucidării 
celor mai actuale probleme 
ale științei, tehnicii și indus
triei.

Mașina poate fi folosită 
pentru comanda automată a 
mașinilor-unelte, pentru re
zolvarea problemelor impor
tante din domeniul hidroaero- 
dinamicii, radiotehnicii și me
canicii construcțiilor.

Noua mașină denumită „In- 
terator-l“ soluționează pro
blemele împreună cu mașini
le de calcul cu funcționare 
continuă (mașini de modela
re). Această „cooperare" a 
dat rezultate remarcabile. 
Au crescut considerabil efi
ciența mașinilor de modelare 
și viteza calculelor.

Dificultățile crescinde 
ale economiei americane

Qf ăptămînalul francez 
„France Observateur" 
publică sub semnătura 

corespondentului său la New 
York, Pierre Gousset, un arti- 

I col consacrat dificultăților 
crescinde ale economiei ame
ricane. „Producția industrială 
a S.U-A., scrie autorul, a stag
nat în perioada octombrie 
1961-ianuarie 1962, pentru a 
nu se ridica de cit cu un punct 
în februarie 1962. Boom-ul 
oțelului nu s-a explicat decît 
prin stocarea unor mari canti
tăți de oțel în vederea grevei- 
Dar cînd aceasta a fost evita
tă, comenzile pentru produse
le siderurgice au început să 
se clatine rapid. Investițiile 
sînt în prezent cu 35 la sută 
mai mici decît cifra prevăzu
tă. Volumul afacerilor Wall 
Street-ului este, de asemenea, 
inferior cu 30 la sută volu

mului perioadei corespunză
toare a anului 1961“• Referin- 
du-se la perspectivele sumbre 
ale economiei americane, ca 
urmare a stagnării tot mai 
accentuate a producției, 
„France Observateur" scrie: 
„Bursa anticipează în general 
asupra mișcărilor conjunctu
rii : deja, numeroși economiști 
prevăd o nouă recesiune ame
ricană pentru anul 1963“. Zia
rul ara : mai departe că pro
misiunile făcute de candidatul 
Kennedy în preajma alegerii 
sale ca președinte referitoare 
la promovarea unei politici 
de expansiune economică nu 
au fost traduse în fapt. In 
prezent, relevă săptămînalul, 
„tot mai mulți oameni de 
afaceri americani conștienți 
își dau seama că nu mai pot 
ignora provocarea lansată eco
nomiei americane de dezvolta

rea economică rapidă și regu
lată a Uniunii Sovietice"-

Referindu-se în continuare 
la problema șomajului, ziarul 
arată că actualmente în S.U.A- 
numărul șomerilor este în 
continuă creștere, șomajul de
venind structural- Actualmen
te — scrie France Observateur 
— potrivit calculelor consilie
rului economic al fostului pre
ședinte Truman, Leon Keyser- 
iing, cifra totală a șomajului 
nu a scăzut începînd din 1954 
sub 6 la sută din totalul for
ței de muncă, iar în ce pri
vește numărul șomerilor to
tali, aceștia au reprezentat, 
începînd din 1958 o cifră per
manent superioară procentu
lui de 5,5 la sută din totalul 
forței de muncă. Trebuie să 
se țină seama, scrie în conti
nuare săptămînalul, de faptul 
că totalul forței de muncă a

crescut în ultimii 10 ani cu 
10 milioane de persoane apte 
de muncă, provenite din ge
nerația tînără apărută pe 
piața mîinii de lucru, ceea 
ce face ca la același procent 
numărul absolut al șomerilor 
să fie mult mai mare.

Printre cauzele creșterii șo
majului în S.U.A., autorul ar
ticolului citează automatiza
rea, al cărei prim efect este 
aruncarea pe drumuri a mii 
de muncitori. „Ceea ce dis
tinge investițiile prezente de 
cele din trecut — arată 
„France Observateur" — este 
că ele se fac în „profunzi
me" (adică în întreprinderi 
deja create), ceea ce nu a dus 
la crearea de noi întreprin
deri care să cuprindă mina 
de lucru liberă. Rezultatul a 
fost că numărul brațelor de 
muncă folosite în industrie a 
scăzut- Numărul șomerilor — 
continuă ziarul — a crescut 
de la 1,6 milioane în 1953 
la 3,2 milioane în 1954, la 4 
milioane în 1960 și la peste 
5 milioane în 1961". în 
aceeași perioadă, continuă 
„France Observateur", numă
rul „șomerilor sub 19 ani a 
crescut de la 500 000 la 
1 000 000".

O altă cauză a creșterii 
îngrijorătoare a numărului 
șomerilor, scrie autorul, este 
potrivit părerii unor econo
miști americani cu autoritate, 
folosirea incompletă a capa
cităților de producție-
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