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în campaniade toamnă!

Mindria chimiei romînești — 
Combinatul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice Onești. 
La instalația de obținere a izo- 
propilbenzenului lucrează nu
meroși tineri operatori chimiști. 
Pe unii din aceștia, Ștefan Sa- 
vin, Gheorghe Popa, Teodor 
Teodoresou și Grațian Chișiu 
(de la stînga la dreapta) îi în
fățișează fotografia de față. 
Bucuria de pe fețele lor expri

mă satisfacția muncii.

ÎNDEPLINIT

0 școală la aire învață
loti tinerii muncitori

• Minerii din cel mai mare ba
zin carbonifer al tării — Valea 
Jiului — au îndeplinit planul de 
producție pe primele 9 luni ale 
anului cu 6 zile mai devreme. In 
perioada care a trecut din acest 
an, ei au extras peste prevederi 
aproape 95 000 de tone de cărbune 
de bună calitate. Productivitatea 
muncii, exprimată in tone de căr
bune pe post a crescut față de 
cea planificată iar valoarea eco
nomiilor realizate prin reducerea 
prețului' de cost în primele 8 luni 

anului depășește cu 5 000 000 
angajamentul luat pe întregul

ale 
lei 
an.

• La începutul acestei săptă- 
mîni in regiunea Dobrogea erau 
peste 20 de întreprinderi din in
dustria republicană cu planul în
deplinit pe primele 3 trimestre ale 
anului. Printre colectivele frunta
șe se numără cele ale Fabricii de 
ciment din Medgidia, trustului mi
nier regional Dobrogea și altele.

întreprinderile industriale șl u- 
nitățile economice din regiune au 
obținut numai în primele 8 luni 
ale anului, economii suplimentara 
la prețul de cost în valoare 
aproape 20 000 000 lei, sumă 
aproape 3 ori mai mare decît 
gajamentul anual.

de 
da 

an-
I

Plenara lărgită
Experiența întreprinderilor fruntașe arată că la obținerea 

rezultatelor bune în producție o influență foarte mare o are 
Creșterea continuă a nivelului de pregătire profesională a 
muncitorilor.

Pentru a generaliza experiența dobîndită în întreprinde
rile gălățene privind organizarea și buna desfășurare a 
cursurilor de ridicare a calificării profesionale a tinerilor 
muncitori, Comitetul orășenesc U.T.M. Galați a organizat 
recent o consfătuire, la care au participat: directori, ingi
neri șefi, șefi de secții, maiștri, secretari ai comitetelor 
U.T.M. din întreprinderi, responsabili ai posturilor utemiste 
de control, lectori care au predat la cursurile de ridicare a 
calificării, tineri fruntași

Total depinde 
de organizareCine răspunde de organizarea cursurilor? mă oare a fost de participanții— La noi la ganizarea cursurilor de ridicare a calificării, ne-am ocupat îndeaproape atît conducerea întreprinderii cît și comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. — arăta la consfătuire tovarășul Mircea Marinescu, director general al Șantierului Naval Galați.Era necesar să fie precizat acest lucru deoarece așa cum s-a arătat la consfătuire au existat și cazuri cînd unele conduceri de întreprinderi (la întreprinderea textilă Galați) sau organe sindicale au înțeles greșit ce anume responsabilități le revin în legătură cu organizarea și buna nare a cursurilor de a calificării.Iată în acest sens asigurat conducerea uzinei, sindicatului și

și perspectivele de dezvoltare tehnică a utilajului, ținînd seama de gradul de pregătire teoretică și practică a muncitorilor s-a stabilit ca în uzină să funcționeze 8 cercuri de ridicare a calificării.
în

Iată o proble- mult discutată la consfătuire, șantier, de or-

funcțio- ridicarecum s-acolaborarea dintre comitetul comitetul
La căminul 

culturalPeste 200 de colectiviști din Flămînzi s-au întîlnit zilele acestea, la căminul cultural, cu o brigadă științifică din Iași. Membrii brigăzii — un inginer agronom, un zootehnist, un medic, un fizician și un jurist — au răspuns la întrebările puse de colectiviști în legătură cu unele privind succesele _ _ nostru pe drumul construirii socialismului, lupta " “ stre pentru apărarea și consolidarea păcii, mijloacele de ridicare a producției agricole, vegetale și animale, precum și diferite realizări ale științei și tehnicii.De la începutul anului și pînă acum, în regiunea Iași au avut loc circa 400 asemenea întîlniri ale brigăzilor științifice cu oameni ai muncii de la sate, la care au participat peste 75 000 de săteni.

probleme poporuluițării noa-

---- o-----

Importante economii
in industria pielăriei

și cauciucului7 241 000 lei economii obțin colectivele întreprinderilor din industria de pielărie-cauciuc în urma aplicării în producție, în cursul acestui an, a peste 500 de inovații. Printre inovațiile mai importante se numără și cele referitoare la elaborarea unui proces tehnologic pentru obținerea unor noi sortimente din piei de porc, perfecționarea mețodei de finisare a pieilor de box etc.
.*■

Studio al artistului

amator la lași
Un studio al artistului amator 

a luat ființă recent pe lingă 
Casa regională a creației popu
lare din Iași. Intre altele, echipa 
de teatru a colectivului de mun
că al Palatului Culturii din lo
calitate pregătește aici piesele 
„Conu Leonida față cti reacțiu- 
nea”, de I. L. Caragiale, și „Un 
musafir neașteptat"’, de Ludovic 
Bruckslein.

producție.U.T.M. la Uzina de tablă subțire din Galați.La nivelul uzinei a fost formată o comisie care să se ocupe de organizarea, de coordonarea și controlarea activității cursurilor de ridicare a

Fiecare — 
la cursul potrivitExperiența multor întreprinderi a dovedit că un rol ho- tărîtor în buna desfășurare a cursurilor de ridicare a calificării îl are selecționarea și încadrarea tinerilor în funcție de gradul de pregătire teoretică și practică.De un real folos în selecțio-

Pe marginea unei consfătuiri 
privind organizarea cursurilor de ridicare 

a calificării în întreprinderile orașului Galați

calificării. Prima măsură stabilită de către comisie a fost de a pune în discuția colectivelor de muncitori, în grupele sindicale, problema organizării și bunei funcționări a cursurilor de ridicare a calificării. Acest lucru a permis comisiei ca la sfîrșitul discuțiilor să tragă cele mai potrivite concluzii. Pe baza observațiilor făcute, comisia a întocmit un plan de măsuri privind modul de organizare și desfășurare a cursurilor de ridicare a calificării. Pornin- du-se de la cerințele curente

narea și încadrarea tinerilor la cursuri, se sublinia la consfătuire, au fost discuțiile pe care organizațiile U.T.M. de la Uzina de tablă subțire le-au organizat cu tinerii din fiecare secție sau atelier. Aici, pe bază de exemple concrete, s-a discutat, demonstrîndu-se tinerilor strînsa legătură ce există între ridicarea calificării și îndeplinirea tuturor indicilor de plan. Adunările generale U.T.M., au fost folosite mai bine în acest sens. Comitetul U.T.M, a ajutat organizațiile din secții să desfășoare

o muncă de cunoaștere a cerințelor pe care le ridică fiecare loc de muncă, a gradului de pregătire, teoretică și practică al fiecărui tînăr. De felul cum organizațiile să lămurească importanța ce o reprezintă ridicarea nivelului depinde în bună măsură, apoi, reușita organizării și funcționării cursurilor de ridicare a calificării.încadrarea muncitorilor la cursuri nu se poate face la în- tîmplare, se sublinia la consfătuire. La acest lucru trebuie pornit de la faptul că într-o întreprindere lucrează muncitori cu pregătire teoretică și practică diferită.La S.N.G. numai după ce a fost cunoscut în fiecare sector și secție care este gradul de pregătire al muncitorilor, au fost stabihte cele 35 de cursuri de ridicare a calificării. Aici s-a mers pe linia de a se forma două grupe distincte pentru fiecare meserie. în prima grupă au intrat muncitori cu categoriile 3—5, iar în a doua, au fost cuprinși muncitori cu categorii superioare de salarizare. Acolo unde a fost cazul, la atelierul de sudură, lăcătușerie etc. au fost formate separat cursuri pentru tinerii care au absolvit recent școlile profesionale. Acest lucru a fost necesar să se facă dacă ne gîndim că acești tineri plecînd nu de mult de pe ban

U.T.M. știu tineretuluiprofesional,

y. DINULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

La o oră de matematică în clasa < IV-a a Școlii medii nr. 34 C. A.Rosetti din Capitală. 
Foto î N. STELORIAN

a Consiliului U. A. S. R.

au
în ziua de 24 septembrie 1962 a avut loc plenara lărgită a Consiliului U.A.S.R.La lucrările plenarei participat activiști ai C.C. alP.M.R., și ai C.C. al U.T.M., reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, președinți ai consiliilor Uniunilor asociațiilor studenților din Centrele universitare și institute de în- vățămînt superior, activiști ai organelor locale U.T.M. care se ocupă de munca în rîndul studenților.Plenara a dezbătut munca politică și cultural-educativă desfășurată în anul universitar. 1961—-1962 și a stabilit mă-

In regiunea Bacău

doșurile ce trebuiesc luate către asociațiile studenților pentru buna pregătire politică, ideologică și profesională a studenților în noul an universitar.Plenara a hotărît convocarea celei de-a IV-a Conferințe pe țară! a U.A.S.R. pentru luna februarie 1963, cu următoarea ordine de zi:— Raportul de activitate al Consiliului U.A.S.R.;— Raportul Comisiei de cenzori ;— Alegerea Consiliului U.A.S.R. și Comisiei decenzori.
Vedere Hin stațiunea balneo

climaterică Slănic-Prahova.
Foto : A. BRĂTULESCU NOTE

Exemplul nostru,

150 000 colectiviști
la invătămmtut

agrozootehnic de masă
In anul de învățămînt agri

col 1962—1963 vor frecventa 
cercurile agrozootehnice de 
masă din regiunea Bacău a- 
proape 50 000 de oursanți, iar 
ciclurile de conferințe 100 000 
da colectiviști. Se organizea
ză cercuri pentru cultura plan
telor de cîmp șl pentru ore- 
șterea animalelor, iar in uni
tățile în care legumicultura, 
pomicultura sau viticultura 
sînt puternic dezvoltate, cer
curi profilate pe aceste ra
muri, în funcție de specificul 
fiecărei unități.

(Agerpres)

UZINA
ihail Platty a fost felicitat în văzul tuturor de 
frezorul Ion Mirică pentru executarea irepro
șabilă a primei matrife de precizie din viafa 
sa. Meșterii stau in cumpănă : în care bri
gadă să-l repartizeze pe sudorul Nicolae 
M. Nicolae ? E doar cel mai bun sudor din
tre tinerii absolvenți ai școlii profesionale. 
Victoria Cristea și Ileana Beancă au fost a- 
prima zi de muncă în uzină pentru calitateapredate din

pieselor executate. Schimbul de mîine al uzinei a făcut 
primii pași in marele proces al muncii. Dar foi ce vrem 
să vă povestim, abia acum începe.

...Sîntem într-o seară de toamnă, la Casa de cultură 
a tineretului din raionul 23 August. Imbrăcați sărbăto
rește apar din toate părțile muncitorii unei mari uzine 
bucureștene. Cei mai tineri însă, unii cu o înfățișare încă 
de adolescenți, sînt reținuți, cîteva secunde, de două fete. 
Li se prinde înainte de intrare, la reverul hainei, cile 
o floare albă cu petalele deschise. în mijlocul florii, 
scrise cu litere aurii, se află inițialele Uzinelor „23 Au
gust“.

Cînd floarea aceasta albă și frumoasă, numită simplu 
insigna de muncitor, este prinsă pe ultimul rever, intrăm 
în sală. Toate locurile sînt ocupate pînă la ultimul 
scaun. Doar în față, cîteva rinduri de scaune sînt rezer
vate. Pe ele s-au așezat, primiți cu aplauze, 230 de fete 

și băieți I Absolvenții școlilor profesionale repartizați la 
Uzinele „23 August I".

E acesta un simplu gest l Nu I E vorba de ceva mai 
mult. De o tradiție nouă, născută în acești ani. In fie
care toamnă, la intrarea în producție, absolvenții școlilor

Noi construcții 
pentru studenti

în diferite 
universitare 
țară sînt în 
strucție noi 
de învățămînt. 
Universitatea „Al. I. 
Cuza“ din Iași a 
început de curînd 
construcția unei 
clădiri pentru fa
cultatea de științe 
naturale, care va fi 
dată în

centre 
din 

con- 
spații 

La

folosință

anul viitor. Două 
noi pavilioane — 
unul cu săli de 
cursuri, iar celălalt 
pentru laboratoare 
— vor intra în 
funcție în cursul a- 
cestui an pe lingă 
Institutul de mine 
din Petroșeni. Noi 
săli de cursuri cu 
o suprafață de a- 
proximativ 10 000

acesta la 
pedagogic 
din Timi- 
asemenea,

mp vor fi termina
te anul 
Institutul 
de 5 ani 
șoara. De
pentru studenții In
stitutului de teatru 
din Tg. Mureș 
află în stadiu 
finisare o sală 
dio.

(Agerpres)

se 
de 

stu-

• •

al celor mari

ea.

„Să valorificăm fiecare bucată de fier vechi“. Sub această chemare a organizației U.T.M. de la Uzinele mecanice din Timișoara, tinerii de aici au pornit o largă acțiune de colectare a fierului vechi. Ei au strîns în această lună 6 500 de kg metal. Exemplul lor este urmat Și de tinerii altor între-

prinderi și instituții din regiune, care au predat pînă acum oțelăriilor peste 1 000 tone de fier vechi.

Prin reducerea consumurilor specifice
Colectivul Uzine

lor chimice Turda 
a realizat în ulti
mul timp însemna
te economii prin re
ducerea consumuri
lor specifice de ma
terii prime, ca ur
mare a aplicării 
unor procedee teh
nologice moderne. 
In procesul de fa
bricare a sodei ca
ustice, de exemplu,

prin introducerea 
metodei de depi
stare radioactivă a 
pierderilor de ma
terii prime se obțin 
anual peste 400 000 
de lei economii. De 
asemenea, în urma 
perfecționării insta
lației de electroliză 
s-a redus consumul 
de energie electrică, 
rezultând economii 
în valoare de 500 000 
lei anual.

La propunerea 
muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicie
nilor uzinei s-a tre
cut la recuperarea 
detexanului din a- 
cidul sulfuric rezi
dual. Prin această 
măsură se realizea
ză, de asemenea, o 
economie anuală de 
peste 100 000 de lei.

4.000 de artiști 
amatori 

în Valea Jiului
In cele 8 cluburi, 10 cămine 

culturale și 53 de săli de cul
tură din Valea Jiului activea
ză aproape 4 000 de artiști 
amatori. De la începutul anu
lui, în aceste lăcașe de cultură 
au avut loc peste 600 de ma
nifestări cultural-artistice, la 
care au luat parte mii de mi
neri împreună cu familiile lor.

(Agerpres)

Sîntem tineri. Iar tinerețea e vîr- 
sta la care mereu, mereu ai ci te 
ceva de învățat. Uneori însă ui
tăm că alături de noi, cei tineri, 
crește, se dezvoltă văzînd cu ochii, 
generația celor mai mici, „puștii", 
cum obișnuim uneori să-i numim. 
La noi, în viața și laptele noastre 
zilnice, ei găsesc exemple. Dar le 
dăm noi întotdeauna exemple bune?

...Mergeam recent cu trenul de 
la Tg. Ocna spre Adjud. In com
partiment, o femeie tinără cu doi 
copii: o iată înaltă, aproape cît 
mama și un băiețel, destul de mare 
și el. A venit controlorul. Femeia 
a prezentat două bilete: pentru ea 
și pentru ietiță.

— Băiatul e mic... a zis 
N-are decît patru ani...

— De ce spui patru mamă cînd 
am șase — a sărit copilul nedu
merit. La toamna cealaită mă duc 
Ia școală...

Femeia l-a smucit pe copil _
sincer ca toți copiii — și apoi s-a 
lansat într-o argumentație penibilă 
cum că băiâtul nu știe ce vorbeș
te, că e adevărat că are 5 ani, dar 
numai cinci ani și două luni... și 
așa mai departe. Și toate astea 
pentru un bilet care nu costa mai 
mult de 3 lei I

Sau, un alt caz. Spectatorii care 
își așteptau in dimineața zilei de 
V septembrie rîndul obișnuit ia casa 
de bilete a cinematografului „Bucu
rești" își amintesc, desigur, că la 
casă s-a prezentat o tinără femeie, 
care ducea de mină o fetiță de 
cîțiva anișori, ca un fluturaș de 
frumoasă. „Tovarăși, a spus femeia, 
vă rog să mă lăsați să iau bilete 
înainte iiindcă sînt cu lelița",

— Dar și noi avem copii, au 
spus unii. Și totuși li respectăm 
pe ceilalți.

Femeia și-a luat biletele și s-a 
îndreptat radioasă cu copilul de 
mină spre ieșire ; ascuns după ușa 
cinematograiului o aștepta — so
lul I

Ce-o fi gîndit letița la o aseme
nea „iscusință" a părinților ei ? ,

(Agerpre«)ȘI-A PRIMIT FIII
profesionale sint sărbătoriți de întreaga uzină. Șl iată că 
astăzi, muncitori în virstă și tineri, comuniști și utemiști 
au ținut să ia parte, ca o familie, la sărbătoarea fiilor ei. 
Unii dintre acești tineri sînt legați de uzină, trup și 
suflet, din tată-n fiu, ca Nicolae M. Nicolae — cel care 
a terminal școala profesională cu media generală 10.

să întregească, prin munca lor, faima 
fie demni de numele ei glorios, 
acoperă ultimele cuvinte ale

hseniîri
iiiiiiiiiwiînmmmwu

Alții și-au format primele trăsături muncitorești aici, în 
uzină, In anii de practică. Uzina, i-a urmărit pas cu pas 
în anii de școală, l-a ajutat cu grijă părintească să pă
trundă cit mai adine în tainele meseriei. Iar acum îi 
primește în mijlocul ei cu bucuria și satisfacția mamei 
care și-a crescut copiii mari și poate spune „E timpul să 
zburați șoimii mei, aripile vă ajută’’.

Fiii uzinei au devenit muncitori. In ochii tuturor au, 
parcă, o altă înfățișare. Sînt oameni maturi, cu drep
turi și răspunderi egale față de muncă, față de societate.

Despre toate acestea li se vorbește acum : la acea
stă sărbătoare închinată lor :

— Participăm cu toții, tovarăși — spune Dumitru Pă
dure, secretarul comitetului U.T.M., la o frumoasă săr
bătoare. Uzina noastră îșl reîmprospătează astăzi ron
durile cu un nou contingent de muncitori. Ii felicităm din

inimă și le dorim 
uzinei noastre, să

Aplauzele care
rului U.T.M. au parcă ceva familiar în ele. Ca 
urări : „Fiți bine veniți în mijlocul nostru“.

— Sărbătoarea voastră, dragi tovarăși — spune 
muncitor Marin Șerban de la sculeria generală 
făcut să-mi duc glodurile și la ucenicia mea. Sînt 
de ani de atunci. Că furam meseria, e pufin spus. 
măcar s-o furăm nu puteam. Avea patronul grijă să ne 
pună să cărăm toată ziua la șpan, ori să ne trimită acasă 
pentru a-i ajuta doamnei la spălatul dușumelei.

Cu greu și-ar fi putut cineva închipui condițiile pe care 
le aveți voi azi săli de clasă mari, iluminate, cu labo
ratoare, cu profesori din rîndul celor mai buni ingineri, 
cu ateliere înzestrate cu mașini proprii la care poți să-ți 
desăvîrșești cunoștințele...

Au vorbit și noii muncitori.
Cuvîntul absolventului Vasile Topirceanu a fost înainte 

de toate un cald răspuns de mulțumire, din partea între
gii promoții, adus partidului și guvernului pentru minu
natele condiții create în școală, pentru dragostea și grija 
cu care-i înconjurat tineretul patriei.

— Primirea pe care dumneavoastră ne-ați făcuf-o, săr
bătorind muncitorește intrarea noastră în uzină, ne vom 
strădui s-o răsplătim cu fapte, muncind și învățînd pentru 
a face cinste organizației U.T.M., uzinei noastre dragi.

Așa a început prima zi de muncă a absolvenților școlii 
profesionale la Uzinele „23 August". Cu o sărbătoare. Cu 
o sărbătoare izvorîtă din noile tradiții muncitorești.

(CONSTANTIN PRIESCU

secrefa- 
mii de

băfrînul
— m-a 
vreo 26

Nici

— Fetița mea e rea, tovarăși, 
nimeni nu stă cu ea acasă. Nici nu 
știți ce iea este 1 Și apoi către co
pil : Să stai cuminte aici l Auzit E 
rea, tovarășii

Cu ani în urmă un afacerist al 
penelului, lipsit total de talent, s-a 
gîndit că ar putea procura sume 
frumușele speculînd lipsa de gust 
și de educație artistică a unor ce
tățeni. Insul a pus mina pe pensu
lă și... a zugrăvit o „țigancă" cu 
sinii dezgoliți, desen voit ațlțător. 
Vitrine particulare din multe o- 
rașe au suportat — multiplicată 
pînă la exasperare — stupiditatea 
afacerii.

Mare ne-a fost mirarea Intîl- 
nind însă zilele trecute in orașul 
Constanța niște standuri cu im
primeuri pe pinză a aceleiași ima
gini slidătoare a bunului gust 
vlndute cu 15—20 de lei. Mirarea 
provine în special din aceea că 
imprimeurile poartă o etichetă o- 
ficială, vlnzîndu-se sub firma coo
perativei „Drum nou" — din Con
stanța. Mai mult, cooperativa și-a 
propus să „completeze’' seria re
producerilor cu alte imagini la fel 
de stupide ca idee și ca realizare.

Surprinzător, nu ? După cum la 
fel de surprinzătoare este aproba
rea acordată producerii și vlnzării 
în serie a acestor false creații de 
către Sfatul popular orășenesc Con
stanța.

EUGEN FLORESCU

Inițiativa tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu“ din Capitală 
se aplică și în Uzina de utilaj 
greu „Progresul“ Brăila. Datorită 
mai bunei organizări a muncii, în
treținerii utilajului în bune condi
ții, a respectării întocmai a pres
cripțiilor tehnologice, tînărul Marin 
Micu, pe care-l vedeți în fotogra
fie, este fruntașul secției în care 

lucrează.



TINERI DE LA SATE,
’nIM miau Început InsămInțările

La G.A.S. „Mihai Vifeazu“ din raionul Giurgiu ss lucrează de zor 
la un nou adăpost pentru animale.

Foto: AGERPRES

Construiesc 
repede și ieftin

Se pregătește agregatul pen
tru împrăștierea îngrășăminte
lor chimico pe terenurile In 
caro se vor însămînța culturi 

de toamnă.

• BACĂU (de la corespondentul nostru), 
tn regiunea. Bacău s-au efectuat pînă la 24 
septembrie arături do toamnă pe o suprafață 
de 39 712 ha. Condițiile fiind prielnice, în în
treaga regiune a început de cîteva zile în- 
lămînțarea griului de toamnă, a orzului de 
toamnă șl a secarei pentru masă verde. 
Fruntașe la însămînțarea culturilor de toam
nă sînt G.A.S. și G.A.C. din raioanele Buhuși 
care an Însămințat pînă la 24 septembrie 896 
de hectare. Roman (cu 796 ha) și Tg. Neamț 
(cu 576 ha). Au început să însămînțeze griul 
numeroase gospodării colective din raioanele 
Adjud șl Bacău, raioane in care există o su
prafață mare care urmează a fi însămînțată.

• In raionul Oltenița întrega cantitate de 
sămînță pentru insămînțări a fost condițio
nată și tratată. In cursul zilei de ieri a în
ceput în multe gospodării colective semănatul 
secarei și al orzului de toamnă. Lucrările de 
pregătire a terenului sînt în toi. Din cele 
31 068 ha de recoltat în gospodăriile colective, 
s-au recoltat pînă la această dată peste 
21 000 ha. Gospodăriile agricole colective „Du
nărea“ — Kiselet, „Victoria socialismului“ 
— Aprozi, „Grlgore Preoteasa“ — Spanțov 
șl „Drumul lui Lenin" — Luica au terminat

recoltatul porumbului, florii-soarelul, sfeclei 
de zahăr și al celorlalte culturi șl se pregă
tesc pentru însămînțatul griului.

Din cele 40 400 ha planificate pentru ară
turi de toamnă în raionul Oltenița s-au rea
lizat arături pînă în prezent pe 21 205 hectare 
și s-au pregătit pentru însămințat 16 130 ha. 
Au fost încorporate în brazdă 47 219 tone în
grășăminte naturale pe 2 769 ha și 1 282 tone 
îngrășăminte chimice pe 5 328 ha.

• Anul acesta, în regiunea Hunedoara tn- 
sămînțărlle de toamnă au început cu 10 zile 
mai devreme decît anul trecut. Pe baza ex
perienței bune cîștigate și a îndrumărilor 
date de inginerii agronomi, în toamna acea
sta gospodăriile colective fac însămînțările 
în condiții agrotehnice superioare. O dată cu 
pregătirea terenului ele au încorporat în
grășăminte organice pe o suprafață cu 20 la 
sută mai mare decît anul trecut; aproape 
1000 de ha de terenuri acide, care urmează 
să fie insămînțate cu griu, au fost fertilizate, 
folosindu-se în acest scop amendamente calca- 
roase de la Fabrica de dolomită a Combina
tului siderurgic din Hunedoara. De asemenea, 
față de anul trecut, suprafața ce va fi însă
mînțată cu griu după cele mai bune plante 
premergătoare este cu 15 Ia sută mai mare.

Foto: AGERPRES

La Drăgășanî 
a început culesul 

viilor
Toamna a împrumutat culoarea 

arămie și podgoriilor argeșene. 
Semn că podgorenii pot trece la 
culesul rodului din vii. De înda
tă ce specialiștii au stabilit că 
strugurii s-au copt bine, colecti
viștii din raioanele de sud ale 
regiunii au început culesul viilor 
hibride. In același timp, s-a în
ceput culesul și în viile de pe 
dealurile Drăgășanilor, la soiu
rile Fetească și Grasă. In primele 
două zile, la Drăgășani s-au cu
les strugurii de pe 10 hectare de 
vie. Recolta e frumoasă. Concen
trata de zahăr este de 240 de 
grame, media la hectar este de 
10.000— 11.000 kg. Incepînd de 
săptămîna viitoare, se va trece 
cu toate forjele la culesul stru
gurilor în toate podgoriile re
giunii Argeș.

S. CONSTANTIN

Cu toate forțele 
la recoltatȘi pe teritoriul regiunii Iași, unele culturi tîrzii au ajuns la coacerea deplină. De îndată ce inginerii și tehnicienii au stabilit că floarea-soarelui este bună de recoltat, muncitorii gospodăriilor agricole de stat din regiune au trecut cu toate forțele la fapte. în fiecare gospodărie de stat, munca a fost bine organizată, totul pregătit. De aceea recoltatul florii-soareiui s-a desfășurat, încă din prima zi, din plin. Roadele muncii, bine și din timp organizată, s-au văzut și acum. în mai puțin de 10 zile, muncitorii gospodăriilor de stat din regiune au recoltat 1050 ha din suprafața de 1 350 hectare cultivată cu această plantă. Harnicii muncitori de la gospodăriile agricole de stat „Scînteia“, Todi- rești și Broșteni au recoltat, în cîteva zile, întreaga suprafață cultivată cu floarea-soarelui. La Gospodăria de stat Războieni recoltarea acestei culturi este pe terminate.

SECOL TA
SĂMÎNȚA

fH HAMBARE- 
SUB BRAZDĂ !

lUM&țg&Ul oanină. Multe din- .«Sți® I tre roadele pămîn- T 10 1 ■ tu^ui se cU^egH 1 acest anotimp. SeI i I pun, totodată, ba- ' zele recoltelor din anul care vine.La gospodăria colectivă „Partizanul roșu“ din comuna Independența, regiunea Galați, se fac mai multe lucrări de odată : se recoltează porumbul de pe cele 540 de hectare, se continuă însilozările furajelor, se pregătesc cele 790 de ha pentru însămînțările de toamnă. Floarea-soarelui a fost recoltată de pe toate cele 100 de hectare. Pretutindeni, acolo unde e mai multă nevoie de ei, sînt prezenți și tinerii. în echipele de recoltare a porumbului sînt mulți tineri. Fetele recoltează porumbul, îl pun în coșuri, iar băieții îl duc la care. O parte dintre tinerii de pe atelaje transportă porumbul la pătule, iar alții cocenii. A- junși lingă gropile de siloz, cocenii sînt tocați pentru a 
La G.A.C. Grivifa, regiunea Galați, se întlrzie recolta
tul și transportul porumbului de pe cîmp pe motiv 

că nu sînt reparate atelajele.

— încă puțin șl., o să duc la magazie porumb-masă verde !.. 
Desen: M. CARANFILspori rezervele de furaje. Pînă acum s-au însilozat a- proape 3 200 de tone de nutrețuri. Tinerii colectiviști sînt prezenți și la pregătirile ce 

se fac pentru însătnînțări. Sub îndrumarea inginerului Ion Vrînceanu ei au ajutat la selecționatul celor 42 tone de semințe care vor fi puse în curînd sub brazdă.Sînt însă și gospodării colective unde ritmul lucrărilor din actuala campanie este scăzut față de posibilități și față de timpul înaintat.O treabă importantă pe care 
Prin citeva G.A.C. din regiunile București,

o au de făcut acum colectiviștii din satul Polizești, raionul Brăila, este și însilozarea furajelor. Pentru a acoperi necesarul de hrană al animalelor, gospodăria trebuie să insilozeze 2 000 de tone de nutrețuri. Treburile n-au fost de la început organizate cu chibzuință. Rezultatul ? Pînă a

cum cîteva zile abia jumătate din cantitatea de nutrețuri planificată era însilozată. E drept că în afară de porumb se însilozează și coceni. Dar 

gospodăria mai dispune și de alte resurse care nu sînt folosite : foi de sfeclă și floarea soarelui, diferite ierburi etc. La însilozări participă puțini tineri. Ei nu sînt suficient de bine îndrumați și organizația U.T.M. nu-i mobilizează activ la toate lucrările. Timpul trece repede. Trebuie începute însămînțările de toamnă. Deci vor fi multe treburi de
Ploiești șî Galațifăcut. Și tinerii colectiviști au datoria să nu piardă nici o oră bună de lucru.Farurile puternice ale „Ki- rov'-ului spintecă pînza ploii mărunte și reci. La volan, e utemistul Ion Răduță de la S.M.T. Stîlpu, regiunea Ploiești. Aici, la gospodăria colectivă din Lipi a el continuă o lucrare importantă. Pe 3 hectare, desfundă terenul pînă la 80 de cm adîncime. Colectiviștii vor planta aici viță de vie nobilă. Este una din treburile de „sezon“. Dar gospodăria are multe asemenea treburi. Recoltatul porumbului și începerea însămînțărilor sînt pe primul plan. Cu ajutorul tânărului inginer Petre Pă- trașeu, colectiviștii din Lipia au selecționat, au tratat și schimbat la bază toată să- mînța de griu. Tinerii mecanizatori de la S.M.T. Stîlpu au pregătit terenul după toate regulile științei.La gospodăria colectivă „Drumul belșugului“ din comuna Balotești, regiunea București — același zor. Se cară porumbul la pătule, se însilozează cocenii în amestec cu frunze de floarea-soarelui și ierburi de baltă, se fac lucrări în grădină. Participarea tinerilor la muncă ? Bună. După expresia tovarășului Mihai Matei, vicepreședinte al consiliului de conducere din colectivă, tinerii vin la lucru 

„cu duiumul". Așa este! Organizația U.T.M. îi mobilizează zilnic acolo unde cerințele sînt mai mari.Din cele descrise pînă aici, rezultă că în multe părți organizațiile U.T.M. au o bună experiență în mobilizarea tinerilor colectiviști la efectuarea lucrărilor de toamnă în bune condiții și la timp. Această experiență, metodele 

bune, trebuie îmbrățișate și de organizațiile U.T.M. din gospodăriile colective din Polizești și Stăncuța, raionul Brăila, Tudor Vladimirescu, raionul Galați, Maxanu, raionul Buzău și altele, unde participarea tinerilor la lucru 

La gospodăria colectivă din Plăe ști, raionul Turda, asigurarea unei baze furajere bogate e o preocu
pare permanentă

Foto: AGERPRES

nu este încă satisfăcătoare. Cerînd sprijinul organizațiilor de partid, activiștii comitetelor raionale U.T.M. și mai ales instructorii teritoriali, au datoria să îndrume permanent activitatea comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.C. și S.M.T. în fiecare seară, după terminarea lucrului, să se stabilească sarcini precise pentru toți tinerii, să li se indice locurile de muncă pentru a doua zi. în flecare zi pe ogoarele gospodăriilor colective, alături de vîrstnici, să fie prezenți și tinerii. Roadele muncii trebuie să ajungă neîntârziat în hambare. în același timp, să se lucreze cu însuflețire, cu multă atenție pentru calitate, la pregătirea unor condiții optime recoltelor din aiiul viitor.
N1COLAE BARBU

Multe gospodării colective 
din raionul Iași sint în
ființate în primăvara acestui 
an. Comitetul raional de par
tid, sfatul popular raional și 
consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective au ho- 
tărît ca pretutindeni să dez
volte puternice sectoare zoo
tehnice. Aceasta necesită ca 
tn fiecare gospodărie să se 
ridice construcții trainice și 
ieftine pentru animalele pro
prietate obștească. O bună ex
periență există în această 
privință. Este vorba de gospo
dăria colectivă din satul Lu- 
ceni unde s-au construit ra
pid și economic adăposturi 
pentru animale. Astă primă
vară comitetul raional de 
partid și consiliul agricol ra
ional au organizat aici un 
schimb de experiență. Toți 
președinții gospodăriilor colec
tive, ingineri, tehnicieni și șe
fii echipelor de construcții au 
venit aici și au vizitat con
strucțiile zootehnice ale colec
tiviștilor din Luceni, au văzut 
cum au procedat ei, cum au 
folosit materialele locale, cum 
au muncit în vara trecută. Efec
tul schimbului de experiență 
a fost cel așteptat. întorși a- 
casă, colectiviștii din fiecare 
gospodărie au trecut la fapte. 
Au studiat posibilitățile de a 
folosi materiale din resurse 
locale, forțele de care dispun, 
planurile pe care le au. Si 
pretutindeni s-a trecut apoi la 
treabă cu multă însuflețire. 
Acum, când toamna, prin bel
șugul de roade a sporit bucu
ria, colectiviștii din raionul 

J

Iași trăiesc și această mulțts- 
mire. Urmând indicațiile comi
tetului raional de partid și 
folosind experiența de la Lu
ceni au reușit ca aproape toa
te construcțiile planificate să 
și le termine. La Costuleni își 
pot primi „locatarii" două 
grajduri pentru cita 100 de 
vaci, la Epureni trei grajduri, 
un saivan, un padoc pentru 
păsări, o îngrășătorie de porci, 
o maternitate pentru scroafe. 
La Perieni alte 7 construcții. 
Pe întregul raion au fost ter
minate pînă acum 109 din 129 
grajduri planificate, 22 din 39 
maternități pentru scroafe, 11 
din 25 îngrășătorii de porci, 
28 în loc de 19 padocuri pen
tru păsări, 12 din 40 de saiva
ne pentru oi, 45 în loc de 39 
de magazii de cereale. Resțul 
construcțiilor planificate vor 
fi gata în săptămânile urmă
toare. La consiliul agricol ra
ional s-a făcut un calcul și 
s-a ajuns la următorul rezul
tat : prețul de cost al construc
țiilor zootehnice din raion a 
fost redus cu 220 lei pe cap 
de animale. Este un rezultat 
bun. Situația a putut să fie 
așa pentru că toate gospodă
riile colective au folosit la 
maximum materialele locale. 
La Larga Jijia, Movileni, Vlă- 
deni și în alte locuri s-a fo
losit stuf pentru acoperișuri, 
alte gospodării colective au 
folosit lemn din pădurile care 
se defrișează, înlocuind țigla 
și seîndura. Și calitatea con
strucțiilor nu suferă. Dimpo
trivă. Se asigură o mai mare 
durabilitate și mai multă căl
dură pentru animale. Dar, 
după cum reiese de mai sus sînt 
încă de construit unele graj
duri, saivane și maternități. 
Puteau și acestea să fie gata 
pină acum 7 Da. Dar colecti
viștii din Glăvănești, Potîn- 
geni și din alte cîteva sate au 
considerat că, așa cum se obiș
nuia din totdeauna, construc
țiile zootehnice se încep în 
august, septembrie și se ter
mină odată cu iarna. Au gre
șit. Acum lucrările s-au aglo
merat și colectiviștii rămași 
în urmă cu construcțiile intim- 
pină greutăți. Este bine ca 
tovarășii de la consiliul agri
col raional să controleze și să 
îndrume mai îndeaproape a- 
ceste gospodării. Nu se pune 
problema asigurării cu mate
riale din alte părți. Tot ce e 
necesar se găsește în fiecare 
sat. Este posibil deci ca în cel 
mult o lună și jumătate, și 
gospodăriile rămase în urmă 
cu construcțiile zootehnice să 
și le termine. Singurul lucru 
care se cere: intensificarea 
lucrărilor și folosirea mai ju
dicioasă a forței de muncă 
existente.

C. SLAVIC

URGENTĂM ÎNSILOZAREA FURAJELOR!
In economia gospodăriilor 

agricole colective din raionul 
Piatra Neamț, creșterea ani
malelor reprezintă o ramură 
importantă. Iată de ce colecti
viștii din acest raion din 
nordul regiunii Bacău acordă 
în prezent multă atenție asi
gurării furajelor necesare pen
tru animale în perioada de 
stabulație. Ei știu că soarta 
producțiilor de carne și lapte 
obținută din sectorul zooteh
nic se hotărăște acum. Ea de
pinde de ritmul cu care se 
însilozează, de preocuparea 
tuturor colectiviștilor de a 
descoperi și folosi toate resur
sele furajere.

La G.A.C. Dochia, bunăoară, 
colectiviștii s-au îngrijit din 
vreme să sape gropile și a- 
tunci cînd porumbul pentru 
siloz însămânțat pe o supra
față de 187 hectare a ajuns în 
faza de coacere lapte-ceară, 
totul era pregătit pentru ca 
tăiatul porumbului de pe 
cîmp, transportul la groapă și 
tocatul, să înceapă fără întîr- 
ziere. Cele două tocători au 
fost în felul acesta folosite 
din plin. Asta înseamnă că 
tocătorile au lucrat tot tim-

A

In raionul Piatra Neamț

pul. Tinerii au luat parte la 
toate muncile de însilozare.

Cu aceeași hărnicie muncesc 
și tinerii de la G.A.C. Girov 
și din satul Talpa, comuna 
Birgăoani.

Dar numărul gospodăriilor 
din raionul Piatra Neamț care 
și-au propus să sporească ve
niturile obținute din sectorul 
zootehnic e mult mai mare. 
Printre aceste gospodării se a- 
flă și G.A.C. Gîrcina, Dobreni 
și Bodeștii de Sus. Anul ace
sta efectivul de animale al 
acestor gospodării a crescut 
mult, de la o lună la alta.

Cu toate acestea muncile de 
strângere și însilozare a fura
jelor necesare se desfășoară 
aici într-un ritm mult prea 
încetinit față de posibilități.

La Bodeștii de Sus, de pil
dă, porumbul pentru siloz a 
intrat în faza de lapte-ceară. 
Se înțelege că trebuie recoltat 

de îndată și însilozat. Pînă în 
ziua de 14 septembrie însă nu 
se însilozase decît cantitatea 
de 136 tone. La aceeași dată 
și mai puțin se însilozase 
într-o altă comună, la G.A.C. 
Gîrcina — doar 70 tone din 
necesarul de circa 1000 de 
tone.

Tocătoarea de la Dobreni. 
care are o capacitate bună de 
producție, stă uneori zile 
întregi fără să fie folosită. Ar 
trebui să se lucreze pe schim
buri, pentru ca porumbul să 
fie însilozat acum cînd are 
cea mai ridicată valoare nu
tritivă.

Cauza principală a întârzie
rii o constituie slaba organiza
re a muncii. La G.A.C. Măr
gineni, de pildă, o tocătoare 
în perfectă stare de funcțio
nare a stat vreme de 4 zile 
pentru că atelajele gospodă

riei erau folosite tn acest 
timp la altă lucrare care, de 
fapt, nu era atît de urgentă 
pentru gospodărie.

In raionul Piatra Neamț 
gospodăriile agricole colective 
trebuie să asigure cantitatea 
de cel puțin 29.000 tone fura
je însilozate. Pînă în ziua de 
14 septembrie în raion se în
silozase însă doar circa 10.000 
tone.

Pentru ca rămânerea în ur
mă să fie grabnic recuperată 
G.A.C. vor trebui să reparti
zeze în fiecare zi atelajele și 
oamenii necesari la muncile 
de însilozare. Tinerii pot con
tribui hotărîtor la grăbirea 
ritmului muncilor, participând 
în număr mare la tăiatul po
rumbului precum și la cositul 
și strînsul celorlalte plante 
care se vor însiloza.

Organizîndu-și mai bine 
munca, colectiviștii din raio
nul Piatra Neamț vor reuși să 
însilozeze întreaga cantitate 
de furaje necesară asigurând 
în felul acesta una din condi
țiile hotărîtoare dezvoltării 
creșterii animalelor.

C. NANCU

Gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Maln cu Flori, raio
nul Muscol, ara un sector zoo- 
tehnio dezvoltat. Ea cuprinde 
320 de bovine din care 120 vaci 
cu lapte, 1 400 de ovine. La sfîr- 
șitul acestui an, din venitul to
tal pe gospodărie, un procent dc 
36 Ia sută va proveni din zoo
tehnie. Experiența anilor tre- 
cuți a dovedit că animalele bine 
îngrijite și hrănite consistent 
sporesc producțiile de lapte, car
ne și lină. Anul acesta ocupîn- 
du-se cu aceeași grijă de secto
rul zootehnic, colectiviștii din 
Malu cu Flori au reușit ca pină 
în prezent să obțină o produc
ție de 2 100 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată. Rezultatele de 
pină acum dovedesc că produc
ția planificată va fi depășită.

Important în creșterea anima
lelor este ca și în perioada de 
iarnă să fie asigurată o produc
ție de lapte și carne sporită, ca 
și tn timpul verii. Pentru aceasta 
se cere să fie asigurată o puter
nică bază furajeră și de o cali
tate superioară. Colectiviștii din 
comuna Malu cu Flori s-au gin- 
dif serios Ia treaba asta. Gospo
dăria lor aflindu-se într-o regiu
ne de munte, unde clima este

In raionul Muscel

mai rece, campania de însilozare 
se desfășoară într-un ritm sus
ținut. Pînă în prezent au fost 
însilozate 320 de tone de furaje 
din care 240 de tone borceag 
și 72 tone porumb.

Rezultatele bune obținute la 
însilozări pină in prezent, ținind 
cont de condițiile de climă din 
raion, se datorese în mare mă
sură și tinerilor din comuna 
Malu cu Flori. Secretara organi
zației de bază U.T.M., inginera 
Cecilia Rădulescu, ne-a vorbit 
despre preocuparea tinerilor 
pentru asigurarea bazei furajere 
precum și despre formele de 
mobilizare la această acțiune, 
în cadrul unei ședințe a orga
nizației de bază U.T.M, s-a dis
cutat despre importanța asigu
rării hranei animalelor. S-a 
accentuat eu acest prilej înda
torirea tuturor tinerilor colec
tiviști de a participa la lucrările 
de însilozare. Planul de 

muncă al organizației U.T.M. 
prevedea sarcini concrete în a- 
ceastă privință. Și anume : s-a 
stabilit ca numai cu forțele ti
nerilor să fie insilozate în toam
na aceasta 350 de tone de furaje. 
In acest scop organizația de 
bază U.T.M. a mobilizat întreaga 
masă a tinerilor colectiviști, în 
fiecare zi, la recoltarea plantelor 
furajere, ia tocatul și depozita
rea lor. Datorită muncii însufle
țite, tinerii colectiviști au reușit 
să însilozeze pînă acum cîteva 
zile, peste 240 de tone furaje 
din angajamentul lor de 340 de 
tone. Putem remarca contribuția 
tinerilor Gheorghe Neaga, Floarea 
Corbu, Smaranda Gavrilă, Con
stantin Bumănac, Mariana Vîlcu, 
Popescu Steliana și alții.

Pentru a asigura cu o hrană a- 
bundentă animalele pe timpul 
iernii, au fost folosite toate re
sursele de furaje. De prin îm
prejurimile comunei au fost a

dunate 14 tone de frunze, car* 
au fost depozitate în condiții 
bune.

Se observă o preocupare deo
sebită din partea colectiviștilor 
pentru depășirea planului de în
silozare. Condiții sînt foarte 
bune pentru că porumbul de pe 
cele 45 ha este frumos. De pe 
suprafața care s-a recoltat s-a ob
ținut între 20 000—25 000 kg po
rumb siloz la hectar. Sînt însă 
parcele de pe care se va obține 
o producție de pînă Ia 40 000 
de kg la hectar.

Pentru a spori producția de 
furaje la hectar, colectiviștii au 
hotărît ca porumbul care acum 
este mai mic, să fie recoltat mai 
tîrziu, continuînd să însilozeze 
vreji de cartofi și dovleac, foile 
de sfeclă de pe cele 14 hectare, 
culturi intercalate în plantațiile 
de pomi. în aceste silozuri se 
vor introduse 3—4 vagoane de 
borhot.

Sectorul zootehnic va aduce 
colectiviștilor de ]a Malu cu 
Flori, anul acesta, un venit de 
aproape 600 000 de lei, venituri 
ce se vor răsfrînge asupra dez
voltării gospodăriei și asupra 
valorii zilei-muncă.

ILIE BRINDESCU



n anul școlar care a început, comitetul U.T.M. al școlii noastre se va strădui să îmbunătățească continuu conținutuladunărilor generale, punînd în discuția utemiștllor-elevi probleme legate de viață și învățătură. în felul acesta vom sprijini și mai mult școala în procesul instructiv-educativ.Ne amintim cu regret că anul trecut unele adunări generale — în special la clasele a VUI-a și a IX-a — nu și-au atins scopul. Temele nu erau alese întotdeauna bine, se vorbea, de exemplu, într-o adunare generală despre toate problemele : învățătură, disciplină, activitate cultural-artis- tică, sport etc. Utemiștii veneau nepregătiți fiindcă adunările se anunțau în pripă. Din toate aceste lipsuri am avut de învățat. Anul acesta s-a instruit activul asupra felului cum trebuie pregătită o adunare generală, cum se stabilesc temele, cum se desfășoară adunarea. Temele vor fi stabilite Pe baza consultării elevilor, iar la pregătirea adunărilor generale vor fi atrași cît mai mulți utemiștl. Astfel. adunările generale U.T.M. vor avea un puternic caracter educativ.încă din primele zile de școală, membrii birourilor U.T.M., organizatorii au discutat cu elevii asupra problemelor care-i frămîntă mai mult, au căutat să afle părerile și sugestiile lor. Părerile și propunerile elevilor, problemele care se ridică într-o clasă sau alta constituie o sursă inepuizabilă de teme care să fie incluse în ordinea de zi a adunărilor generale U.T.M. Vom căuta ca adunările generale să contribuie — prin tematica lor — la formarea trăsăturilor tânărului înaintat, să lărgească orizontul politico- ideologic al utemiștilor. Iată de ce teme ca „Profilul moral- politic al utemistului“, „Trăsăturile înaintate ale tânărului muncitor“. „Exemplul insufle, țitor de luptă al uteciștilor“, „Ce a dat regimul democrat popular tineretului“ etc vor li discutate deseori în adunările generale. De asemenea, socotim că vor fi educative adunările generale U.T.M. deschise la care să fie invitați să vorbească elevilor muncitori din vechea generație. în felul acesta, tinerii ce se află astăzi pe

băncile școlii vor cunoaște condițiile grele, de mizerie, în care au trăit și au învățat muncitorii vîrstnici, vor învăța să prețuiască și mal mult condițiile minunate pe care le creează partidul și guvernul tineretului nostru.Pentru a obține rezultate cît mai bune, organizația noastră U.T.M. va trebui să muncească astfel ca întreaga activitate politico-educativă să determine îmbunătățirea situației la învățătură. Elevii Școlii medii din Breaza constitui« un colectiv unit, entuziast, pasionat pentru o activitate bo-
Viața

de organizație
gată, interesantă. Cu toate a- cestea, sînt elevi care mai uită uneori că principala lor sarcină este învățătura, . că sînt datori să se pregătească temeinic pentru muncă și viață. Iată de ce, în centrul atenției noastre stă permanent munca politico-educativă pentru dezvoltarea la elevi a spiritului de răspundere față de învățătură. „Cum ne achităm de principala sarcină : învățătura“, „Cum ne pregătim pentru a deveni folositori societății“ etc., vor fi puncte des întâlnite pe ordinea de zi a adunărilor generale U.T.M. Aceste adunări vor fi pregătite cu sprijinul diriginților, al profesorilor, care vor fi consultați la întocmirea materialelor. Parteiparea acestora la pregătirea adunărilor generale va face ca referatele prezentate să fie mai complete, mai bogate, cu mai multe exemple și propuneri, iar adunările să fie astfel mai utile în mobilizarea elevilor la învățătură, in referatele prezentate la aceste adunări se va vorbi despre felul în care muncitorii din fabrici, din uzine, de pe ogoare își îndeplinesc sarcinile lor de producție, despre lupta lor pentru o calitate superioară a produselor. Faptul acesta va da cu siguranță de gîndit ancelor elevi care obișnuiesc să se pregătească mulțumindu-se mită, precum sînt certați cu fi invitați șielevi care au avut comportări

superficial, cu note la li- și acelor care disciplina. Vor părinții unor

Muzica vocală

necorespunzătoare. Iar în ceea ca privește problema învățăturii, aceasta va fi pusă în discuția tuturor elevilor Se vor analiza cauzele care unii învață slab, stabili măsuri concrete ajutorarea lor.Din discuțiile purtate cu elevii noștri, am aflat că fiecare dintre ei are visuri, năzuințe, aspirații. Ne-am gin- dit că organizația noastră are datoria de a-i face să înțeleagă că pentru înfăptuirea acestor visuri trebuie să învețe bine, să se străduiască să obțină rezultate tot mai bune la învățătură- In acest scop, vom organiza adunări generale U.T.M. cu tema „Ce voi deveni după terminarea școlii ?“. La aceste adunări vom invita specialiști din diverse ramuri de activtate care Să vorbească elevilor despre frumusețea profesiei lor. dar și despre drumul parcurs de el, despre strădania și perseverența cu care s-au pregătit pînă au obținut o calificare înaltă. în felul acesta, elevii vor înțelege că pentru a-și îndeplini visurile, pentru a îmbrățișa una din aceste profesiuni, e nevoie de un studiu temeinic, de muncă.Majoritatea elevilor au dorit ca prietenia, adevărata colegialitate, dragostea să constituie. de asemenea, subiecte pentru adunările generale U.T.M. Vom organiza adunări generale cu aceste teme iar la pregătirea lor vom printre alte materiale, revistă „Drujba“ liștii de nr. 128 „I Moscova — cu corespondență — ne-o înregistrată pe bandă de magnetofon.O problemă eare merită a- tenție o constuie participarea utemiștilor la discuții. Pregă. tind din timp adunările, ale- gînd teme pentru ordinea de zi care răspund sarcinilor și preocupărilor elevilor, sperăm să-i obișnuim pe utemiștii noștri să ia cuvîntul în toate adunările generale, să-și spună părerea într-o problemă sau alta, să vină cu propuneri, cu alte cuvinte să aibă o participare activă la dezbaterea problemelor pusa în discuție, în felul acesta, dezbaterile purtate în adunările generale vor duce în mod firesc la a- doptarea de hotărîri cuprinzătoare și chibzuite. Iar traducerea în viață a acestor hotărîri va contribui cu siguranță la îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.M. din școala noastră, la educarea comunistă a elevilor.

școlii, 
pentru 
se vor 
pentru

adesea

Numeroase motoare de bună calitate se montează 
„Timpuri noi“ din Capitală. Fotoreporterul i-a surprins 
muncitori de aici sfătuindu-se asupra posibilităților de îmbunătățire 

a calității lucrărilor.

Sosirea delegației Adunării deLa invitația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, marți la amiază a sosit în Capitală o delegație a Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, condusă de tovarășa Vass Istvănnă, vicepreședinte al Adunării de Stat a R. P. Ungare.Din delegație fac parte Gallo Emo, dr. Baksay Toth Berta- tan, Papp Ferenc, Katona Sandor, Toth Anna, dr. S£ro An- drâs, Kalukd Mâtyâs, Papp Kâroly, Leotkai IstvAn și Rej- tS Dezsfl, secretarul delegației.La sosire, în Gara de Nord, oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Anton Moisescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului Popular al

Capitalei, deputați ai Marii Adunări Naționale, Aurel Măl- nășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Dionisie Ionescu, șeful Ceremonialului de Stat, funcționari superiori ai Marii Adunări Naționale și ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față Jenâ Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.Tov. Anton Moisescu a urat oaspeților bun sosit.A mulțumit tov. Vass Ist- vânne, conducătoarea delegației.Un grup de pionieri a oferit oaspeților buchete de flori.
★în cursul după-amiezii, delegația de deputați ai Adună-

Stat a R. P. Urii de Stat a în frunte cu vicepreședinte Stat a R. P. Ungare, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au asistat Anton Moisescu, vicepreședinte al' Marii Adunări Naționale, Ion Cozma, președintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, reprezentanți ai Ministerului A- facerilor Externe Și ai Ministerului Forțelor Armate.Au fost de față Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în R. P. Romînă și membri ai ambasadei.

R. P. Ungare Vass Istvânné, al Adunării de

Primirea delegației parlamentare ungare
la Marea Adunare NaționalaMarți după-amiază, președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, Ștefan Voitec,. a primit la Palatul Marii A- dunări Naționale delegația de deputați ai Adunării de Stat a R. P. Ungare în frunte cu Vass Istvânne, vicepreședin-

te al Adunării de Stat al R. P. Ungare.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat acad. St. S. Nicolau și Anton Moisescu, vicepreședinții Marii Adunări Naționale, depu-
tați, membri ai comisiilor permanente ale M.A.N., Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost de față Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în R. P. Romînă, ambasadei. și membri ai

vorbită pe la ,Iuri
folosi, și o intitulată care comsomo- Școala medie Gagarin“ din care sîntem în trimit

© lnceplnd de joi și pînă dumi
nică, cei mai valoroși călăreți ai 
tării se vor întrece pe baza hipi
că din Calea Plevnei !n iinalele 
campionatelor republicane de călă
rie. In programul concursului figu
rează probe de dresaj, obstacole 
cat. ușoară și cat. grea. Întrece
rile se vor destășura dimineața de 
la ora 8 (sîmbătă de la ora 9), iar 
după-amiaza de Ia ora 15. la

a
de
a bumbacului „A" 
unde lucrez, mul
te fete ar dori să 
practice atletis
mul. Spun ar dori, 
noi, în cadrul aso- 

nu există o

Intreprinderea 
industrializare

© Astăzi. dp ia ora 16, lntr-un 
meci restantă contînd pentru cam
pionatul cat. A de fotbal, echipa 
Progresul va lntîlni pe Dinamo 
București. Meciul se va desfășura 
pe stadionul Republicii și va avea 
în deschidere de la ora 
echipelor de tineret ale 
cluburi.

14,15 jocul 
celor două

Își va In-

Soprana Emilia Petrescu și 
mezosoprana Martha Kessler, a- 
companiate pe rînd de către Geor- 
ge iarosevici (Viola de gamba) 
Dumitru Pop (ilaut), Kurt Mild 
(clavecin) sau de toți aceștia 
laolaltă, prezintă, în cadrul unui 
disc apărut de curînd, muzică ve
che, din veacurile 
Discul cuprinde o 
arii, ariete (arii 
mai mici) și 
duete din lucră
rile unor compo
zitori vestiți ai 
epocii. Aceștia 
sînt exponenti ai 
clntecului pe o 
singură voce (mo
nodie) acompani
ată. Este de sub
liniat că monodie
— cu sau fără acompaniament — 
a reprezentat odată cu începuturile 
operei, în preajma anului 1600, o 
cucerire importantă a muzicii, ea 
substituindu-șe cu încetul polifo
niei, (clntecului pe mai multe 
voci) masive șl uneori greoaie, 
din veacurile anterioare.

Muzica italienilor Bononcini, De 
Luca Gabrielii șl Steifani, este 
realizată de cele două interprete 
cu grafie și spirit. Este de remar
cat că acompaniamentul claveci
nului, acest strămoș al pianului, 
se ridică, uneori, pe primul plan 
al intensității sonore (ne supără
tor de altfel) cea ca contribuie la 
întărirea atmosferei de epocă.

Discul mai cuprinde și unele 
lucrări muzicale Vechi din Fran-

xvn și XV ui. 
selecliune de

fa. Anglia, Germania. Din mu
zica franceză Emilia Petrescu
interpretează cu înțelegere pentru 
stilul respectiv o piesa cu caracter 
ușor descriptiv „ Greierele" de 
Rameau și două bergerete — piese 
cu caracter pastoral — a căror 
melodică suplă 
dește influenta 
engleză este

și curgătoare vă- 
populară. Muzica 

reprezentată de 
vestiji compozi
tori de madrigale 
Dowland, Bart- 
Iett, Jones șl În
deosebi de Pur
ceii a cărui origi
nalitate puternică 
și inspirație îna
ripată se face 
imediat simjltă.
Un loc de sea
mă este acor

dat muzicii germane. Senina „Pas- 
torella” scrisă de Telemann în 
spiritul muzicii populare germane 
din veacul XVIII, o cantată de 
un luminos lirism a lui Haendel, 
iar ca încheiere, o arie gravă șl 
profundă din Cantata nr. 94 de 
Bach, oferă tot atltea prilejuri de 
a aprecia o muzică de calitate, 
care este susținută de o interpre
tare de înaltă jinută artistica.

Înregistrarea a 
cu valorificarea 
vocilor ce apar 
nunjiel satisfăcătoare (în limbile 
respective) cit și a instrumentelor 
acompaniatoare mînulte de ade- 
vărafl virtuoși.

J. V. PANDELESCU

tost realizată 
deplină atît a 
limpezi, a pro-

Prof. VALERIA NECULA 
secretara comitetului U.T.M.

al Școlii medii din Breaza

• La 27 septembrie 
cepe turneul In tara noastră echi
pa de fotbal Gwardia Varșovia. 
Fotbaliștii polonezi vor lntîlni Ia 
Iași echipa C.S.M.S. In continua
re, echipa Gwardia va juca la 30 
septembrie la Cluj cu Știinja șl la 
3 octombrie la București cu Pro
gresul.

deoarece 
ciației sportive, 

secție de atletism care să mo
bilizeze fetele la competiții 
de acest gen.

Consiliul asociației sportive 
a neglijat și această ramură 
de sport în favoarea echipei 
de fotbal căreia îi acordă a- 
proape toată atenția. Este 
foarte adevărat că fotbalul, 
bucurîndu-se de o largă popu
laritate, are și la noi mulți ad
miratori. Dar nu trebuie uitat 
că și fetele, care de altfel con
stituie majoritatea muncitori
lor din fabrica noastră, vor 
să facă sport...“.

★Am mers la întreprinderea unde lucrează tovarășa Maria Stînă, în dorința de a cunoaște cît mai bine modul în care asociația sportivă își desfășoară activitatea. Din discuțiile purtate cu mai mulți tineri, băieți și fete s-a desprins faptul că deși ei se dovedesc pasionați ai atletismului, în cadrul asociației nu există o secție care să se ocupe cu a- ceastă ramură de sport. Or, este știut că secția de atletism este cea care se îngrijește de

popularizarea acestei discipline de bază, de organizarea competițiilor atletice. Consiliul asociației sportive preocupat însă în mod numai de secția de neglijat complet atletică. De aici și că fondurile asociației sportive se cheltuiesc aproape întregime pentru fotbal, timp
unilateral, fotbal, a activitatea explicația

ce pentru atletism în în nu

la întrebarea, de ce practică atletismul, puns că, „fetele nu practică atletismul nu pentru că n-ar exista condiții, ci pentru faptul că nimeni nu s-a ocupat de așa ceva“. Răspunsul este cît se poate de edificator asupra „grijii“ pe care o manifestă conducerea asociației fată de mobilizarea fetelor la sport.Cu ocazia crosului

fetele nu ne-a răs- trebuie să o

iiprocurat nici măcar echipament și material sportiv de primă necesitate (pantofi cu cuie, teniși, ștachete, sulițe etc). Este simplu de priceput că aici pasiunea pentru jocul cu balonul rotund este înțeleasă într-un sens cu totul a- parte, care dăunează evident celorlalte ramuri de sport, ce șînt mai puțin dezvoltate.Nici nu-i de mirare că situația se prezintă așa, de vreme ce chiar tovarășul Mihăiță Iordache. vicepreședinte al consiliului asociației sportive,

s-a

A apărut

,Să in

tîmpinăm 1 Mai“ din cesta. au fost scoase dență două lucruri importante de care consiliul trebuie să țină seamă. In primul rînd. este vorba de participarea în faza pe asociație a 100 de fete și 100 de băieți. Asta înseamnă că sînt în număr destul de mare cei ce vOr să practice atletismul. în al doilea rînd. faptul că numai doi din cei 200 de participanți s-au calificat în faza pe raion, reliefează necesitatea antrenamentelor, a organizării competițiilor.

anul a- în evi-

a grijii pe care aibă asociația sportivă în stimularea atletismului.Am amintit aici numai de pasivitatea cohducerii asociației sportive în direcția atletismului. însă nu trebuie uitat că în această privință nici comitetul U.T.M. nu a luat vreo' măsură corespunzătoare și cu atît mai puțin s-a ocupat tovarășul Ion Sandu, responsabilul sportiv din comitetul U.T.M. Iată că în acest an au venit să lucreze în întreprindere tinere absolvente de la școala profesională printre care junioarele Maria Luca, Elena Stănescu, Maria Stoica, Lucia Ilie, fiecare din ele în timpul școlarizării practicînd o ramură de sport. Pasiunea lor pentru disciplina favorită trebuie stimulată ; în același timp și pasiunea celorlalte tinere din întreprindere.Dorința feteloi’ de a practica atletismul nu trebuie privită cu nepăsare. Atenția -Să. fie îndreptată în atragerea pe scară cît mai largă a tinerilor în practicarea disciplinelor sportive preferate, orientarea făcîndu-se în special spre probele de atletism.
B. MIHAI

(Agerpres)

: :

Vedera spre cabana „Rarău1
Foto : BERMAN ADY

a*

Bios

O școală la care învață toți tinerii muncitori
(Urmare din pag l) încile școlii, aveau nevoie primul rînd de mai multe noțiuni practice legate de organizarea procesului de producție, însușirea noilor procedee de lucru, respectarea normelor de consum etc.

întocmirea tematicii
- în mod diferențiatCum este și firesc de aici s-a născut o altă necesitate. Tematicile trebuiau întocmite diferențiat pentru fiecare din aceste categorii. Lecțiile din cadrul tematicilor au cuprins atît cunoștințe de cultură generală cît și noțiuni tehnice legate de cerințele producției. La atelierul de sudură, la a- telierul de lăcătușerie navală la S.N.G,, la laminorul 3 de la Uzina de tablă subțire programele analitice au tratat probleme care au fost de un real ajutor tinerilor cursanți. A fost necesar să se realizeze o corelare între temele cuprinse în programele analitice și gradul de pregătire a muncitorilor. Cum nivelul de pregătire. al muncitorilor era diferit, se înțelege de la sine, că pentru a spori eficacitatea curburilor de ridicare a calificării, și problemele tratate de către lectori au fost diferite. Aceasta a dat posibilitatea ca lecțiile să fie atractive, tinerii să le urmărească cu mai mult interes. Desigur că pe parcurs,

la observațiile făcute de către cursanți, s-au putut aduce îmbunătățiri în programele a- nalitice. Legătura strînsă pe care organizațiile U.T.M. au ținut-o cu responsabilii de cursuri, cu lectorii a dat posibilitatea ca zi de zi să sporească eficacitatea cursurilor de ridicare a calificării.
în primul rînd, 
învață lectorulPentru ca lecțiile acestor cursuri să fie predate la un nivel cît mai accesibil, cît mai pe înțelesul cursanților, este necesar ca lectorii, ingineri sau maiștri, să fie selecționați și aleși cu cea mai mare grijă.— La S.N.G., de exemplu — arăta tânărul inginer Mihai Pungaci — unul din lectorii de la secția a Il-a atelierul mașini unelte, la propunerea comitetului U.T.M. chiar noi lectorii am urmat un curs de pregătire.Ar părea curios la prima vedere lectorii tească. șezi un _ ___ștințe, este necesar în același timp ca lectorul să găsească cele mai potrivite metode didactice în expuneri. în sprijinul explicării tuturor temelor lectorii pot folosi planșe explicative, schițe, desene, piese sau repere ce se execută în secția respectivă.Cei mai mulți dintre vor-

bitori au arătat că a existat această preocupare din partea a cît mai mulți lectori. în primul rînd s-a putut realiza acest lucru și pentru faptul că în majoritatea întreprinderilor au fost organizate schimburi de experiență între cei care predau la cursurile de ridicare a calificării. Cu a- ceastă ocazie, pe baza schimbului de păreri s-au stabilit și cele mai eficace metode de predare. La Uzina de tablă subțire și la S.N.G. s-a stabilit, de exemplu, ca lecțiile care tratează noțiuni de tehnica meseriei (tehnologie, zistența materialelor etc.) fie exemplificate pe bază planșe. De asemenea, un cent deosebit să se pună _ demonstrarea practică a temei respective prin exemplificări la locul de muncă.
re- să de ac- pe

Frecvența - o pro
blemă importantă

leninist"
Sumar

— Cu forțe sporite în noul 
en școlar !AL.-------------
sinkt : 
tenie.

GOLIANU — La 
tinerețe, pace și

Hel- 
prie-

GH.
VIAȚA U.T.M.

TRANDAFIR —

Uzina de fibre sintetice

SÂVINEȘTI

ANGAJEAZĂ :

acest lucru. Și totuși trebuie să se pregă- Nu este totul să po- bogat bagaj de cuno-
Organizațiile U.T.M., s-a a- rătat la consfătuire, au un rol deosebit de important în mobilizarea tuturor tinerilor la cursurile de ridicare a calificării. Acest lucru nu trebuie înțeles că se poate rezolva numai prin anunțarea tinerilor că în cutare zi și la cutare oră vor trebui să fie prezenți la cursuri. Organizațiile U.T.M. au sarcina să desfășoare o Intensă muncă politică, să explice tinerilor cît de important este să-și ridice

calificarea fiecare. în secții de la Uzina de subțire, de la Uzina mecanică sau de la S.N.G. organizațiile U.T.M. s-au ocupat cu toată atenția de mobilizarea tinerilor la cursurile de ridicare a calificării. Pentru a asigura o frecvență rit mai mare la cursuri, în aceste secții au fost folosite o serie de panouri sugestive prin care se demonstra tinerilor strînsa legătură ce există între calificare și îndeplinirea sarcinilor de plan.Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. au urmărit în a- celași timp îndeaproape frecvența tinerilor la cursuri, cum își însușesc ei cele predate. Atunci cînd unii tinerii absentau de la cursuri s-a stat de vorbă cu ei, li s-a explicat că lipsind de la cursuri se lipsesc pe ei înșiși de posibilitatea de a-și îmbunătăți pregătirea profesională. Cînd lipsurile s-au repetat despre aceștia s-a discutat în adunările generale U.T.M.

unele tablă

Criteriul aprecierii - 
eficacitateaCursurile de ridicare a calificării își dovedesc eficacitatea atunci cînd, sub îndrumarea organizației de partid, atît conducerea cît și comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. din întreprindere se îngrijesc cu toată atenția de buna organizare și desfășurare a lor.

La consfătuire s-au dat multe exemple de tineri care, urmînd cursurile de ridicare a calificării, și-au îmbogățit cunoștințele profesionale. Strungarii Șerban Nicolae și Roman Gheorghe din atelierul mașini unelte de la S.N.G. constituie numai două astfel de exemple.Tocmai pentru a se asigura o eficacitate sporită a acestor cursuri, e necesar să se asigure ca încadrarea tinerilor la cursuri să se facă diferențiat în funcție de gradul de pregătire teoretică și practică a muncitorilor. Programele analitice trebuie să oglindească diferența de pregătire a categoriei de muncitori pentru care sînt întocmite. Lecțiile trebuie să fie cît mai atractive cît mai interesante. O atenție deosebită trebuie acordată selecționării și pregătirii lectorilor. De felul cum sînt expuse lecțiile, de felul cum sînt alese exemplele din procesul de producție depinde în mare măsură efioacitatea cursurilor.Organizațiile U.T.M. au sarcina să desfășoare o susținută muncă politică care să lămurească tinerilor strînsa legătură care există între calificare și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Ridicarea calificării trebuie înțeleasă ca o necesitate de zi cu zi la care sînt chemați să participe toți tinerii muncitori, tehnicieni și ingineri.

Con- 
ducerea colectivă și răspun
derea personală.

C. ANDREESCU — Operati
vitate și competență — cerințe 
ale posturilor utemiste de con
trol.

P- LUNGU — Organizația 
U.T.M. și educarea științifică 
a tinerilor.

I. INTZI — Ecoul unei Ini
țiative.

Concursul nostru
I BUȘE — Cu tinerii In mij- 

locul naturii.
A. MÎRȘU șl ȘT. POPESCU — 
Parcul nostru e plin de tine
rețe-
TRIBUNA SECRETARULUI

A. VIȘAN — Activul — 
principalul nostru ajutor.

M. CULICA — Acțiuni cul
turale pentru 
viști.

ȘCOLI ȘI
— Alegerile 

nieresc.
A. GEORGESCU — Roadele 

colaborării.
A. KOCSIK — Cum pregătim 
școlarii pentru a deveni pio
nieri.

— Din activitatea organiza
țiilor U.T.M. din școli.

— In ajutorul instructorului 
de pionieri.
NE
ȚII.

tinerii colectâ-

PIONIERI 
activului pio-

SCRIU CORESPONDEN-

CE SA CITIM
NIȚA — Monografie aP. 

revoluției cubane.
-----•—

Cinematografe
Contele de Monte Cristo ; seria 

I: Lumina, Al. Sahia; seria II : 
Patria, E. Pavel, 1 Mai, Gh. Doja, 
Floreasca , ambele serii : G. Goș- 
buc; Reportaj cu ștreangul de glt: 
rulează la cinematograful Re
publica; Lazzarilo de Tormes : 
Magheru, I. C. Frimu, Libertății ; 
Grădinarul spaniol: V. Alecsandri; 
Șampanie și melodii : București, 
V. Roaită, Artai Auslerlitz : 23
August; Omul cu pantaloni scurji 
— dimineața ; după-amiază ; La 
noapte va muri orașul: Tineretu
lui ; Acord final : Victoria. Cul
tural; Tintin și misterul „Linei de 
aur": Central, înfrățirea între po
poare, Al. Popov; Rătăcirile dra
gostei: M. Gorki ; Călătoriile lui 
Gulliver dimineața, după-amiaza : 
Muzicantul orb: 13 Septembrie; 
Pe uscat și pe ape — Celule foto- 
electrice — Efectul culorilor — 
Poveste nocturnă — Șoarecele și 
leul — Vreau să știu tot nr. 21 : 
Timpuri Noi; Start spre necunos
cut: 8 Martie; Tom Degețelul ; 
Grivița; Raze pe gheată: C. David; 
713 cere aterizarea: Unirea; Vin- 
tul sudului : Flacăra, Volga, B. 
Delavrancea; 49 de zile In Pacific: 
T. Vladimirescu; Culisele varie- 
teului: Miorița; Omul eu două 
fete: Munca,

— Cadre cu pregătire superioară în funcțiile de ingineri, 
chimiști, ingineri energetici sau electromecanici, ingineri 
mecanici cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu ce
rute de indicatorul tarifar pentru funcțiile respective.

— Cadre cu pregătire medie, contabili — de asemenea, 
cu Îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu cerute de in
dicatorul tarifar pentru funcția de contabil.

Ofertele sa,u eventualele relații suplimentare — la sediul 
Uzinei de fibre sintetice Săvinești, raionul Piatra Neamț, 
regiunea Bacău, serviciul Personal-Invățămînt.

n u n t
In anul școlar 1962—1963 în sistemul de învățămînt al 

Cooperației de consum vor funcționa școli tehnice de coope
rație cu durata de 2 ani și cursuri de 6 luni pentru specia
litatea contabil și merceolog.

In anul I al școlilor tehnice de cooperație cu durata de 
2 ani se primesc absolvenți al școlilor medii de cultură ge
nerală cu sau fără diplomă de maturitate din mediul rural, 
in vîrstă de 17—25 ani.

înscrierea la examenul de admitere se va face pînă la 
25 septembrie a.c.

Absolvenții școlilor tehnice vor fi încadrați în funcția de 
contabili principali, șefi contabili, merceologi principali, etc.

La cursul cu durata de 6 luni, de asemenea, se pot înscrie 
candidați în mediul rural, absolvenți ai școlilor medii 
cultură generală eu sau fără diplomă de maturitate.

înscrierea Ia aceste cursuri se face pînă la data de 
septembrie a.c.

Absolvenții acestui curs vor fi încadrați în funcția
contabili și merceologi la cooperativele de consum sătești.

Pe timpul școlarizării, elevilor și cursanților Ii se vor asi
gura condiții optime în vederea pregătirii lor cît mai temei
nice.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, doritorii se 
vor adresa uniunilor raionale și regionale ale cooperativelor 
de consum.
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YORK 25 Trimisul 
C. Răducanu trans- 
25 septembrie în A- 
Generală au conti-

NEW 
Agerpres 
mite: La 
dunarea 
nuat dezbaterile generale, pe
lista vorbitorilor fiind înscriși 
delegații statelor Guineea, Se
negal, Canada, Panama și 
Peru. Diallo Telli, reprezen
tantul Guineei s-a pronunțat 
împotriva includerii așa-zisei 
probleme ungare pe ordinea 
de zi a Adunării Generale, 
subliniind că aceasta este o 
tentativă de a introduce spiri
tul războiului rece în activita
tea O.N.U.

Ministrul de externe dl Se
negalului, Doudou Thiam, a 
cerut ca Portugalia și Uniunea 
Sud-Africană, din cauza politi
cii lor coloniale, să fie excluse 
din O.N.U. și în acest sens, Se
negalul împreună cu alte 11 
state din Africa vor prezenta 
o rezoluție.

In continuare a vorbit mini
strul de externe al Canadei, 
Uoward Green. El a recu
noscut că numai un acord cu
prinzător care ar include in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
sub apă, și în spațiul cosmic 
ca și experiențele nucleare sub- 
pămîntene, poate fi cu adevă
rat eficace.

continuat în Adunare dezba
terile de politică generală.

In cuvîntarea sa, Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei a acor
dat o mare atenție demascării 
politicii agresive a imperiali
știlor americani față de Cuba. 
El a declarat că Cehoslovacia, 
ca și celelalte țări prietene ale 
Cubei, este în mod hotărît de 
partea poporului cuban. Mi
nistrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei a sprijinit pro
punerile concrete și clare cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală făcute de delegația 
U.R.S.S. la Geneva. Vaclav 
David a atras atenția delega- 
ților Adunării asupra politicii 
agresive promovate de revan
șarzii vest-germani. Dacă pu
terile occidentale, a subliniat 
el, nu vor dori să semneze 
tratatul de pace cu Germania, 
Cehoslovacia, împreună cu alte

țări, va semna tratatul de 
pace cu R.D.G.

Delegatul Iugoslaviei, Vla
dimir Popovici a acordat in 
cuvîntarea sa o mare atenție 
problemei germane, problemei 
dezarmării și încetării expe
riențelor nucleare, in rezolva
rea problemei germane, a de
clarat reprezentantul Iugosla
viei, trebuie să se țină seama 
de realitatea existentă, de in
teresele poporului german și 
de pacea în lumea întreagă.

Ministrul afacerilor externe 
al Iranului, G. A. Aram vor
bind despre politica externă a 
țării sale a declarat că ea este 
îndreptată spre menținerea re
lațiilor de bună vecinătate cu 
celelalte state. Ministrul a a- 
mintit, printre altele, despre 
asigurările date de Iran gu
vernului sovietic și anume că 
Iranul nu va admite crearea 
unor baze militare străine pe 
teritoriul său.

DJAKARTA 25 (Agerpres). - 
Agenția Antara anunță că pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, a 
luat cuvîntul în palatul Merdeka, 
la ceremonia oficială organizată 
cu prilejul creării Fondului de 
dezvoltare a Irianului de vest.

Peste cîteva zile, drapelul olan
dez va fi coborît din Irianul de 
vest, a declarat președintele, și în 
zorii zilei de 1 ianuarie 1963 dea
supra Irianului de vest, alături de 
drapelul O.N.U., va flutura drape
lul roșu-alb al Indoneziei, iar în- 
cepînd cu 1 mai 1963 conducerea 
Irianului de vest va fi exercitală 
total de guvernul Indoneziei.

Sukarno a criticat afirmațiile 
lipsite de temei ale presei occi
dentale că Indonezia ar promova 
o politică expansionistă și că ea 
nu ar fi în stare, chipurile, să a- 
sigure progresul populației din 
Irianul de vest. Președintele a a- 
rătat că faptele au dezmințit a- 
ceste scorniri.

Sukarno a subliniat că în opera 
de dezvoltare a Irianului de vest 
guvernul se bucură de sprijinul 
întregului popor indonezian, '

---- •

cinstea celei de-a 45-a aniversări a Marii Revolu- 
din Octombrie, minerii de la mina „Ilici“ din Cadievsc 
tone de cărbune cocsificabil peste plan, lată în foto
grafia noastră un grup de mineri fruntași. O FAPTĂ DE EROISM

Nationale Constituante
NEW YORK 25 (Agerpres). 

TASS transmite : In ședința 
plenară din 24 septembrie a 
sesiunii a 17-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost aprobat 
raportul Comitetului general 
cit privire la ordinea de zi a 
sesiunii.
Comitetul general va examina, 
de asemenea, punctele din or
dinea de zi propuse de dele
gația sovietică „Cu privire la 
condamnarea propagandei în 
favoarea războiului nuclear 
preventiv" și „Programul eco
nomic al dezarmării“.

Pînă la dezbaterea raportu
lui Comitetului general,

ALGER 25 (Agerpres). — 
La 25 septembrie la Alger 
și-a început activitatea Adu
narea Națională Constituantă, 
aleasă la 20 septembrie. Drep
tul de a deschide prima șe
dință a Adunării naționale 
constituante a fost acordat 
celui mai vechi deputat Fer
hat Abbas, care a fost primul 
președinte al Guvernului Pro
vizoriu al Republicii Algeria. 
Adresîndu-se deputaților, Fer- 
hat Abbas a adus un omagiu 
celor care și-au dat viața pen
tru eliberarea Algeriei de sub 
jugul colonialiștilor și a pro
pus ca în memoria lor să se 
păstreze un moment de recu
legere.

declarat că 
Algeriei va 

rezolvarea

Ferhat Abbas a 
politica externă a 
fi orientată spre 
pașnică a problemelor inter
naționale litigioase, spre sta
bilirea de relații prietenești 
cu toate țările. Algeria, a 
spus el, respinge politica de 
participare la pacte militare 
și va urma politica de neade- 
rare.

Ferhat Abbas a fost ales pre
ședintele Adunării naționale 
constituante.

MOSCOVA. — La 24 sep
tembrie Ia Casa oamenilor de 
știință din Moscova și-a în
ceput lucrările Simpozionul 
internațional asupra teoriei 
sistemelor cu relee și automa
telor finite. Simpozionul în
trunește reprezentanți de sea
mă ai științei din U.R.S.S., 
S.U.A., Italia, Polonia, Ceho
slovacia, Franța, Canada, El
veția, Japonia și din numeroa
se alte țări. R.P.R. este repre
zentată de un mare grup de 
oameni de știință condus de 
academician Gr. C. Moisil. în 
ședința de marți dimineața 
acad. Moisil a prezentat co
municarea intitulată „Lucrări 
în R.P.R. asupra teoriei sche
melor cu tranzistori și a teo
riei schemelor altor elemen
te electronice“.

Vizita lui L. I. Brejnev
in R. P. F. IugoslaviaBELGRAD 25 (Agerpres). — TASS transmite : La 25 septembrie la Belgrad a avut loc o ședință festivă a Comitetului Popular din Belgrad la care L. I. Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost declarat cetățean, de onoare al Belgradului. sînaltul oaspete sovietic a fost salutat de M. Neoricici, președintele Comitetului Popular al orașului Belgrad.L. I. Brejnev a mulțumit cordial. Comitetului Popular

Situația din
BUENOS AIRES 25 (Agerpres). 

— TASS fransmife : la Buenos 
Aires a avut loc un miting în a- 
mintirea celor care au căzut la 
Buenos Aires și în alte regiuni ale 
Argentinei în timpul recentelor 
ciocniri militare. Mitingul a fost 
convocat de Federația universita
ră a studenților din Argentina.

Participanfii la miting, care s-a 
desfășurat sub lozinca „Militarii 
în cazărmi, poporul la putere I” 
au cerut anularea legilor privind 
interzicerea activității partidelor 
comunist și peronist, anularea le
gilor represive și schimbarea o- 
rientării politice a fării.

După miting studenții au orga
nizat o demonsfrafie.

Conducerea Confederației Ge
nerale a Muncii din Argentina a 
cerut președintelui Guido să pri
mească o delegafie a Confede
rației care avea să prezinte pro-

O faptă de eroism, săvîrșită 
de deținuții lagărului 
morții, din Mauthausen 

(Austria), a devenit cunoscută 
deabia după 17 ani. Patru foști 
deținuți ai lagărului s-au în- 
tîlnit la 24 septembrie la Co
mitetul sovietic al veteranilor 
de război.

Din cei 20-25 mii deținuți ai 
lagărului din Mauthausen, a- 
proximativ 800 oameni, lucră
tori politici și ofițeri ai arma
tei sovietice, erau cu un pas 
mai aproape de moarte decît 
ceilalți : soarta lor tragică a 
o fost hotărîtă și ei se aflau 
închiși în „blocul morții".

In noaptea de 2 spre 3 fe
bruarie 1945, acești deținuți în
armați doar cu două stingă- 
toare, pietre, bucăți de cărbune 
și bucăți de săpun, au atacat 
Pe paznici și au fugit din la
găr.

Răscoala a fost pregătită de 
un comitet condus de ofițeri 
sovietici superiori. Singura spe
ranță a deținuților era ca mă
car unul din ei să scape cu 
viață și să povestească tuturor 
oamenilor ce înseamnă Maut- 
hausen, unde zilnic mureau 300 
de oameni și călăii se între
ceau în torturi.

O mare parte din cei răscu- 
lați a pierit imediat, iar cei
lalți au fost prinși și împuș- 
cați mai tîrziu.

Multă vreme s-a crezut că au 
pierit toți. Numai în ultimul 
timp au fost găsiți șapte supra
viețuitori.

Patru dintre ei, Ivan Bitiu- 
kov, Vladimir Sosedka, Viktor 
Ucraințev, Vladimir Șcepetea, 
au povestit la 24 septembrie 
despre această faptă de eroism 
fără seamăn.

pentru titlul de cetățean onoare al Belgradului, pentru cuvintele calde și prietenești rostite în cadrul ședinței la a- dresa Uniunii Sovietice.
★în aceeași zi Leonid Brej- nev, președintele Preziului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a oferit un prînz în președintelui R.P.F. via, Iosip Broz Tito.în cadrul prînzului, desfășurat într-o cordială, L. I. Brejnev și președintele Tito au rostit cuvîn- tărti

de

cinstea Iugosla-care s-a atmosferă

drepturilor
început de an școlar

la

ATENA. — Deținuțil politici 
greci — luptători din mișca-

sudul S. U. A.“

Argentina
puneri în vederea schimbării po
liticii economice pentru eliberarea 
Argentinei de robia monopoluri
lor imperialiste. Una din cele mai 
mari uniuni sindicale ale Argen
tinei, „Mișcarea pentru unitate și 
coordonare sindicală", a adresat 
un apel oamenilor muncii în care 
îi cheamă să organizeze în timpul 
întîlnirii delegației cu președintele 
Guido, un miting în sprijinul res
pectării constituției, eliberării de
ținuților polifici, anulării legilor 
represive, promovării unei poli
tici independente și a restabilirii 
relafiilor diplomatica cu Cuba.

La 24 septembrie în Argentina 
au depus jurămîntul noul ministru 
de război, generalul-locotenent 
Benjamin Rattenbach și ministrul 
marinei contraamiralul Alberto Co- 
lunjia. Rattenbach s-a pronun(at 
recent împotriva amestecului mi
litarilor în treburile guvernului.

Acest document fotografic de
mască cruzimile colonialiștilor 
portughezi în Angola. Colonia
liștii au înfipt în țăruș de lemn 
capete ale patrioților angolezi 

asasinați

Pentru apărarea

democratice m

★Marți, la Belgrad au început tratativele oficiale iugoslavo- sovietioe care se desfășoară într-o atmosferă cordială și prietenească.L. I. Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., împreună cu Iosip Broz Tito, președintele R.P.F. Iugoslavia, șl cu alte persoane oficiale iugoslave au părăsit marți Belgradul plecînd spre orașul Kraguevaț.

MOSCOVA. — La 25 sep
tembrie în Palatul Congrese
lor din Kremlin a avut loc 
un spectacol de balet la care 
au asistat N. S. Hrușciov și 
alți conducători ai partidului 
comunist și ai guvernului so
vietic. Au fost prezentate ba
letele într-un act „Orfeu", 
„Petrușka“ și „Pasărea de foc" 
de Igor Stravinski, care era 
prezent în sală.

Tania Fedkina, elevă la Școala 
centrală de muzică din 
Moscova, în vîrstă de 6 ani, 

a scris recent un cîntec închinat 
revoluției cubane. Acest cîntec 
nu este singura lucrare a tinerei 
compozitoare. Tania compune încă 
de la vîrstă de 3 ani cîntece, 
marșuri, bucăți pentru pian. In cu- 
rînd, în editura de sfat pentru li
teratură muzicală vor apare două

lucrări ale tinerei compozifoars 
consacrate cuceritorilor sovietici 
ai Cosmosului — „Marșul lui 
Titov“ și cînfecul „Cosmonautii". 
Cunoscutul compozitor sovietic 
Anatoli Aleksandrov remarcă ta
lentul neobișnuit al tinerei muzi
ciene. „Eu n-am întîlnif niciodată, 
a declarat el, un copil care să 
poată compune la această vîrstă 
cînfece publicabile“.

PESCURTÌ PE SCURT
rea de rezistență națională — 
au adresat Adunării Generale 
a O.N.U. un memorandum în 
care protestează împotriva 
comportării nedrepte față de 
ei și de familiile lor. Ei cer 
popoarelor întregii lumi 
acorde ajutor pentru 
pune capăt persecutării 
le a deținuților politici

Memorandumul a fost sem
nat de 85 deținuți politici, in
clusiv eroul național al Gre
ciei, Manolis Glezos.

să le 
a se 
ilega- 
greci.

HANOI. — Potrivit unor 
date statistice prezentate de 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, autori
tățile diemiste au aruncat în 
închisoare în perioada iulie 
1954—iunie 1961, 275 000 de
persoane. Peste jumătate de 
milion de oameni au fost de 
asemenea internați în lagăre 
de concentrare.

Ciocniri între greviști
și poliție la Neapole

La Florența au luat sfîrșit lucrările conferinței organizației Noua Rezistență a tineretului antifascist din Italia. Mișcarea Noua Rezistență a luat naștere după evenimentele din iulie 1960 în timpul cărora tineretul italian, împreună cu oamenii muncii și forțele progresiste, a dat o ripostă viguroasă guvernului din prezidat de instaura în dictatorial.Conferința blemele care fața tineretului lupta sa pentru drepturilor democratice, pentru zădărnicirea activității forțelor neofasciste. Conferința a stabilit un program de acțiune în vederea atragerii de noi membri în cadrul organizației Noua Rezistență și de luptă, în strînsă unitate de acțiune cu celelalte organizații politice democrate, pentru reînnoirea socială și democratică a Italiei, pentru pace și prietenie între popoare.

tentativei acea vreme Tambroni, de a țară un regima dezbătut pro- stau astăzi în italian în apărarea

Dezmățul rasist care s-a in
tensificat în ultima vreme 
în Statele Unite odată cu 

începerea unui nou an școlar 
constituie obiectul a numeroase 
comentarii apărute în presa oc
cidentală. In legătură cu aceas
ta, ziarul elvețian „DIE TAT" 
a publicat o corespondență a tri
misului său în S.U.A. din care 
cităm.

„Din nou an început școlile în 
America, pentrn a opta oară de 
la hotărîrea Tribunalului Su
prem prin care școlile din sudul 
țării trebuie «ă fie deschise deo
potrivă copiilor albi și negri.

Primele știri oferă un tablou 
al luptei școlare din acest an. 
In districtul școlar Prince Ed- 
ward County din statul Virginia 
școlile publice au rămas închise 
pentru al patrulea an consecutiv. 
Albii își trimit copiii mai depar
te, în școli particulare finanțate 
de rasiști în timp ce 1500 de 
copii negri nu primesc nici o 
educație școlară. în orașul Al- 
bany (statul Georgia) lupta ne
grilor pentru drepturi egale la 
învățătură, dusă sub conducerea

Luther King, a făcut 
membrii ai Ku Klux 
îmbrăcați în cagule 
adune în fața „școlii

Crește șomajul A in
tineretului eng

Șomajul sau înrolarea în armată — aceasta este alternativa care se oferă multor tineri ce părăsesc astăzi școlile, se subliniază în declarația Comitetului național al Uniunii Tineretului Comunist din Anglia în problema șomajului din rîndurile tineretului.

,.în momentul în care în 
întreaga lume are loc o revo
luție în domeniul tehnicii, spune în declarație, Anglia 
poate oferi zecilor de mii 
tineri englezi nici un fel 
muncă. Acesta este un act
acuzare la adresa capitalismu
lui britanic !“în Scoția, numărul șomeri-

se 
nu 
de 
de 
de

lui Martin 
ca mii de 
Klanului, 
albe, să se 
albe* și în zilele următoare ac
cesul negrilor în această școală a 
fost interzis.

In Louisiana, școala din ora
șul Burus a încercat să admită 
cinci copii negri. Părinții albi au 
boicotat atunci această școală și 
părinții negri, înfricoșați de a- 
menințări, au renunțat să-și mai 
trimită copiii. în fața Capitoliu- 
lui din Baton Rouge, capitala 
Louisianei, Ku Klux Klanul a 
aprins o cruce uriașă și a ame
nințat vehement. în orașul New 
Orléans, care numără peste un 
milion de locuitori, cele 36 de 
școli care erau pînă acum „albe* 
și-au putut începe cursurile și.., 
cîteva zeci de copii negri au luat 
acum loc în clasele lor. în acest 
oraș poliția a trebuit să intervi
nă împotriva unui grup de cîte
va sute de rasiști și mama unui 
copil negru a fost lovită cu pie
tre, fiind rănită. Multe școli au 
fost înștiințate că în clădirile lor 
au fost instalate bombe. Focuri

de armă an spart ferestrele unei 
școli.

în întreg sudul Statelor Unite 
—■ scrie ziarul — poate fi re
marcat același tablou : din cele 
trei milioane și jumătate de 
copii negri din această parte a 
S.U.A., numai opt la sută au fost 
admiși în clase integrate. Trei 
state — Alabama, Mississippi și 
Carolina de Sud nici nu s-au sin
chisit de hotărîrea Tribunalului 
Suprem și au rămas citadele ale 
segregației rasiale”.

'ADEN 25 (Agerpres). —< în 
seara zilei de 24 septembrie în 
orașul Aden au avut loc noi 
demonstrații de protest îm
potriva planurilor colonialiste 
britanice de atragere a Ade- 
nului în proiectata „Federa
ție a Arabiei de sud“, în 
scopul menținerii dominației 
engleze în această regiune.

Agenția Reuter anunță că 
activitatea de afaceri din 
Aden a încetat. Aeroportul și 
majoritatea instituțiilor și ma
gazinelor sînt închise.

ROMA 25. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Inci
dente deosebit de grave s-au 
produs luni după-amiază la 
Neapole în timpul unei mani
festații a muncitorilor meta- 
lurgiști de la uzinele din 
cartierele Vicaria, Mercato și 
Capodichino. Cei 4 000 de 
muncitori care manifestau 
pașnic pe străzile Neapolelui 
în sprijinul revedicărilor lor 
au fost atacați cu brutali
tate de poliție și carabinieri, 
in timpul ciocnirilor dintre

greviști și forțele polițienești 
au fost răniți grav șapte mun
citori. Alți 20 de muncitori au 
fost arestați.

Incidentele provocate la 
Neapole de poliție și carabi
nieri, la cererea patronilor cu 
scopul de a-i intimida pe cei 
un milion de metalurgiști ita
lieni care continuă cu fermi
tate de zece zile greva gene
rală, au stîrnit o vie indigna
re în rîndurile opiniei publice 
italiene.

WASHINGTON. — Ministe
rul de Război al S.U.A. a a- 
nunțat că în cadrul armatei 
americane se constituie uni
tăți în care vor fi înrolați 
contrarevoluționarii cubani 
care se află în Statele Unite. 
Pînă acum fuseseră primiți în 
armata americană doar con
trarevoluționarii care cunoș
teau limba engleză. Acum s-a 
luat măsura de a se organiza 
unități speciale în care in
strucția să se facă în limba 
spaniolă, urmînd ca după pe. 
rioada de instrucție contrare
voluționarii cubani să fie în
rolați în unități militare ame
ricane obișnuite.

MOSCOVA. — 
prozatori și poeți 
diferite republici 
Sovietice pentru a lua 
la „Săptămîna cărții tineretu
lui". Ei se vor întîlni cu ti
nerii cititori și le vor citi 
fragmente din operele lor, le 
vor împărtăși planurile lor.

Peste 100 de 
vor pleca în 
ale Uniunii 

parte

rîndul
lex
lor în rîndurile tineretului a crescut în decurs de un an cu 76 la sută.Totuși, guvernul conservator nu încearcă să găsească o ieșire din situația creată.Comitetul național cheamă sindicatele și mișcarea laburistă să lupte pentru a se a- sigura de lucru tineretului.

fost pînă 
Republica 
In anul 
concediul 

în
ftllA
KTD

ziariști dm Republica 
Democrată Germană care 
au vizitat țara noastră 
și-au împărtășit impresiile 
„Scînteii tineretului'.LIESELOTTE THOMS de la ziarul „Neus Deutschland“ din Berlin relatează :

Orașe tinere, uzine tinere, 
oameni tineri!

„Aceste trei lucruri m-au im
presionat cel mai mult. Așa 
trebuie să răspund la întreba
rea referitoare la impresiile 
mele din R.P.R.

tinere, uzine tinere,
oameni tineri

lor mele ulterioare am fost im
presionată de ritmul rapid al 
construcției socialiste, de 
succesele uriașe ale poporului 
romîn. Bucureștiul arăta in a- 
mintirea mea altfel. Am vă
zut noul cartier Floreasca, Sa
la Palatului R.P.R., noile clă
diri în jurul său, iar în țară 
întreprinderi și uzine, care în 
1952 nici nu existau. Am cre
zut că la vizita mea de acum
— la puțină vreme după 1960
— nu vor mai exista surprize 
prea mari. M-am înșelat însă.

toate trei impresii: oraș tinăr, 
uzine tinere și oameni tineri. 
Tineretul țării muncește, își 
creează o viață nouă, mai 
frumoasă, își însușește cuno
ștințele și capacitățile 
sare pentru stăpînirea 
tehnici. Ritmul în care I 
se dezvoltă arată forța 
lismului“.

nece- i noii R.P.R.
socia-

De trei ori am 
acum oaspete in 
Populară Romînă. 
1952 mi-arn petrecut 
în această țară frumoasă,
1960 am venit ca membră a 
unei delegații, iar astăzi sînt 
aici oaspete în calitatea mea 
de reporteră. Dacă spun unor 
prieteni romîni că am fost aici
în urmă cu 10 ani, de fiecare 
dată primesc același răspuns : 
„1952 ? Atunci încă nu cunoa
șteți țara noastră“. Dacă explic 
că și în 1960 am văzut și cu
noscut multe lucruri noi, pri- In scurta perioadă de doi ani 
mese răspunsul : „Dar între 
timp multe s-au schimbat“.'

Intr-adevăr, așa este. In 
urmă cu zece ani am admirat 
oamenii prietenoși și ospita
lieri, importantele lor realizări 
socialiste, precum și frumuse
țile naturale. In cursul vlzite-

au. răsărit în Capitală încă 
multe cartiere noi, întreprin
deri industriale noi au fost 
clădite. Înfățișarea întregii țări 
se schimbă cu fiecare zi — 
devine tot mai frumoasă și mai 
tinără. Vizitînd Onești-Bor- 
zești, te copleșesc înainte de
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radio-HENRY KORF de la difuziunea germană ne-a spus:
„București, este simbolul 

Romîniei noi. Plini de energie 
sînt oamenii săi, pe care după 
ce i-ai cunoscut, nu-i mai poți 
uita. Intr-un avînt tumultos 
trecutul cenușiu a cedat locul 
unui prezent luminos. Pe Ște
fan cel Mare casele sînt tinere 
ca și constructorii lor, —locu
ințe pentru 1100 familii străjui
te de blocuri — înalte. Noi

cartiere de locuințe sînt gru
pate în jurul cupolei Circului 
de Stat, impresionantă operă 
arhitectonică, în jurul clădi
rii Expoziției economiei națio
nale și în jurul Sălii Palatului 
R.P.R. în centrul orașului. 
Peste tot pătrunde lumina și 
aerul, ca în cartierul ceferiști
lor, Giulești. In Romînia peste 
tot Se desfășoară aceeași mun
că constructivă cu mari și în
semnate biruinți.

Intr-un ritîn demn de admi
rat se dezvoltă industria și a- 
gricultura. Impresionante sînt 
uriașele instalații care au fost 
construite la Borzești. Pe sche
lele petroliere de la Boldești 
este aplicată cea mai modernă 
tehnică iar odată cu 
combinatului

crearea 
de la Brazi a 

început o dezvoltare cu totul 
nouă pe tărîmul petrochimiei, 
— acestea sînt exemple carac
teristice pentru toată țara Ro- 
mînia seamănă cu un șantier 
imens.

Ne întoarcem în patrie cu 
sentimentul de a fi cunoscut o 
țară minunată și un popor mi
nunat care condus de Partidul 
Muncitoresc Romîn pășește 
înainte de drumul victorios al 
socialismului".


