
C-enirală

Cursuri 
pentru ridicarea 

calificării 
profesionale

Secția motoare a Uzinei me
canice „Poiana” din Cîm- 
pina execută reparații la 

diferite tipuri de motoare nece
sare schelelor petroliere din 
țară. Sarcina noastră principală 
este ca aceste reparații să fie de 
cea mai bună calitate.

Au mai fost însă cazuri cînd 
beneficiarii ne-au sesizat unele 
neajunsuri provocate de slaba 
calitate a reparațiilor executate 
de noi. Pentru a evita asemenea 
neplăceri, pentru a aduce o con
tribuție și mai mare, prin munca 
noastră, la sporirea producției 
petroliere, au fost luate o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
Un accent deosebit a fost pus 
pe organizarea cursurilor pentru 
ridicarea calificării profesionale 
a muncitorilor și perfecționarea 
calificării maiștrilor și tehnicie
nilor.

Acum, aproape 60 de tineri 
frecventează aceste cursuri Ia 
care predau ingineri, tehnicieni 
și maiștri din uzină.

Tovarășii Nedelcu Ion, Baila 
Petre, Dimulescu Gheorghe, 0- 
prea Victor și alții se prezintă, 
de fiecare dată, în fața cursanți- 
lor, bine pregătiți.

Maistrul Ion Nedelcu folosește 
cu multă pricepere diferite plan
șe, desene, piese secționate, ușu- 
rînd prin aceasta asimilarea de 
către elevi a lecțiilor predate.

De multe ori, Ia seminarii, se 
dezbat teme pe care le propun 
tinerii cursanți. Așa au fost tra
tate în lecții și seminarii teme 
ca : „Metode de detectare a de
fecțiunilor în timpul probelor de 
rodaj”, „Controlul motorului 
Diesel pe standul de probă”, „Ci
tirea desenelor” etc.

ULMANU OCTAVIAN 
tehnician
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Peste 100 
de șarje

Prin exploatarea corectă a 
cuptorului Martin, efectuarea 
de reparații la cald și mai 
buna organizare a locului de 
muncă, colectivul oțelăriei de 
la Uzinele „Industria Sîrmei” 
din Cîmpia Turzii a prelungit 
durata de funcționare a agre
gatului cu peste 100 de șarje. 
Avînd în atenție îmbunătăți
rea permanentă a calității o- 
țelului, muncitorii au redus 
coeficientul adimis de rebut, în 
primele două luni ale acestui 
an, cu 34 la sută. Rezultatul 
se datorește respectării tehno
logiei, a temperaturii de tur
nare.

Printre fruntași se numără 
muncitorii din echipa maistru
lui Vasile Onișor și zidarii din 
echipa condusă de Vasile 
Oancă.

CORNEL GIURGIU 
corespondent voluntar

Zilele acestea, reporteri ai 
Radioteleviziunii s-au depla. 
sat cu microfonul la Cobadin, 
regiunea Dobrogea, și la Hăr- 
man, regiunea Brașov, pentru 
a înlesni pe calea undelor ra
diofonice cunoștința între ti
nerii colectiviști și mecaniza
tori din cele două localități.

Sosiți în mijlocul tinerilor, 
reporterii au înregistrat pe 
bandă multiplele probleme de 
muncă și numeroasele între
bări puse de colectiviști și me
canizatori în scopul unei cit 
mai bune cunoașteri a diferite
lor sectoare de activitate din 
cele două comune.

Și, astfel, în cadrul ultimei 
emisiuni „Tinerețea ne e dra-

gă”, prin intermediul radiou
lui, tinerii colectiviști și meca
nizatori din Cobadin și Har
man s-au întîlnit, timp de 20 
de minute, au făcut schimburi 
de experiență în diferite pro
bleme, privind lucrările agri
cole, despre aplicarea în prac
tică a noilor cunoștințe acu
mulate la cursurile agrozoo
tehnice și altele. Totodată, ei 
s-au interesat îndeaproape de 
stadiul 
campania 
primăvară, 
în sectorul 
precum și 
tural-artistică de amatori care 
se desfășoară în comunele lor.

In cadrul viitoarei întîlniri

realizată prin intermediul e- 
misiunii „Tinerețea ne e dra
gă”, vor face cunoștință tinerii 
din două din cele mai noi o- 
rașe ale țării — Victoria și 
Onești.

Pagina a ll-a

DE PRIMAVARA
LA TIMP

ȘI DE
CALITATE!

Fier vechi 
oțelăriilor

Comitetul U.T.M. de la Fabri
ca de rulmenți din Bîrlad acor
dă o atenție deosebită acțiunii 
de colectare a fierului vechi. 
Numai de la începutul anului și 
pînă acum au fost colectate și 
expediate oțelăriilor 1143 tone 
metale vechi. în această acțiune 
s-au evidențiat organizațiile 
U.T.M. din secțiile forje și 
strungărie.

FLORIN ȚAGA 
ajustor

PREGĂTIM) SCHIMBUL
Colaborarea dintre școală

factorii 
care determină 
succesul instruirii 
practice a uceni
cilor și, deci, buna 
lor pregătire ca 
viitori muncitori, 

îl constituie colaborarea dintre 
școală și întreprindere.

Colectivele celor 5 școli din 
Brașov, la care ne referim 
(Școala profesională „Steagul

roșu", Școala profesională 
„Tractorul**, Școala profesio
nală „Hidromecanica**, Școala 
profesională „Partizanul roșu” 
și Școala profesională de con
strucții Săcele) au înscris în 
preocupările lor, ca una dintre 
sarcinile cele mai importante, 
tocmai stabilirea unui contact 
permanent și multilateral cu 
producția, cu întreprinderile

dintre irunta-
șii

C a Școlii medii
nr.

Foto :
N. STELORIAN

clasei a Xl-a

tunam și Gabriela 
Buzdugan.

Sîrbu" din Capi
tală: Cătălin Tu-

32 „Filimon

Doi

9

O chestiune 
de onoare
eri, aproape de 
ora prînzului, bă
ieții din echipa lui 
Nicolae Crețu e- 
rau adunați în ju
rul unei matrițe 
masive și se uitau

la ea, o întorceau pe o parte 
și pe alta, o ciocăneau...

Dar să vă povestesc cazul. 
Uzina de mașini electrice din 

București a primit cu o lună de 
zile în urmă o comandă ; mai 
bine zis a răspuns la rugămin
tea altei uzine cu produse si
milare („Electromotor" 
mișoara) de a executa 
triță specială necesară 
un produs important.

Termenul de execuție
martie. Lucrul se desfășura 
normal. Deodată, însă, colecti
vul de muncitori de la „Elec
tromotor" Timișoara a venit la 
uzina noastră cu rugămintea
să tăcem tot ce e posibil și să

— Ti- 
o ma- 
pentru

era 15

devreme 
că

din 
bă-

livrăm matrița mai 
cu vreo zece zile, pentru 
era nevoie urgentă de ea.

Organizația de partid 
secție i-a chemat atunci pe
reții din echipa lui Nicolae 
Crețu.

— Ce ziceți voi, se poate ? 
De voi depinde.

— Se poate... E mult de lu
cru, dar se poate...

Și din acea zi, cei opt tineri 
din echipă au început să lu
creze într-un alt ritm. Munca 
la matriță cerea o concentrare 
maximă; este vorba de o pre
cizie de microni la zeci de re-

PETRE MIHAI
din postul de corespondenți 

voluntari ai 
„Scinteii tineretului" 

de la Uzina de mașini electrice 
București

(Continuare in pag. a III-a)

pregătirilor pentru 
însămînțărilor de 
de noile realizări 
zootehnic și avicol, 
de activitatea cul-

Electricitatea 
in satele

maramureșene

Sporesc depunerile la C. E. C.
Datorită creșterii nivelului de trai și avantajelor oferite depună

torilor de Casa de Economii și Consemnațiuni, economiile populației 
depuse la C.E.C. sporesc continuu.

In primele două luni ale acestui an, depunerile populației de la 
orașe și sate pe librete de economii și obligațiuni C.E.C. au fost cu 
22 la sută mai mari decît cele efectuate în aceeași perioadă a anu
lui trecut. In orașul București, de exemplu, depunerile au fost cu 40 
la sută mai mari, în regiunea Cluj cu 30 la suta, în regiunea Brașov 
cu 31 la sută.

Zilele trecute, s-au aprins 
becurile electrice și în satul 
Moara Banfi, din raionul Că
rei. Aceasta este cea de-a 130-a 
localitate rurală din regiune, 
care a fost electrificată în anii 
puterii populare. Numai anul 
trecut, au fost electrificate de 
peste 2 ori mai multe sate și 
comune, decît în tot timpul 
regimului burghezo-moșieresc. 
Pînă la sfîrșitul anului, lumina 
electrică se va aprinde în alte 
30 de comune și sate maramu
reșene.

În

La practica in producție, 
tovarășul Gheorghe Popa, 
de la Uzinele „Steagul roșu" 
Brașov, se ocupă cu atenție 

elevii care-și însușesc 
acum tainele meseriei.
Foto: N. STELORIAN
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IAȘI (de la cores
pondentul nostru). 
Organizarea, în tim
pul liber, a nume
roase acțiuni care 
să contribuie la e- 
ducarea comunistă 
a tineretului con
stituie pentru orga
nizațiile U.T.M. din 
orașul Iași o preo
cupare permanentă. 
Una dintre acțiuni
le întreprinse în a- 
cest scop a avut loc 
sîmbătă 9 și dumi-

nică 10 martie. 100 
de tineri de la Fa
brica de antibioti
ce, Fabrica de trico
taje „Moldova”, Fa
brica „Textila ro
șie”, I.R.A. 4 și al
tele, au luat parte 
la o frumoasă ex
cursie prin regiuni
le Iași, Bacău, Su
ceava. Hidrocentra
la și barajul de la 
Bicaz, Fabrica de 
relon și rolan de la 
Săvinești, Casa me-

morîală Ion Crean
gă din Humulești și 
Casa-muzeu Calis- 
trat Hogaș din Pia
tra Neamț — iată 
numai cîteva din o- 
biectivele vizitate. 
Pentru zilele de 30 
și 31 martie, comi
tetul orășenesc 
U.T.M., în colabo
rare cu Agenția Iași 
a O.N.T. „Carpați, 
pregătesc o nouă 
excursie a tinerilor 
cu același traseu.

O interesantă expoziție de 
artă plastică a fost deschisă 
zilele acestea de Casa pionie
rilor din orașul Constanța. A- 
ceasta cuprinde peste 60 de lu. 
crări de pictură și grafică exe
cutate de pionieri și școlari din 
localitate, inspirate din munca 
și viața nouă a muncitorilor, 
colectiviștilor și pescarilor din 
această parte a țării, precum 
și din peisajul nou al litora
lului.

cărora le aparțin și pentru 
care îi pregătesc pa elevi.

Multe sînt problemele care 
se rezolvă pe baza acestei co
laborări. în primul rînd, în
treprinderile acordă un spri
jin material deosebit de larg 
școlilor, ajutîndu-le să-și în
zestreze atelierele și labora
toarele, să procure materiale 
și scule necesare procesului 
instructiv. Astfel, atelierele 
școlare de la școlile profesio
nale „Tractorul**, „Hidromeca
nica", „Partizanul roșu", „Stea
gul roșu", au fost înzestrate 
cu mașini și scule, cu mate
riale de către întreprinderile 
tutelare. Și Școala profesio
nală de construcții Săcele pri
mește un larg sprijin material

NICOLAE ARSENIE 
AUREL GEORGESCU

(Continuare in pag. a III-a)

be mune al uzinei

adrele didactice și 
organizația U.T.M. 
de la Grupul șco
lar profesional 
I.M.U.—Medgidia, 

sub conducerea și 
îndrumarea per

manentă a comitetului de 
partid, acordă o atenție deose
bită activității cultural-educa
tive. Facem aceasta pornind de 
la ideea că viitorul muncitor, 
pe lingă o pregătire profesio
nală temeinică, trebuie să aibă 
și un nivel cultural ridicat, că 
între cultura tehnică, instrui
rea practică și cultura genera
lă există o legătură strînsă, de 
nedespărțit.

Experiența anilor trecuți a 
demonstrat că activitatea cul- 
tural-educativă în rîndul ele
vilor își atinge țelul numai 
dacă se pornește în desfășura
rea ei de la un plan bine gin- 
dit, orientat spre necesitățile 
pe care le ridică procesul de 
pregătire a viitorilor munci-

tori. Iată de ce am considerat 
în acest sens ca punct de ple
care foarte important alcătui
rea de către conducerea școlii 
și organizația U.T.M. a unui 
plan de activități comune. In 
programul comun găsim acți
uni care se referă la dezvolta
rea dragostei viitorilor munci
tori pentru meseria aleasă, la 
organizarea unor formații ar
tistice, la cultivarea gustului 
pentru citit literatură beletris
tică, pentru artă, sport etc.

In primul trimestru al anu
lui. la noi în școală a luat 
ființă o brigadă artistică de 
agitație formată din elevi ai 
anului III. Programele ei au 
contribuit într-o bună măsură 
la lichidarea notelor slabe, a 
indisciplinei în timpul progra
mului de învățământ teoretic 
și de instruire practică. Acest 
lucru ne-a arătat că o aseme
nea activitate este iubită de 
elevi, are eficacitate. De aceea, 
chiar la inițiativa tinerilor, s-a

mai format o brigadă și 
elevi ai anului II. Au mai luat 
ființă, de asemenea, o forma
ție de muzicuțe, o echipă de 
dansuri, precum și un cor.

Dar activitatea cultural-a- 
ducativă nu se oprește ateii 
Dezvoltării gustului pentru ci
tit literatură, de pildă, i se 
acordă mare atenție, aceasta 
venind de fapt și în sprijinul 
programului nostru de învă
țământ. Se înțelege astfel că 
îndrăgind citirea unei cărți be
letristice, a unei cărți de cul
tură generală, elevul va fi im-

(Agerpres)

MAER MAMET
directorul Grupului școlar 

profesional I.M.U.-Medgidia 
NICOLAE GORUC 

secretarul comitetului organi
zației U.T.M.

(Continuare în pag. a lll-a)

Respectarea proiectului de e- 
xecuție este o condiție a bunei 
calități. Cazangiii Aurel Rusu 
și Ion Maier de 
„Independența’ din 
diază cu atenție planul de 
asamblare al unei 

intea polizării sudurilor.

la Uzinele 
Sibiu stu-

virole îna-

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
Sălile Muzeului din 

Tulcea s-au îmbogă
țit, în ultimul timp, 
cu noi piese valoroa
se. Cel 
stîrnește, 
interesul 
prețiosul 
netar de origine tăță- 
rască-bizantină, da
tină din secolul al 
XIII-lea, descoperit 
de o brigadă de trac
toriști oare, toamna 
trecută, executau lu-

mai mult 
în prezent, 
vizitatorilor 
tezaur mo-

9 9
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crări de terasare pe 
dealurile din comuna 
Mihail Kogălniceanu, 
raionul Tulcea. El 
cuprinde 9 205 mo
nede de argint cu pe
cetea hanilor Toktan 
și Tulabugai, 19 mo
nede de aur bizanti
ne, 58 lingouri-bară 
cîntărind 11,490 kg, 
și 7 lingouri-disc în 
greutate de 2,940 kg 
din argint, precum 
și o brățară și două

inele de aur. După 
aprecierea cercetăto
rilor, este cel mai 
mare tezaur de acest 
fel, descoperit 
acum în această 
te a Europei, el 
tînd existența,
nordul Dobrogei, 
unor centre economi
ce și administrative 
ale Hoardei de aur.

Alte noutăți ale 
Muzeului din Tulcea 
le formează inscripți-

pînă 
par- 
ară- 

în 
a

ile de pe două monu. 
mente funerare ro
mane, din secolul 4 
e. n, descoperite în 
oraș care vin să se a- 
lăture dovezilor exi
stente potrivit cărora, 
actualul port dună
rean din nordul Do
brogei s-a ridicat pe 
locul vechii așezări 
geto-dace, Aegissus, 
peste care s-a supra, 
pus apoi civilizația 
romană. (Agerpres)
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CONFLICTS

Foto: AGERPRES

Există în secția 210 a Uzinelor „Steagul roșu”- 
Brașov un tînăr în vîrstă de 24 de ani, Cris- 
tea Dicianu. De profesie este frezor (profesia 

asta a învățat-o el în școala profesională) dar știe 
acum 3-4 meserii. Cum le-a însușit? Așa, simplu : 
pe lîngă orice mașină trece, el îi cercetează șuru- 
băriile, caută să priceapă cum lucrează, nu-i place 
să-i rămînă lucruri necunoscute, de aceea învață 
și iar învață.

Firește, pasiunea asta a lui se datorează în pri
mul rînd unei înclinații spre tehnică. Dar nu numai 
atît. Fiindcă e de-ajuns să spun că, cu freza sa, 
Cristea Dicianu atinge lună de lună recordul de 
piese care se pot prelucra în mod normal. învăță
tura la el are, deci un scop : el învață pentru a 
ajuta secția, planul de producție.

Un fapt petrecut nu de mult ne-a lămurit și mai 
bine asupra îndemnurilor din care muncește tină- 
rul frezor.

în secția 210 există o mașină de tip special, una 
singură de acest fel, la care lucrează de mai mulți 
ani doi oameni. Nevoia de piese prelucrate la a- 
ceastă mașină a crescut într-o perioadă atît îneît 
cei doi nu mai făceau față. Ar fi fost bine să se 
înființeze temporar și schimbul trei, dar cine să 
lucreze ? Neastîmpăratul de Cristea învățase să 
mînuiască și mașina asta. A cerut el să ajute sec
ția. Și iată că după cîteva zile, între cei trei a-a

iscat un conflict : în cele cîteva zile, Cristea Di
cianu își dăduse seama că la mașina respectivă se 
poate lucra în fiecare schimb un număr mult mai 
mare de piese decît lucrau cei doi. Explicația 
constă în aceea că, deși gradul de calificare al 
muncitorilor crescuse, norma rămăsese aceeași, se 
îndeplinea fără cine știe ce eforturi și ei se învă
țaseră cu încetul.

— Scrie la carte așa ? i-au reproșat ei lui Cris
tea. Scrie ! Atunci ce te amesteci ? Vezi-ți de tre

burile tale... Noi nu ne legăm la cap.
— Parcă e vorba de asta ? Atunci cînd vezi că 

poți face mai mult să te oprești la o indicație care 
ți s-a dat cine știe cînd ? Voi doi v-ați învățat ca 
melcul și vă ascundeți sub argumentul că așa pre
vede norma.

Curînd conflictul s-a cunoscut în toată secția și 
toți muncitorii i-au dat dreptate lui Cristea. Cu 
atît mai mult cu cît el — care era nou pe mașină 
— a demonstrat tnturor posibilitatea de a spori 
productivitatea agregatului.

...Azi, Cristea Dicianu lucrează tot la freza lui. 
Prin exemplul său el i-a convins și pe ceilalți doi 
că datoria fiecărui muncitor este să lucreze cît 
poate mai bine. Și iată că azi ei singuri fao față 
întregii cereri de piese.

VASILE MĂNĂILĂ
corespondent

Urzitoarea Angela Knup de la unitatea „A" a Întreprinderii 
textile din Galați se numără printre iruntașe, asigurînd o 

producție de calitate superioară.

Foto: AGERPRES

Unelte pescărești din fire sintetice
Firele și fibrele sintetice rea

lizate de industria chimică au 
căpătat în ultimul timp o largă 
utilizare la confecționarea unel
telor pescărești. Pe baza soluții
lor date de Institutul de cerce
tări și proiectări piscicole se 
produc din fibre de relon un 
mare număr de năvoade, setei 
marine și alte unelte. Anul aces
ta, întreprinderile de plase și 
unelte pescărești dezvoltă și mai 
mult producția și sortimentele

sin- 
rea- 
apă 

?>

de unelte pescărești din fire 
tetice. Printre altele, se vor 
liza taliene de mare și de 
dulce, vintire, ave de crapi 
setei de mare.

După calculele făcute de spe
cialiști, folosirea fibrelor sinte
tice în fabricarea uneltelor pes
cărești va aduce în acest an o 
economie, prin înlocuirea altor 
materiale mai scumpe, de circa 
10 milioane lei.

(Agerpres)



IN ACESTE ZILE
IN GOSPODĂRIILE COLECTIVE

din raionul
Gâești...

• La Sperietori, Vișina, Rotești și în alte gos
podării din raion, colectiviștii au făcut o lucrare, 
importantă : pe anumite parcele cu grîu au îm
prăștiat îngrășăminte chimice. Mobilizați de or
ganizațiile V.T.M., tinerii au participat în număr 
mare la această lucrare. Alături de vîrstnici, ti
nerii de la G.A.C. Speriețeni au ajutat la îm
prăștiatul a 34 de tone îngrășăminte chimice pe 
340 de hectare cu grîu, cei din Vișina la 43 de 
tone pe 360 de hectare. In total, colectiviștii din 
raion au împrăștiat pe 2 350 de hectare cu grîu 
286 tone de îngrășăminte chimice.

Pe culturile de toamnă, sînt necesare în aceste zile lucrări cu grapa, pentru menținerea apei în sol. Printre muncitorii de 
la G.A.S. Slobozia care au pornit la această lucrare sîntsj mecanizatorii Tudor Mănăilă, Marin Voicu și Ion Pletea 

(Foto: I. CUCU)

• Colectiviștii din comunele Suseni fi Dobrești 
trebuie să ia măsuri urgente in vederea asigură
rii seminței de porumb. Pină în prezent aceste 
gospodării încă nu au procurat sămînță necesară 
pentru însămințările din epoca a doua.

Așa vor lucra
tinerii

...și din raionul
Brăila

® De pe toate terenurile lertilizate gospodă
riile agricole colective din Romanu, Gemenele, 
Golășei și Vizita au obținut anul trecut mari 
sporuri de recolte, lată de ce, colectiviștii din 
aceste gospodării acordă în aceste zile o mare 
atenție acțiunii de transportare și împrăștiere 
a unor mari cantități de îngrășăminte naturale 
pe cîmp. Așa spre exemplu colectiviștii din 
Golășei, care și-au propus ca în acest an să 
obțină 2 000 kg grîu la hectar de pe 920 ha și 
3 200 kg porumb boabe în medie la hectar de 
pe 1 200 hectare, au transportat și împrăștiat 
pe cîmp peste 1 200 tone de gunoi de grajd. Ti
nerii colectiviști au format convoaie de atelaje 
pentru transportarea acestor îngrășăminte. Ște
fan Radu, Rusu Traian, Gogu Drăghici se nu
mără printre aceia care au pus umărul cu nă
dejde la această acțiune.

LUCRĂRILE AGRICOLE
V

DE PRIMĂVARĂ
LA TIMP ȘI DE CALITATE!

HM*I n această primă
vară, mecanizato
rii din stațiunea 
noastră au de exe
cutat un volum de 
lucrări echivalent 
cu peste 21 000 de

hectare arătură normală. Aici 
intră lucrările de întreținere 
a culturilor, pregătirea terenu
lui, însămințările. Fiecare bri
gadă își cunoaște bine planul 
de muncă, lucrările pe care le 
are de făcut. Acum, mecani
zatorii au ieșit în cîmp cu 
toate mașinile și agregatele 
bine puse la punct. Firește că, 
o dată cu aceasta, centrul 
muncii politice a organizației 
U.T.M. s-a mutat în grupa 
U.T.M. din brigadă. Iată de 
ce, îndrumat de organizația de 
partid, comitetul U.T.M. din 
stațiune a organizat o temei
nică instruire a organizatorilor 
de grupă U.T.M. La acest ins
tructaj 
parte si tovarășul Mihai Ar- 
mășescu, inginerul șef al sta
țiunii. Dînsul a fost rugat să 
explice amănunțit cum și cînd 
se va face fiecare lucrare. în 
felul acesta, organizatorii de 
grupă U.T.M. vor putea urmă
ri mai îndeaproape activitatea 
pentru îndeplinirea sarcinilor

de producție a fiecărui utemist 
și tînăr în parte.

Iată, pe scurt, cu ce învă
țăminte au plecat la brigăzi 
organizatorii de grupă U.T.M.

Cu toții știm că, o lucrare 
importantă actuală este aceea 
a întreținerii culturii de grîu. 
Organizatorilor de grupă 
U.T.M. li s-a amintit că, pe 
toate cele 5 372 de hectare se 
va executa o lucrare cu sapa 
rotativă ori cu grapa reglabi
lă. Ei trebuie să-i mobilizeze

executa o lucrare cu sapa ro
tativă, apoi o alta cu grapa cu 
discuri. Unde va fi nevoie, se 
va face o arătură superficială. 
Organizatorii grupelor U.T.M. 
au primit sarcina ca, înaintea 
începerii acestor lucrări să 
discute cu tinerii și să le ex
plice importanța pe care o are 
respectarea fiecărei reguli 
agrotehnice recomandată de 
știință, începînd cu tempera
tura solului și adîncimea la 
care se fac însămințările și

acțiuni menit* să întărească 
rolul grupelor U.T.M. în acti
vitatea de producție a brigă
zilor. Periodic, se vor organiza 
ședințe operative în care se 
va discuta cum au muncit ti
nerii în fiecare decadă. Dacă 
se vor ivi cumva unele abateri 
de 
va 
în 
în 
crurilor.
paniei agricole,

la disciplină, grupa U.T.M. 
discuta operativ fiecare caz 
parte și Va face propuneri 
ce privește îndreptarea lu- 

în tot timpul cam- 
organizatorii

Brigada de tractoare
în campanie

a fost invitat să ia Pe toți tinerii din brigăzi, să 
tacă această lucrare operativ 
și în bune condițiuni. Mașinile 
și agregatele să fie bine regla
te și să se asigure o calitate 
superioară a lucrărilor. La în- 
sămînțările din epoca I (ma
zăre, orz, borceag), fiecare bri
gadă va face, în prealabil, di
ferite lucrări. Astfel, se va

> scriu
corespondenții voluntari

un

„Anul acesta, primăvara a so
sit mai devreme ca de obicei. 
Dar aricit de timpurie ar fi fost 
ea, tot i-ar fi găsit pe colecti
viștii din comuna Surdulești, ra
ionul Costești, pregătiți pentru 
începerea campaniei agricole de 
primăvară. Deocamdată primele 
raze ale soarelui de primăvară 
nu au topit zăpada de pe cîmp, 
dar în grădina de zarzavat a 
gospodăriei agricole colective se 
lucrează de zor. Răsadnițele pen
tru roșii, ardei, vinete etc. au 
fost deja amenajate. Și la toate 
lucrările ce s-au făcut pînă a- 
cum în grădină, s-a ținut seama 
de cele învățate la cursurile 
agrozootehnice. In anul trecut, 
de pildă, am obținut 30 000 kg 
roșii la hectar, în anul acesta, 
ne-am propus să obținem 50 000 
leg. Și aceasta tocmai pe baza 
aplicării în viață a regulilor a- 
grotehnicii înaintate".

Scrisoarea colectivistei Maria 
Popescu e mult mai lungă. In eu 
sînt amintite măsurile luate de 
conducerea gospodăriei pentru 
ca toate lucrările în grădina de 
zarzavat să fie efectuate la 
înalt nivel agrotehnic.

La redacție au sosit însă multe 
scrisori din satele patriei care 
vorbesc tocmai despre preocupă
rile colectiviștilor acum, la în
ceput de primăvară. Iată o nouă 
scrisoare. Ne-o trimite tovarășul 
Petre Veriga, activist al Comite
tului raional P.M.R. Faur ei.

„Nu am să vorbesc în aceste 
rinduri despre repararea unelte
lor necesare campaniei de pri
măvară, pentru că această pro
blemă a fost rezolvată încă în 
iarnă. Colectiviștii de la G.A.C. 
din comuna Grădiștea sînt acum 
preocupați de asigurarea unor 
recolte bogate. Toți știu Că pă
mântul dă mai multe roade a- 
tunci cînd Știi să-l muncești, 
cînd îi dai ceea ce îi este nece
sar ca să producă. Pînă acum 
800 tone de gunoi de grajd au 
fost transportate pe terenurile 
gospodăriei, iar odată cu primele 
zile de primăvară, acțiunea a 
fost intensificată. Pînă cind 
tractoarele S.M.T. vor ieși pe 
tarlale, tot gunoiul de grajd tre
buie să fie pe cîmp. O mare 
atenție a fost acordată asigură
rii semințelor de cea mai bună 
calitate pentru însămînțări. Pină 
în prezent a fost procurată în
treaga cantitate de 10 tone po
rumb dublu hibrid generația I, 
de la „Agrosem"—Brăila. Au 
fost, de asemenea, condiționate 
4 tone floarea-soarelui, 12 tone 
mazăre, măzăriche, borceag etc. 
tn anul trecut, în condiții de se
cetă, colectiviștii de aici au obți
nut 4000 kg porumb boabe la 
hectar în cultură neirigată. Anul 
acesta vor însă să obțină și mai 
mult*.

Scrisoarea tinărului colectivist 
Ionel Barac e destul de lungă, 
în ea se povestește despre o 
parte din munca desfășurată 
de colectiviștii din comuna Piscu, 
raionul Galați, pentru redarea 
de noi terenuri agriculturii.

în iarnă, doar copii cu săniile 
urcau pe panta dealului „Văi- 
draga". Acum însă a început din 
nou munca de terasare a acestui 
deal. 23 de hectare de pe acest 
deal vor fi plantate cu viță de 
vie. 10 hectare sînt deja pregă
tite pentru a fi plantate. Dar co
lectiviștii nu s-au oprit aici. 
Dealul „Gerului" nu producea 
nici el nimic. Panta lui e mai 
puțin înclinată, deci se pot plan
ta pomi pe curba de nivel. Lu
crările au și început. 30 de hec
tare vor deveni peste puțină vre
me livada gospodăriei colective.

Ion Silică din comuna Băbăița, 
regiunea București, ne scrie des
pre activitatea colectiviștilor în 
grădina de legume a gospodăriei.

„Primele zile însorite de pri
măvară au fost folosite din plin. 
A început repicatul răsadurilor 
în ghivece nutritive. E o lucrare 
care cere îndemînare și pricepe- 
pere. Tinerii Ion Mocofan, Ion 
Văduva, Paul Streschi și alții 
cunosc însă aceste lucrări căci 
au făcut multe aplicații practice 
cu inginerul agronom la cursul 
agrozootehnic.

.Șt în scrisoarea profesorului 
Ionel Trifii din comuna Smir- 
dioasa„ raionul Zimnicea, e vorba 
tot despre... primăvară. Nu ne 
scrie despre transportul gunoiu
lui de grajd la cîmp și nici de 
munca în grădina de legume, ci 
despre întâlnirea colectiviștilor 
din comuna Cervenia cu membrii 
brigăzii științifice. Pe colecti
viști îi interesau în mod deosebit 
diferite probleme legate de felul 
cum trebuie executate lucrările 
agricole din campania de primă
vară. S-a vorbit îndelung despre 
fertilizarea solului, selecționarea 
semințelor, folosirea timpului op
tim de însămînțat și alte aseme
nea probleme.

Mai sînt încă 
care relatează 
primăvara în 
Despre aceasta 
Popa din Vaslui, Ion Abostă- 
noaiei din Săveni, Crișan Teodor 
din Gurahonț, Aron Pădureanu 
din Ilia și mulți alții cărora le 
mulțumim pentru veștile trimise 
și așteptăm ca atât ei și ceilalți 
corespondenți ai noștri de la 
sate să ne informeze de felul 
cum sînt aplicate în practică re
gulile agrotehnice înaintate în 
campania agricolă de 
cum participă tinerii 
muncă.

pînă la lucrările de întreți
nere.

După epoca I va începe 
însămînțarea porumbului și a 
celorlalte culturi din epoca a 
Il-a. Sînt lucrări mai preten
țioase. care cer pricepere. Or
ganizatorii de grupă U.T.M. 
au datoria să recomande șefi
lor de brigadă pe tinerii cei 

tmai bine calificați, cu mult 
simț de răspundere, pentru a 
executa această lucrare. Ast
fel, grupele U.T.M. vor contri
bui mai mult la realizarea a 
două lucruri: încadrarea în 
timpul optim și asigurarea 
unor lucrări de bună calitate 
pe toate cele 6 400 de hectare 
destinate culturii porumbului.

Comitetul U.T.M. a stabilit 
ca grupele U.T.M. din brigă
zile de tractoare să organizeze

de grupă U.T.M. vor ține o 
strînsă legătură ■ cu organiza
țiile U.T.M. din brigăzile de 
cîmp ale gospodăriilor colecti
ve. Vor discuta în ședințe co
mune despre calitatea lucrări
lor, despre disciplina în mun
că, ajutîndu-se reciproc în re
zolvarea treburilor la ordinea 
zilei.

Toate brigăzile de tractoare 
sînt dotate cu biblioteci volan
te. Organizatorii de grupă 
U.T.M. au și în această pri
vință sarcini concrete. Ei tre
buie să fie mereu la curent cu 
noutățile sosite la bibliotecă. 
Cind vin la brigadă broșuri 
noi, de specialitate, seara, la 
vasonul-dormitor, vor organi
za lecturi în colectiv. Cei mai 
buni mecanizatori vor face 
scurte aprecieri asupra învăță
mintelor pe care le-au

prins pentru munca lor. Zia
rele vor fi aduse zilnic în bri
găzi de către pontatori și ru- 
tieriști. Cele mai importante 
articole vor fi, de asemenea, 
citite în colectiv. Postul ute
mist de control din stațiune 
va avea, în fiecare grupă 
U.T.M.. cîte un corespondent, 
care va informa despre toate 
„evenimentele zilei”. Postul 
utemist de control va oglindi 
tot ce se întîmplă în munca 
dintr-o zi a unor brigăzi. „Col
țul tinărului mecanizator” din 
foaia volantă, care va apare 
periodic în stațiune, va fi sus
ținut, de asemenea, cu articoie 
scurte, care vor generaliza 
experiența înaintată a tineri
lor fruntași.

Organizatorii de grupă 
U.T.M. au primit indicații pre
cise și în legătură cu felul în 
care își vor petrece tinerii me
canizatori timpul libert- Aceș
tia vor lua parte la activitățile 
culturale din sat, vor partici
pa la conferințe și celelalte 
manifestări organizate la că
minul cultural, vor merge în 
grup Ia cinematograf.

Pentru ca toate aceste mă
suri să prindă viață, fiecare 
membru al comitetului U.T.M. 
va răspunde de activitatea 
unei grupe U.T.M. Periodic, în 
ședințe de comitet, aceștia vor 
informa amănunțit despre fe
lul cum activează grupele 
U.T.M. și vor face propuneri 
cu privire la îmbunătățirea 
continuă a muncii tinerilor 
mecanizatori.

nul trecut brigada 
noastră de cîmp, 
condusă de comu
nistul Gheorghe 
Trofin, a fost frun
tașă. Vrem să păs
trăm acest titlu și 

în anul agricol care a în
ceput. Pentru ca toți tinerii din 
brigadă să contribuie din plin 
la îndeplinirea planului de pro
ducție, ne-am îngrijit ca fie
care să cunoască ce are de fă
cut și cum trebuie să lucreze 
încă din primele zile ale cam
paniei de primăvară. Pentru a- 
ceasta, de curînd am organizat 
o adunare generală deschisă a 
organizației U.T.M. din briga
dă, la care am invitat și pe 
tovarășii Vasile Moise, pre
ședintele colectivei, și ingine
rul agronom Gheorghe Ris- 
tache.

Iată, pe scurt, care sînt în
datoririle tinerilor pentru pe
rioada actuală și cea următoa
re, stabilite în adunarea gene
rală :

Pînă la începerea campaniei, 
toți tinerii de pe atelaje vor 
continua să transporte gunoi 
de grajd la grădina de legume, 
îndată ce vor începe însămîn-1 
țările, patru din cei mai buni 
conductori de atelaje — Gheor
ghe Niță, Ion Păun, Costică 
Constantin și ștefan Radu — 
vor alimenta cu sămînță bri
gada lui Stelian Dobre de Ia 
S.M.T. Bărcănești, care lucrea
ză la noi. Mai întîi, în mustul 
zăpezii vor fi semănate cele 65 
de hectare cu culturi din epoca 
întîi : mazăre, borceag, floarea- 
soarelui. Pe semănători, alături 
de cîțiva colectiviști mai în 
vîrstă, vor lucra și utemiștii 
Niculăe Nlculin, Niculae Radu 
și Vasile Florea, pe care tova
rășul inginer agronom i-a pre
zentat în adunare ca pe cei 
mai buni cursanți ai cercului 
agrotehnic. Cu ei, și cu ceilalți, 
inginerul Gheorghe Rlstache și 
șeful brigăzii de tractoare au 
și făcut un instructaj în ceea 
ce privește reglarea și verifica
rea semănătorilor, respectarea 
densității boabelor, alinierea 
rîndurilor etc.

Zece tineri vor ajuta brigă
zile legumicole la urgentarea 
lucrărilor din grădină pînă 
cînd culturile prășitoare de pe 
terenurile brigăzii vor fi bune 
de prașilă.

Așa s-au stabilit și alte sar
cini de producție. Acum, toți 
tinerii din brigadă știu cînd 
începe semănatul, care sînt lu
crările urgente, pe ce terenuri 
vor lucra, în ce timp trebuie 
încadrată fiecare lucrare. în 
felul acesta sîntem siguri că ei 
vor contribui din plin la înde
plinirea angajamentului brigă
zii, acela de a obține produc
ții sporite la toate culturile.

Asemenea adunări s-au or
ganizat în toate brigăzile de 
producție din gospodăria noa
stră.

multe scrisori 
cum e primită 
satele noastre, 
ne scrie și Gh.

GHEORGHE

primăvară, 
la această

NEAGU

Schimbul
trebuie

NICOLAE CHIREA
secretarul organizației U.T.M. 

din S.M.T. Fetești 
regiunea București

In raionul Timișoara

PRIMELE SUPRAFEȚE
ÎNSĂMÎNȚATE

cores- 
Săptă- 
cîteva 

pentru

TIMIȘOARA (de la 
pondentul nostru). — 
mîna trecută au fost 
zile însorite. Timp bun 
însămînțări. Colectiviștii din
raionul Timișoara l-au folosit 
din plin. Astfel, la gospodări
ile colective din Becicherecul 
Mic, Bajocul Vechi, Beșenova 
Nouă și Pădureni s-a terminat 
însâmînțatul ovăzului, iar la 
cele din Benecec, Parța s-a 
însămînțat orzoaica. Și colec
tiviștii din Checea au însă
mînțat 100 de ha cu lucernă. 
Pină acum, gospodăriile colec
tive din raionul Timișoara, au 
însămînțat peste 1 700 ha, din 
care ovăz 393 ha, mazăre fu
rajeră 325 ha, sfeclă de zahăr 
237 ha, lucernă 181 ha și alte 
culturi din epoca I.

Zilele de primăvară în
seamnă activitate intensă și 
în livezi. Muncitorii de la 
G.A.S. din comuna Bazna, 
regiunea Brașov, execută în 
aceste zile tăierile la pomii 

fructiferi.

(Foto: AGERPRES)

In regiunea 
Suceava

de semințe
urgentat

Colectiviștii din comuna Găne asa, regiunea București, știu că 
pentru a obține recolte sporite de legume și zarzavaturi lo 
hectar este nevoie să asiguri din timp răsaduri de calitate 
superioară. Atenția cu care ei îngrijesc aceste răsaduri este 

o dovadă a acestui lucru.
(Foto : AGERPRES)

ELENA NIȚĂ
secretara organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Tătărani, 
regiunea Ploiești

Sămînță de calitate
recolte mari

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru). —- Asigurarea gos
podăriilor colective cu sămînță 
de porumb din cele mai produc
tive soiuri constituie o preocu
pare la ordinea zilei a Consiliu
lui agricol regional Suceava. 
Pentru ca toate suprafețele des
tinate acestei culturi să poată fi 
însămînțate la timp, pină acum, 
din baze, au fost aduse în 
G.A.C. peste 1400 de tone po
rumb dublu hibrid. Așa, de pil
dă, pentru gospodăriile colective 
din raioanele Dorohoi, Săveni ți 
Botoșani au fost repartizate 705 
tone sămînță de porumb din hi
bridul HD 101, cel mai potrivit

l-iu luat în schimb. în 
regiune s-au schimbat 
prezent aproape 600 de 
porumb dublu hibrid.

pentru solurile de tici. in aceste 
zile colectiviștii transportă din 
baze spre magazii porumb hibrid 
pe care 
întreaga 
pînă în 
tone de
Cele mai mari cantități au fost 
schimbate în raioanele Dorohoi, 
Săveni ți Botoșani. La aceste 
baze au fost pînă în prezent 
schimbate 50 la sută din semin
țele din suin! hibrizilor HD 101. 
Este necesar însă ci gospodăriile 
colective din regiunea Suceava 
să intensifice acțiunea de schim
bare a seminței, deoarece această 
aețiune se desfășoară cu îneeti-

nevoie 
din re- 
și cele

neală. De asemenea, este 
ca gospodăriile colective 
ginne să ridice din baze 
700 tone semințe de floare-soa-
relui, 220 tone de sămînță de 
mazăre și 520 tone orzoaica. în- 
sâmînțărrle de primăvară vor în
cepe curînd. Iată de ce sămînță 
trebuie să ajungă urgent 
magaziile bazelor în cele 
gospodăriilor colective.

Sămînță bună dă rod bogat, 
recolte mari, La acest lucru 
s-au gindit, desigur, și colec
tiviștii din Recaș, raionul Ti
mișoara, cînd au pornit la ac
țiunea de procurare, condițio
nare și selecționare a semin
ței pentru recoltele anului a- 
cesta. In momentul de față, 
gospodăria din Recaș are asi
gurată întreaga cantitate de 
sămînță pentru toate culturile. 
Săptămâni la rind, colectiviștii, 
mobilizați de către organizația 
de partid, au transportat în
semnate cantități de sămînță. 
De la „Agrosem” Timișoara a 
fost adusă, cu autocamioanele, 
cantitatea de 10 000 kg sămîn
ță de mazăre, necesară pentru 
cele 30 de hectare destinate 
acestei culturi. A fost procu
rată și bine condiționată să- 
mînța și pentru celelalte cul
turi : 5 000 kg sămînță de 
ovăz, din producție proprie, 
pentru 10 ha și, de asemenea, 
sămînță de floarea-soarelui 
pentru 150 de ha și de sfeclă 
de zahăr pentru alte 150 ha. 
De la baza de schimb a fost 
adusă în gospodărie toată can
titatea de sămînță de porumb 
repartizată : 13 000 kg din so
iurile de hibrizi dubli de înal
tă productivitate : 409, 306 și 
203. Această cantitate nu era 
suficientă pentru suprafața de 
810 ha, destinată culturii po
rumbului. De aceea, peste 
3 000 de kg de sămînță de po
rumb necesară pentru 160 de 
hectare a fost selecționată și 
condiționată din producție pro
prie. Aici, s-a cerut un volum 
mare de muncă. Zilnic, parti
cipau la lucru zeci de colec
tiviști. Organizația U.T.M. a 
mobilizat un mare număr de 
tineri colectiviști la 
pătulele cu porumb 
gaziile gospodăriei.

lucru, în 
și la ma- 

Boabele

împlinite, sănătoase, de la mij
locul știuleților, au fost selec
ționate de către tineri și puse 
în saci pentru sămînță. Restul 
s-a trimis la sectorul zootehnic 
pentru hrana animalelor. La 
această treabă, cei mai inde- 
minatici s-au dovedit a fi ti
nerii : Vințe Iuliana, Stoica 
Gh., Covaci Ștefan, Radu Gh., 
Nagy Ștefan și Gydrfi Iulia- 
na, care au participat, zi di 
zi, la muncă.

Aceeași atenție față de asi
gurarea și pregătirea din timp 
a seminței am întîlnit și la 
colectiviștii din Becicherecul 
Mic, Cărpiniș, Cenei. Beșenova 
Nouă, Checea. Colectiviștii din 
Becicherecul Mic vor cultiva, 
anul acesta, 650 de hectare cu 
porumb. De pe 400 ha și-au 
propus să obțină o producție 
medie de peste 5 000 kg boabe 
la ha, iar de pe 100 ha peste 
7 000 kg la ha. Cind s-au an. 
gajat să obțină această pro
ducție, ei s-au bizuit, între 
altele, și pe folosirea unor se
mințe din soiuri de înaltă pro
ductivitate. Încă din anul 1959, 
aici s-au experimentat pe lo
turi de cîte un hectar, fiecare 
soi de porumb hibrid, în com
parație cu soiurile locale. Da
tele s-au analizat toamna tre
cută. Tot atunci, s-au tras și 
concluziile : cei mai potriviți 
sînt hibrizii dubli 409 și 306. 
De pe 200 ha cultivate anul 
trecut cu hibridul dublu 409, 
s-a obținut o producție de pes
te 5 200 kg porumb boabe la 
hectar. Din aceste soiuri de 
înaltă productivitate, prin 
schimb, și-au procurat întrea
ga cantitate de sămînță. Ea 
este însoțită de buletin roșu. 
Cu același interes, s-au preo
cupat și de asigurarea semin
țelor pentru toate culturile pe 
care le vor însămînța în pri
măvara aceasta.

Mai puțină preocupare față 
de această importantă acțiune 
actuală am întîlnit la gospo
dăriile colective din Carani, 
Jadani, Murani, Cernăteaz, Iz- 
vin, Remetea Mare și Sacoșul 
Turcesc. Unele din aceste gos
podării n-au asigurat întrea.

ga cantitate de sămînță nece
sară nici măcar pentru cultu
rile din urgența întîia. Colec
tiviștii din Remetea Mare, de 
exemplu, au în plan să insă- 
mințeze cu mazăre 20 de ha și 
ei n-au procurat sămînță decit 
numai pentru 10 ha. Din pro
ducția proprie de porumb tre
buie să selecționeze o cantita
te de sămînță necesară insâ- 
mințării unei suprafețe de 60 
ha ; deși au existat toate con
dițiile ca lucrarea să fie de a- 
cum terminată, ea de-abia a 
fost începută.

Despre ceea ce trebuie făcut 
în aceste zile, ne-a vorbit tov. 
inginer agronom Cornel Dra- 
gomir, vicepreședintele 
țiului agricol raional 
șoara.

— Noi am asigurat

consi-
Timi-

gospo
dăriilor colective din raion să
mânța necesară pentru 70 la 
sută din suprafața care se va 

■ însămînța în primăvară. Pen
tru porumb am asigurat, prin 
schimb, numai hibrizi dubli de 
înaltă productivitate. Și pen
tru celelalte culturi 
rat cantități destul 
nate de sămînță. 
completa necesarul 
ță, am recomandat 
ilor colective să selecționeze 
din producție proprie sămînță 
de porumb din liniile de hi
brizi dubli generația a doua și 
din soiurile locale. Vom căuta 
să asigurăm, pe plan raional, 
prin schimb direct între uni
tățile agricole, cantitățile care 
mai sînt necesare.

Este necesar ca, în zilele a. 
cestea, laboratorul regional de 
analiză și control al semințe
lor să urgenteze analiza pro
belor trimise de gospodăriile 
colective și să trimită acestora 
în timpul cel mai scurt, bule
tinele, pentru ca loturile care 
eventual nu vor corespunde să 
poată fi schimbate cu maxi
mum de operativitate. Prin a- 
ceste măsuri se poate asigura 
încadrarea însămînțării tutu
ror culturilor în epoca optimă.

am asigu- 
de însem- 
Pentru a 
de sămîn- 
gospodări-

VASILE CABULEA
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tehnician

Primîrea de către Președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 

a ambasadorului R.D. Germane

Profesorul si instructorul
de pionieri

|T
■

oi încerca, în rîn- 
durile ce urmează, 
să arăt citeva as
pecte ale colabo
rării între profe
sorii diriginți și 
Instructorii de de

tașament din școala noastră, 
dat fiindcă socot că această 
activitate educativă comună 
explică unele rezultate bune 
pe care le-am obținut în pri
mul trimestru.

Iată, de pildă, în detașamen
tul 1 (clasele a Vil-a) mai 
mulți pionieri întîmpinau greu, 
tați în însușirea unor materii. 
Discutînd cu diriginții clase
lor, instructoarea de detașa
ment a hotărît, împreună cu 
activul pionieresc, să organi
zeze în primul trimestru o a- 
dunare în care, folosindu-se 
exemplele unor oameni de 
seamă, să se demonstreze ne
cesitatea însușirii temeinice a 
materiilor de școală. In aceeași 
adunare, cîțiva pionieri frun
tași au arătat care sînt meto
dele pe care le întrebuințează 
ei pentru însușirea materiilor 
respective.

Și diriginții claselor a V-a 
au sesizat unele greutăți pe 
care le întîmpinau mai mulți 
pionieri în însușire_a unor ma
terii, faptul că aveaîT ‘dificul
tăți în munca individuală. 
Mergînd pe aceeași l'inie a â- 
jutorului pe care trebuie să-l 
dăm în sprijinul învățăturii, 
programul de activități al de
tașamentului claselor a V-a a 
prevăzut adunări în care s-a 
discutat „Cum ne planificăm 
timpul pentru învățătură și 
pentru joc”, „Cum luăm noti
țe”, pionierii din activ au con
trolat acasă activitatea grupe
lor de elevi pentru a vedea 
dacă aceștia își bazează activi
tatea pe studiul individual.

Majoritatea diriginților au 
înțeles sprijinul important pe 
care-1 poate da detașamentul 
de pionieri pentru consolida
rea, adîncirea și lărgirea cu
noștințelor dobîndite la orele 

(Urmare din pag. I)

pionieri. 
adunării 

mamei 
avut loc

de urmă- 
reperelor, 

cu inte- 
îi încu-

O chestiune de onoare

H. Albert Pederzoni„Misterul cizmei"

pere- Se schimbau la lucru în
tre ei din oră în oră, unii odih- 
nindu-se, alții lucrînd, pentru 
că nu poți lucra la asemenea 
operafii decît perfect odihnit, 
cu maximum de atenjie. Au fă
cut un grafic special 
rire a operațiilor și 
Toată secția urmărea 
res munca băieților, 
raja. Ba încă unuia dintre cei 
mai buni frezori din secție i-a 
venit o idee.

ecent, la Teatrul 
Tineretului a avut 
loc o nouă premi
eră, în cadrul unui 
interesant schimb 
de experiență cu 
Teatrul Prieteniei 

din R. D. Germană. Este vorba 
de montarea spectacolului cu 
piesa pentru copii „Misterul 
cizmei", adaptare liberă după 
o cunoscută povestire scrisă în 
1932, de Max Zimmering.

„Cînd citiți această povestire, 
se adresează Max Zimmering 
cititorilor săi tineri, în prefața 
volumului cuprinzînd bucata 
amintită, gîndiți-vă, mereu, că 
toate bunurile pe care le avem 
astăzi — școlile, parcurile, ca
sele pionierești, taberele, tea
trele tinerei generații și căr
țile frumoase — le datorăm ce
lor care ieri au luptat aseme
nea copiilor din această istori
sire".

Se pare că la baza povestirii 
se află un fapt real, izvorît 
din realitățile crude ale anilor 
imediat premergători instaură
rii hitlerismului în Germania. 
Un grup de copii „cu cravate 
roșii’’, fiii unor muncitori co
muniști, asistă, din întîmplare, 
la o monstruoasă crimă pusă 
la cale și înfăptuită de ban
dele hitleriste și aruncată apoi, 
potrivit odioaselor procedee 
fasciste, în seama comuniștilor. 
Uniți în năzuința lor spre 

de curs, pentru trezirea inte
resului pionierilor față de o 
materie sau alta. Unele acți
uni care au avut loc în primul 
trimestru, cum ar fi vizitarea 
Muzeului de științele naturii 
dip oraș (clasele a Vl-a), 
jocuri literare (clasele a V-a), 
vizitarea Palatului culturii, 
sau vizitarea incubatorului de 
la Gospodăria agricolă de stat 
Copou (de către pionierii cla
sei a V-a) au răspuns acestui 
scop. Ca urmare, situația la 
învățătură este mult îmbună
tățită față de trimestrul I al 
anului școlar trecut.

Roadele colaborării instruc
torului cu dirigintele se pot 

măsura, desigur, in toate do
meniile educației, dar mai ales 
în domeniul educației morale.

Să exemplific : instructoru
lui detașamentului IV (format 
din pionierii claselor a IV) i 
s-a cerut ajutorul de către în
vățătoarea clasei, tov. Flondor 
Tatiana, pentru a combate u- 
neie manifestări de individua
lism, de comportare necolegia
lă ale unor pionieri din clasă.

împreună, învățătoarea, in
structorul și președintele de 
detașament s-au sfătuit asupra 
exemplelor care trebuie să fie 
aduse în discuție în adunarea 
de detașament. Și dacă unul 
dintre pionierii despre care 
s-a discutat, astăzi nu ii mai 
bate pe ceilalți, nu mai strică 
jocurile colegilor în recreație, 
nu mai călătorește în tramvai 
fără bilet — socotim că este 
și acesta un rod al colaboră
rii noastre.

Alteori, aceste măsuri tre
buie luate urgent, cum a foît 
cazul cu o pionieră din clasa a 
III-a, care își mințea părinții. 
Cînd acest caz a fost a-

— M-am gîndit mult și cred 
că putem să facem operația de 
mortezare a profilului ancoșe 
la mașină. Asta înseamnă că 
n-o să mai munciți voi două 
zile cu bonfaierul șl cu pila, ci 
o să lucrez eu la mașină doar 
citeva ore... Rămîn azi după 
amiază să vă ajut.

Și i-a ajutat.
Două zile au fost astfel tă

iate din graficul echipei.
Dar iată că azi cei opt tineri 

matriferi sînt necăjiți. La asam
blare, matrifa nu se strînge 

pe scena Teatrului Tineretului
dreptate și adevăr, copiii cu 
cravate roșii își propun să-i 
descopere și să-i demaște pe 
făptuitorii crimei căreia i-a 
căzut victimă un om cinstit și 
nevinovat. Scriitorul istori
sește captivant peripețiile co
piilor în dorința de a restabili 
adevărul reușind să insufle 
micilor cititori ura sfîntă îm
potriva fărădelegilor fascismu
lui, dragostea pentru adevăr și 
admirația pentru dîrzenia și 
noblețea de caracter a comu
niștilor, luptători înflăcărați în 
numele fericirii. Procedeele 
folosite de Max Zimmering 
sînt cele ale literaturii de a- 
venturi, cu ingenioase și cu
rajoase acțiuni, venind să 
pună in lumină disponibilitatea 
vîrstei respective pentru ceea 
ce cu un termen consacrat se 
numește aventură, incluzînd 
semnificații nobile, superioare. 
Efectul educativ al povestirii 
este evident atît în sensul tre
zirii sentimentului de admira
ție pentru trecutul glorios de 
luptă al clasei muncitoare cit 
și pentru formarea în rindu- 
rile micilor cititori, viitori ce
tățeni de mîine, a unor fru
moase trăsături de caracter, 
cum sînt cinstea, curajul, dra- 

dus la cunoștința învățătoa
rei, aceasta a cerut sprijinul 
organizației de pionieri. S-a 
convocat în aceeași săptămînă 
o adunare de unitate în care 
s-a discutat acest exemplu. 
Poate că s-ar fi ajuns la un 
rezultat pozitiv și dacă învă
țătoarea clasei i-ar fi atras a- 
tenția pionierei în timpul 
unei ore că fapta ei este 
nedemnă. Dar ajutorul dat de 
întregul colectiv de pionieri în 
adunarea pionierească, a fost 
puternic și în afară de aceasta 
înșiși copiii au tras prețioase 
învățăminte privind comporta
rea lor etică.

Asemenea confruntare a

PIONIERI
propriilor convingeri cu cele 
ale colectivului s-a realizat și 
în clasa a Vl-a. Aici existau 
pionieri care se purtau urît cu 
părinții lor. Diriginta clasei a 
Vl-a B, tovarășa Grigoreș 
Georgeta, care colaborează 
mult cu instructoarea de deta
șament in rezolvarea unor 
probleme dificile, a cerut spri
jinul organizației de 
Iată dar „istoricul” 
cu tema „Dragostea 
pentru copil”, care a 
la această clasă în primul tri
mestru. Aici, in afara lecturii 
unor pagini de literatură și a 
unor recitări, în afară de e- 
xemple concrete aduse de pio
nierii clasei în sprijinul temei 
s-au dat în vileag și numele u- 
nor pionieri care se poartă 
urît cu părinții lor. Scopul a- 
dunârii a fost în mare parte 
atins.

Totuși, n-aș vrea să se înțe
leagă că această colaborare ar 
avea un sens unilateral, adică 
profesorul este acela care cere 
sprijinul organizației de pio
nieri în problemele pe care nu 

perfect... Se caută cea 
bună solufie.., Sînt pufin necă
jiți, dar îndată se vor apuca 
cu și mai multă îndîrjire să re
cupereze timpul pierdut. Nici 
vorbă să renunțe la lupta pen
tru respectarea angajamentului.

O oră mai tirziu soluția 
fost găsită...

Azi după-amiază, la ora 
care vă scriu, cei opt tineri 
muncesc mai departe la matri
ță. Ei știu că e votba aici de 
onoarea echipei lor, a uzinei 
în care muncesc.

gostea pentru dreptate și ade
văr.

Cum e și firesc, dramatizarea 
a păstrat intacte calitățile edu. 
cative ale povestirii, subliniin- 
du-le și mai pregnant în ca
drul unei acțiuni vii, dar pe 
de altă parte a făcut loc și 
unui anume schematism. Dar, 
simbolurile și mesajul piesei, 
rămîn, cum spuneam, clare, și 

din acest punct de vedere dra
matizarea se justifică. Evident, 
condițiile social-istorice și poli
tice complicate care au generat 
și în care se petrece întîmpla- 
rea descrisă în piesă devin mai 
greu accesibile spectatorilor 
mici de la noi, iar apăsarea 
pe unele momente care țin de 
constituirea în grupuri a copi
ilor și de „lupta" dintre ele 
poate da naștere la unele con
fuzii în mintea micilor spec
tatori.

Spectacolul, realizat sub di
recția de scenă a regizorului 
Kurt Rabe de la Teatrul Prie-

Marți, 12 martie 1963, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare Ro
mine, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit în audiență de 
prezentare pe noul ambasador

Plecarea delegației romîne 
la Congresul Frontului Patriei 

din Republica Populară Bulgaria
Marți seara a plecat în R. P. 

Bulgaria delegația romînă 
care va participa la Congresul 
al V-lea al Frontului Patriei,

Din delegație fac parte to
varășii Gh. Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției 
pentru organele locale ale ad
ministrației de stat a Consiliu
lui de Miniștri, Ion Predescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., deputat în Marea A- 
dunare Națională, președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular Regional Oltenia 
și Vasile Mauriciu, membru al 
Prezidiului Uniunii Sindicate
lor muncitorilor din industria

le poate rezolva. Noi cerem 
mereu sprijinul tovarășilor în
vățători sau diriginți, profeso
rilor de specialitate în orga
nizarea unor vizite, adunări cu 
teme, excursii. Cu ajutorul 
profesorilor de romînă, geo
grafie, științe naturale, educa
ție fizică, pionierii au trecut 
normele pentru obținerea di
stincțiilor pionierești, au orga
nizat în vacanță interesante 
concursuri literare și con
cursuri de orientare în pădu
re etc.

O ultimă problemă pe care 
vreau s-o amintesc este aceea 
a atitudinii pe care au avut-o 
totdeauna cadrele didactice cu 
experiență, în frunte cu direc
țiunea școlii, față de tinerii 
„pedagogi”. Instructorii de 
pionieri sînt încurajați cu deo
sebită căldură, cu încredere, 
sînt ajutați să-și îmbogățească 
experiența pedagogică. în a- 
cest fel, se îmbină în mod fi
resc experiența pedagogică, 
tactul, pregătirea profesorilor, 
cu entuziasmul, inițiativa, ti
nerețea instructorilor de deta
șament.

RASPOPA maria 
instructoare superioară 
la Școala medie nr. 7 

„Alexandru Ioan Cuza"-Iași

La Hunedoara s-a deschis o nouă librărie. Cititorii își aleg cu grijă cărțile dorite. 
Foto: AGERPRES

Berlin, subliniazăteniei din 
meritoriu trăsăturile valoroase, 
educative ale textului, dove
dind strădania acestuia de a 
face cit mai limpede mesajul 
piesei, de a-l apropia cit mai 
mult de înțelegerea copiilor. 
Există un ritm deosebit de viii 
și de antrenant in desfășurarea 
spectacolului, atenția copiilor 
este permanent captivată.

Mi s-a părut, totuși, că a- 
ceastă dorință firească s-a 
transformat, pe alocuri, intr-un 
exces de zel, și unele momente 
au un caracter prea zgomotos, 
iar ritmul devine forțat și în 
felul acesta capacitatea de re- 
cepționare a ideilor de către 
copii este puțin depășită. Apoi 
nu putem să nu ne exprimăm 
regretul pentru rapiditatea cu 
care, în numele ritmului viu. 
poate, sînt expediate replicile 
de către unii actori, sau pen
tru faptul că alții nu stăpînesc 
îndeajuns de bine textul. La 
spectacolul la care am asistat, 

extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane, Anton Ruh.

A fost de față Mircea Mali- 
ța, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe.

și construcțiilormetalurgică
de mașini. Din delegație face 
parte, de asemenea, tov; Ion 
Beldean, ambasadorul R.P.R. 
la Sofia.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de 
membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid și de stat.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R, P. Bulga
ria la București, și membri ai 
ambasadei.

-----•-----

Numirea noului trimis 
extraordinar și ministru 

plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Austria

Printr-un decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, tov. Mircea O- 
cheană a fost numit în calitate 
de trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne în 
Austria în locul tov. dr. Victor 
Dimitriu, care a primit o altă 
însărcinare.

*•■

INFORMAȚII
In cadrul planului de colaborare 

culturală dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, marți 
s-a deschis în sala Consiliului 
local al sindicatelor — București, 
sub auspiciile Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, o expoziție de fotografii 
din R.P.D. Coreeană, care înfăți
șează realizări obținute de poporul 
coreean.

La deschidere au luat parte 
Alexandru Bufcan, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
prof. univ. Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii romîne de priete
nie cu popoarele din Asia Si Afri
ca, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Comi
tetul de Stat pentru cultură și 
artă și Ministerul Invățămîntului.

Au fost prezenti Giăn Du Hoan, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.D. Coreene la 
București, membri ai ambasadei 
R.P.D. Coreene, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 

in al cărui repertoriu au figurat si 
în trecutele stagiuni lucrări din 
dramaturgia Iui G. B. Shaw, a pre
zentat mărfi seara în premieră 
piesa „Cezar și Cleopatra" a ma
relui scriitor. englez.

(Agerpres)

de pildă, multe replici cred 
că nu au putut fi urmărite de 
copii, actorii vorbind foarte 
repede, după cum o impresie 
neplăcută au făcut repetatele 
bîlbîieli, poticniri etc. Or, toc
mai intr-un spectacol pentru 
copii aceste deficiențe devin și 
mai supărătoare.

Dincolo de aceste rezerve, se 
poate spune că distribuția, bine 
alcătuită, a răspuns destul de 
prompt indicațiilor regizorale 
și sarcinilor impuse de text. 
Grupurile reprezentîndu-i pe 
muncitori și comuniști pe de 
o parte, iar pe de altă parte 
banda tîlhărească a hitleriști- 
lor au fost bine diferențiate, 
raporturile dintre ele fiind 
clare pentru capii, după cum 
clar a fost rezolvată caracteri
zarea pozițiilor pe care acestea 
le ocupă în economia piesei.

Dintre 
mature 
drei Codarcea — tata 
muncitorul 
căruia 
crimei, 
dreescu, 
mărul, 
personaje mature interpreții 
au fost în ansamblu corespun

interpreții rolurilor 
vom reține pe An- 

Buter, 
strungar asupra 

aruncată vina 
pe Miști An- 

Friedberg — ciz-

este 
apoi 
tata
In celelalte roluri de

Colaborarea dintre scoală
și întreprindere

(Urmare din pag. I)

elevilor, 
fiecare 

cite un

de 
ele- 

, în 
în-

în
ro-

din partea Trustului regional 
de construcții și al întreprin
derii de prefabricate și ele
mente de construcții Brașov.

Pentru a ajuta școlile în re
zolvarea sarcinilor instructive, 
întreprinderile, la cererea șco
lii, au repartizat maiștri și 
muncitori din producție care 
să îndrume practica elevilor 
atît în atelierele școlii cît și 
în producție. în această pri
vință, Uzinele „Steagul roșu” 
și Fabrica ..Partizanul roșu'1 
au înțeles cel mai bine im
portanța instruirii 
repartizînd pentru 
grupă de. 25 de elevi 
maistru-instructor.

Tot pe linia colaborării se 
înscriu și discuțiile comune 
ale conducerii uzinelor și șco
lilor, precum și informările 
Pe care școlile le prezintă pe
riodic conducerilor întreprin
derilor.

Sprijinirea materială a șco
lilor. înzestrarea atelierelor 
școlare cu unelte și materiale 
necesare e un lucru impor
tant. Dar colaborarea uzinei 
cu școala nu trebuie și nici 
nu poate fi redusă doar la 
atît. Colaborarea presupune și 
efort comun, preocupare co
mună în însuși procesul 
instruire, de pregătire al i 
vilor, și, în primul rînd, 
desfășurarea practicii in 
treprindere.

Așa se petrec lucrurile 
cazul Fabricii „Partizanul 
șu”. Conducerea întreprinde
rii, analizează periodic desfă
șurarea activității de instruire 
a elevilor, face propuneri de 
îmbunătățire a acestora. Tre
buie să amintim faptul că la 
„Partizanul roșu”, în cadrul 
consfătuirilor de producție se 
dezbat probleme legate de in
struirea ucenicilor, se discută 
modul în care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii fabricii 
se ocupă de ucenici. Deseori 
au fost organizate schimburi 
de experiență în care unii 
maiștri și muncitori au arătat 
cum îj ajută pe ucenici să în
vețe cît mai mult și cît mai 
temeinic.

La „Hidromecanica*' nume
roși muncitori au cerut ca în 
echipele lor să fie repartizați 
elevi, pe care să-i îndrume în
deaproape, să-i ajute să-și în
sușească bine meseria. Unii 
maiștri și șefi de echipe din 
această uzină au cerut școlii 
să li se prezinte programa de 
practică, să li se arate ce au 
învățat elevii la tehnologie 
pentru a ști asupra căror lu
crări să-și concentreze și ei 
atenția.

Tot de la „Hidromecanica” 
trebuie să amintim faptul că 
maiștrii și inginerii din secții, 
controlînd cu regularitate cu
noștințele practice ale elevi
lor, pun un accent deosebit 
nu numai pe însușirea deprin
derilor de muncă, ci și pe în- 

zători, dar, date fiind replicile 
puține pe care le au de spus, 
nu oferă posibilitatea unei mai 
ample analize. O mențiune 
pentru artista emerită Silvia 
Chicoș, interpreta portăresei, 
madam Karenke, pe care, ca 
de obicei, copiii o întîmpină 
cu satisfacție și care rămîne 
un mare interpret nu numai 
al rolurilor de copii, dar și al 
unor personaje mature, menite 
să cîștige adeziunea micilor 
spectatori, cum este în cazul 
de față.

In rolurile de copii ne-au a- 
tras atenția prin capacitatea 
lor de a se travesti convingător 
și de a evoca la fel de convin
gător psihologia copiilor, spon
taneitatea, mobilitatea și vioi
ciunea lor, actrițele Adela 
Mărculescu, o foarte sensibilă 
interpretă a fetiței Fonny 
Friedberg. Tatiana TerebleCea 
la fel de autentică în Ochi de 
șoim, Vali Cios, interpreta lui 
Jack cel roșu, reușind să co
munice imaginea unui copil 
sărac, foarte dîrz și hotărît. 
Din rindurile „copoilor" s-au 
remarcat Luluca Bălălău, (ins
pectorul) și Alexandrina Halic 
(„Mielușelul").

Scenografia lui Ion Mitrici, 
fără să exceleze în fantezie, a 
servit satisfăcător textul piesei.

DINU SARARU tAgerpresi

operații sau lucrări 
Iată de ce, de multe 
sînt puși să răs- 

uzină unor proble-

țelegerea teoretică, științifică 
a fiecărei 
executate, 
ori elevii 
pundă în 
me de matematică, de fizică, 
desen, tehnologie etc.

Adesea, grija întreprinderi
lor pentru buna pregătire a 
viitorilor muncitori se mani
festă și sub forma contribuției 
pe care o dau cadrele de spe
cialiști și maiștri la îmbună
tățirea și perfecționarea pro
gramelor de practică prin nu
meroasele observații și propu
neri pe care le fac.

Colaborarea înțeleasă astfel, 
profundă și multilaterală, este, 
intr-adevăr, rodnică. în acea
stă privință, colectivele de 
practică existente în fiecare 
întreprindere pot să joace un 
rol însemnat. Așa se întîmplă 
la uzinele „Hidromecanica*1 și 
„Partizanul roșu", unde aceste 
colective, desfășurînd o activi
tate permanentă, reușesc să 
unească strîns eforturile între
prinderii și ale școlii. Și cele
lalte întreprinderi din Brașov, 
ca „Uzinele de tractoare'*, 
Uzina 2” etc. — în care colec
tivele de practică funcționea
ză de multe ori numai pe hîr- 
tie sau numai la încheierea 
anului școlar cînd se prezintă 
elevii la examenul de munci
tori calificați — vor trebui 
să-și îndrepte atenția spre rea
lizarea unei asemenea colabo
rări cu școlile profesionale 
care le pregătesc viitoarele 
cadre de muncitori.

Colaborarea dintre școală și 
întreprindere constituie, și în 
domeniul educației, 
ment 
școlilor 
șov ne 
xemple 
tanța 
eforturilor școlii cu ale între
prinderii și în această direcție.

Muncind în uzină, trăind 
alături de muncitori, ucenicii 
au în activitatea lor exemplul 
însuflețitor al comuniștilor și 
utemiștilor din uzină, al frun
tașilor în producție. Prin- 
tr-o bogată activitate educati
vă, școala și întreprinderea pot 
sădi și dezvolta în sufletul 
elevilor dorința fierbinte de a 
deveni la rîndul lor asemenea 
muncitori înaintați.

în mai toate întreprinderile 
în care fac practică elevii 
școlilor profesionale, există o 
preocupare susținută din par
tea conducerilor secțiilor, a 
muncitorilor vîrstnici și tineri 
nu numai pentru îmbogățirea 
cunoștințelor elevilor, ci și 
pentru formarea conștiinței 
lor, a caracterului lor. Acest 
lucru se rezolvă prin discuțiile 
de zi cu zi ale muncitorilor cu 
ucenicii, prin munca dusă îm-

un ele* 
hotărîtor. Experiența 
profesionale din Bra- 
oferă nenumărate e- 
care dovedesc impor- 

și eficacitatea unirii

Ucenicii în
(Urmare din pag. I)

proia-

nume- 
la în

plicit îndemnat să citească cu 
același interes o carie tehnică, 
un manual referitor la 
«ia lui.

S-au organizat apoi 
roase șezători literare,
tocmirea programelor partici- 
pind mulți elevi. „Viața și ope
ra lui Mihail Eminescu“, „Parti
dul nostru in poezia contem
porană", „Figuri de comuniști 
în operele scriitorilor noștri" 
— sînt numai citeva din teme
le unor astfel de șezători.

In școală avem peste 500 de 
elevi-cititori frecvenți ai bi
bliotecii. De la începutul anu
lui și pînă acum ei au citit 
circa 1 000 de volume. 400 din
tre elevi sînt acum pregătiți 
pentru a se prezenta la con
cursul „Iubiți cartea". Dintre 
ei, cei din clasele a II A și a 
11 B au și fost examinați, dind 
răspunsuri bune la întrebă
rile comisiei respective.

Spuneam, printre altele, 
început, că activitatea

la 
cultu- 

ral-educativă din școala noa
stră și-a propus, printre scopu
rile sale principale, acela de a 
dezvolta la elevi dragostea 
pentru meseria aleasă, hotărî- 
rea de a nu precupeți nici o 
clipă pentru însușirea ei te
meinică. Multe au fost întîlni- 
rile între elevi și muncitorii 
fruntași din Întreprinderea 
I.M.U.-Medgidia. Cu aceste 
prilejuri li s-a vorbit elevilor 
despre felul în care se învăța 
în trecut meseria, despre con
dițiile minunate create de 
partid și guvern tineretului și 
despre datoria pe care o au ei 
de a învăța și însuși profesia 
in modul cel mai temeinic. Du
mitru Dumitru, Nicolae Ungu- 
reanu și C. Beșleagă — tineri 
muncitori destoinici de la 
I.M.U,, absolvenți ai școlii noa
stre au vorbit elevilor despre 
satisfacția ce ți-o dă munca în

• Aseară au luat sfîrșit iu sala 
Horească întrecerile celei de-a 
13-a ediții a campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
țării noastre. Proba feminină a 
fost cîștîgată de campioana țării 
Maria Alexandru care în finală 
a dispus cu 3—0 de Geta Pitică. 
La masculin, victoria a revenit 
iugoslavului Marcovici. El 1-a în
vins cu 3—2 pe tînărul Dorin 
Giiirgiiică. O surpriză a fost în
registrată în finala probei de 
dublu femei ; cuplul Ella Con- 
stantinescu, Catrinel Folea a reu
șit să învingă cu 3—2 perechea 
campioană mondială .Maria Ale
xandru, Geta Pitică. La dublu 
bărbați Cobîrzan și Giurgiucă au 
întrecut cu 
Marcovici și 

în finala 
mixt, Maria 
Cobîrzan au 
cehoslovacii 

3—2 pe iugoslavii 
Kern.
probei de dublu 
Alexandru și Gh. 
învins eu 3—2 pe 

Boss și Miko.
• Astăzi la București si Timi

șoara se destășoară două meciuri

preună, cit și prin acțiuni mai 
mari, organizate în acest scop 
de către organizațiile U.T.M. 
din secții și de către comitetul 
U.T.M pe întreprindere.

Un mare rol în formarea 
profilului moral al viitorilor 
muncitori îl au acțiunile edu
cative, culturale, artistice, 
sportive. Rezultate frumoase 
și eficace se pot obține în a- 
ceastă privință pe baza cola
borării strînse dintre organiza
țiile U.T.M. din școli și din 
întreprinderi, pe baza coordo
nării activității lor.

Astfel de acțiuni au avut 
loc la ..Hidromecanica”, unde 
s-au organizat întîlniri pe me
serii între elevi și muncitori 
fruntași, foști elevi ai școlii, 
precum și cu vîrstnici. Mun
citorii le-au vorbit elevilor 
despre frumusețea meseriei 
pe care și-au ales-o, povestin- 
du-le episoade de muncă, des
pre perspectivele care li se 
deschid în față. Muncitorii 
vîrstnici le-au vorbit despre 
condițiile grele în care mun
ceau în trecut.

Altădată, din inițiativa Or
ganizației U.T.M., elevii, îm
preună cu tinerii muncitori ai 
uzinei, au făcut vizite la dife
rite întreprinderi din oraș și 
din localitățile vecine din sec
toarele legate de meseria pe 
care o învață. De asemenea, 
numeroși elevi au participat 
și la un concurs pe meserie 
(lăcătușerie) organizat de sec
torul II al Uzinei „Hidrome
canica”.

Elevii care obțin Succese în 
însușirea meseriei alese sînt 
popularizați ia stația de ra- 
dioficare și chiar la panoul 
de onoare din uzină alături de 
muncitori. Aceasta îi stimu
lează, îi umple de mindrie, 
făcîndu-i să se considere ei 
înșiși oameni ai uzinei. Toate 
aceste manifestări dovedesc 
cit de importantă este colabo
rarea dintre organizațiile 
U.T.M. din școli și organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi.

Din păcate, însă, nu la toate 
întreprinderile (ex. „Partiza
nul roșu“. Uzinele de tractoare 
etc.) colaborarea aceasta se face 
în mod permanent, susținut. 
Va trebui să constituie o pre
ocupare mai mare a organiza
țiilor U.T.M. din școlile profe
sionale din Brașov stabilirea 
unei colaborări strînse cu or
ganizațiile U.T.M. din între
prinderile în care fac practică 
ucenicii. Pe baza acestei cola
borări vor putea fi inițiate 
activități și manifestări co
mune ale elevilor și tinerilor 
muncitori, va spori contribu
ția tinerilor din întreprindere 
la pregătirea ucenicilor, la e- 
ducarea viitorilor muncitori.

timpul liber
producție, daci în anii d< 
școală te-ai străduit să pă
trunzi cit mai adine tainele 
meseriei alese.

Citeva lucruri despre acțiu
nile inițiate în școală pe linie 
sportivă. La aceste activități 
este antrenată imensa majori
tate a elevilor noștri : unii la 
o singură disciplină, alții la 
două sau chiar trei. Spre deo
sebire de anii trecuți, Sparta- 
chiada tineretului a cuprins 
prin probele ei toți elevii. In 
mod deosebit au participat ti
nerii la disciplinele tenis de 
masă, șah, gimnastică și trîn- 
tă. Echipele de volei și baschet 
ale școlii s-au clasat pe locul 
II la faza raională a campio
natului școlar republican.

Activitățile enumerate mai 
sus sînt, firește, numai o par
te din ceea ce s-a făcut in 
școala noastră. Am urmărit 
prin acestea ca elevii să între
buințeze cu folos în fiecare zi 
timpul lor liber, să-și formeze 
un nivel cultural corespunză
tor. Am avut, de asemenea, in 
vedere, să nu sustragem elevii 
de la învățătură, să nu le su- 
praîncărcăm programul.

Ne dăm însă seama că mai 
avem încă multe de făcut. Deși 
se bucură de mare popularita
te, n-am. reușit să înființăm 
mai multe brigăzi artistice de 
agitație. Cele două pe care 
le-am amintit sînt insuficiente 
față de posibilitățile oferite de 
cei 900 de elevi ai școlii noa
stre. In al doilea rînd, deși 
avem o sală de sport frumoa
să, din dotarea ei lipsesc apa
ratele de gimnastică trebui
toare. Va trebuie, de aseme
nea, să ne preocupăm pe vii
tor pentru a alcătui o forma
ție de teatru și un cerc de artă 
plastică și, răspunzînd dorin
țelor elevilor, să organizăm 
mai multe excursii, vizitări da 
muzee și expoziții.

restanță, conțină pentru turul 
campionatului cat. A de fotbal. In 
Capitală, pe stadionul Republicii, 
cu începere de ia orele 16. Steaua 
va întlihi pe Petrolul Ploiești. La 
Timișoara, Știința primește vizita 
echipei bticurestene Oinaino.

• Pe patinoarul „Johannesdv" 
din Stockholm au continuat mărfi 
intîlnirile din cadrul campionatu
lui mondial și european de hochei 
pe gheață. In grupa A, echipa 
U.R.S.S. a dispus cu categoricul 
scor de 12-0 de selecționata R. D. 
Germane. Suedia a învins cu l?-2 
reprezentativa S.U.A. Intr-un meci 
contînd pentru grupa B, Norvegia 
a dispus cu 7-3 de Iugoslavia. In 
meciul Austria-Belgia din grupa C, 
hocheiștii austrieci au terminat în
vingători cu 30-0. Tot în această 
grupă, R. P. Ungară a obținut vic
toria cu 10-3 în fața Danemarcei.

Echipa R. P. Romîne va îhtîlnî 
joi în cadrul grupei B echipa Fran
ței, ier sîmbătă va juca cu Nor
vegia. I .



Semnarea
comercial

1903pe
romîno-turc
protocolului

ANKARA 12 (Agerpres). 
Recent s-a semnat la Ankara 
protocolul comercial pentru 
stabilirea listelor de mărfuri 
romîno-turce pentru anul 
1963.

R. P. Romînă va exporta în 
Turcia mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, motoa
re, mașini și unelte agricole, 
sodă caustică, sodă calcinată și 
alte produse chimice, uleiuri 
lubrifiante, parafină, lemn de 
celuloză, instrumente muzicale 
ș.a. Turcia va exporta în R.P. 
Romînă : bumbac, piei, ta- 
nanți, minereuri, pește, măsli
ne, citrice ș.a. Protocolul a 
fost semnat din partea romînă 
de ing. Nicolae Ilieș, director 
în Ministerul Comerțului Ex
terior, iar din partea turcă de 
Sabahattin Diimer, al doilea 
președinte al Departamentului 
Comerțului Exterior din Mi
nisterul Economiei și Comer
țului al Turciei.

Cursuri de limba

un

romînă în Japonia
TOKIO. — Asociația de pri

etenie Japonia-Romînia a or
ganizat la Tokio, începînd din 
noiembrie anul trecut,
curs de limba romînă, primul 
în Japonia, urmat de nume
roase persoane. Cursul se va 
încheia Ia mijlocul acestei 
luni. în curînd, urmează să se 
deschidă 
de limba 
pători și

cel de-al doilea curs 
romînă, pentru înce- 
avansați.

Plenara O. C.
al P, C. Bulgar

SOFIA 12 (Agerpres). — 
B.T.A. transmite : La 11 și 12 
martie a avut loc plenara C.C. 
al P.C. Bulgar.

La plenară, Todor Jivkov a 
prezentat raportul cu privire 
la convorbirile care au avut 
loc în februarie între delegația 
de partid și guvernamentală 
bulgară cu N. S. Hrușciov și 
alți conducători de partid și 
de stat sovietici, cu privire la 
activitatea delegației P. C. 
Bulgar la Congresul al VI-lea 
al P.S.U.G., la convorbirile 
care au avut loc cu Iosip Broz 
Tito și cu alți conducători iu
goslavi.

Plenara a ascultat de ase
menea informări cu privire la 
îndeplinirea planului la con
strucțiile de hidroameliorări și 
la producția de cereale pe anul 
1963 și cu privire la situația 
construcției principalelor o- 
biective industriale ale țării.

Comitetul Central a aprobat 
în unanimitate raportul lui To
dor Jivkov și a adoptat hotărî- 
rile corespunzătoare pe margi
nea raportului și a informări
lor prezentate.

Consfătuire internațională
în sprijinul lărgirii comerțului

-
■n •

Aspect de la instalarea liniei de transport electric pe șantierul
Uzinei metalurgice din regiunea Kemerovo (U.R.S.S.)

Lucrările Consiliului
de administrație al O.I.M.

GENEVA 12 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, trans
mite : La Geneva au continuat 
lucrările Consiliului de admi
nistrație al Organizației Inter
naționale a Muncii, la care 
participă și o delegație a R.P- 
Romîne, una din cele zece țări 
alese în Consiliul ds admini
strație al O.I.M.

Luînd cuvîntui în legătură 
cu propunerile de modificare a 
raportului Conferinței Gene
rale a O.I.M., șeful delegației 
romîne, Grigore Geamănu, a 
arătat că acestea sînt inaccep
tabile, întrucît complică proce
dura de discutare și prezentare 
a proiectelor de rezoluție.

Trecîndu-se apoi la alegerea 
diferitelor organe de condu
cere, Consiliul a ales pe Gri
gore Geamănu ca președinte al 
Comisiei pentru industria tex
tilă, care este una din cele mai 
importante comisii industriale 
ale Organizației Internaționale 
a Muncii. Este pentru prima 
oară de la intrarea țărilor so
cialiste în O.I.M. cînd repre
zentantul unei țări socialiste 
este ales președinte al unei 
astfel de comisii.

In legătură cu raportul Bi
roului Internațional al Muncii 
privind încetarea efectuării de 
anchete în domeniul libertății 
sindicale, a luat cuvîntui în nu
mele delegației romîne tov. 
Constantin Flitan. Delegatul 
romîn a arătat că anchetele 
efectuate pînă în prezent în 
șase țări (printre care U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia), cu toate că 
prezintă unele deficiențe sînt 
de natură să furnizeze unele

date utile pentru a se putea 
face o imagine asupra libertă
ții sindicale în aceste țări. Nu
mărul de anchete efectuat este 
încă insuficient. Anchete sin
dicale ar trebui să aibă loc în- 
tr-o serie de țări din apusul 
Europei (Spania, Italia, Portu
galia), precum și în alte țări 
din Asia, Africa și America 
de Sud. Delegatul romîn a a- 
dăugat: Anchetele efectuate 
pînă în prezent au provocat 
unele nemulțumiri. (Se știe că, 
contrar celor urmărite de re
prezentanții cercurilor bur
gheziei cu prilejul anchetei din 
U.R.S.S., a apărut evident rolul 
important pe care îl au sindi
catele sovietice. Pe de altă 
parte, ancheta din S.U.A. a 
scos la iveală o serie de măsuri 
legislative și practici cu carac
ter antisindical).

Apare clar că motivul real 
care a determinat propunerea 
de a se înceta efectuarea de 
anchete acum îl constituie toc
mai nemulțumirile provocate 
de concluziile anchetelor, con
cluzii cărora anumite cercuri 
ar fi voit să li se dea un alt 
sens.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
La 11 martie, în clădirea par
lamentului englez și-a început 
lucrările Consfătuirea interna
țională „pentru conferința în 
problemele lărgirii comerțului 
mondial”. Scopul consfătuirii, 
care va continua pînă la 15 
martie, este de a populariza 
ideea convocării acestei confe
rințe, aprobată în rezoluția A- 
dunării Generale O.N.U. 
decembrie anul trecut, și 
contribui la dezvoltarea 
țiilor’1 comerciale dintre 
țările lumii.

La consfătuirea de la 
dra au sosit reprezentanții a 
20 de state.

Consfătuirea a fost deschisă 
de Richard Briginshaw pre
ședintele mișcării „Anglia, 
înainte” (care a fost inițiato
rul convocării consfătuirii de 
la Londra).

In cuvîntarea sa, el a salutat 
pe participanții la consfătuire 
și a subliniat că dezvoltarea li
beră a comerțului mondial este 
o necesitate urgentă. în legă
tură cu această, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru destinderea 
încordării în relațiile comer
ciale dintre Est și Vest.

Briginshaw a condamnat cre
area de blocuri comerciale se
parate de felul Pieței comune. 
El a arătat, printre altele, că 
organizatorii blocului econo
mic vest-european nu au ținut 
seama de interesele popoare
lor, ci de asigurarea de piețe 
pentru desfacerea mărfurilor 
lor și achiziționarea de mate
rii prime.

Telegrame 
tuirea de la 
de numeroși 
mentului englez, 
organizații din diferite țări de
monstrează interesul față de 
ideea convocării Consfătuirii 
economice internaționale* ma
nifestat de opinia publică și 
cercurile de afaceri.

La sfîrșitul ședinței de di
mineață a fost aleasă compo
nența Comitetului organizato
ric al consfătuirii.
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BONN. — Trei mari concer
ne industriale din R.F.G 
„Hosch Ag", „Mannesmann 
Ag" și „Phoenix-Rheinrohr 
Ag“ au trimis în comun o 
scrisoare cancelarului Ade
nauer, membrilor guvernului 
R.F.G. și președinților celor 
trei fracțiuni din Bundestag 
în legătură cu interzicerea de 
către guvern a livrărilor de 
țevi în Uniunea Sovietică. 
Concernele cer guvernului să 
anuleze embargoul.

Autorii scrisorii atrag aten
ția guvernului de la Bonn că

•pe semn • pi: sciiht •\>v. scurt*
nici una din țările care fac 
parte din N.A.T.O. nu a limi
tat pînă în prezent volumul li
vrărilor de țevi către Uniunea 
Sovietică și către celelalte sta
te ale lagărului socialist.

După cum anunță ziarul 
„Die Welt", Comisia Bunde- 
stagului pentru problemele 
politicii externe s-a exprimat 
deja la timpul său în favoarea 
respectării tratatelor semnate 
anterior în această privință.

★

TOKIO. — Volumul total al 
schimburilor comerciale ale Japo
niei cu țările lagărului socialist a 
crescut în comparație cu anul 
financiar trecut cu 37 la sută și a 
fost la sfîrșitul anului 1952 de 
440 milioane dolari. Publicînd la 
12 martie aceste date, Asociația 
japoneză pentru dezvoltarea co
merțului exterior scoate în evi
dență caracterul reciproc avanta
jos al relațiilor comerciale mereu 
crescînde dintre Japonia și țările 
socialiste. Rezultatele anului tre
cut arată că în comerțul cu țările 
comuniste s-a realizat aproape 
echilibrul și chiar o oarecare spo
rire a volumului exportului japo
nez îndeosebi în comerțul cu 
U.R.S.S. și țările Europei răsă
ritene.

GENEVA — La 12 martie a 
avut loc la Geneva o întreve
dere între cei doi copre
ședinți ai Comitetului celor 18 
pentru dezarmare — S. K. Ța- 
rapkin, reprezentantul U.R.S.S. 
în comitet, și Ch. Steile, repre
zentantul S.U.A.

MOSCOVA — La 12 martie 
s-a încheiat Consfătuirea lu
crătorilor din agricultura 
R.S.F.S.R., care și-a desfășurat 
lucrările la Kremlin timp de 
două zile.
luat parte șefii direcțiilor de 
producție colhoznice și sov- 
hoznice — organe noi care 
conduc direct agricultura, se
cretarii comitetelor de partid 
de pe lîngă aceste direcții, oa
meni de știință, colhoznici- 
inovatori.

La ședința de închidere a 
luat cuvîntui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Rfo DE JANEIRO. — Potrivit 
agențiilor de presă, nava militară 
și navele de pescuit franceze im
plicate în așa-numita „criză a lan
gustelor" s-au retras din apele te
ritoriale ale Braziliei.

șovia, a avut loc ședința festi
vă cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la întemeierea Uniu
nii de luptă a tinerilor.

La ședință au luat cuvîntui 
Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Marian 
Renke, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Socia
list.

La consfătuire au

VARȘOVIA. - La 11 martie, 
în sala Congreselor a Palatu
lui Culturii și Științei din Var-

Continuă greva minerilor francezi
PARIS 12 (Agerpres). — 

Lupta grevistă a celor peste 
200 000 de mineri francezi 
continuă cu aceeași intensita
te. Deși greva a intrat în a 
11-a zi, scrie agenția France 
Presse, nu se întrevede nici o 
posibilitate 
conflictului.

Comitetul 
din bazinul 
autorităților 
tamentul Moselle să adopte o 
poziție fermă împotriva ordi
nului de rechiziționare și să 
ceară convocarea parlamentu
lui. In semn de solidaritate cu 
greviștii deputății comuniști, 
socialiști din parlament, pre
cum și ai altor grupări demo
cratice au adresat în cursul 
zilei de luni un document pri
mului ministru Georges Pom
pidou, prin care cer să fie con
vocat parlamentul. Manifesta
țiile de solidaritate cu minerii 
iau amploare.

Pe de altă parte, anunță 
agențiile de presă, la 12 mar
tie feroviarii francezi au răs
puns în unanimitate la che
marea conducerii lor sindicale 
organizînd în întreaga țară 
greve de două ore.

de rezolvare a

Central de grevă 
Lorena a cerut 

locale din depar-

de orice naționalitate, care 
transportă cărbuni pentru 
Franța, Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. a hotărît să insti
tuie un moratoriu asupra înde
plinirii obligațiilor societății 
unionale „Soiuzpromeksport” 
în ceea ce privește livrările de 
cărbuni către Franța. Morato
riul se instituie pe perioada 
boicotului declarat de munci
torii portuari și se extinde a- 
supra porturilor maritime și a 
căilor ferate ale U.R.S.S.

MOSCOVA — In legătură cu 
situația excepțională provo
cată de boicotarea de către 
muncitorii portuari a navelor

*intentat ziarului „Avghi

PARIS 12 (Agerpres). 
TASS transmite : In semn 
solidaritate frățească cu mine
rii francezi, care de două săp- 
tămîni sînt în grevă, apărîn- 
du-și drepturile lor, muncitorii 
din portul sovietic Klaipeda au 
refuzat să încarce cărbune 
destinat Franței.

In scrisoarea pe care condu
cerea Federației naționale a 
minerilor francezi a trimis-o 
la 11 martie organizației din 
Klaipeda a sindicatului munci
torilor sovietici din flota mari
timă și pescărească, se spune 
printre altele: „Cu mare bucu
rie am aflat de hotărîrea dv. 
de a nu încărca cărbune desti
nat Franței. Minerii francezi 
salută cu entuziasm această 
acțiune, care dovedește încă o 
dată sentimentele de solidari
tate frățească ale muncitorilor 
din Uniunea Sovietică față de 
oamenii muncii din Franța și 
din întreaga lume. Vă mulțu
mim sincer pentru aceste sen-

\țimente”.

de

O „grevă" neobișnuită
LONDRA. — Regimentul scoțian 

de gardă regulată, foarte cunoscut 
în Anglia pentru pitorescul unifor
melor și mai ales pentru uriașele 
căciuli îmblănite care fac din sen
tinelele palatului una din prin
cipalele curiozități pentru turiștii 
străini, și-a cîștigat o nouă faimă, 
de data aceasta mai puțin plăcută.

Este vorba de o adevărată „re
beliune", fără precedent în această 
unitate, considerată de elită în ar
mata britanică : 25 de soldați de
semnați pentru paza palatului 
Windsor și-au părăsit pur și simplu 
posturile declarînd că „intră în 
grevă" împotriva tratamentului de
gradant la care sînt supuși și a 
hranei cu „neputință de consumat" 
care le este oferită la unitate. Cei 
25 de greviști au ținut și un mi
ting, undeva în Londra, la care 
și-au precizat revendicările și au 
protestat împotriva diferitelor cor
vezi la care sînt supuși. „Rebeliu
nea" a durat aproape 24 de orc, 
după care o parte din fugari au 
fost arestați de poliție și readuși 
la unitate, iar alții s-au înapoiat 
de bunăvoie subliniind însă că își 
susțin revendicările.

Incidentul a fost însă viu co
mentat în presa britanică și ziarele 
au arătat că, dincolo de nota de 
senzațional pe care a adus-o pen
tru marele public, „rebeliunea" 
gărzilor regale aruncă și o lumină 
neplăcută asupra vieții și trata
mentului soldaților dintr-una din 
unitățile de elită ale armatei „im
periale britanice".

NEW ,YORK. — în noaptea spre 
11 martie în Venezuela au fost a- 
runcate în aer două conducte de 
petrol care aparțineau companiei 
petroliere americane „Creol Pe
troleum Corporation", anunță a- 
genția U.P.I. în urma exploziei și 
a incidentului care a izbucnit apoi 
una din conducte a fost scoasă 
complet din uz, iar cea de-a doua 
și-a redus considerabil capacitatea 
de funcționare.

ket, unde s-au dedat la jafuri. 
Acești soldați au fost izgoniți 
de pe teritoriul regatului de 
către forțele armate din Laos. 
Potrivit relatărilor Agenției de 
informații vietnameze, la 3 
martie, 200 de soldați diemiști 
au pătruns din nou în această 
regiune și au incendiat șase 
sate.

• BONN. — în legătură cu ce
rerea fostului șef al O.A.S.-ului 
George Bidault, adresată cancela
rului Adenauer de a i se acorda 
azil politic în Germania occiden
tală, agenția France Presse, citind 
surse demne de încredere, rela
tează că ministrul vest-german al 
afacerilor interne a recomandat 
autorităților bavareze să acorde 
lui Bidault dreptul de a rămîne în 
Germania occidentală pe timp ne
limitat cu condiția ca acesta să 
nu desfășoare o activitate politică 
și să fie însoțit de polițiști cu 
prilejul oricărei deplasări pe care 
ar intenționa să o efectueze.
• WASHINGTON. — Ministrul 

de finanțe al Braziliei, Francisco 
Santiago Dantas, care Se află în 
prezent la Washington, a avut la 
il martie o întrevedere cu preșe
dintele S.U.A., John Kennedy. Re- 
ferindu-se la scopul convorbirilor 
purtate de ministrul brazilian în 
capitala americană, agenția Asso
ciated Press subliniază că Dantas 
discută problema acordării unui 
ajutor financiar Braziliei și, în pri
mul rind, a deblocării 
anterioare alocate 
S.U.A., care au fost 
țațe".

După întrevederea

creditelor 
de guvernul 

apoi „înghe-
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Provocare a diemiștilor 
împotriva Laosului

HANOI. - După cum a a- 
nunțat postul de radio din 
Laos, „Vocea Patet Lao”, la 1 
martie, peste 300 de soldați 
diemiști au invadat regiunea 
Ta-Oi, din provincia Savanna-

r

cu președin
tele Kennedy, Santiago Dantas a 
declarat reprezentanților presei că 
guvernul brazilian intenționează, 
în cazul că va obține creditele 
necesare, să aloce o parte a aces
tor fonduri dezvoltării comerțului 
cu toate țările lumii, inclusiv cu 
țările socialiste.

De ce s-a alarmat 
poliția vieneză

» VIENA. — La Tirgul interna
tional de primăvară de la Viena, 
care s-a deschis recent, s-a întlm- 
plat un caz care a pus în alarmă 
întreaga poliție a capitalei aus
triece. In după-amiaza zilei de 10 
martie, la expoziție a lost furată 
o capsulă de plumb continînd trei 
miligrame de radiu.

Ziarele au anunțat imediat 
tul sub titluri senzaționale : 
larmă atomică la Viena", 
furat o substanță radioactivă" etc.

Poliția a făcut apel la autorii 
furtului capsulei cu radiu să tri
mită substanța radioactivă la o 
circumscripție polițienească și în 
nici un caz „să nu trimită capsula 
prin poștă", pentru a se evita pe
ricolul de radiație pentru salariații 
de la poștă. , >

«
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Frămîntări
in „zona tăcerii"

ATENA 12 (Agerpres). — Sub 
influența protestelor opiniei 
publice din Grecia și din în
treaga lume, Tribunalul penal 
din Atena a oprit la 11 martie, 
procesul intentat lui P. Paras- 
kevopulos, directorul ziarului 
„Avghi", dat în judecată deoa
rece ziarul a publicat hotărî- 
rile celei de a 4-a Plenare a 
C.C. al P.C. din Grecia. Tribu
nalul a găsit neîntemeiate acu
zațiile aduse lui Paraskevopu-

los. Directorul ziarului „Av
ghi” a fost pus in libertate.

La 11 martie a avut însă lac 
un al doilea proces intentat 
ziarului „Avghi” pentru că în 
septembrie 1962 a publicat un 
articol consacrat luptei de eli
berare a poporului grec împo
triva ocupanților hitleriști.

Fostul director tehnic al zia
rului, Krikis, a fost condamnat 
la trei luni și jumătate închi
soare.

GENEVA. — La 11 martie, 
la Geneva s-au deschis lucră
rile conferinței Comisiei Na
țiunilor Unite pentru dreptu
rile omului, care va discuta 
mijloacele de a se pune capăt 
discriminării 
se și politice.

In prima 
participanții au început să 
dezbată proiectul unei decla
rații asupra lichidării discri
minării rasiale. Proiectul ca
racterizează teoriile superiori
tății de rasă drept „false din 
punct de vedere științific, con
damnabile din punct de vedere 
moral, injuste din punct de ve
dere social și profund dăună
toarei

rasiale, religioa-

zj a conferinței,

Autoritățile peruviene supun represiunilor populația băști
nașă (indienii). Iată în fotografia de mai sus (reprodusă din 
revista vest-germană „Quik") polițiști alungind indieni din 
corturile mizere unde s-au adăpostit în apropierea unui oraș. 
Minafi de foame au venit să găsească ceva de lucru Ia 

oraș. Au fost alungați cu sălbăticie.

O „zi neagră'* 
pentru lira sterlină

în viitorul său...“
Ne vorbește 

Anezka Valigurova, 
secretar al C.C. 

al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac

„Ne bucurăm mult că am a- 
vut posibilitatea să cunoaștem 
tara voastră atît de frumoasă 
și harnicul ei tineret' — ne-a 
spus Anezka Valigurova, se
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Ceho
slovac. La invitafia C.C. al 
U.T.M., delegația Uniunii Tine
retului Cehoslovac a făcut o 
vizită în țara noastră. Înainte 
de a părăsi Bucureștiul, am ru
gat-o pe conducătoarea 
gatiei, tovarășa Anezka 
gurova, să împărtășească 
torilor noștri impresiile

— Am străbătut cîteva 
de kilometri pe pămîntul 
mîniei frățești. Am fost 
Ploiești, unde am văzut o 
dernă rafinărie, la Brașov

dele- 
Vali- 
citi- 
sale. 
sute 
Ro

la 
mo- 
am

vizitat Uzina de tractoare și Ia Ceacu (regiunea București) 
complexul școlar, apoi am fost 
la barajul hidrocentralei de la 
Bicaz, în uzina de la Săvinești 
care este un adevărat labora
tor și la Combinatul chimic de 
la Borzești. Prima impresie și 
cea mai stăruitoare este impe
tuoasa dezvoltare a construc
țiilor. Ne bucurăm mult 
sub conducerea înțeleaptă 
partidului, poporul romîn a 
obținut realizări importante. 
S-au construit numeroase între
prinderi, orașe noi, construc
ții care impresionează prin fru
musețea lor. Oneștiul, Con
stanța, cartierele bucureștene, 
— creează o impresie optimis
tă. Constructorii au lăsat mult 
spațiu soarelui și tinereții.

Am cunoscut și minunatul 
vostru tineret — continuă in
terlocutoarea noastră. Tinere
tul romîn este harnic, plin de 
încredere în viitorul său, este 
caracterizat de o nemărginită 
dragoste de muncă, mîndru de 
țara sa, de rezultatele obținute 
de poporul său, sub conduce
rea partidului, pe drumul so
cialismului. Pretutindeni am 
cunoscut tineri admirabili pe 
care-i vom păstra în amintirea 
noastră. Ne-au impresionat 
sentimentele de prietenie ex
primate față de delegația noa
stră, față de tineretul ceho
slovac. Tinerii colectiviști de

că,
a

ne-au primit cu pline și sare și 
cu urări de bun venit în limba 
cehă. Această atenție tovără
șească ne-a emoționat profund. 
Încă o dată vreau să mulțu
mesc tuturor prietenilor romîni 
care ne-au dovedit dragoste 
frățească.

Sîntem recunoscători C.C. al 
U.T.M. pentru faptul că ne-a 
dat posibilitatea să facem cu
noștință cu munca organizații
lor U.T.M. Partidul a creat 
condifii minunate pentru mun
ca organizațiilor U.T.M. și a ti
neretului, în general. Am vă
zut multe lucruri și am avut de 
invătat multe. Nouă ne-a plă
cut mult modul în care organi
zațiile U.T.M. se ocupă de cul
tivarea unei atitudini juste a 
tineretului față de muncă. Este 
interesantă și cu bune rezul
tate activitatea posturilor ute- 
miste de control. Aș vrea să 
amintesc, de asemenea, despre 
modul concret în care se efec
tuează munca de educație po
litică, grija pentru cultivarea 
simfămintelor patriotice ale ti
neretului.

In încheiere, tovarășa Anez
ka Valigurova ne-a rugat să 
transmitem tineretului romîn 
un cald salut din partea gene
rației tinere a Cehoslovaciei 
frățești.

Situația din Siria

M. R.

PARIS 12 (Agerpres). — Ci
tind postul de radio Damasc, 
agenția France Presse rela
tează că la 11 martie a avut 
loc ședința noului guvern al 
Republicii Arabe Siria în ca
drul căreia a fost examinată 
problema „principiilor de bază

ale politicii noului regim". In 
ședință s-a luat hotărîrea de 
a se trimite două delegații: 
una oficială și alta formată din 
reprezentanți ai opiniei publi
ce, la Cairo, Alger, Bagdad și 
Sanaa în scopul întăririi rela
țiilor între cele cinci țări a- 
rabe.

LONDRA. — La 12 martie 
Ia bursa din Londra a conti
nuat scăderea cursului lirei 
sterline începută luni, cînd 
agențiile de presă relatau că 
moneda britanică a avut o „zi 
neagră", cea mai nefavorabilă 
din 1961 încoace. Cursul oficial 
al lirei a scăzut sub nivelul de 
2,80 dolari intr-o derută 
după aprecierile ziarului 
nomic „Financial Times" 
prezentat o pierdere de 
milioane dolari pentru i 
vele de dolari ale Angliei și 
zonei lirei sterline în 
ceasuri.
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LONDRA. — Comentatorul 
agenției americane Associated 
Press, Lawrence Malkin, se o- 
cupă într-o telegramă din Lon
dra de prima parte a turneului 
întreprins în Europa occiden
tală de diplomatul Livingston 
Merchant, în calitatea sa de 
trimis special al președinte
lui Kennedy, pentru tratati
vele în vederea constituirii 
„forței nucleare multilaterale 
în cadrul N.A.T.O.". Pînă a- 
cum, scrie ziaristul american, 
emisarul președintelui Ken
nedy nu a reușit să obțină 
angajamente concrete din par
tea capitalelor vest-europene 
pe care le-a vizitat, în ce pri
vește contribuția la mult dis
cutatele hforțe". „Pe Merchant,

se spune în comentariile agen
ției Associated Press, îl aș
teaptă încă multe tîrguieli 
dificile". Singurul „hop" pe 
care l-a trecut diplomatul a- 
merican în turneul său, con
sideră Malkin, a fost la Bonn, 
unde ministrul de război von 
Hassel „a fost cîștigat" de pla
nul Washingtonului. Aceasta 
însă numai pentru că, după 
cum se scrie în comentariu, 
„o asemenea forță satisface 
ambițiile vest-germane pentru 
obținerea de rachete și arma
ment nuclear". Problema se 
complică însă, după cum reie
se și din relatarea agenției 
Associated Press, prin faptul 
că „aceste ambiții ale Germa
niei occidentale provoacă neli

niște în cadrul alianței 
tice...“, întrucît trezesc uuw 
tiri neplăcute despre agresiu
nile militarismului german. „Și 
în general, trebuie recunoscut 
că această neliniște este rea
lă", adaugă Malkin.

Tocmai pentru că planul de 
creare a „forțelor nucleare 
multilaterale" provoacă neli
niște viitorilor parteneri, Mer
chant simte nevoia să-și cîști- 
ge aliații pentru viitoarea fază 
a turneului său. Sosirea sa la 
Londra, scrie comentatorul a- 
merican, urmărește „punerea 
la punct a unei strategii ame- 
ricano-engleze în vederea marii 
tîrguieli care începe săptămîna 
aceasta cu prilejul începerii 
sesiunii Consiliului fîord-at- 
lantic la Paris".

atlan- 
amin-

rea puțin cuviosul care visa să devină abate dar cîr- 
mind brusc direcția aspirațiilor sale spre păcătoasele 
ranguri pămîntene a ajuns dictator al Portugaliei, 
declara cu aroganță : „Cei ce vor voi acum să eman
cipeze Africa portugheză sosesc prea tîrziu ; noi în
șine am făcut acest lucru”. Africanii care mai îndură 
jugul colonial al Lisabonei n-au putut citi această

• declarație a lui Salazar din motivul extrem de întemeiat că — 
J datorită intensei ,,emancipări” — nici măcar nu pot desluși slova 
| scrisă. Cîndva starea de înapoiere a băștinașilor era socotită la 
I Lisabona drept remediul cel mai sigur pentru păstrarea unui vast 
! (deși fărâmițat) imperiu colonial. în zilele noastre, rețeta s-a 
$ vădit demodată. Frămîntările care au modificat fizionomia Africii 
f n-au ocolit nici posesiunile portugheze. Răscoala angoleză a fost 
J primul act al necazurilor africane ale lui Salazar. Au urmat tul- 
J burările din Mozambic. Și acum a venit rîndul Guineei zisă por

tugheză.
Teritoriul acesta (suprafața: 36 000 km p; populație: 570 000 

locuitori) n-a reprezentat niciodată un „cap de afiș” în politica 
mondială. Tăcerea învăluia realitățile din acest colț oropsit al 
Africii. Cu greu —- aproape deloc — pătrundeau ziariștii dispuși 
să rostească cu glas tare adevărul. Trebuiau ascunse cu strășnicie 
rezultatele „emancipării” de care vorbea Salazar și ale „reforme
lor” lăudate pînă la exasperare de ziarele Lisabonei

• 99 la sută din populație analfabetă,
• un singur medic la 87 500 locuitori,
• sclavia modernă : munca forțată a majorității locuitorilor 

băștinași aflați sub aspectul condițiilor de viață chiar pe o treap
tă inferioară vitelor de muncă...

• temnițele arhipline din Bisau, Baata și de pe insula morții 
Galinjas ■— întruchipare zguduitoare a unor practici de Ev 

Mediu.
„Zona tăcerii” nu a mai putut suporta călușul colonialist. Și-a 

strigat durerea, și-a exprimat viguros, aspru, speranțele...
în vremea din urmă, cu o insistență semnificativă, agențiile de 

presă de peste hotare evocă în telegramele lor evenimentele din 
Guineea portugheză. Sătui de „emanciparea” salazaristă, băștina
șii au pus mîna pe arme și dau aprige bătălii împotriva oprima
torilor. Ciocnirile, la început sporadice, s-au transformat în ope
rațiuni militare de o anumită amploare, operațiuni ce au 
continuitate, pe o linie de front prezentă aproape pretutindeni 
dar imposibil de stabilit cu exactitate. Unitățile portugheze în
drăznesc mereu mai rar să pătrundă în jungla plină de primejdii, 
unde loviturile răsculaților sînt nimicitoare. Patrioții nu se limi
tează la acțiuni defensive, ci întreprind atacuri cu o intensitate 
sporită. întreaga parte de sud a teritoriului Guineei portugheze 
este practic controlată de răsculați. Recent, ei au reușit să captu
reze chiar pe comandantul trupelor colonialiste din zona sudică 
a Guineei portugheze. Un voluminos act de acuzare împovărează 
biografia acestui ofițer salazarist care va apare în fața unei curți 
marțiale instituită de răsculați.

La Lisabona se spera că mult pregătita ofensivă a trupelor 
portugheze va „pacifica” această colonie denumită fariseic „pro
vincie de peste mări”. Tentativa de lichidare a mișcării de elibe
rare națională a eșuat. „Pacificarea” s-a soldat doar cu sate 
pîrjolite și cu oameni nevinovați exterminați cu brutalitate. Căci 
Salazar a învățat bine lecția pe care i-a dat-o ziarul oamenilor de 
afaceri vest-germani „Industriekurier” din Dusseldorf : „Ceea ce 
omul alb stăpînește și domină încă astăzi trebuie păstrat cu orice 
preț. Omul alb trebuie să-și regăsească încrederea în el. El tre- < 
buie să înțeleagă că în politică este imposibil să faci ceva fără ' 
forță”.

Numai că africanii au dobîndit înțelegerea propriei lor forțe. ' 
și-au regăsit încrederea în ei, nu se mai arată dispuși să se în- , 
cline în fața baionetelor portugheze și nici să se lase amăgiți dc ' 
„reforme” care nu schimbă nimic, absolut nimic. „în ciuda fap- ' 
tului că soldațîi portughezi sînt înarmați mult mai bine decît ( 
noi, că se bucură de sprijinul forțelor imperialiste și al partene- 1 
rilor lor din N.A.T.O., sîntem în stare să-i nimicim” — spunea j 
într-o declarație plină de încredere în viitorul poporului său. i 
Amilcar Cabrai, secretar general al Partidului african de luptă I 
pentru independență din Guineea portugheză și insulele Capu
lui Verde. ț

în jungla din Guineegț portugheză, ocrotiți de trupurile dc I 
uriași ale copacilor seculari, curajoșii luptători și-au instalat ta- | 
berele lor și depozitele de arme. De acolo pornesc la atac. De ( 
acolo vor porni și în ziua cînd vor aduce mult dorita libertate ] 
încercatului lor popor.
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