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Un moment important: Io oțeloria Siemens-Martin din Hu
nedoara o nouă șarjă se toarnă in lingotiere.

AU LIVRAT MAȘINILE ÎNAINTE de termen
TG. MUREȘ 26 

(Agerpres). 
răspuns la 
colectivului 
de confecții 
ghe 
din 
și-a 
zeze 
semnate cantități de 
confecții tricotate 
peste plan, muncito-

— Cu
cererea

Fabricii 
„Gheor- 

Gheorghiu-Dej" 
București, care 

propus să reali- 
în acest an in-

rii de la întreprinde
rea „Encsel Mauri- 
riciu" din Tg. Mureș 
s au angajat să-i liv
reze mașinile coman
date înainte de ter
men. Primul lot de 
mașini de cusut, care 
trebuia să fie termi
nat la 31 martie, ur
mează să fie livrat 
la începutul lunii 
februarie.

Imbogățindu-ți con
tinuu cunoștințele teh
nice, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
acestei întreprinderi 
au proiectat și exe
cutat în ultimii ani 
mașini de cusut tri
cotaje, de depănat 
fire, mașini circulare 
de tricotat.

CRESC VENITURILE
GOSPODĂRIILOR

AGRICOLE COLECTIVE
BAIA MARE 26 (Agerpres).
Gospodăriile agricole colec

tive din regiunea Maramureș 
au încheiat anul 1960 cu un 
bilanț rodnic : la capitolul ve
nituri a fost înscrisă suma de 
peste 100 milioane lei. Aceste 
succese se datoresc hărniciei 
și priceperii colectiviștilor, 
precum și dezvoltării unor ra
muri aducătoare de venituri 
— creșterea vitelor, cultivarea 
plantelor tehnice și legumico
le etc. La sfîrșitul anului tre
cut, în regiune existau, la fie-

de

Brigăzile de tineret
în întrecere

La noi în uzină muncesc 
mulți tineri. Alături de toți cei
lalți muncitori, ei lucrează cu 
rîvnă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe 
care le are fabrica noastră. Ne 
mîndrim cu mulți tineri din 
uzină, cu realizările lor, îi ob
servăm cum cresc și se dezvoltă 
ca buni muncitori, cum îți în
sușesc neîncetat o atitudine îna
intată față de muncă. Cuvinte 
de laudă se pot spune, de pildă, 
despre Tilu Alexandru, despre 
Nicolae Gheorghe, .
Pălănceanu Gheor
ghe sau Teodorescu 
Maria. Ce forță i-a 
ridicat pe acești ti' 
neri, ca și pe mulți 
alții, din anonimat, 
ce imbold le-a dat
acea 
deveni muncitori de 
făcut 
bească azi în uzină cu respect ? 
Această forță a fost și este în
trecerea socialistă

Anul acesta, colectivul între
prinderii noastre are de rezol
vat sarcini sporite față de 
anul din urmă. Munca pentru 
îmbunătățirea calității produse
lor noastre este o cauză a fie
cărui muncitor, iar cele 
multe dintre produse se vor 
derniza. Uzina noastră va 
mila de asemenea produse 
Productivitatea muncii 
să crească cu 7,4 la suta, 
prețul de cost să scadă cu 8,3 
Ia sută față de realizările anu
lui trecut.

Ca în orice altă întreprindere, 
întrecerea socialistă este organi
zată la noi în uzină de către 
comitetul sindical, sub condu
cerea comitetului de partid. în 
mobilizarea tinerilor la întrece
rea socialistă însă, organizațiile 
U.T.M. își 
contribuție, 
îmbracă în 
se. Există, 
trecerea pe

cum fi individual între membrii 
fiecărei brigăzi. îndrumat de 
comitetul de partid și în colabo
rare cu comitetul sindical, comi
tetul U.T.M. al uzinei acordă o 
mare atenție determinării pre
cise, riguroase a obiectivelor în
trecerii, stabilirii angajamentelor 
în întrecerea socialistă în raport 
cu cerințele specifice fiecărui loc 
de muncă. Aceasta pentru că 
știm din propria noastră expe
riență că atunci cînd întrecerea 
socialistă se desfășoară pe baza

OBIECTIV IȚIM Il AI
CALITATEA

voință de a

ca despre ei
frunte fi a 
să se vor-

fie' 
mai 
mo- 
asi- 
noi. 

urmează 
iar

unor obiective stabilite judicios, 
ea reușește să cuprindă și să în
suflețească masele de tineri, iar 
atunci cînd obiectivele sînt în- 
timplătoare, întrecerea se desfă
șoară formal.

Membri, comitetului U.T.M., 
și în special responsabilul cu 
problemele producției și califi
cării, ajută brigăzile de produc
ție în alegerea și stabilirea o- 
biectivelor în cadrul întrecerii 
socialiste. Așa s-a procedat, 
de pildă, cu brigada condu
să de Maria Ursu, care lu
crează mecanisme pentru con- 
tori, brigadă care, trebuie să 
recunoaștem, datorită faptului că

nu sa ocupa în primul rînd de 
calitatea produselor, a dat mult 
de furcă secției contori a uzi
nei. înainte, rebuturile la aceas
tă brigadă atingeau un nivel ri
dicat. Acum însă, datorită fap
tului că membrii brigăzii acor
dă mare atenție calității produ
selor precum și datorită intro
ducerii unui utilaj pentru roda
jul mecanismelor, procentul de 
rebuturi a scăzut la zero.

Consfătuirile pe care le orga
nizează trimestrial comitetul 

U.T.M. cu respon
sabilii brigăzilor de 
producție ale tine
retului sînt de ase
menea un impor
tant mijloc de in
struire și în ceea 
ce privește felul în 
care trebuie să se 

întrecerea socialis
tă. La ultima consfătuire, după 
analiza felului în care decurge 
întrecerea socialistă între brigă
zile din uzină, a urmat un 
schimb fructuos de experiență ; 
responsabilii celor mai bune bri
găzi au împărtășit celorlalți 
modul de desfășurare a întrece
rii.

Brigada de sudori condusă de 
Roșea Julieta, de la secția cen-
CONSTANTIN IANCULESCU 
secretar al comitetului U.T.M.

Uzina „Grigore Preoteasa" 
București

(Continuare In pag. 4-a)

care 100 de hectare, 21 
vaci, 55 de oi și 54 de porci.

Rezultatele bune obținute 
anul trecut de gospodăriile 
colective au făcut ca fondul 
lor de bază să ajungă la pes
te 111 milioane lei, dublîn- 
du-se față de 1959. Gospodăria 
colectivă din Tiream, raionul 
Cărei, de exemplu, vînzînd 
statului importante cantități 
de produse a primit mai mult 
de 5 milioane lei. Fondul de 
bază al acestei gospodării a 
sporit într-un singur an cu 
peste un milion lei. O altă 
gospodărie colectivă din raio
nul Cărei — cea din Foeni, 
care a luat ființă în 1959, a 
realizat încă din primul an 
de la înființare venituri care 
însumează un milion lei. în 
prezent veniturile gospodăriei 
se ridică la mai mult de 
3.700 000 lei. iar valoarea zi- 
lei-muncă a fost în anul tre
cut de aproape 41 lei. Succese 
au obținut și alte gospodării 
agricole colective din regiunea 
Maramureș, printre care cele 
din Berveni, Păulești, Cărășeu, 
Ghenci etc.

Sporirea veniturilor gospo
dăriilor agricole colective din 
regiunea Maramureș a făcut 
să crească și nivelul de trai 
al membrilor lor. în 
ani s-au construit 
maramureșene peste 
case. în anul care
prin cooperativele sătești au 
fost vîndute populației măr
furi în valoare de peste 700 
milioane lei. De asemenea au 
fost vîndute, printre altele, 
780 mașini de spălat rufe, 
3500 de biciclete, 400 motoci
clete, un mare număr de apa
rate de radio.

ultimii 5 
în satele 
20.000 de 
a trecut,

desfășoare

în regiunea Ploiești 
se vor construi 

1.500 de apartamente

Fruntași în munca patriotică

„Știți c<t om luat? 10 1“ Este ol treilea zece pe cere studenta Adriana Teodorescu din cnut r 
Horticultura de la Institutul Agronomic din Bucu-ești l-a obținut in această sesiune.

Rezonantele cuvîntulai
constructor

Pentru a determina știin
țific structura limbii ro- 
mîne, filologii au între

prins lungi numărători de cu
vinte. Frecvența unora dintre 
ele îi interesa în primul rînd. 
Cred că această operație ar 
putea fi extinsă în mod și util 
și foarte atractiv la determi
narea structurii societății noa
stre. Nu pentru că noi n-am 
cunoaște-o, ci pentru a pune 
încăodată în lumină, sub a- 
ceastă formă plastică, marele 
adevăr ce-i stă la bază: so
cialismul a cuprins masele, a 
cucerit inimile și mințile oa
menilor, le-a dat acea forță 
constructivă ne mai fntili 
in istoria țării. Sînt convins 
că la o astfel de sondare a 
frecvenței cuvintelor în vor
birea curentă a oamenilor, 
alături de cuvinte ca partid, 
patrie și socialism, ar sta ime
diat muncă, realizare, plan, 
construcție, bunăstare.

E o împletire atit de fireas
că, incit și fraza cu care tre
buie să-mi continui aici gin- 
dul, pentru a putea lega a- 
ceste cuvinte deolaltă, nu 
poate suna decît în acest fel:

politica partidului de cons
truire și desăvîrșire c soeia- 
lismului în patria noastră se 
realizează datorită planurilor 
sale înțelepte, prin munca 
entuziastă a milioanelor de 
constructori". O definiție pe 
care o rostim, o citim sau o 
gindim în fiecare zi. Și defi
nițiile au nevoie de cuvintele 
cele mai profunde. Iată, a- 
cestea ne sînt cuvintele — o- 
glinzi strălucite în care se re
flectă ideile și sentimentele 
noastre.

In oricare parte a țării s-ar 
face, rezultatele propusului 
sonda) ar fi aceleași. Dar dacă 
am lua numai verbul „a cons
trui* și toate formele sale de
rivate, frecvența cea mai 
mare în vorbirea oamenilor 
am întîlnit-o după părerea 
mea la Galați. Cel puțin tot 
atît de mare cît este a oțe
lului la Hunedoara. Asta, bi
neînțeles, astăzi, fiindcă mîi- 
ne-poimîine își va muta și 
cuvîntul oțel centrul de greu
tate spre orașul de la Dunăre.

M-au atins 
ceste gînduri 
cite am stat

cu 
în 
la

aripa lor a- 
zilele toate 
Galați, așa

0 casă
a alegătorului

Intr-o zi, cetățenii co
munei Bolintin-Vale, 
așezare ce se află nu 

departe de București, au 
avut o surpriză plăcută: 
în imediata apropiere a că
minului cultural s-a des
chis casa alegătorului.

De-atanci, locul acesta a 
devenit cel mai populat din 
întreaga comună. Unii in
tră, alții ies, fiecare po
posind cît are răgaz și 
după cum are să-și lămu
rească diferite probleme. 
Aici se întîlnesc cu agita
torii Nadejda Arsene și 
Florin Iosif, cu instructo
rul de partid Husar Iosif și 
instructorul U.T.M. Rădoi 
Mihai care le stau la dis
poziție cu orice lămuriri 
legate de campania elec
torală.

Seara, încăperea deși ma
re, devine cu totul neîncă
pătoare. Asta pentru că la 
casa alegătorului s-a adus 
un televizor la care se pot 
urmări multe emisiuni le
gate de campania electora
lă. Aceste emisiuni ca și 
cele de la radio, care oglin
desc minunatele realizări 
din anii puterii populare, 
se bucură de atenție și sînt 
urmărite cu un deosebit in
teres. tn una din serile tre
cute agitatorii au deschis o 
discuție despre ceea ce s-a 
înfăptuit în anii din urmă, 
în comuna lor. în Bolin
tin-Vale la tot pasul întîl- 
nești numeroase fapte și 
realizări care vorbesc cît

se poate de concludent des
pre comuna de azi, într-a- 
tîta de deosebită de cea de 
odinioară.

în Bolintin s-au con
struit în anii aceștia zeci 
de locuințe noi, arătoase, 
rețeaua de radioficare nu
mără 2350 de difuzoare 
și 89 aparate de radio, 
un număr de 26 de cetățeni 
și-au cumpărat televizoare, 
în Bolintin-Vale s-a con
struit o școală nouă, mo
dernă, care găzduiește cei 
943 elevi de la școala me
die mixtă din localitate. Și 
acestea sînt doar dteva din 
realizările înfăptuite în ul
timii ani în comuna Bolin
tin-Vale.

în fiecare după-amiază 
se organizează la casa ale
gătorului o oră de întrebări 
și răspunsuri, cetățenii în
treabă cum vor vota dacă 
în ziua alegerilor nu se 
află acasă, cine are drep
tul la vot; o serie de ti
neri care vor vota pentru 
prima oară la 5 martie, se 
prezintă și ei. Programul 
casei alegătorului, activita
tea politică, se îmbogățesc 
pe măsură ce ziua alegeri
lor se apropie. A început 
de-acum organizarea unor 
conferințe. S-au stabilit 
cîteva programe culturale 
pe care le vor susține echi
pele artistice de amatori. 
Peste puțin timp vor în
cepe întîlnirile între can
didați și alegători, 
acestea vor 
alegătorului 
atracție, o 
popularizare
cucerite de poporul nostru 
pe drumul construcției so
cialiste.

cum cîntecul albinelor între
taie în mari și dese zig-zaguri 
liniștea înflorită a unei li
vezi, peste fruntea omului ce 
calcă sfios țărina fierbinte. 
Da, pe toate străzile din Ga
lați, și mai ales acolo unde si
lueta marilor blocuri moder
ne scrie pe cer noul profil al 
orașului, se aude cuvîntul 
constructorilor despre propria 
lor muncă. In ultimii ani, pe
ste 1.300 de familii au înțe
les și mai profund sensul a- 
cestui cuvînt odată cu intra
rea în noile apartamente. Pe 
urmele lor, fn 1961, se află 
încă 1.700 de familii. Iar în 
următorii patru ani, peste 
20.000. Constructorii navali îl 
întrebuințează des, de dimi
neața pînă seara, pe marele 
șantier unde catargele car
gourilor românești de 4.500 
tone scriu de asemenea și ele 
pe orizont noul profil al Ga
laților. Nu peste mult, cargo
urile de 10.000 tone vor începe 
să ia contur din plăcile de 
oțel cu care le place munci
torilor să scrie cuvîntul cons
trucție.

Deputății ce vor fi aleși în 
noua legislatură, fiind cei 
mai buni constructori, gos
podari, au avut și mai ales vor 
avea la Galați cea mai intensă 
legătură cu acest cuvînt fer
mecător, atit de drag oame
nilor. La numeroasele adunări 
de propuneri, vorbele partici- 
panților purtau, fiecare din 
ele, ceva din foșnirea largilor 
foi de calc, pe care sute de 
proiectanți înscriu încă febril 
planurile detailate, după care 
va începe, nu peste mult, 
construirea unui gigant com
binat siderurgic, conform ho- 
tărîrilor Congresului al III-lea 
al P.M.R. Odată cu înălțarea 
lui șt cuvîntul constructor va 
cunoaște în această parte de

La săniuș prin împrejuri mile orașului Bușteni. 
Foto : V. RANGA

Toate 
face din casa 
un centru de 

tribună de 
a victoriilor

ION BRAD ION PROTOPOPESCU
(Continuare în pag. 4-a)

Clujul devine tot mai frumos
o lungime de aproa' 
pe 60 km s-a intro
dus iluminatul fluo
rescent. Pentru îm
bunătățirea transpor
tului 
fost 
mele 
buz.

Dacă astăzi 
oraș de pe 
este de nerecunoscut 
pentru cel ce nu l-a 
vizitat de numai 
3 ani, în viitor, 
te alți cîțiva 
Clujul va apare 
totul nou 
orice vizitator.

Construcția de lo
cuințe continuă în
tr-un ritm rapid. în 
prezent sînt în curs 
de execuție 20 de 
blocuri cu 715 apar
tamente, Pentru anul 
1961 se prevede să 
se dea în folosință 
mai mult de 1.000 de 
apartamente.

Gospodarii orașu
lui, cu sprijinul ce
tățenilor, înfrumuse
țează cartierele, stră
zile, Au apărut noi 
parcuri și spații verzi, 
au fost electrificate 
alte 140 de străzi pe

Orice clujean se 
mîndrește cu con
strucțiile elegante din 
Piața Păcii, Piața 
Mihai Viteazul, cele 
din strada Horia, cu 
modernul „orășel al 
studenților", cu 
punătoarea Casă 
cultură a studenților 
ți noua sală a spor' 
turdor, cu stadionul 
complet refăcut și 
cu atitea alte înfăp
tuiri In oraș au fost 
construite peste 6.000 
de apartamente din 
care 3.050 numai în 
ultimii trei ani.

în orașul Ploiești au fost 
date în folosință anul trecut 
aproape 1.200 de apartamen
te. La alte 150 lucrările se 
apropie de sfîrșit. Un mare 
număr de locuințe s-au con
struit și în orașele Cîmpina, 
Buzău și Tîrgoviște.

în cursul acestui an. 
structorii din regiune 
preda oamenilor muncii 
1.500 de apartamente.

im- 
de

în comun 
instalate 
linii de

au 
pri- 

trolei~

vechiul
Someș

2— 
pes- 
ani, 

cu 
pentru

con- 
vor 

încă i

se desfă- ILIE MARIN STAN DONIE

>
ALEXANDRU IORDACHE

aduc o importantă 
întrecerea socialistă 
uzină ‘forme diver- 

în primul rînd, în- 
profesii care cuprin

de și tineri și vîrstnici și are 
drept țel stabilirea lunară a ce
lui mai bun muncitor într o me
serie : cel mai bun strungar, 
cel mai bun ajustor, frezor, bo- 

Hancero Jan, 
Gheorghe, 
desemnați 
în această

binator ș.a.m.d. 
Pitu Dobre, Boroș 
Zaharia Stela au fost 
fruntași pe profesii 
întrecere,

întrecerea socialistă 
șoară însă și între brigăzile de 
producție ale tineretului, la ni
velul întregii întreprinderi, pre-

Cififi
Pag. 2-a

Din viața 
organizațiilor 

U. T. M.
Pag. 3-a:

Ziua de ieri, 
ziua de azi, 

ziua de mîine

DIMITRIU ALEXANDRU

Acești patru, tineri se numără printre fruntașii acțtuniilor de fo
los obștesc ce le desfășoară brigăzile utemiste de muncă patrio- . 
tică de la Atelierele C.F.R. „Grivifa Roșie- București. Ca nu
meroși alți tineri, cei care li prezentăm aici sînt purtători ai in
signei de brigadier. In noul an ei desfășoară cu succes acțiuni 
patriotice tn cadrul noilor obiective pe care și le-au propus

brigăzile din care jac parte.

In
La Centrul școlar agri

col din Poarta Albă, regi
unea Dobrogea, peste 50 de 
cadre 
litate îi ajută pe cei aproape 
1.500 elevi — unii abia ieșiți 
de pe băncile școlilor elemen
tare, alții, oameni în vîrstă, 
trecuți prin școala vieții — să 
pătrundă tainele mai multor 
meserii din agricultură. Sînt 
pregătiți aici muncitori agri
cultori, zootehniști, viticul
tori, horticultori, maiștri agri
coli și zootehniști; sînt șco
larizați președinți, brigadieri 
și contabili ai gospodăriilor 
colective din regiune. Aș pu
tea spune, fără exagerare, că 
la Poarta Albă se află un u- 
riaș complex 
Și asemenea 
sînt răspîndite 
localități din 
băncile lor pleacă în 
care an spre 
de stat și 
și sute de 
tori calificați și maiștri — 
specializați în diferite sectoa
re ale producției agricole. 
Procesul de învățămînt 
desfășoară în condiții din ce 
în ce mai bune, însușirea 
noștințelor științifice este din 
ce în ce mai temeinică.

Pentru desfășurarea 
bune condiții a învățămintu-

didactice de specia-

școlar agricol, 
centre școlare 
în numeroase 
țară. De pe 

fie- 
gospodăriile 

colective sute 
tineri — munci-

se

cu-

în

școală — ca în producție!
lui în cele cinci luni de cursuri 
teoretice dintr-un an, statul 
a înzestrat școlile (și în cazul 
nostru pe cea de la Poarta 
Albă) cu un complex și bogat 
material didactic : cursuri de 
specialitate, mulaje, machete, 
planșe, aparatură de labora
tor. Biblioteca școlii are 
aproximativ 20.000 de cărți și 
broșuri, mare parte din ele de 
științe agricole.

Noianul de noțiuni tehnice,

fecțiunilor de organizare a ei, 
cît și din cauza lipsei de în
țelegere din partea unor con
ducători de gospodării de stat, 
care nu acordă suficient spri
jin bunei desfășurări a prac
ticii.

Anul trecut elevii de la 
Centrul școlar agricol din 
Poarta Albă au fost reparti
zați în practică la diferite u- 
nități agricole socialiste din 
regiunea Dobrogea, conform

lucru asemănătoare cu cele 
pe care le vor avea după ter
minarea școlii, au primit per
manent sprijinul inginerilor ~și 
maiștrilor din aceste unități 
și în felul acesta au învățat, 
au căpătat multe deprinderi 
practice folositoare.

Situația n-a fost însă peste 
tot așa. La G.A.S. Ovidiu, de 
pildă, conducerea gospodăriei 
în loc să asigure elevilor de 
la școala profesională de uce-

Pregătirea practică a elevilor de la Centrul școlar 
agricol Poarta Albă

de legi, metode și alte cu
noștințe acumulate la cursuri 
trebuie însă experimentate, 
verificate, cimentate prin 
practică în condițiile produc
ției mari, în condițiile în care 
vor fi puși să lucreze elevii 
după absolvirea școlii. Pentru 
aceasta, în fiecare an, înce- 
pînd din primăvară, timp de 
alte cinci luni se desfășoară 
practica în producție în gos
podăriile de stat. Din păcate 
însă de multe ori această 
practică nu-și atinge în între
gime scopul atit din cauza de-

convenției încheiate între di
recția școlii și consiliile de 
conducere ale acestor unități. 
La stațiunea experimentală 
zootehnică Palas și la G.A.S. 
Nazarcea practica s-a desfă
șurat în condiții bune. A e- 
xistat o colaborare strînsă în
tre specialiștii de aici șl pro
fesorul coordonator. Elevilor 
Ii s-a asigurat participarea în 
bloc la întregul ciclu de lu
crări ce se execută la diferite 
culturi sau, în cazul zooteh- 
niștilor, la fermele de anima
le, au fost puși în condiții de

nici zootehniști condiții bune 
de lucru la grajduri, a hotă- 
rît să-i repartizeze pe aceștia 
la grădina de legume pentru 
ca (pretext straniu) în felul 
acesta practica să fie „renta
bilă". Această concepție con
travine unui principiu ele
mentar, acela că elevul se 
specializează în meseria pe 
care și-a ales-o numai atunci 
cînd este permanent în con
tact cu ea, cînd o practică e- 
fectiv. Lipsă de interes față 
de practica în producție a 
elevilor școlilor profesionale

agricole a manifestat și con
ducerea G.A.S. Topraisar și 
într-o măsură mai mare chiar 
decît cea amintită.

Practica în gospodăriile a- 
gricole de stat s-a dovedit u- 
tilă și ea poate să se desfă
șoare în condiții bune atunci 
cînd sînt evitate deficiențele 
amintite.

Dar cîmpul de desfășurare 
a acestei practici nu este nu
mai în gospodăriile de stat. 
Pe lingă aceasta, școlile au 
organizat practica și în gospo
dăriile didactico-experimen- 
tale. Numeroase școli agricole 
din țară au gospodării didac
tice întinse pe suprafețe mari, 
dotate cu utilaje agricole mo
derne, cu ferme de animale 
de rasă (de exemplu Centrul 
școlar agricol din Rîmnicu- 
Sărat, cel din Turda etc.). 
Sînt însă centre școlare agri
cole care nu au astfel de gos
podării sau, chiar dacă au, 
acestea sînt mici și insufici
ent dotate.

Pentru cei aproape 1.500 
de elevi de la centrul din 
Poarta Albă există o gospo
dărie didactică compusă din 
numai 70 de hectare teren a-

Ing. N. SIMIONESCU

(Continuare în pag. 4-a)



Din inițiativa organizației 
U.T.M. de la Uzinele „23 Au
gust" din Capitală, tinerilo-r 
♦are au absolvit anul acesta 
școala profesională și au in
trat în producție li s-a făcut 
o primire sărbătorească, 
lată-l pe comunistul Gheor
ghe Oltean u stînd de vorbă 
cu un grup de tineri absol

venți.

Schimb de experiență 
între secretarii U.T.M. 
din G.A.S. și S.M.T.

De curând a avut loc la co
mitetul regional U.T.M. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară o 
consfătuire cu secretarii or
ganizațiilor U.T.M. din gospo
dăriile agricole de stat și sta
țiunile de mașini și tractoare 
din regiune. în cadrul consfă
tuirii, care a avut ca scop in
struirea secretarilor și reali
zarea unui schimb de expe
riență, secretarii organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile de 
stat și S.M.T. au prezentat in
formări și au purtat discuții 
cu privire la activitatea tine
rilor mecanizatori, crescători 
de animale, viticultori și le
gumicultori, a brigăzilor și e- 
chipelor de tineret, despre ca
lificarea și munca politico- 
educativă în rîndul tinerilor 
muncitori din aceste unități.

Despre sarcinile organizații
lor U.T.M. privind mobiliza
rea tineretului din G.A.S. și 
S.M.T. la sporirea producției 
agricole vegetale și animale în 
vederea îndeplinirii și depă
șirii' planului de stat pe 1961, 
în lumina hotărârilor Plena
rei C.C. al P.M.R. din 31 oc
tombrie —1 noiembrie 1960, 
au ținut expuneri în cadrul 
consfătuirii secretari și mem
bri ai biroului comitetului re
gional U.T.M.

N. ȘTEFAN

Dincolo
de poarta uzinei
Gheorghe Cristea își șter

se mîinile de ulei și 
plecă spre poarta u- 

zinei. „Cine să mă cheme la 
ora asta" ? Se uită și nu văzu 
pe nimeni cunoscut. In came
ra portarului, în afară de a- 
cesta, se mai afla un bărbat 
tînăr, îngîndurat, și o fetiță 
de vreo 4 ani.

— Dumneavoastră m-ați că
utat ?

- Da, noi. Și arătînd cu ca
pul spre copil continuă: Fe
tița mea. Am venit să ne dai 
o mină de ajutor.

Cristea se uită la om, apoi 
la fetiță, îi invită la comitetul
U.T.M. și-i ascultă în liniște.

... o mamă și-a părăsit că
minul. O utemistă. Treabă 
încurcată și dificilă. După 
lăsarea lucrului, a discutat cu 
ea. Sta cu obrajii strînși 
în palme și lacrimile i se pre
lingeau printre degete... 
„Bea... Mă bate... Ce fel de 
viață mai este asta?".., Încli
na să-i dea dreptate. Si apoi 
îi apărea înaintea ochilor băr
batul acela cu copilul de 
mină și hotărîrea lui se clă
tina : Ce să fac ? Sau mai 
bine-zis ce n-am făcut ?

Ajuns acasă, se gîndi mult 
la întîmplarea din ziua aceea 
și, printr-o legătură necă
utată, așa cum se întîmplă de 
multe ori în viață, gîndul a- 
lunecă mai departe, cuprin- 
zîrid întreaga lui activitate, 
de cînd a fost ales în munca 
de secretar al organizației 
U.T.M. și pînă acum.

Se spune că organizația lor 
de secție numărul 3 este cea 
mai bună din Uzinele „Vasile 
Roaită“. Pînă acum era împă
cat cu acest gînd și mulțumit. 
Întîmplarea de astăzi însă...

Ce a făcut mai de seamă 
pînă acum noul birou ? A re
organizat brigăzile de pro
ducție ale tineretului și a în
ființat una nouă. Așa se pre
văzuse în hotărîrea adunării 
de alegeri. Și altceva ? Da, 
calificarea. Prea mulți tineri 
erau cu categoria a 2-a și a 
3-a. Trebuiau ajutați să salte. 
Cursul de ridicare a califică
rii, special organizat pentru 
acești tineri, a prins. Organi
zația de partid, conducerea 
sectorului, au sprijinit aceas
tă acțiune. Tinerii sînt bucu
roși. Cristea zîmbi. ti vedea 
pe cei care pînă acum cîteva 
luni nu făceau altceva decît 
să curețe piesele, efectuînd 
acum lucrări de categoria a 
5-a și chiar a 6-a. Bun și a- 
ceasta. Dar altceva ? 50 de ti
neri urmează cursurile serale. 
La fiecare două zile biroul 
U.T.M. discută cu profesorii, 
participă la ore și apoi anali

Cu ajutorul faptelor

Sfatul tovarășilor este totdeoun a bine venit 1 In fotografie un 
grup de propagandiști utemiști de la Uzinele „Grigone Preotea
sa” sfătuinc-'-se asupra plenului de seminar înainte de a în

cepe discuți»® ia cereu rile pe core la conduc.

Munca bine organizată 
dă rezultate bune

<2 ospodăriile colective existente in 
comuna noastră reprezintă un 

exemplu viu al justeței politicii partidu
lui nostru de transformare socialista a 
agriculturii. Muncind în comun, colec
tiviștii trăiesc o viață din ce în ce mai 
îmbelșugată. A face cunoscută această 
viață tuturor țăranilor muncitori din co
mună este și sarcina organizației U.T.M. 
Îndrumați de comitetul comunal de 
partid noi am folosit o serie de metode 
în această direcție, despre care vreau 
să vorbesc în rîndurile ce urmează.

In atenția noastră a stat în primul rînd 
popularizarea rezultatelor bune obținute 
de gospodăriile agricole colective. Gos
podăriile agricole colective „Vasile Roai- 
tă“ din satul Soloneț și „9 Mai" din satul 
Bivolari au obținut in anul trecut recolte 
mari ia grîu, porumb și floarea-soarelui. 
Gospodărie din Bivolari a împărțit colecti
viștilor în anul 1960 suma de 176.000 lei. 
Aici, valoarea zilei-muncă s-a ridicat la 
peste 30 lei. Multe din aceste rezultate au 
devenit repede cunoscute în comună și, 
firește, își exercitau influența lor pozitivă 
in rîndul sătenilor necolectivi ști. Dar una 
este ca aceste rezultate să fie cunoscute 
în general și alta este ca ele să fie 
popularizate în mod concret și amănun
țit. Pentru aceasta noi am alcătuit mai 
întiii o seri® de tabele, grafice și pa
nouri pe care le-am afișat în locurile oele 
mai frecventate din comună s G.A.C., 
sfatul popular, căminul cultural, biblio

tecă, școală. Prin aceste grafice, panouri, 
am popularizat rezultatele obținute de 
cei mai vrednici colectiviști, făcind tot
odată șl interesante comparații. Așa bu
năoară, colectivistul Gheorghe G. Maxim, 
înainte de a veni in colectivă avea o 
gospodărie asemănătoare cu a țăranului 
muncitor Petru Botezatu, In 1960 venitu
rile colectivistului au fost de Cîteva ori 
mai mari debit ale celuilalt

Tribuna 
secretarului! 
organizației 

U. TM.
In cadrul cercurilor noastre politice am 

dus de asemenea o susținută muncă 
politică de popularizare a rezultatelor 
obținute de gospodăriile agricole colec
tive. La cercurile politice propagandiștii 
□ u invitat tineri colectiviști fruntași care 
au vorbit cursanților despre munca ce o 
depun ei în G.A.C. Așa a procedat pro
pagandista Maria Huțușoru din Bivolari, 
in al cărei cerc au vorbit tinerii colecti
viști Gheorghe Rusu și Constantin Ma- 
nole. Tot așa au procedat propagandiștii 
Eugenia Moloftei din satul Soloneț și 
Himaj Tabaranu din satul Tabăra.

zează periodic cum decurge 
învățămîntul. Patru dintre cei 
mai buni tehnicieni au sarci
nă specială să-i ajute pe cei 
care învață. Bun. Și mai de
parte ?

Cristea se plimba agitat 
prin cameră. Sint îndeplinite 
aproape toate hotărîrile luate 
de adunarea de alegeri. Dar 
mai departe ? Oamenii nu 
trăiesc numai în uzină. Au fa
milii, au o viață personală, cu 
bucurii și necazuri. Ar trebui 
fiecare să știe să și-o organi
zez^ Dar iată că nu toți știu, 
în minte îi vine încă un caz : 
Eftimie Marin. împreună cu 
cîțiva huligani se ține de 
scandaluri, l-a făcut o ca
ricatură la gazeta de perete. 
Dar asta a rezolvat totul ? A 
transformat caracterul aces
tui băiat ?

A doua zi, după lăsarea lu
crului, biroul U-T.M. a fost 
convocat într-o ședință opera
tivă. Au fost de față și un 
membru al biroului de partid, 
un tovarăș din comitetul sin
dical și unul din conducerea 
secției. Cristea le-a împărtășit 
toate gîndurile și frământările 
lui. A fost ascultat cu atenție, 
și apoi, treptat, din discuțiile 
fiecăruia s-a cristalizat ceea 
ce trebuie făcut mai departe. 
Pentru început se cerea rezol
vată problema celor doi soți. 
Peste cîteva zile biroul a dis
cutat cu amândoi.

Femeia s-a reîntors acasă. 
Problema nu este însă rezol
vată. Soțul continuă să se 
poarte brutal. Cristea a mers 
și a discutat cu secretarul or
ganizației U.T.M. de la 
I.C.A.R., unde lucrează acesta. 
Atitudinea lui față de familie 
va fi dezbătută într-o adunare 
generală. Cazul însă rămîne 
în continuare în atenția biro
ului U.T.M.

Și mai departe ? Da, s-a 
stabilit atunci ca oameni 
vârstnici, cu o îndelungată 
viață de familie, să fie invi
tați să vorbească tinerilor; să 
se țină mai multe conferințe 
despre etica tînărului munci
tor, despre principiile moralei 
noastre comuniste. Și, ceea ce 
este esențial, să se ocupe cu 
mai multă atenție de viața 
fiecăruia în parte.

Organizația U.T.M. nu tre
buie să se ocupe de tineri nu
mai în timpul orelor de pro
ducție. Dincolo de porțile uzi
nei, tinerii își petrec cea mai 
mare parte a vieții. Cum se 
comportă, cum se descurcă în 
toate problemele pe care viața 
le ridică — sînt lucruri de 
care organizația U.T.M. nu tre
buie să fie străină.

P. ISPAS

Consfătuirea 
responsabililor 

de brigăzi

Lăcătușul Ion Stanciu de la secția montaj general a Uzinelor 
din Brașov a fost primit In marea familie

Lauda de sine 999
Recent, biToul Comitetului o- 

rășenesc U.T.M. Brașov a anali
zat într-una din ședințele sale 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
din școlile medii, tehnice și 
profesionale din oraș. Cu acest 
prilej, s-au spus multe cuvinte 
de laudă Ja adresa organizației 
U.T.M. din Școala medie nr. 5 
,,Unirea", considerată ea una 
dintre organizațiile fruntașe din 
oraș.

Să cercetăm situația la fața 
locului Este drept că în școală 
sînt numeroși elevi fruntași, 
oare învață cu seriozitate. Cu 
toate acestea situația Ia învăță
tură în primul trimestru al a- 
cestu; an este nesalisfăcătoare, 
procentul de corijenți este des
tul de mare, mai ales în unele 
clase, ea, de pildă, a IX a A, a 
IX-a I). Cum se explică această 
stare de lucruri ? Una din ex
plicații constă în faptul că or
ganizația U.T.M. de aici nu a 
fost ajutată să se preocupe încă 
din primele zile ale anului șco
lar de organizarea cît mai ju
dicioasă a studiului elevilor, de 
creșterea simțului lor de răspun
dere față de învățătură. în pri
mul trimestru al acestui an, de 
exemplu, comitetul U.T.M. s-a 
ocupat de multe probleme, nu
mai de organizarea unor acțiuni 
menite să sprijine efectiv școala 
în ridicarea nivelului la învă
țătură al elevilor nu s-a ocupat. 
De abia la sfîrșitul primului tri
mestru, cînd se cunoștea de 
acum situația nesatisfăcătoare 
la învățătură, comitetul U.T.M. 
pe școală a stabilit unele mă

Comitetul raio
nal U.T.M. Caran
sebeș a organizat 

i recent o consfă- 
i tuire la care au 

participat respon
sabili ai brigăzilor 
de producție din 
raionul și orașul 

i Caransebeș. Cons
fătuirea a fost or
ganizată în vede
rea analizării con
tribuției pe care 
au adus-o brigăzile 
de tineret la reali
zarea sarcinilor de 
plan pe anul 1960. 
Pentru a generali
za experiența po
zitivă a unor bri
găzi, au fost pre
zentate mai multe 
referate. Astfel

utemistul Gheorghe 
Stoian, responsabi
lul unei brigăzi de 
producție de la 
Iprofil-Balta Săra
tă, a prezentat un 
referat în care a 
vorbit despre pla
nificarea muncii în 
brigadă. Utemistul 
loan Vasile de la 
Uzina „Oțelul Ro
șu" a vorbit în re
feratul prezentat 
despre felul în care 
brigăzile de tineret 
au contribuit la 
realizarea sarcini
lor de plan. De la 
Exploatarea minie
ră din Ruschița a 
luat cuvîntul ute
mistul Virgil Ho- 
doroagă care a

suri care, cu toată întârzierea 
puteau să ducă la înlăturarea 
unor lipsuri. Comitetul U.T.M. 
n-a ajutat însă organizațiile 
U.T.M. de clase să traducă în 
viață aceste măsuri. Din această 
cauză în multe clase, grupele 
de întrajutorare la învățătură 
au funcționat nesatisfăcător, iar 
în altele ele au fost organizate 
numai pe hîrtie. De asemenea, 
în unele clase, ca, de pildă, a 
X-a G, a Xl-a E și G etc., la 
gazetele de perete s au scris cu 
regularitate articole despre si
tuația internă și internațională, 
dar articole despre situația rea
lă la învățătură din clasa res
pectivă, despre me
todele folosite de 
fruntași în muncă 
nu s-au scris cu 
lunile.

Lipsite de îndru
mare și control, ri
nele organizații
U.T.M. de clasă n-au reușit 
să creeze o opinie puternică 
de masă împotriva manifes
tărilor de indisciplină, a in
dolenței, a mediocrității la 
învățătură. Semnificativ în acest 
sens este și următorul caz : 
în clasa a IX-a A, la sfîrșitul 
primului trimestru s a constatat 
că mulți dintre elevi au rămas 
corijenți. într-o adunare U.T.M. 
a clasei s-a discutat această si
tuație. Cîțiva elevi: Mircea 
Asciu, Toth Adalbert, Doru 
Munteanu și alții au manifestat 
o totală indiferență față de si
tuația lor la învățătură, susți- 
nînd că „nu au de ce să se <r 

prezentat un refe
rat despre inițiati
vele care au fost a- 
plicate de brigăzile 
de tineret.

Pe marginea re
feratelor au discu
tat numeroși res
ponsabili de bri
găzi, care au vor
bit și despre me
todele folosite de 
ei, despre realiză
rile pe care le-au 
obținut pînă acum 
etc.

Consfătuirea a 
constituit un bo
gat schimb de 
experiență între 
responsabilii bri
găzilor de produc
ție ale tineretului.

NICOLAE PÎRVU

Strânsa legătură oare există între or
ganizațiile de bază din comună, acțiu
nile întreprinse împreună, joacă de ase
menea un rol pozitiv în apropierea tine
rilor întovărășiți de viața gospodăriilor 
colective, lată un exemplu. Brigăzile ute
miste de muncă patriotică de la gospo
dăria colectivă și din întovărășirea agri
colă din Bivolari și-au fixat anumite 
obiective comune de lucru. Astfel, tinerii 
au lipit împreună un grajd, atelierul de 
fierărie și lemnărie și au săpat un siloz 
de 115 tone la gospodăria colectivă. 
Munca aceasta, care a durat cîteva 
săptăm-îni, precum și discuțiile zilnice 
inițiate de organizația U.T.M. din gos
podărie, au făcut ca mulți dintre întovă
rășiți să devină colectiviști. Am organizat, 
de asemenea, adunări generale U.T.M. la 
întovărășiri în care am discutat Statutul 
model al G.A.C., folosind atît exemplele 
concrete din gospodăriile colective exis
tente în comuna noastră, cit și din co
munele vecine.

Aceste forme folosite de către noi nu 
au rămas fără rezultate. In organizațiile 
de bază U.T.M. din gospodăriile colec
tive își acluc mutația tot mai mulți ute
miști din organizațiile de bază de la în
tovărășiri. Intre 1 și 22 ianuarie, de pildă, 
28 utemiști din întovărășirea din Bivolari 
au venit în organizația de la G.A.C., 
după ce în prealabil deveniseră colecti
viști.

SAVA STRATON
secretar al Comitetului comunal 

U.T.M. Bivolari, raionul Iași

Îndrumat de or
ganizația de partid, 
comitetul U.T.M. 
din comuna Sarmi- 
segetuza, raionul 
Hațeg, a luat din 
timp măsurile ne
cesare bunei orga
nizări și desfășurări 
a învățământului 
politic U.T.M. pen
tru anul acesta. 
Pentru cursul seral 
U.T.M. anul I care 
funcționează în a- 
cest an au fost re
crutați 64 utemiști 
și tineri — împăr
țiri apoi pe 3 
cercuri de studiu — 
precum și propa
gandiștii. Progra
mul desfășurării în- 
vățămîntului, ziua 
ținerii lecțiilor și

tractoare „Ernst Thâlmann" seminariilor, pre- 
utemiștilor. cum și a celorlalte

activități ce se vor 
organiza cu cursan- 
ții, a fost stabilit 
amănunțit și adus 
din timp la cunoș
tința cursanților La 
15 octombrie cînd a 
avut loc deschide
rea învățămîntului 
politic în această 
organizație totul 
era pregătit: sala, 
materialul biblio
grafic, material di
dactic ca grafice, 
fotomontaje etc.

Datorită acestor 
preocupări cursul 
seral a obținut bu
ne rezultate. Pînă 
în prezent au fost 
predate 4 lecții la 
care s-au orga
nizat și seminariile 
respective. Mulți 
cursanți printre ca
re Albulescu Victo

moare cu învățătura chiar din 
primul trimestru al anului pen
tru că în celelalte trei trimestre 
o vor scoate ei cumva la capăt 
ca să treacă clasa". împotriva 
acestor concepții înapoiate, re
trograde față de învățătură, cei
lalți elevi din clasă n-au adop
tat o atitudine hotărîtă, intran
sigentă, pentru ca ele să fie 
dezrădăcinate definitiv din con
cepția unor elevi. în alte clase 
munca politică de convingere a 
fost înlocuită uneori cu me
tode formale, birocratice. Așa, 
de exemplu, în clasa a Xl-a D 
s-a ajuns pînă acolo încît unor 
elevi li s-a cerut să semneze 

Cum se ocupă Comitetul orășenesc 
U. T. M. - Brașov de activitatea or

ganizațiilor U. T. M. din școli

niște declarații că și vor îndrep
ta situația la învățătură.

Iată așadar, care este în rea
litate situația la învățătură în 
Școala medie nr. 5, care sînt 
cauzele acestei stări proaste de 
lucruri

Școala medie nr. 5 se află în 
plin centru al orașului, iar ac
tiviștii comitetului orășenesc 
U.T.M. vin destul de des pe 
aici. Aproape nu există săptă- 
mînă în oare tovarășa Maria 
Steinberger, activistă, și Vero
nica Szinte, secretară cu proble
mele de școli și pionieri a co

hotârîri Îndeplinite 
PE JUMĂTATE

Au trecut aproape trei luni 
de zile de cînd în organiza
ția de bază U.T.M. de la între
prinderea „Prefabricate meta
lice" din Ploiești a avut loc a- 
dunarea de dare de seamă și 
alegeri. Cu acest prilej anali- 
zînd munca desfășurată pînă 
atunci, utemiștii au făcut nu
meroase propuneri pentru ac
tivitatea de viitor, propuneri 
care s-au concretizat apoi în 
hotărîrile adoptate la sfîrșitul 
adunării. Ele prevedeau: 
reorganizarea unor brigăzi, 
în sensul repartizării mai 
judicioase a oamenilor, fo
losirii depline a locului de 
muncă ; organizarea schimbu
rilor de experiență între bri
găzi, generalizarea exprienței 
celor mai bune brigăzi; des
chiderea unor cursuri de ridi
care a calificării pe profesii; 
îmbunătățirea activității pos
turilor utemiste de control, 
îndreptarea atenției lor către 
obiectivele esențiale care stau 
în fața întreprinderii cum ar 
fi îmbunătățirea calității pro
duselor, valorificarea rezerve
lor interne etc.

Trebuie spus că munca pen_ 
tru îndeplinirea acestor hotă- 
rîrii a început imediat după 
adunarea de alegeri. Astfel, 
încă din luna decembrie a 
anului trecut a început reor
ganizarea unora din brigăzile 
de producție. Cu ajutorul or

mitetului orășenesc U.T.M. să 
nu-și petreacă cel puțin cîte o 
zi în această școală. Așadar, 
deplasări în școală se fac. Dar 
nu se duce o muncă sistematică 
de îndrumare și control a or
ganizației U.T.M. de aici. De- 
plasîndu-se în școală, atît tova
rășa Steinberger cît și tovarășa 
Szinte țin legătura mai ales cu 
membrii comitetului U.T.M. și 
foarte puțin cu membrii birou
rilor de clasă, cu utemiștii, cu 
elevii. Mai mult decîț atît, ocu- 
pîndu-se de rezolvarea unor tre
buri mărunte (întocmirea de ra
poarte, situații, informări etc.) 

atît tovarășa Stein
berger cît și tova
rășa Szinte au scă
pat din vedere pro
blema esențială: în
vățătura. Tovarășa 
Szinte socotește că 
„din moment ce și 

în alte școli din oraș există o si
tuație aproximativ asemănătoare 
Ia învățătură, situația de la 
Școala medie nr. 5 nu ridică 
probleme44. într-o astfel de con
cepție profund eronată se află 
rădăcina atitudinii formale a 
unor activiști ai Comitetului oră
șenesc U.T.M.-Brașov față de 
munca organizațiilor U.T.M. din 
școli. Controlînd sporadic, la 
suprafață, comitetul orășenesc 
U.T.M a rămas cu o impresie 
nereală, despre activitatea aces
tei organizații de bază U.T.M.

Se impune ca stilul de muncă 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
cu organizațiile U.T.M, din școli 

ganizațiilor de partid, a con
ducerii administrative, pe 
baza propunerilor făcute de 
organizația U.T.M., s-au luat 
măsuri ca fiecărei brigăzi să-i 
fie repartizate locuri cores
punzătoare de muncă. Mem
brii brigăzilor sînt mai bine 
folosiți, toți responsabilii bri
găzilor și-au întocmit caiete 
de sarcini și s-au confecționat 
panouri la care se afișează 
zilnic rezultatele brigăzilor. 
Comitetul U.T.M. a ținut o 
consfătuire cu responsabilii 
brigăzilor în care aceștia au 
fost instruiți. La fel a pro
cedat comitetul U.T.M. și cu 
responsabilii posturilor ute
miste de control. Aceste mă
suri n-au rămas fără ecou. 
Brigăzi care aveau înainte 
o activitate mediocră s-au si
tuat printre colectivele frun
tașe. Posturile utemiste de 
control au devenit mai active, 
în special în lupta pentru eco
nomii. Firește că* s-ar mai fi 
putut face și alte lucruri. Așa, 
de pildă, mai sînt brigăzi care 
continuă să dea produse cu 
defecte. Una din aceste bri
găzi este cea condusă de 
Gheorghe Matei din secția 
confecții metalice. Nu s-ar 
putea spune că brigada aceas
ta nu-și îndeplinește planul 
din punct de vedere canti
tativ. Dar aproape nu există 
comandă la care să nu fie 

ria, Medroni Tăna- 
se, Arion Adrian și 
alții, se pregătesc 
cu seriozitate, dau 
răspunsuri bune în 
seminarii.

In afara lecțiilor 
se țin de către pro
pagandiști infor
mări politice asu
pra principalelor e- 
venimente interne 
și internaționale 
care trezesc intere
sul cursanților. De 
asemenea tinerii 
învață cîntece re
voluționare, îngri
jesc nenumăratele 
monumente istorice 
care se afla în sa
tul lor, ies împreu
nă la acțiuni de 
muncă patriotică.

LAL ROMULUS

să fie substanțial îmbunătățit. 
Controlul și îndrumarea orga’ 
nizațiilor U.T.M. din școli tre
buie să aibă întotdeauna ca o- 
biectiv ridicarea nivelului la în
vățătură. Că s-au ținut un nu
măr mare de ședințe, că în u- 
nele școli se desfășoară o bună 
activitate culturală, că în altele 
s-au efectuat un număr mare 
de ore de muncă voluntară — 
toate acestea sînt bune. în ce 
măsură au contribuit însă ele la 
ridicarea nivelului la învățătură? 
Pentru că acesta este criteriul de 
apreciere al muncii organizați
ilor U.T.M. din școli și nu altul. 
Iată de ce comitetul orășenesc 
U.T.M trebuie să vegheze ca 
toate acțiunile întreprinse în 
școli să țintească cu claritate și 
precizie spre acest obiectiv. Tre
buie să organizeze mai dese 
schimburi de experiență la ni
velul orașului între secretarii 
organizațiilor U.T.M. pe clase, 
să răspândească experiența bună 
acumulată de unele organizații 
U.T.M. din școli și, însfîrșit, să 
traducă cu mai multă hotărîre 
în viață indicația C.C. al 
U.T.M., ca cei mai buni acti
viști ai comitetului orășenesc să 
se ocupe pe o perioadă mai în
delungată de cîte o școală. Nu
mai în felul acesta comitetul o- 
rășenesc U.T.M. va putea să dea 
un sprijin mai substanțial or
ganizațiilor U.T.M. din școli 
pentru a și îndeplini sarcina lor 
principală : ridicarea nivelului 
la învățătură al tuturor elevilor.

I. ANDREI

necesare ore de muncă în plus 
pentru remedierea defectelor. 
Cauzele ? Indisciplina unor ti
neri, slaba calificare profesio
nală a altora. Alături de a- 
ceastă brigadă, în aceeași sec
ție, lucrează cea mai bună 
brigadă de tineret din între
prindere. Pentru a o caracte
riza, e suficient să spunem 
că ea lucrează în contul lunii 
octombrie. Oare comitetul 
U.T.M. n-ar fi putut sugera 
responsabilului acestei brigăzi, 
tovarășul Sava Tudor, să îm
părtășească din experiența sa 
celeilalte brigăzi, să-1 ajute pe 
Gheorghe Matei să-și organi
zeze mai bine munca, să cree
ze o opinie puternică împotri
va acelora care lucrează de 
mîntuială, ori sînt indiscipli- 
nați ? Fără îndoială că da. 
Dar schimburi de experiență 
ar fi fost utile și între alte 
brigăzi. în general se poate 
spune că nu se generalizează 
suficient experiența bună cîș- 
tigată de unele brigăzi, nu 
există un spirit de întrajuto
rare prea dezvoltat la respon
sabilii brigăzilor.

Revenind însă la hotărîrile 
adoptate în adunarea de ale
geri merită să ne oprim asu
pra uneia din cele mai impor
tante privind munca în pro
ducție a tineretului. Este vor
ba de ridicarea calificării pro
fesionale. Așa cum am arătat 
mai sus, s-a hotărît deschi
derea unor cursuri de ridi
care a calificării, pe profesii, 
în hotărîre era prevăzută și 
data deschiderii lor : 1 decem
brie 1960. Pînă acum însă* 
nu numai că n-au fost des
chise aceste cursuri, dar nu 
s-a stabilit nici măcar felul 
în care vor funcționa ele. 
în adunare, utemiștii au 
cerut ca ele să corespundă 
gradului real de calificare pe 
care-1 au tinerii, nevoilor ac
tuale ale producției. Și astăzi 
la două luni de la adunare 
cerința tinerilor a rămas ne
rezolvată. Membrii comitetului 
U.T.M. — responsabil cu pro
ducția și calificarea inginer 
Alexandrina Popoacă — invo
că tot felul de „greutăți": tre
buie să stăm de vorbă cu 
conducerea întreprinderii, a- 
vem nevoie ce sprijinul co
mitetului sindical, al cercului 
A.S.I.T. etc, etc. Ca și cum 
au încercat să stea de vorbă 
cu conducerea și n-au fost 
ascultați, au cerut sprijinul 
și nu l-au primit. Evident, 
nu imaginara lipsă de sprijin 
a împiedicat comitetul U.T.M. 
să ducă la îndeplinire una 
din cele mai importante ho
tărâri ale adunării de alegeri, 
ci faptul că, fiind o sarcină 
mai grea, care implica un vo
lum mai mare de muncă, a 
fost lăsată mai la urmă.

Comitetul U.T.M. cunoaște 
perfect însemnătatea pe care 
o au produsele ce le livrează 
întreprinderea șantierelor de 
construcții din țară. Cunoaș
te și exigențele beneficiarilor 
cu privire la calitatea aces
tora. Or, una din condițiile 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor este și ridicarea 
continuă a calificării profesio
nale a tinerilor, ei reprezen- 
tînd majoritatea în colectivul 
de muncitori. Comitetului 
U.T.M. ' nu-i era permis să 
nesocotească hotărîrea adop
tată în adunarea de alegeri; 
el avea datoria s-o îndepli
nească în spiritul celor discu
tate în adunare și la termenul 
fixat.

în adunarea de alegeri au 
fost adoptate însă hotărîri și 
cu privire la îmbunătățirea 
muncii educative, a vieții in
terne de organizație. Comi
tetul U.T.M. va trebui să a- 
nalizeze într-una din ședințe
le sale felul în care se în
deplinesc acestea, să ia mă
suri ca ele să fie traduse în 
Viață. Numai în acest fel va 
justifica încrederea cu care 
a fost învestit de utemiști.

MARIETA VIDRAȘCU,

Tovarășul Marin Valentini ® se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din secția legătorie a 
Combinatului Poligrafic „Casa 
Scânteii" discutând cu utemistă 
Stana Tomița despre calitatea 

lucrului executat
----- e------

înaintea fiecărei 
adunări, o informare 

politică
Utemiștii din satul Plopeni, 

regiunea Suceava, s-au obișnuit 
ca înaintea fiecărei adunări ge
nerale U.T.M. să discute despre 
principalele evenimente interne 
și internaționale. De aceea, ei 
citesc cu atenție ziarul la care 
sint abonați, ascultă la radio bu
letinele de știri interne și exter
ne. La ultima adunare generală, 
utemistă Aurelia Zvîncă, direc
toarea școlii de 7 ani din sat, a 
prezentat o informare politică 
asupra evenimentelor interne și 
internaționale. Ea le-a vorbit 
utemiștilor despre situația din 
Congo și Laos, deșpre alegerile 
de deputați In Marea Adunare 
Națională și in sfaturile popu
lare care vor avea loc la 5 mar
tie a.c. Pe marginea informării 
s-au purtat după aceea discuții 
aprinse.

D. PREPELIȚĂ



1 ERI, ZIUA*' ZI, ZIUA UE MlINE
— DIN VIATA TINERILOR MUNCITORI

eai® mal multe ori mă întreabă 
fiul meu, trecut de 15 ani și fiica 
mea, de 18, cum am trăit eu 

când eram de vârsta lor, cum o duceau 
ceilalți tineri muncitori de seama mea. 
Amindoi sînt încă elevi la școala medie. 
Fiica mea s-a înscris de oîteva zile și 
ea pe listele alegătorilor. La 5 martie 
deci vom merge împreună la vot

De data aceasta voiau să afle dnd, 
la ce virstă am votat pentru prima dată 
eu și prietenii mei. Cred că răspunsu
rile mele scurte au caracterizat suficient 
întreaga viață a celor de ieri și a celor 
de azi. Căci la unma unmei n-am putut 
să le spun dealt că — exceptând pe 
unul singur — toți prietenii mei din copi
lărie și cu mine am votat prima dotă 
în toamna a nu1! ui 1946, adică 'la vîrsta 
de .peste 40 de ani.

Fiul meu cel mic nu are încă 16 ani 
împliniți, dar se simte oarecum „jignit" 
pentru faptul că el nu poate vota încă, 
deși știe de acum pe cine și pentru ce 
ar vota. Vă puteți . imggina - le-am 
spus - cit de jigniți se vor fi simțit to
varășii mei, tineri muncitori de odinioară, 
aind la fel ca mine nu li s-a Îngăduit 
să voteze, cu toate că aveau de două 
ori optsprezece ani. Nu ni s-a dat 
dreptul pentru că nu i-am fi votat pe 
candidații domnilor național-țărăniști și 
liberali, maghiari și romîni, toți exploa
tatori și demagogi. Să vedem însă cine 
erau prietenii mei din tinerețe : unul și 
unul, numai mecanici, zidari, electricieni, 
tîmpiari sau zugravi, strungari, pantofari 
și muncitori feroviari. Unuia îi ziceam 
Greșdean, altuia Matyas sau Binder, 
Szabo sau Gmpean - fiecăruia pe

Iknba pe oare o pricepea mai bine. Nu 
țin minte să fl avut careva posibilitatea 
să absolve mai mult de 4-5 clase pri
mare. La vîrsta de 12 ani eram cu toții 
ucenici sau zilieri la vreo fabrică.

Acești tineri muncitori de odinioară 
au astăzi 50-60 de ani. Dar cei mai 
mulți din ei n-au mai apucat să poată 
vota — pentru prima dată în viață — 
In anul 1946. Mulți n-au mai apucat 
căci i-a dărimat invaliditatea pretimpu
rie sau războiul. Din cei rămași în viață, 
unul este de un deceniu director al 
unei noi uzine metalurgice din Cluj. 
Altul este secretarul organizației de 
partid de la un Trust de construcții. 
Ceilalți sînt pensionari ; se bucură de 
tot ce părea în lumea capitalistă un vis 
irealizabil al muncitorului ce nu mai 
putea lucra : bătrînețe lipsită de griji.

Cred că evocînd trecutul le-am schi
țat tinerilor de azi un termen de com
parație căruia să-i poată opune condi
țiile lor de viață și perspectivele nemai- 
rnti'lnite care li se deschid azi în față. 
Care sînt ele ? Tinerii mai maturi o știu 
și fără mine.

li observ pe tinerii care vin la copiii 
mei. Toți sânt muncitori, elevi sau stu- 
defițî, copii de simpli muncitori sau de 
țărani muncitori. Ce condiții minunate 
au ei pentru a crește, pentru a învăța, 
pentru a construi. Avem niște vecini, o 
pereche de muncitori tineri de la Uzi
nele „lanoș Herbak". Femeia se pregă
tește să se înscrie la facultate, bărbatul 
urmează cursurile liceului seral. Aș 
putea enumera însă și tineri care din 
ucenici au devenit ingineri ori au alte 
funcții de răspundere. Aș putea da 

exemplu și pe copiii fraților mei, care 
lucrează la oțelăriile de la Hunedoara.

Al ill-lea Congres al partidului a des
chis perspective strălucite poporului 
nostru, tineretului, ne ajută să scrutăm 
limpede viitorul. Privirea ațintită înainte 
ne imprimă avint și cu atit mai mult 
amplifică puterea de muncă, talentul și 
inventivitatea tineretului muncitor. Cei 
mai buni dintre ei nu așteaptă să pri
mească totul de-a gata. Socialismul 
ajuns în faza desăvîrșirii și mai apoi 
comunismul le oferă din plin împlinirea 
tuturor viselor. Nepoților mei de la 
Hunedoara, tot fii de muncitori, le-a 
fost ușor să obțină diploma de ingineri 
după anii de ucenicie petrecuți printre 
muncitorii metolurgiști. Dar cite mii și 
zeci de mii de tineri ca ei, după ce își 
fac ucenicia în cele mai bune condiții 
azi, ajung muncitori bine calificați, ur
mează cursurile liceului seral, se bucură 
de concedii de studii, intră pe porțile 
larg deschise ale institutelor superioare 
unde nu-i așteaptă nici o grijă decât 
învățătura. M-au preocupat studenții 
care aici, la Cluj, au avut prilejui să 
se mute de curfnd în trei cămine stu
dențești noi. Nu le-cu primit de-a gata. 
In vacanța de vară, pe soarele torid 
studenții săpau temelii, amestecau sau 
cărau ciment, dezbrăcați pînă la brîu. 
La fel nici utemiștii, tinerii din fabrici 
nu s-au mulțumit să fabrice cărămizile, 
cablurile, țevăria, și ușile trebuincioase 
noilor fabrici sau apartamente, d au 
prestat în plus muncă patriotică. Ar fl 
o greșeală să se creadă că nu toți cu 
făcut-o cu aoeeași însuflețiră. Astăzi, 

toți o fac știind că muncesc pentru el 
înșiși.

In trecut valoarea omului se măsura 
de obicei prin averea aștigată prin 
exploatare, sau prin mărimea salariului. I 
Lucrurile acestea determinau pină și 
„temperatura" dragostei sau prieteniei. 
Puțini prețuiau frumusețea interioară, 
de caracter, formată prin muncă crea- . 
toare, prin cultură sau prin lupta tenace 
pentru eliberarea celor asupriți. In ochii . 
multora astfel de însușiri iși pierdeau 
importanța în fața unui fizic frumos, a 
unei guri meștere întru vorbire. Azi, da
torită educației noi, socialiste, dispar 
meschinăria, egoismul, îngustimea cere 
amărăsc prietenia și ofilesc dragostea. 
Locul lor îl ia prețuirea omului întreg. | 
a omului perfecționat prin muncă, prin 
cunoaștere și prin morală comunistă, l 
înfrumusețat și în aspectele sale exte
rioare. Iar lupta, o luptă frumoasă se 
duce pentru cîștigarea unei valori ome
nești dt mai înalte. In oceste condiții ■ 
titlul de tînăr muncitor devine un titlu 
de mândrie.

La lucrurile acestea să te gmdești - ’
l-am spus fiicei mele, oftată In ajunul 
primei ei votări - la lucrurile acestea 
să te gîndești atunci dnd împreună cu 
ceilalți oameni din jurul tău vei t-ece a 
doua și a treia oară și încă de mufte, 
multe ori prin fața urnelor. Aș putea să 
le spun oare altceva tinerilor ei tova
răși ? Nu. Cel mult le-aș spune-o și mal 
frumos, mai cald și mai convingător, 
dacă mi-ar îngădui-o talentul.

Nagy Istvan

TOTAL
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Iotă unde locuiesc ucenicii 
de azi. Qt de mult contras
tează imaginea acestei ca
mere de cămin a ucenicilor 
din Brașov cu condițiile în 
care trăiau ucenicii altăda
tă I „In cele mai multe 
cămine - recunoștea pină și 
un organ oficiat ca „Buleti
nul Muncii" din 1942 — con
dițiile de locuit sînt inumane, 
localurile igrasioase și neae
risite, camere fără lumină și 
fără căldură". Dar pînă și 
aceste „condiții" erau rivnite 
de majoritatea ucenicilor 
pentru că, după cum arată 
o statistică oficială din 
1942, căminele nu cuprin
deau decît 15,8 la sută din 

numărul ucenicilor.

9 hală de mașini la una din 
unitățile industriei noastre
socialiste : Fabrice de rul
menți din Birfad. Hală mare, 
luminoasă, mașini moderne. 
In fabricile și uzinele noastre 
grija pentru asigurarea unor 
cit mai bune condiții de 
muncă este o preocupare 
permanentă. Vom cita aici 
doar unul din numeroasele 
fapte care vorbesc despre 
aceasta : numai în perioada 
1955-1959 și semestrul I al 
anului 1960 s-au cheltuit 
pentru protecția muncii circa 

2,2 miliarde lai.

ÎNVAȚAMÎNTUL PROFESIONAL

Numai cu olteva ore în urmă ei mlnulau strungul sau alte mașini. Acum, in ceasurile de 
seară, se apleacă cu rîvnă deasupra cărții. Sînt ctțlva din armata celor peste 61.000 de 

muncitori-elevL

• Tn țara noastră a fost 
lichidat definitiv șomajul. 
Dezvoltarea puternică a e- 
conomiei socialiste a deter
minat creșterea numărului 
salariaților în ultimii 10 ani 
cu peste un milion. Pînă în 
1965 numărul salariaților 
va crește cu circa încă un 
milion față de 1959.

• Salariul real a crescut 
în 1959 cu 33 la sută fată 
de 1955. Pînă în 1965 sa
lariul real va crește cu 40- 
45 la sută față de nivelul 
din o doua jumătate a anu
lui 1959.

• In perioada 1956- 
1960 cheltuielile statului 
pentru învățămînt, cultură, 
ocrotirea sănătății, preve
deri sociale, asigurării so
ciale de stat, odihna oame
nilor muncii și alocații pen
tru copii au însumat peste 
55 miliarde lei.

• In perioada 1956- 
1960 s-au construit din 
fondurile statului aproxima
tiv 94.000 de apartamente 
pentru oamenii muncii de 
la orașe. In 1965 vom a- 
junge să construim 65- 
70.000 apartamente, atît 
cît s-a construit în întreaga 
perioadă 1954-1959.

La dispoziția oamenilor mun
cii stau 4037 dluburi și col
țuri roșii sindicale. In 
fotografia noastră una din 
numefoasele săli ale impu
nătorului club al muncitorilor 
de la „Grivița Roșie" : sala 

de șah.

SA NU UITAM
TRECUTUL

fn vremea regimului burghezo-moșleresc zeci de mii de tineri 
dornici să muncească, să creeze, să realizeze ceva în viață, erau 
nevoiți să bată mereu drumurile In căutare de lucru. Dar de lucru 
nu se găsea. Bintuia, cronic, șomajul.

Fotografia aceasta intitulată cinic „Așteptare zadarnică" a fost 
publicată în 1935 in revista burgheză „llustrațiunea Ramlnă". Ea 
reprezintă un grup de șomeri așteptînd în fața unui oficiu de pla
sare, doar-doar ar putea găsi ceva de lucru. In anul 1929 - așa 
cum scria ziarul burghez „Adevărul" - cifra celor lipsiți de lucru 
i-c ridicat la 200.000, „în această cifră nefiind trecuți șomerii sezo
nieri, șomerii agricoli șl cel intelectuali".

Copilul din acest document fotografic a trebuit să muncească 
de la vîrsta fragedă de 10-11 ani pentru a-și cîștiga existența. El 
era dornic să învețe o meserie. A fost silit să facă tot soiul de 
corvoade chinuitoare și peste puterile Iui, corvoade oare n-aveau 
nimic comun cu învățarea meseriei, (fotografie din revista „Realita
tea ilustrată" - septembrie 1937).

lată, în fotografia noastră complexul școlar al Uzinelor 
„Steagul Roșu“-Brașov, cunoscut ca un adevărat „oraș al 
ucenicilor". Numai în anul școlar 1959-1960 au frecventat 
cursurile acestui complex școlar peste 800 tineri. Asemenea 
„orașe ale ucenicilor", asemenea complexe școlare oferind 
cele mai bune condiții d© învățătură, de calificare și de 
odihnă tinerilor ucenici se găsesc și în alte colțuri ale țării. 
Cîtă fericire este să poți învăța meseria dorită în asemenea 
minunate condiții. După orele de teorie, pe ucenici îi așteaptă 
atelierele uzinelor, dotate cu utilaj modern unde fac practică 
sub îndrumarea celor mai pricepuți maiștri. Prin grija partidu

lui și guvernului totuil © gratuit: cărțile, masa, hainele.

CURS SERAL ÎNVĂȚĂMlNTUL SUPERIOR

Prin Hotărirea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la îmbu'ătățirea continuă a învățămîntului seral, din 
1958, au fost create noi condiții favorabile pentru dezvoltarea 
învățământului seral. In amil ce vin organizarea cursurilor se
rale în învățămintul superior va cunoaște o amploare din ce in 

ce mai mare.

Fotografia pe care o reproducem aici a fost publicată în revista 
„llustrațiunea Romiînă" în anul 1937. Acest document fotografic 
vorbește despre chinurile îndurate de imensa majoritate a tinerilor 
muncitori lipsiți în vremurile întunecate ale domniei exploatatorilor 
de cel mai elementar lucru : un adăpost omenesc unde să-și odih
nească trupul ostenit de truda amarnică.

® „Sînt în Capita
lă peste o sută de 
fabrici de țesătorie. 
In medie lucrează 
în fiecare fabrică 
cîte 100—200 copii 
între 10—16 ani. Ei 
își efectuează mun
ca făcând cu schim
bul noaptea și ziua. 
Ei fac 11—12 ore de 
muncă încordată". 
(Din ziarul burghez 
„Umanitatea" din 2 
septembrie 1934).

® „La fabrica de 
sticlă „Geamul Mol
dovei" (Hîrlău) lu
crează circa 50—60 
ucenici între 9—14 
ani recrutați în sa
tele din împrejuri
mile Hîrlăului... 
Nici unul din ei nu 
rezistă mai mult de 
2—3 ani după care 
devin epave vii. 
Accidentele se tin 
lanț. Toți sînt des

figurați de arsuri". 
(Din ziarul „Clopo
tul" Botoșani, 10 de
cembrie 1934).

• „La atelierele 
comunale din Bucu
rești sînt 180 uce
nici, toti interni. în 
dormitoare dorm 
cîte 2-3 băieți în- 
tr-un pat. Hrana 
este mizerabilă... U- 
cenicii sînt păziți 
de paznici sau de 
sergenți. Pedepse 
ca în armată, bă
taie sau carceră. 
Introducerea cărți
lor și cititul sînt 
interzise". („Tînărul 
muncitor" — 1930).

® Tinerii munci
tori primeau pedep
se pentru cele mai 
mici greșeli, fiind 
amenințați și bătuti 
de maiștri, supra
veghetori și ingi

neri. Astfel — așa 
cum reiese din do
cumente ale vremii 
— se ajunsese pînă 
acolo cu sistemul 
amenzilor incit la 
fabrica „Voinea" 
din București, de 
pildă — se aplica 
tinerilor muncitori 
o amendă de 20-100 
lei pentru... fluie
ratul în atelier.

• „Muncim sub 
pămînt pentru o 
leafă mizerabilă. Ca 
să putem trăi după 
8 ore de muncă is
tovitoare sub pă- 
mînt, trebuie să 
mergem să lucrăm 
încă în altă parte 
încă 6-8 ore". (Din 
mărturiile unor ti
neri mineri publica
te în „Tînărul leni
nist" din octombrie 
1930).



- -----—Tineri candidați ai F. D. P.---------

Muncitor, elev și inovator

a-
să 

a 
de

umitru Bunu lucrează 
de 4 ani la Uzinele 
„7 Noiembrie" din 

Craiova. Pasionat de mese
ria sa, harnic și modest, el 
a devenit în acest timp iu
bit și stimat de întregul 
colectiv al uzinei.

Încă de la absolvirea 
școlii profesionale, Bunu 
Dumitru și-a dat seama că 
poate deveni un bun mun
citor, cu un orizont larg, 
stăpîn pe tehnica modernă, 
numai dacă va învăța în 
permanență, dacă va cău
ta necontenit să pătrundă 
tainele meseriei pe care 
și-a ales-o. De aceea, 
cum doi ani, a cerut 
fie înscris în clasa 
VIII-a a liceului seral 
pe lingă uzină. Prin grija 
partidului, după o întreru
pere de aproape 7 ani, și-a 
ocupat din nou un loc în 
banca școlii. Fără îndoială 
că n-a fost ușor. Pentru 
început a trebuit să mun
cească mai mult, să-și de
dice aproape tot timpul 
său liber învățăturii. Acum 
este în clasa a IX-a și 
după cum spune el „s-a 
acomodat; este mai ușor".

Cunoștințele obținute de 
Dumitru Bunu la școala 
serală sînt din ce în ce mai 
folositoare, atît lui, cit și 
uzinei, colectivului.

într-una din zilele anu
lui trecut, el și-a dat sea
ma că realizînd un dispo
zitiv ar putea introduce la 
încălzit în cuptor, nu cinci 
cuțite pentru tocătoarele 
de furaj, ci mult mai mul
te. Au început căutările. Fi
zica, chimia, matematici- 
le i-au fost tovarăși buni în

LA CASA ALEGĂTORULUI
IAȘI (de la coresponden

tul nostru). — La 18 ia
nuarie mă aflam la Bîrlad. 
Pe la amiază, la Casa alegă
torului nr. 11 era doar un 
tovarăș de serviciu. Am 
prins a răsfoi jurnalul de ac
tivitate : la 15 ianuarie — 40 
de tineri au luat parte la o 
audiție colectivă a emisiunii 
radiofonice „La șezătoare", la 
16 ianuarie — casa alegătoru
lui a fost plină pînă la refuz. 
S-a vizionat programul televi
zat „Activitatea cultural-ar- 
tistică în R.P.R.11 ; la 17 ia
nuarie — veniseră aici peste 
80 de tineri și tinere. Forjo
rul fruntaș Nicolae Grădina- 
ru, de la Fabrica de rulmenți,

Se schimbă comunei

de oi 
: peste 
an co- 

au redat agricul-

CONSTANȚA 26 (Ager- 
-pres). — Cu ani în urmă, 
Topalu era una dintre cele 
mai sărace comune din ve
chea Dobroge. în anii puterii 
populare, îndeosebi de la în
ființarea gospodăriei colective, 
viața locuitorilor acestei așe
zări de pe malul Dunării s-a 
schimbat mult. Colectiviștii 
au devenit cunoscuți pentru 
rezultatele bune obținute în 
dezvoltarea avutului obștesc. 
Gospodăria colectivă deține 
cea mai mare turmă 
din regiunea Dobrogea 
12.000. într-un singur 
lectiviștii 
turii, prin lucrări de dese
care, 260 ha de terenuri, de 
pe care au recoltat în medie 
la hectar, cîte 4.000 kg. grîu 
și 8.000—10.000 kg porumb. 
Veniturile bănești ale gos
podăriei au depășit anul tre
cut 4.400.000 lei.

Odată cu întărirea econo- 
mlco-organizatorică a gospo
dăriei colective se schimbă șl 
fața comunei. Prin contribu
ția voluntară a colectiviștilor*

in școală — 
ca In producție I

dea rezulta-

de aceea
resort din

(Urmare din pag. I-a) 
rabll și o fermă cu 16 vaci, 
cîțiva porci, cîteva oi și cîteva 
păsări. în asemenea ' condiții 
practica în gospodăria didac
tică nu poate să 
tele scontate.

Este necesar 
ca organele de 
Ministerul Agriculturii să 
ia fără întârziere măsuri 
pentru dotarea acestui cen
tru școlar cu o gospodărie 
didactică corespunzătoare, bi
ne utilată. Pentru aceasta ple
dează mai multe fapte și anu
me : simplificarea procesului 
de pregătire practică a elevi
lor, asigurarea posibilității 
cunoașterii de către aceștia a 
mașinilor moderne cu care 
este înzestrată agricultura 
noastră astăzi și pe care ei le 
vor folosi în unitățile de pro
ducție unde vor fi reparti
zați, asigurarea îndrumării și 
asistenței tehnice din partea 
tuturor profesorilor, pe spe
cialități și nu numai din par
tea profesorului coordonator.

Și pentru ca toate 
podăriile didactice să 
respundă în întregime 
pului pentru care au 
create și să fie rentabile, din 
toate punctele de vedere, ar fi 
util ca ele să fie organizate 
pe principiul gospodăriilor de 
stat, cu plan de producție, cu 
plan de livrare către stat a 
produselor realizate, cu plan 
de venituri și cheltuieli, iar 
executarea tuturor lucrărilor 
și munca de coordonare a a- 
cestora să fie încredințată ex
clusiv elevilor ucenici și ele
vilor maiștri, sub directa su
praveghere a profesorilor. în 
felul acesta elevii se vor de
prinde cu îndatoririle care le 
revin după absolvirea școlii, 
vor căpăta în același timp și 
cunoștințe economice, se vor 
pregăti și mai bine din punct 
de vedere profesional, vor fi 
cadre de nădejde pentru agri
cultura noastră socialistă. 

gos- 
co- 

sco- 
fost

găsirea soluției căutate. A 
mal consultat diferite cărți 
tehnice de specialitate, s-a 
mai sfătuit cu șeful secției, 
cu alți muncitori cu o mai 
mare experiență și a reușit. 
Dispozitivul construit de el 
permite introducerea si
multană în cuptor a trei
sprezece cuțite pentru to
cătoarele de furaj. Aceasta 
înseamnă economie de 
timp, economie de energie

electrică care în total în
sumează anual circa 30.000 
lei, înseamnă în ultima in
stanță o creștere a produc
tivității muncii. Iată pen
tru ce învață cu sîrguință 
la școala serală lucrătorul 
din atelierul de tratamente 
termice Dumitru Bunu.

Dar colectivul uzinei îl 
iubește și îl respectă pe 
comunistul Dumitru Bunu 
și pentru dragostea cu care 
muncește și-și ajută tova

a avut cu ei o întâlnire, 
vorbit despre „Alegerile 
trecut și astăzi.

Ne întrerupe un grup

le-a 
în

Ne întrerupe un grup de 
tovarăși care intră aici. Apoi, 
numărul lor sporește mereu. 
Foarte mulți sînt tineri. La 
ora 16,00 Casa alegătorului 
este plină. Cei prezenți vizio
nează la televizor emisiunea 
„Realizări social-culturale în 
R.P.R.11.

Toate acestea au scopul de a 
populariza realizările cu care 
oamenii muncii din patria 
noastră întâmpină alegerile de 
la 5 martie precum și marile 
sarcini pe care Congresul 
al III-lea al Partidului ni le 
pune în față.

mai de- 
coleetivă, 
mai fru- 
cu Nieo- 

președintele 
candi-

ulițele au fost electrificate, 
s-au construit un cămin cul
tural, noi săli de clasă, au 
fost modernizate drumurile.

Zilele trecute, cînd a avut 
loc adunarea generală, colec
tiviștii au propus măsuri me
nite să dezvolte pe 
parte gospodăria 
să facă comuna lor 
moașă. Sfătuindu-se 
lae Gaidagiu, 
gospodăriei colective, 
dat al F.D.P. pentru alegerile 
de deputați în Sfatul popular 
regional, ei au hotărît să 
electrifice întreaga comună, 
să amenajeze o șosea de le
gătură cu satul Tichilești, să 
înfrumusețeze comuna prin 
alinierea străzilor și amena
jarea •de trotuare.

Audito- 
reține, 

Cu alte 
învață.

CINTECUL MARII
omedla aceasta muzicală, 
tinerească și antrenantă, 
nouă producție a studio

urilor din Odesa, ne amintește 
prîn farmecul și umorul său să
nătos de un alt succes al acelu
iași gen, repurtat de cineaștii 
frumosului oraș maritim sovietic 
prin „Marinarul îndrăgostit", 
film cunoscut spectatorilor noș
tri încă din anii precedenți.

Noul film al cineaștilor din 
Odesa ne poartă și de astă 
dată pe țărmul însorit al mării, 
undeva in lumea romantică și 
pitorească a unui colhoz de pes
cari în care frumoasa, zvăpăiata 
și nestatornica Sofiika încearcă 
în zadar să se stabilească. Chiar 
de la încheput însă povestea de 
dragoste înfiripată între Sofiika 
și Vasili, tânăr cursant al unei 
școli navale, este amenințată de 
apariția în satul pescăresc a 
unei formații muzicale în turneu, 
Membrii orchestrei, exasperați 
de ridicolul și lipsa de succes a 
cîntăreței ansamblului care in
terpretează „compozițiile11 de
cadent și caraghioase ale di
rijorului lor, o conving pe tî- L

rășii, pentru înalta sa con
știință socialistă, pentru 
faptul că el nu cunoaște 
oboseala atunci cînd este 
vorba de interesele uzinei.

Au fost perioade cînd 
producția anumitor repere 
trebuia grăbită. Venea șe
ful secției la el :

Tovarășe Bunu, e nevoie 
de un efort în plus din 
partea ta. Și Dumitru Bu
nu înțelegea că această ce
rință este a uzinei, a agri
culturii noastre socialiste 
care are nevoie pe zi ce 
trece de tot mai multe ma
șini și unelte agricole.

In 1959, fiind mult de 
lucru la tratamente termi
ce, conducerea uzinei i-a 
încredințat sarcina să-l 
califice într-o nouă mese
rie pe utemistui lăcă
tuș Vătavu Dumitru. Inte
resele uzinei cereau acest 
lucru. De aceea, Dumitru 
Bunu s-a ocupat de înde
plinirea acestei sarcini cu 
cea mai mare atenție.

Despre devotamentul său 
pentru cauza construirii 
socialismului, despre dra
gostea sa față de oameni, 
precum și despre pasiunea 
sa pentru învățătură, pen
tru ridicarea necontenită a 
calificării sale profesiona
le au vorbit cu multă dra
goste și cetățenii de pe cî
teva străzi ale Craiovei, în 
adunarea care a avut loc 
la Școala elementară nr. 12 
și în care tînărul Dumitru 
Bunu a fost propus candi
dat al F.D.P. pentru cir
cumscripția electorală oră
șenească nr. 150.

PETRE MARIN

Conferirea Ordinului 
Steaua Republicii 

Populare Romîne clasa I 
academicienilor 

I. S. Gheorghiu 
și Gh. Macovei

Printr-un decret al Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, pentru merite deosebite 
în domeniul științific și didac
tic, a fost conferit Ordinul 
Steaua Republicii Populare 
Romîne clasa I academicieni
lor I. S. Gheorghiu, cu prile
jul ........................
ani 
jul 
ani.

împlinirii viratei de 75 de 
și Gh. Macovei, cu prile- 
împlinirii viratei de 80 de

(Agerpres) 
-----•-----

Sosirea în Capitală 
a ministrului 

Geologiei și Protecției 
Subsolului al U.R.S.S,

Joi după amiază a sosit în 
Capitală tov. Piotr Iakovle- 
vici Antropov, ministrul Geo
logiei și Protecției Subsolului 
al U.R.S.S.

Oaspetele a fost întimpinat, 
pe aeroportul Băneasa, de 
acad. Alexandru Codarcea, 
președintele Comitetului Geo
logic al R. P. Romîne, de 
alți membri ai conducerii Co
mitetului, precum și de repre
zentanți ai Ceremonialului de 
Stat.

Au fost de față Ivan Kuz- 
mici Jegalin, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

năra pescăriță să meargă la 
oraș, pentru a deveni actriță.

Conflictul se dezlănțuie acut. 
Tînărul marinar se înapoiază Ia 
școală, purtind în suflet dureri 
grele și nemîngîiate. Nu este 
mai fericită nici fata pe care 
o iubește și pe care ar fi vrut 
s-o vadă lecuită de superficia
litatea cu care privește viața.

Ce se va întâmpla de acum ? 
Vor fi sau nu vor fi fericiți cei 

CRONICA FILMULUI
doi tineri și dacă da, oare sînt 
elementele din viață care ii vor 
aduce din nou alături ? Care 
vor fi resursele comicului, căci, 
după cum am mai spus, avem 
in față o comedie muzicală.

Spre deosebire de comedia de 
situații în care umorul rezultă 
din încurcături, umorul filmului 
„Cîntecul mării" la care ne 
referim este bogat în semni
ficații de conținut. Consec
vent școlii sovietice de comedie,

REZONANȚELE 
CUVÎNTULUI

CONSTRUCTOR
(Urmare din pag. I-a)

țară, o uriașă înflorire. De mi
reasma lui e cuprins cîmpul 
care va da anul acesta ultima 
recoltă de grîu. Acum își 
doarme somnul tihnit, înain
tea marilor trepidații cu care 
va intra deodată în istorie, ca 
un pămînt al recoltelor de o- 
țel. Spre liniștea lui au și 
început Galații să-și întindă 
noile cartiere. Chiar Dunărea 
pare pregătită să ofere cele 
120 de vagoane de apă pe oră 
de care va avea trebuință 
combinatul.

Aceasta este, în linii foarte 
mari, grădina metaforică, în 
hotarul căreia, ca zborul al
binelor, m-a atins aripa gîn- 
durilor înscrise aici.

O curiozitate, de profesie și 
pasiune, m-a îndemnat să 
văd cum se pregătesc oamenii 
în spirit, în cultură, pentru a 
intra cum se cuvine în forfota 
acestor mari evenimente 
toare.

M-am dus la un club, 
care se mîndrește și în 
ca fiind al 
Bineînțeles, 
cei mai mulți erau tineri, ca 
și pe șantierul de-afară. Bri
gada artistică de agitație își 
pregătea noul program închi
nat alegerilor de la 5 martie. 
Interpreți ca 
Teodora — zugrav, Costel Du
mitru — tehnician construc
tor, sau Anghel Iosif — elec
trician, erau pentru prima 
oară în postura de artiști. 
Fără poză și afectări teatrale, 
cu emoția începătorilor ce 
trăda un autentic și artistic 
clocot interior, interpreții în
cercau primele zboruri cu 
versuri ca acestea : 

crea-

Unul 
titlu, 

constructorilor, 
dintre prezenți

tinerii Linteș

„Din zori și pînă-n noapte, 
în orișicare parte,
La Dunărea albastră,
La marea în furtună,
Prin vrednicia noastră
Al muncii ritm răsună11.

Apoi vocile lăudau, în cîn- 
tec, marile înfăptuiri ale mun-

ftâmul dezvăluie caractere puter
nic conturate, din a căror con
fruntare răbufnește un umor vi
guros, plin de sănătate și opti
mism. Rîsul este nuanțat, căci 
satira vehementă este prezentă 
alături de umorul liric, de vesela 
duioșie care descrețește frunțile 
și încălzește inimile. Rîsul e 
necruțător față de compozito
rul rupt de viață și formalist, 
față de cîntăreața slugar- 

nicâ și încrezută, dor e priete
nesc atunci cind e vorba de 
Sofiika. Privind-o pe aceasta 
din urmă împopoțonată de 
dirijorul orchestrei după . moda 
absurdă a snobilor și ascultân- 
d-o cîntând melodia stupidă, 
creație a dirijorului, rîsul are 
accente triste. Alături de So
fiika, suferă și spectatorul. Dar, 
cind aceeași melodie este in
terpretată de favorita dirijoru
lui, cintăreața cu glas de cla

luminate sate, 
combinatul care

citorilor, ca imediat recitato
rul să continue :
„Cum să nu votezi, măi frate, 
Pentru fabrici ridicate, 
Pentru blocuri înălțate, 
Pentru
Pentru
Va fi mîine ca o floare11.

Mîndria vibra în cuvinte, se 
citea cu toată luminozitatea 
pe fața lor. Și în timp ce re
petau, la ușă bateau alți ti
neri, ce nu știau cum să facă 
să abată vorba la ceea ce-i 
durea pe ei.

— Știți, noi nu sîntem de 
mult pe șantier. Am vrea să 
jucăm ceva, ori la dansuri, 
ori la teatru. Dacă se poate...

Și, bineînțeles, că pentru 
toți se poate ceva.

Aproape în fiecare zi, con
ducerea clubului a programat 
pentru tinerii constructori, și 
nu numai pentru cei tineri, 
activități interesante, educa
tive. Mai zilele trecute, a avut 
loc un foarte animat simpo
zion pe tema „Ne înfrumuse
țăm orașul*. Au luat cuvîntul 
un muncitor bătrîn, bun cu
noscător al Galați-ului nefe
ricit de ieri, un deputat, un. 
tînăr constructor naval, șef al 
unei brigăzi de muncă patrio
tică, precum și un arhitect. La 
sfîrșit, ansamblul Căminului 
cultural al tineretului a pre
zentat poemul „îți mulțu
mim partid iubit", spectacol 
premiat cu medalia de argint 
la bienala „I. L. Caragiale". 
In curînd, cîțiva critici lite
rari gălățeni vor vorbi tine
rilor despre chipul muncito
rului înaintat, oglindit în lite
ratura noastră nouă, ca apoi 
să se desfășoare discuția „Ce 
înseamnă a fi constructor al 
zilelor noastre ?" Vor urma 
alte acțiuni, alte discuții. Te
mele legate de formarea mul
tilaterală a constructorilor, de 
cît mai înalta lor calificare 
tehnică, revin mereu. Aici, cu
vintele au acoperirea în aur 
a exemplului concret, dat de 
cei mai buni. Atunci cînd ia 
cuvîntul un meșter ca Diaco- 
nescu Ionel, ca inginerul Con
stantin Costică, fost și el nu 
prea de mult muncitor, sau ca 
Paul Popa, tînăr inginer, mare 
pasionat al meseriei sale pe 
care și-o desfășoară pe șan
tier de la împlîntarea primilor 
țăruși, atunci ideile du plasti
citate, noțiunile se dezvăluie 
simplu, cuvintele primesc o 
rezonanță deosebită, 
rul participă afectiv, 
însemnează, adaugă.
cuvinte, constructorii
Și după coborîrea fizică de pe 
schele, începe astfel, seară de 
seară, suișul ideilor, călirea 
spiritului pentru zborul zilei 
de mîine. Căci întotdeauna, la 
noi, ziua de mîine începe azi. 
La Galați, dogoarea viitoare
lor gigantice cuptoare de oțel 
e anunțată de inimile cons
tructorilor. Priviți-i în ochi, 
intrați în vorbă cu acești oa
meni și veți înțelege mai bine 
de ce planurile noastre toate 
vor fi îndeplinite cu certitu
dine.

xon, rîsul e sarcastic, încărcai 
de dispreț.

Membrilor orchestrei, Sofiika 
le este dragă. De aceea ei 
fac tot ce le este în putință 
spre a i deschide ochii.

In cele din urmă Sofiika 
va fi din nou alături de 
bărbatul iubit pentru că va 
înțelege, în fine, răspunderea cu 
care trebuie să privești totul în 
viață. Și o va înțelege în primul 
rind de la cei mai înaintați 
dintre tovarășii ei de muncă. 
Sofiika se va descoperi, cu toată 
căldura și pasiunea, în interpre
tarea frumoaselor și emoționan
telor melodii populare, izvorîte 
parcă din însăși ființa ei. Ne
statornica Sofiika (care schimbă 
treptat diferite locuri de muncă) 
va înțelege că cea mai deplină 
fericire o al atunci cînd iți gă
sești locul util și creator alături 
de tovarășii tăi. Dacă nu o faci, 
rămil în afara vieții, străin de 
clocotul creator colectiv, așa 
cum rămîn dirijorul șl cîntăreața, 
măcinați da înfumurare și ridi
col.
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SUMAR:
D. LAZĂR : Mișcarea co

munistă mondială. cea 
mai influentă forță poli
tică a timpului nostru.

P. RADOVAN, D. VOINEA: 
Rolul crescînd al parti
dului în conducerea eco
nomiei socialiste,

L. MELINTE, A. OPREA : 
Creșterea puterii econo
mice a lagărului socialist, 
factor hotăritor în evo
luția lumii contemporane.

I. UGLAR : Generalizarea 
experienței înaintate în 
munca de partid.

GH. TUDOR: Probleme 
ale dialecticii forțelor și 
relațiilor de producție 
în etapa desăvîrșirii so
cialismului.

V. OPRESCU : Marxism- 
leninismul despre origi
nea și esența religiei.

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI

W. FOSTER : Amurgul ca
pitalismului.

CARLOS RAFAEL ROD- 
RIGUEZ: Reformismul și 
tendințele conciliatoare 
in America Latină.

CRITICA ȘI BIBLIOGRA
FIE

GH. M. BELU: Economia 
și cultura R.P.R. în cifre.

D. HUREZEANU : Pentru 
o mai justa orientare te
matică (Despre revista 
..Studii și cercetări știin
țifice* (istorie) a filialei 
din Iași a Academiei 
R.P.R.).

LUCIA OLTEANU : Un 
reușit roman științifico- 
fantastic.

Brigăzile de tineret 
în întrecere

(Urmare din pag. I-a)

trale telefonice, este un exemplu 
în acest sens. Aici se desfășoară 
o vie întrecere între tinerele 
din brigadă. Stabilirea unor ase
menea criterii în întrecere cum 
este calitatea lucrărilor, numă
rul sudurilor efectuate, consu
mul de cositor întrebuințat la 
aceste suduri a fost de natură 
să impulsioneze activitatea tine
relor. Întreaga brigadă, antre
nată in întrecerea socialistă, a 
reușit astfel să îmbunătățească 
mult calitatea lucrărilor, să de
pășească planul și să realizeze 
economii substanțiale de mate
riale

Comitetul U.T.M. al uzinei 
pune de asemenea un mare ac
cent pe urmărirea felului în 
care participă ținerii la întrece
rea socialistă. Fiecare brigadă 
are un grafic sugestiv în care 
se arată obiectivele pe care și 
le propune în întrecerea socia
listă, stadiul în care se găsește 
realizarea acestor obiective, iar 
discuțiile pe care le purtăm cu 
șefii de secții, cu inginerii, 
maiștrii și tehnicienii ne ajută 
întotdeauna să descoperim la 
timp eventualele deficiențe ce 
apar în munca unora dintre 

brigăzi.
Nu uităm desigur nici rolul 

pe care-1 are stimularea frunta
șilor în întrecerea socialistă. în 
afară de primele care sînt acor
date de către conducerea admi
nistrativă a secțiilor acelor ti
neri care s-au evidențiat, orga
nizațiile U.T.M. dau o mare 
alenție popularizării tinerilor 
și a brigăzilor fruntașe la gaze
tele de perete, la stația de ra
dioamplificare, în presă. Trimes
trial, comitetul U.T.M. al uzinei 
acordă drapelul de brigadă frun
tașă pe uzină. La acordarea aces
tui drapel se ține seama de în
deplinirea planului de către toți 
tinerii din cadrul brigăzii, de ca
litatea produselor și de econo
miile realizate. Situîndu se îna
intea tuturor celorlalte brigăzi 
în îndeplinirea acestor obiective, 
colectivul condus de tovarășa 
Elena Răduț, de la bobinaj, de
ține drapelul de brigadă de pro
ducție a tineretului fruntașă pe 
uzină.

Noi sîntem convinși că numai 
acordînd o mai mare atenție an
trenării tinerilor în întrecerea 
socialistă s-au putut obține în 
anul care a trecut și în prima 
lună * acestui an succese de

COMUNICAT
cu privire la cea de-a X-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R.

pentru energia electrică
Intre 18 și 23 ianuarie 1961 

s-a ținut la Moscova ședința 
ordinară a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru ener
gia electrică.

La lucrările ședinței au 
participat delegații din par
tea Republicii Populare Alba
nia, Republicii Populare Bul
garia, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii 
Populare Polone. Republicii 
Populare Romine, Republicii 
Populare Ungare, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La ședință. în calitate de 
observatori au asistat repre
zentanți ai Republicii Popu
lare Chineze, Republicii Popu
lare Mongole și Republicii De
mocrate Vietnam.

Ședința Comisiei permanente
C A. E. R. pentru siderurgie

Intre 24 și 26 ianuarie a 
avut loc la Moscova ședința 
ordinară a Comisiei perma
nente a C A.E.R. pentru cola
borare economică și tehnico- 
științifică în domeniul side
rurgiei. Cu acest prilej au fost 
examinate problemele ridicării 
indicilor calitativi în siderur
gie, au fost aprobate măsuri 
pentru sporirea productivității 
laminoarelor și pentru îmbu
nătățirea activității minelor și 
a fabricilor de înobilare.

Comisia a aprobat de ase

Recepția oferită de însărcinatul 
cu afaceri ad-interim 

al Republicii India
Cu prilejul celei de-a Xl-a 

aniversări a proclamării Re
public.; India. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Indiei 
la București dr. S. Gupta a 
oferit joi o recepție in saloa
nele ambasade.

Au luat parte Ștefan Voi- 
tec, Alexandru Bîriădeanu, 
Vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Mihail Ralea, 
Vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, Mihai Flo- 
rescu, Gogu Rădulescu. Voi- 
nea Marinescu, Constantin 
Tuzu. miniștri, Dionisie Io-

Concert simfonic pentru lucrătorii 
din institufiile sanitare din Capitală

In Studioul de concerte al 
Radiodifuziunii și Televiziunii a 
avut loc joi seara un concert 
simfonic pentru lucrătorii din 
instituțiile sanitare din Capi
tală susținut de orchestra sim
fonică o Radiodifuziunii și Tele
viziunii, sub conducerea dirijo
rului Emanoil Elenescu. Progra
mul a cuprins concertul pentru 
orchestră de Ovidiu Varga, arie 
de concert de Beethoven și

seamă. De la începutul anului 
și pînă în prezent spre exemplu, 
brigada condusă de Vasile Eca- 
terina, de la secția telefonie a 
depășit zilnic planul de produc
ție ou 18 la sută, a realizat eco
nomii în valoare de 8000 lei și 
a redus la zero rebutul. De a- 
semenea, brigada lui Pălănceanu 
Gheorghe de Ia matrițerie n-a 
dat nici un rebut pînă în pre
zent.

Trebuie totodată să învățăm 
din lipsurile care s-au manifes
tat anul trecut în privința an
trenării tinerilor în întrecerea 
socialistă. Au fost unele brigăzi 
de producție ale tineretului 
unde întrecerea s-a desfășurat 
formal cum era cazul cu cele 
conduse de Vorbărescu Cornelia, 
Mioc Iosif, Răducanu Nicolae, 
Prisăcaru Gheorghe. Noi tre
buie ,de asemenea, să dăm o 
mai mare atenție pe viitor co
laborării strînse cu organizațiile 
sindicale. Sîntem convinși că 
sub conducerea organizației de 
partid în acest an brigăzile de 
producție ale tineretului vor ob
ține roade și mai bogate în în
trecerea socialistă. Aceasta pen
tru că tinerii muncitori, însufle
țiți de perspectivele minunate pe 
care le deschide partidul în 
fața patriei noastre, sînt hotărîți 
să lupte pentru realizarea unor 
produse de bună calitate și la 
un preț de cost cît mai redus.

FACEÎI O CURA DE, S ■ ’WTVS 
PORTOCALE .GRAPEFRUIrURQțitâ 
lAmii. cafne itâ aĂufuțlă, viTAM 

organismului f

CITRICE = VITAMINE 
ViTAMIN E=SÂN ÂTATE
CITRICE^

Comisia a examinat proble
mele reducerii costului și 
scurtării termenelor la con
strucția centralelor termo și 
hidroelectrice, precum și a re
țelelor electrice de înaltă ten
siune în țările membre ale 
Consiliului și a pregătit reco
mandările corespunzătoare 
pentru aceste țări.

Comisia a examinat o serie 
de alte probleme privind co
laborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul energe
ticei și a aprobat planul de 
lucru pe anul 1961.

Ședința Comisiei a decurs 
intr-un spirit de înțelegere 
unanimă și de colaborare fră
țească.

menea propunerile cu privire 
la folosirea unor noi prese pu
ternice în industria materiale
lor refractare.

La lucrările comisiei au luat 
parte reprezentanți ai Alba
niei, Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, Ro- 
mîniei. Ungariei și Uniunii 
Sovietice. Ca observatori la 
lucrările comisiei au asistat 
reprezentanți ai Republicii 
Populare Chineze, Republicii 
Populare Mongole și Republi
cii Democrate Vietnam.

nescu, Șeful Ceremonialului 
de Stat, conducători ai unor 
instituții centrale, academi
cieni, oameni de artă și cul
tură, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Exter
ne și Ministerul Comerțului.

Au participat tehnicienii și 
inginerii indieni aflați la 
specalizare în țara noastră.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

aria Elisabetei din opera 
„Tannhauser" de Wagner - so
listă soprana Elisabeta Neculce 
Cărți? — și simfonic a lll-a eu 
orgă de Saint Saens - solist 
Helmuth P'att-er.

------- -----•-----

Informații
La invitația Uniunii Ziariș

tilor din R. P. Romînă a so
sit în țară un grup de ziariști 
din Turcia din care fac parte 
Barlas Cemin Seyt, redactor 
al ziarului „Dunya", Balcioglu 
Jahab, director al săptămîna- 
lului „Kim“ și Guresin Ecvet, 
corespondent al ziarului 
„Gumhuriyet".

în cursul dimineții de ieri, 
oaspeții s-au întâlnit la sediul 
Uniunii Ziariștilor cu repre
zentanți ai conducerii Uniunii 
și cu redactori ai presei din 
Capitală.

Ziariștii turci vor vizita 
redacții, unități din industrie 
și agricultură și instituții cul
turale.

★

Joi după amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Ankara, delegația economică 
romînă condusă de tovarășul 
Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R. P, 
Romîne.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa au fost prezenți re» 
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Comerțului și ai 
Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne.

A fost de față Zubeyir 
Aker, consilier al Ambasadei 
Turciei ’ București.

(Agerpres)



Concursul nostru
In fiecare zi sosesc la redacție numeroase 

scrisori în cadrul concursului organizat în 
cinstea alegerilor de deputați în Marea Adu
nare Națională și în Sfaturile populare. Nu
meroși corespondenți 
ziarului surprind în

In orașul 
industrial Calan

voluntari și 
cifre, fapte

cititori ai
Și date,

un 
de

obicei 
secole 

ob-

altă dată, 
uzinei s-a 
rad icail și 

ea, și viața 
a muncitori-

reconstruit
1 și s-a 

încă un fur- 
o capacitate 
mare, semi-

reconstruit și 
cu utilaje 

turnătoria 
s-a construit 
de semicocs.

a dispărut 
încetățenit 
de asuprire și 
scurantism : ghemo- 
toacele de sîrmă 
purtate de femei sub 
năframă, 
le feri, 
de orice supărare. 
Lumina electrică a 
pătruns și în comu
na Lunca Cemei, 
iar odată cu ea a- 
paratul de radio, 
apoi școala, dispen
sarul medical, cămi
nul cultural, baia, 
transformând radi
cal viața oamenilor. 
Rămășițele trecutu
lui au fost așezate în 
muzeele etnografice, 
ca triste și vechi a- 
mintiri. Mulți dintre 
fiii locuitorilor de 
aici urcă astăzi trep
tele școlilor 
Hațeg, Deva, 
institutelor
sitare de la 

București sau

pentru a 
chipurile,

la 
ale

de
Și 
univer- 

Cluj, 
. altele.

In trecut, condițiile 
de muncă și de viață 
ale muncitorilor din 
Calan erau extrem de 
grele. Halele pline de 
fum, istovitoarea ro
bie la vagonetele de 
încărcare a furnalu
lui, accidentele a- 
proape zilnice — iată 
tabloul muncii în Co
lanul de 
Azi, viața 
schimbat 
odată cu 
noastră, 
lor.
• S-a 

furnalul nr. 
construit 
nai, de 
și mai 
automat.

• S-a 
înzestrat 
moderne 
veche și 
o uzină

• A luat ființă o 
turnătorie de lingo- 
tiere unde procesul 
de producție este a- 
proape în întregime 
automatizat.

• Recent s-a re
construit și clubul 
unde ne petrecem 
timipul liber. Noi, ti
nerii, avem o brigadă 
artistică de agitație. 
Cei mai mulți dintre 
noi învățăm. Pentru 
noi s-a construit o 
școală medie unde 
funcționează cursuri 
de zi și serale.

Așa ne petrecem 
timpul : între muncă, 
școală și nenumărate 
distracții (mie, 
mi-a scăpat 
acum nici un film) 
care ne fac viața din 
ce în ce mai bună, 
mai frumoasă.

CONSTANTIN 
CHIRIAC 
tunsător

NTCU ZBUGHEA 
planificator

Comuna Feldru, 
din raionul 
Năsâud are 

altă înfățișare

nu
pină

S-a schimbat 
viața luncâne 

ștenilor
în ultimii ani din 

viața luncăneștenilor

• In anii aceștia 
toate satele comunei 
au fost electrificate.

• Au fost construite 
o școală de 7 ani și un 
dispensar.

• La căminul cul
tural, construit recent, 
aparatul de proiecție 
prezintă două sau trei 
filme săptăminal.

• în anul I960. 500 
cititori au citit peste 
4.000 volume. E o 
cifră neet-Mi încă pe 
le noi.

Hi ae

șndm de eetivi și 
sigur că mă roi min- 
dri și mai mult cu 
Feldrul anilor ce vin.

TRAIAN POP
bibliotecar

Pe urmele materialelor publicate

numeroși ti-

PE SCURT

Astăzi în Deva

fiica

din aceste

șl satele 
succesele 

condus de

voluntari 
neri din oraș.

P. JURCONI 
învățător

® Să știți că acum 
cîteva luni am inaugu
rat noua sală de ci* 
nematograf cu ecran 
lat și că mai avem în 
construcție noul teatru 
din oraș la care noi, 
tinerii contribuim prin 
muncă voluntară.

PETEIȘOR 
NICOLAE 
juneți cmar

îndrumare atentă

schimbările înfăptuite în orașele 
patriei în anii puterii populare, 
obținute de poporul muncitor, 
partid.

Să răsfoim împreună cîteva 
scrisori.

rezultate mai bune

...Cîteva 
crîmpeie dintr-o 
scrisoare sosită 
de la o pionieră

• în comuna Un
gureni din raionul 
Săveni, regiunea Su
ceava s-au construit 
3 școli elementare, 
un cămin cultural 
și o sală de specta
cole cu 300 de locuri. 
Avem o bibliotecă cu 
cîteva mii de volu
me, (eu am citit 
foarte multe pînă a- 
cum). .

• S-au mai con
struit două poduri 
noi. unul peste apa 
Jijiei, iar celălalt 
pe drumul Vicolenii 
Mari, ce ne leagă de 
satul Epureni.

® In comună avem 
de asemenea un spi
tal în care oamenii 
își îngrijesc sănăta
tea. Avem două gos
podării colective. în 
curînd în satul Plo- 
penii Mari va lua 
ființă o nouă gospo
dărie agricolă colec
tivă. Nouă, copiilor, 
toate aceste realizări 
înfăptuite în comuna 
noastră în anii re. 
gimului democrat 
popular, ne-au dat 
posibilitatea să ne 
trăim o copilărie 
nespus mai bogată, 
mai frumoasă decât 
a părinților noștri.
ȘTEFANIA CHEBAC

elevi

• De la ultimele n- 
legeri (1957) in ora
șul Deva au fost con
struite 38 blocuri cu 
471 apartamente pen-

Rețeuaa ie mei sare 
e-a preiațst est 2J8H 
aem. âor rețeaua de 
apă pePeba cu uxd 
2M9 metri. De ase
menea rețeaua electri
că s-a prelungii cu a- 
proape 3.000 metri.

La toate acțiunile au 
luat parte, prin muncă

ALECU IVAN GHIL1A:

...și unele 
rînduri dintr-o 

scrisoare sosită 
din Cimpina

Transformări
în viața unei 

familii
Lucreția Lupu, 
fostului tăietor 

de lemne Lupu Va- 
sile din comuna 
dești, raionul 
huși, regiunea 
cău, după ce a 
ventat • școala 
mentară din 
dești, a 
școală de 
cienj cooperatori. în 
ăhul 1958 tatăl ei a 
intrat cu întreaga 
familie în gospodă
ria colectivă „Zorile 
vieții noi'. Ceva mai 
târziu, consiliul de 
conducere al gospo
dăriei a trimis-o pe 
Lucreția la școala de 
contabilitate, pe care 
a absolvit-o cu suc
ces. Soțul ei. Bujor 
Ion, este mulgător 
fruntaș la ferma de 
vaci a gospodăriei 
noastre colecave.

Gospodăria coced- 
ri a statornicit bei- 
rugz l și txxruria și 
!b fatrr-îa fastului 
tăietor de lemne. Co
piii lui, pentru mun
ca lor, se bucură as
tăzi de toată cinsti
rea și prețuirea co
lectiviștilor

TACHE 
VASILACHE 

colectivist

Cîn- 
Bu- 
Ba- 

frec- 
ele- 
Cîn- 

urmat o 
statist!.

Instantanee
Foile de concurs se termină 

repede in fiecare asociație. 
Activiștii sportiv, cu mult de 
lucru. Dau ajutor la antrena
mente, organizează concursuri, 
adună, socotesc^ Dar nu se 
piing. Duifstnsă Cu spriji- 
nol orpex; rații lor U-TJl^ to
tul este pus la peaex cm grijă, 
problemele sînt rezolvate mai 
ușor și— numărul participan- 
ților crește continuu.

De ziua „bilanțului* ne mai 
desparte puțin timp. Pînă a- 
tunci, cîteva instantanee..

tor tinerilor.
campionul olimpic rez'-t
alături de tinerii sportUi și 
a Iți luptători fruntași c: aso
ciației sportive: Al Tampa. 
Ion Haman. Ion Ghincea. și 
firește, antrenorul L. Mure- 
șanu.

Iată un exemplu fntaao* 
care ar trebui urmat de cit 
mai mulți sportivi fmtași e: 
cluburilor și asociațiilor spor
tive.

Și acum - schiorii I
Primii campioni

Ieșirea din Apocalips
Pentru cei care s-au deprins 

să vadă în Alecu Ivan Ghilia 
un prozator adept al tipului 
clasic de roman, al unei con
strucții epice bine statornicite 
și al unui stil liric, bogat în 
metafore — noua sa carte con
stituie o revelație. Căci în Ie
șirea din Apocalips autorul a 
căutat insistent să-și înnoiască 
tehnica de a conduce narațiu
nea, să-și împrospăteze stilul, 
să-și lărgească orizontul tema
tic, să pătrundă mai adînc, cu 
mijloace artistice modeme, în 
sufletul oamenilor.

Conceput pe ideea sim
bolică a ieșirii din apoca
lips, romanul lui Ghilia 
este ceea ce se cheamă înde
obște un roman de atmosferă, 
înțelegindu-se prin această no
țiune elementul cel mai puter
nic prin care anumite medii 
își afirmă existența distinctă. 
Atmosfera Ieșirii din Apoca
lips, reflectă — deși uneori 
autorul îngrămădește exagerat 
elementele ei constitutive — 
cadrul istoric, social și moral 
în care-și desfășoară viața o 
familie sărmană, dintr-un sat 
moldovenesc, în anii războiu
lui, pînă la Eliberare. Atmos
fera încărcată, care apasă 
peste această familie, e tipică 
pentru întreaga țară. Interesul 
romanului, ca și în orice lu
crare de acest fel, nu stă atît 
în subiect, cît în adâncimea 
psihologică a personajelor. To-

tul e simplu ca o poveste: O 
văduvă din primul război 
mondial crescuse cu greu și cu 
amar trei copii. La bătrânețe 
nu mai are bucuria niciunuia 
dintre ei. Fascismul îi răpește 
violent, bestial, această bucurie 
și-i dă, în schimb, durerea și 
neliniștea așteptărilor chinui
toare.

Grigore, muncitorul care „cu 
șapca unsuroasă pe ochi și lâ-

dița veche de lemn în mină" 
pleca în fiecare dimineață la 
A'.eherele C.F.R. dar într-o 
bună zi pleacă pe front și e 
dat dispărut. Ghecrghe, cel 
rr^re „cu calul de căpăstru și 
plugul în urmi", care pornea 
dis-de-dimineațâ către cimp, îl 
urmează, pe front, după o hună 
pe fratele său, dezertează din 
armata antonesciană, e prins 
și executat. Cel mai mic, Emil, 
e hărțuit și fugărit de multă 
vreme de siguranță pentru ac
tivitatea lui revoluționară. 
Apăsată de dor și durere, 
mama acestor oameni pleacă 
sâ-i găsească. Drumul ei e răs
colitor de tragic iar gestul e 
un protest, o primă împotri
vire față de situația dată. Acest

ia rada Șantierului Naval Galați.

personaj este de o remarcabilă 
frumusețe morală.

Ghilia 
un sens 
mîntărilor mamei, să facă din 
ea un simbol al tuturor 
mamelor cernite în praful 
de pușcă al războaielor. Ca-n 
Gorki, apelativul mamă devine 
parcă un nume propriu, scris 
cu literă mare. Pe front și-n 
afara frontului, oamenii nu 
mai pot suporta atmosfera de 
apocalips. Conștient sau nu, cu 
idealuri politice clare ca revo
luționarii Emil, Paul Nicolae, 
sau, inițial, fără ele, ca Gheor- 
ghe și-atâția alții asemănători 
lui, oamenii cinstiți încep o- 
fensiva antirăzboinică și anti- 
hitleristă. în această ofensivă 
se definesc multe personaje, 
se clarifică atitudini și poziții 
sociale, cum e cazul tinerei 
Ioana, cea care alege ca
lea luptei plecînd în pă
durea unde activau partiza
nii, sau ca opusul ei doctorul 
Vereanu, care alege calea lași
tății și a trădării lăsîndu-și 
pacientul în mîinile morții.

Această agitație și neliniște 
continuă, aceste ciocniri între 
oameni și neoameni într-o at
mosferă de apocalips sînt în 
general admirabil redate de 
Ghilia.

Replică hotărâtă dată orori
lor războiului imperialist și o 
demascare necruțătoare a fas
cismului, cartea lui Alecu Ghi
lia cucerește prin umanismul 
■ei, prin dramatismul și frumu
sețea morală a personajelor 
pozitive, se citește cu plăcere 
și folos și are - ceea ce puține 
romane au — darul de a fi 
scurtă.

reușește să dea 
uman, înalt, fră-

I. D. BALAN

în ..Scînteia tineretului' nr. 
3586 din 25 noiembrie 1960, 
„masa rotundă a produselor' 
a pus în discuție problema 
calității oțelurilor pentru scu
le produse de Uzinele .23 Au
gust' din Capitală. Cu acest 
prilej, s-a criticat faptul că la 
turnarea și forjarea oțelurilor 
există unele neglijențe care 
deși în aparență par mărunte 
au urmări
grave asupra 
rilor-

Concluziile 
a produselor' 
au constituit

dintre cele mai 
calității oțelu-

Seară de seară, cei mai pu
ternici flăcăi ai salului ți-au 
măsurat forțele. Numeroase 
sporturi sînt îndrăgite de ti
nerii din comuna Vlad Țepeș 
din Taionul Giurgiu, dar trin- 
ta se pare că și-a făcut cei 
mai mulți prieteni. Este firesc. 
Și aici, pe malul Dunării, ca 
în atîtea alte colțuri ale țării 
sînt mulți tineri puternici. În
trecerea a avut mulți specta
tori, iar finala a fost aștep
tată cu interes de toți locui
torii comunei. „Care-s cei mai 
buni băieți ?“

Asociația Recolta a anunțat 
primii campioni ai Spartachia
dei : Gh. Cocenea, Gh. Alexan
dru, Gh. N. Gheorghe, Ion Be- 
dreanu™

Și acum, să-i vedem la 
„raionale" !

A nins ia :oe:ă țc-s .’ De-a- 
cam. :«tnîorn sehrâlci au vor 
mai fu „spectatori* ai între
cerilor de șsh sau tenis de 
masă. E riadul lor să se «ciu
te pe pirtii, să irrăbată întin
derile acoperite de «ea. Iama 
a fost insă destul de capri
cioasă așa că trebuie să ne 
grăbim. In regiunea Suceava, 
la Baia Mare și Crișana se 
pot organiza numeroase con
cursuri de schi. Timpul este 
din cel mai favorabil.

Activiștii sportivi, organiza
țiile U.T.M. vor avea acum și 
mai mult de lucru. Pentru că 
întrecerile de șah, gimnastică, 
tenis de masă, trîntă și hal
tere încă nu s-au terminat, 
iar cele de schi, patinaj și să
niuță de-abia încep

• Federațiile de handbal 
din R. D. Germaaă 0 R. F. 
Germană au căzut de acord 
ca la turneul final al campio
natului mondial de handbal 
redus care va începe la 2 
martie să prezinte • echipă 
unită a Germania.

• A luat sfirșit dubla întiL 
nire internațională de tenis 
de masă dintre echipele se
lecționate ale R P. Romine 
și R. S. Cehoslovace desfășu
rată ir. orașul Kosice. La fe
minin echipa r<xninâ alcătui
tă cin Maria Alexandru și 
Geta Pitică a repurtat o fru
moasă victorie cu scorul de 
3—0. In meciul masculin e- 
cfaipa cehoslovacă a terminat 
învingătoare cu scorul de 5—3. 
Cel mai bun jucător al echi
pei resnâne a fost T. Covaci, 
care a obținut două victorii la 
Vihnancvski și Stanek. Radu 
Negulescu a realizat ți el o 
frumoasă victorie cu 2—1 în 
fața lui Mîko, campionul ce
hoslovac.

• In vederea „Spartachia- 
tei de iarnă a Armatelor Prie. 
tene’* care va începe la 5 fe
bruarie la Zakopane, a sosit 
la Varșovia delegația schiori
lor din R. P. Chineză. Echipa 
este alcătuită din cei mai 
bani schiori ai clubului spor
tiv al Armatei Populare de 
Eliberare. Schiorii chinezi vor 
participa Ia probele de fond 
(15, 30 și 56 km), ștafetă, biat- 
lon și combinată alpină.

..mesei rotunde 
apărute în ziar, 
obiectul unor 

largi dezbateri în adunări ge
nerale U.T.M. din sectoarele 
turnătorie și forjă ale uzinei, 
în cadrul discuțiilor s-a pus 
accentul pe necesitatea edu
cării tinerilor în spiritul unei 
înalte conștiințe muncitorești, 
al respectului față de marca 
fabricii lor. Fiecare tînăr, la 
locul lui de muncă — s-a a- 
rătat în adunări — trebuie să 
dea dovadă de mai multă exi
gență față de calitatea muncii 
pe care o prestează, veghind 
la respectarea întocmai a pro
cesului tehnologic, de care de
pinde calitatea oțelurilor. Dar, 
pentru a respecta întocmai 
tehnologia de fabricație, tine
rii trebuie să aibă și o bună 
pregătire profesională. în 
acest scop, atît în sectorul 
turnătorie cît și la forjă au 
fost organizate cursuri de ri
dicarea calificării. La aceste 
cursuri tinerii au fost repar
tizați ținindu-se seama de 
pregătirea pe care o au, de 
operațiunea la care lucrează, 
precum și de materialele cu 
care lucrează. în lecțiile pe 
care le predau la 
cursuri, ingineri bine pregă
tiți, au fost introduse noi te
me privind tehnologia de fa
bricație a oțelurilor pentru a 
arăta atit teoretic cit și prac
tic tinerilor cauzele care fac 
să se producă rebuturi.

însușindu-și temeinic cu
noștințele predate la cursuri 
mai mulți tineri turnători 
printre care se află și Cristică 
Vasile, loja Ion. Burlacu Va
sile, Gîrjoabă Gh. și alții au 
obținut calificative bune.

Pentru a-i ajuta practic pe 
tineri să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale, în bri
găzile de producție ale tine
retului au fost repartizați 
muncitori vârstnici, cu o bo
gată experiență. Bunăoară, 
în brigada de producție de la 
cuptorul electric nr. 2 lucrea
ză comunistul Mustață Moise. 
Acesta se ocupă cu dragoste 
și grijă de fiecare tînăr din 
brigadă. învățîndu-i concret 
cum să-și organizeze munca, 
tinerii din brigadă obțin din 
zi în zi rezultate tot mai bu
ne. îndrumați cu grijă cum 
să muncească pentru a da pro
duse de bună calitate tinerii 
din brigada condusă de tova
rășul Nicolae Ștefănescu au 
izbutit să cîștige. în luna de
cembrie, steagul de brigadă 
fruntașă.

Un mijloc important pentru 
îmbunătățirea calității oțelu
rilor din turnătorie îl consti
tuie ședințele decadale de a- 
naliză a activității fiecărui 
muncitor. In acest scop, a fost 
întocmit un grafic în care sînt 
trecute rezultatele obținute de 
toți conducătorii de elaborare 
a șarjelor, precum și abaterile

aceste

ce se înregistrează în urma 
probelor de laborator. în ca
drul acestor ședințe se discu
tă cauzele care au făcut să se 
înregistreze abateri de la ca
litatea produselor și se arată 
măsurile care trebuie luate 
pentru a se îmbunătăți cali
tatea.

Pentru a veghea asupra mo
dului în care înțeleg tinerii 
din turnătorie să realizeze 
produse de calitate au fost 
activizate posturile utemiste 
de control. în urma constată
rilor făcute în timpul raidu
rilor efectuate la turnătorie, 
colectivul postului utemist de 
control a discutat cu munci
tori fruntași, ingineri și teh
nicieni lipsurile sesizate și a 
propus măsuri concrete de în
dreptare a acestora. Aceasta 
a făcut ca în ultima vreme lu
crul de proastă calitate să de
vină din ce în ce mai rar.

Dacă la turnătorie postul 
utemist de control dă dovadă 
de mai multă exigență față 
de munca tinerilor, trebuie să 
spunem că în sectorul forjă 
deși mai sînt încă neajunsuri 
în problema calității, postul 
U.T.M. de control nu s-a stră
duit să scoată la iveală cau
zele care fac să se lucreze 
uneori sub posibilități, n-a 
consultat în această problemă 
inginerii și tehnicienii din sec
ție.

Este bine ca pe viitor orga
nizațiile de bază U.T.M. să a- 
corde o atenție mai mare mo
dului în care posturile ute
miste de control se ocupă de 
problemele principale ale pro
cesului de producție.

Reducerea rebuturilor este 
o problemă de o importanță 
covîrșitoare pentru fiecare co
lectiv. De aceea, indiferent de 
realizările obținute în această 
direcție, organizația U.T.M. 
trebuie să vegheze mereu a- 
supra modului în care tinerii 
înțeleg să-și facă datoria și să 
ia măsurile cele mai eficiente 
care să ducă la reducerea con
tinuă a rebuturilor.

c. BĂNCILĂ

©

Teatre

Un exemplu frumos
Cînd tinerii muncitori ai 

Uzinelor „Steagul Roșu' Bra
șov au început antrenamente
le pentru concursurile de 
trîntă ale Spartachiadei de 
iarnă, au văzut că lucrurile 
nu-s chiar așa simple cum au 
crezut. Intr-o asemenea com
petiție nu-i suficientă forța. 
Trebuie să știi să „prinzi' ad
versarul și încă alte procedee 
tehnice. Mulți însă participau 
pentru prima 
nea întreceri.

In această 
și campionul 
TRU PlRVULESCU. Muncito
rii îl cunosc bine. îl știu ca 
pe. un tînăr harnic, entuziast, 
un om care iubește uzina. Nu 
s-a mirat nimeni cînd l-a vă
zut pe „Mitică** venind la an
trenamentele de trîntă. Sfatu
rile sale au fost de mare aju-

uzină muncește 
olimpic DUMI-

dată la aseme-

Blocuri noi de locuințe pe str. Drumul Taberei din Capitală. 
Foto : AGERPRES

Cavaleria Rusticană și Pa
iațe, 19,30 : Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R. ; Regele 
Lear, 19,30 : Teatrul Național 
„I. L. Caragiale** (sala Come
dia) ; Titanic vals, 19,30 : sala 
Studio ; Scandaloasa legătură 
dintre d-1 Kettle și d-na 
Moon, 19,30 : Teatrul Arma
tei (sala Magheru); în căuta
rea extraordinarului, 20 : sala 
Studio ; Mamouret, 19,30 : Tea
trul Municipal (sala Matei 
Millo) ; Explozie întârziată, 
19,30 : sala Filimon Sîrbu ; 
Mariana Pineda, 19,30 : Tea
trul Muncitoresc C.F.R. Giu- 
lești ; Scurtă convorbire, 19,30: 
Teatrul pentru copii și tineret 
(sala din C. Miile); Nota zero 
la purtare, 18 : sala Liberta
tea ; Revista oglinzilor, 20 : 
Teatrul-Satiric Muzical „C. 
Tănase** (sala Savoy) ; Herșale 
Dubrovner, 20 : Teatrul Evre
iesc de Stat; Lysistrata, 19,30: 
Teatrul de Stat de Operetă ; 
Celebrul 702, 19,30 : Teatrul 
de Comedie ; Cu Țăndărică la 
Moși, 9, 15,30 : Teatrul „Țăn
dărică" (sala Orfeu) ; Poves
tea porcului, 16 : (sala din A- 
cademiei); Inspectorul de po
liție, 20 : Studioul Institutului 
de Artă Teatrală și Cinemato
grafică .,1. L. Caragiale" ; Ța- 
ra-ntreagă în cît șl joc, 20: 
Ansamblul Folcloric de Cîn- 
tece și Dansuri la S.P.C. Tea
trul C.C.S. ; Cyrk Polski, 20,30: 
Circul de Stat.

Cinematografe

Reportajul în grafica tinerilor artiști plastici
Expoziția de grafică s-a 

deschis acum, după București, 
la Oradea.

Expoziția aduce impresii ale 
graficienilor despre înnoi
rea vieții în cele patru zări 
ale țării : din minele Văii 
Jiului pînă în gospodăriile 
colective ale Dobrogei, de 
la hidrocentrala de la Bi- 
caz pînă la Combinatul si
derurgic din Hunedoara repor- 
terii-graficieni au adus ima
gini grăitoare, pline de culoa
re locală și de mișcare, 
pline toate de același sens : 
construcția socialistă. De la 
Bicaz, Săvinești și Vaduri, 
Simona Vasiliu Chintilă evocă 
o activitate entuziastă, su- 
gerînd mișcarea cu trăsături 
grafice originale. Materia — 
asfalt, lemn, zid — vibrează 
și fără să vezi de fapt efor
tul muncitorilor înțelegi din 
ritm și culoare 
cadru se trăiește 
în ciclul „Dobrogea 
Eva Cerbu pune 
coloristică (uneori 
vă, stridentă) ca să 
belșugul, plinătatea 
rodnice în 
zate. Geta Brătescu, în sa-

că în acest 
dinamic, 

nouă" 
bogăție 
excesi- 

exprime 
muncii 

satele colectivi-

tele pescărești, notează în 
linii concise momente de o 
aspră poezie, din activitățile 
pe mare. Pe lingă observația 
riguroasă a Getei Brătescu, 
interpretarea acelorași locuri 
în gravurile lirice ale “ 
liei Dumitrescu apare 
mentală. Marcel Chirnoagă 
tratează în spirit epic satul 
pescăresc văzînd mai ales în
fruntare a naturii și încordare 
fizică.

Iată o dovadă, în această 
triplă viziune a acelorași rea
lități, că reportajul grafic im
plică, pe lingă datele obiecti
ve ale observației și datele 
sensibilității, făcîndu-te să 
cunoști nu numai colțuri de 
țară, ci și naturi artistice di
ferite. Din Valea Jiului tine
rii Iosif Matyas și Frederic 
Walter trimit imagini din 
viața minei și a satelor dim
prejur ; gravura acestor ti
neri s-a lecuit de negrul exce
siv care o apăsa în anii 
cuți, dar li se poate încă 
cere o mai judicioasă 
tribuire a tonurilor de 
negru pentru claritatea atît 
a formelor cît și a sentimen
tului. E interesantă, din

Emi- 
senti-

tre

dis- 
alb-

punct de vedere al expresivi
tății, experiența pe care Ma- 
tyas o face în „Cioban", (desen 
liniar cursiv și concis). Cor
nelia Daneț, în două imagini 
cu muncitori din siderurgie, 
atribuie omului tăria, puterea 
materiei pe care o modelează : 
oțelul. Chiar numai din aceste 
cîteva lucrări citate se poate 
vedea că reportajul grafic este 
un gen cuprinzător de conți
nut actual și în același timp 
un prilej de experiență crea
toare, prilej pe care 
mulți dintre tineri 
losit cu pricepere.

Scena de gen

cei mai 
l-au fo-

pare a 
se dezvolta în chip necesar 
în grafica reportericească. Se 
pune însă întrebarea : poate 
ea defini toate dimensiunile 
realității ? E limpede că nu. 
Ea subliniază mai mult as
pectele particulare. Ceea ce 
se 
ția de față este absența 
viziuni generalizatoare, 
ficienii redau cu vervă, 
dezinvoltură fragmente 
realitate concretă dar 
tși pun toți problema

resimte și în expozi- 
unei 
Gra- 

cu 
de 
nu 
să

adîncească, să pătrundă a- 
dinc în conștiința socialistă 
care ia naștere la construc
torii socialismului. In aceeași 
ordine de idei trebuie remar
cată și insuficienta abordare 
a genului portretistic, 
prielnic cunoașterii 
caracterizării omului 
ceste probleme sînt 
de prea puțini tineri 
deni. Pintea Vasile, cu ciclul 
închinat mișcării muncitorești, 
exprimă viața spirituală a co
munistului. Graficianul evocă 
patetic lupta în ilegalitate a 
partidului. Val Munteanu în 
ciclul „Pentru o lume fără 
arme" ilustrează voința noa
stră de pace, dar lucrările lui 
au deficiențe de expresie care 
scad combativitatea imaginii ; 
în primul rînd faptul că de la 
o piesă la alta a ciclului el 
oscilează între afiș, caricatură 
și studiu după natură.

In studiul locului pe care-l 
cercetează, artistul a căutat 
îndeobște „culoarea locală", 
cadrul specific, căruia se în
trece să-i descopere poezia.

gen 
morale, 
nou. A- 

atinse 
grafi-

In activitatea muncitorilor 
caută să vadă ritmul mișcări
lor. Lucrurile rămîn însă de
finite prea adesea din exterior. 
Uneori autorul scenei de gen 
îi uită rostul, luînd-o ca pre
text de demonstrații formale.

Cînd pune stăpinire pe spi
ritul artistului, această con
cepție îngustă dă imagini ba
nale și șterse.

Din păcate Traian Vasal și 
Iulian Olariu — tineri grafi
cieni al căror talent a fost de 
multe ori probat în trecute 
expoziții, vin acum cu lu
crări nesemnificative, bagate- 
lizînd tema printr-o grafie 
schematică, cu pretenții de 
stil.

Le rămîne graficienilor încă 
mult drum de făcut în adîn- 
cime, spre descoperirea omu
lui. Observația care însă nu 
micșorează ceea ce s-a reali
zat în prezenta expoziție : 
evocarea concretă și dinamică 
a muncii constructive de pe 
întinsul țării.

ANCA ARGHIR

Portretul unui necunoscut: 
Patria ; Mama India ; Repu
blica, București, Al. Sahia, 
1 Mai ; Steaua tăcerii: Ma- 
gheru, Elena Pavel, Grivița, 
N. Bălcescu ; Alerg după o 
stea : V. Alecsandri, I. C. Fri
mu, Gh. Doja, Flacăra. Arta; 
Cu orice preț: Lumina, Al. 
Popov, G. Coșbuc; Doctorul 
Soim : Central; Rosemarie : 
Victoria, Popular ; Pentru co
pii : Visul unei nopți de vară; 
Pentru adulți: Normandie Nie- 
men : 13 Septembrie ; Scrisoa
re neexpediată (matineu). Vi
zita tovarășului N. S. Hrușciov 
în India — O călătorie în Ne
pal (după-amiază): Maxim 
Gorki; Mi-am regăsit frățio
rul — Necazul micului Dima — 
Hazardul la jocul cu zarul — 
Sport nr. 6/1960 — Piruieta pe 
gheață : Timpuri Noi ; Haidu
cul de pe Ceremuș: Tineretu
lui ; Medicul și vraciul; în
frățirea între popoare ; Bătrî- 
na pianină : 8 Martie ; Scri
soare neexpediată: V. Roaită, 
Drumul Serii; Cuibul vultu
rilor : Cultural; Cîntecul Mă
rii : Unirea, Miorița ; Doamna 
cu cățelul: C-tin David; Șapte 
mirese pentru șapte frați: G. 
Bacovia; Pescuitori în apă 
tulbure : Munca ; Darclee: T. 
Vladimirescu ; Eugenie Gran- 
det : Moșilor ; Hovanscina : 
23 August; Soldați fără uni
formă: Donca Simo, Volga, Li
bertății, 30 Decembrie ; Fiul 
meu se însoară : 8 Mai : lize : 
Ilie Pintilie; - Confidentul 
doamnelor: M. Eminescu; Cad 
frunzele: Floreasca ; Visul 
uneî nopți de vară: 16 Fe
bruarie ; Batalionul negru: 
Olga Bancic, B. Delavrancea ; 
Asasinul din umbră : Aurel 
Vlaicu.



în apropiere de orașul Alma-Ata, capitala îtS.S. Kazahe, 
la 3333 metri deasupra nivelului mării, se construiește stațiu
nea științifică pentru studierea particulelor cosmice, ki foto : 

montarea aparaturii științifice.

Congo: Trupele guvernului legal 
au pătruns în provincia Ecuatorială

„Santa Marîa“
sub stindardul libertății...

0 nouă dovadă a dorinței
U. R. S. S. de a îmbunătăți 

relațiile cu S. U. A.
• Hotărârea Prezidiului Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. privind eliberarea membrilor

echipajului avionului american „RB-47“‘
• Conferinfa de presă a președintelui Kennedy

MOSCOVA 26 (Agerpres). -> 
TASS transmite s Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a ho tari t să pună în libertate 
pe F. B. Olmstead și J. R. 
McKone și să-i predea auto
rităților americane.

Piloții F. 15. Olmstead și 
J. R. McKone au fost membri 
ai echipajului avionului „RB- 
47" aparținînd forțelor aerie
ne militare ale S.U.A.

In comunicatul oficial al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne a! U.R.S.S., dat publicită
ții la Moscova, se spune :

„în urma schimbului de pă
reri care a avut loc între gu
vernul U.R.S.S. și guvernul 
S.U.A., guvernul sovietic, că
lăuzit de năzuința sinceră de 
a pune baza unei noi etape in 
relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite, a hotărât 
Să vină în întâmpinarea cere
rii exprimate de partea ameri
cană în ceea ce privește 
punerea în libertate a lui 
F. B. Olmstead și J. R. Mc
Kone, cei doi piloți ame
ricani — membri ai echi
pajului avionului „RB-47" — 
aparținînd forțelor aeriene 
militare ale S.U.A. și a făcut 
demersuri pe lîngă Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
pentru ca acești piloți să fie 
absolviți de răspundere pena
lă. Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a hotărât ca 
F. B. Olmstead și J. R. Mc
Kone să fie puși în libertate 
și predați autorităților ame
ricane.

„Guvernul sovietic, se spune 
în continuare în comunicatul 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., a fost informat 
că președintele S.U.A. a dat 
un ordin prin care interzice 
avioanelor americane să în
calce spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice.

Guvernul S.U.A. a declarat, 
de asemenea, că hotărîrea gu
vernului sovietic de a pune în 
libertate pe F. B. Olmstead și 
J. R. McKone înlătură o se
rioasă piedică în calea îmbu
nătățirii relațiilor sovieto-a- 
mericane'.

Plenara C. C.
al Partidului Comunist din Ucraina

KIEV 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 26 ia
nuarie s-a deschis la Kiev 
Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Ucraina. La lucrările plenarei 
participă Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Plenara va examina rezul
tatele Plenarei din ianuarie 
1961 a C.C. al P.C.U.S. și mă
surile pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii R.S.S. 
Ucrainene.

Raportul la plenară a fost 
prezentat de Nikolai Pod-

nehru: „Transmitem poporului 
sovietic salutul și recunoștința 

noastră"
MOSCOVA 26 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 25 ianua
rie postul de radio Moscova 
a transmis interviul acordat 
unui corespondent al postului 
de radio Moscova de către pri
mul ministru al Indiei, Jawa
harlal Nehru, în legătură cu 
sărbătorirea Zilei Republicii.

Nehru a declarat că cu po
porul sovietic „întreținem re
lații foarte prietenești". „De 
Ziua Republicii ținem în mod 
deosebit să transmitem po
porului Uniunii Sovietice salu

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Cu prilejul primei 
sale conferințe de presă din 
25 ianuarie, președintele Ken
nedy a anunțat că Uniunea 
Sovietică a eliberat pe cei doi 
piloți ai avionului american 
„RB-47". El și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu hotă
rârea guvernului sovietic de a 
elibera pe cei doi piloți ame
ricani ai avionului ,,RB-47“ 
doborât deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice.

Kennedy a anunțat, de ase
menea, că Statele Unite pro
pun să se amîne pînă la sfâr
șitul lunii martie tratativele 
de la Geneva cu privire la 
încetarea experiențelor nu
cleare, menționînd că aceste 
tratative au o mare importan
ță și de aceea Statele Unite 
au nevoie de mai mult timp 
pentru pregătirea lor.

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu zborurile avi
oanelor americane deasupra 
teritoriului sovietic, Kennedy 
a declarat că zborurile avioa
nelor „U 2“ deasupra Uniunii 
Sovietice au fost suspendate 
și că a dat ordin „ca ele să 
nu fie reluate".

Conferința de presă a lui 
Kennedy a fost transmisă de 
toate principalele posturi a- 
mericane de radio și televi
ziune.

Afirmațiile lui Kennedy 
despre necesitatea slăbirii 
încordării internaționale și 
despre faptul că înțelegerea 
cu privire la piloți va contri
bui la îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-americane, nu a fost 
însă pe placul tuturor. Re
prezentanții cercurilor de 
extremă dreaptă ai Partidului 
republican care a fost înfrînt 
în alegeri și chiar unii din 
democrații cei mai reacțio
nari au atacat direct poziția 
adoptată de președinte. Chiar 
și tonul conferinței de presă 
i-a nemulțumit. „Poporul 
poate rămâne cu impresia — 
a declarat cu mâhnire sena
torul republican Aiken, — că 
președintele este recunoscător 
Rusiei pentru eliberarea ce
lor doi piloți".

gornîi, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din U- 
craina.

La lucrările plenarei parti
cipă conducători de partid și 
ai economiei din regiunile și 
raioanele republicii. oameni 
de știință, fruntași în agricul
tură, lucrători cu munci de 
răspundere din ministere și 
departamente — în total peste 
12.000 de persoane.

Ședința plenarei are loc tn- 
tr-una din cele mai încăpă
toare clădiri ale orașului — 
Palatul Sporturilor.

tul și recunoștința noastră", a 
adăugat el.

Referindu-se la dezvoltarea 
economiei indiene, J. Nehru a 
amintit că India primește aju
tor din partea multor țări în 
domeniul planificării, al dez
voltării industriei și agricultu
rii. Sintem deosebit de recu
noscători Uniunii Sovietice 
care ne ajută în domeniul in
dustriei grele și al agriculturii.

J. Nehru a citat Uzina me
talurgică din Bhilai și alte 
întreprinderi care se constru
iesc în India în, strânsă cola
borare cu Uniunea Sovietică.

• Noi transporturi de arme occidentale pentru bandele 
lui Mobutu ® Un ofijer suedez dezvăluie adevărul despre 

atrocitățile împotriva tribului Baluba
LEOPOLDVILLE 26 (Ager

pres). —
Corespondentul din Leopold- 

viile al agenției Taniug rela
tează că, după cum s-a aflat 
Ia Leopoldville, trupele gu
vernului legal al Republicii 
Congo cu un efectiv de apro
ximativ 1.000 de oameni au 
trecut de Pe teritoriul provin
ciei Orientale în partea de 
no rd-est a provinciei Ecuato
riale, rămasă pînă în prezent 
sub controlul rebelilor lui 
Mobutu. In știre se sublinia
ză că unitățile guvernului le. 
gal au ocupat localitatea Bu
rna, un important punct stra
tegic.

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres).—Neputind organiza „con
ferința mesei rotunde" menită 
să ducă la realizarea unei coa
liții a trădătorilor poporului 
congolez împotriva guvernului 
legal prezidat de Lumumba, 
Kasavubu a inițiat o „preconfe 
rință" la care au fost convocați 
trimișii lui Chombe din Katan
ga și lui Kalonji din Kasaiul de 
sud. Această „preconferință" are 
menirea de a netezi divergențele 
dintre marionetele colonialiștilor 
și de a înlesni convocarea „con
ferinței mesei rotunde" în luna 
februarie

Situația trădătorilor poporului 
congolez devine tot mai grea și 
acest lucru reiese din faptul că 
ei încearcă, cu sprijinul colonia
liștilor, să întețească represiuni
le în provinciile pe care le 
controlează. Potrivit informa
țiilor agenției France Presse, 
„Chombe ar fi condiționat ac
ceptarea invitației de a parti
cipa la conferința mesei rotunde 
de crearea în prealabil a unei 
axe militare Leopoldville—Elisa- 
bethville—Bakwanga" ca fiind 
„singura cale de salvare a pro
vinciilor care nu au căzut încă 
sub controlul sprijinitorilor lui 
Lumumba".

Numeroase ziare occidentale 
îți exprimă îndoiala asupra po
sibilității de înfăptuire a aces
tor planuri.

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). —

Puterile occidentale acordă 
un ajutor militar fățiș prote- 
jaților din Congo, înarmîndu-i

---- s----- -------

Fotografia noastră înfățișează un aspect al amestecului S.U.A. în Laos : un avion ame
rican îmbarcând trupe ale rebelilor laoțieni

Foto: JAPAN PRESS

I ș i vin d... s î n

Incendiu pe un 
portavion american 
încărcat cu focoase 

nucleare
Opinia publică din Grecia își 

exprimă neliniștea în legătură 
cu incendiul declarat pe bordul 
port-avionului „Saratoga" care 
se îndrepta spre Grecia într-o 
„vizită de prietenie". PRESA 
MENȚIONEAZĂ CA PE BOR
DUL PORT AVIONULUI SE A- 
FLAU FOCOASE ATOMICE Șl 
CU HIDROGEN Numai prin
tr-o întimplare catastrofa a fost 
evitată, scrie ziarul „Athinaiki".

Opinia publică democrată pro
testează împotriva patrulărilor 
de-a lungul coastelor Greciei a 
navelor militare americane pe 
bordul cărora se află arme ato
mice, Aceste patrulări reprezin
tă o primejdie de moarte pen
tru populația greacă. 

pentru lupta împotriva forțe
lor guvernului legal al Con- 
goului.

După cum relatează cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției Taniug, duminică, a- 
dică în ziua în care a sosit în 
Katanga primul eșalon al 
mercenarilor din „legiunea 
străină" care se înjghebează 
la Bruxelles, au fost aduse pe 
calea aerului șapte tone de 
diferite arme destinate ban. 
delor lui Mobutu.

STOCKHOLM 26 (Agerpres).
Un grup de militari suedezi, 

care și-au terminat serviciul mi
litar în cadrul trupelor O.N.U. 
din Congo, s-a reîntors in Sue
dia. Din acest grup face parte 
fi locotenentul Roland Lind
holm care a lucrat ca interpret 
militar în provincia Katanga. 
Lindholm s-a născut în Congo. 
H știe bine viața și obiceiurile

0 mare parte
din armamentul american 
livrat rebelilor laoțieni 

capturat de forțele populare
NEW YORK 26 (Agenpres). 

Corespondentul din Laos al 
ziarului „Wall Street Jour
nal" relatează că o mare 
parte din echipamentul mi
litar furnizat de către State
le Unite trupelor lui Furnl 
Nosavan a căzut în mâinile 
lui Kong Le și ale forțelor 
Paiet Lao și „printr-o ironie 
a soartei este îndreptat a- 
cum împotriva forțelor ar
mate oare sprijină Occiden
tul".
HANOI 26 (Agerpres). —
Purtătorul de cuvînt al Minis

terului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam 
a declarat la 25 ianuarie că ce
rerea dicii-marionetă Fumi No
savan — Boun Oum de a se tri
mite în Laos „un grup de obser
vatori" din partea S.E.A.T.O. 
constituie un nou complot al

Aceasta-i fotografia unui 
tînăr șomer ce își vinde 
sîngele. Scena isre loc în 

Japonia. Oare la ce se gân
dește tânărul acesta - El se 
gîndește că pentru cei 200 cm 
cubi de sînge pe ca.ce-i oferă 
primește 400 yeni și că acesta 
este pentru el singurul mijloc 
de a cîștiga un ban. Aseme
nea lui, peste un milion și ju
mătate de japonezi procedează 
împinși de foame. Își vând... 
sîngele. Banii pe care îi pri
mesc cu greu le astâmpără 
foamea cîteva zile. Iar apoi ? 
Șomajul este cumplit. în Ja
ponia prețurile cresc conti
nuu. nivelul de viață al ma
selor muncitoare scade, șoma
jul face ravagii. Potrivit unei 
relatări recent publicată de 
ziarul „Asahi", 26 la sută din 
muncitorii japonezi câștigă lu
nar mai puțin de 5.000 de 

tribului Baluba fi știe să vor
bească în două dialecte congo
leze.

Intr-o convorbire cu un co
respondent al ziarului „Stoc- 
kholms Tidningen" locotenentul 
Lindholm a dezmințit zvonurile 
despre „ atrocitățile" tribului 
Baluba, răspîndite în mod deli
berat de imperialiști.

„Circulă multe zvonuri despre 
unele incursiuni militare ale tri
bului Baluba, a spus Lindholm. 
Am fost însă, tot timpul printre 
ei și îi cunosc bine. Nu mi s a 
întîmplat niciodată să fiu atacat 
s-au supus violențelor de /cine
va. Nu se vorbește însă nimic 
despre pustiirea satelor tribului 
Baluba. Nimeni, de pilda, nu a 
tras la răspundere detașamentul 
de jandarmi katanghezi care a 
exterminat populația pașnică și 
a incendiat sate întregi. Am vă
zut mame și copii uciși de 
gloanțele armelor belgiene".

imperialismului din S.U.A. și 
al acoliților lor cu scopul unei 
intervenții fățișe a S.E.A.T.O. 
în Laos.

Potrivit acordurilor de la Ge
neva, a declarat în continuare 
purtătorul de cuvînt, Laosul nu 
trebuie să adeie la nici un fel 
de alianțe militare. Prezența în 
Laos a așa-numitului „grup de 
observatori" din partea blocului 
militar S.E.A.T.O. ar reprezen
ta o încălcare directă a acordu
rilor din 1954 și ar atrage după 
sine consecințe serioase.

Problema laoțiană poate fi re
zolvată numai prin respectarea 
cu strictețe a acordurilor de Ia 
Geneva din 1954 și în primul 
rînd în condițiile convocării unei 
noi conferințe în problema Lao- 
sului, a adăugaș purtătorul de 
cuvânt al ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam

g e 1 e
yeni, adică o cincime din mi
nimum de existență. Cit sin
ge ar trebui tânărul din foto
grafia noastră să-și vândă — 
ținând seama că el primește 
doar o sumă derizorie de 400 
de yeni — spre a-și asigura 
minimum de existență ?

în schimb, din crâncena ex
ploatare a maselor populare 
ciștigă marile monopoluri. Pro
fiturile realizate anul trecut 
de marile monopoluri, se spu
ne în comunicatul Adminis
trației fiscale publicat recent 
la Tokio, au atins cifra de 
21.617.000.000 yeni ceea ce re
prezintă o creștere de 41,8 la 
sută față de 1958, Puneți față 
în față aceste două relatări. 
Aveți astfel imaginea unui 
grăitor exemplu despre mult 
trâmbițata „prosperitate" ca
pitalistă. Prosperitate ? Da, 
dar numai pentru marile mo
nopoluri care din exploatarea 
nemiloasă a maselor de oa
meni își asigură uriașe profi
turi. în schimb, clasa munci
toare japoneză trăiește în mi
zerie, înfruntă imense greutăți. 
Acesta este adevăratul tablou 
al Japoniei de astăzi.

G. C

PE SCURT
O SAN SALVADOR. După cum 

anunță agenția Associated Press 
potrivit unor informații obținute 
la Departamentul de Stat al 
S.U.A., guvernul juntei militare 
civile din Salvador a îost răs
turnat la 25 ianuarie în urma 
unei lovituri de stat. Potrivit 
ultimelor știri transmise de a- 
genția Reuter, în capitala Salva
dorului continuă luptele. Noua

Ț c largul ocean ului navi- 
Ț*ghează transatlanticul 

„Santa Maria". Călătoria 
aceasta o urmărește lumea în
treagă. Pînă mai ieri, „Santa 
Maria" era o navă oarecare 
despre Care aveau cunoștință 
cel mult obișnuiții călătoriilor 
oceanice. O navă modernă, e- 
legantă pe bordul căreia se 
vorbea mai ales englezește, dar 
pe care flutura pavilionul por
tughez. Și iată că o călătorie 
începută in modul cel mai ba
nal a făcut din „Santa Maria" 
o celebritate a zilei, cap de 
afiș în presa de dincolo și de 
dincoace de ocean. Un grup de 
patrioți portughezi s-au îmbar
cat pe navă și au capturat-o. 
Banala călătorie a avut un epi
log senzațional. O fărâmă pluti
toare din teritoriul portughez a 
devenit liberă. Pe „Santa Ma
ria" fîlfîie stindardul libertății. 
Stindardul pe care milioane de 
portughezi îl doresc fluturind 
deasupra întregii lor patrii.

Avem puține date despre 
autorii curajosului act. Nu știm 
ce convingeri politice împărtă
șesc. Știm însă că iubesc liber
tatea, acea libertate ce in pa
tria lor este întemnițată. Re
volta de pe „Santa Maria" ră
sună ca un mesaj adresai ome
nirii : forțele cinstite ale po
porului portughez nu au putut 
fi nimicite în temnițele dictato
rului Salazar și ele luptă pen
tru ca Portugalia să respire li
beră.

Încotro se îndreaptă „Santa 
Maria" ? Urmărit de neve de 
război americane, engleze și 
portugheze, trcnsctcnticul a 
fost depistat la aproximativ 900 
mHe est de Trinidcd. Un bom
bardier american i-a cerut prin 
radio să se îndrepte către por
tul Son Jucn din Porto Rico. 
Conducătorul grupului de exilați 
portughezi care a pus stăpânire 
pe vas a comunicat prin radio 
că nava se îndreaptă spre co
lonia portugheză Angola. 
Agenția pariziană „FRANCE 
PRESSE" consideră că „locul a- 
les pentru acostare este una 
din coloniile portugheze din 
Africa : Angola sau Capul Ver
de unde potrivit anumitor indi
cații se pregătește o mișcare 
care sprijină pe partizanii gene
ralului Delgado, fost candidat 
al opoziției la președinția Portu
galiei, in lupta lor împotriva re
gimului lui Salazar". Răsculații 
de pe „Santa Maria" au aver
tizat pe cei oare se pregătesc 
să-i atace că vasul „va fi apă
rat la fel cum luptă unitățile de 
guerilă din munții Portugaliei".

In legătură cu supozițiile fă
cute de diferite ziare occiden
tale pe marginea itinerariului 
vasului, generalul Delgado 
c declarat intr-un inter
viu ocondot prin telefon : „Nu
mai doi oameni cunosc desti
nația vasului rSanta Maria»: 
comandantul Galvao și eu. Eu 
nu o voi desvălui". Delgado a 
afirmat că capturarea transa
tlanticului a fost stabilită încă 
din luna aprilie 1960 „pentru a 
atrage atenția asupra eforturi
lor în vederea răsturnării lui 
Salazar" (relatarea agenției a- 
mericane „ASSOCIATED PRESS") 

Răscoala de pe transatlanti
cul portughez „Santa Maria" a 
stimit reacții vii în Portugalia 
al cărei popor luptă de 30 de 
ani împotriva dictaturii lui Sa
lazar, informează agenția

Oraș australian 
mistuit 

de flăcări

După cum anunță cores
pondentul din Perth 
(Australia de vest) al 

agenției Reuter, locuitorii mi
cului oraș Dwellingup, situat 
la sud de Perth, au fost în
conjurați de un incendiu de 
pădure. In ultima radioemi- 
siune transmisă din Dwellin
gup se spunea că incendiul a 
și distrus spitalul, școala, ho
telul și numeroase case din 
oraș. După aceasta s-a între
rupt emisiunea postului de 
radio. Orice comunicație cu 
orașul a încetat.

Detașamente de .polițiști și 
pompieri au încercat să-și 
croiască drum spre Dwellin
gup, însă n-eu reușit din 
cauza puternicelor văpăi.

Incendiul de pădure în îm- 
prej uri m i le D wel 1 ingupul ui, 
anunță corespondentul, a iz
bucnit la 22 ianuarie și s-a 
întins rapid datorită unui vînt 
puternic. După cum au rela
tat trei persoane care au reu
șit cu mare greutate să trea
că prin zidul de foc de la 
Dwellingup, orașul a fost dis
trus aproape în întregime.

Incendiul de pădure care a 
izbucnit la 22 ianuarie în 
Australia de vest continuă să 
facă ravagii. Din cauza ura
ganului incendiul a cuprins 
în scurt timp noi regiuni. 
Flăcările au mistuit trei sate 
aflate în pădurile dese Jurrah 
la sud de Perth,

junta nu deține încă controlul 
asupra situației din țară.
• ATENA. Agenția France 

Presse relatează că în dimineața 
zilei de 26 ianuarie 28.000 de în
vățători și profesori din Grecia 
au început o grevă de 24 de ore. 
Școlile elementare și liceele au 
fost închise. Greviștii cer majo
rarea salariilor și alocarea de 
fonduri mai mari pentru învăță
mânt.

„UNION FRANCAISE D’INFOR- 
MATION".

„Oamenii muncii portughezi 
de la orașe și sate, scrie agen
ția, duc o existență mizeră. O 
anchetă medicală efectuată în- 
tr-o suburbie a Lisabonei a 
arătat că din 4.000 de locui
tori 3.000 sînt bolnavi de tu
berculoză. Și poate fi oare alt
fel, dacă jumătate de kilogram 

SALAZAR : Ah Santa Maria, Santa Maria...

de carne costă 25 de escudos, 
iar un miner, de pildă, ciștigă 
doar 16-17 escudos

Pînă și ziarul „NEW YORK 
TIMES" este nevoit să vorbească 
de adînca nemulțumire a ma
selor populare din Portugalia 
sătul© de dictatura instaurată 
de Salazar încă din 1928. 
„Două generații de atunci în
coace sînt dornice de liber
tate — scrie ziarul american. 
Continuă acumularea bogății
lor de către un număr redus 
de oameni și o mare sărăcie a 
maselor. Portugalia are cel 
mai scăzut nivel de trai din 
Europa occidentală". Deși in 
continuare „NEW YORK TIMES" 
încearcă să prezinte dictatura 
fascistă ca fiind „puternică și 
stabilă", faptele îl contrazic în 
mod evident Temnițele nu pot 
asigura „stabilitate" I

Cercurile democratice portu
gheze aflate în exil au salutat 
cu bucurie capturarea transa
tlanticului „Santa Maria". La 
Lisabona, în forurile guverna
mentale, vestea a stîrnit panică. 
Dictatorul Salazar, temîndu-se 
de Izbucnirea unei răscoale în 
coloniile portugheze din Africa, 
a luat noi măsuri de securitate, 
întreaga flotă portugheză a fost 
pusă tn stare de alarmă. In co-

„Liga economică44
și listele ei negre...

Tjiaă cînd un re- 
£ porter al zia

rului „Daily 
Express'' în căutarea 
senzaționalului a des
coperit „liga eco
nomica- furișată 
printre celelalte in
stituții mai mult sau 
mai puțin respecta
bile din cartierul 
londonez Westmins
ter, în afara unui 
cerc interesat în 
menținerea secretu
lui, puțină lume și-a 
imaginat ce reprezin
tă de fapt această 
firmă. Și astfel, da
torită acestui repor
ter, s-a descoperit că 
„liga economică" nu 
este altceva decît o 
instituție care func
ționează din 1919, al 
cărui principal scop 
este întocmirea unor 
liste negre pe care 
sînt trecuți comuniș
tii englezi și toți cei 
care manifestă activ 
idei progresiste. Vă 
întrebați dece? Sim
plu — pentru ca zeci 
de mii de englezi tre
cuți pe aceste liste
să nuși poată găsi
de lucru, să fie con- 
cediați de diferitele 
societăți capitaliste 
interesate în a lovi 
pe cei mai buni fii 
ai clasei muncitoare 
din Anglia.

In mod sistematic 
cu ajutorul unei re
țele largi de funcțio
nari, copios plătiți, 
sînt trecuți pe un 
bulentin informativ 
săptămânal toți cei 
care apar în paginile 
presei comuniste, pre
cum și toți acei care 
se pronunță pentru 

o politică progresis
tă, descoperirea lor 
făcîndu-se prin me
tode similare celor 
folosite de Scotland- 
Yard. După întocmi
rea lui, buletinul este 
difuzat în secret, pa
tronilor și marilor 
industriași care plă
tesc pentru această 
informare sume în
semnate de bani. 
Nu mai puțin de 
o mie de firme 
engleze sînt abo
nate la „liga econo
mică". Cotizațiile a- 
cestora s-au. cifrat 
doar pe anul 1959 la 
suma de 226.000 lire 
sterline.

Este semnificativă 
compoziția conduce
rii acestei „ligi". 
Astfel în postul de 
președinte se află sir 
Walter Jones care în 
îndreptarul „Who’s 
who" figurează nu 
numai ca președinte 
al Uniunii compani
ilor producătoare de

Ionii au fost trimise întăriri ur
gente.

Opinia publică mondială își 
manifestă indignarea față de 
faptul că anumite puteri occi
dentale, parteneri ai lui Sala
zar în N.A.T.O., îl ajută pe dic
tatorul portughez în urmărirea 
vasului „Santa Maria". Unele 
ziare burgheze apusene încear
că — într-o manieră grosolană

Desen de V. VASILIU

— să Justifice Intervenția aime 
riconă și engleză intr-un con
flict de natură internă. In furia 
lor, inspirată de teama oficia
lităților NA.T.O. care văd șu- 
brezindu-se încă o poziție a lor, 
aceste ziare ajung să caracte
rizeze actul curajos al patrioți- 
loir portughezi drept „piraterie" 
și Cu un cinism revoltător scriu 
că „pirații capturați urmează să 
fie executați pe loc fără a fi 
judecați . E interesant de men
ționat că aceste ziare n-au găsit 
niciodată vreun cuvînt de reproș 
față de crimele săvîrșite de Sa
lazar. Zarva pe care o fac ac
tualmente reflectă îngrijorarea 
pentru soarta lui Salazar. Viața 
a dovedit că temnițele și plu- 
toanele de execuție nu pot men
ține la nesfîrșit odioase regi
muri dictatoriale, urîte de popor. 
Soarta lui Li Sin Man, Mende- 
res șî compania e convingă- 
toaire._ Erupția furiei populare îl 
va mătura și pe Salazar, într-un 
viitor mai mult sau mai puțin 
apropiat.

Patrioții de pe „Santa Maria" 
și-au asumat o misiune grea, 
pijnă de riscuri. Curajul lor c 
stîrnit admirația popoarelor și a 
atras atenția încă o dată asu
pra faptului că stăpînirea inu
mană a dictatorului Salazar are 
zile numărate.

EUGENIU OBREA

oțel din Marea Bri 
tanie, ci și ca direc 
tor al multor altoi 
întreprinderi. Vice
președintele „ligii" 
este lordul Me Go
wan, președintele 
trustului chimic „Im
perial Chemical In 
dustries" și director 
al multor altor socie
tăți. Această asocia
ție, scopul și practi
cile ei sînt ilustrative 
pentru ceea ce în
seamnă în realitate 
„democrația" burghe
ză. Burghezia nu se 
dă înlături de la ni
mic spre a împiedica 
lupta forțelor înain 
tate ale poporului 
englez. Zadarnic in
să. Nici un fel de 
„liste negrea s-au 
„ligi" de denunțători 
de profesie nu vor 
împiedica pe fiii cei 
mai buni ai poporu
lui britanic să lupte 
pentru pace și pro
gres social.

GH. CHIDU

Uruguay .

cresc prețurile

Referindu-se la darea de seai: 
anuală a Ministerului Industrie 
din Uruguay, ziarul „Diario" pu

blică datele oficiale cu privire la creș
terea costului vieții în țară. Luînd drept 
indice pentru anul 1948 cifra 100, în 
1960 prețurile la alimente au reprezen
tat : ianuarie — 468, decembrie — 583, 
chiriile — respectiv 199, 215, îmbrăcă
minte — 333, 470, asistență medicală și 
alte servicii — 394, 532.
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