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activității organizațiilor U.T.M. 
și de pionieri din școli

/•
rin grija părintească a 

partidului și guvernului 
nostru, prin munca eroică 

a clasei muncitoare și a între
gului nostru popor muncitor, 
copiii oamenilor muncii au as
tăzi asigurate condiții de viață 
și învățătură la care tineretul 
din anii regimului burghezo- 
moșieresc nici nu îndrăznea să 
viseze. Tinerilor noștri le sint 
deschise toate căile pentru dez
voltarea lor multilaterală, pen
tru a deveni constructori de nă
dejde ai patriei, cu un larg o- 
rizont de cunoștințe de cultură 
generală, cu temeinice cunoș
tințe științifice și deprinderi 
practice, însuflețiți de dragoste 
fierbinte față de partid, față de 
popor.

Prin întreaga sa activitate in- 
structiv-educativă, școala, spriji
nită de organizația U.T.M. și 
organizația de pionieri, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, are înalta menire să a- 
sigure dezvoltarea armonioasă 
multilaterală a tinerei gene-a- : 
la nivelul cerințelor noii socie
tăți — generație gata c'id'd 
să-și opere patria, capabilă să 
ducă mai depene ope'a de con
struire a socialismului și comu
nismului.

In anii regimului democrat- 
popular, școala, îndrumată per
manent de partid și guvern, și 
sprijinită de întregul popor, cu
noaște an de an o largă dezvol
tare. A crescut numărul elevilor 
cuprinși in învățomintul de cul
tură generală. profesionol și 
tehnic, au fost construite sute și 
sute de școli noi. în acest an 
școlar, odată cu sărbătorirea 
deschiderii școlii peste 2.500.000 
de copii din patria noastră au 
avut bucuria să primească un 
dar minunat ; manuale gratuite. 
Și astfel, în fiecare an milioane 
de copii — toți acei care învață 
în școala de 7 ani - prin grija 
părintească a partidului, vor 
primi manuale gratuite. Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. 
a deschis în fața învățământului 
noi perspective. Se prevede în
cheierea generalizării învățămîn- 
tului de 7 ani și trecerea trepta
tă la învățămîntul de 8 ani, ast
fel că durata școlii medii de 
cultură generală va ajunge la 
12 ani.

Paralel cu crearea unei baze 
materiale tot mai bune școlii, 
partidul și guvernul manifestă o 
grijă permanentă pentru îmbu
nătățirea conținutu ji invăță~la
tului, care să asigure tineretului 
o temeinică pregătire pentru 
muncă și pentru viață, la nive
lul marilor cerințe ale epocii pe 
care o trăim.

Partidul a' încredințat organi
zației U.T.M. sarcina de a con-
tribui, alături de școală, la for-

FONTĂ PESTE PLAN
Alături de ceilalți siderur- 

giști, furnaliștii din Hunedoa
ra întîmpină alegerile de la 5 
martie cu realizări deosebite 
in producție. Pe seama spori
rii indicelui de utilizare a a- 
gregatelor, ei au depășit pro
ducția planificată pe prima 
jumătate a lunii februarie cu 
mai mult de 780 tone de fon
tă.

In această perioadă fuma- 
liștii au aplicat în procesul de 
elaborare a fontei numeroase 
măsuri tehnice și organizato
rice. Astfel, la furnalele noi 
automatizate, s-a aplicat cu

Și aceste produse vor fi de 
calitate superioară. De altfel 
așa sînt toate produsele pe 
care le execută utemista Eca- 
terina Staicu muncitoare Io 
Fabrica „Tricotajul Roșu", din 

Capitală.

Foto : N. STELORIAN

Să ridicăm nivelul

marea unui tineret bine pregă
tit, cu înalte calități morale, vi
guros, entuziast, un tineret 
profund atașat politicii Partidu
lui Muncitoresc Romfn, cauzei 
construirii socialismului și comu
nismului. întreaga activitate a 
organizației U.T.M. din școală 
trebuie să aibă drept scop edu
carea politică și ideologică a 
elevilor, dezvoltarea răspunderii 
patriotice de a învăța cu pasi
une, pregătindu-se în școală 
pentru a sluji cu devotament 
patria iubită.

Sint numeroase organizații 
U.T.M. care, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au reușit 
să organizeze în școli o activi
tate politico-educativă cu un 
bogat conținut Ele s-au preocu
pat îndeaproape de buna 
desfășurare a invățămîntului po
litic U.T.M., a adunărilor gene
rale, a acțiunilor patriotice, 
excursiilor, vizitelor la întreprin
deri, muzee, concursurilor șco
lare, astfel cq acestea să aibă 
un bogat conținut să ajute ele- 
vifor să cunoască politica port- 
d- ui nostru. înfăptuirile mărețe 
obț -ute in anii de democrație- 
populcră, grandioasele planuri 
elaborate de partid, în vederea 
desăvârșirii construcției socialiste 
și trecerii treptate Iq constru
irea desfășurată a comunismului. 
Toate aceste activități au de
terminat creșterea conștiinței 
cetățenești patriotice a elevilor, 
ca-e au ințe*es mai bine că în 
onii de școală, contribuția lor 
la recuzarea sarcinilor încredin
țate de partid, este învățătura, 
pregătirea permanentă în vede
rea activității viitoare. Rezulta
tele obținute de majoritatea ele
vilor la învățătură, comportarea 
lor disciplinată în școală și în 
societate constituie expresia re
cunoștinței adinei a tineretului 
școlar față de partid ' pentru 
grija părintească ce i-o poartă.

Sub conduce-ea directă a 
Uniunii Tineretului Muncitor or- 
genizeția de pionieri își aduce 
o contribuție însemnată la edu
carea patriotică, cetățenească a 
celor mai tinere vlăstare ale pa
triei, cjutindu-i să cunoască, la 
nivelul lor de înțelegere, politi
ca partidului nostru, viața nouă 
a patriei, realizările regimului 
democrat-popular, mobilizindu-i 
să fie gata oricînd pentru cauza 
partidului. Organizațiile de pio
nieri din numeroase școli au 
căpătat o vestă experiență pri
vind c-ganizarec unor activități 
vii, interesante, la nivelul virstei 
copiilor, ținind seama de dorin
țele lor, core au totodată un 
bogat conținut, contribuind efec
tiv la educarea politică, morală 
a copiilor, la dezvoltarea la co
pii a minunatelor trăsături de 
caracter ale omuluî nou.

rezultate bune rețeta de do
zare a încărcăturii, bazată pe 
utilizarea minereului autofon- 
dant- Acesta se obține cu a- 
jutorul unei instalații speci
ale. De asemenea, la furnalele 
nr. 1 și 2 s-a mecanizat siste
mul de dozare și încărcare.

Practica + știința = producții mari

Pe la noi prin satul Vlaș- 
ca, raionul Fetești, este 
un proverb nou : „Prac

tica fără știință este ca ziua 
fără soare". Este vorba, fireș
te, de practica noastră, a co
lectiviștilor și de știința agro
tehnică. Faptul că proverbul 
conține un mare adevăr ne-a 
dovedit-o însăși munca noa
stră de anul trecut. Iată cum. 
Noi am avut însămânțată cu 
porumb în 1960 o suprafață 
de 115 hectare. Am pus po
rumb dublu hibrid folosind 
sămînță luată prin schimb de 
la bază. Terenul nu a fost 
nici cel mai bun, nici cel mai 
slab din cîte avem noi. Plani
ficasem să obținem cîte 2.500 
kg. boabe la hectar. Planifica
sem atît pentru că aceasta era 
producția cea mai mare obți
nută prin partea locului. Noi 
însă am hotărît să învingem 
limitele, să obținem o produc
ție mai mare. Și am reușit. 
Cum am procedat ? Tocmai 
aceasta m-am gîndit să înfă
țișez aici.

Am pregătit condițiile pen
tru obținerea unor producții 
sporite încă din toamna anu
lui 1959. Tractoriștii din bri
gada întîia de la S.M.T. Fe
tești ne-au executat, pe în
treaga suprafață, arătură a- 
dîncă de vară. Ca de obicei au 
făcut arătură foarte bună. In 
primăvară, pentru menținerea

Mai sint organizații U.T.M. șl 
de pionieri in activitatea cărora 
se vădește superficialitate, for
malism, fapt ce sărăcește conți
nutul muncii pe care ele o des
fășoară in rîndul elevilor, iar 
uneori duce la supraîncărcarea 
lor. Instrucțiunile Ministerului 
Invățămîntului și Culturii și ale 
Comitetului Central al U.T.M. cu 
privire la evitarea supraîncăr
cării elevilor, recent elaborate 
prevăd -măsuri importante care 
să ducă la o mai bună 
organizare a timpului liber 
al elevilor, la coordonarea 
mai bună, armonioasă a activi
tății școlare și extrașcolare. Or
ganizațiile U.T.M. și de pionieri 
sint chemate să-și organizeze în 
așa fel activitatea și să-i asigu
re un astfel de conținut îneît, 
respectind cele 5 după-amieze 
libere pentru studiu și odihnă 
menționate în instrucțiuni, să 
obțină cele mai bune rezultate 
în dezvoltarea la elevi a dra
gostei pentru frumoasa noast-ă 
patrie și pentru poporul munci
ta". pentru partidul nostru drag 
care ne conduce pe drumul lu
minos al socialismului.

Măsurile prevăzute în instruc
țiuni ca activitatea obștească a 
elevilor să se desfășoare !n de
cursul a trei ore pe săptămînă 
nu vine în detrimentul desfășu
rării activității politico-educative 
in școală, ci, dimpotrivă, presu
pune o mai bună organizare a 
acestei activități. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să țină seama că 
nu în numărul acțiunilor constă 
valoarea muncii politico-educa- 
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umidității în sol, de îndată ce 
timpul a permis, am afinat 
întreaga suprafață de teren 
cu grapa stelată.

In ziua de 12 aprilie am în
ceput semănatul. 4 zile mai 
tîrziu, adică pe 16 aprilie, am 
terminat. După 8 zile de la 
semănat porumbul a răsărit. 
Pentru ca plantele să se poa

tă dezvolta bine chiar de la 
început, la 28 aprilie am rupt 
cu grapa stelată coaja pe care 
o prinsese terenul în urma 
unei ploi ce a durat cîteva 
zile. Pe 30 aprilie am termi
nat și această operație. Po
rumbul se dezvolta minunat. 
Era verde, viguros, culturile 
intercalate — fasole și dovleci 
furajeri — porniseră și ele 
frumos. Cîteva zile, pe Ia 
mijlocul lunii mai, a plouat 
intens. Aceasta a grăbit dez
voltarea plantelor, dar mai 
cu> seamă a buruienilor. în
tre 28—31 mai am efec-

Acțiuni 
tinerești

Tinerii din toate comunele 
raionului Corabia, regiunea 
Oltenia, au pornit o largă ac
țiune pentru aplicarea îngră
șămintelor naturale pe întrea
ga suprafață ce va^fi însămân
țată in primăvară. Ei au trans
portat pînă acum pe ogoare 
40.000 tone gunoi de grajd. 
Această inițiativă a fost pre
luată și de tinerii din nume
roase comune ale raioanelor 
Calafat, Caracal și altele. Ca 
urmare, în regiune tineretul a 
transportat pînă acum la cîmp 
mai mult de 120.000 tone gu
noi de grajd.

Tinerii participă de aseme
nea la acțiunea de înfrumuse
țare a satelor și comunelor. 
Prin muncă voluntară au fost 
săpate gropi pentru plantarea 
a circa 20.000 de pomi de-a 
lungul drumurilor. In frunte 
cu deputății, mii de tineri de 
la sate lucrează în aceste zile 
la săparea și amenajarea șan
țurilor, repararea podurilor 
etc. La aceste rezultate se a- 
daugă cele 800 tone de fier

' vechi colectat în ultimul timp 
de tineretul din regiunea Ol
tenia.

O discuție despre calitate cu 
tovarășii din brigadă duce în 
mod firesc la rezultate mai 
bune în producție. Nicolae 
Rizea responsabilul brigăzii 
din secția montaj motoare a 
Uzinelor „Clement Gottwald" 
din Capitală și tinerii Năstase 
Tudor și Piperau Petre au fost 
surprinși de fotoreporter in

tr-o asemenea discuție.

tuat o prașilă mecanică 
și, imediat prima prașilă ma
nuală. A plouat iar. între 1-5 
iunie am efectuat încă o pra
șilă mecanică și a doua pra
șilă manuală. în total am e- 
fectuat trei prașile mecanice 
și trei manuale. Ceea ce este 
însă deosebit de important,

ceea ce am reținut noi din ex
periența anului trecut este in
fluența mare pe care o are a- 
supra producției executarea 
la timp a fiecărei lucrări în 
parte. Să fi văzut anul trecut, 
tocmai datorită acestui fapt, 
ce mai mîndrețe de culturi a- 
veam. Pe 115 ha să nu întîl- 
nești nici o buruiană, nici un 
pilc de porumb galben sau 
mai slab dezvoltat... Aceasta 
nu e ușor. S-a realizat însă 
pentru că atît echipa de tine
ret, în frunte cu Dida Ciura- 
ru, cît și cealaltă echipă din 
brigada de cîmp, au muncit

ÎN ÎNTÎMPINAREA 

ALEGERILOR
O bogată 
activitate 
artistică

Colectivul Teatrului Național 
„l. L. Caragiale” din Capitali 
desfășoară în cadrul campaniei 
electorale o bogată activitaie ar
tistică

Cele 16 echipe formate din 
artiști ai teatrului prninti pro
grame in Copitală fi in regiu
nea București. Programele cu
prind scenete. piese intr-un 
act, dramatizări, recitări dedica
te alegerilor și realiiărilor po
porului nostru. După programe
le susținute pînă acum la Casa 
alegătorului „1 Mai”, la Casa de 
cultură a tineretului „Vagile 
Roaită“, in sala cinematografu
lui „înfrățirea intre popoare*, 
echipele vor da spectacole in 
continuare, în comunele Țigă
nești, Botoroaga, Bolintin Vale, 
Naipu, Coșereni, Ciochina fi 
Fundulea din regiunea Bucu- 

| rești, iar in Capitală tor sus- 
j ține intre 13 februarie și 1 
I martie încă 15 programe artis- 
I lice la diferite case de culturi 

și case ale alegătorului.

(Âgerpres)

Adevărati
A fost o întîlnire la care au 

participat aproape 500 de ce
tățeni. S-a ținut la Căminul 
cultural din comuna Lupșa. și 
a durat două ceasuri. Cetă
țenii s-au strîns din vreme ■ 
au învins vremea rea și de
părtările întrucît țineau cu 
orice preț să se întUnească cu 
candidatul lor pentru circum
scripția electorală nr. 29 Baia 
de Arieș în alegerile de de- 
putați pentru Marea Adunare 
Națională, tânărul miner Ni
colae Rentea.

Au vorbit despre trecut, 
despre prezent și au spus 
multe și despre viitor. In co
muna Lupșa s-au petrecut 
multe transformări și schim
bări în anii puterii populare. 
Și ei au fost martori, ba mai 
mult chiar, au participat la 
toate acțiunile obștești, au pus 
umărul la noile construcții și 
așezăminte social-culturale. In 
comună s-a construit un că- 
min-cultural de toată frumu
sețea, cu sală de spectacole, 
bibliotecă cu cîteva mii de vo
lume și sute de cititori activi. 
La cămin au văzut zeci de fil
me. A mai fost construit un 
cămin cultural în satul Gea- 

i mâna. In comună funcționea- 
i ză 18 biblioteci și muzeul să- 
j tesc — istoric-etnografic, care 
; este cel mai frumos muzeu 
’■ sătesc din țară.

S-au mai construit 3 școli : 
una de 7 ani și două de 4 ani. 
In clasele I—VII sint înscriși 
în prezent peste 800 de elevi. 
In anul 1938 au fost înscriși 
mai puțin de 300. și au absol
vit și mai puțini. Contrastul 
este izbitor și deosebit de con
cludent. In această comună de 
munte, de pe malurile Arie- 
șului, funcționează un inter
nat care găzduiește zeci de 
copii, fii ai moților din satele 
împrăștiate la poalele munți
lor. Numai acestea și încă ar 
fi destule pentru a arăta bi
lanțul luminos al realizărilor 
înfăptuite în ultimii ani. Dar 
se mai adaugă încă o seamă 

I de întocmiri noi care au avut 
darul să schimbe cu totul în
fățișarea Lupșii. S-au con- 

; struit două poduri peste 
Arieș (înainte vreme oamenii 

; treceau prin riu), un drum în 
1 lungime de 12 km. care unește

cu multă tragere de inimă, cu 
pasiune și cu hotărîre și au 
dovedit că se poate obține 
ceea ce niciodată nu s-a 
obținut în istoria satului. 
Să fi venit, vara, prin porum
bul nostru. Ziceai că te afli 
într-o pădure tînără, nu în 
lanuri de porumb. Plantele 
erau viguroase, știuleții mari 
atirnau grei pe’ coceni. In 
ziua de 3 octombrie am în
ceput recoltatul. In cinci zile 
am terminat. La urmă, toată 
această muncă a noastră, toa
tă grija și hărnicia de o vară 
a celor două echipe, a fost în
cununată de succesul așteptat. 
Am obținut, în medie, cîte 
4.056 kg porumb boabe de pe 
fiecare hectar. Pe unele par
cele am obținut chiar 5.000— 
5.500 kg. boabe la hectar.

Ce ne-a dovedit nouă anul 
1960 ? Ne-a dovedit că agro
tehnica, aplicată strict și con
secvent, face, într-adevăr, mi
nimi. Fiecare dintre colecti
viștii noștri din brigada de 
cîmp (avem numai o brigadă) 
care anul acesta vor cultiva 
120 ha. de porumb, și-a dat

NICOLAE P. NICOLAE 
președintele G.A.C.

„Olga Bancic“ din satul Vlașca, 
raionul Fetești

(Continuare în pag. 3-a)

Colect r sta A-ra Sen «enter 
din cCT.na Vradtmirescu, re- 
giu-tea Bănet a fost propusă 
pentru a doua ocro candida
tă in c‘raimscnp:< eecto.ralâ 
nr. 11 V->gc <n c-egerile de 
deputati per*-. Mcrac Adu
nare Ncțraraâ. in fotografie: 
candidata Ana Scblechter 
discută cj o* eg erori. din 

comuna Monățtur.

gospodari
centrul comunei cu Muntele 
Mare, de unde se transportă 
lemnul, zeci de km de drumuri 
între satele comunei.

Rețeaua comercială a cu
noscut o mare dezvoltare ; nu 
există sat fără magazin. Des
pre toate acestea au vorbit 
mulți din cei prezenți la adu
nare. Susana Cristea, George- 
ta Cioica. Panfil Giurgiu, Ni
colae Bădău. Gheorghe Bu
cea. Elena Horga. Alexandru 
Cîmpeanu, Vasile Popa și 
alții. Ei au avut de făcut și 
numeroase propuneri. Le-au 
făcut avînd toată încrederea 
că aceste propuneri vor fi 
traduse în viață. Doar între 
ei se afla candidatul, un fînăr 
de ispravă, despre care 
știau numai lucruri frumoase, 
un tînăr inimos și cutezător. 
Și apoi, ei cu toții sînt hotă- 
rîți să pună umărul la rezol
varea treburilor gospodărești 
ale comunei.

Cu tînărul miner Nicolae 
Rentea — despre care aflasem 
și la Sălciua și la Baia de 
Arieș, ca și la Cîmpeni — 
m-am întflnit îndată după ce 
se isprăvise adunarea. L-am ză
rit într-un grup de cetățeni. E 
un băiat potrivit de stat, cu 
ochi albaștri ca seninul ceru
lui, și cu un păr ondulat, roș
covan. A ținut să mă infor-

VASILE CABULEA

(Continuare in pag. 3-a)

Un document însuflețitor
la Fabrica „Sinte

za" din Oradea in 
timpul pauzei, în di
ferite secții puteau fi 
intilnlți oomeni odu- 
nați in grupuri citind 
pasaje din Manifes
tul Consiliului Cen
tral ol F.D.P.

La secția acid sa- 
licilic brut un grup 
de muncitori se adu
naseră in jurul agi
tatorului lancu Vasile 
care citea din ziar 
ocele pasaje ale 
Manifestului în care 
se vorbește despre 
realizările industriei 
noastre și în special 
cele obținute de că
tre tînăra noastră in
dustrie chimică în

codrul căreia lucrea
ză și ei. „Producția 
industriei noastre în
trece azi de 5 ori ni
velul dinainte de 
război", se auzea 
vocea agitatorului, 
Cu o deosebită sa
tisfacție au aflat 
muncitorii de la 
„Sinteza" și despre 
faptul că producția 
industriei chimice 
este acum de 11 ori 
mai mare decît în 
1938 și că planul de 
6 ani deschide aces
tei ramuri industria
le largi posibilități 
de dezvoltare.

Agitatorul a adău
gat la cele citite fap
tul că producția Fa

înzestrarea tehnică a agriculturii

(Din Manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare)
1 Desen de V. SAVONEA

Seara, la Casa 
alegătorului

Pe covorul de zăpadă, așter
nut proaspăt, de-a lungul uli
țelor, pașii au înșirat salbele 
urmelor care duc toate, la a- 
ceastă oră de împăcare a zilei 
cu noaptea, la aceeași ușă, 
deasupra căreia stă scris cu li
tere mari : „Casa alegătoru
lui" — comuna Buhoci, raionul 
Bacău.

In sala căminului cultural, 
în care s-a deschis casa ale
gătorului zeci de tineri și 
.irstnici s-au adunat aici, ca 
in fiecare după-amiază și sea
ră să asculte o conferință, să 
audieze un program de radio, 
sau să participe, ca acum la 
o seară de întrebări și răs
punsuri despre alegerile de 
altădată și cele de azi.

Oamenii s-au obișnuit să 
vină aici ca la un loc unde ți 
se oferă manifestări interesan
te, instructive. Posibilitățile 
oferite de deschiderea casai 
alegătorului în localul căminu
lui, au fost folosite cu price
pere. Astfel, munca cultural- 
agitatorică desfășurată este 
mult mai complexă și ea are 
loc în tot timpul zilei, nu nu
mai în cadrul programelor 
propriu-zise. Acum, in timp ce 
fetele înșirate cuminți lingă 
perete, ca la clacă, își plimbă 
cu iscusință degetele deasupra 
vreunui lucru de mină, res
ponsabilul casei alegătorului, 
tovarășul Durlan Constantin 
citește ca de obicei din ziare 
sau din reviste.

Casa alegătorului din Buhoci 
antrenează zilnic un mare nu
măr de locuitori ai satului, 
printre care cei vreo 130 de 
tineri ce votează pentru pri
ma dată. Aci ei își îmbogățesc 
orizontul lor politic, se in
formează despre marele e- 
veniment de la 5 martie. Un 
afiș, lipit pe ușa de la intrare

bricii „Sinteza" a 
sporit în ultimii 10 
ani de 74 ori. S-au 
sonstruit aici secții 
noi și moderne dota
te cu utilaje de înal
tă tehnicitate.

Muncitorii adunați 
in jurul agitatorului 
Vasile |ancu printre 
care Cornel Popovici, 
loan Pop, Teodor Ro- 
gojan și alții au a- 
probat cu căldură 
prevederile Manifes
tului F.D.P. angajin- 
du-se să lupte și în 
viitor pentru continua 
dezvoltare a fabricii 
lor.

V. SERE 

anunță activitate zilnică între 
orele 14-21. Dar de fapt, sea
ra, nimeni nu-și mai aminteș
te să se uite la ceas, și e greu 
să găsești pe cineva care să 
plece spre casă pe la orele 
nouă. Cei mai mulți întirzie 
pînă hăt tîrziu, spre miezul 
nopții.

★
Să spicuim cîteva din ma

nifestările și acțiunile trecute 
în planul casei alegătorului, 
in dreptul cărora putem desci
fra mențiunea „realizat".

— trei seri de întrebări și 
răspunsuri cu participarea u- 
nor țărani muncitori fruntași 
dintr-o gospodărie colectivă 
milionară.

— audiții colective la radio.
— citirea presei, a reviste

lor și a materialelor F.D.P.
— popularizarea realizărilor 

obținute in cadrul regiunii și 
raionului (s-a ținut conferința 
„Raionul Bacău în anii pu
terii populare", 2 jurnale vor
bite, și o călătorie imaginară 
pe harta regiunii în anul 1965).

— s-au prezentat de către 
echipa căminului cultural 
două scenete și trei programe 
de brigadă artistică de agita
ție închinate alegerilor.

— 2 seri de întrebări și răs
punsuri: „'Nava cosmică" și 
„Alegerile din trecut și de 
astăzi".

★
De multe ori, din sala ca

sei alegătorului răsună voios 
glasul acordeonului. Cei care 
se îndreaptă spre intrare și-l 
aud, grăbesc pașii.

— Hai mai repede, că iar 
cîntă Ucrain,

— Păcat că n-ai fost ieri la 
reuniune să-l fi auzit cintînd. 
Se opreau oamenii din dans 
să-l aiculte.

Intr-adevăr Stănescu Ucrain, 
țigan stabilit de cîtva timp 
cu familia lui în sat, („defini
tiv" — cum îi place să ne a- 
sigure) i-a uimit pe mulți 
prin priceperea cu care mi- 
nuiește clapele acordeonului. 
Răsună în cîntecele lui toată 
setea de viață nestăvilită, a 
flăcăului de 19 ani, liber și 
neumilit. Ucrain are de ce să 
fie fericit. Oamenii l-au în
conjurat cu încredere și cu 
prietenie, iar viața lui s-a îm
pletit cu viața luminoasă, 
limpede, a țăranilor întovără
șiți din Buhoci. Familia lui 
și-a înălțat cu sprijinul săte
nilor o casă trainică, de pia
tră, să le adăpostească noua 
viață liberă și tihnită. Ucrain 
a făcut primii pași în mijlocul 
colectivului de tineri din sat 
pe cînd se ridica școala cea 
nouă. A participat alături de 
ei la numeroase ore de mun-

VICTOR MAȘEK

(Continuare în pag. 3-a)



IV ROG AT COVȚIVII POLITIC 
ACTIVITĂȚILOR OBȘTEȘTI

ȘI EXTRAȘCOLARE

Cartea, prieten apropiat 
al pionierilor. După ce 
și-au pregătit lecțiile, pio
nierii iși petrec o parte 
din timpul destinat recre- 
erii in bibliotecă, citind, 
în fotografie, pionieri de 
la Școala de 7 ani nr. 10 

din Buzău in biblioteca 
școlii.

Foto : GR. PREPELIȚA
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Adunarea generală U. T. M
mijloc de educare politică a

Activitate 
cultural-artistică 

în cinstea alegerilor 
Elevii Școlii pedagogice mixte 

din orașul Deva pregătesc in ca
drul activității ier extrașcolare, 
sub îndrumarea comitetului 
U.T.M. și cu sprijinul conducerii 
școlii și al cadrelor didactice. 
Un bogat program artistic închi
nat alegerilor de deputați in Ma
rea Adunare Națională și sfatu
rile populare. Pregătirea acestui 
program artistic-cultural și re
petițiile au început încă de la 
începutul primului trimestru șco
lar, astfel ca elevii să nu fie 
sustrași de la pricipala lor preo
cupare — învățătura. Programul 
cuprinde cintece revoluționare 
și o piesă de teatru.

Adunările generale U.T.M. 
reprezintă unul din aspectele 
cele mai importante ale mun
cii politice desfășurată de or
ganizația U.T.M. din școala 
noastră. Ele sînt adevărate 
școli de educație comunistă. 
Adunările generale U.T.M. pun 
în discuție probleme esențiale 
ale activității elevilor, ajutîn- 
du-i să devină tineri cu un 
profil moral-politic înaintat. 
Tematica adunărilor generale 
U.T.M. din școala noastră este 
orientată în primul rînd spre 
a-i ajuta pe utemiști și 
elevi să cunoască politica și 
hotărîrile partidului, pentru a 
contribui la educarea dragos
tei elevilor față de patrie, 
formarea trăsăturilor de carac
ter ale omului de tip nou. Co
mitetul U.T.M. și birourile 
U.T.M. pe clase urmăresc zi 
de zi ca eficacitatea acestor a- 
dunări să se vadă in atitudi
nea și rezultatele elevilor față 
de învățătură, în dorința lor 
de a se pregăti cit mai bine 
pentru a duce mai departe o- 
pera de construire a socialis
mului. In acest scop s-au ți
nut adunări generale U.T.M. 
pe teme ca : „Ce a dat parti
dul tineretului", „Ce înseamnă 
să fii utemist", „Cum ne pre
gătim pentru viață", „Carne
tul roșu de U.T.M.", „Contribu
ția noastră la construirea so
cialismului" ținute la clasele 
a VIII-a G, a VIII-a J, a X-a 
A. etc., care, bine organizate, 
și-au adus un aport real în 
munca de făurire a unui tine
ret demn de epoca în care 
trăim. Am să mă refer la două 
adunări generale U-T.M. des
chise care s-au desfășurat la 
noi în școală. Prima a avut ca 
temă : „Ce înseamnă să fii u- 
temist" și s-a ținut la clasa a 
VIII-a J. Biroul U.T.M. pe 
clasă (secretar Irina Safarica) 
a pornit de la ideea că succe-

sul adunării generale U.T.M. 
depinde, în cea mai mare mă
sură, de pregătirea expunerii 
care urmează să fie prezenta
tă. De asemenea, s-a hotărît 
să se țină o scurtă informare 
politică asupra evenimentelor 
principale din acea perioadă 
— informare care să nu du
reze mai mult de zece minu
te. In acest scop, biroul

din clasă îndatorirea lor prin
cipală, cum se pregătesc elevii 
pentru a merita titlul de ute
mist.

Lucrul acesta s-a realizat prin 
vizitarea, împreună cu diri
gintele, a elevilor respectivi 
acasă, prin discutarea cu ei în 
fața biroului, prin discuțiile 
cu părinții. De 
început notarea

asemeni, a 
diverselor

O tematică bogată, cu un profund 
conținut educativ adunărilor 

generale U. T. M.

U.T.M. a stabilit un colectiv 
de elevi care să pregătească 
informarea politică cu tema : 
„Principalele evenimente in
ternaționale". în ceea ce pri
vește expunerea, aceasta a în
ceput prin a arăta elevilor că 
a fi utemist înseamnă, înainte 
de toate, a-ți face datoria, 
pregătindu-te temeinic în școa
lă pentru muncă, pentru viață, 
a-ți da și tu contribuția, după 
puterile tale, la marea operă 
de construire a societății noi, 
socialiste. Aceasta e nu numai 
o datorie pe care o avem față 
de patria noastră, ci și un 
semn de profundă recuno
ștință față de partid și guvern 
care au creat tineretului o 
viață fericită. Dar, oare noi, 
elevii, cu ce putem contribui 
la ridicarea noii societăți ? — 
întreba referatul. Ce înseam
nă pentru noi a ne comporta 
ca adevărați utemiști ? Locul 
nostru de muncă e școala, 
principala noastră sarcină este 
învățătura. Deci, să învățăm. 
Ajungind aici, referatul s a 
dovedit a fi foarte bine docu
mentat și interesant, a arătat 
cum își îndeplinesc utemiștii

• •
Să ridicăm nivelul activității

organizațiilor U.T.M. și de pionieri din școli
(Urmare din pag. J-a)

tive, ci în 
munci, în 
ei.

Adunarea 
prevăzută in Statutul U.T.M. con
stituie principala formă a mun
cii politice — desfășurată de or
ganizația U.T.M. - o școală a 
educației comuniste, cadrul cel 
mai propice în care tinerii își pot 
clarifica cel mai bine probleme 
politice importante, pot dezbate 
și analiza munca lor, atitudinea 
față de învățătură a fiecărui 
elev, comportarea lor. Importan
ța adunărilor generale U.T.M. în 
viața utemiștilor și elevilor con
stă în natura problemelor ridi
cate, în eficacitatea discuțiilor 
și a măsurilor luate. Organiza
țiile U.T.M. din școli trebuie să 
respecte indicația statutară că 
adunarea generală U.T.M. să se 
țină odată pe lună. în același 
timp, trebuie să vegheze cu mai 
multă grijă la alegerea temati
cii pentru adunările generale 
U.T.M., ca acestea să răspundă 
celor mai actuale probleme pe 
care le ridică colective'e orga
nizațiilor U.T.M. de clasă. O 
atenție deosebită trebuie s-0 a- 
corde organizațiile U.T.M. pre
gătirii adunărilor generale 
U.T.M., să antreneze un număr 
mai mare de utemiști în vederea 
realizării unor referate documen
tate, combative, care să stimu
leze participarea vie, efectivă a 
tuturor utemiștilor la discuții, să 
constituie o bază pentru elabo
rarea unor măsuri eficiente.

în acest fel timpul prevăzut 
în instrucțiuni pentru desfășura
rea adunărilor generale U.T.M. 
va fi bine folosit, cu un conținut 
bogat, plin de învățăminte.

Elevii manifestă un viu interes 
pentru cunoașterea marilor 
transformări care se petrec în 
patria noastră, pentru cunoaște
rea tradițiilor de luptă ale cla
sei muncitoare condusă de 
partid, pentru cunoașterea rea
lizărilor regimului democrat- 
popular, precum și a evenimen
telor politice internaționale. In- 
vățămîntul politic U.T.M. orga
nizat în școli are rolul de a oferi 
elevilor posibilitatea să cunoas
că temeinic toate aceste lucruri, 
contribuind totodată la formarea 
conștiinței lor politice. Trebuie 
să existe însă o mai mare pre
ocupare pentru îmbunătățirea 
conținutului învățămintului poli
tic U.T.M. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să-i ajute pe propagan
diști să pregătească expuneri 
cit mai bune, care să cuprindă 
ceea ce este esențial din tema 
respectivă, în cuvinte clare, con
cise, convingătoare, fără fraze 
de prisos. De asemenea, birou
rile U.T.M. ale claselor trebuie 
să îndrume cursanții să studieze 
temeinic materialul bibliografic 
recomandat, să vină bine pre
gătiți la cerc. Totodată organi
zațiile U.T.M. trebuie să se pre
ocupe de buna pregătire a in
formărilor politice, astfel ca aces
tea să-i țină la curent pe elevi 
cu principalele evenimente poli
tice internaționale, să-i ajute să 
înțeleagă profund aceste eveni-

calitatea acestei 
bogăția conținutului

generală U.T.M.,

mente, să stimuleze interesul e- 
levilor pentru a citi zilnic presa.

în activitatea unor organizații 
de pionieri se manifestă și unele 
neajunsuri. Organizațiile de pio
nieri din unele școli nu urmăresc 
ca acțiunile lor să aibă un efect 
educativ maxim, nu asigură 
turor activităților un conținut 
litic educativ corespunzător, 
organizează uneori acțiuni 
meroase, mereu repetate, 
neinteresante, care nu atrag pe 
copii. Alteori, instructorii nu lu
crează cu activul pionieresc, nu 
antrenează pe toți copiii in or
ganizarea activității pionierești, 
ceea ce face ca pionierii și șco
larii să fie spectatori la propria 
lor activitate. Toate acestea duc 
la supraîncărcarea copiilor, la 
scăderea eficacității activității 
desfășurate de organizația de 
pionieri în școala respectivă.

Organizațiile U.T.M. și de pio
nieri au un rol deosebit, alături 
de școală, în organizarea unei 
activități extrașcolare vii, intere
sante, educative, care să se îm
bine armonios cu activitatea șco
lară, să răspundă setei de cu
noștințe a copiilor. Pentru a rea
liza asemenea activități bogate 
în conținut, care sînt mult apre
ciate de elevi, și în același timp 
a evita orice încărcare a elevi
lor, este necesară o mai bună 
coordonare a întregii muncii ob
ștești, cultural-a rtistice și sporti
ve. Sub conducerea organizați
ilor de partid, conducerile școli
lor și organizațiile U.T.M., tre
buie să-și alcătuiască planuri 
comune de activitate evitîndu-se 
paralelismul în organizarea 
timpului liber al elevilor. Planu
rile să cuprindă activități inte
resante, cu conținut educativ - 
recreativ, adecvate virstei și 
preocupărilor elevilor, la care 
elevii să vină cu plăcere. De a- 
semenea, e necesar să existe 
mai multă grijă pentru organi
zarea activității de folos obștesc 
desfășurată de elevi în așa fel 
ca să nu se depășească cele 
trei ore cit prevăd instrucțiunile. 
Acțiunile de muncă patriotică 
ale elevilor și pionierilor trebuie 
să aibă ca obiectiv înfrumuseța
rea școlii, îngrijirea monumente
lor și parcurilor, culegerea spi
celor, plantarea de pomi și alta 
obiective asemănătoare, potrivi
te cu vîrsta lor.

Organizîndu-se timpul liber al 
elevilor cu mai mult discernă- 
mînt, evitîndu-se paralelismul în 
activitatea extrașcolară și ob
ștească, aceștia vor avea mal 
mult timp pentru studiu, pentru 
odihnă, ceea ce va duce, fără 
îndoială, la obținerea unor suc
cese și mai mari în munca in- 
structiv-educativă în școală.

Cornițele raionale, orășenești 
și regionale U.T.M. trebuie să 
urmărească cu mai multă perse
verență înlăturarea lipsurilor din 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
și de pionieri, să vegheze la 
respectarea întocmai a prevede
rilor instrucțiunilor M.l.C. și ale 
C.C. al U.T.M. îmbunătățirea 
muncii de educație politică a 
elevilor, a vieții interne de or
ganizație trebuie să ducă la ri
dicarea răspunderii fiecărui elev 
față de datoria sa patriotică de

tu- 
po- 
Se 

nu
da r

a învăța temeinic pentru a de
veni constructor de nădejde al 
socialismului. In scopyl îmbună
tățirii continue a activității pio
nierești, este necesar să se a- 
corde de către comitetele regio
nale, raionale și orășenești 
U.T.M. o mai mare atenție per
fecționării pregătirii instructori
lor de pionieri pentru ca aceștia 
să organizeze, cu ajutorul acti
velor pionierești, al pionierilor, 
In colaborare cu cadrele didac
tice o activitate cu un înalt con
ținut educativ, foloșind formele 
cele mai bune de muncă, adec
vate virstei și preocupărilor co
piilor. Activiștii comitetelor raio
nale, orășenești și regionale 
U.T.M. trebuie să se preocupe 
mai îndeaproape de munca pio
nierească, să meargă mai des 
în școli, să cunoască preocupă
rile copiilor, să ajute concret 
instructorilor de pionieri, active
lor pionierești, cum să organi
zeze activitatea pionierească 
pentru ca aceasta pâstrînd un 
puternic caracter educativ poli
tic să fie interesantă, atractivă, 
să meargă la sufletul copiilor.

Partidul cere școlii și celor 
care o slujesc să se preocupe 
continuu de îmbunătățirea pro
cesului educativ, pentru ca aces
ta să asigure formarea unor oa
meni noi, multilateral pregătiți, 
cu înalte calități morale, înar
mați cu o pregătire politico- 
ideologicâ. Complexul activității 
școlare, obștești și extrașcolare, 
intr-o strînsă și armonioasă îm
binare, trebuie să contribuie din 
plin la formarea tinărului de 
miine, viitor luptător pe frontul 
construcției socialiste, cetățean 
devotat trup și suflet patriei iu
bite.

aspecte zilnice din dasă pri
vind învățătura. In felul a- 
cesta. referatul întocmit a fost 
deosebit de bogat, reușind să 
stîmească interesul tuturor 
elevilor. La sfîrșit s-a propus 
un plain de măsuri, de aseme
nea întocmit pe baza analizei 
și concluziilor la care ajunsese 
biroul U.T.M. și, bineînțeles, 
completat cu propunerile fă
cute în adunare. De relevat 
faptul că în toată munca de 
pregătire a adunării generale 
(întocmirea referatului și a 
planului de măsuri), biroul 
U.T.M. a antrenat un colectiv 
numeros format din utemiști 
fruntași din clasă. Rezultatul 
acestei adunări ? E suficient, 
cred, să arăt că, în scurt timp, 
clasa a VUI-a ,J a obținut re
zultate bune la învățătură, 
nivelul de pregătire al elevilor, 
spiritul lor de răspundere au 
creșcut, iar organizația U.T.M. 
din această clasă a primit 
drapelul de organizație frun
tașă pe școală.

O altă adunare generală 
U.T.M. interesantă s-a ținut la 
clasa a Xl-a B. Tema adunării 
era „Drumul cel mai si
gur spre o calificare înaltă 
trece prin producție". Ca și 
la adunarea generală ținută 
la clasa a Vill a J, și aici bi
roul U.T.M- pe clasă (secre
tar N. Ghelmeziu) a pregătit 
din vreme adunarea, antre- 
nînd în această pregătire un 
număr mare de utemiști frun
tași din clasă.

Dar oare numai de buna 
pregătire depinde eficacitatea 
și desfășurarea într-un timp 
scurt a adunărilor generale 
U.T.M. ? Lucrul principal, și 
de la care trebuie pornit, e a- 
legerea temei. In cazurile a- 
mintite tema a fost bine alea
să. Se întimplă însă uneori ca 
biroul U.T.M. să „aleagă" tema 
la nimereală, fără să por
nească de la problemele pe 
care le ridică însăși viața in
ternă de organizație. Se înțe
lege că astfel de adunări ge
nerale U.T.M. nu sînt intere
sante și se lungesc peste mă
sură. Așa, de pildă, în clasa a 
VIII-a L a fost tratată în trei 
adunări generale U.T.M. la 
rînd, numai tema „Situația la 
învățătură" deși în această 
clasă nici nu există o aseme
nea problemă, majoritatea ele
vilor învățînd bine „Alegînd" 
această temă pentru adunarea 
generală, biroul U.T.M. al cla
sei a dovedit un formalism 
neîngăduit în muncă, răpind 
elevilor din timpul prețios în 
care ar fi putut discuta alte 
probleme pe care le 
viața clasei.

Comitetul U.T.M. pe 
îndrumă birourile de 
pentru a ridica neîncetat nive
lul adunărilor generale U-T.M. 
și pentru a urmări totodată 
îndeplinirea hotărîrilor luate. 
Comitetul U.T.M. s-a ocupat în 
ultima vreme mai mult de a- 
ceastă problemă, a îndrumat 
birourile U.T.M. ale claselor 
să urmărească zi de zi cum se 
înfăptuiesc măsurile luate în 
adunările generale U.T.M. și 
să discute, pe scurt' în 
viitoarea adunare, cum s-au 
realizat acestea. Adunarea ge
nerală U.T.M. nu influențează 
asupra colectivului numai în

ridică

școală 
clasă

Organizația de pionieri 
este chemată să ajute 
școala în educarea co

munistă a copiilor, pentru ca 
aceștia să devină constructori 
de nădejde ai societății socia
liste.

In unitatea de pionieri de 
la Școala de 7 ani nr. 1 din 
Brașov — unde muncesc ca 
instructoare — am reușit 
astfel să realizăm acțiuni po
litico- educative, cultural-ar
tistice, obștești, sportive efi
cace, mai puțin numeroase 
dar pline de conținut, intere
sante și despre care pionierii 
și școlarii și-au amintit 
întotdeauna cu plăcere. Am 
să dau cîteva exemple de 
astfel de acțiuni arătînd tot
odată căror factori s-a dato
rat reușita lor. Mi-amintesc, 
de pildă, de adunarea pio
nierească organizată și inti
tulată sugestiv „Mulțumim 

din inimă partidului”. Adu
narea a fost pregătită de co-

anrwawvniMnin bl

elevilor

situa
și iau 
trebuie 

zi, pină 
propus.

cele două ore cit au loc dez
baterile ; abia după această 
dezbatere trebuie să se vă
dească puternic influența a- 
dunării generale U.T.M., prin 
realizarea tuturor hotărîrilor 
luate de aceasta. Astfel 
asigurăm eficacitatea adu
nării generale, a dezbaterilor 
ei, în munca și comportarea 
tinerilor. >

Munca desfășurată de co- 
m'tetul U.T.M. în ultima vre
me, a demonstrat concret bi
rourilor U.T.M. de clasă că a- 
dunarea generală nu înseam
nă două ore de discuții, ci o 
școală de educație, în care se 
analizează o anumită 
ție, utemiștii propun 
măsuri, pe care tot ei 
să le realizeze zi de 
la atingerea scopului , .
In ceea ce privește îmbogăți
rea tematică, comitetul U.T.M. 
reflectă serios asupra ori
căror propuneri de teme pen
tru adunările generale ve
nite din partea birourilor 
U.T.M. pe clasă. Temele care 
nu sînt bine alese, dovedind 
formalism sau superficialitate, 
sînt discutate în birourile 
U.T.M. de clasă ; membrul 
din comitet care răspunde de 
acea clasă. împreună cu bi
roul U.T.M. de clasă, stă de 
vorbă cu utemiștii, află care 
sînt problemele cele mai im
portante care se ridică in 
clasa respectivă, și, pe baza 
concluziilor trase, se stabi
lesc teme care ar trebui să se 
discute în viitoarea adunare 
generală U.T.M. De aseme
nea, comitetul U.T.M. dă în
drumări și ajutor concret fie
cărui birou U.T.M. în parte, 
în ceea ce privește pregăti
rea adunărilor generale, dîn- 
du-le exemple pozitive de fe
lul cum s-au organizat adu
nări asemănătoare în cele
lalte clase. Toate acestea au 
ca scop îmbogățirea conți
nutului politic al adunărilor 
generale U.T.M., întărirea e- 
ficacității lor, respectîndu-se 
în același timp cu strictețe 
instrucțiunile privind evita
rea supraîncărcării elevilor.

AUREL CORODEANU 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. de la școala medie 
nr, 1 București

Filimon S'-bu* din Bucu-ești ființează un cerc de fizică cu o intere
santă activitate, lată în fotografie, un aspect din timpul activității cercului.

Foto i V. RANGA

O activitate 
recreativă

r^ducația fizici — parte
I. integrantă a educației 

comuniste — are un rol 
deosebit de important în pro
cesul instructiv-educativ în 
formarea omului nou, cons
tructor al socialismului. „Noi, 
spunea M. I. Kalinin, vorbind 
despre educația comunistă — 
vrem să dezvoltăm pe om din 
toate punctele de vedere, ast
fel ca el să știe să alerge bine, 
să înoate, să 
frv,mos, așa 
nele lui să 
mal, într-un 
om normal, 
pentru muncă și apărare, 
paralel cu toate calitățile lui 
fizice să se dezvolte normal și 
calitățile lui intelectuale". In 
cadrul multiplelor forme ale 
activității extrașcolare, spor
tul ocupă, în mod firesc, un 
loc însemnat. Astăzi ar fi de 
neconceput organizarea în 
mod plăcut și util a timpului 
liber al elevilor, fără sport. 
Dar aceasta nu înseamnă că 
dragostea pentru sport trebuie 
să ia forma unei pasiuni ex
clusive în detrimentul învăță
turii sau a altor activități la fel 
de folositoare ca și sportul.

Aceste principii au călăuzit

meargă repede și 
incit toate orga- 
funcționeze nor- 
cuvint să fie un 
sănătos, pregătit 

ca

Sportul este mult îndrăgit de elevi. în timpul liber ei își îm
prospătează forțele, se recreea ză, participind la diferite activi

tăți sportive organizate în școală
(Foto : AGERPRES)

comitetul V.T.M. al școlii me
dii Nr. 18 „Mihail Eminescu" 
in organizarea judicioasă a 
activității sportive în afară 
de clasă. Planul comun al or
ganizației U.T.M., alcătuit în 
colaborare cu direcția școlii, 
acordă astfel spațiul necesar 
și suficient bunei desfășurări 
a tuturor manifestărilor spor
tive școlare, incit ele să nu se 
suprapună cu alte 
nici să nu încarce 
zilnic al elevilor.

De un real folos 
rea 
sportive, este 
tre birourile 
U.T.M. din 
tul 
de __ - ■ —
îndrumarea cărora au loc atît 
activitatea din cadrul colecti
vului sportiv, cit și competi
țiile din cadrul campionate
lor școlare și republicane. În
tocmirea din timp a calenda
rului sportiv și respectarea 
lui cu strictețe, a fost socoti
tă ca o condiție primă și esen
țială a înlăturării supraîncăr
cării elevilor. Au existat unele 
cazuri, în alți ani, cînd toc
mai datorită nejustei planifi
cări a activității competițio- 
nale se produceau aglomerări, 
săptămini „de asalt" sau se 
trecea foarte superficial peste 
fazele pe clasă și pe școală. 
In acest an ținindu-se seama 
de înclinațiile și dorințele 
elevilor în organizarea ac
tivităților sportive s-a reu
șit ca întocmirea calenda
rului sportiv să fie în strînsă 
legătură cu procesul instruc- 
tiv-educativ. Astfel s-a reușit 
ca pînă acum să se desfășoare 
în bune condițiuni jocurile 
de baschet și volei din cadrul 
campionatelor școlare fără ca 
ele să prejudicieze cu nimic 
procesul instructiv-educativ. 
Un exemplu mărunt dar sem
nificativ în această privință. 
Duminica trecută s-au desfă
șurat întrecerile de volei — 
fete și băieți — faza pe raion.
Cînd s-a hotărît ora la care 
se vor desfășura meciurile, 
s-a ținut seama de faptul că 
mulți dintre componența echi
pelor fiind și cei mai buni la 
învățătură erau ocupați du
minica dimineața la cursu
rile de pregătire pentru fa
cultate. Programarea jocuri
lor pentru duminică după a- 
miază era deci absolut nece
sară și a venit ca o destin
dere, ca o recreere după efor
tul intelectual depus de elevi 
dimineața.

O riguroasă planificare și 
colaborare strînsă a organiza
ției U.T.M. cu profesorii de 
educație fizică, duce și la ri
dicarea valorii sportive a e- 
chipelor reprezentative. Este 
știut că în cadrul orelor de e- 
ducație fizică se pune accent 
pe dezvoltarea fizică generală 
a tuturor elevilor, și a călită-

acțiuni și 
programul

în întocmi- 
planului de activități 

colaborarea in- 
organizațiilor 

clase, comite- 
și profesorii 

fizică, sub
U-T.M. 
educație

ților fizice de bază (viteei, 
forță, rezistență, indemtna»»), 
de aceea în cadrul colective
lor sportive, care-și desfășoa
ră activitatea în afara orelor 
de clasă, se pune accent pe 
dezvoltarea măiestriei spotive, 
pe împletirea în mod judicios 
a acestora ca și pe dozare* e- 
fortului fizic.

Desigur, nu era verb* de o 
preocupare doar pentru virfu- 
rile sportive ale școlii; în 
școala medie nr. 18 se desfă
șoară o activitate sportivi de 
masă la care sint antrenați tot 
mai mulți elevi. Există însă o 
grijă deosebită ca această ac
tivitate să nu-i supraîncarce 
pe elevi. Elevii vin cu plă
cere să participe la acțiunile 
sportive organizate, acestea 
constituind pentru ei un prilej 
de întărire fizică, de destin
dere și reconfortare.

Organizația U.T.M. de la 
Școala medie nr. 18 * dat o 
deosebită atenție promovării în 
activitatea sportivă numai a 
elevilor buni la învățătură. 
La sfirșitul trimestrului I, co
mitetul U.T.M. împreună cu 
profesorii de educație fizică 
au analizat activitatea desfă
șurată în cadrul colectivelor 
sportive in lumina rezultate
lor obținute la învățătură și 
întărirea disciplinei școlare. 
Cu această ocazie s-a hotărît 
ca două eleve din echipa de 
volei a Școlii să nu mai par
ticipe la antrenamente și 
competiții sportive indiein- 
du-le ca acest timp să și-l fo
losească pentru îndreptarea 
situației lor la învățătură.

în momentul de față toți 
elevii care participă la viața 
sportivă din școală sînt frun
tași la învățătură. Iată un 
exemplu: Carmen Vasileseu, 
elevă în clasa a Xl-a E, mem
bră în comitetul U.T.M. Car
men Vasileseu a fost distinsă 
în mai multe rînduri cu pre
miul „Mihail Eminescu", un 
premiu tradițional al școlii 
care se atribuie elevului cu 
media 10 la toate obiectele. 
Ea este cunoscută și ca cea 
mai bună jucătoare de baschet. 
Echipa din care face parte a 
reușit să cîștige locul III pe 
Capitală în cadrul campiona
tului școlar.

Și pe viitor organizarea cît 
mai judicioasă a activității 
sportive va sta în atenția co
mitetului U.T.M. de la Școala 
medie nr. 18. Deviza „primii 
în sport — primii la învăță
tură" va fi tradusă în viață. 
De pe băncile școlii Nr. 18 vor 
ieși absolvenți cu temeinică 
pregătire de cultură generală, 
căliți fizic, educați în spiritul 
înaltelor trăsături ale omului 
de tip nou, viitor constructor 
al socialismului și comunis
mului, gata oricind pentru a- 
pararea patriei.

I. MIRCEA

Un conținut bogat
pioniereștiactivității

Ș-.

■
B

lectivul de conducere al de
tașamentului îndrumat de 

instructorul respectiv. Mai 
mult decît atît, colectivul de 
conducere al detașamentului 
a reușit să antreneze pe toți 
pionierii la pregătirea și des
fășurarea ei. Aspectul acesta 
mi se pare deosebit de im
portant. Copiii vor să-și or
ganizeze singuri activitatea, 
nu să fie doar simpli spec
tatori. Adesea, instructorii de 
detașament uită însă acest 
lucru care contribuie în mare 
măsură la reușita unei acți
uni pionierești. Adunarea de 
care am amintit a fost pre
gătită de întregul detașament. 
Fiecare grupă și, în cadrul 
ei fiecare pionier, a avut 
cite ceva de făcut: unii, aju
tați de profesori, au învățat 
un cîntec despre partid, poezii, 
cîțiva au pavoazat sala, au 
adus flori.

Adunarea aceasta a 
bună, a contribuit la dez
voltarea dragostei 
pentru partid, la cunoașterea 
politicii partidului, a realiză
rilor obținute de oamenii 
muncii sub conducerea par
tidului în anii regimului de
mocrat-popular. Copiii au 
înțeles mai bine că trebuie

fost

copiilor

să răspundă grijii părintești 
a partidului prin rezultate 
tot mai bune la învățătură. 
Reușita acțiunilor organizate 
cu pionierii depinde și de felul 
în care unitatea de pionieri 
știe să ceară ajutorul cadrelor 
didactice și al sfatului uni
tății, de felul în care rezolvă 
din vreme fiecare amănunt. 
Iată, de pildă, cum a organi
zat instructorul de detașament 
Șerban Stănescu cu pionierii 
și școlarii din clasa a Vil-a. o 
vizită în cartierul și la Uzi
nele „Ernst Thălmann". In
structorul a pornit de la 
constatarea că pionierilor 
le plac mai mult acțiu
nile în aer liber și s-a 
gîndit să organizeze această 
vizită căreia să-i imprime un 
puternic caracter politico- 
educativ și anume prin ea 
să le vorbească copiilor de 
realizările regimului nostru 
de democrație populară. Dar 
cum s-a organizat ? El s-a 
consultat cu cadrele didactice, 
cu unii membri ai sfatului 
unității și astfel, împreună 
cu colectivul de conducere al 
detașamentului, precizînd bine 
planul au trecut la realizarea 
lui. In primul rînd s-a luat 
legătura cu uzinele și s-a

stabilit data vizitei pe care 
a anunțat-o și copiilor. S-a 
precizat apoi itinerariul vi
zitei. Totodată s-a cerut 
jinul unor muncitori și 
neri care să-i ajute pe 
să înțeleagă mai bine 
ce vor vedea. Și iată 
sosit 
zita. 
șina.
gea
dintre ei n-a renunțat să se 
urce in mașină. ,Pe drum, 
în mașină, ei au cîntat și 
s-au înveselit Curînd au
ajuns in cartierul uzinei, 
unde instructorul le-a arătat 
blocurile muncitorești, maga
zinele noi, spitalul modern 
și școala — toate 
în ultimii ani.

Excursia a durat 
dar pentru că ea a 
organizată dinainte, 
au făcut cunoștință 
multe lucruri interesante, re- 
creîndu-se totodată. Ei nu au 
fost puși în situația, cum se 
întîmplă uneori, să aștepte 
inutil, ba pînă vine autobu
zul, ba pînă sosește tovarășul 
cutare etc., și să se obosească. 
Excursia — vizită le-a oferit, 
dimpotrivă, o oră recreativ- 
educativă, un bun prilej de

spri- 
ingi- 
copii 
cele 

că a 
și ziua excursiei — vi- 
Pe copii îi .aștepta ma- 
Excursia aceasta îi atra
și de aceea niciunul

construite

două ore, 
fost bine 

pionierii 
cu foarte

a se pregăti să obțină dis
tincțiile pionierești.

Așadar, așa cum prevăd și 
Instrucțiunile M.l.C. și ale 
C.C. al U.T.M. cu privire la 
evitarea supraîncărcării ele
vilor, se poate, intr-adevăr, 
organiza, în limita a trei ore 
pe săptămînă, în orice uni
tate o activitate bogată, a- 
tractivă, la tare să dorească 
să participe toți copiii. Dar 
pentru aceasta e nevoie în 
primu) rînd de organizare 
judicioasă ; e nevoie de in
structori de detașament că
rora să le placă să muncea
scă cu copiii, e necesar apoi 
ca în pregătirea unor acți
uni să fie antrenați absolut 
toți pionierii (în felul acesta 
fiecare va avea doar puțin 
de făcut), și în sfîrșit e nece
sar sprijinul permanent al ca
drelor didactice. In special a- 
supra acestei colaborări — 
dintre instructorii de pio
nieri și cadrele didactice — 
vreau să insist. Cred că îna
inte ca un detașament să se 
ocupe de pregătirea unei ac
țiuni (serbare, vizită, întîlnire, 
excursie, concurs, întrecere 
sportivă etc.), e bine ca in
structorul de pionieri, îm
preună cu dirigintele, cu pro-

fesorul. 
studieze 
ce este legat de acțiunea res
pectivă pentru a putea în
druma activitatea pionierilor 
spre căile cele mai bune de 
realizare. Lucrul acesta e 
simplu de făcut, întrucît se 
cunoaște dinainte programul 
de activități.

întreaga noastră experiență 
arată că putem organiza o ac
tivitate pionierească bogată, 
cu un profund conținut edu
cativ, atractivă, la care să 
participe toți copiii, și care, 
așa cum prevăd Instrucțiu
nile Ministerului Invățămin- 
tului și Culturii și ale C.C. al 
U.T.M. — să nu-i supra
încarce.

Muncind astfel, prețuind 
cum se cuvine timpul liber 
al copiilor, vom reuși să 
creștem intr-adevăr un tine
ret dezvoltat armonios, bine 
pregătit din toate punctele 
de vedere, gata întotdeauna 
pentru cauza Partidului Mun
citoresc Romîn.

sau învățătorul, să 
în amănunt tot ceea

de

MELANIA DOMINTE 
instructoare superioară 

pionieri la Școala de 1 ani 
nr. I -Brașov



Steaua Vâii Jiului
M-am hotărît să scriu 

redacției despre o cetate a 
luminii, despre puternica 
termocentrală de la Pa- 
roșeni, creație a regimului 
nostru democrat-popular.

Să pornim deci, prin 
•ocțiile termocentralei. Iată 
secția combustibil unde 
cărbunele, zmuls din mă
runtaiele pămintului de 
harnicii mineri, este prelu
crat și sortat cu atenție. 
Aici lucrează tânărul Petru 
Breben, muncitor fruntaș 
și un bun elev in clasa a 
IX-a la școala medie serală 
care funcționează pe lingă 
întreprindere. Atunei cind 
inginerii măsurau pămintul, 
hotărnicind locul unde se 
va înălța uzina, el păzea 
vitele pe-acolo. Tatăl său 
socotea ci cele 4 clase e- 
lementare îi ajung băiatu
lui să se poată descurca in 
viață. Privind zi de zi cu 
ochii mirați cum creștea, 
cum se-nălța uzina, gindu- 
rile lui — la început sfios, 
apoi din ce in ce mai in
sistent — se contopeau cu 
imensele hale, cu întrega 
atmosferă ce domnea în 
acea etapă de montare. Și 
Petru s-a angajat la Paro- 
șeni. A muncit conștiincios 
și s-a calificat, apoi și-a 
terminat cele șapte clase e- 
lementare și s-a înscris la 
școala medie, la cursul 
ral.

Acum, sîrguincios, 
mează cursurile, seară 
seară, însuștndu-și învăță
tura din paginile cărților.

Urmînd firul negru de 
cărbune care urcă încet, 
antrenat de banda trans
portoare, de la secția com
bustibil pînă sus la cota 
opt, în sala cazonelor, nu 
întâlnești prea mulți oa
meni deoarece totul este 
automatizat, sau pe cgle de 
automatizare.

Cazanul, un colos de me
tal, pufăie nepăsător la 
prima vedere, dar nebăsusit 
de șiret atunc» cind nu i

se-

ur- 
de

Colectiviștii învață
Membrii gospodăriei e- 

gricale colective „Ogorul 
Roșu" din comuna Hosman, 
raionul Agnita, învață. Pen
tru a-i ajuta să manoaască 
m«i bine, pentru a obține 
recolte cit mat bogate, pen
tru a-i învăța să îngrijeas
că și să combată anumite 
boli la animale, s-au orga
nizat anul acesta două 
cercuri agrozootehnice. Cei 
peste 80 colectiviști înscriși 
la aceste cercuri și-au dat 
seama că cunoștințele că
pătate aici le sînt de un 
real folos în munca de 
zi cu zi, deoarece lecțiile 
sînt legate de specificul 
gospodăriei lor colective și 
slnt însoțite de diafilme și 
de jurnale cinematografice 
interesante, care-i ajută să 
aprofundeze cunoștințele.

Practica H- știința
seama de utilitatea aplicării 
în practică a metodelor agro
tehnice căpătate la învăță- 
mîntul agrotehnic. în conse
cință, marea lor majoritate 
frecventează acum, lecțiile 
cercului agrotehnic din gospo
dărie. Noi, cei din conducerea 
gospodăriei colective conside
răm că anul acesta putem în
treprinde și alte acțiuni în 
plus, față de anul trecut, pen
tru a putea obține cel puțin 
aceeași producție. în acest 
scop, am ales cel mai bun te
ren, l-am arat adine din vara 
trecută, am dus și vom duce 
pe tarlale o cantitate sporită 
de gunoi de grajd. Vom aplica, 
de asemenea, cîte 150—160 
kg. azotat de amoniu la hec
tar. Am pregătit, din produc
ție proprie, sămînța necesară, 
de calitate, din care am și tri
mis probe la laborator. Din 
punct de vedere organizatoric 
pentru ca echipa de tineret să 
fie mai bine condusă și în
drumată, la propunerea orga-

In drum spre cabana Poiana 
Secui

Foto : S. TOMESCU

ncursu

se dă atenția cuvenită. Dar 
supravegherea atentă o 
face cum nu se poate mai 
bine șeful de tură, comu
nistul loan Iula, care diri
jează munca oamenilor și 
execută cu pricepere și si
guranță cele mai complica
te manevre. Anul acesta, el 
urmează clasa a X-a și în
vață cu sirg limba rusă 
pentru a putea stăpini mai 
bine instalațiile și pentru 
faptul că la vară e hotărît 
să vadă Moscova.

Drumul cărbunelui s-a 
isprăvit. De aici încolo în
cepe împărăția aburului 
care, dirijat prin conducte 
de înaltă presiune, pătrun
de cu întreaga-i putere de 
110 atmosfere in turbine. 
Alături, generatorul, ca un 
prieten credincios, o ur
mează, trasformînd în mii 
de kilovați această goană 
neobosită. Aici a lucrat 
pînă în toamnă și comunis
tul Laurenf-u Petru, fiu 
de țărani din partea locu
lui, care a terminat școala 
medie serală și în prezent, 
împreună cu alți 18 tineri 
muncitori, urmează cursuri 
de învățămînt superior 
Capitală.

Să mergem acum și 
secția electrică, secția 
cei mai mulți inovatori. 
Printre aceștia sînt și tine
rii Gheorghe Ntcoară, Hein
rich Pildner, Roland Wet
tel etc.

„Steaua Văii Jiului" va 
crește în anii următori cu 
un nou grup de o putere 
nemaiîntâlnită în țară — 
150-000 de kilovați, exact 
puterea celor trei grupuri 
existente. Raza ei va lumi
na calea oamenilor spre 
cultură și progres, pătrun* 
ztnd departe, în numeroase 
cătune și sate ale patriei 
noastre dragi-

IOSIF CRAC 
elaetneîan

în

în 
cu

cu
0 

re-

Interesul și dragostea 
care cursanjii primesc 
aseultă aceste lecții se 
fleet» in discuțiile aprinse 
pe care le poartă pe mar
ginea lecțiilor predate ți a 
materialului demonstrativ

Pentru ca tinerii să în- 
teleagă importanța partici
pării lor la cercurile agro
zootehnice organizația de 
bază U.T.M. le-a explicat 
in adunările generale ne
cesitatea de a-și ridica con
tinuu conștințele tehnice, 
pentru a face față sarcini
lor mari care revin agri
culturii noastre socialiste. 
Acest lucru a făcut ca un 
număr mare de utemiști 
să participe la aceste 
cursuri.

ION OPREAN 
tehnician veterinar

nizației U.T.M., am numit în 
funcția de șef al acestei echi
pe pe candidata de partid 
Elena Alexandru, o bună or
ganizatoare, pricepută în agri
cultură. De asemenea, am sta
bilit ea fiecare din cele două 
echipe din brigada de cîmp 
să fie deservite de un număr 
corespunzător de căruțe pen
tru ca, atunci cind este nevoie, 
să poată acționa cu cea mai 
mare operativitate. în felul a- 
cesta, socotim că vom putea 
realiza o producție de porumb 
boabe la hectar cel puțin e- 
gală cu producția din 1960.

Noua culegere de versuri 
din lirica lui Miha. Beniuc 
are un caracter antologic. 
Sînt strinse laolaltă confe
siuni de dragoste, scrise in e- 
tape diferite de creație, pur 
tind amprenta epocii respec
tive. Cel care a irupt in poe
zie, prodamind: „Cînd roi 
izbi odată ea», ca bardo. / A- 
ceastă stincc are să se crape 
Și va țișni din ea șntxx de 
ape/ Băieți, aceasta esw 
arta — a foot vegaic tacfi- 
nat spre mărturisiri patottor 
Poezia sa erotică nu poate C 
desprinsă de liric* revourao- 
nară bogată în apr-cse ela
nuri și vehemente imprecații, 
in ea regăsim trâsăturde ar
tistului combatant.

Pentru Beniuc, poetul bă
tăios, nedomolit, care asa-’.ea- 
ză cerul („cu fruntea rtz.su- 
tă-n cer") contactul cu socie
tatea burgheză era un prue: 
de necontenite decepții- în 
fruntînd un mediu ostil, poe
tul se ține mîndru și preves 
tește netulburat victoria ade
vărului său. De aceeași struc
tură ne apare și poezia ero
tică. în domeniul dragos
tei, unde e lovit crunt de 
trădare, poetul face eforturi 
pentru a recăpăta siguranța 
de sine, impunătoare : „Tot 
semeț mă voi ține în șa, / Tot 
nepăsător Ca totdeauna. / Ste
le vor sări în urma mea / 
Iar pe cer, pătrar din urmă, 
luna". (întinde vremea giul
giu). Dar înainte de momen
tul biruirii umilinței, versuri
le destăinuie întreg calvarul 
de suferințe, „lungul prilej 
pentru durere". Peste orele 
de desăvîrșită iubire plutește 
sumbru norul despărțirii. O- 
dată cu sfîrșitul înțelegerii,

SĂ SCRII 
LĂ ZIAR!"

L-am întilnit în orașul 
Luduș. Un om mic, cu o 
căciulă albă, nouă, trasă 
pe frunte. L-am mai văzut 
odată, cînd am fost cu bri
gada artistică de agitație 
în satul lor (vecin cu ora
șul Luduș), la inaugurarea 
gospodăriei colective. Era 
atunci singurul om care nu 
era înscris în colectivă.

— Cum o duceți, de cînd 
cu colectiva ?

M-a privit cu un zîmbet 
ciudat:

— Cum o ducem ? Hm ! 
Știi ce ? Ar fi bine să scrii !

— Ce să fac?
— Să scrii la ziar.
— La ziar? Ce să scriu 

la ziar ?
— Să scrii despre mine..., 

Să spui că în trecut 
eram cel mai prăpădit om 
din sat. Cînd am vă
zut că toți ceilalți oameni 
o duc foarte bine în colec
tivă, m-am înscris și eu. 
Eram cel mai prăpădit, 
auzi, cel mai prăpădit! 
N-aveam casă, ca lumea, 
n-aveam... Aveam doar un 
biet iugăr de pămînt', dar, 
fără vite și car. Ce puteam 
scoate de pe el, pentru o 
droaie de copii ? Dar, acum 
s-a schimbat treaba. Nu mă 
lasă inima să nu spun la 
orice om pe care-1 întîlnesc 
că am casă nouă, grajd, 
vacă cu lapte, porci, bani, 
zahăr... (cit n-am văzut în 
viața mea) că toți copiii îmi 
sînt la școli... Despre asta 
să scrii, că de cînd cu co
lectiva am casă nouă, grajd, 
vacă cu lapte... să știe toți, 
să știe că eu Gherman Si
mian din Ațintiș am ajuns 
să am tot ce-mi trebuie 
prin colectivă.

— Bine, eu scriu— dar 
mă gindeam la— uite, des
pre școala nouă dto satul 
dumneavoastră, de cămi
nul cultural, ae dispensar, 
de cele 15 case nou con
struite. sau, dacă e vorba 
de orașul acesta, sînt o 
mulțime de lucruri despre 
care se poate scrie.

— Da, și astea, dar des
pre ele s-a mai scris. Eu 
vreau să scrii despre casa 
mea, despre copiii mei care 
învață în școli... să știe toți. 
Ce ziei, scrii ?

— Scriu !
Și am scris.

MATĂSARU ion

(Urmare din pag. l-a)

(Agerpres)

In timpul eclipsei de socre
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inima poetului rămîne sfîșia- 
tă. Peisajul despărțirii, atît de 
des invocat, are culoarea a- 
murgului, poetul îl pictează 
cu o anumită ironie care as
cunde prea multul freamăt 
lăuntric, o ironie care nu-1 
iartă nici pe dinsul i „lntr-un 
târziu, grăbită, ai scos un tub 
de rxj i Și-a timp ce în oglin
dă te potriveai discretă, / Eu 
hi»eraw» cadența pe mar- 
gau de gazetă. Era o zi tă- 
cată. ia laaa ami. la Chij._

Remediile toccrcate pentru 
aLaartt» deeepțritor nu dau

ia luptă, poetul a-a ixvesr.t 
țecaL lirt prrirr'-e st cato»-

s-a
Nu-i 1j

inălțxnea vtouIw die poet 
Există o opozrpe intre *coMt 
lunu. dar poetul. nou T f »■

Eroarea iubite. este sub
liniată ta versuri păr-nașe 
Ce sune de natadaprte *- 
nuni ar f; putut să fie dra
gostea lor ! _Ș'~M patoa 
ferec tâmpu-n la»r*—, O'
Hui veșnic înflorii aă-i ers: 
Pot să fac, de vrei, vrtfite 
danțuri, / Să-au dauscae 
Moartea după flaut" CScri- 
saare).

Ba mai mult! Minuni de 
basm stau in puterea artei;

\ i
Cifre șl fapte

sută mai multe mărfuri 
in anul precedent.

★
urmare a creșterii pro-

Din munca și viața ceferiștilor

Casa alegătorului

Eforturile depuse de cefe
riști pentru dezvoltarea conti
nuă a capacității de transport, 
noile măsuri de înzestra
re și modernizare a căi
lor ferate, au permis ca in 
anul trecut să se transporte cu 
13 la 
decit

c*
ductivității muncii și depășirii 
planului de prestații, ferovia
rii de pe întreaga rețea au 
realizat in 1960, peste plan, 
economii în valoare de circa 
170 milioane lei și beneficii de 
143 milioane lei.

*
Ceferiștii pun ia valoare nat 

rezerve interne care să ducă 
la dezvoltarea transporturilor 
șt reducerea prețului de cost. 
Aproximație 2.000 de inovați»

Performante obfinute 
de sportivii sovietici

Federația internațională de 
aviație sportivă (F.A.I.) a o- 
mologat recent ca noi recor
duri mondiale 4 performanțe 
excepționale obținute de spor
tivii sovietici.

Pilotind un elicopter de tip 
„MI-l" aviatorul Feodor Be- 
lușkin a străbătut în linie 
dreaptă 1224,795 km. stabilind 
astfel un nou record mondial 
de distanță.

Un rezultat remarcabil a 
obținut echipa de parașutiști 
a aeroclubului din orașul Ufa, 
alcătuită din Domracev, Ga-

Campionatul republican de schi
Vineri în ziua a treia a 

campionatelor republicane de 
schi participanțij și-au dispu
tat victoria in proba de sla
lom uriaș- Cursa rezervată 
bărbaților disputată pe Su- 
Enar de-a lungul unei pîrtii 
de 1800 m (800 m diferență de 
nivel cu 72 porți) a fost ciști- 
gată de C. Tăbăraș cronome
trat in 2'39'’2/10, urmat de I.

Campionatul republican de box
în organizarea clubului Vo

ința astă-seară de la ora 19 
în sala de festivități a Com
binatului Poligrafic „Casa 
Scinteii" se va desfășura reu
niunea finală a campionatului 
republican de box pentru se
niori (faza de calificare). Din

„In ivoriul turlelor mărețe / 
Nărui și ridic împărății". Fe
ricirea care ar fi fost posibi
lă este descrisă în imagini
mirifice, luminoase. Alături
de iubită, poetul s-ar fi în
tors la natură, departe de lu
mea meschină cu nedrepte în- 
tocmeli: „Zorile își vor lipi 
obrazul / De fereastra noas
tră, să te vadă, / Fericit o să 
tresară iazul / Cuprinzîndu-ți 
trupul de zăpadă". Căci nu
mai poezia ar fi putut așeza 
un nimb deasupra chipului 
adorat: „O, de-arn fi staț
alături doar o oră, / Ar fi ră
mas in auriul vis / Ca o eter- 

roză auroră / De ne-nțe- 
e<. de nedescris (Ultima scri

soare).
C't de mărunt și de bicisnic 

rfiMtee ia comparație cu u- 
zuTtrsul înaripat ai dragostei 
Oe poez idealul domestic, 
pre* ptMiataan, ideal al me- 

ț^z..: pe care-1 ale- 
Se ieo- a . abeth. Durerea 
poaSMâ aa**e compute proo 
.*nczr. JTe wdna și șt'* veți 
ooeee granex Vețx avea că

it ceia. D<- eșa fru- 
i acaoaa / Ciad erai 
ne** waie / Na rei 
■■■ liarf. rxaodaU* 
•a. anaa Despărțirea 
exa dra*osaea șt g-a- 

ș* mob as t-rocni.

■JSa

Rezultatele obținute de cefe
riști în dezvoltarea capacității 
de transport se rtsfring a«u- 
pra condițiilor tor de muncă 
și de viață. m 1986 salariul 
mediu pe cap de saUnat, de 
pildă a crescut cu 114 la sută 
față de anul precedent.

♦
în fiecare <n se cfcelrxîese 

sume însemnate pentru tjrg--- 
rarea unor condiții tot msi 
bune de muncă. Aaa.' trees: rt 
unitățile de căi ferate dra 
țară a* fast tnresnn pem 
echipament de p-otew-e. ta
crir-, de protecție a w 
alimentație specială, sues 
canizart etc, 17.708 

liakberov. Belalov »i Podfar- 
nîi. Efectuind un salt de noap
te de la ir.ș'țîmea de 1-000 m 
cei patru parașutiști au reali
zat o med.e de aterizare de 
2.46 m față de punctul fix. în 
aceeași probă echipa feminină 
a aeroclubului din Ufa a ob
ținut o medie de atenzarț de 
5.88 m Tot într-un salt de 
noapte, de la înălțimea de 1006 
m. parașuzistui Ptotr Ostrov
ski a aterizat la 24 ® de 
punctul fix, stabilind astfel un 
nou record mctufiaL

Zangor — 7U 4.10 și K. Gohn 
— 2’44'5 10. La faminia titlul 
a revenit sportivei Eona Mik- 
loș care a realizat pe e pirtie 
de 1300 m (350 m dJerență de 
nivel, 42 porți) timpul de 
l'42"9/10. Ea a fost urmată de 
Mihaela Ghioarcă — 1'52 4 1 0 
și Elisabeta Obrașcu — 
810. Astăzi se dispută 
feminină de cobcrire.

m" 
proba

program se desprind intilniri- 
le; L. Hartmuth—I. Dobre ; 
Gh. Dinu—E. Popa ; C. An
ton—St- Pavel; N. Hîrsu—D. 
Enache și FL Onisei—V. Un- 
guroanu.

tre- 
menționată cunoscuta 

„Ții minte, 
Kelemen, / Cînd cerii

sceptic și în viața sentimen
tală. Pentru el seninătatea 
neștiutoare, veselă este o ipos
tază nepotrivită : „N-aștepta 
să rid și eu la fel, / Eu surîd 
ca soarele tomnatic / Care-și 
varsă vechiul Ottonel / Peste 
parcul trist și singuratic" (Ul
timele garoafe).

Ca o imagine singurală a a- 
morului pasionat, nestingherit 
de suspiciune și scepticism, a 
dragostei care se păstrează ca 
un moment memorabil, 
buie 
„Ana Kelemen" : 
Ana 
vechi, șopteau în barbă / Ve
neai ca șarpele prin iarbă, / 
Ții minte, Ana Kelemen 1“

După Eliberare, poezia ero
tică a lui Beniuc capătă tră
sături noi. Mărețele realizări 
ale construcției pe care poe
tul, vechiul toboșar, le cele
brează, sînt un fundal pentru 
o iubire statornică, credincioa
să. Cu tovarășa sa de viață, 
poetul e fericit că împarte 
bucuriile Revoluției. Regretul 
este doar acela că a atins 
timpul libertății la vîrsta ce
nușie : „Iubito, nu mai sîntem 
tineri, / Iar de cătăm în ca
lendar / La tine-i joi, la mi- 
ne-i vineri / 
im părul rar" 
sistem tineri).

Iubirea este 
trainică, înțeleaptă, 
• viatul de muncă pașnică în 
:>irul construcției. în pofida 
pirului cărunt „ca sarea din 
•dineul ocne: scoasă". sufletul 
poet—_ a rămas încă tînăr, 

■ eja. avid de dăruire în fo- 
riaad mătrr. v tițh: „Iubito eu 
mm de gbnd ' In forfota 
sm. jr-c-tr-exgi Pe șantiere 
rmemfnd 3i ț- mm -epet că 

Ai părul nins, 
(Iubito, nu mai

acum o fericire 
însoțind

eă pemoctoă și oamenii cu 
văzut că degrule hu sînt har
nice M nw<~' la minmrxl 
aoordeomnlau. Dragostea, prie
tenia f-rnucă a» cart l-au pri
mit litre n ș» l-<* antrenat 
in viața P p-toenpările lor, 
eor.;r«ș:e*zi pnxemic cv a- 
msatirile ragror.toare despre 
robia bunicuhs» fi părinților, 
despre jabssea exutențd de 
animal batjocorit dm t-ecvt, a

Am uitat să justific peezear 
ța lui la casa a! rțătorului. 
Face parte din cei IM da ti
neri care vor vota la 5 martie 
pentru pnma oară.

*
In încheiere, un fapt mai 

puțin legat de cele de mai 
sus. dar in legătură strinsă cu 
toate prefacerile înnoitoare din 
viața raionului fi a satului.

De mai multă vreme, înțele- 
gînd justețea politicii parti
dului la sate, cintărind cu 
proprii ochi faptele *i rezul
tatele grăitoare, familiile ță
ranilor întovărășiți din Bu- 
hoci s-au hotă rit să întemeie
ze și ei o gospodărie colecti
vă. Și pentru ci înființarea ei 
are loc acum, în preajma ale
gerilor, ei s-au hotărît s-o 
numească: Gospodăria agrico
lă colectivă „5 Martie".

Și printre primele familii 
care au făcut cerere de intra
re în gospodărie e și cea a 
familiei lui Stănescu Ucrain.

Da^Ucrain ca și toți ceilalți 
tineri care vor vota la 5 mar- 

pentru intiia oară, știe de 
în numele cui și pentru ce 
vota.

Adevărati gospodari

meze că toate propunerile fă
cute și le-a notat și că nu i-a 
scăpat nimic ; problema elec
trificării comunei era subli
niată si încercuită. Iși notase 
legat de aceasta toate propu
nerile și angajamentele cetă
țenilor. Apoi celelalte: repa
rarea băii comunale, construi
rea gardului împrejurul școlii 
și a dispensarului, repa
rarea podului de peste Arieș, 
etc.

— Pot să vă spun că altă
dată aici la noi la moți erau 
condiții grele de viață.

Rentea vorbea limpede, fă- 

tu-mi ești dragă" (Eu știu că 
părul ți-i cărunt).

Ca artist, Beniuc simte ela
nul socialismului. Cîntecul 
proaspăt pe care vrea să-l 
rostească are nevoie de tan
drețea și căldura dragostei: 
„Iubito, scoală-te de diminea
ță / Și spală-te pe ochi de în
tuneric / Căci am de gînd nou 
cîntec să desferec / Cînd soa
rele se va. înălța din ceață / 
Și vreau să știu că are cin’ 
s-asculte / Privighetoarea-n 
ramurile multe" (Mai sînt în 
codru cărărui..,).
'Dacă-1 cuprinde buna dis

poziție și trepidația zilelor 
Revoluției, poetului i se pare 
că acestea sînt și o compen
sație pentru copilăria și tine
rețea vitregite de burghezie : 
„La vîrsta cenușie, tot inimi 
de copil / Păstrăm și sîntem 
veseli ca-n luna lui april / 
Soție și iubită! Pesemne prea 
puțin / Am petrecut în anii 
de luptă și de chin" (S-au re
semnat copacii). Căci el mai 
sare hîrtoape, mai suie col
nice, mai ține steagul sus pe 
baricade, nu renunță la privi
legiile de luptător. Această 
sete de angajare, cu o tinere
țe primenită, dă și poeziei e- 
rotice a lui Beniuc din perioa
da socialistă un suflu de op
timism viguros. Acum ne în- 
tîmpină voioase alaiuri pio
nierești, cîntecele ciocîrliei, 
vajnicii „caballeros" care-1 
dau uitării pe „îndureratul 
Eros“. Din energia mulțimilor 
tinerești, ridicate la conduce
rea istoriei, absoarbe poetul 
forța 
de a 
listă.

noua de a participa și 
alăvi construcția «ocia-

I DAMIAN

TELEGRAME EXTERNE

Pq™: Manifestare consacrată împlinirii 
a 100 de ani de la stabilirea relațiilor 

diplomatice dintre Franța și Romînia
PARIS 17 (Agerpres). - Sub 

semnul împlinirii a 100 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplo
matice între Franța și Rominia, 
joi seara a avut loc la Paris ju
bileul anual ai Asociației Fran- 
ța-Rominia.

Desfășurată intr-o atmosferă 
prietenească, această manifes
tare, care a fost prezidată de 
prof, universitar Henri Laugier, 
fost secretar general adjunct al 
O.N.U. pentru problemele so-

Congresul Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA 17 (Agerpres). — 
în cadrul ședinței din seara 
de 16 februarie, Congresul al 
IV-lea al Partidului Muncii 
din Albania a încheiat discu
țiile pe marginea raportului 
de activitate al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Albania și raportului Co
misiei Centrale de Revizie. 
Congresul a aprobat cele două 
rapoarte și a constituit comi
sia pentru întocmirea proiec
tului de hotărîre.

în ședința din dimineața de 
17 februarie, Mehmet Shehu, 

cînd încercări să-și ascundă 
timiditatea, privind undeva 
departe parcă dincolo de zi
dul munților. Repeta cîte o 
frîntură de frază ca să-i sub
linieze mai bine înțelesul. Am 
aflat de la el că înainte de a 
fi miner a fost păstor și vă
car la oile și vitele oamenilor 
din satul Muncel și că a dus-o 
foarte greu și el și maică-sa 
și ceilalți 4 frați.

—- Acum mă străduiesc să 
țnțeleg menirea mea în acti
vitatea obștească, în munca 
gospodărească. La locul meu de 
muncă, acolo în subteran, la 
înaintare în abataje, nu mă 
dau bătut! Mă voi îngriji și 
de treburile gospodărești, to
varășe dragă.

Din vorbele 
cum le spune, 
tinăru'l miner 
pune mult suflet în tot ceea 
ce face. în atitudinea lui, în 
chipul și în planurile lui de 
viitor e ceva care impresio
nează profund.

lui, din felul 
se vede bine că 
Nicolae Rentea

In curind pe ecrane;

noul film romînesc

/ta fta/nîsie rwx dn fac de flotă

Nu vreau să mă însor
O produejie a studioului 
cinematografic .București

deoarece 
cu un pic de

Sol fiășin! ăgrîcoîâ au luat drumul ogoarelor
Metolurgiștii de la Uzinei» 

„Vasile Boaită" din Capitală 
au livrat unităților socialiste 
ale agriculturii primele 590 
semănători universale și 390 
de semănători de porumb din 
producția acestui an.

Din 1957 anul în care uzina 
a început să producă aceste u- 
Max. ei au pus la dispoziția 
mecanizatorilor din agricultu
ră aproape 27.000 semănători 
universale ?i semănători de 
porumb.

Paralel eu creșterea produc
ției prevăzute pentru acest 
an, metalurgiștii de la Uzinele 
.Vasile Boaită" au îmbunătă
țit simțitor calitatea produse
lor lor. In urma perfecționă
rii unor procese tehnologice 
de fabricație și prin înlocui
rea unor piese grele, greuta
tea semănătorilor universale 
a fost redusă, de exemplu, cu 
12® kg. Folosirea maselor plas
tice in construcția unor repe
re, s-a dovedit o sursă impor
tantă de economii. Numai prin 
confecționarea din mase plas
tice a distribuitorului semănă
torii, se economisesc anual 
mai mult de 1.100 000 lei.

Au terminat 
reparații (•

Mecanizatorii de la stațiu
nile de mașini și tractoare din 
regiunea Maramureș au termi
nat repararea tuturor tractoa
relor ți a plugurilor care vor 
fi folosite in campania agri
coli de primăvară. Tractoriș
tii de la S-M-T. Mărtinești, 
Ardud. Apa, au fost primii din 
regiune care au pus in stare 
de funcționare întregul parc 
de mașini și tractoare-

ciale, a reunit o seamă de 
personalități ale vieții publice și 
oo.-neni de cultură din Franța, 
printre care prof. Andre Lan- 
qe/in, Henri Torres etc.

Jean Bruant, profesor la Sor- 
bona, a vorbit despre relațiile de 
prietenie dintre cele două țări. 
In aplauzele asistenței, el a 
exprimat dorința ca acestea să 
se dezvolte și mai mult in inte
resul celor două țări și popoare.

membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului și președintele Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat 
raportul la cel de-al 3-lea 
punct de pe ordinea de zi: Cu 
privire la directivele Congre
sului Partidului Muncii din 
Albania în legătură cu cel 
de-al III-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei na
ționale și culturii.

-----•-----

Tribunalul din Lyon 
a recunoscut

PARIS 17 (Agerpres).— TASS ’ 
transmite : Tribunalul din Lyon 
a pronunțat sentința în procesul 
intentat de scriitorul sovietic 
A. Kuznețov editurii arhiepis
copale din Lyon.

Tribunalul a stabilit că direc
torul editurii un anume Goua- 
rant și „traducătorul", abatele 
Chaleil au încălcat în mod gro
solan dreptul de autor al lui 
Kuznețov. Editura a fost obliga
tă să plătească o amendă de 
1.000 de franci noi. Tribunalul 
din Lyon a recunoscut, de ase
menea (fără să se refere la con
ținutul propriu-zis — falsificat 
al traducerii), că lucrarea lui A. 
Kuznețov, editată într-o astfel de 
formă demonstrează caracterul 
vădit tendențios al editurii.

Pentru stabilirea răspunderii 
materiale totale a editurii, în le
gătură cu tipărirea 
tribunalul a format 
nanciară, care ae 
peste 6 luni.

Pentru stabilirea 
batelui Chaleil, 
„traduceri" murdare, tribunalul 
a format o comisie din trei ex- 
perți traducători care sînt însăr
cinați să traducă în limba fran
ceză cartea lui A. Kuznețov,

acestei cărți, 
o comisie fi- 
va pronunța

vinovăției a- 
autorul acestei



Nu există forță 
care să stăvilească 

lupta popoarelor 
pentru libertate

Adunarea de protest de la Fabrica 
de confecții «Gh. Gheorghiu*De|w 

dfn Capitală
După terminarea lucrului, 

peste 3000 de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Fa
brica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală s-au 
întrunit vineri pentru a înfie
ra crima săvîrșită de colonia
liști în Congo, cerind pedep
sirea aspră a asasinilor lui 
Patrice Lumumba.

Vestea asasinării eroilor 
luptei pentru libertatea Con
goului — Lumumba, Okrto și 
Mpolo — a stârnit în întrea
ga lume un val de indignare 
— a spus cu acest prilej direc
torul fabricii. Iuju Steim- 
bach. Primul ministru legal 
al poporului congolez și tova
rășii săi de luptă au plătit cu 
viața dîrzenia cu care s-au 
opus asupririi de către colo
nialism. Lumumba nu mai e- 
xistă, dar cauza pentru care 
și-a dat viața nu va muri nici
odată. Sîntem alături de po
porul congolez în lupta sa 
dreaptă și sîntem ferm con
vinși că în această luptă el va 
triumfa. Alăturîndu-ne glasul 
nostru de protest la cel al tu
turor popoarelor, cerem cu 
energie condamnarea crime
lor săvîrșite de colonialiștii 
belgieni în Congo, cerem a- 
restarea și dezarmarea bande
lor clicii lui Chombe și Mo
butu, îndepărtarea militarilor 
belgieni și a întregului perso
nal belgian aflat în Congo, 
retragerea tuturor trupelor 
străine din această țară.

Numele eroilor naționali ai 
Republicii Congo vor rămîne 
veșnic în conștiința poporului 
congolez, ca și a tuturor celor
lalte popoare iubitoare de li
bertate, ca un simbol al aspi
rațiilor de libertate ale po-

Adunarea de protest de la Institutul 
politehnic din Timișoara

Peste 1.000 de studenți și 
cadre didactice din Centrul u- 
niversitar Timișoara s-^au în
trunit vineri la amiază în 
marea sală a Institutului po
litehnic din localitate pentru 
a protesta împotriva asasină
rii mișelești a eroului națio
nal al poporului congolez — 
Patrice Lumumba — și a tova
rășilor săi de luptă Joseph O- 
kito și Maurice Mpolo de că
tre marionetele imperialiști
lor Chombe și Mobutu.

Deschizînd mitingul, ingi
nerul Gheorghe Tache, preșe
dintele Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților din lo
calitate a spus : Poporul nos
tru ca și popoarele lumii în
tregi au aflat cu profundă in
dignare vestea odioasei crime 
săvîrșite de colonialiști în 
Congo. Corpul didactic și stu
denții din institutele de învă- 
țămînt superior din Timișoa
ra protestează împotriva aces
tui asasinat mirșav și 
pedepsirea vinovaților.

împreună cu milioanele 
oameni cinstiți din lumea 
treagă protestez și înfierez cu 
toată puterea odioasa crimă, 
a spus în cuvîntul său prof. 
Constantin Avram de la Insti
tutul politehnic din Timișoa
ra. Autorii acestei monstruoa
se fărădelegi trebuie pedep
siți. Responsabili pentru 
ceasta sînt colonialiștii bel
gieni și slugile lor din Congo,

cer

de 
în-

a-

Declarațiile F.M.T.D. 
și Consiliului 

Mondial al Păcii
BUDAPESTA 17 (Ager

pres). — Secretariatul Fe
derației Mondiale a Tine
retului Democrat a dat pu
blicității la 16 februarie o 
declarație in legătură cu 
asasinarea lui Matrice Lu
mumba și a colaboratorilor 
săi, in care subliniază că 
răspunderea pentru această 
crimă mișelească revine 
imperialiștilor belgieni,
N. A.T.O., interpușilor lor 
congolezi, precum și secre
tarului general al O.N.U. și 
Comandamentului trupelor
O. N.U. din Congo.

★
VIENA 17 (Agerpres). — 

Secretariatul Consiliului 
Mondial al Păcii a dat pu
blicității o declarație în 
care împărtășește pe deplin 
indignarea stîrnită în în
treaga lurne de asasinarea 
mișelească a primului mi
nistru al Congoului, Patri
ce Lumumba, și a colabo
ratorilor săi de către năi- 
miții colonialiștilor, în pri
mul rînd de către colonia
liștii belgieni.

In declarație se sublinia
ză că toate acțiunile secre
tarului general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, care 
a sprijinit pe interpușii co
lonialiștilor — Chombe și 
Mobutu, au contravenit de
clarației cu privire la a- 
cordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloni
ale adoptată la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Id e ni rea înfierează
fărădelegile colonialiștilor

poarelor Africii, ca un imbold 
permanent pentru avîntul ne
contenit al luptei împotriva 
colonialismului — a spus mun
citoarea Elena Bejenaru. In 
zilele noastre nu există forță 
în stare să stăvilească puter
nicul avînt al luptei drepte a 
popoarelor pentru libertate și 
independență națională, pen
tru lichidarea definitivă a co
lonialismului.

Noi, muncitorii, a spus prin
tre altele Dumitru Vasiliu, 
sprijinim cu căldură pozi
ția guvernului nostru expri
mată in telegramele tovară
șului Chivu Stoica către pri
mul ministru ad-interim al 
Congoului. Antoine Gizenga și 
președintelui Consiliului de 
Securitate. Mir șa va crimă din 
Congo aruncă o puternică lu
mină asupra tragediei care de 
luni de zile sfîșie trupul aces
tei țări. Ea demască încă o da
tă fața mînjită de singe a co
lonialismului muribund. Re
volta noastră este cu atît mai 
mare cu cțît aceste crime mon
struoase au fost tolerate și 
încurajate de acțiunile coman
damentului O.N.U. O grea răs
pundere apasă asupra lui Dag 
Hammarskjoeld care s-a do
vedit o unealtă supusă a colo
nialismului șț imperialismu
lui, devenind complice la a- 
sasinarea lui Patrice Lumum
ba și a tovarășilor săi de 
luptă.

In încheiere participanții au 
adoptat o telegramă de pro
test adresată d-lui Patrick 
Dean, președintele Consiliului 
de Securitate.

(Agerpres)

secretarul general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, care, 
prin acțiunile sale, a sprijinit 
pe colonialiști și a încurajat 
atrocitățile bandelor lui Mo
butu și Chombe. De aceea 
Hammarskjoeld nu mai poate 
rămîne în funcția de secretar 
general al O.N.U.

în numele studenților de la 
Institutul pedagogic de 5 ani 
a luat cuvîntul studentul A- 
drian Dinescu, care în semn 
de cinstire a eroului național 
al poporului congolez, a citit 
versuri scrise de Lumumba. 
Figura luminoasă a lui Patri
ce Lumumba va rămîne veș
nic în inimile noastre — a 
spus vorbitorul. Tineretul din 
patria noastră sprijină lupta 
dreaptă a poporului congolez 
pentru libertate, independen
ță națională și progres social.

în încheierea mitingului s-a 
dat citire unei telegrame de 
protest adresate Consiliului 
de Securitate al O.N.U. prin 
care se cere condamnarea vi- 
novaților și aplicarea în prac
tică a măsurilor propuse de 
Uniunea Sovietică în Consi
liul de Securitate.

(Agerpres)

Răspunderea
pentru crimele mișelești

revine imperialiștilor
SOFIA 17 (Agerpres). - Asa

sinarea mirșavă a conducătorilor 
poporului congolez, se spune in
tr-o declarație a guvernului bul
gar transmisă de agenția B.T.A., 
atrage atenția asupra necesității 
dezarmării și dizolvării bandelor 
lui Chombe și Mobutu, pedepsi
rii aspre a celor vinovați de fă
rădelegile săvirșite. Trupele și 
personalul belgian care se află 
în Congo trebuie să părăsească 
neintîrziat țara. O.N.U. trebuie 
să condamne cu hotărîre Belgia 
ca agresor și să-i aplice sanc
țiunile necesare în conformitate 
cu Carta O.N.U. Guvernul Re
publicii Populare Bulgaria nu-i 
mai acordă nici un fel de încre
dere lui Dag Hammarskjoeld, 
considerînd 
rămîne în 
general și _ 
nu va mai întreține nici un fel 
de legături

că nu mai poate 
funcția de secretar 

declară că în viitor

cu el.

17 (Agerpres). — 
faptele în față, 

părtașă la crima 
astfel și-a intitu- 
de fond ziarul 

LONDRA 
„Să privim 
Anglia este 
din Congo", 
lat articolul
„Tribune". Analizînd în amă
nunțime poziția guvernului 
englez în diferitele etape de 
evoluție a crizei congoleze, 
săptămînalul demonstrează că 
Anglia a sprijinit de fapt pe 
colonialiștii belgieni și pe 
progeniturile lor din Congo 
— Chombe, Mobutu și Kasa- 
vubu.

REYKJAVIC 17 (Agerpres). 
Toți oamenii cinstiți din Is
landa, ca și din întreaga lume, 
sînt cuprinși de mînie și in
dignare : mercenarii colonia
liștilor au asasinat pe Lu
mumba, primul ministru al 
Republicii Congo, și doi din
tre tovarășii lui de luptă. 
Thorvaldur Thorarinsson, cu
noscut jurist islandez membru

Telegramele 
de protest adresate 

Consiliului de 
Securitate de către 

C. C. al U. T. M., 
Consiliul Național 

al Femeilor și 
Uniunea Ziariștilor 
din R. P. Romînâ
Comitetul Central al Uniu

nii Tineretului Muncitor a 
adresat o telegramă de pro
test Consiliului de Securitate 
al Organizației Națiunilor U- 
nite in legătură cu odioasa 
asasinare de către colonialiștii 
belgieni și marionetele lor 
din Congo — Chombe și Mo
butu — a primului ministru 
al guvernului legal al Repu
blicii Congo, Patrice Lu
mumba, și a tovarășilor săi 
Joseph Okito și Maurice 
Mpolo.

După ce se arată că această 
crimă constituie o încălcare 
evidentă a Cartei O.N.U. și 
a Declarației cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, 
adoptată la cea de-a 15-a Se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.. în telegramă se spu
ne : Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Munci
tor, in numele întregului ti
neret din patria noastră pro
testează cu hotărîre împotri
va acestui asasinat mirșav. 
Cerem Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. să pună ca
păt acțiunilor criminale ale 
colonialiștilor belgieni în 
Congo, să ia măsuri pentru 
dezarmarea bandelor teroriste 
ale lui Mobutu și Chombe și 
pentru pedepsirea exemplară 
a acestor ucigași plătiți, să 
tragă la răspundere pe se
cretarul general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, care 
s-a dovedit a fi complice al 
colonialiștilor, să sprijine ac
țiunile guvernului legal al 
Republicii Congo condus de 
Antoine Gizenga, creînd con
dițiile necesare 
poporul congolez să 
liber de soarta sa.

★
în telegrama Consiliului 

Național al Femeilor se spu
ne printre altele: în numele 
milioanelor de femei din 
patria noastră, cerem Orga
nizației Națiunilor Unite să 
ia măsurț imediate pentru 
severa sancționare a celor 
care an organizat această cri
mă odioasă și care în scopul 
de a putea prelungi exploa
tarea colonială au introdus 
în Congo dominația terorii 
și a bunului plac, fără să le 
pese de suferințele cumplite 
pricinuite poporului congo
lez.

pentru ca 
dispună

★
în telegrama Uniunii Zia

riștilor se spune: Colonia
liștii belgieni și mercenarii 
lor Chombe—Mobutu—Kasa- 
vubu au comis această crimă 
odioasă pentru a smulge din 
mîinile poporului congolez 
și ale altor popoare africane 
steagul libertății și indepen. 
denței lor naționale.

Opinia publică din Romî- 
nia înfierează cu mînie pe 
criminali și pe avocații colo
nialiștilor care la adăpostul 
vorbelor mari rostite la tri
buna O.N.U. despre „drep
turi" și „legalitate" s-au a- 
deverit de fapt complici ai 
asasinilor patrioților congo
lezi și ai dușmanilor libertă
ții popoarelor africane.

(Agerpres)

al Curții Supreme din Islan
da, scrie în numărul din 16 fe
bruarie al ziarului „Thjodvl- 
jinn“ că principala răspunde
re personală și morală pentru 
această crimă revine atît ti
călosului trădător Chombe, cit 
și lui Hammarskjoeld, secre
tar general al O.N.U. El a de 
venit in mod cu totul conștient 
un mercenar mirșav al pu
terilor coloniale în Congo.

ADDIS ABEBA 17 (Ager
pres). — Intr-un articol de 
fond intitulat „Tragedia din

Demonstrații de protest în întreaga lume

au organizat la 
miting de 

împotriva crimelor să- 
de colonialiști in

MOSCOVA 17 (Agerpres).— 
TASS transmite : Studenții 
străini de la Universitatea de 
Stat din Moscova, de pe coli
nele Lenin, 
16 februarie un 
protest 
vîrșite 
Congo.

YORK 17 (Agerpres). 
relatărilor agenției U-

NEW 
Potrivit 
nited Press International, la 16 
februarie studenții dc la Uni
versitatea Michigan au organizat 
o demonstrație în cursul căreia 
au condamnat complotul impe
rialist în Congo. Ei purtau pan
carte pe care scria : „Lumumba 
este o victimă a imperialismu
lui occidental !“, „Misiunea 
O.N'.U. în Congo reprezintă un 
eșec total".

HAVANA 17 (Agerpres). —
La 15 februarie în fața Uni

versității din Havana a avut 
loc o mare manifestație a oa
menilor muncii din capitală, 
la care au participat zeci de 
mii de studenți, muncitori, 
funcționarii liber-profesioniști.

Dezbaterile 
din Consiliul de Securitate 

in problema situației din Congo

Republicii 
consideră 
nu mai 

departe in

O.N.U. și 
el nici un

ora ll>00

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Ședința de după-amiază a 
Consiliului de Securitate care 
discută problema situației din 
Republica Congo a început cu 
cuvîntarea reprezentantului 
Republicii Populare Polone.

Ei a condamnat cu hotărîre 
atitudinea lui Hammarskjoeld 
eare a sprijinit prin toate 
mijloacele acțiunile dușma
nilor poporului congolez.

Guvernul polonez, a decla
rat reprezentantul 
Populare Polone, 
că Hammarskjoeld 
poate rămîne mai
funcția de secretar general. 
Guvernul polonez cere demi
sia lui Hammarskjoeld și de
clară că nu-1 recunoaște ca 
secretar general al 
nu va întreține cu 
fel de relații.

La 17 februarie
(ora New York-ului) Consi
liul de Securitate a reluat dis
cutarea situației din Congo.

Cu o jumătate de oră înain
te de începerea ședinței de 
dimineață a Consiliului de 
Securitate telegraful a trans
mis o nouă știre care prezin
tă chipul respingător al lui 
Hammarskjoeld complice la 
asasinat. După cum transmite 
agenția Associated Press, Tho
mas Kanza, reprezentantul 
guvernului legal din Congo, 
luînd cuvîntul la 16 februarie 
în fața studenților Universită
ții Harvard a declarat că 
Hammarskjoeld știa despre a- 
sasinarea lui Lumumba cu 
mult timp înainte de a se a- 
nunța aceasta. A știut și a tă
cut, ascunzînd acest fapt 
membrilor Organizației Na
țiunilor Unite cînd în Consi
liul de Securitate delegații au 
luat cuvîntul pentru a cere 
eliberarea lui Lumumba.

In cadrul ședinței Consiliu
lui de Securitate, primul care 
a luat cuvîntul a fost repre
zentantul Liberiei. După ce a 
declarat că „moartea lui Pa
trice Lumumba este o trage
die ș;i un lucru rușinos“, dele
gatul Liberiei s-a pronunțat 
de fapt în apărarea lui Ham
marskjoeld, complice la asa
sinat.

Reprezentantul R.A.U., Lut- 
fi, a declarat că întreaga lume 
este indignată de asasinarea 
primului ministru Patrice Lu
mumba și a celor mai apro- 
piați colaboratori ai lui.

Neținînd seama de repeta-

Poporul congolez 
nu poate fi îngenunchiat

Declarafia lui A. Gizenga

STANLEYVILLE 17 ((Ager
pres). — Imperialiștii greșesc 
dacă cred că asasinînd pe 
Lumumba ne vor îngenunchia 
și vor înăbuși mișcarea de eli
berare a poporului congolez. 
a declarat Antoine Gizenga. 
primul ministru ad-interim al 
guvernului legal aj Congou
lui, în apelul adresat poporu
lui, transmis de postul de ra
dio Stanleyville.

Anunțind despre această de
clarație, corespondentul A- 
genției Telegrafice Cehoslova
ce transmite din Stanleyville 
că Gizenga subliniază in 
cest apel că asasinarea 
Lumumba a fost pregătită

a- 
Iui 
de

Congo" ziarul Voice of Ethio
pia" condamnă cu indignare 
asasinarea conducătorului gu
vernului legal ai Republicii 
Congo, Patrice Lumumba și a 
tovarășilor săi de luptă, săvîr
șită de călăii marionetei bel
giene Chombe.

Pentru această crimă abo
minabilă, scrie ziarul, poartă 
o grea răspundere reprezen
tanții O.N.U. și personal Ham
marskjoeld, deoarece inerția 
lor a dus la asasinarea bes
tială a conducătorilor poporu
lui congolez.

Vorbitorii au exprimat ce
rerea unanimă a poporului 
cuban : „Să fie condamnați 
și pedepsiți asasinii lui Lu
mumba, să fie curmată inter
venția colonialiștilor și com
plicilor lor în treburile Con
goului, să fie acordat poporu
lui congolez dreptul de a-și 
hotărî propria lui soartă".Alte țări au recunoscut guvernul Gizenga

VARȘOVIA 17 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Popu
lare Polone a declarat că re
cunoaște guvernul lui Gizenga 
ca singurul guvern legal al 
Republicii Congo.

BAGDAD 17 (Agerpres). — 
La 16 februarie postul de radio 
Bagdad a anunțat că un purtă
tor de cuvin! al Ministerului 
Afacerilor Externe al Irakului 
a declarat că guvernul irakian 
recunoaște guvernul Gizenga ca 
singurul guvern legal al Repu
blicii Congo.

a asasinării 
al poporului 
Lumumba și 

declarat 
Cehoslovaciei,

ca și în întreaga 
Guvernul Republicii 

Cehoslovace con-

ale colonialiștilor

tele hotărîri ale Consiliului de 
Securitate în legătură cu re
tragerea trupelor belgiene din 
Congo, guvernul Belgiei nu 
numai că nu-și retrage trupele 
din această țară ci, dimpotri
vă, sporește efectivul forțelor 
lor armate din Congo, ceea ce 
face ca situația din această 
țară să se complice zi de zi 
tot mai mult. In prezent acolo 
planează pericolul real al unui 
război civil.

Tragica veste 
eroului național 
congolez, Patrice 
a tovarășilor lui, a 
reprezentantul 
Karel Kurka, a stîrnit un val 
de mînie și indignare în Ceho- 
hoslovacia 
lume. 
Socialiste 
damnă cu hotărîre acțiunile 
criminale 
belgieni și ale interpușilor lor, 
cerînd cu insistență ca cei care 
au participat la această crimă 
să fie arestați și pedepsiți 
aspru. Reprezentantul Ceho
slovaciei a subliniat că Ham- 
marskjoeld și comandamentul 
așa-numitelor „trupe O.N.U.“, 
care îi protejează pe bandiții 
de teapa lui Mobutu și Chom- 
be și care i-au lăsat pe con
ducătorii guvernului legal al 
Congoului pe mîna dușmanilor 
poporului congolez, poartă di
rect răspunderea 
nimentele tragice

Hammarskjoeld, 
Kurka, a pierdut 
dere. Guvernul Republicii So
cialiste Cehoslovace a hotărît 
ca pe viitor să nu întrețină 
cu acesta nici un fel de rela
ții.

Reprezentantul Irakului a 
exprimat în numele guvernu
lui și poporului său indigna
rea în legătură cu oribila cri
mă a colonialiștilor care au a- 
sasinat mișelește pe eroul na
țional al poporului congolez și 
pe tovarășii lui.

In ciuda detașamentelor întă
rite ale poliției care înconjurau 
sediul O.N.U., grupuri de demon
stranți negri au apărut în apro
pierea sediului în timpul ședin
ței din dimineața zilei de 17 fe
bruarie a Consiliului de Secu
ritate. Demonstranții scandau : 
„Cine a murit pentru libertate? 
Lumumba !“. „Cine trebuie a- 
runcat afară ? Dag Hammarsk
joeld !". Mtdți pronunțau curen
tul „Dag" ca „dog", ceea ce în 
limba engleză înseamnă „cîine".

pentru eve- 
din Congo, 
a continuat 
orice încre-

către imperialiștii din Belgia, 
Franța, Anglia și Statele Uni
te. Răspunderea pentru 
moartea lui Lumumba, a ară
tat el, o poartă, de asemenea, 
Organizația Națiunilor Unite, 
a cărei atitudine de toleranță 
a permis colonialiștilor și 
mercenarilor lor să săvîrșeas- 
că această fărădelege.

Gizenga a adresat în decla
rația sa transmisă prin radio 
un apel către țările Asiei și 
Africii de a acorda ajutor ur
gent poporului congolez în a- 
ceste clipe grele pentru el.

In știre se arată in conti
nuare că în aceste zile Stan
leyville — reședința temporară 
a guvernului legal congolez 
— se află in doliu.

Populația 
Provinciei Orientale 

saluta declarația 
guvernului sovietic
STANLEYVILLE 17 (Ager

pres). — G. Fediașin. cores
pondentul agenției TASS, 
transmite :

Populația din Provincia O- 
rientală și în special populația 
din Stanleyville a întîmpinat 
cu un sentiment de profundă 
satisfacție declarația guvernu
lui sovietic și declarațiile gu
vernelor altor țări prietene că 
sînt gata să acorde guvernu
lui legal al Republicii Congo 
ajutor și sprijin în lupta lui.

„Poporul congolez, — a de
clarat corespondentului TASS, 
ministrul Comerțului Exterior, 
Bisukiro, — nu are nici o în
doială că poporul sovietic, care 
este prietenul nostru dezinte
resat, și care nu o dată a de
monstrat aceasta in fapt, nu 
va părăsi țara noastră în zi
lele grele ale luptei împotriva 
dușmanilor libertății, păcii și 
progresului".

în tot cursul zilei de 16 fe
bruarie camera hotelului unde 
s-au oprit ziariștii sovietici, 
cehoslovaci și polonezi a fost 
supusă „asediului" din partea 
numeroșilor vizitatori, care 
au considerat drept o datorie 
a lor să ne strîngă mina și 
să ne exprime mulțumiri.

„Știm de mult că sînteți 
prietenii noștri adevărați — 
ne-a spus Kemîșanghe, depu
tat al parlamentului. Astăzi 
acest lucru a fost confirmat 
din nou".

La Stanleyville și în împre
jurimile lui se constată o li
niște deplină, iar în armată 
se menține ordinea și discipli
na. Știrile transmise de presa 
burgheză occidentală că euro
penii din Stanleyville ar fi 
supuși persecuțiilor nu sînt 
întemeiate.

„0 minunată realizare a științei sovietice"
Felicitările adresate lui N. S. 
Hrușciov de către J. Nehru 

și J. Quadros.

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
La Moscova a fost dată publi
cității telegrama trimisă de 
Jawaharlal Nehru lui Nikita 
Hrușciov în legătură cu lan
sarea rachetei cosmice sovie
tice în direcția planetei Ve
nus. „Aceasta este o minuna
tă realizare a științei sovieti
ce și, intr-adevăr, a întregii 
omeniri", scrie Nehru.

★
BRASILIA 17 (Agerpres). — 

Președintele Braziliei Janio 
Quadros, a trimis lui Nikita 
Hrușciov o telegramă în care, 
în numele guvernului și po
porului brazilian, felicită gu
vernul Uniunii Sovietice, pe 
N. S. Hrușciov personal și po
porul sovietic, în legătură cu 
remarcabila realizare a știin
ței sovietice — lansarea navei 
cosmice în direcția planetei 
Venus.

---- •-----

Oamenii de știință 
cer dezarmarea 
generală și totală
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— Eminentul om de știință a- 
merican Linus Pauling, lau
reat al Premiului Nobel, a 
adresat la 16 februarie Orga
nizației Națiunilor Unite o pe
tiție în care îndeamnă toate 
țările să împiedice răspîndirea 
armelor nucleare și să-și în
zecească eforturile în vederea 
realizării dezarmării generale 
și totale.

El a declarat la o conferin
ță de presă că această petiție 
a fost semnată de circa 720 de 
oameni de știință din 28 de 
țări, printre care 38 laureați 
ai premiului Nobel din 15 țări, 
110 membri și membri cores
pondenți ai Academiei națio
nale de științe a S.U.A., 102 
membri și membri corespon
denți ai Societății Regale a 
Marii Britanii și de 21 mem
bri ai Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Linus Pauling a arătat în 
cadrul conferinței de presă că 
în prezent pacea este amenin
țată de o primejdie gravă, iar 
realizarea dezarmării generale 
și totale ar fi unul din mijloa
cele cele mai eficace pentru 
înlăturarea acestei primejdii.

Lupte violente în Laos
HANOI 17 (Agerpres). — 

După o oarecare acalmie in 
Laos au reînceput luptele via
lente. Rebelii care au între
prins o ofensivă in direcția 
Văii Ulcioarelor s-au izbit de 
o rezistență dirză a trupelor 
aliate ale căpitanului Kong Le 
și Patet Lao. Rebelii înregis
trează mari pierderi în oa
meni și echipament militar.

Postul de radio „Vocea Pa
tet Lao" anunță că Ia 15 fe
bruarie detașamente Patet 
Lao au atacat o coloană de 
rebeli care înainta in direcția 
punctului de sprijin Bansen- 
bunmi cu intenția de a ataca

PE SCURT
MOSCOVA. — La 17 fe

bruarie, Mihail Suslov și Otto 
Kuusinen, membri ai Prezi
diului, secretari ai C.C. al 
P.C.U.S., l-au vizitat la spital 
pe William Foster, președin
tele de onoare al Partidului 
Comunist din S.U.A., care se 
află in Uniunea Sovietică 
pentru tratament.

NEW YORK. - Agențiile de 
presă americane anunță că 
rezervele de aur ale Statelor 
Unite continuă să scadă. Ast
fel, arată agenția Asociated 
Press, potrivit statisticilor Bi
roului Federal de rezerve al 
S.U.A., in săptămina care a 
trecut, rezervele de aur ale 
Statelor Unite au scăzut cu 
încă 16.000.000 dolari.

LONDRA. — După cum a- 
nunță agenția Reuter, la 17 
februarie au demisionat nouă 
miniștri liberali din guvernul 
belgian condus de Eyskens. 
După părerea agenției demi
sia celor nouă miniștri în
seamnă de fapt căderea gu
vernului belgian.

Fe-ei din Zurich (Elveția) demonstrînd pentru a li se acorda drepturi politice, de care sint 
lipsite.

Foto : A.F.P.-ZURICH

Un important pas 

în dezvoltarea prieteniei 
sovieto-guineeze 

Comunicatul comun sovieto-guinooz
CONAKRY 17 (Agerpres).

— TASS transmite : A fost dat 
publicității comunicatul co
mun sovieto-guineez în legă
tură cu vizita în Guineea în
tre 11 și 16 februarie a lui 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

L. Brejnev și persoanele 
care l-au însoțit, se spune în 
comunicat, au avut posibilita
tea să constate cu satisfacție 
marile realizări ale poporului 
guineez în construirea țării 
sale cu adevărat libere și in
dependente.

„Cele două părți, se arată 
în comunicat, constată că pre- 
intîmpinarea pericolului unui 
nou război și asigurarea co
existenței pașnice a tuturor 
popoarelor constituie sarcina 
primordială a forțelor iubitoa
re de pace din toate țările". 
Pentru înfăptuirea acestei sar
cini se consideră că este nece
sar să se depună noi eforturi 
pentru a se obține un acord 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală.

Declarația Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, al că
rei proiect a fost propus ini- 

I țial de Uniunea Sovietică este 
, caracterizată în comunicat ca 

„o mare victorie a întregii o- 
meniri progresiste".

„Cele două părți, se spune 
în comunicat, au fost de a- 
cord că agresiunea imperialis
tă împotriva Republicii Con-

Sosirea lui L. I. Brejnev 
în Ghana

ACCRA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 februa
rie, la invitația președintelui 
Ghanei, Kwame Nkrumah, a so
sit la Accra venind din Conakry, 
intr-o scurtă vizită de priete
nie, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
L. 1. Brejnev.

Președintele Nkrumah a sa
lutat cu căldură pe L. I. Brej
nev, exprimîndu.și bucuria pe 
care i-a făcut-o sosirea sa în 
Ghana. El a urat lui L. I. Brej-

din flanc pozițiile Patet Lao. 
In cursul luptei au fost uciși 
20 de rebeli. Restul coloanei 
s-a retras in direcția localită
ții Sala-Puken înconjurată in 
momentul de față de trupele 
Patet Lao. Postul de radio a- 
nunță, de asemenea, că in 
cursul ciocnirii cu grupul de 
rebeli, pe șoseaua numărul 
13, in apropierea orașului 
Vientiane, trupele aliate au 
capturat un ofițer american, 
doi tailandezi și cițiva rebeli.

Trupele aliate in plină o- 
fensivă au înconjurat la sud 
de Sieng-Kuang citeva garni
zoane ale rebelilor.

MOSCOVA. — A apărut vo
lumul 15 al Operelor (com
plete ale lui V. I. Lenin. Vo
lumul cuprinde operele scrise 
de Vladimir Ilici Lenin în 
perioada februarie—iunie 1907.

NEW YORK.—Consiliul secu
rității naționale a anunțat 
la 16 februarie că în cursul 
anului 1960 in S.U.A. au mu
rit din cauza accidentelor un 
număr de 93.000 de persoane 
și alte 9.300.000 au fost ră
nite.

In editura
„Molodaia Gvardia"

In librăriile din Moscova 
a apărut de curind in lim
ba rusă cartea „Carpații 
sint munți tineri" de Ștefan 
Iureș și Carol Roman, în e- 
ditura C.C. al Comsomoiu- 
lui „Molodaia Gvardia".

Lucrarea cuprinde pa
gini din istoria mișcării co
muniste a tineretului din 
Rominia, 

go. camuflată sub steagul 
O.N.U., constituie un pericol 
grav pentru independența a- 
cestei țări și o primejdie direc
tă pentru existența indepen
dentă a tuturor statelor afri
cane suverane".

Declarînd că sprijină cu ho
tărîre și pe deplin singurul gu
vern legal al Congoului, con
dus de Gizenga, cele două 
părți își exprimă „nemulțumi
rea și indignarea profundă" 
în legătură cu asasinarea săl
batică de către colonialiștii și 
agenții lor a primului minis
tru Patrice Lumumba. „Răs
punderea pentru această cri
mă josnică revine guvernului 
colonial al Belgiei, aliaților 
săi și secretarului general al 
O.N.U.", se spune în comuni
cat.

în comunicat se subliniază 
eficiența colaborării sovieto- 
guineeze în domeniul econo
mic, științific și tehnic. Par
tea sovietică a declarat că 
este gata să lărgească livrarea 
către Republica Guineea a 
mărfurilor necesare ei, îndeo
sebi mașini și utilaje, produse 
petrolifere, bunuri de consum 
și produse alimentare, precum 
și să sporească achizițiile de 
mărfuri, tradiționale pentru 
exportul guineez.

După cum se arată în comu
nicat. cele două părți consi
deră vizita lui L. Brejnev în 
Republica Guineea „ca un nou 
și important pas în dezvolta
rea prieteniei dintre cele două 
popoare".

nev bun venit pe pămîntul Gha
nei.

In cuvîntarea sa L. 1. Brej
nev a adresat poporului ghanez 
bune urări din partea Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a guvernului Uniunii 
Sovietice și a întregului popor 
sovietic. Vă transmit cu o deose. 
bită plăcere, a spus L. I. Brej. 
nev, un sincer salut din partea 
marelui prieten al popoarelor 
africane Nikita Sergheevici Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Pe întreg parcursul de la ae
roport la reședința înaltului 
oaspete, mii de locuitori ai 
Accrei au salutat cu călduri pe 
președintele Prezidiului Sarieta. 
lui Suprem al UJU5.S. fi pa 
președintele Nkrumah.

In alegerile din Iran 
patru din cinci 

alegători nu s-au 
prezentat la vot
LONDRA 17 (Agerpres). 
Ziarul „Times" a publi

cat la 17 februarie un arti
col consacrat recentelor a- 
legeri din Iran in care se 
ocupă de lipsa de interes 
a alegătorilor față de de
semnarea reprezentanților 
lor în parlament. După cum 
arată ziarul „numeroși ale
gători nu s-au prezentat la 
vot deoarece nu aveau nici 
un fel de atracție pentru 
nici unul dintre candidați".

„Ce a făcut ca atit de 
mulți alegători, uneori 
chiar patru din cinci, să nu 
se prezinte la urne ? — se 
întreabă ziarul. Unul din 
răspunsuri este că nu erau 
de loc dornici de a-i vota 
pe candidații care s-au pre
zentat''. Opoziția cea mai 
activă — adaugă ziarul — 
este Frontul Național din 
care fac parte partizanii lui 
Mossadîk și grupuri de 
stingă, dar membrii aces
tuia nu au avut dreptul 
să-și prezinte candidați la 
alegeri decit ca „indepen
denți". Sentimentul general 
este că cele două partide 
principale, Melliun și Mar- 
dom își vor impărți influ
ența între ele și că puterea 
reală va rămîne în mîinile 
șahului și de aceea nu mai 
merita ca lumea să se oste
nească să voteze.
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