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lui Bot osc

leu fructificat”

tineretului

soarele

(Agerpres)

„Nici un leu risipit 
fiecare

Aplicînd inițiativa 
Nici un leu risipit - 

fiecare leu fruct'fi- 
c,at“ pornită din rin- 
dul utemiștilor de la 
Uzina de utilaj pe
trolifer „1 Mai - 
Ploiești, tinerii din 
întreprinderile, rafi
năriile și schelele 
petroliere din regiu
ne obțin bune rezul
tate in muncă.

Tinerii 
nele 
Cimpina, 
goviște 
folosind 
piese de 
da turnării in forme 
întărite cu bioxid de

de la uzi- 
metalurgice 
Sinaia, Tîr- 
și Ploiești, 

la unele
oțel meto-

carbon in cochile și 
sub presiune, in lo
cul forjării libere, ob
țin lunar o economie 
de 130 tone de me
tal ; timpul de pre
lucrare a pieselor 
se reduce cu 50 fa 
sută.

La rafinăriile plo- 
ieștene, tinerii au 
economisit in primele 
patru luni combus
tibil și chimicale in 
valoare de peste 
1.000.000 lei, iar cei 
din schelele petro
liere ou colectat din 
bataluri și puțuri 
însemnate cantităti 
de țiței și parafină.

Tinerii de la uzi-

nele textile „Dora- 
banțu" din Ploiești, 
„Postav"-Azuga și 
„Ivânuț Constantin" 
din Brănești cu re
dus consumurile spe
cifice, realizind eco
nomii de mcteriale 
din care se pot țese 
peste 1-500 metri țe
sături.

Bilanțul realizărilor 
obținute pe primele 
patru luni arată câ 
prin aplicarea ace
stei inițiative tinerii 
din regiunea Ploiești 
au reaiizat anul a- 
cesia economii in 
producție in va
loare de aproape 
7.000.000 iei.

Dumitru Dona, muncitor la Uzinele ,,Electroputere“ din Craio
va este unul dintre fruntașii în lupta pentru produse de cali
tate. lată-l, in fotografie, luări r.ă la izolarea motorului de 40 

KW
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a de pomi

întreținerea culturilor
In raionul Botoșani 30 de 

gospodării agricole colective 
au terminat prima prașilă la 
floarea-soarelui La multe 
gospodării colective, printre 
care si cele din comunele 1 
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Luind cuvîntul acad. D. Vi 
SKOBELȚ1N a spus :

Sînt sincer bucuros că mi-a 
revenit cinstea să înmînez 
Premiul internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare" lui Mihail Sadovea- 
nu, marele scriitor romîn, 
eminent activist pe tărîm ob
ștesc, înflăcărat luptător pen
tru pace, om cu un suflet 
mare și mult curaj.

Pot să vă asigur, dragă prie
tene, că vestea că vi s-a de
cernat acest premiu a fost pri
mită cu profundă satisfacție 
și cu mare bucurie de milioa
ne de oameni de bună credin
ță din întreaga lume.

Trăim într-o epocă cînd miș
carea milioanelor de oameni 
ăe pe glob pentru preintîmpi- 
narea războiului, pentru co
existență pașnică capătă o în
semnătate deosebită. Lupta 
pentru pace și prietenie între 
popoare a cuprins masele 
largi populare de pe toate con- 

ntele. Existența sistemului 
dial socialist constituie un 

p^.errtic sprijin ih lupta po
poarelor pentru pace. Uniunea
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Minereu mai mult, 
mai bun

LECȚII LEGATE DE NEVOILE PRODUCȚIEI
Pe marginea conținutului cursurilor de ridicare a calificării profesionale

a tinerilor de la Combinatul siderurgic - Hunedoara

La Hunedoara se desfășoară cu entuziasm 
și putere bătălia pentru oțel și laminate 
mai bune și mai multe, pentru îndepli

nirea sarcinilor trasate de partid.
Pentru a face insă față cu succes acestor 

sarcini, tinerii din Combinatul Siderurgic din 
Hunedoara învață mult și cu pasiune. învață 
cu sîrguință de Ia muncitorii vîrstnici cu mai 
multă experiență, învață ca orice școlar din

cărți și din manuale de specialitate în cadrul 
cursurilor de ridicare a calificării.

In combinai sînt 128 cursuri de ridicare a 
calificării care cuprind aproape 3.000 de ti
neri. Ce cunoștințe capătă tinerii la aceste 
cursuri de ridicare a calificării profesionale ? 
Iată întrebarea la care caută să dea răspuns 
raidul nostru 
toare, secții și

întreprins prin diferite sec- 
ateliere ale combiaatului.

Ce stă la baza
TTOi încerca să povestesc în 
| aceste rinduri despre un 

album de fotografii și des
pre niște dealuri.

Cred că oricine, ureînd Parîn- 
gul și privind de acolo, 
iuri de piatră, jos 
înspre Strehaia, ar 
avea impresia că se 
află în fața unei mări 
ciudate, veșnic cu
prinsă de furtună, ce 
ridică statornic în 
zare uriașe valuri de 
culoare verzuie. A- 
cesfea sînt dealurile 
subcarpatice oltene. 
Cindva ele erau lo
cul codrilor cei deși 
și negri. Dar pădu
rile — moșii boie
rești — au dispărut 
mereu, copac după 
copac, 
durea, 
acopereau de mără- 
cinișuri fără putin
ță de a opri eroziunile. ___
dealuri din această parte a țării 
își frag numele de la foști pro
prietari de moșii; pe cele mai 
multe însă oamenii le-au botezat 
după forma ce o căpătau în ur
ma vitregirii lor de bogăția pă
durilor. Așa sînt Dealul Vîrtopului 
— imens obraz de băfrîn — pe 
care apele duceau la vale pămîn- 
tul, brăzdindu-l adine, Dealul Ciu- 
percenilor pe care nu creșteau 
în urma ploilor decit ciuperci, Dea
lul Roșu cu fața sa cărămizie, con
siderat pină nu de mult ca avînd 
solul cu fotul degradat din cauza 
eroziunilor etc. etc.

Așa apărea, nu cu multă vre
me ■ în urmă, o bună parte din 
fața dealurilor Tg. Jiului.

Și acum să revenim la albumul 
de care vorbeam la început. Al
bumul acesta aparține Comitetului 
raional U.T.M. Tg. Jiu. Firește, 
fiecare știm cum arată un album 
de fotografii. Dar iată că pe co
pertă albumul nostru poartă ur
mătoarea inscripție : „Album-șta- 
fetă", iar pe prima pagină se află 
explicația 
partidului 
De unde 
cesta nu 
prin satele raionului adunînd în
tre copertele sale aspecte ale 
muncii tinerilor care luptă, la 
chemarea partidului, pentru 
schimbarea înfățișării raionului lor. 
Să ne oprim la una dintre ele. 
Și anume la aceea care înfățișează 
pe tinerii din comuna Ciuperceni 
atlați la muncă patriotică pe Dea
lul Vîrtopului. Sub ea — o ex
plicație 
„Tineri 
Dar cît 
zullatul 
din toamnă, cînd a început ac

țiunea, și pînă în această primă-

Pierind pa- 
dealurile se

din ste-

Unele

de fond: „Raportăm
din realizările noastre", 
se vede că albumul a- 
stă locului, ci colindă

cit se poate de simplă: 
brigadieri sădind pomi", 
de impresionant este re- 

muncii lor I Gindifi-vă:

vară, brigăzile ufemiste de mun
că patriotică din Ciuperceni au 
plantat peste 5000 pomi. Acea
sta înseamnă săpatul a 5000 de 
gropi după un plan bine chib
zuit, sădirea cu grijă a 5000 de 

puiefi, pregătirea a 
5.000 de tutori, plus 
văruitul, plus udatul 
fiecărui pom în di
minețile din zilele 
călduroase ale lunii 
martie. La Vîrtop se 
vor planta încă 100 
hectare cu pomi 
fructiferi. In fiecare 
zi din toamna trecu
tă și din această pri
măvară, pe Dealul 
Vîrtopului, țuguiat 
ca o căpi(ă de fin, 
a fluturat cînd unul, 
cînd altul 
drapelele 
utemiste 
patriotică 
ieșeau 

prin rotație). A 
că încordată dar plină de 
fuziasm, de tinerețe. Se cuvine să 
dăm aici măcar cîfeva nume de 
comuniști și ufemiști ca Constan
tin Becheritu, Ion Mergea, Dumi
tru Popescu, Ion Pavel, Milica 
Milcu, Dumitru Fomefescu care 
și-au pus și-și pun tot sufletul în 
această frumoasă acțiune. La

V. BĂRAN

programei 
analitice ?

Discut cu maistrul atelie
rului tovarășul Aurel Mihăi- 
lescu.

— Toți trebuie să învățăm, 
spune el, și cu atît mai mult 
cei tineri. Avem pentru acea
sta toate condițiile și proble
ma se pune ce anume trebuie 
să învățăm, de unde ne ins
pirăm noi, organizația U.T.M.,

cei care răspund de ridicarea 
calificării 
cînd ne-am 
trundem cît 
meseriei.

Programa 
lui de ridicare a calificării 
de la atelierul de strungărie 
de la laminorul de 800 mm 
a izvorât din nevoile pe care 
le are producția, «a urmă
rind ridicarea calificării tine
rilor tocmai cu acele cunoș
tințe necesare rezolvării unor 
anumite probleme ale pro
cesului de producție. în ate
lier cel mai frecvent reper

tinerilor atunci 
hotărît să pă- 

mai mult tainele

analitică a cursu-

care se prelucrează îl consti
tuie cuzineții. Ei trebuie exe
cutați corect, păsuiți corect, 
și apoi folosiți corect căci de 
aceasta depinde într-o bună 
măsură însăși funcționarea 
agregatelor de la laminoare, 

programa analitică a 
cu strungarii s-au 

de aceea mai multe 
privire la cuzineți, 

alte ateliere din ca-

în
cursului 
introdus 
lecții cu

Și la 
drul laminorului de 800 mm. 
s-a ținut seama, în alcătuirea 
programei analitice, de ceea 
ce reclamă locul de muncă, 

necesitățile producției.

dintre 
brigăzilor 

de muncă 
(brigăzile 

la muncă 
fosf o mun- 

en-

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada artistică de agitație 
din secția strungărie a Fa
bricii de rulmenți din Bîrlad, 
condusă de tov. Rainea Ni- 
colae, în timpul repetiției 

unui nou spectacol.

Foto : S. NICULESCU

întrebat în ce constă secretul 
producțiilor mari de lapte care 
s-au obținut în ultimii ani la 
ferma de vaci a gospodăriei de 
stat Peștera, raionul Medgidia, 
directorul acestei unități agrico
le, tovarășul lancu Gilcă a răs
puns : e vorba de asigurarea 
unor produși de mare valoare 
prin selecție, de furajarea ra
țională și de cadrele calificate 
care lucrează în acest sector. La 
drept vorbind, problema numă
rul unu o constituie oamenii, 
pentru că de ei depind și cele
lalte condiții. Cine sînt acești 
îngrijitori care în 1960 au reu
șit să ridice producția cu 313 li
tri pe cap de vacă furajată față 
de anul precedent, realizind o 
producție medie de 4141 litri ? 
Răspunsul îl poți afla de la ori
care dintre muncitorii gospodă
riei. La fermă lucrează o briga
dă de tineret. Brigada are o 
existență de cîțiva ani. Cu patru 
ani în urmă, cînd la această 
fermă au venit să lucreze tinerii 
Bogdan Nicolae și Crețu Marin,

Muncitorii din minele de fier 
din întreaga țară au dat pină 
acum, peste plan, mai mult de 
ZMW tone de minereuri in 
contul angajamentului anual 
de 50.M0 tone luat in între
cerea socialistă. Conținutul in 
metal al minereului livrat fur
nalelor in primele 4 luni din 
acest aa a fost mai mare in 
medie ca 3 la sută decit era 
planificat

La succesele dobindite pină 
acum au contribuit în mod 
deosebit brigăzile de înaintări 
rapide constituite in fiecare 
exploatare minieră, care desfă- 
șurind întrecerea socialistă sub 
lozinca „mai repede spre ză
cămintele de minereuri ', au 
grăbit darea in exploatare a 
unor noi orizonturi. La mina 
Ghelar, de exemplu, ca urmare 
a activității rodnice a celor 5 
brigăzi dc înaintare rapidă s-a 
realizat în luna aprilie o vi
teză medie de săpare a gale
riilor superioare cu 3 mi față 
de viteza atinsă in primul tri
mestru al anului. Folosind din 
plin capacitatea perforatoare
lor, mașinilor electrice și pne
umatice de încărcat și a altor 
mijloace de mecanizare cu 
care sînt dotate aceste brigăzi 
au reușit să dea în exploatare 
inainte de termen mai multe 
straturi de minereu și să re
ducă totodată prețul de cost 
planificat 
galerie cu

Multe necazuri aveau de pil
dă, laminatorii din pricina 
lingourilor arse. Era evident 
că necazul venea din lipsa 
unei calificări suficiente a 
unor muncitori tineri de la 
cuptoare.

. — Să prevedem, a spus 
eonducerea secției, la cursul 
cu cuptorarii mai multe lecții 
despre încălzirea oțelurilor 
speciale în cuptoare. Cuptora
rii noștri nu cunosc amănunțit 
efectul încălzirii asupra cali
tății lingourilor.

Și s-au prevăzut asemenea 
lecții, s-au făcut și demons
trații practice privind regla
rea focului cu șuberele efec- 
tuîndu-se manevrări la două 
cuptoare. S-a văzut atunci 
cum trebuie să se mențină 
temperatura în cuptor în așa 
fel ca blocurile de oțel să nu 
se mai ardă. S-au introdus 
multe lecții despre încălzirea 
oțelurilor aliate și speciale 
etc. Rezultatul apropierii te
maticii cursurilor de nevoile 
practice ale producției a fost 
cel așteptat. în prima lună 
de la începerea cursului pro
centul de lingouri arse a scă
zut cu 70 la sută. Lecțiile 
legate de producție au dus 
deci la o evidentă creștere a 
calificării tinerilor, la o spo
rire a eficacității muncii lor.

Și la alte secții — la lami
norul de 650 mm., la oțelărie 
etc. — din combinat, s-a ținut 
de asemenea cont în alcătui
rea programelor analitice de 
nevoile producției.

Cine întocmește 
programa

Comitetul de partid al 
Combinatului a indicat con- > 
ducerii secțiilor, organizațiilor

U.T.M., comitetelor sindicatu
lui să țină seama în alcătui
rea programelor analitice de 
nevoile pe care le are fiecare 
loc de muncă, fiecare sector, 
secție și chiar fiecare tînăr. 
După’ cum am văzut, progra
mele analitice ale cursurilor 
din multe secții au ținut sea
ma de aceste indicații. Dar 
practic cum au procedat con
ducerile secțiilor și comitetele 
sindicale, ajutate de comite
tele U.T.M., cum au des
coperit ele care sînt cele mai 
stringente nevoi ale produc
ției ?

— Era clar că singură con
ducerea secției, ne spune in
ginerul ' “ ‘ 
la laminorul de 650 
nu putea întocmi 
gramă analitică 
să, corespunzătoare 
secției. S-a cerut 
sprijinul, și sfatul organizației 

‘ inginerilor, 
muncitorilor

Albuțiu Teodor de 
mm., 

o pro- 
judicioa- 
nevoilor 

de aceea

pe metru liniar de 
50 de lei.

(Agerpres)

pentru noul

FERMA- ȘCOALA
producția era încă destul de 
mică. Mai mult decit învățase 
din deprinderile obișnuite nu 
știa nici unul dintre îngrijitori. 
Dar ei îndrăgiseră această me
serie și le plăcea să îngrijească 
animalele. De aceea Bogdan Ni- 
colae l-a adus la fermă și pe 
fratele său mai mic, Vasile, pe 
încă doi prieteni, frații Stoica A- 
lexandru și Gheorghe. Călin Du
mitru, care lucra la altă secție, 
a venit și el aici și astfel s-a 
format brigada de la ferma de 
vaci, confirmată în adunarea 
generală U.T.M. și aprobată de 
conducerea gospodăriei.

Lucrul de căpetenie cu care 
brigada a pornit la treabă a 
fost învățătura. Tînărul inginer 
zootehnist, Șchiopu Gheorghe,

proaspăt absolvent al facultății, 
s-a angajat în fața organizației 
de bază U.T.M. să-i ajute pe 
tinerii îngrijitori de animale să-și 
însușească temeinic regulile zoo
tehnice ; înaintate. Le-a demon
strat astfel necesitatea cunoaș
terii caracteristicilor fiecărui a- 
nimal, i-a ajutat să alcătuiască, 
în funcție de aceasta, rațiile a- 
limentare, le-a împărtășit treptat 
tot mai multe din cunoștințele 
lui.

in iama aceea cercul zooteh
nic în care s-au ținut 16 lecții 
a cunoscut o frecvență bună și 
o participare plină de interes a 
tinerilor la discuții.

Loturile pe care le avea fer
ma atunci, cu 3-4 ani in urmă, 
nu erau de foc omogene din

punct de vedere ol rasei și- al 
producției. Ideea de la care s-a 
pornit însă și care le-a fost in
suflată tinerilor a fost aceea că 
totul depinde de ei, de pasiunea 
lor in muncă, de priceperea lor. 
Și astfel, în 1958 producția me
die de lapte pe întreaga fermă 
□ ajuns aproape la 3000 de li
tri pe cap de vacă furajată.

Ferma și-a asigurat singură 
materialul reproducător existent 
în. prezent, cu caracteristici va
loroase. Absolut toate cele 100 
de vaci ale gospodăriei sînt în 
prezent din rasa Roșie de stepă, 
in același timp gospodăria a în
ceput să furnizeze tineret de 
prăsiiă, gospodăriilor colective 
din jur.

Acestea ar fi pe scurt realiză-

Peste puține zile încep exa
menele. Studenții se pregă
tesc intens. Lucrările prac
tice de laborator îi ajută 
mult în aprofundarea cunoș
tințelor. în fotografie: stu- 
denți ai Institutului de mine 
din Petroșani în laboratorul 

de măsurători electrice.

Foto : I. IONESCU

rile brigăzii de tineret de la 
ferma de vaci a gospodăriei de 
stat din Peștera, în anii trecuți. 
Producția obținută anul trecut, 
de 4.141 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, este destul de 
mare, dar tinerii nu vor de loc 
să rămînă aici. La adunarea ge
nerală U.T.M., care s-a ținut la 
începutul lunii martie a anului 
acesta, după apariția în presă a 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea partidului, ei și-au 
luat angajamentul de a depăși 
producția medie planificată în 
acest an cu 200 litri pe cap de 
vacă furajată ; Bogdan Nicolae, 
care a obținut deja producția 
de 4200 litri anul trecut, s-a an
gajat să ajungă în acest an la

GEORGE MIHAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

de partid, al 
maiștrilor ' și 
vîrstnici.

Șeful secției a
mai mulți ingineri de la lami
nor indieîndu-le să facă pro
puneri, fiecare în specialitatea 
sa, pentru cursurile de ridicare 
a calificării. Au participat 
astfel Feneșan Octavian, . in
giner la cuptoare, Ionescu 
Dumitru, maistru principal la 
linia de laminare, Ilca. Ion, 
inginer la întreținerea meca
nică, și alții. Comitetul U.T.M., 
membrii birourilor U.T.M., au 
stat de vorbă cu mulți tineri, 
i-au consultat le-a cerut păre- 

. rea în legătură cu ce ar trebui 
să afle la cursurile de ridicarea 
a calificării și au comunicat

convocat pe

I. BODEA

Cadre 
complex petrochimic 

de la Borzești
Școala de 

la Borzești 
meroase cadre de muncitori 
calificați și maiștri pentru 
unitățile noului 
trochimic de pe 
șului.

Din anul 1957 
această școală a fost absolvită 
de mai multe sute de opera
tori cliimiști, mecanici pentru 
aparate și instalații chimice și 
numeroși maiștri, care lucrea
ză acum în Combinatul, chi
mic de la Borzești sau la ra
finăria din onești. In prezent, 
aid învață pentru a deveni 
operatori la noul Combinat 
de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice 220 de elevi și 
50 de maiștri. Incepînd cu 
acest an, școala pregătește o- 
peratori și pentru industria 
maselor plastice și Uzina de 
fire și fibre sintetice de la Să- 
vinești.

petrol-chimie de 
pregătește nu*

complex pe- 
Valea Trotu-

și pină acum,

(Agerpres)(Continuare în pag. a 2-a)



Educația fizică
in parcuri

D», Și ia parcuri se poate 
face educație fizică, ob- 
ținfody-se rezultate 

foarte bune pentru sănătatea 
și pregătirea fizică a tinere
tului. Aceasta, cu atit mai 
mult, dacă ținem seama de 
condițiile optime ce le oferă 
frumoasele parcuri ce s-au 
amenajat atit în Capitală cit 
și în toate orașele din țară.

Mult timp s-au considerat 
parcurile doar ca un loc de 
odihnă pasivă, ceea ce s-a 
dovedit a fi neîondat. Știința 
ne arată că odihna activă este 
net euDerioară odihnei pasive, 
reușind nu numai să refacă 
organismul după o zi de acti
vitate intelectuală sau fizică, 
dar șă-1 influențeze în bine 
și să-i îmbunătățească func
țiunile. Experimentările efec
tuate în unele parcuri din 
Capitală au dovedit în prac
tică valabilitatea acestei orien
tări, scoțind astfel in evidență 
necesitatea completării activi
tăților din parcuri și cu edu
cația fizică. De reținut insă 
faptul că practicarea educa
ției fizice în formele ei varia
te nu se poate face la întâm
plare, oricum, ci ea trebuie în
drumată în mod sistematic și 
cu competență pentru a se 
obține rezultate favorabile.

Pentru a veni în sprijinul 
vizitatorilor din parcurile 
mari din Capitală, Consiliul 
U.C.F.S. al orașului București, 
cu sprijinul comitetelor U.T.M. 
și al Consiliilor U.C.F.S. ale 
raioanelor I. V. Stalin și 23 
August, au procedat, prin 
munca patriotică a brigăzilor 
utemiste, la amenajarea în 
acest scop a parcurilor de 
cultură și odihnă „I- V. Sta
lin" și „23 August", dotindu-le 
cu materiale corespunzătoare.

în ambele parcuri s-a orga
nizat cite o bază sportivă com
plexă accesibilă masei largi 
de vizitatori zilnici- în fie
care din acestea, activitatea 
este îndrumată de cite un 
specialist cu calificare supe
rioară, zilnic între orele 9—12 
și 16—20, punîndu-se la înde- 
mîna vizitatorilor materiale 
sportive și dîndu-se indicații 
cu privire la practicarea co
rectă a exercițiilor fizice.

Baza sportivă de mase din 
aceste parcuri satisface în 
bună măsură cerințele tuturor 
categoriilor de virstă. Copiii 
între 3—12 ani au la dispoziție 
în aer liber și în cele mai 
pitorești locuri (în Parcul ,,L 
V. Stalin") bărcuțe zburătoa
re, tobogane cu alunecare, lea
găne, roți orizontale, spaliere, 
scări fixe oblice și orizontale, 
paralele, inele, bare fixe — 
cu dimensiuni adaptate parti
cularităților și dezvoltării co
piilor. Atit la aceste aparate 
cît și în spațiul liber amena
jat special cu ziduri pentru 
escaladare, copiii primesc în
drumările necesare pentru o 
activitate corectă, variată și 
cu efecte bune asupra sănă
tății și dezvoltării capacității 
de mișcare.

Pentru tineri și adulți, în 
ambele parcuri, dorința de a 
desfășura o activitate mai di
namică și organizată se poate 
realiza pe terenurile de fot
bal, volei, baschet și atletism; 
pa care le cuprinde baza spor
tivă de masă, punîndu-li-se Ia 
dispoziție materialele necesare 
(mingi de fotbal, volei, bas
chet, greutăți, ștachete etc.). 
Aici activitatea se desfășoară 
pe echipe și grupe ținîndu-se 
seama de particularitățile de 
vîrstă și sex. Specialiștii în
drumă participarea vizita
torilor în așa fel incit fără a 
se pierde dorința de distrac
ție să șe obțină totuși o acti

(Urmare clin pag. l-a)

cerințele tinerilor tovarășilor 
care întocmeau programa ana
litică. Toate propunerile au 
fost văzute apoi de către co
mitetul de partid. Conducerea 
secției s-a îngrijit apoi și de 
alegerea cu grijă a celor care 
trebuie să predea lecțiile în 
cadrul cursurilor. Comitetul 
U.T.M. a recomandat comite
tului sindicatului și conducerii 
secției lectori pe cei mai pre
gătiți maiștri și ingineri, a 
stat de vorbă cu ei indieîn- 
du-le ca lecțiile să aibă un 
pronunțat caracter practic, 
cu exemplificări concrete din 
procesul de producție.

Ținerea lecțiilor, ale căror 
teme erau elaborate de un 
colectiv atit de larg și com
petent, izvorîte din necesită
țile fiecărui loc de muncă, a 
avut o mare eficiență asupra 
producției, în ridicarea cali
ficării tinerilor. Toți tinerii 
din brigada lui Adrian Balaș, 
de pildă, care urmează la 
cursurile de ridicare a califi
cării au reușit să scadă pro
centul de rebut sub cifra ad
misă și să devină brigadă 
fruntașă pe laminor.

O datorie 
a comitetului 

U. T. M.
Din păcate însă nu toate 

organigațiile U.Ț.M. djn com
binat au procedat, în alcătui
rea programei analitice, la 
fel ea cei de la laminorul de 
550 m.m. 

vitate sistematică, regulamen
tară, încadrată în reguli fizio
logice și igienice. în felul a- 
cesta șe obțin efecte educative 
obișnuind vizitatorii eu nor
mele de practicare coreetă a 
exercițiilor fizice.

întreaga activitate ce șe 
desfășoară pe baza sportivă 
din parcuri urmărește pe prim 
plan realizarea odihnei aetjve 
a tineretului și oamenilor 
muncii, dar in același timp 
prin conținutul ei și prin în
drumarea dată se urmăreșie 
și dezvoltarea unor calități și 
deprinderi aplicative necesare, 
ca: mersul corect, alergarea 
în condiții variate, sănturile 
peste obstacole, orientarea in 
spațiu in condiții diferite etc. 
De asemenea, obișnuirea cu 
practicarea corectă a unor 
discipline sportive ca: fotba
lul, handbalul, baschetul, 
gimnastica precum și înțele
gerea necesității respectării 
unor cerințe fiziologice și igie
nice ca : încălzirea înainte de 
a participa in joc, încheierea 
organizată a jocului, folosirea 
unui echipament adecvat ac
tivității, pentru evitarea trans
pirației abundente etc.

Duminica in aceste parcuri 
se organizează diferite între
ceri, pe probe și pe categorii 
de vîrstă cu trotinete, trici
clete, biciclete, de asemenea se 
organizează meciuri intre e- 
chipe de străzi, sau cartiere 
la fotbal, volei, concursuri de 
atletism etc.

Roiul organizațiilor de pio
nieri și U.T-M. in această pri
vință constă în principal în 
popularizarea in școli si între
prinderi a programului acti
vităților din aceste parcuri și 
mobilizarea in timpul liber a 
unui număr cît mai mare de 
tineri la baza sportivă de 
masă. De asemenea cu îndru
marea consiliilor U.C.F.S. ra
ionale — prin muncă volun
tară — se pot amenaja astfel 
de baze sportive de mase în 
toate parcurile.

Avîndu-se în vedere faptul 
că procesul de pregătire în 
parcuri, respectiv munca dusă 
de specialiști, este foarte com
plicată, datorită particularită
ților diferite ale vizitatorilor 
— vîrstă, sex, nivel de pregă
tire fizică etc. - organizațiile 
U.T.M. sint chemate să spriji
ne activ mobilizarea tinerilor 
din cartierele învecinate par
cului pentru a-și petrece 
timpul liber în parc. în felul 
acesta se pot organiza echipe 
cu o componență stabilă, 
dîndu-se posibilitate unei 
munci cu caracter continuu 
care să constituie o comple- 
'tare și o întărire a cunoștin
țelor și deprinderilor dobân
dite în lecțiile de educație fi
zică din școală.

în unele orașe din țară e- 
xistă parcuri care dispun de 
baze sportive de mase cu a- 
menajari complexe, însă acti
vitatea este slabă datorită in
suficientei preocupări pentru 
mobilizarea tineretului în ve
derea folosirii timpului li
ber în mod util sănătății. Așa, 
de exemplu, în parcul Uni
versității S,V. Babeș" din Cluj; 
care dispune de mai multe 
terenuri de fotbal accesibile 
masei de vizitatori, precum și 
de un colț pentru copii, ame
najat cu instalații complexe, 
activitatea nu se ridică la ni
velul condițiilor create. De a- 
semenea orașele Buzău, Gher
la ș.a. dispun de parcuri natu
rale, unde se pot face amena
jări sportive utile.

Prof. CHERTEȘ EFREM 
cercetător științific principat 

la I.C.F.

LECȚII LEGATE DE NEVOILE PRODUCȚIEI
Tael Ion; secretarul comi

tetului U.T.M. de la Atelie
rul mecanic al Combinatului 
a ridicat nedumerit din u- 
meri :

— Păi, să vedeți, ne spune 
el, despre ce conținut să vă 
spun cînd la noi nici nu s-au 
deschis cursurile ? S-au făcut 
numai tematicile la unele me
serii.

Și secretarul ne arată cî- 
teva din aceste tematici. La 
strungari: lecții despre scule, 
filetare, instrumente de mă
sură, clasificarea strungurilor 
etc. La frezori : descrierea și 
clasificarea frezelor, scule, 
tăierea roților dințate etc. 
Teme care s-au predat ani și 
ani la rînd și la școala profe
sională și la cursurile de ri
dicare a calificării. Nimic din 
aceste programe nu lasă să se 
întrevadă că programa anali
tică răspunde unei necesități 
actuale a locului de muncă.

Explicația constă în faptul 
că programa analitică a fost 
întocmită de secretarul comi
tetului U.T.M. și șeful atelie
rului mecanic fără a fi con
sultați tinerii, fără a fi con
sultați muncitori cu experi
ență, maiștri, ingineri. Ni
velul de calificare a tinerilor 
din secție e încă scăzut- în 
raport cu necesitățile pro
ducției, se dau ’multe rebu
turi. Putem aminti astfel de 
tineri ca Duma Ion, Cons
tantin I«n, Popinciu Ion, We
ber Wilfried, Bocșițan Ma
rius care au o calificare scă
zută și care practic dau mul
te produse de slabă calitate.

(Tovarășul (Tael ne asigură

Botvinnik din nou 
campion mondial
Meciul pentru titlul mondial de 

șah, care timp de aproape două 
luni a concentrai în jurul său in
teresul amatorilor de șah din în
treaga lume s-a încheiat vineri la 
Moscova odată cu disputarea ce
lei de-a 21-a partide cîștigată de 
Botvinnik la mutarea îi. Scorul 
final al meciului este de 13—8 în 
favoarea marelui maestru Mihail 
Botvinnik care și-a luat astfel o 
strălucită revanșă, recucerind fit
ul de campion pierdut anul tre

cut. După cum se știe, în 1960, 
M'haJ Tal a devenit campion 
mondial învingindu-l pe Botvinnik 
cu 12!/c—*'/j. De data aceasta 
Botvinnik a demonstrat întreaga sa 
măiestrie și a realizat o perfor
manță aproape unică în analele 
camoionafului mondial de șah. Din 
ce e 21 de partide disputate el 
a ciștigat 10 în timp ce Tal a cîș- 
tigat numai 5, alte 6 partide ter- 
minîndu-se remiză.

M.haîl Botvinnik, în vîrstă de 49 
ce ani, inginer energetician și 
doctor in științe tehnice, cucerește 
pentru a cincea oară coroana de 
camo on al lumii la șah. El a ob
ținut pentru prima oară acest titlu 
in anul 1*48.

Fotbal
Vinari le amiază a părăsit Ca

pra a p ec'nd cu avionul la An- 
ka-a, echipa seiecționată de fot- 
ba a R. P. Rom'ne care va înti ni 
ăum n că reprezentativa Turcie . 
Lotu lansa jt: o» romini este a - 
căiuat d n : Veinescu, Dungu (po*- 
lari), Zavoda II, Motroc, Greavu. 
AAac NunveiHer III (fundaș ), Ja
ne Bone, Nunve âer IV (m o- 
caș ), Hațati, Oa.dă. Cans-»--' n. 
Drtoea. I. lecescs. Se*»da ”'cov- 
nicu, Tjraru f na rrtaș). Antrenor- 
ecnipei sînt Gr. Papesc- ș Em. 
Vogi

♦
S-a- e -aas'-e e« a vor 

h-ansm *e e-— " <4 e« la A-cara, 
tncea’nd o n jurul ore 15 45 css- 
iăț^area inii tuni «w«eț O«a e 
oe ’ansa' a ec* ae e sa ae- 
țion-a-e a a L P- Rc—’ne ș Tim- 
c-e-. Se vor Iram— -a a—oe e re- 
prize pe =.-cg-a-L

-*
Echipa '-gos'e-.ă ce fotca io- 

komotnr Zag’ec a îrr - ■ a 'r'5C- 
Vfște ecr pa locală Me-a'jl. Peste 
5.C00 de spectator au . — 
acest joc înche'at cu sccr. ce 
1—0 f!—0) în favoarea ta'ba r - 
lor romini.

Tenis de masă
In cadrul semifinaîe'o' co—oe- 

tifiei de tenis de masă Cupa 
campionilor eurooeni", o 18 mai 
va avea loc la Cluj întîln -ea dh- 
tre echipele C.S.M. Cluj și Rac -.g 
Club de France (Paris). A do-a zi, 
jucătorii francezi vor întîini 1n‘--un 
meci amical o selecționată de ti
neret. (Agerp.-es)

totuși că în curînd cursurile 
se vor deschide.

— Și-i cuprindeți pe toți ti
nerii într-un curs ? — între
băm noi.

— Desigur, răspunde secre
tarul, avem o sală unde încap 
250 de persoane.

— Nu, mă refer la nivelul 
diferit de pregătire al tineri
lor.

— A, răspunde dînsul, toți 
la un loc. Nu le strică tuturor 
să-și împrospăteze cunoștin
țele.

Iată așadar că, în afară de 
faptul că membrii comitetului 
U.T.M. n-au întreprins pînă 
acum aproape nimic pentru 
ridicarea calificării tinerilor, 
însuși secretarul său subesti
mează această problemă, nu se 
interesează ce cunoștințe 
anume va căpăta tînărul la 
aceste cursuri, în ce măsură 
programa analitică răspunde 
necesităților producției, golu
rilor în pregătirea profesiona-, 
lă a tinerilor.

Secția-școală 
și problemele ei
In Combinatul siderurgic 

din Hunedoara există și o altă 
formă prin care tinerii își pot 
ridica calificarea profesională : 
secțiile-șc-oală. Despre ce este 
vorba ? Din două în două săp
tămâni pe diverse locuri din 
secție apare un afiș scris cu 
litere mari în care se anunță 
tema unui referat pe care tre
buie să-l pregătească fiecare 
tînăr, li se indică bibliografia 
și termenul întocmirii lui. Te
mele referatelor sînt diferite, 
pe meserii.

de
de

Exemplu
Se insera cind, după o zi 

muncă, două echipe de munci
tori și tehnicieni topografi de la 
are. e-ul de proiectări al filia- 
ei I.C.P.S.H. Tulcea se îndrep

tau din inima Deltei cu șalupa 
„Proiectantui" către vasul dor- 
m tor. Fusese o zi încordată in 
care, după nenumărate măsură- 
"■ și calcule au schițat trasai 
v. oruiui canal și au găsit locul 
de amplasare a unei noi platfor
me pentru depozitarea stufului.

Deoda'ă insă, șalupa și-a in- 
ce- nit viteza și mai apoi a ră
mas neclintită in mijlocul ape- 
lor. Ce se intim plase ! Motorul 
■cetase să funcționeze. Elicea 
e*a blocată. Aceasta însemna să 

pe șalupă fără să pu
ne odih

cabina
eîteva

ț-cotăm 
tem să 
dm 
OUS«

'.■n. Dar de jos, 
motorului, a ieșit 
clipe mecanicul,

OPE CELE
echipă 
piniști 
ciației 
„Matrons' 
, formată

de al-
a aso- 
sporti- 

i“ din 
Brașov, formată din 
tov. Sărăfeanu Tibe- 
nu, Nemeș Ion, Pa- 
latca Ștefan, Ghinea 
Constantin, Aghițu- 
lesei Mihai și Brekner 
Wilhom au escaladat 
în ziua de 1 Mai, vîr- 
ful Negoiu din masi
vul Făgăraș unde au

montat o plecă in 
cinstea aniversării a 
40 de ani de la în
ființarea Partidului Co
munist din Romînia.

Echipa a înfruntat 
ploaia, vinful puternic 
și ninsoarea, reușind 
să atingă virful Ne- 
goiu, complet învăluit 
în ceafă.

In aceleași condi- 
fiuni grele s-a des’ă- 
țurat și concursul de

în timpul acestui întreg pro
ces de pregătire a referatului 
muncitorii află și-și însușesc 
numeroase cunoștințe noi, în
tr-un cuvînt, își ridică nivelul 
de calificare profesională. Fie
care referat este citit de către 
membrii unei comisii, i se face 
o apreciere, cele mai bune se 
popularizează, se dau ca exem
plu pentru toți tinerii arătîn- 
du-li-se cum s-au alcătuit în 
așa fel ca cei mai slabi să în
vețe de la cei mai bine pre
gătiți profesional.

La sectorul O.S.M. 2 am vă
zut pe un afiș o temă legată 
de elaborarea oțelului necal
mat. De ce tocmai această 
temă ? Pentru că producția a- 
cestui oțel ocupă ponderea cea 
mai mare din producția oțelă- 
riei și pentru că la acest oțel 
procentul de rebuturi întrecea 
procentul admis, iar deseori se 
primeau reclamații de la be
neficiari. Deci, și la secțiile- 
școală, în elaborarea diverselor 
teme pentru referate, se ține 
seama de cele mai stringente 
nevoi ale locului de muncă.

Totuși în legătură cu aceas
tă formă se ridică unele pro
bleme.

— Temele care ni se dau, 
spunea topitorul Bafta Gheor
ghe de la O.S.M. 1, sînt ace
leași pentru cei cu școală pro
fesională și pentru cei care 
abia s-au calificat pe locul de 
muncă. Este clar astfel că ul
timilor le va veni uneori foar
te greu în întocmirea refera
telor, iar în alte cazuri primi
lor le va veni foarte ușor. Este 
evident că temele referatelor 
ar trebui alcătuite diferențiat; 
în raport cu nivelul de pregă
tire al ținerilor.

TÂMÎ
abnegație

comunistul Ion lacovici. Fără 
nici un cuv’nt a schimbat o pri
vire cu căp anul și a dispărut 
pentru puțină vreme după ușa 
r tuită unde ți-a lisat hainele. 
A coborit apoi i.n apa rece ca 
gheața. După ce a căutat ceva 
cu mi.nile. s-a cufundai cu capul 
in apă, odată, de două ori, da 
*rei ori... Tremurind oe frig, cu 
un ultim efort el a reușit să în
lăture cioturile care blocaseră 
elicea.

Comunistul Ion lacovici s-a 
gîndit mai intii de toate la noi, 
ce 10 tehnicieni și muncitori, 
tl știa că pentru noi, obosiți și 
uzi, odihna era o necesitate. 
Altfel, in ziua următoare n-am fi 
pirtirt relua munca în bune con- 

OLIMPIU VLADIMIROV 
dese -e og-trist

o- e"’-e --r s* c* or
ganizat 'n mas v.
Buceg1 la care ec* - 
pa Uz noi ,AAe -e-‘ 
formată din tov 5r- 
gorin Șimion ș Dar 
sescj Ion a ceo 
însemnate e'c—.
pentru a educe c 
colectivului sa»

CONDREA 
BORIS 
seotfar

co’e<al

O altă problemă care te ri
dică cu seețiile-școali acte p 
urmărirea pe parcur» a pro
cesului de alcătuire a retaa- 
telor de către tineri cit și a 
rezultatului concret al acestor 
referate. La O.S.M. 1, de pilcă 
circa 50 de tineri au prezentat 
asemenea referate. Din păcate 
însă trecuseră vreo două săp- 
tămîni și peste referate nu se 
uitase nimeni. Aceasta pentru 
că organizația U.T.M. de aici 
nu s-a interesat de soarta re
feratelor lăsind totul in seama 
inginerilor, a maiștrilor. Or, 
este clar că fără o urmărire 
riguroasă, fără ca organizația 
U.T.M., conducerea secției să 
se preocupe de participarea 
tinerilor la această interesan
tă formă de ridicare a califi
cării, rezultatul nu va fi eel 
scontat.

★

Raidul prin cîteva secții ale 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara a arătat că sînt multe 
organizații U.T.M. care în ac
țiunea de ridicare a pregătirii 
profesionale a tineretului pun 
accentul principal, alături de 
mobilizarea tinerilor, pe con
ținutul lecțiilor la cursurile de 
ridicare a calificării, pe lega
rea acestor lecții de nevoile 
practice ale fiecărui loc de 
muncă. Bine fac, de asemenea, 
acele organizații U.T.M. care, 
în alcătuirea programelor a- 
nalitice pentru cursuri, cerce
tează amănunțit nevoile tine
rilor și antrenează numeroși 
ingineri, maiștri, muncitori cu 
experiență îndelungată în pro
ducție la întocmirea lor. Și 
după cum s-a văzut acest fapt 
aduce firește după sine rezul

T A
N I I

0 zi educativă [v nou in tara banilor"
Freamătul a început încă de 

simbătA seara. Fiecare se pre
gătea pentru a doua zi, eind 
din inițiativa comitetului oră
șenesc U.T.M. a fost organiza
tă „o zi educativă pentru ti
neret".

A doua zi dimineața, din 
toate colțurile Oneștiului, co
loane de tineri se îndreptau 
spre locurile stabilite incă 
dinainte ca puncte de tatii- 
nire. Aproape 3.000 de tineri 
au lucrat la punctele de 
lucru Căluți, Bîlca si Perchiu. 
unde in eintece și veselie au 
plantat 6 ha. eu puieți de ste
jar și au executat lucrări de 
întreținere la plantațiile ti
nere.

Tinerii de ia I.G.O. și școa
la medie au lucrat la amena
jarea parcului din oraș, au 
curățat 30 ha izlaz și au a- 
menajat plaja de pe malul Ca
linului. 110 de tineri de la 
Rafinăria nr. 10, in frunte cu 
’.orarășul Gheorghe Bucioagă, 
«șcretarul comitetului de par
tid. au colectat peste 40.000 
kg. de fier vechi.

Com e și firesc, după mun
că a> urinat și clipe de des- 
uadert. In sala casei de cul- 
tsrâ. peste 400 de tineri au 
aptaada* formațiile artistice 
de amatori care s-an întrecut 
rmd pe riad fa cadru! celui 
de-oi VI-ie» eoacers artistic. 
Apraspe *M de tuMri ac riiie 
■M ttitmtio .PT Mivara* ti _lî 
rmtoa* ezane*. Pa stadian 
a aewt tor ea «ret ta care 
»-*■ tafrweat sportivii de la 
Saatierel 1 cauciuc și Școa
la chimică. iar intre echipele 
de fotbal, handbal in 7 și vo
lei au continuat întrecerile in 
cadrul cupei „8 Mai".

Seara tirziu, după o zi pli
că. tinerii s-au îndreptat fie- 
eare spre blocurile noului o- 
rap uade locuiesc, iar a doua 
» a« pornit la muncă mai vi- 
reroși. cu noi forțe.

N. NICHIFOR 
secretar al comitetului 

orășenesc U.T.M.

Ase cum este firesc, studen- 
i "struțului de arte pias
tre „lan Andreescu" din 
G... og ndesc In lucrările 
or especte din viața mun- 
rto- »r. ietă.l pe studentul
T. Botț din anul V lucrind 
■e portretul unui muncitor 
f-j-ses de la urinele „Unirea"

Foto : V. RANGA

tate bun*, are o influență po- 
ntvă asupra desfășurării 
eurourilor de ridicare a cali
ficării, a cunoștințelor însușite 
de către tineri.

Stat însă organizații U.T.M. 
ea cele de la atelierul meca
nic, de la Uzina cocsochlmică 
și chiar de la O.S.M. 1 și 2 
care, ta afară de faptul că nu 
se preocupă, decît la modul 
general, de ridicarea califică
rii tinerilor, nu pun accentul 
principal in această acțiune 
pe problema conținutului lec
țiilor, a legării lor strînse de 
nevoile concrete ale produc
ție.

Comitetul U.T.M. pe combi
nat (Verbuncu Petre, secretar) 
sub conducerea comitetului de 
partid, a orientat și ajutat 
multe din organizațiile U.T.M., 
multe birouri, ta întocmirea 
programelor de desfășurare a 
cursurilor. Comitetul U.T.M. 
va trebui însă să-și îndrepte 
în mai mare măsură atenția, 
să îndrume, să ajute îndea
proape acele organizații 
U.T.M. unde oursurile de ri
dicare a calificării nu se des
fășoară satisfăcător, unde lec
țiile ce se predau la aceste 
cursuri nu sînt legate de ne
voile producției.

In multe organizații U.T.M. 
din Combinat există o expe
riență bună în ceea ce priveș
te conținutul cursurilor de ri
dicarea calificării tinerilor. 
Comitetul U.T.M. va trebui 
să generalizeze larg această 
experiență, să ajute organiza
țiile U.T.M. aă-și însușească 
și să folosească eu succes me
todele cele mai bune pentru 
ridicarea calificării profesio
nale a ținerile».

Au de ce să fie mîndre tinere ie pe care le vedeți în fotogra
fie. Combinatul de produse lactate din București, dat In folo
sință in urmă cu cîtva timp, este o realizare importantă « 

regimului democrat-popular

de I. Purcaru
n suita de reportaje a lui 
Ilie Purcaru, vestitul 
cintec oltenesc („De n-ar 

fi pe lume Gorju / N-ar mat 
fi nici cânteeu...") apare ca un 
leit motiv: el figurează ca 
motto, comentează cind cu 
sarcasm, cind cu duioșie eve
nimentele, joacă toI de ac
cent. pe aceea cartea se și 
deschide cu capitolul intitu
lat : „Cîntec oltenesc". Aici 
autorul încearcă să descifreze 
caracterul complex al local
nicului în devenirea lui, mân
dria lui aprigă, dorința sa de 
afirmare pe plan creator. 
Trecutul de exploatare bar
bară — notează autorul, 
„n-a avut ca rezultat nici u- 
milința, nici plinsul. Nu se cu
noaște oltean umil, nici cer
șetor. Se cunoaște... haiducul, 
răzvrătitul". Iar spiritul său 
creator îți pune pecetea „pe 
cuvînt, pe culoa
re, pe linie, pe 
ritmul și împleti
tura dansului, pe 
forma lutului ro
tunjit în palme. 
pe fierul plugului 

NOTE
DE LECTOR

eros de
trese,

De aceea

Oltenia ?"

regimul burghezo- 
au izbucnit victo

rios după eliberare, în explo
zia de energie constructivă a 
întregii noastre țări. Oltenia a 
fost trezită la viață de evul 
socialist care i-a redat demni
tatea supremă : cea a muncii 
libere și creatoare.
oltenii răspund la întrebarea 
„De unde începe 
scurt: „De la noi!“. Așa răs
punde fostul clăcaș care cu 
mulți ani în urmă murea de 
foame pe una din moșiile lui 
I. C. Mihail care în 1945 poseda 
18.979 ha., așa răspund cefe
riștii craioveni sau muncitorii 
din portul Corabia care în 
trecut n-aveau după ce bea 
apă. Așa răspund cei care au 
luat cu asalt Prefectura din 
Craiova în 1945, înlăturînd 
reacțiunea. Așa ar fi răspuns 
și comunistul loan Tomescu 
care a căzut eroic în fruntea 
maselor la asaltul prefecturii. 
Pentru că evul socialist, năs
cut în aprige lupte, 
viața pe străvechile 
guri oltenești. Și acest 
este evul oamenilor
conduși de partid. De aceea 
ei răspund cu mândrie „De la 
noiAutorul relevă ce-au 
făurit acești oameni începînd 
cu Bumbești-Livezeni (actul 
de naștere al Olteniei indus
triale), cu doborîrea normelor.

a adus 
melea- 
nou ev 
muncii

P. SLAVESCU

Utemista Alexandra Andrei de la întreprinde ea „Tricotajul roșu" 
din Capitală posedă o bună calificare profesională ți, firesc, 

obține importante succese in producție
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la Șantierul naval Țurnu-Se- 
verin (A început întrecerea 
socialistă în țara noastră" — 
scria „Scînteia" în 1948, rela- 
tînd acest fapt) și terminînd 
cu sondele statornicite in cea 
mai tînără regiune petroliferă 
a țării.

Reporterul observă noul în 
peregrinările lui pe firul ape
lor, pe itinerarii străvechi, în 
localități care altădată nu 
spuneau nimic iar azi au re
zonanța centrelor industriale: 
Govora, stațiunea balneo-cli- 
materică devenită și centru 
industrial, Craiova — vechea 
cetate a banilor care a căpă
tat și nimbul industrializării, 
Țicleni, Zătreni, Rovinari, 
Preajba.,. Și la acestea se a- 
daugă produsele agriculturii 
socialiste.

In închipuirea autorului a- 
cest peisaj al prezentului, că- 

pățind conturul 
viitorului, se tran- 
sfarmă intr-un mi
nunat covor olte
nesc, operă de ar
tizanat, care prin
tre „artele de in- 
dominare ra 
mersi și fante 
exprimă de

plin fi rea oamenilor de peste 
Olt". In această operă, noile 
motive — realizarea sarcinilor 
mărețe ale celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R. — vor sem
nifica dragostea profundă a 
oamenilor muncii pentru mare
le făurar de frumuseți ale pa
triei : partidul.

Ilie Purcaru s-a ferit de 
monotonie în reportajele sale. 
Descrierile lui au forma am
plă, încărcată de valențe poe
tice a poemului în proză (cum 
este primul capitol „Cîntec 
oltenesc") sau succintă, lapi
dară, plină de tensiune dra
matică, ca a unui scenariu 
cinematografic (capitolul „A- 
saltul").

Scriitorul a căutat în per
manență să sugereze marile 
dimensiuni fie umane, fie is- 
torico-geografice. care defi
nesc ținutul Olteniei. I-am re
proșa însă faptul că deseori 
personajele prezentate nu sînt 
suficient de individualizate, 
acțiunile oamenilor fiind înlo
cuite adesea 
lirice uneori 
siv.

în sinteze 
frele, considerațiile istorice și 
sociologice, versul popular 
creează imagini puternice ale 
unei adevărate monografii li
terare.

prin comentarii 
prelungite exce-

meșteșugite, ci-

Foto; AGERPRES
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Activistul U. T M.
în școală

Biroul Comitetului 
U.T.M.-București a 
ca un obiectiv im- 
muncii sale, creș-

Activele U-T.M. din școli 
sînt formate din ute- 
miști destoinici. Ei mun

cesc cu entuziasm pentru în
făptuirea sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața or
ganizațiilor U.T.M. din școli. 
Munca lor nu este de loc ușoa
ră. Li se cere pricepere, expe
riență, maturitate. Ei sânt în
să foarte tineri, unii abia au 
trecut de vîrsta pionieratului, 
trebuie deci ajutați să-și îm
bogățească experiența în ve
derea organizării în școală a 
unei bogate activități politico- 
educative. ~
orășenesc 
considerat 
portant al 
terea și îndrumarea continuă 
a activelor U.T.M. din școli. 
La baza muncii noastre cu ac
tivele U.T.M. din școli a stat 
preocuparea de a îmbunătăți 
și generaliza formele și meto
dele bune folosite de organi
zațiile U.T.M. din școli.

Pornind de la principiul că 
o îndrumare competentă poate 
fi asigurată numai cunoscînd 
nemijlocit problemele ce se 
ridică în organizațiile U.T.M. 
din școli, biroul comitetului 
orășenesc U.T.M., s-a preo
cupat încă de la începutul 
anului școlar ca fiecare orga
nizație U.T.M. de școală să 
fie îndrumată de un activist 
cu experiență. Astăzi toți mem 
brii birourilor comitetelor ra
ionale U.T.M. și ai biroului 
comitetului orășenesc U.T.M. 
răspund de îndrumarea unei 
organizații U.T.M. de școală.

Desigur, ca să înveți pe alții 
cum să muncească, trebuie tu 
însuți să cunoști bine specifi
cul muncii, să fii înarmat cu 
o bogată experiență. Iată de 
ce, printre sarcinile noastre a 
fost și aceea de a-i pregăti pe 
activiștii care răspund de școli 
cu probleme specifice organi
zațiilor U.T.M. din școli. în 
acest scop, comisia de școli a 
comitetului orășenesc U.T.M. 
studiază problemele cele mai 
importante ale muncii organi
zațiilor U.T.M. din școli și pe 
baza concluziilor trase, se fac 
instructaje cu activișt 
transmit mai departe, 
Iile de care se ocupă, 
riența bună. Comisia 
de pildă, la Școala 
nr. II o experiență interesan
tă privind preocuparea orga
nizației U.T.M. pentru obți
nerea unor rezultate calitativ 
ridicate la învățătură. în cla
sa a IX-a 3 existau mai mulți 

U.T.M.
corni te- 
a orga- 
o adu-

i. cart! 
in șco- 

expe- 
a găsit 

medie

elevi corijenți. Biroul 
al clasei. îndrumat de 
tul U.T.M. pe școală 
nizat la această clasă 
nare generală U.T.M. deschisă
în care au fost puși în discu
ție toți elevii care obținuseră 
rezultate slabe la învățătură. 
La adunare au fost invitați și 
părinții elevilor, profesori 
utemiști din alte clase, 
narea a avut o valoare 
ti vă foarte puternică

Adu- 
educa- 
asupra

Marea" de pomi
(Urmare din pag. l-a)

?' 
la 

ge-

ceștia se adaugă firește elfii și alții, 
zeci, sute, iar pe cuprinsul raio
nului mii de tineri care au trans
format, prin munca lor, dealurile 
dimprejur în adevărate șantiere de 
înfrumusețare.

lată dar despre ce anume vor
bește acea fotografie din „Albu
mul ștafetă" sub care stă scris: 
„Tineri brigadieri sădind pomi". 
Ea evidențiază de fapt toate cele 
132 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din raion. Pe Dealul 
Cîrbeștilor s-au sădit începînd 
din toamnă 2000 pomi, iar jos, la 
poalele lui, a fost curățat un izlaz 
de 30 ha ; pe Dealul Bălăneștilor, 
s-au plantat prin munca brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică a- 
proape un milion butași de viță 
de vie din soiuri superioare; 
dacă ne-am opri iarăși numai 
pomi trebuie să notăm că, în 
neral, pe dealurile și pe margi
nea șoselelor din raion au fost 
sădiți peste 23.000 puieți.

„.încă din primele zile ale pri
măverii pomii aceștia au înfrunzit, 
iar mulți dintre ei au dat de-a 
dreptul în floare. Pe coamele dea
lurilor, pină mai deunăzi golașe, 
au apărut acum mari întinderi 
de livezi care-și vor lărgi 
mereu împărăția fiindcă, de fapt, 
în raionul 
plantare 
viță de vie 
triotlcă a tineretului abia a în
ceput. Așa încîț nu va trece mul
tă vreme cind, primăvara urcînd 
pe piatra Parîngului și privind jos, 
pe firul VSif Jiului, marea aceea 
cu valuri statornice îi va apare că
lătorului albă ca de spumă din 
albul pomilor în plină floare.

acțiunea de 
fructiferi și 

munca pa-

Tg. Jiu 
de porni 

prin

---- «----

Dezvoltă avutul 
obștesc

Gospodăria agricolă colec
tivă din comuna Recaș, regiu
nea Banat, a înregistrat în 
primele 4 luni ale acestui an 
venituri de aproape 1.000.000 
de lei. O mare parte din aceste 
venituri sînt folosite pentru 
dezvoltarea avutului obștesc. 
Printre altele, colectiviștii au 
cumpărat 70 de vaci și juninci 
și au început construirea unui 
grajd. De asemenea și colec
tiviștii din Pișchia, care au 
obținut în primul trimestru 
venituri de peste 600.000 lei, 
au cumpărat aproape 100 de 
vaci și juninci și au început 
ridicarea mai multor con
strucții gospodărești. Totodată 
gospodăria colectivă a repar
tizat colectiviștilor, ca avans 
eîte 7 lei la ziua-muncă.

Sume importante, realizate 
prin contractarea și valorifi
carea produselor agricole sint 
folosite pentru dezvoltarea 
averii obștești și de nu
meroase alte gospodării agri
cole colective din regiunea 
Banat.

(Agerpres)

Cecilia Stan
secretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M. București

„Cum trebuie să mun- 
activistul U.T.M. în 

Referatul a fost 
amplu, s-a bazat pe

întregii clașe. Tocmai de aceea 
comisia a studiat îndeaproape 
cum a fost pregătită aduna
rea, cum s-a aplicat în viață 
planul de măsuri, cum s-a 
reușit ca numai intr-un tri
mestru 15 elevi, care aveau 
rezultate nesatisfăcătoare, să 
se îndrepte. Experiența aces
tei clase a fost transmisă ac
tiviștilor, care au extins-o și 
în alte școli.

In general în instruirea acti
viștilor care merg în școli este 
cuprinsă experiența concretă, 
studiată în cele mai bune 
școli. Așa s-a procedat, de 
pildă, pentru instructajul care 
s-a ținut pe tema „Cum se 
reflectă munca de educație 
comunistă în ridicarea nivelu
lui la învățătură". în cadrul 
acestui instructaj s-a explicat 
modul • în care organizațiile 
U.T.M. din școli reușesc să 
pună în centrul întregii acti
vități politice intensificarea 
pregătirij elevilor. Experiența 
comitetului orășenesc U.T.M. 
privind organizarea unor in
structaje cu temă, axate pe 
cele mai importante probleme 
ce se ridică în munca cu șco
lile, a fost preluată și de co
mitetele raionale U.T.M. într
una din ședințele biroului 
Comitetului raional U.T.M. 1 
Mai, s-a analizat munca în 
școli. Această analiză a fost 
urmată de un instructaj cu 
tema : 
ceașcă 
școală", 
foarte 
experiența celor mai buni ac
tiviști, dînd valoroase îndru
mări.

De-a lungul anului școlar, 
cu toții am învățat cum să ne 
îndeplinim mai bine sar
cina care ne-a fost încre
dințată. La început sub para
vanul multor sarcini ce le a- 
veam de îndeplinit, ne justi
ficam : „n-avem timp să stăm 
mai mult in școală". Mergeam 
în fugă în școală, ne intere
sam de toate problemele, mai 
dam o indicație și cind reve
neam din nou în școală o luam 
de la capăt. Acum, însă, 
mai mulți activiști, își 
timp să stea în școală cite 
2—3 zile, să ajute concret co
mitetul U.T.M. în organizarea 

. în felul acesta, acti- 
are continuitate in 

rea problemelor pină la 
rea lor. în general, 

acei care răspund de activi
tatea unei organizații U.T.M. 
dintr-o școală s-au deprins ca 
în școală să nu abordeze toa
te problemele ci să studieze 
o anumită problemă, cea mai 
actuală într-o anumită peri
oadă.

De pildă, Gheorghe Todea, 
membru al biroului Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Bucu
rești a constatat că la școala 
de care răspunde (Școala me
die nr. 16) adunările generale 
U.T.M. sint pregătite doar de 
către secretarii U.T.M. ai cla
selor, din care cauză multe a-

cei 
iac

(Agerpres)
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îngrijirea atentă a vacilor proprietate obștească aste o preocupare de fiecare zi a tinerilor colectiviști crescători de ani
male din comuna Vasilați, raionul Oltenița

1 t & aflam la Moldova Nouă 
într-una din duminicile 
acestei primăveri, care 

reunise pe scena casei raiona
le de cultură cele mai bune 
formațiuni artistice de ama
tori din raioanele Bozovici și 
Moldova Nouă într-o pasio
nantă întrecere.

Din raionul gazdă s-au rele
vat, mai cu seamă cu acest 
prilej, formațiunile din Gor- 
nea și Socol. Echipa de dan
suri romînești, fluierașii și 
fanfara gornenilor, brigada 
artistică de agitație și echipa 
de dansuri sîrbești ale celor 
din Socol — au cules multe și 
meritate aplauze.

Peste cîtva timp, cînd, pă
răsind Dunărea și urcînd cît
va pe valea însorită a Nerei, 
am poposit în satul celor din 
Socol purtam încă în memorie 
agilitatea, tehnica dansatori
lor, frumusețea costumelor 
tradiționale — în care albas
trul marin și auriul predo
minau — dar mai ales 
păstram vii realizările colecti
viștilor din Socol, pe care pro
gramul brigăzii artistice le 
înfățișase detailat și convingă
tor.

Păstram în minte un frag
ment dintr-un cintec local, 
care începea cu versul:

în același 
de expe- 
Inițiativa

dunări generale se desfășu
rau la un nivel nesatisfăcător. 
Primul lucru pe care l-a fă
cut în școală tovarășul Todea, 
a fost îndrumarea practică a 
birourilor U.T.M. de clasă 
cum să pregătească o adunare 
generală U.T.M. In general 
toți activiștii care răspund de 
activitatea unor școli, s-au 
preocupat vreme îndelungată 
de îmbunătățirea conținutului 
adunărilor generale U.T.M., 
învățînd activele U.T.M. cum 
să aleagă tematica pentru a- 
dunarea generală, cum să pre
gătească materialul, ce măsuri 
să se ia în adunări, cum să se 
organizeze munca pentru în
deplinirea măsurilor luate.

Din activitatea noastră ne-am 
dat seama că experiența pozi
tivă studiată, transmisă mai 
departe poate duce la rezul
tate foarte bune. Activistul 
care răspundea din partea bi
roului Comitetului raional 
U.T.M. Lenin de Școala medie 
nr. 23 a ajutat zi de zi orga
nizația U.T.M. să lupte pen
tru obținerea unui rezultat 
bun la învățătură. Activitatea 
acestei organizații U.T.M. a 
fost analizată într-o ședință 
a biroului raional. In conclu
zia ședinței, s-a hotărît să se 
organizeze o consfătuire cu 
directorii de școli, secretari 
ai organizațiilor U.T.M., profe
sori din școlile raionului, pen
tru a le face cunoscută expe
riența Școlii medii nr. 23 și 
pentru a realiza 
timp un schimb 
riență mai larg, 
a fost folositoare. Organiza
țiile U.T.M. din 
școli ale raionului au învă
țat o serie de lucruri utile 
privind sprijinul pe care tre
buie să-l dea școlii în ridica
rea nivelului la învățătură.

Acum ne aflăm în pragul 
închiderii anului școlar. Tri
mestrul III este un trimestru 
hotărîtor. Se cere un efort sus
ținut și din partea organiza
țiilor U.T.M.. pentru a-i spri
jini activ pe profesori în ri
dicarea nivelului calitativ la 
învățătură. Și asta pentru că 
mai sint unii activiști care 
n-au privit cu toată a- 
tențla sarcina ce o aveau, 
ce a îndruma concret munca 
organizațiilor U.T.M. din șco
lile ce le-au fost repartizate. 
Aceștia au trecut rar prin 
școli, și atunci cînd au tre
cut s-au informat în fugă des
pre ceea ce ..se mai întâmplă 
în școală". Ne-am propus ca 
în această perioadă să-i îndru
măm îndeosebi pe acești ac
tiviști, să le cerem să-și pe
treacă cit mai mult timp 
în școală, să ajute mai ales 
acele organizații U.T.M. 
clasă 
slabe 
îndrume pe elevi cum 
folosească 
măsuri 
întrajutorării la învățătură; 
să se ocupe îndeaproape de 
clasele a Xl-a care se 
în pragul examenului de 
turitate. Experiența pe 
am ciștigat-o pină acum 
buie s-o valorificăm din 

celelalte

de 
unde sînt rezultate 
la învățătură ; să-i 

să-și 
timpul; să ia 

pentru organizarea

află 
ma- 
care 
tre- 
plin

in vederea închiderii cu succes 
a anului școlar.

„Frumos e în satul nostru". 
Oamenii simțiseră că nu pot 
lăsa în afara cîntecului bucu
riile. realizările, frumusețea 
care — așa cum spuneau și 
versurile acelui cintec — și-au 
tăiat vad puternic la Socol în 
cei 12 ani de la înființarea 
gospodăriei colective. „Fru
mos e in satul nostru" e un 
cintec simplu, dar în el se 
cuprinde mai mult decît vers 
și melodie, el are puterea u- 
nui document, arătînd pe de 
o parte viața înfloritoare a 
satelor noastre, iar pe de alta 
largile orizonturi pe care re
gimul democrat-papular, le-a 
deschis tuturor oamenilor 
muncii indiferent de naționa
litate.

Cîntecul acesta din Socol, 
pe care brigada artistică fi o 
altă brigadă, a pionierilor, l-au 
purtat pe tot cuprinsul raio
nului Moldova Nouă, vorbește 
despre minunata priveliște a 
ogoarelor colectiviste din Cli- 
sura Dunării, despre belșugul 
din case, despre dragostea pen
tru cel căruia îi datorăm aceas
tă frumusețe și acest belșug — 
partidul - despre hotărîrea 
colectiviștilor de a-și întări și 
pe mai departe gospodăria.

Aceleași sentimente șt gîn-

in crețe Fobricii de confec
ții din orașul Brăila.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, 
vineri la amiază, pe președin
tele Comitetului Franța-Eu- 
ropa de Est, d-1 Max Flechet, 
vicepreședinte al Centrului

Deschiderea expoziției 
industriale franceze

Capitală s-a deschis vineri 
expoziția industrială

In
dimineața 
franceză.

La inaugurarea expoziției au 
asistat Gogu Rădulescu, mini
strul Comerțului, Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei, Mihai Suder, 
ministrul economiei Forestiere, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
conducători ai întreprinderilor 
romînești de comerț exterior, 
ziariști.

Erau prezenți Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței la 
București, șefii altor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești, precum și Max Flechet, 
președintele Comitetului Fran- 
ța-Europa de Est, vicepreședinte 
ai Centrului Național de Co
merț Exterior, și Rene Sanson, 
deputat de Paris.

A luat cuvintul ministrul Co
merțului al R.P. Romine, Gogu 
Radulescu, care a arătat că 
economia țării noastre, în plină 
dezvoltare multilaterală, are po
sibilități din ce în ce mai mari 
de sporire a volumului comer
țului exterior,

A luat apoi cuvintul d-l Max 
Flechet, care a subliniat pro
gresele înregistrate în ultimii 
ani in creșterea volumului schim-

e în satul n&stia!“
duri aveam să le deslușesc și 
cu prilejul întilnirii cu tinerii 
colectiviști, cu pionierii, cu 
învățătorii, și cu toți ceilalți 
entuziaști ai activității artis
tice din. Socol. Directorul că
minului cultural, Ion Gorun, 
aproape că nu știa pe cine 
să ne recomande mai întîi :

- Sînt atiția artiști amatori 
talentați și cu tragere de ini
mă, incit mi-e greu să aleg. 
Cea mai mare parte sînt ti
neri colectiviști. Mulți sînt 
nelipsiți de la activitatea bri
găzii și a echipei de teatru, 
realizând cele mai frumoase 
interpretări. Dar am uitat dan
surile. Să scrieți neapărat și 
despre dansuri. Vedeți acest 
perete de diplome '! Nouă din
tre ele sînt ale dansatorilor, 
obținute numai în ultimii ani, 
Ar mai fi, pe urmă, corul, 
orchestra de tamburași...

Intre timp, în jurul nostru 
s-au strîns și cei patru in
structori ai formațiunilor ar
tistice : B. Popovici, R. Vule- 
tici, Ștefania Gorun, Sofina 
Vuletici. Toți sînt învățători. 
Dar fiecare dintre ei socotește 
că datoria sa nu este numai 
să-i învețe aritmetica și citi
rea pe copiii românilor și sir- 
bilor din Socol. Ei mai au o 
datorie: să-i învețe și alfabe

Național de Comerț Exterior, 
la cererea acestuia.

A fost de față Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului.

A asistat Pierre Paul Bouf
fanais, ministrul Franței 
București.

po-

burilor comercole fronco-romi- 
ne, arătind că există reale po
sibilități pentru spo-ec lor. 
Vorbitorul și-a exprimat in în
cheiere convingerea că expoziția 
va contribui la promovarea mai 
departe a relațiilor economice 
dintre Franța și R.P. Romină, in 
interesul colaborării intre 
poare și întăririi păcii.

Deputatul francez Rene San
son a mulțumit autorităților ro
mi ne pentru condițiile create 
organizatorilor expoziției. Refe
rindu-se la succesele repurtate 
de R.P. Romină in dezvoltarea 
multilaterală a economiei sole 
noționoie, vorbitorul a spus i 
Dintr-o țară agricolă ați deve
nit o țară industrială așa incit 
noi francezii cumpărăm de la 
dv. tractoare. Vă felicit I

Asistența a vizitat apoi expo
ziția, unde 50 de firme franceze 
expun o gamă variată de pro
duse ale industriei franceze din 
diferite domenii.

Expoziția, organizată în pavi
lionul din șoseaua Kiseleff, este 
deschisă zilnic, de la 
la 21 mai, dimineața 
tehnicieni și specialiști 
amiază, între orele 15 
pentru public.

12 pină 
pentru 

și după- 
și 18,

tul artei, al frumosului, al 
sunetelor muzicale, al pașilor 
de dans, al modulației vocii, 
al mimicii sau al gesturilor 
care întruchipează o trăire, 
un sentiment și care — prin 
aceasta - emoționează, îi fac< 
pe oameni mai buni, mai re
ceptivi la nou, mai atenți la 
saltul calitativ petrecut în 
viața lor.

E o muncă obișnuită dar 
atractivă, pasionantă, iar roa
dele ei sînt de pe acum vii în 
comuna Socol. In satul acesta 
cu bogată tradiție folclorică, 
munca culturală conține ea 
însăși multă frumusețe. Cu 
atît mai mult cu cit fiecare 
acțiune, fiecare program nou 
nu e cazul să pornească din 
inițiativa directorului cămi
nului sau a instructorilor. Cei 
care vin cu propuneri sînt 
chiar tinerii din sat, „Viața în 
satul nostru — ne spunea în
vățătoarea Ștefania Gorun - 
e foarte pasionantă, nu avem 
nici un moment impresia că 
ne aflăm undeva la margine 
de țară, cum arată de altfel 
hărțile. Legătura cu întreaga 
țară și regiune - prin radio, 
cinematograf sătesc, bibliote
că, presă, ea de altfel și prin 
numeroasele deplasări pe care 
echipele noastre le fae pretu
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Plecarea delegației 
guvernamentale 

economice 
a R. P. Ungare
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala delegația guverna
mentală economică a R.P. Un
gare. condusă de tovarășul 
Apro Antal, prim-vicepreșe- 
dinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, care a participat Ia 
lucrările celei de-a IH-a se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare eco
nomică romino-ungară.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, membrii deiegațtei au 
fost conduși de tovarășii Ale
xandru Birlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Constantin Tuzu. mini
strul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, Aurel Mâl- 
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministru
lui Comerțului, Mauriciu No
vac, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
precum și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Bei a Ne- 
mety. ambasadorul R.P. Un
gare la București și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Ferma
(Urmare din pag. l-a)

bazat tinerii de

4300 litri, iar Stoică Gheorghe 
la 4260 litri.

Pe ce s-au
aici cind și-au luat angajamente 
atit de îndrăznețe ? Titlul aces
tui reportaj răspunde intr-o oa
recare măsură la această între
bare. Ei au căpătat în cei câțiva 
ani de cind lucrează aici o cali
ficare înaltă. Au participat în 
fiecare iarnă, cu regularitate, la 
cursurile zootehnice, inginerul 
fe-a împărtășit cunoștințele lui, 
iar brigadierul Sebastian Aure
lian are în grijă o bibliotecă cu 
cărți de specialitate care e 
frecventată cu regularitate de 
fiecare. „Manualul crescătorului 
de animale ', „Furajarea rațio
nală a vacilor de lapte" și alte 
cărți au trecut prin mina tuturor 
apoi s-au organizat discuții co
lective și demonstrații practice în 
cadrul fermei. Și de toate aces
tea s-a ocupat grupa U.T.M. 
din brigadă.

Toți îngrijitorii sînt în între
cere. Rezultatele obținute în fie
care zi sînt înregistrate de gra
ficele personale afișate în grajd 
și în graficul producției globale. 
Datorită îngrijirii bune și a fu
rajării iraționale a vacilor, să
geata acestor grafice e in con
tinuă creștere. Dar e de ajuns o 
singură neregulă, de o zi, in res
pectarea programului de grajd 
ca ea să coboare vertiginos. E 
de ajuns ca vacile dintr-un lot 
să nu fie adăpate sau mulse la 
timp și imediat se simte o scă
dere în producția de lapte. Bri
gada insă veghează în perma
nență ca acest lucru să nu se 
intimple și lipsurile se remedia-

tindeni. chiar la București, — 
se realizează neîntrerupt și 
ne face să muncim mai mult, 
mai bine".

De fapt, legătura puternică 
a oamenilor de pe îndepărta
ta vale a Nerei cu viața în
tregii patrii socialiste o vă
dește însăși milionara lor gos
podărie colectivă, avind acum 
12 ani de-a lungul cărora s-a 
întărit neîntrerupt, slăvită în 
cîntecele artiștilor populari, 
constituind un exemplu și 
fiind o adevărată mindrie nu 
numai pentru cei din Socol ci 
pentru toți cei ce trăiesc și 
muncesc în Clisura Dunării, 
de la Baziaș la Berzasca... 
Iar cînd oamenii muncesc cu 
tot mai mare dragoste în 
marea familie colectivistă* 
cind belșugul, cartea și fru
musețea își fac statornic sălaș 
în ambianța intimă a caselor 
lor - cum să nu pătrundă și-n 
inimi toată această bogăție de 
lumină și, mai ales, cum să 
nu se ceară mărturisită și 
înfățișată pe strune, in jocuri, 
în cântece limpezi și fremă
tătoare l

MIHAI NEGULESC®

Înmînarea Premiului 
internațional Lenin „Pentru 

întărirea păcii între popoare" 
maestrului Mihail Sadoveanu

(Urmare din pag. l-a)

cele lor forțe materiale și mo
rale în slujba păcii făcînd. ast
fel să devină reală posibilita
tea preîntâmpinării războiului. 
Mare este aportul adus de po
porul romîn, de intelectualita
tea romină la cauza comună a 
păcii și construirii socialis
mului.

Uniunea Sovietică - prima 
țară socialistă din lume - și 
guvernul nostru sovietic, în 
frunte cu dârzul luptător pen
tru pace Nikita Sergheevici 
Hrușciov, promovează în mod 
consecvent o politică de pace 
la baza căreia stau nobilele 
idei leniniste ale coexistenței 
pașnice.

Un aport fără seamăn la 
cauza întăririi forțelor păcii 
l-a constituit recenta perfor
manți a oamenilor sovietici 
— zborul in Cosmos al lui 
Iuri Gagarin. Înfăptuirea cu 
succes pentru prima dată în 
lume a zborului unui om in 
Cosmos a fost pregătită de 
către întreaga dezvoltare a 
științei, tehnicii și industriei 
noastre sovietice.

Astăzi — a spus în conti
nuare vorbitorul — irtminăm 
înalta distincție talentatului 
scriitor romîn — Mihail Sa
doveanu, care este cunoscut 
și iubit în întreaga lume ca 
un mare umanist. 60 de ani 
de creație literară, peste 100 

i de volume de opere literare, 
mase largi de cititori — aces- 

I ta este drumul mă reț și glo
rios al laureatului nostru.

Lucrul cel mai caracteristic 
și cel mai important in crea- 

. ția dv. este dragostea ne- 
! țărmurită față de popor, față 
; de oamenii simpli, ale căror 
i ginduri și năzuințe le-ați con

cretizat atît de strălucit ți de- 
i săvtrșit în chipurile artistice 
I create de dv. Operele dv„ pă

trunse de un profund opti- 
' mism. de credința în viitor, 
I cheamă U lupta pentru feri

cirea poporului, pentru o viață 
i bazată pe rațiune și dreptate.

Eroii operelor dv. de după 
’ război — a spus în continuare 

care au cunoscut prin propria 
i lor experiență grozăviile răz- 
' boiului. Ei urăsc războiul și 
| își dedică toate forțele luptei 

pentru pace pe pămint. Aces- 
I te opere arată în mod con- 
! vingător că celor ce muncesc 
I le este necesară pacea, că 

numai dușmanii omenirii pot 
visa la un nou război.

Dragă prietene! Întreaga 
dv. viață este o slujire necon
tenită a poporului. Și de a-

- școală
ză pe loc, pentru o nu se ajunge 
la scăderea producției. Așa s-a 
întimplat in luna martie, cînd 
Bogdan Vasile după muls a 
plecat acasă, fără să iacă îngri
jirea animalelor. Postul utemist 
de control a sesizat imediat a- 
cest lucru Și Bogdan Vasile a 
fost chemat de acasă să-și ter
mine treaba, iar seara a fost 
discutat în cadrul grupei U.T.M. 
Pentru același motiv, la sfîrșitul 
lunii el n-a mai fost trecut prin
tre fruntașii fermei, deși produc
ția realizată era bună.

Și acum iată rezultatele obți
nute de brigadă în acest an, ca 
urmare a traducerii în viață a 
angajamentelor pe care și le-a 
iuat. Pe primul trimestru, pro
ducția medie obținută pe cap de 
vacă este de 900 litri, gospodă
ria dînd peste plan statului 160 
hectolitri lapte. în luna aprilie 
însă, vacile au început să fie 
hrănite cu masă verde, trecîn- 
du-se treptat de la stabulație la 
pășunat. Ca urmare, la sfîrșitul 
acestei luni producția zilnică o 
crescut cu 3,50 litri pe cap de 
vacă. In această lună va începe 
păscutul de noapte, administra
rea masei verzi sub umbrare in 
timpul odihnei etc., astfel că 
producțiile vor fi în continuă 
creștere.

De asemenea, s-a obținut un 
însemnat spor la creșterea în 
greutate la viței. Tînăra can
didată de partid Hoșcana Ma- 
rieta, calificată ca îngrijitoare de 
viței aci, la începutul acestui an, 
sprijinită de întregul colectiv al 
brigăzii, o reușit să obțină vițe- 
lușe și tâurași la vîrsta de 6 luni 
cu 10 și respectiv 15 kg, mai 
grei decît era prevăzut in plan.

Și pentru că ferma o devenit 
o adevărată școală a producții
lor mari, comitetul raional
U.T.M. a luat inițiativa ca tine
rii îngrijitori de animale din 
gospodăriile colective din jur să 
o frecventeze timp de cite 10 
zile și să învețe din metodele a- 
cestei brigăzi. Patru serii a cite 
15 tineri colectiviști au trecut pe 
□ ici numai in acest an, primind 
lecții teoretice de Io inginerul 
Șchiopu Gheorghe și învățînd 
din practico de zi cu zi a celor 
6 tineri mulgători care au do
vedit că sînt nu numai elevi 
sirguincioși, dar și buni propa
gatori ai metodelor înaintate in 
creșterea animalelor. 

ceea toți cei cărora le este 
scump adevărul vă iubeio eu 
atîta căldură.

lnminindu-vă diploma ți 
medalia de aur de Laureat al 
Premiului internațional Le
nin, permiteți-mi încă o dțtă 
să vă felicit din toată inima 
pe dv., mare scriitor și ne
obosit luptător pentru pace 
și fericirea oamenilor.

întreaga asiatență aplaudă 
cu multă căldură în momen
tul în care acad. D. V. Sk®r 
belțin înmânează înalta dis
tincție maestrului Mihail Sa
doveanu.

In cuvintul de răspuns *1 
maestrului MIHAIL SADO
VEANU citit de acad. Heria 
Hulubel se spune :

„Mulțumesc din toată ini
ma Comitetului de decernare 
a Premiului internațional be
nin „Penlru întărirea pieii 
intre popoare' și președinte
lui său. tovarășului acad. 
Skobeițin, pentru înalta pre
țuire ee mi s-a făcut.

Distincția ce mi s-a acordat 
mă emoționează profund pen
tru că in ea simt bătăile ini
mii generoase a marelui Le
nin. Peste decenii, geniul lui 
călăuzește lupta pentru bunul 
cel mai de preț al lumii civi
lizate : pacea.

Decernarea acestui premiu 
— arată în continuare maes
trul Sadoveanu — cinstește, 
pr.a mine, poporul nostru iu- 
oitor de pace, dindu-i îndemn 
de a lupta mai departe și cu 
mai multă ardoare pentru 
stăvilirea tenebrelor războiu-

M. .ăme-c luptătorilor pen
tru pace de pretutindeni pen
tru bucuria mea de azi".

FeLcitindu-l pe maestrul 
Sadoveanu. acad. HORIA HU
LUBEI a spus : Comitetul 
național pentru apărarea pă
ci» din R.PJt. este mîndru și 
fericit de distincția care a 
fast acordată maestrului nos- 
tru iubit, Mihail Sadoveanu, 
președintele acestui comitet 
de ia înființarea lui. Maestrul 
Sadoveanu, reprezentant de 
frunte al poporului nostru, 
este cunoscut pretutindeni in 
lume. El este un scriitor cla
sic, un militant de frunte al 
mișcării mondiale pentru pace. 
Să ne trăiască !

Opera lui Mihail Sadovea
nu a spus acad. TUDOR VIA- 
NU care a luat apoi cuvintul, 
este una din expresiile cele 
mai strălucite ale geniului 
poporului romîn. In ea este 
exprimată bunătatea și înțe
lepciunea poporului nostru, 
cultura lui, dragostea lui de 
pace și omenie.

Iubite maestre Sadoveanu, 
iubite frate mai mare al nos
tru, dați-mi voie să consider 
cununa ce se așează astăzi pe 
fruntea dv. ca o cunună pe 
creștetul poporului romîn, dl 
cărui cîntăreț nemuritor sin- 
teți prin bogata operă literară 
pe care ați făurit-o.

Poeta Maria Banuș. din 
partea Comitetului național 
pentru apărarea păcii, și un 
grup de elevi de la Școala me
die Mihail Sadoveanu au ofe
rit marelui scriitor buchete 
de flori. Maestrul le-a mulțu
mit călduros.

Numeroși participanți la 
festivitate l-au înconjurat a- 
poi pe maestrul Sadoveanu, 
l-au îmbrățișat, felicitîndu-l 
și urîndu-i multă sănătate și 
viață lungă.

(Agerpres) 
-----_

Dineu la Ambasada 
U. R. S. S.

Vineri seara ambasadorul 
Uniunii Sovietice la bucu
rești, I. K. Jegalin, a oferit un 
dineu cu ocazia vizitei în țara 
noastră a acad. D. V. Skobel- 
țin, președintele Comitetului 
pentru Premiile internaționale 
Lenin „Pentru întărirea pării 
între popoare".

Au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului național pen
tru apărarea păcii, ai Acade
miei R. P. Romine, ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului General „ARLUS"» 
oameni de artă și cultură.

(Agerpres)

Informații
La invitația Institutului ro» 

min pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, vineri seara 
a sosit în Capitală Bintang 
Dharmasetia, președintele A- 
sociației de prietenie Indane- 
zia-Romînia.

La sosire, pe aeroportul Băs 
neasa, oaspetele a fost întim- 
pinat de reprezentanți ai In
stitutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.!

(Agerpres).
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Vocea tinâră, viguroasă,
a socialismului se aude

pe tot globulPuterile occidentale tergiversează tratativele
pentru reglementarea problemei laoțiene

Deschiderea Conferinței internaționale
de la Geneva

GENEVA 12. — Trimisul 
special Agerpres, I. Puținelu, 
transmite: Conferința inter
națională .pentru reglementa
rea problemei laoțiene nu 
a început vineri după-amia
ză, așa cum fusese pre
văzut. Deschiderea confe
rinței a fost amînată pentru o 
dată care va fi anunțată ulte
rior. După cum s-a aflat, des
chiderea conferinței a fost a- 
riiînată la cererea puterilor oc
cidentale.

■Peste 200 de ziariști au ve
nit' la Palatul Națiunilor Unite 
unde au așteptat zadarnic timp 
de mai bine de o oră. Cercu
rile ziaristice se întreabă : de 
ce au cerut puterile occiden
tale amânarea ? Se știe doar 
că pretextul invocat de S.U.A. 
și anume că nu ar exista o 
confirmare a încetării focului 
în Laos a căzut, întrucît as
tăzi toate delegațiile au primit 
din partea Comisiei de supra
veghere și control din Laos 
comunicarea că nu mai au loc 
nici un fel de operațiuni mi
litare.

Deși raportul Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control pentru Laos atestă 
în mod oficial 
lui pe toate

încetarea focu- 
fronturile din

LAOS: Rebelii nu doresc
tratative reale

NA MON 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 11 mai 
a avut Ioc la Na Mon ședința 
preliminară ordinară a dele
gațiilor militare ale celor 
trei părți interesate din Laos, 
și anume delegațiile guvernu
lui legal al Laosului, partidu
lui Neo Lao Haksat și cea 
a grupului de la Savannaket. 
Această întîlnire a confirmat 
odată mai mult că grupul 
Fumi Nosavan-Boun Oum nu 
dorește tratative reale referi
toare la reglementarea pașni
că a problemei laoțiene. Se 
creează impresia că grupul nu 
este interesat decît în înceta
rea provizorie a focului și nu-

angola: Lupte îndîrjite între 
răsculați și trupele colonialiste 

Se intensifică lupta de eliberare națională 
și în celelalte colonii portugheze

LUANDA 12 (Agerpres). — 
Poporul angolez continuă lup
ta armată pentru lichidarea 
dominației coloniale portughe
ze.

Joi dimineața forțele patrio
tice au ocupat localitatea Ma- 
cocola, obligind trupele colo
niale să se retragă spre orașul 
Santa Cruz. Potrivit corespon
dentului din Luanda al agen
ției France Presse, încercările 
mercenarilor portughezi de a 
reveni la 12 mai la Macocola 
s-au soldat cu un eșec.

în regiunea San Salvador, 
răsculații au doborît un avion 
portughez. După cum anunță 
corespondentul agenției Reu
ter, acesta este cel de-al doi
lea avion doborît în ultimele 
trei zile de forțele răsculate. 
Corespondentul aceleiași agen
ții relatează că s-au semnalat 
mari concentrări de detașa
mente africane în apropiere

A

Intilniri la Stanleyville
secolul nostru, al marilor

pe noi ne aștepta alf-

liniile aeriene spre Pro- 
din Congo au

„Avionul argintiu ne-a trans
portat în cîteva ore la mii de ki
lometri depărtare..." Cam în felul 
acesta încep de obicei, notele de 
drum în 
viteze.

Totuși, 
ceva.

Toate 
vincia Orientală 
lost tăiate. Navele aeriene confor
tabile ale companiilor vesfeurope- 
ne se îndreaptă acum numai spre 
Leopoldville sau Elisabethville, 
dar nu și spre Stanleyville. Ele 
sînt ocupate cu transportarea 
înapoi a belgienilor, care anul 
trecut au fost alungați din Congo. 
Acum ei se înapoiază tot acolo, 
sub ocrotirea marionetelor lor. 

■ Noi am avut o singură cale. 
Din Djuba — orășel din sudul 
Sudanului — pînă la Stanleyville 
sînt 1.200 km. Am trebuit 
străbatem cu mașina.

Miine pornim...
Djuba este un orășel de 

vinde liniștit. Aici nu există

să-i

pro
gra

mă, forfotă, căldura este de 40 
grade. Oamenii merg încet.

Aici - sînt mulți turiști. Dealurile 
verzi ale Africii atrag pe amatorii 
ăs a vîna animale sălbatice. Un 
hotel nu prea mare. Stăm pe ve
randă. La măsuța alăturată sînt 
cîțiva gentlemeni bogați. O bătaie 
din palme și un răspuns grabnic : 
„Yes, sir 1“ Boy-ul, mărunțel, slab, 
desculț, este îmbrăcat înfr-o că- 
mășuță veche, cine știe de cite 
ori spălată. Ochii îi sînt mari, 
foarte melancolici și umezi, parcă 
ar fi plini de lacrimi. Gentlemenii 
nu-l iau în seamă. Se discută des
pre lei, elefanți, antilope. Mîine, 
vînătorii profesioniști, pentru o 
sumă mare, vor pleca cu acești 
gentlemeni in savană, vor căuta 
urmele animalelor și le vor asi
gura securitatea, iar, la caz de 
nevoie, o împușcătură drept la 
țintă și în vreun birou de afaceri

au avut loc între 
Afacerilor Externe

a fost amînată
Laos, delegația grupului de la 
Savannaket nu a plecat încă 
spre Geneva. Intr-un comuni
cat dat publicității vineri la 
Vientiane, grupul Fumi Nosa- 
van - Boun Oum afirmă 
că ..încetarea focului nefiind 
realizată în mod efectiv", dele
gația acestui grup nu este gata 
să părăsească Vientiane.

La Geneva s-a desfășurat 
vineri o intensă activitate di
plomatică. In afara întrevede
rilor care 
ministrul
al U.R.S.S.. A. A. Gromîko, și 
ministrul de Externe al An
gliei, lordul Home, atît in 
cursul dimineții cît și în cursul 
după-amiezii s-au întîlnit la 
reședința delegației britanice 
miniștrii de externe ai puteri
lor occidentale.

In cercurile delegațiilor oc
cidentale se exprimă părerea 
că conferința nu va începe nici 
sîmbătă. Corespondentul agen
ției France Presse relatează 
că în cursul celei de-a doua 
întâlniri dintre miniștrii de 
externe occidentali s-ar fi că
zut de acord să se propună a- 
mînarea începerii conferinței 
pentru începutul săptămînii 
viitoare.

mai atît. De aici refuzul păr
ții rebele de a trimite la Na 
Mon o delegație politică, ce
rerea încăpățînată ca tratati
vele militare și politice să 
aibă loc în puncte diferite.

12 (Ager- 
anunță A- 
de Infor-

XIENG KUANG 
preș). - După cum 
genția Vietnameză 
mâții, conducătorii Comisiei 
internaționale de supraveghere 
și control pentru Laos au fost 
primiți la 10 mai la Xieng 
Kuang de către primul minis
tru Suvanna Fumma și de că
tre președintele partidului Neo 
Lao Haksat, prințul Sufanu- 
vong.

de Carmona. întreaga garni
zoană portugheză din acest o- 
raș a fost adusă în stare de 
alarmă.

★
DELHI 12 (Agerpres). - 

Lupta de eliberare națională 
se intensifică în toate colo
niile portugheze. Agențiile de 
presă publică știri despre am
ploarea acțiunilor patrioților 
angolezi îndreptate împotriva 
colonialiștilor, despre lupta 
anticolonialistă din Mozam- 
bic și Guineea Portugheză. De 
la începutul acestui an, în 
junglele din Goa însemnate 
grupuri de partizani luptă 
împotriva colonialiștilor por
tughezi.

Potrivit relatărilor presei 
indiene, cîteva atacuri ale 
partizanilor din Goa împotri
va posturilor militare portu
gheze au provocat panica au
torităților colonialiste.

Ce se întîmplă în Pro
vincia Orientală, acolo 
unde se află acum reșe
dința guvernului legal al 
Congoului ? La această în
trebare ziarele occidentale 
încearcă să dea răspunsuri 
false, denaturind realități
le. Socotim de aceea inte
resant să reproducem în
semnările ziaristului sovie- 
tiv T. Kolesnicenko publi
cate în „Zarubejom".

din Londra sau Paris, New York 
sau Bruxelles se va ivi un minu
nat cap de antilopă „Kudu“, o 
piele de leu sau colți de elefant.

Drum de 1.000 km

ajuns la

congolez

Ziua la ora 12, cînd soarele do
vedea convingător că nu este 
cîtuși de puțin nevoie să te irigi 
pe un rug pentru a simți aseme
nea senzații, noi am '■
frontiera Congoului.

Așteptam cu interes și emoție 
întîlnirea cu soldatul congolez 
despre care acum se scrie în în
treaga lume și pe care presa și 
radioul occidental îl numesc săl
batic și nedisciplinat, 
și crud.

Imbrăcîndu-și casca 
punînd în automat 
gloanțe, se apropie de

neînfrînat

de oțel și 
discul cu 
noi un om 

în uniforma cenușie de soldat al 
poliției. Scoatem documentele.
„Ruși ?“ Soldatul dinfr-o dată

parcă se îmblînzește și pe fața lui 
serioasă apare un zîmbef. Chiar 
de la Moscova ? Cum merg lu
crurile acolo ? Cum o duce Hruș
ciov ? Ce mai e nou pe la voi ? 
Peste cîteva minute sîntem deja 
prieteni.

— Țigări n-avefi ? — spune

’• •

PRAGA 12. — Coresponden
tul Agerpres transmite; De
legațiile partidelor frățești so
site la festivitățile cu prile
jul celei de-a 40-a aniversări 
a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, vizitează marile 
centre industriale ale R. S. 
Cehoslovace, cooperativele a- 
gricole unice etc. Delegația 
PAI.R. condusă de tovarășul 
Petre Borilă. a vizitat în ziua 
de 11 mai întreprinderile con
structoare de automobile din 
Mlada Boleslav și cooperati
vele din Krasnaves din același 
raion. Membrii delegației ro
mine au fost primiți pretutin
deni cu multă căldură de oa
menii muncii, care au mani
festat pentru prietenia dintre 
poporul ronrin și poporul ce
hoslovac.

Vineri dimineață, membrii 
delegației au vizitat monu
mente istorice și noile carti
ere de locuințe din Praga.

După-amiază. delegația ro- 
mină împreună cu delegațiile 
celorlalte partide frățești au 
depus coroane de flori la Mau
soleu.

i
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romine

Masă în cinstea 
delegației economice 

care se află 
RomaIa

(Agerpres). — Mi- 
de-

ROMA 12
nistrul Pierluigi Alvera, șeful 
legafiei Italiei la tratativele eco
nomice romîno-ifaliene, care se 
desfășoară în prezent la Roma, a 
oferit o masă în cinstea delega
ției economice romîne conduse 
de Mihai Petri, adjunct al minis
trului Comerțului.

Ministrul Pierluigi Alvera, în 
toastul său, a apreciat ca un fapt 
pozitiv dublarea schimburilor co
merciale cu R.P.R. în 1959——1961.

Mihai Petri, adjunct al ministru
lui Comerțului, și-a exprimat, de 
asemenea, convingerea că acordul 
ce se va semna va contribui la 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
multilaterale între popoarele ro- 
mîn și italian, în interesul reciproc.

i
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PARIS. — E. A. Furțeva, 

ministrul Culturii al U.R.S.S., 
a făcut o vizită oficială minis
trului de stat francez pentru 
problemele culturale, Andre 
Marlraux. In cursul convorbi
rii a fost dezbătută problema 
relațiilor culturale dintre cele 
două țări. La convorbire a 
asistat ambasadorul U.R.S.S. 
în Franța, S. A. Vinogradov.

In aceeași zi, E. A. Furțeva 
a plecat spre patrie.

MOSCOVA - Anvar Sadat, 
conducătorul delegației parla
mentare a R.A.U., care vizi
tează U.R.S.S., a transmis la 
11 mai președintelui Sovietu
lui Uniunii, P. Lobanov, și pre
ședintelui Sovietului Naționali
tăților, J. Peive, invitația ofi
cială ca o delegație a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. să vizi
teze Republica Arabă Unită.

HAVANA — După cum re
latează agenția Associated 
Press în cadrul unei confe
rințe de presă, Alfredo Gue
vara, director al Institutu
lui cuban al artelor și indus
triei cinematografice, a anun
țat că guvernul revoluționar 
al Cubei a naționalizat șase 

am simțit încordarea ulfi- 
evenimente din Congo și 
convins încăodată cit de

soldatul și în vocea lui se au~d 
veșnicile intonații soldățești : 
„Ce-aș mai fuma, frățioare".

însoțiți de noul nostru prieten 
mergem mai departe spre primul 
oraș 
Abu.

Aci 
melor 
ne-am 
mincinoasă este propaganda occi
dentală care-i învinuiește pe con
golezi că-i persecută pe „albii 
civilizați", că organizează tulbu
rări și pogromuri.

Aceasta s-a întîmplat aproxima
tiv la o lună după ce întreaga 
lume a fost zguduită de vestea 
asasinării mișelești a lui Patrice 
Lumumba. Eroul Africii este iubit 
de întregul popor congolez. Dar 
Stanleyville era casa lui natală și 
aci, ca și în toată Provincia Orien
tală, el era foarte iubit. Se înțe
lege ce sentimente puteau avea 
congolezii față de europenii albi, 
ce apăreau aci pe neașteptate. 
Doar ei nu puteau ști că noi sîn
tem ruși, că le sîntem prieteni. 
Puteam fi luați și drept belgieni. 
Dar noi n-am auzit niciodată a- 
menințări și n-am înregistrat ati
tudini necorecte. Cînd am vorbit 
despre aceasta lui Eugen Aviloux, 
administratorul orașului Abu, el a 
zîmbif înțelegător. „Chiar dacă 
ați fi venit acum o lună, ați fi 
găsit același lucru. In ziua cînd 
am aflat că Patrice a fost ucis, 
ne-a cuprins o nemăsurată durere. 
La Abu și în alte orașe, o parte 
din belgieni au început să fugă în 
panică, alții s-au încuiat în case, 
și în sfîrșit o altă parte s-au repe
zit la reprezentanții O.N.U. ce se 
găseau aici, rugîndu-i să le ia 
apărarea. Dar poporul nostru a 
dat dovadă de curaj și calm. Noi 
nu sîntem împotriva belgienilor 
ca națiune. Sîntem împotriva celor 
care l-au ucis pe Lumumba, împo
triva colonialismului belgian și

congolez de frontieră —

TBILISI 12 (Agerpres). - TASS 
transmite : La 12 mai s-a des
chis la Tbilisi ședința festivă a 
Sovietului Suprem și a Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Gruzia, consacrată 
aniversării a 40 de ani de la 
instaurarea puterii sovietice și 
de la constituirea Partidului Co
munist in republică.

Lq această ședință participă 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și reprezentanți ai re
publicilor unionale.

V. P. Mjavanadze, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Gruzia, a prezentat 
un raport.

Luând cuvîntul la ședința 
solemnă de la Tbilisi, N. S. 
Hrușciov a felicitat poporul 
gruzin cu prilejul împlinirii a 
40 de ani de la instaurarea 
puterii sovietice și fondarea 
Partidului Comunist din Gru
zia.

Nikita Hrușciov a amintit 
că Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. va discuta și va a- 
dopta noul program al Parti
dului. El a declarat cu • mîn- 
drie că cel de-al doilea pro
gram al partidului actual
mente în vigoare (el a fost a- 
probat la Congresul al VIII- 
lea al P.C. (b) din Rusia încă 
în primii ani ai existenței pu
terii sovietice) program care a 
fost elaborat de 
Ilici Lenin, a fost 
cu cinste de partid.

„Socialismul a 
Uniunea Sovietică 
și definitiv. Astăzi poporul 
sovietic soluționează cu suc
ces sarcinile construcției co
muniste desfășurate. Iată re
zultatul fundamental al vic
toriilor și cuceririlor noastre 
pe care nimeni nu ni-1 va pu
tea răpi niciodată" - a spus 
N. S. Hrușciov.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a subli
niat că în decurs de patru 
decenii Uniunea Sovietică a 
devenit una din cele 
mari puteri industriale 
lumii.

Astăzi, a spus N. S. Hruș
ciov, socialismul își demon
strează el singur superiorita
tea, folosește limbajul fapte
lor și viguroasa-i voce tînără 
se aude pe tot globul.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 

Vladimir 
îndeplinit

biruit în 
pe deplin

mai 
ale

agenții americane de distribu
ire a filmelor din Cuba.

Totodată, Guevara a anunțat 
că prețurile biletelor la cine
matografe vor fi reduse cu a- 
proape 50 la sută.

LISABONA 12 (Agerpres). 
Agenția France Presse rela
tează că la 12 mai au fost a- 
restați trei din liderii opozi
ției portugheze care Ia 11 mai 
ținuseră la Lisabona o confe
rință de presă în cursul că
reia au cerut demisia guver
nului Salazar și restaurarea 
democrației în Portugalia și 
Angola.

Antoine Gizenga asistind la defilarea trupelor guvernamentale

împotriva acestuia vom lupta în
totdeauna, pînă la biruință".

Și acestea nu erau simple cu
vinte. Hotelul nostru se găsea în 
piața centrală a orașului. Dimi
neața cînd am plecat mai departe 
am văzut un mare grup de oa
meni mărșăluind în piață. Vîrstnici, 
tineri și chiar adolescenți, sub ar
șița soarelui, făceau ceasuri în șir 
instrucție militară. Ei n-aveau 
arme. Nu știu ce au învățat ei în 
cele două ore, dar știu bine că 
oamenii aceștia vor lupta pînă la 
cel din urmă, că ei nu vor ceda, 
nu vor renunța la libertatea cuce
rită...

Ei construiesc școli

po-
au

am

Police se găsește la 500 km 
de la Stanleyville. El este orașul 
cel mai mare din Provincia Orien
tală după Stanleyville. In centrul 
orașului se găsește monumentul 
colonelului Police, întemeietorul 
orașului și al căii ferate care 
unește orașul cu celălalt centru 
industrial al provinciei. Nu depar
te este calea ferată. Aci nu există 
monument. Dar oamenii ne-au 
vestit că mii de congolezi 
pierit în timpul lucrărilor.

Progresul. Aci în Congo, 
aflat cel de-al doilea sens al a- 
cestui cuvînt cînd el este folosit 
de colonialiști. Fiecare pas al 
progresului înseamnă sute și mii 
de congolezi morți. Belgienii au 
construit poduri, șosele, clădiri, 
au omagiat cu monumente pe 
„deschizătorii lor de drumuri", 
iar congolezii au murit. Au murit 
din cauza muncii peste puteri, de 
foamete, de boli. Colonialiștii 
voiau ca aceasta să continue pentru 
veșnicie. „In 80 de ani de domi
nație belgiană — ne spune co
misarul orașului Police, Albert 

satisfacția pentru faptul că 
președintele S.U.A.; Kennedy, 
a recunoscut că în 40 de ani 
Uniunea Sovietică a obținut 
mari succese și că aceste suc
cese pot avea o forță de atrac
ție.

Cuvîntarea
Iul N. S. HRUȘCIOV la 
ședința festivă de Ia Tbilisi, 
consacrată aniversării a 40 
de ani de la instaurarea pu
terii sovietice și de 

constituirea P. C.
din Gruzia

Ia

N. S. Hrușciov a spus că, 
deși concepțiile sale asupra 
sistemelor sociale diferă de 
cele ale lui Kennedy, este to
tuși necesar ca situația să fie 
privită în mod realist. Trăim 
pe aceeași planetă, trebuie să 
coexistăm și în unele proble
me să găsim un limbaj co
mun, a declarat el. .

N. S. Hrușciov a subliniat 
că problema păcii sta la baza 
relațiilor Uniunii Sovietice cu 
orice stat. El a declarat din 
nou că Uniunea Sovietică nu 
are nevoie de război.

N. S. Hrușciov a relevat că 
poporul sovietic are încredere 
în viitorul său, în orînduirea 
sa socialistă. Comunismul, 
marxism-leninismul sînt supe
rioare și ele vor învinge, a 
spus N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a relevat că 
nu întîmplător o țară socia
listă și nu una capitalistă este 
pioniera cuceririi Cosmosului, 
că o asemenea țară a creat 
primii sateliți artificiali ai Pă- 
mîntului, navele cosmice gre
le, a fotografiat partea Lunii 
invizibilă de pe Pămînt, a tri
mis ■ o stație interplanetară 
automată spre Venus și, în- 
sfîrșit, a trimis un om în Cos
mos.

„Zborul omului sovietic, 
Iuri Gagarin, în Cosmos a 
consfințit pentru totdeauna 
prioritatea țării noastre, țară 
a socialismului, în ce privește 
zborul omului în Cosmos", a 
spus N. S. Hrușciov.

Noi, firește, salutăm 
rea în Cosmos de către 
câni a unei rachete cu___
la bord și considerăm că acest 
eveniment este în firea lucru
rilor. In același timp însă noi 

' privim lucrurile în mod rea
list : ceea ce au făcut ei pot 
face și alții. Problema este 
numai de a se ști cine va ob
ține mai repede succesul.

Toată lumea consideră însă 
pe bună dreptate că zborul

lansa- 
ameri- 
un om

Acțiunea unor huligani fasciști în incinta 
parlamentului grec

ATENA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 mai 
un grup de huligani din orga
nizațiile 
truns în 
lui și au 
culoarele 
deputatul 
bas, care a prezentat în parla-

neofasciste- au pă- 
incinta parlamentu- 
încercat să atace pe 

parlamentului pe 
independent Zor-

Boucherie, — în Congo n-a fost 
pregătit nici un medic, profesor 
sau inginer congolez. In orașul 
nostru nu există nici un om cu 
studii superioare. Atunci cine sînt 
sălbaticii l Noi sau colonialiștii ?...“

Acum în Police se construiesc 
școli noi. Am stat de vorbă cu 
studenții și profesorii școlii agro
tehnice. Am văzut năzuința lor de 
a căpăta cunoștințe. Totul îi inte
resa : și ce fel de culturi pot 
crește aici, ce fel de îngrășăminte 
artificiale există, în ce mod se 
poate strînge recolta. S-ar părea 
că nu este nimic uimitor în a- 
ceasta. Dar ei erau oameni că
rora abia ieri nu numai că nu li 
se vorbea despre aceasta, dar li 
se interzicea învățătura, erau 
opriți să devină specialiști în pro
fesia lor.

Am vorbit cu unul din medicii 
belgieni care a rămas aici „25 de 
ani am trăit eu în Congo. Iubesc 
țara și poporul acesta. In 
acești ani, niciodată nimeni 
mi-a făcut vreun rău, dar cît 
le-am făcut noi lor I Dacă ați 
dea cu cită rivnă învață ei. 
acum ucenici și muncesc bucuros 
cu ei". Iar eu în timpul acesta 
m-am gîndit la „operele științifi
ce" voluminoase scrise de istori
cii occidentali în care aceștia de
clară fără drept de apel că con
golezii sînt proști și leneși.

foți
nu 

rău 
ve- 
Am

Liniște la Stanleyville
care m-a uimit la 

fost liniștea. Incor-
Primul lucru

Stanleyville a
dată. Aceasta nu era liniștea odih
nei de după-amiază, dar nici li
niștea disperării. După ora cînd se 
închide circulația pentru popu
lație, '. străzile sînt pustii, se aud

„Vos- 
de ni- 
Nava 

sovietică a efectuat

navei noastre cosmice 
tok“ nu a fost întrecut 
meni: Și așa și este, 
cosmică 
un zbor în jurul globului, în 
timp ce americanii au reușit 
să efectueze, după cum se 
exprimă unii ziariști, doar „o 
săritură" în Cosmos.

„Sîntem însă încredințați, 
a declarat N. S. Hrușciov, că 
americanii vor repeta ceea ce 
am făcut noi, dar precizez, ei 
vor repeta, pe cînd noi am 
realizat acest lucru. Și acea
stă victorie a științei și tehni
cii sovietice face mare cinste 
țării noastre, ea produce o 
mare satisfacție poporului so
vietic".

N. S. Hrușciov a subliniat 
că marile victorii și înfăptuiri 
istorice ale U.R.S.S. ..sînt un 
rezultat al eforturilor în mun
că ale tuturor popoarelor so
vietice frățești".

Realizările Gruziei, a spus 
el, „sînt un exemplu conclu
dent al triumfului politicii na
ționale leniniste a Partidului 
Comunist — politică de prie
tenie și frăție între popoare”.

Arătînd că mișcarea mun
citorească revoluționară din 
Gruzia are o istorie glorioasă. 
Nikita Hrușciov a spus : „Unul 
din cei ma> de seamă condu
cători ai social-democrației 
din Gruzia și din întreaga 
Transcaucazie a fost I. V. Sta
lin care a devenit ulterior un 
eminent activist al partidului 
nostru".

In toate etapele luptei re
voluționare împotriva auto
crației și capitalismului oame
nii muncii din Gruzia și or
ganizațiile lor comuniste au 
dat dovadă de bărbăție și fer
mitate — a declarat Hrușciov. 
El a amintit că în fruntea 
luptei revoluționare a oameni
lor muncii din Gruzia s-au 
aflat conducători de seamă ca 
Stalin, Kețhoveli, Kalinin, Dja
paridze, Șaumian, Ordjonikid- 
ze, Țhakaia, Maharadze, Ki
rov, Șturua, Kamo (Ter-Pe- 
trosian) sț numeroși alții.

In cuvîntarea sa, Nikita 
Hrușciov a subliniat că prie
tenia și colaborarea frățească 
dintre popoarele Uniunii So- 
vetice constituie temelia 
forței statului sovietic, una 
din condițiile hotărîtoare ale 
victoriilor U.R.S.S. în con
strucția comunistă.

„Noi trebuie să păstrăm și 
să dezvoltăm la maximum a- 
ceastă prietenie frățească, să 
fim credincioși principiilor in
ternaționalismului proletar așa 
cum ne-a poruncit-o marele 
Lenin” — a spus Hrușciov.

ment interpelarea prin care 
cere dizolvarea tuturor orga
nizațiilor neofasciste din Gre
cia.

Această acțiune brutală a 
huliganilor fasciști, săvîrșită 
chiar în clădirea parlamentu
lui, a stîrnit un val de indig
nări în rîndurile deputaților.

congoleze din Stanleyville 

pașii patrulei. Stanleyville stă de 
strajă, Stanleyville luptă. Tot tim
pul cît ne-am aflat acolo am sim
țit aceasta.

Ordine și liniște, disciplină fer
mă în armată, muncă ritmică și 
spornică — toate acestea apar 
dinfr-o dată omului care sosește 
la Stanleyville. La sfîrșitul săpfă- 
mînii, noi ne deprinsesem deja 
cu faptul că fiecare ziarist străin, 
ajungînd la Stanleyville, ne spu
nea la prima întîlnire : „Cînd te 
gîndești că aci este o viată în- 
frufoful normală, cu mult mai li
niștită și mai bună decîf la Leo
poldville".

„Citiți mai puțin ziarele voas
tre"— le răspundeam noi.

Legalitatea — iată principiul 
conducător al guvernului central 
congolez cu reședința la Stanley
ville. Totodată aceasta este prin
cipala lui revendicare. Ea este 
clară — să se convoace parla
mentul legal al țării, să se alun
ge neîntîrziaf din Congo trupele 
belgiene și așa-numitul personal 
tehnic. Legalitate — în aceasta 
constă forța guvernului lui A, Gi- 
zenga. De ce Kasavubu, Chombe 
și compania se tem de convoca
rea parlamentului ? La această în
trebare a dat un bun răspuns re
prezentantul guvernului în proble
mele presei Antoine Mandunga. 
„Tocmai pentru că în acest caz 
n-ar mai fi nici „președintele" Ka
savubu, nici „președintele" Chom
be. Dacă „rebelii" de la Stanley
ville, cum ne numesc pe noi co
lonialiștii și trădătorii de la Leo
poldville, sînt atît de slabi și nu 
se bucură de sprijinul poporului, 
să controlăm aceasta, să convo
cam parlamentul și acesta să ne 
îndepărteze de la putere. Dar to
tul se reduce la aceea că foc-

dttăZnL ȘȘR

TINERETULUI LUMII

Fotografia de mai sus a fost luată din Conakry. Ea înfățișează 
un grup de cei mai tineri cetățeni ai.tinerei republici africane 

Guineea - pionieri

Fidel Castro în mijlocul 
studenților din Havana

Intr-o convor
bire pe care 
Fidel Castro a 

avut-o cu stu
denții universității 
din Havana, primul 
ministru al Cubei 
a anunțat că în fos
ta universitate ca
tolică Villanuera, 
care era o pepinieră 
a contrarevoluției, 
se va deschide în 
curînd un institut 
tehnologic. Aici 
1.500 de studenți 
vor fi în întregime 
întreținuți de stat.

Fidel Castro a a- 
rătat că pînă la 
sfîrșitul acestui an

în universitățile și 
instituțiile speciale 
de învățămînt un 
număr total de 
40.000 de studenți 
vor primi burse de 
stat.

In prezent, în Cu
ba a fost în linii 
mari lichidată lipsa 
de învățători din 
școlile elementare. 
Se mai resimte însă 
lipsa de cadre di
dactice pentru șco
lile medii. De aceea 
Fidel Castro a ape
lat la studenții Uni
versității din Ha
vana pentru ca ei să 
urmeze cursuri spe

Congresul tineretului indian 
din Uniunea Sud-Aîricană

Congresul tineretului in
dian din Uniunea Sud- 
Africană a cerut la 10 

mai directorilor școlilor in
diene din Uniunea Sud-Afri- 
cană, elevilor și părinților să 
nu participe la serbările Zilei 
republicii pe care le organi
zează partidul - naționalist al 
lui Verwoerd la sfîrșitul lunii 
mai.

Agenția France Presse rela
tează că, în scrisoarea adre
sată directorilor de școli, Con
gresul tineretului indian ara;ă 
că sărbătorirea Zilei republi
cii „are drept țel să consoli

Situație încordată 
în Algeria

ALGER 12 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează că la 12 mai la Alger 
a fost dat publicității un co
municat al delegației generale 
a guvernului francez în Alge
ria, în care se arată că întru- 
cît „incidentele tind să se în
mulțească pe teritoriul Alge
riei" și întrucît circulă cu tot 
mai multă insistență „zvonuri 
despre organizarea unor mani
festații însoțite de violență în 
viitoarele cîteva zile și mai a- 
les în ziua de 13 mai" (cea 
de-a treia aniversare a tulbu
rărilor de la Alger care au dus 
la răsturnarea celei de-a IV-a 
Republici Franceze), autorită

mai trădătorul Kasavubu și cei
lalți se tem de popor, iar nu 
noi".

In atmosfera de muncă clocoti
toare de la Stanleyville trupele 
O.N.U. apar deosebit de nelalo
cul lor. Soldații O.N.U. — „căștile 
albastre", cum sînt ei numiți aici, 
— se plimbă alene pe străzi, se 
aciuiesc lingă aerodrom și hote
luri. Este clar că ei n-au nimic de 
făcut. Acest lucru nu se poate 
spune despre comandamentul 
O.N.U. Acesta are de lucru — 
este preocupat — a contribui la 
izolarea Provinciei Orientale de 
lumea exterioară, ajută la blocada 
economică organizată de colonia
liști.

Stanleyville ca și întreaga Pro
vincie Orientală are o mare ne
voie de ajutor medical. în oraș 
sînt numai, șase medici la o popu
lație de cîteva zeci de mii de lo
cuitori. Dar, ce. face O.N.U.? Sub 
pretextul - „lipsei de securitate", 
medicilor li se interzice să vină la 
Stanleyville. In timpul în care 
ne-am găsit la Leopoldville, o 
o lună întreagă a fost reținut acolo 
un grup de medici polonezi cu, 
destinația Stanleyville. Tofuși
O.N.U. nu le-a dat permis de că
lătorie și numai doi medici au 
reușit la sfîrșitul lunii trecute să 
ajungă pînă la Stanleyville.

Stanleyville 
este invincibil

„United Nation — desorganiSa- 
tion" — „Națiunile Unite — de- 
zorganizafia" — acest simplu joc 
de cuvinte este cunoscut tuturor 
locuitorilor din Stanleyville.

Dar nici politica provocatoare 
dusă de O.N.U., nici blocada eco
nomică, nu pot infringe voința po
porului congolez.

Conducătorul guvernului cen
tral congolez, Antoine Gizenga, 
ne-a declarat în timpul unei con
vorbiri : „In pofida lipsurilor, po
poarele din Congo nu-și înclină 
capetele și nu acceptă să-și vin- 
dă țara pentru promisiunile dar
nice și pomenile jalnice ale Occi
dentului". Ultimele cuvinte aveau 

ciale de patru luni, 
în așa fel, încît con
comitent cu conti
nuarea studiilor 
universitare, să poa
tă preda în școlile 
medii. Studenții au 
aprobat în unani
mitate această pro
punere a primului 
ministru Castro.

Traducînd con
secvent în viață lo
zinca revoluției „în
vățătura, arma și 
munca" tineretul 
cuban ca și întregul 
popor cuban luptă 
cu succes pentru fe
ricirea și progresul 
patriei sale.

deze politica cruntă a apart
heidului, segregației și degra
dării".

„Numai un mănunchi de 
naționaliști va sărbători ziua 
de 31 mai, se spune în scri
soarea adresată elevilor și pă
rinților. Restul populației din 
Africa de sud vede în repu
blică intensificarea exploatării 
neeuropenilor, sporirea greu
tăților economice și izolarea 
Africii de sud, consolidarea 
poziției fascismului".

țile franceze din Algeria au 
ixT-ărit să ia măsur. de preve
nire a unor astfel de manifes-

Comentind acest comunicat, 
corespondentul din Alger al 
agenției France Presse subli
niază că în cercurile apropiate 
delegației generale franceze 
din Algeria, situația este des
crisă ca fiind „foarte încor
dată". France Presse emite 
presupunerea că ar putea avea 
loc „o nouă tentativă a extre
miștilor europeni de a împie
dica începerea tratativelor de 
la Evian" între guvernul fran
cez și reprezentanții poporu
lui algerian.

directă legătură cu reprezentanții 
S.U.A. care nu se jenează a folosi 
greutățile economice prin care 
trece Provincia Orientală spre a 
încerca să pătrundă în economia 
acestei regiuni sub masca unor 
„binefăcători" mărinimoși.

Colonialismului colectiv Stan
leyville ii opune unitatea și cal
mul, încrederea și voința nestră
mutată. Viața luminoasă a lui Pa
trice Lumumba, sacrificiul lui, lup
ta pentru nobilele idealuri dusă 
pînă la ultima suflare, au devenit 
astăzi conștiința Congo-ului, con
știința Sfanleyville-ului.

La Stanleyville există o casă cu
noscută de toată lumea. Aci tră
iește familia lui Patrice Lumumba. 
O clădire nu prea mare, la mar
ginea orașului, ascunsă în verdea
ță densă. Cînd am ajuns la ea, 
am văzut o priveliște de neuitat: 
în sunetele tam-tam-ului cîteva 
femei îmbrăcate în vestminte an
tice rituale executau dansuri de 
doliu, iar în jurul lor zeci de oa
meni stăteau nemișcați. Ei fineau 
portrete ale lui Lumumba și tă
ceau. Dar sunetul neliniștitor al 
tam-tam-ului care străbătea de
parte în tăcere, le exprima sim
țămintele, ii chema la răzbunare.

Pauline Opanga, soția lui Lu
mumba, se apropie de noi. Ea 
este îmbrăcată înfr-o rochie nea
gră de doliu.

Avem un dar bun pentru Pau
line — fotografia copiilor ei aflați 
la Cairo. Pauline nu și-a mai vă
zut de multe luni copiii și acea
sta era prima fotografie pe care 
a reușit s-o obțină.

„Știu că-i voi vedea" — a 
spus Pauline. Ei se vor întoarce 
în Congo și vor deveni oameni a- 
devărați, puternici ca și tatăl lor. 
Ei vor fi luptători pentru elibera
rea țării lor".

★
Stanleyville este invincibil. Po

porul congolez mai are încă des
tule de biruit : colonialiștii nu 
și-au pierdut speranțele să mai 
domine în Congo ca și mai îna
inte. Dar vremurile s-au schimbat. 
Se apropie ceasul deplinei eli
berări a Republicii Congo și a în
tregii Africi de sub jugul colonia
liștilor
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