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La Hunedoara

A intrat in funcțiune 
cea de-a 4-a baterie 
de cocs de la uzina 

cocso-chimică
In ziua de 16 mai, Ia cea 

de-a 4-a baterie de cocs a 
uzinei cocso-chimice din ca
drul Combinatului siderur
gic din Hunedoara s-au pro
dus primele tone de cocs me
talurgic. Prin intrarea în 
funcție a acestui important 
agregat siderurgic, producția 
de cocs a combinatului hune- | 
dorean va crește cu 25 la I 
sută.

Sare în diverse 
sortimente

La salina Cacica din regiu
nea Suceava se produc în pre
zent pe scară industrială di
ferite sortimente de sare pen
tru animale, în compoziția că
rora intră medicamente. Prin
tre acestea se află și sarea 
cunoscută sub denumirea de 
„Fenosar", produsă sub formă 
de brichete, care contribuie 
la creșterea în greutate a oi- i 
lor și împiedică căderea linii. I

Victor Petrescu din secția 
motoare a Uzinelor „23 Au
gust" din Capitală este res
ponsabilul unei brigăzi de ti

neret fruntașe

Foto : ION CONSTANT N

LA TIMP, EFICACE
In curtea și pe ogoarele 

gospodăriei agricole de sta: 
Nazîru din raionul Brăila este 
o animație specifică zilelor de 
campanie. întrecerea socia
listă ce se desfășoară aici și 
în care sint antrenați toți 
muncitorii gospodăriei o ob
servi, o simți in tot ceea ce 
fac ei. La 8 Mai. ziua glorioa
sei aniversar: a partidului, a 
fost încheiată prima etapă a 
întrecerii din acest an. Bilan
țul a fost bun : lucrări de ca
litate, producții peste plan 
Dar a fost numai o etapă : în
trecerea continuă.

O atenție deosebită a acc.-- 
dat-o organizația de bază 
U.T.M. de aici 
orientării activi 
utemist de cont 
cipalele lui obiecti 
rirea participării 
tinerilor la îmbu
nătățirea calității 
lucrărilor, la lup
ta împotriva ri
sipei. la respecta
rea disciplinei so
cialiste a muncii.

Să ne oprim 
asupra acestei 1 
cif ic 
tate.

«St

vi

cut importante economii prin 
recondiționarea țj folosirea 
unor piese uzate. Mergem mai 
departe. La sectorul zootehnic 
este ordine și curățenie. Tine
rii care lucrează aici sint buni 
gospodari, nu 
cu risipa. Am pornit spre 
cimp, pe Ia ’ L_
taberele de cimp mașinile 
(cele care nu sint pe brazdă) 
sint trase ‘ 
de rezervă 
păstrate. Iată insă că undeva, 
ia marginea unui drum, zac 
aruncate o grapă și un butoi 
cu ulei pentru tractoare. 
Membrilor postului nu le sca
pă această neglijență a meca- 
rizatorilor.

— Cine o fi lucrat aici ?
— Brigada Iui Stoica 01- 

teanu.

se împacă

brigăzi. La

..la sfoară", piesele 
și sculele sint bine

Yi1 Din experiența postului utemist 
de control de la G. A. S. Naziru 

raionul Brăila.

Locuințe pentru
De la începutul anului și 

pină în prezent în orașele re
giunii Iași au fost date în fo
losință aproape 400 de aparta
mente ; din acestea 270 s-au 
ridicat in orașul Iași.

Fr intr-o muncă avintată. 
constructorii dau viață anga- 
jamentului ..cit mai multe lo
cuințe confortabile, date in io- 
losință înainte de termen-. Pe 
unele șantiere din Iași se 
lucrează în cîte 2 sau 3 schim
buri la principalele faze ale 
construcției. Acest fapt a fă
cut ca stadiul lucrărilor să fie 
mult înaintat față de grafic.

oamenii muncii
Pentru realizarea unor lo

cuințe trainice și confortabile 
se acordă o exigență sporită 

•lor de 
stosTcIc 

s® anâi. zyâza cu aid* 
atea betoanetor pro- 
e stațiile de betoane.

Pină ia sfîrșitm anului se 
vor da in folosință in orașele 
regiunii Iași 1.700 de aparta
mente, cu circa 700 mai mult 
decit în anul 1960.

recepționă

I

(Agerpres)

tie spe 
de activi- 

Postul utem st de ecr.- 
de la G-AS. Nazixu 
armat din crnri tineri 
-ș: in muncă, fiecare la
in dze unu! din princi- 
secsoare de producție

In întrecerea socialistă ce 
se desfășoară in gospodărie, 
un obiectiv important pe 
care-1 urmăresc muncitorii îl 
constituie lupta împotriva ri
sipei. lupta pentru economii 
in vederea reducerii prețului 
de cos: al produselor. Și in 
planul de muncă al postului 
utemist de control este trecut 
acest obiectiv. Membrii postu
lui au pornit la realizarea lui. 
Să-i urmăm in raidul pe ca- 
re-1 întreprind. La atelierul 
mecanic se repară utilajul ne
cesar în campania agricolă de 
recoltare. Din fișele pe care 
le prezintă șeful de atelier, 
mecanicii, rezultă că s-au fă-

— Hm ! Și-au dat in petec. 
Ce s-o f; întimplat cu ei ? 
Sin: băieți muncitori, au fă
cu: numai lucrări de calitate, 
se numără printre fruntași.

— Iată insă că la capitolul 
gospodărire- sint codași. Să-i 

ajutăm să se îndrepte.
Seara, cei cinci membri ai 

postului, din care face parte și 
un membru al biroului orga
nizației de bază U.T.M., și-au 
sistematizat materialul cules 
și au întocmit noua ediție a 
gazetei „Vorbește postul ute
mist de control’’ (care apare 
din zece în zece zile). Au fost 
evidențiați muncitorii de Ia 
secția mecanică și cei din sec
torul zootehnic pentru spiri
tul gospodăresc de care dau 
dovadă. Atitudinea tinerilor 
mecanizatori din brigada lui 
Stoica Oltpanu a fost satiriza
tă printr-o epigramă și o ca
ricatură.

După 10 zile trebuia scoasă 
o nouă ediție a gazetei 
„Vorbește postul utemist de 
control-. Iată însă că a fost 
nevoie de o intervenție mai 
rapidă. Postul a fost sesizat 
de unul din colaboratorii săi 
că în sectorul zootehnic se 
face risipă de furaje și că dis
ciplina de producție lasă de 
dorit. Deplasîndu-se pe teren, 
membrii postului au aflat de 
la brigadierul zootehnie și de 
la cîțiva îngrijitori fruntași 
că tinărul Nicolae Macău în 
loc să împartă rațional fu
rajele, pe tainuri, le aruncă 
pe toate grămadă in iesle. A- 
nimalele consumau numai o 
parte, risipeau restul și se în
greuna apoi curățarea ieslei în 
vederea administrării furaje
lor concentrate. De acum a- 

junsese funia la 
par. Nicolae Ma
cău mergea din 
abatere în abate
re. Fusese ajutat, 
sfătuit, criticat, 
se ținuse și o a- 
dunare generală 
U.T.M. în care a 

fost discutată in special atitu
dinea lui. I se dăduse avertis
ment. A respins toate sfaturile, 
toate criticile, și-a insultat to
varășii de muncă. La gazeta 
postului utemist de control a 
apărut de data aceasta o ediție 
specială. Se cerea îndepărta
rea lui Macău din sectorul 
zootehnic. Conducerea gospo
dăriei, ținind seama de toate 
argumentele aduse, a aprobat 
propunerea postului utemist 
de control. In locul lui, orga
nizația de bază U.T.M. a pro
pus un alt tinăr, disciplinat, 
cu dragoste de meserie.

A trecut o vreme de atunci. 
Conform planului de muncă, 
postul utemist de control tre
buia să facă un nou raid, de 
această dată în legătură cu 
calitatea lucrărilor de între
ținere a culturilor. Planul 
însă n-a fost respectat. Biroul 
organizației) de bază U.T.M. 
n-a așteptat să se încheie luna 
pentru ca să analizeze — așa 
cum procedează de obicei — 
activitatea postului utemist de 
control. într-o după-amiază, 
în prezența unui membru al 
biroului de partid, s-a dis
cutat cu membrii postului. 
S-a analizat activitatea desfă
șurată în ultima perioadă și 
s-a stabilit ca imediat, chiar 
a doua zi, să fie întreprins 
raidul în legătură cu calitatea 
lucrărilor la întreținerea cul
turilor — lucrare de care de
pinde în mare măsură asigu
rarea unor producții mari.

Acesta a fost ultimul număr 
al gazetei postului utemist de 
control.

Planul de muncă pe a- 
ceastă lună al postului utemist 
de control prevede efectuarea 
a două raiduri în legătură cu 
calitatea lucrărilor de întreți
nere a culturilor și un raid în 
sectorul zootehnic în legătură 
cu respectarea programului 
de grajd.

N. SIMIONESCU

Un aspect de Ic marele 
spectacol popular de pe sta
dionul Republicii din Capi

tală.

(Foto : Agerpres)

Omagiu partidului
Despre tot ceea ce ne-a fost 

dat să vedem ieri seară pe 
stadionul „Republicii" din 
Capitală ar (trebui scris un 
poem. Un poem despre un 
poem. Despre poemul superb 
și minunat, despre omagiul 
emoționant a mii de tineri 
muncitori, sportivi și artiști 
închinat partidului, glorioasei 
sale aniversări.

Totul în această seară a 
avut un caracter feeric, deo
sebit de grandios. întunericul 
nopții a fost alungat de șu
voaiele albe ale reflectoarelor. 
Stadionul era o explozie de 
lumină, o explozie de culori. 
El a devenit o uriașă scenă 
pe care a apărut tot ceea ce 
a creat mai frumos și mai 
interesant, mai gingaș și mai 
măiastru imaginația și talen
tul a mii de oameni.

Am asistat așadar la o mi
nunată sărbătoare. Semnul 
sub care s-a desfășurat era 
scris pe cer cu lumina albă. 
Cifra 40 era închipuită din 
fîșiile de lumină ale reflec
toarelor. în fața tribunei ofi
ciale, o imensă cortină vie 
de oameni, purtînd steaguri 
roșii și tricolore. în tribune, 
alte sute de oameni au închi
puit cu trupurile lor, pe tot 
timpul spectacolului, două 
date între care este cuprinsă 
vîrsta partidului nostru iubit 
- 1921-1961.

Mulțimea de mii de oameni 
ai muncii de pe stadion iz
bucnește în urale la apariția

în tribuna oficială a condu
cătorilor partidului și statului.

La spectacol au asistat to
varășii : G-heorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion 
Glțeorghe Maurer, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, membri ai C.C. al

de tinerețe, șuvoiul celor 
peste 12.000 de tineri sportivi 
și artiști. Sună buciumele și 
trompetele. Pe stadion alear
gă mii de tineri. Cîteva clipe 
tobele răpăiesc ritmic și, deo
dată, tinerii în alb încreme
nesc. Rămîi o clipă uimit. 
Abia acum îți dai seama că 
ai în fața ta harta patriei. în 
mijlocul ei, în inima ei, tot 
din trupurile oamenilor, se

a avut în fruntea sa un partid 
marxist-leninist, un conducă
tor înțelept, un stegar, o min
te veșnic trează și clarvăză
toare, care l-a condus spre 
victoria și-lumina anilor a- 
ceștia. Pe fundal se aprinde 
în clipele acelea o uriașă 
stemă, roșie, stema parti
dului. Imnul „Slavă partidu
lui" răsună din piepturile a 
sute de oameni.

Marele spectacol popular de pe 
stadionul Republicii, închinat celei 
de-a 40-a aniversari a partidului

P.M.R., membri ai Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne și ai 
guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, activiști 
de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură.

Au fost prezenți șefii și 
membri ai misiunilor diplo
matice ale țărilor socialiste 
acreditați la București.

Marele spectacol popular 
„Slavă partidului» a început. 
Cortina formată din trupurile 
sportivilor îmbrăcați în alb 
s-a dat pe neobservate la o 
parte și pa stadion, pe imensa 
lui scenă verde, a început să 
curgă, nestăvilit, ca un torent

nasc patru cifre : 1921. Este 
anul în care a luat ființă 
Partidul Comunist din Romi- 
nia. Cifra aceasta, scrisă cu 
trupurile tinerilor, acolo, pe 
harta miniaturală a patriei, 
este un simbol măreț, este o 
dată care s-a înscris pentru 
totdeauna în istoria țării noa
stre. Atunci a luat ființă 
Partidul Comunist din Romî- 
nia. El s-a născut din rîndu- 
rile clasei de avangardă — 
clasa muncitoare — s-a născut 
din suferința și năzuința fier
binte a poporului spre o viață 
mai bună, spre o viață adevă
rată. Din anul 1921, clasa 
muncitoare, poporul muncitor

Stadionul nu rămîne liber 
nici o clipă. Iată, sute de stu- 
denți de lă Institutul de Cul
tură Fizică și. Sport execută 
cu o rară suplețe și îndemî- 
nare o suită de exerciții cu 
steaguri roșii. Steagul roșu, 
steagul partidului, sub care 
pășim cu încredere și fermi
tate din victorii în victorii, 
este purtat de șute de mîini 
viguroase, de mîinile genera
ției noastre tinere, care slu
jește cu credință cauza parti
dului.

Stadionul ia acum culoarea 
albastră, culoarea șalopetelor 
muncitorești. Tineri muncitori 
din uzinele Capitalei prezintă

un program de gimnastică. 
Mișcări ritmice, precise. în 
fiecare mișcare, în fiecare 
gest descifrezi însă un simbol, 
un sentiment. O uriașă roată 
zimțată — simbol al forței in
dustriale a țării. Un freamăt; 
o forfotă pe tot stadionul. 
Trupurile tinerilor închipuiesc 
o rețea de înaltă tensiune. Re
flectoarele se sting pentru cî
teva clipe. Pe firele electrice, 
curentul curge ca o flacără 
vie, sclipind în întuneric. Este 
simbolul electrificării țării, al 
împlinirii planului elaborat 
de partid, prin care s-a dat 
forța dezvoltării impetuoase 
a industriei noastre, prin care 
s-au scos din bezna trecutului 
mii de sate ale patriei.

Pe stadion se ondulează 
nesfirșite eșarfe multicolore, 
își cîntă acum bucuria muncii, 
dragostea față de partid, față 
de patrie harnicele țesătoare.

Vin apoi constructorii, cei 
care au făcut din patria noas
tră un imens șantier. Con
struim ! Construim pentru noi, 
construim ca să ne facem via
ța maj bună, mai frumoasă, 
construim pentru viitorul nos
tru. Scările purtate de spor
tivi simbolizează schelele care 
se ridică pretutindeni : ale vi
itoarelor uzine, combinate, o- 
rașe și noi cartiere.

Uriașa cortină albă se des-

ION BAIEȘU

■(Continuare in pag. a 3-a)

Nicu-la Mihai și C. Dascălu 
din secția III auto a Uzine
lor „Tudor Vladimirescu" din 
Capitală fac ultimele finisări 
la îmbrăcămintea autobuze

lor
Foto : GR. PREPELIȚA

--------•--------

însuflețiră muncă 
patriotică la 

întreținerea dramurilor
Cetățenii din sateie și co-

mumele regiunii Suceava con
tribuie cu multă însuflețire la 
lucrările de întreținere și mo
dernizare a drumurilor, ini- ( . 
țiate de sfaturile populare.

In raionul Botoșani zilnic 
sute de țărani muncitori lu-
crează la săpatul șanțurilor, 
transportul pietrișului și pre
gătirea pentru asfaltat a dru
mului ce leagă orașul Boto
șani de comuna Trușești. In ra
ioanele de munte ale regiunii 
se lucrează intens la construc
ția șoselelor din bazinele fores
tiere și miniere cum sint Sa- 
dova-Radiuți, Vatra Dornei- 
Broșteni. S-au făcut în total 
lucrări de întreținere pe 1062 
km drumuri, s-au reparat 389 
poduri și 1600 ml. diguri, s-au 
plantat pe marginea șoselelor 
aproape 50.000 pomi.

(Agerpres)

Uzinâ-școalâ
Tinăra uzină de fire și fi

bre sintetice din Săvineștâ e 
o adevărată școală. Peste 
1.200 de muncitori de aici ur
mează cursurile de calificare 
și de specializare cu o durată 
de un an. La aceste cursuri 
ingineri din uzină și maiștri 
cu o bună pregătire predau 
muncitorilor materii de spe
cialitate și de cultură gene
rală. Mai mult de 120 de mun
citori frecventează cursurile 
serale ale școlii medii, iar al
ți aproape 80 de muncitori se 
pregătesc să devină maiștri 
sau tehnicieni. Un număr de 
12 muncitori din cei mai buni 
sint trimiși să urmeze învăță- 
mîntul superior. Pentru viito
rul an școlar au fost selecțio
nați alți 18 muncitori din uzi
nă pentru a fi trimiși cu burse 
la studii la diferite facultăți.

Din munca 
tinerilor 

bucureștem
Recent. încă 316 finer 

din Capitală au fost decla
rați fruntași în muncă. A- 
lături de tovarășii lor de 
muncă mai vîrstniei, tinerii 
din uzinele, fabricile, de pe 
șantierele Capitalei luptă 
cu însuflețire pentru do- 
bindirea unor realizări cit 
mai valoroase. în Între
cerea socialistă sint antre
nați in prezent mai mult 
de 64.000 de tineri munci
tori bucureșteni.

Aproape jumătate din nu
mărul tinerilor antrenați 
in întrecerea socialistă 
muncesc în brigăzi de pro
ducție ale tineretului—stră- 
duindu-se să ridice conti
nuu calitatea produselor pe 
care le realizează, să obți
nă economii cit măi mari, 
în acest scop ei acordă o 
atenție deosebită perfecțio
nării permanente a califi
cării lor profesionale. La 
cele 1.400 de cursuri de ri
dicare a calificării, organi
zate in întreprinderile din 
Capitală, participă peste 
28.000 de tineri.

Ca rezultat al acestei ac
țiuni, precum și al însuși
rii unui volum însemnat de 
cunoștințe în școlile serale 
și în facultăți, crește con
tinuu numărul tinerilor 
inovatori. în București sint 
acum aproape 3.500 de 
tineri inovatori și ra- 
ționalizatori. Anul acesta 
ei au propus circa 1000 
de inovații, din care 
cea mai mare parte 
au și fost aplicate în pro
ducție, aducînd economii de 
milioane de Ie?

(Agerpres)

PUTEREA
XEMPLULUI

ă deseori, după ce am cu- 
noscut un om, ni se în- 
tîmplă să ne dăm seama 

că în portretul ce ni s-a în
tipărit cu acest prilej în minte 
sint unele trăsături generale 
pe care le-am mai întâlnit și 
altădată la alți oameni, dar 
care — în noua configurație 
— au totuși o undă de pros
pețime, de inedit.

Astfel, cunoscindu-l pe lăcă
tușul Segedi Dumitru nu 
te-ai așteptat nicidecum să 
afli de la el și despre el lu
cruri cu totul și cu totul ex
cepționale, spectaculoase. Ceea 
ce îți lasă însă în suflet întâl
nirea cu acest om nu e mai 
puțin pregnant, mai puțin re
velator.

Lăcătușul Segedi Dumitru 
este comunist și lucrează la 
i,Electromotor" Timișoara din 
1941, de cînd avea 16 ani. Pe 
atunci fabrica purta numele 
unui colaborator al fasciștilor. 
La fel de străine, dușmănoase 
îi apăreau ucenicului Segedi 
halele cenușii ale uzinelor în 
care lucra din zori și pină în 
noapte flămînd și înjosit.

Acele vremuri au apus însă 
pentru totdeauna. Stăpînii 
uzinei sint astăzi ei, muncito
rii I Acum, după 20 de ani, lă
cătușul Segedi, el însuși des
tul de tinăr, poate fi văzut 
deseori înconjurat de tovarăși 
mai tineri, de ucenici, sau de 
flăcăiandri abia ieșiți din 
școala profesională.

Poate că ei încă nu se. năs
cuseră cînd tânărul Segedi în
cepea aici, sub halele atunci 
posomorite ale frumoasei uzine 
de azi, viața sa de muncă și 
de luptă neîntreruptă pentru 
condiții mai bune de viață — 
viață în care printre cele mai 
mari bucurii, avea să-i fie dat 
s-o trăiască pe aceea de a fi

intrat în rîndurile comuniști
lor.

Tinerii lăcătuși Dan Visalon, 
Suru Petru, Kon Ion, uceni
cul Ureche Ion și alții îi cu- 
cunosc deopotrivă și anii de 
muncă și faptele care au fă
cut din el un om stimat și 
iubit. De o comunicativitate 
cuceritoare, comunistul Segedi 
Dumitru se apropie de tineri 
în virtutea unei chemări lă
untrice — poate în amintirea 
faptului că el însuși a fost 
sfătuit și îndrumat de tovară
și mai vîrstniei, poate fiindcă 
îi este drag să trăiască îm
preună cu ei o tinerețe rodnică 
de care n-a avut parte în anii 
exploatării, sau poate — deo
potrivă — fiindcă în mun
citorii mai tineri îi place 
să-și revadă ca într-o
străfulgerare a viitorului — pe 
proprii săi băieți, care deocam
dată merg la școală și la gră
diniță. Dar, mai presus de 
orice, îl apropie de tineri una 
din îndatoririle sale de comu
nist. Educația pe care, împre
ună cu ceilalți comuniști, o 
face utemiștilor nu are nimic 
,, didactic" sau „profesoral". 
Iar aceștia, înțelegînd din ce 
în ce mai adine sfaturile to
varășului Segedi îi caută cu a- 
viditate cuvîntul și îndruma
rea. La el vin deopotrivă și 
pentru a-și limpezi probleme 
de producție și pentru a-și 
elucida o împrejurare din via
ța internațională și pentru a 
fi ajutați să ia o hotărîre în 
probleme din viața lor perso
nală...

Deși mulți dintre tineri, 
după ce și-au făcut ucenicia 
în echipa lui, au fost trimiși 
pe la alte locuri de muncă,

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)(Agerpres)

B-igada fruntașă o minerului Ion Nicolae de la mina Uricani și-a terminat schimbul. 
Acum se îndreaptă spre ieșirea din mină

Foto : I. 1ONESCU



Zilele trecute, redacția a organizat un raid-anchetă prin întreprinderile orașului Arad, în legătură cu felul cum organizațiile U. T. M. îndrumă și sprijină 
activitatea brigăzilor de producție ale tineretului. La raid au participat activiști ai Comitetului orășenesc U. T. M -Arad, secretari ai comitetelor U. T. M. 

din întreprinderi, responsabili de brigăzi. Iată cîteva observații și concluzii desprinse cu acest prilej.

A m parcurs cu ocazia raidului nostru majoritatea secțiilor și atelierelor de la între- 
prinderile și uzinele „Gh. Dimitrov“, „Teba", Uzinele textile „30 Decembrie**, „14- 

L . bertatea** și Uzinele „Iosif Rangheț**. Peste tot, fixate deasupra strungurilor, fre
zelor, rabotezelor, lingă cuptoarele de turnare sau deasupra ringurilor și războaielor de 
țesut, nenumărate stegulețe triunghiulare înfrumusețează peisajul întreprinderilor. Pe 
mătasea roșie a fiecărui steguleț stă scris: „Brigadă de producție a tineretului**.

— Dacă am număra toate aceste stegulețe, ne spunea tovarășul Ștefan Lucaci. se
cretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Arad, am ajunge la cifra de 330, atitea cite bri
găzi de producție ale tineretului există în orașul Arad.

...Trei sute treizeci de stegulețe roșii, tot atitea colective tinerești care alături de 
ceilalți muncitori participă cu entuziasm în secțiile și atelierele uzinelor arădene Ia 
producerea de strunguri mai bune, țesături mai frumoase, încălțăminte mal elegantă și 
mai durabilă, la producerea de vagoane care să ducă pe drumurile de fier ale patriei 
produse tot mai multe și de mai bună calitate.

fiecare brigadă - 
bine organizată!
— Fină nu de mult, în uzi

na noastră, ne spunea tov. 
Eugen Sverdeanu membru în 
comitetul U.T.M. de la Uzi
nele „Gh. Dimitrov", în acti
vitatea unor brigăzi mai exis
tau manifestări de formalism. 
Unii membri ai birourilor 
U.T.M. șocotiseră că este 
deajunș să grupezi în mod 
scriptic un număr de ți
neri și să-i anunți că fac parte 
din același colectiv, să nu
mești un responsabil, pentru 
a rezolva sarcina de a orga
niza o brigadă ! Urmarea : 
brigăzile nu-și alcătuiau pro
grame, consfătuiri de lucru nu 
se țineau, nu se stabileau o- 
biective concrete în întrecere 
etc. Nici nu este de mirare că 
aceasta fiind situația, rezul
tatele obținute în producție nu 
erau cele așteptate.

— Astăzi situația s-a în
dreptat total ?

— Firește, neajunsuri izo
late maj apar, jp orice caz, 
șe poate afirma cu certitudine 
pă bung organizare a brigă
zilor de producție ale tinere
tului a făcut ca să sporească 
în mod considerabil contribu
ția tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de producție ale 
uzinei- Din 1.500 de tineri, 
eîțț lucrează țn uzină, peste 
1.000 sînt organizați jn bri
găzi. care își îndeplinesc cu 
regularitate angajamentele.

Dar eum se creează o bri
gadă ?

Inginerul Eugen Sverdeanu 
ne-a condus la secția boghiuri.

— Secția aceasta este una 
dintre cele mai importante 
din uzină. Aici se execută 
partea de bază a oricărui va
gon : cadrul lateral care îm
preună cu osiile și roțile — 
formează suportul întregii 
construcții a vagonului de 
cale ferată. Practica zilnică 
a producției nu numai că 
făcea posibilă, dar cerea 
ca la acest ioc de muncă, rea
lizarea sarcinilor de producție 
să se facă de către un colec
tiv. Comitetul U.Ț.M. a Iptă- 
rîț împreună cu conducerea 
secției șă creeze pici o briga
dă de producție a tineretului. 
Responsabil a fost propus co
munistul Stana Ion. El este 
un muncitor energic, hqtărît, 
bine calificat, în tot ce face 
pune întreaga sa dragoste și 
răspundere pentru marca uzi
nelor de vagoane, se bucură 
de reșpect și autoritate în 
fața tinerilor.

In brigadă au intrat 17 ti
neri lăcătuși, unii cu o expe
riență mai bună, alții care au 
absolvit școala profesională 
de curind și care lucrau mai 
slab.

— Va trebui să completați 
brigada și cu cîțiva muncitori 
mai vjrștnici, le-au spus tine
rilor tovarășii dip conducerea 
atelierului. Experiența, price
perea, maturitatea lor vă vor 
fi de mare folos în sudarea 
colectivului, în educarea și 
pregătirea membrilor lui. Așa 
s-a făcut că in brigadă au 
intrat și muncitorii Popi Ma
nele, Luțai loan, Lucian 
Traian.

— De acum înainte vom lu
cra pe baza unui program de 
lucru le-a spus Stana băieților, 
sarcinile de producție le 
vom primi pe brigadă și 
le vom realiza în colectiv, 
ne vom ajuta unii pe alții, 
vom repartiza în așa fel oa
menii incit să fie cei mai po
triviți la locul potrivit. Inte
resele brigăzii pint interesele 
fiecărui membru al ei. Scopul 
tuturor este să producem pie
se de bună calitate, să reali
zăm sarcinile de plan, să eco
nomisim metalele, uneltele.

De atunci, de fiecare dată, 
Ia intrarea în schimb Stana 
vine cu cîteva minute mai 
înainte la lucru, trece pe la 
maistru, află ce trebuie să 
facă brigada. Cînd sosesc și 
ceilalți tineri la lucru, Stana 
explică fiecăruia care trebuie 
să fie contribuția lui în acea 
zi la îndeplinirea sarcinilor 
de producție, cum trebuie să 
realizeze operațiile pe care le 
are de executat.

în munca brigăzii s-a 
ivit la un moment dat 
O greutate: aprovizionarea 
cu material se făcea foarte 
greoi (trebuia adus de la 
O mare distanță). Tinerilor 
lem venit o idee : să folosească 
unele resurse de materiale 
care se găseau pe loc. Așa se 
face că în primele luni ale a

nului brigada a economisit 
materiale în valoare de peste 
30.000 lei. De mai bine de un 
an brigada își depășește lunar 
sarcinile de producție cu 20-30 
la sută, lichidînd totodată 
orice rebut sau remaniere.

Cîte asemenea brigăzi bine 
organizate ca cea condusă de 
Ion Stana nu am întîlnit în 
cursul raidului nostru prin 
întreprinderile din orașul 
Arad ! La Uzinele „Gh. Dimi
trov" sînt numeroase brigăzi 
bine organizate (cum sînt cele 
conduse de Aurel Nedea, Fran- 
cisk Farcas), la Uzinele Tex
tile „30 Decembrie-* brigăzile 
conduse de Lucian Chinci- 
șaru, Veber loan, Hagi Mar
gareta, la „Teba“ brigăzi ca 
acelea conduse de Chisăliță 
Suzana, Miclea Ana, Balogh 
Ana etc. Bine organizate, 
acolo unde nevoile producției 
0 cer, desfășurîndu-și activi
tatea pe baza unui program 
concret de lucru, aceste bri
găzi obțin rezultate valoroase 
în muncă.

De la teorie la... 
practică

...Dar să ne continuăm rai
dul. Ne aflăm la uzinele „Io- 
sif Rangheț". Discutăm cu to
varășul loan Balai, responsa
bilul cu problemele de pro
ducție și calificare în comite

Fieoare membru al brigăzii trebuie ajutat să contribuie la în
deplinirea angajamentelor luate.Numai astfel brigada va putea 
să devină colectiv de muncă fruntaș. Strungarul Tiberiu Pre
cup de la Uzinele „Iosif Rangheț” știe acest lucru”, lată-l 
discutând cu tânărul Doare Petru pe merginea sarcinilor de pro
ducție. Din păcate însă el nu poate face acest lucru cp toți 

membrii brigăzii : ceilalți lucrea ză in alte schimburi.

tul U.T.M. De mai bine de o 
jumătate de oră ne povestește 
despre modui cum trebuie 
organizate brigăzile. Ba, mai 
mult, iată-1 că scoate dintr-un 
sertar o mapă voluminoasă.

— Aici ținem colecția de re
ferate și îndrumări pentru or
ganizarea brigăzilor, ne-o ara
tă el zîmbitor.

O răsfoim și noi: conține 
indicații clare, precise. Se a- 
rată că brigăzile trebuie să 
fie organizate pe schimburi 
pentru ca tinerii să se poată 
întîlni ușor și să se poată sfă
tui, brigada să aibă program 
concret de lucru, într-un cu- 
vînt să fie brigadă, să-și tră
iască viațe.

— Nimic de zis ! Am vrea 
să vedem și noi o brigadă la 
locul de muncă.

— O brigadă... (Balai s-a a- 
rățat deodată foarte încurcat). 
Stați... stați că găsesc eu acum 
una... îl întîlnim pe strungarul 
Precup Tiberiu.

— Brigada, adună repede 
brigada, i-a spus Balai lui 
Precup.

După cîteva secunde strun
garul ș-a prezentat cu încă 
un tînăr. „Gata, am venit“J 
a zis el.

— Cum gata 7 Dar bri
gada 7

— Brigada lucrează în 3 
schimburi, tovarășe Balai. Noi 
ne întîlnim — he, he! o dată 
la cîteva luni...

Am mers mai departe. Lin
gă niște freze uriașe l-am în
tîlnit pe tînărul Briță Uie, 
și el responsabil al unei bri
găzi. L-am rugat să ne răs
pundă la cîteva întrebări :

— Cum urmăriți rezultatele 
in întrecere 7 De pildă, in 
luna aprilie, ce rezultate ați 
obținut ?

— Nu știu eu treaba asta. 
O să ne comunice contabili
tatea cînd s-or da salariile...

în secția mecanic-șef încă 
de la începutul vizitei tova
rășul Balai a recunoscut că 
brigăzile sînt cam dezorgani
zate, că n-au programe de 
lucru.

— Care membru al comite
tului U.T.M. lucrează în sec
ția mecanic-șef 7 l-am între
bat.

— Păi... de... să vedeți... de 
fapt aici lucrez... eu ’

Ne-am permis și noi o 
glumă.

— Ce zici, cum stăm cu le
gătura dintre teoria — pe 
care ne-ai prezentat-o la 
început, — și practica — pe 
care am văzut-o în secții — 
tovarășe Balai 7

Asemenea „surprize** am a- 
vut și cu ocazia vizitei la în
treprinderea „Libertatea**..

— Cum se explică această 
Situație ? — l-am întrebat pe 

tovarășul Lucaci, secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M.

— Noi l-am îndrumat de 
nenumărate ori...

— Dar de controlat a con
trolat cineva cum se aplică 
aceste îndrumări 7 Și nu nu
mai atit: i-a ajutat cineva pe 
secretarii U.T.M. explicîn- 
du-le concret la locurile de 
muncă, cum trebuie organi
zată munca brigăzilor 7

Explicația rezultatelor obți
nute de organizațiile U.T.M. 
de la Uzinele „Gh. Dimitrov", 
ca și de la alte uzine se 
află și în faptul că instruc
torii comitetului orășenesc 
U.T.M. care răspund de acea
stă uzină au lucrat cu răspun
dere pentru ca fiecare bri
gadă să fie bine organizată, 
să-și îndeplinească sarcinile și 
angajamentele, să lupte pen
tru titlul de brigadă fruntașă.

O asemenea muncă concre
tă de îndrumare a brigăzilor 
trebuia dusă la toate între
prinderile (inclusiv „I. Ran- 
gheț“ și „Libertatea"). Bi
roul comitetului orășenesc 
U.T.M. trebuia să-i ajute în 
mod practic pe membrii tu
turor comitetelor U.T.M. din 

uzine să învețe cum se orga

nizează o brigadă, de ce anu
me trebuie să țină seamă la 
organizarea unei brigăzi, cum 
se alcătuiește programul de 
lucru etc.

Programul 
de lucru 

al brigăzii
—- La noi în brigadă între; 

ga muncă se desfășoară îi 
mod organizat, ne explica 
frezorul Gabor Ștefan, respon
sabilul unei brigăzi din sec
ția mecanică-grea a Uzinelor 
„Gh. Dimitrov**. Baza aceste* 
organizări o constituie progra 
mul de lucru al brigăzii.

— Cum se alcătuiește el 7
— Pornind atît de la sarci 

nile imediate ale producției 
ale planului lunar, a căror 
îndeplinire cu succes consti
tuie primul nostru obiectiv, 
cit și de la unele observații 
asupra întregii munci a bri
găzii. Iată, de pildă, cîteva 
exemple. Noi executăm ope
rațiile de prelucrare a glisie- 
relor la cadrele laterale ale 
vagonului basculant. Sînt pie
se mari, grele, a căror prelu
crare durează mai multe ore. 
Din această pricină uzina în
tâmpina unele greutăți. în 
scopul creșterii productivi
tății muncii, într-o consfă
tuire a brigăzii a apărut 
propunerea de a se studia 
posibilitatea ca în loc de 2 
operații de frezare <nt se fă
cea la fiecare glisieră a ca
drului să se execute doar o 
singură operație. în programuj 
de lucru al brigăzii s-a tre
cut astfel la obiectivul măririi 
productivității muncii, proble
ma : studierea și crearea unei 
freze combinate.

Cînd s-a trecut în program 
obiectivul „înlăturarea totală 
a remanierilor", majoritatea 
tinerilor din brigadă au privit 
spre tînărul Vatz Gheorghe.

— Din privirile lor am în
țeles, a continuat Gabor, că 
băieții vedeau în modul negli
jent cum lucrează Vatz o 
piedică în realizarea acestui 
obiectiv. Am propus ca obiec
tivul „înlăturarea remanieri
lor» să fie completat cu ur
mătoarea frază : ..Pentru ca și 
tânărul Vatz Gheorghe, care 
mai dă încă lucru care nece
sită remanieri, să lucreze nu
mai pi.ese de cea mai bună 
calitate, frezorul Gabor Ște
fan va trece să lucreze pe o 
mașină alăturată, avînd sar
cina să-l îndrume și să-l aju
te în permanență". Acestea 
sînt doar cîteva exemple. Fi
rește obiectivele se pot schim
ba de la lună la lună, meto
dele la fel. Fapt este însă că 
noi nu dăm uitării un obiec
tiv pînă nu este realizat.

Freza combinată, de pildă, 
s-a realizat. Productivitatea a 
crescut cu 60—70 la sută, re- 
zolvîndu-se astfel neajunsul 
pe care îl întâmpina uzina. 
Nici Vatz Gheorghe pu mai 
dă lucru care necesită rema
nieri. Piesele noastre sînt nu
mai de bună calitate... Lucrînd 
în acest mod am ajuns să fa
cem să crească răspunderea 
tinerilor, aceștia să vină cu 
inițiative proprii .pentru re
zolvarea obiectivelor propuse. 
Iată, de pildă, un exemplu 
concret. In programul nostru 
am trecut pentru luna mai o 
economie de cîteva mii de lei. 
Azi am trecut pe la mașina 
lui Simion Mihuț. II văzusem 
că meșterea el ceva și nu-mi 
arăta. Ce făcea 7 Din freze 
deteriorate, care îp mod nor
mal se aruncă, alcătuise o 
freză nouă. Asta costă 1.200 
lei.

Intr-adevăr, atunci cînd bri
gada lucrează conform unui 
program de lucru, întocmit pe 
baza unei cunoașteri a contri
buției pe care fiecare membru 
al ei trebuie să o aducă la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, cînd se prevăd în pro
gram nu numai obiectivele, 
dar și metodele de rezolvare a 
lor, brigada își desfășoară cu 
succes activitatea.

întrajutorare 
tovărășească

...Am vizitaț în continuare 
secția filatură a întreprinderii 
„Teba".

— Ana Borșanu, se reco
mandă o tânără pe mașina 
căreia a fost fixat un steguleț 
de brigadă. Dar... Vă rog să 
mă scuzați o clipă, avem „le
vată".

„A avea levată" înseamnă 
că țevile pe care se deapănă 
firul s-au umplut, că mașina 
trebuie oprită, bobinele tre
buie scoase și înlocuite cu 
țevi, că pe fiecare țeava nou 
fixată în mașină trebuie îno- 
dat firul. Știam însă că opera
ția aceasta o face în mod o- 
bișnuit muncitoarea la mași-

Oglinda brigăzilor U.T.M., așa se intitulează gazetele speciale editate de organizațiile U.T.M. 
de la întreprinderea „Teba” pentru urmărirea întrecerilor socialiste dintre brigăzi. In fiecare 
rubrică sînt afișate obiectivele concrete ale brigăzilor. Jos, săgețile albe indică realizarea săp- 

tăminclă a sarcinilor de plan

,a căreia este gata un rînd de 
bobine. Iată însă că aici nu 
una ci șase tinere au ieșit de 
la mașinile lor, și, toate deo
dată, scot eu repeziciune bo
binele la mașina care are le
vată, pun țevi noi, leagă fi
rele. N-a trecut un minut și 
esponsabila brigăzii s-a îna

poiat la noi.
— La noi în brigadă se des

fășoară cu mult succes acțiu
nea de întrajutorare tovără
șească în muncă. Pe lingă alte 
obiective din programul de 
lucru (îndeplinirea planului 
de producție în proporție de 
102 la sută, depășirea indice
lui la calitate cu 1 la 
sută etc.) întrajutorarea for
mează una dintre principalele 
probleme legate de locul 
nostru de muncă. De fapt ați 
și asistat la o asemenea formă 
de întrajutorare. Iată, cea mai 
mare greutate o întâmpină fi
latoarele în timpul levatei. La 
o mașină sînt nu mai puțin de 
320 țevi. După vechiul sistem 
trebuia să scot; odată toate 
cele 320 țevi pline, să le inlo- 
cu iești cu 320 țevi geale și să 
legi 320 fire la noile țevi. Asta 
înseamnă aproape 1000 de o- 
perații, care cer timp, timp 
in care mașina stă. Ce ne-am 
gîndit 7 Fiecare brigadă lu
crează la 12 mașini, mașini 
care se află față în față. Am 
hotărît atunci ca în momen
tul cînd o colegă are levată 
șase fete să supravegheze cîte 
două mașini, iar alte șase o 
ajută pe tovarășa noastră. 
Timpul în care mașina colegei 
este oprită scade astfel de 
6—8 ori, cîștigînd în 8 ore 
1--1,5 ore de lucru. Bineînțe
les, lucrurile se repetă pentru 
fiecare mașină: fiecare mun
citoare este ajutată de colecti
vul brigăzii.

Ne-am interesat ce rezulta
te au obținut tinerele din bri
gada condusă de Ana Borșanu 
(brigadă care nu este cea mai 
bună din secția filatură, ea fi
ind întrecută, chiar în secto
rul unde lucrează, de alte bri
găzi cum sînt cele conduse de 
Chisăliță Suzana și Săbău Lu- 
ereția),

— în primele 4 luni ale a- 
nului, brigada și-a îndeplinit 
și depășit lunar toate obiecti
vele și angajamentele luate 
în întrecere. în luna aprilie, 
de pildă, noi am produs 694 
kg fire peste plan, am depășit 
indicele de calitate cu 1 la 
sută șj am realizat economii 
în valoare de 1200 lei.

Ce a învățat 
responsabilul 

brigăzii
Lin timpul raidului la Uzi

nele textile „30 Decembrie”, 
tovarășul Ștefan Lucaci, secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.M. a purtat o discuție inte
resantă cu Vasile Tomuță, res
ponsabilul ynei brigăzi, pe 
marginea caietului în care 
sînt notgte obiectivele pro
gramelor de lucru lunare.

— In programele voastre de 
lucru sînt trecute numai o- 
biective generale, valabile 
pentru orice brigadă din țară: 
„Se vor aplica regulile de ex
ploatare tehnică". Cine le a- 
plică 7 Toți 7 Cine răspunde 7 
Toți 7 Sau : ,,Se vor da numai 
fire de bună calitate**. Cum, 
ee se va întreprinde pentru 
aceasta 7 Nici o indicație ! 
Toate obiectivele sînt alcă
tuite astfel. Nu există proble
me specifice brigăzii 7

— Nu există...
»— Precis 7

Precjș...
— Ia vorbește despre greu

tățile pe care le?ai întâmpinat 

cu materia priznă, cu organi
zarea locului de muncă.

Cîteva ore a vorbit Tomuță. 
A povestit pe larg ce tineri 
are în brigadă, ee lipsuri au, 
de ce greutăți s-au lovit cînd 
s-a trecut de la producția 
unor sortimente la altele, și-a 
spus părerea ce metode ar pu
tea fi aplicate și cum s-ar re’ 
zolva neajunsurile, cum se 
poate îmbunătăți calitatea 
produselor la ei în brigadă.

— Vezi că există probleme 
specifice locului vostru de 
muncă ? De ce nu v-ați sfătuit 
cu toții în brigadă în legătură 
cu rezolvarea lor, stabilind 
măsuri concrete, discutîndu-le 
punct cu punct 7 Iată, aceste 
rrobieme trebuiau să consti
tuie obiectivele din programul 
vostru de muncă.

De Ia discuția cu secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M., 
Tomuță a plecat convins că 
greșise. ba mai mult — invă- 
‘.a»e cum să lucreze. De ce 
oare nu procedează membrii 
comitetului U.T.M. din urine
le arădane in același mod 
pentru îndrumarea fiecărui

ANA BORȘANU
este responsabila unei brigăzi 
in secția filatură a întreprinderii 

„Teba"

ION STANA
este responsabil de brigadă in 
secție boghiuri a Uzinelor de 

vagoane „Gh. Dimitrov**

ELENA TRIP 
responsabilă a unei brigăzi în 
secția țesătprie a Uzinelor 

textile „30 Decembrie"

responsabil de brigadă în 
parte 7 Să spunem că aseme
nea discuții foarte folositoare, 
ar organiza fiecare membru al 
comitetului orășenesc U.T.M., 
fiecare secretar U.T.M. din 
uzine, chiar și cu un singur 
responsabil de brigadă pe săp- 
tămînă. Cît de mult ar putea 
fi sprijinită astfel munca bri
găzilor, cît de mult ar putea 
fi ajutați responsabilii brigă
zilor să învețe să conducă cît 
mai bine munca colectivului 
de care răspund !

Spre un titlu 
de cinste — 

brigadă fruntașă
Plgnara C.C. al U.T.M c 

martie 1961 a stabilit că or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
organizeze, să îndrume ș; sa 
sprijine munca brigăzilor de 
producție ale tineretului pen
tru ca fiecare brigadă să ciști- 
ge titlul de cinste de colectiv 
de muncă fruntaș.

Ce este necesar pentru a- 
ceasta 7

Mai întâi fiecare brigadă 
trebuie să lucreze pe baza 
unui program de lucru con
cret, care să conțină sarcinile 
ce-i revin în cadrul întrecerii, 
sarcinile ce-i revin pentru 
contipua îmbunătățire a cali
tății produselor. în acest scop 
organizațiile U.T.M. au da
toria să ajute în permanență 
brigăzile de producție ale ti
neretului astfel ca acestea 
să-și organizeze bine activita
tea, locul de muncă, să cunoas
că bine sarcinile ce le stau în 
față. Este necesar apoi să-și 
respecte lună de lună anga
jamentele în întrecere pri
vind ț îmbunătățirea calită
ții produselor, reducerea coefi
cientului de rebuturi sau 
a pierderilor sub limita ad
misă, îndeplinirea și depăși
rea ritmică și pe sortimente 
a planului de producție, reali
zarea de economii, aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzi
nele ,,Tudor Vladimirescu" 
București, participarea fiecă
rui tînăr la cursurile de ri
dicare a calificării sau la în- 
vățămîntul de stat.

Firește, atunci cînd se orga
nizează întrecerea dintre bri
găzi. pentru stabilirea brigăzii 
fruntașe ca și pentru decerna
rea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș, organizațiile 
U T.M.. în colaborare cu con
ducerile administrative și co
mitetele sindicatului, trebuie 
să stabilească criteriile speci
fice de aplicare a lor. Iată, 
de pildă, la întreprinderea 
„Teba" s-a pus un accent deo
sebit pe întărirea disciplinei, 
ca o condiție importantă în în
deplinirea și depășirea ritmi
că a planului de producție.

Pe baza unor asemenea cri
terii, legate de specificul fie
cărui loc de muncă trebuie 
organizată întrecerea între 
brigăzile de tineret pe atelier, 
uzină sau oraș. Important este 
ca membrii comitetelor 
U.T.M., ai comitetului orășe
nesc U.T.M. să ajute practic 
brigăzile în organizarea mun
cii, în așa fel incit acestea 
să-și îndeplinească fieeare an
gajament luat în întrecere ; 
să stimuleze întrecerea între 
brigăzi și să urmărească re
zultatele obținute, Trimestrial, 
la nivelul întreprinderilor, or
ganizațiile U.Ț.M. împreună 
cu comitetul sindicatului și 
conducerea administrativă, 
sub conducerea organizației 
de partid, trebuie să organi

zeze consfătuiri în care să 
dezbată pe larg, temeinic, ex
periența bună cîștigată de bri
găzi în decurs de trei luni în 
așa fel îneît toate brigăzile să 
învețe din experiența celor 
fruntașe, să se scoată la iveală 
neajunsurile care mai există 
în activitatea unor brigăzi. Cu 
acest prilej, pe baza rezulta
telor obținute în întrecere^ 
comitetul U.T.M., împreună 
cu comitetul sindicatului și 
conducerea administrativă, 
stabilesc care brigadă a obți
nut cele mai bune rezultate și 
îi acordă titlul de brigadă 
fruntașă. Semestrial, din rin- 
dul celor mai bune brigăzi din 
întreprinderi, se vor stabili 
printr-o hotărîre comună a co
mitetului orășenesc U.T.M. și 
a consiliului local al sindica- '» 
telor, brigăzile fruntașe pe o- 
raș.

Acordarea titlului de briga
dă fruntașă trebuie făcută cu 
mult spirit de răspundere, nu
mai acelor brigăzi care — in
tr-adevăr — merită acest titlu. 
La Arad am întîlnit din pă
cate unele cazuri de aplicare 
superficială, formală a aces
tor indicații. Ion Stana, de 
pildă, responsabilul de briga
dă de la Uzinele „Gh. Dimi- 
trov“ ne spunea :

— Acum vreo două săptă- 
mîni, într-o consfătuire de 
producție am fost înștiințat 
că brigada mea este colectiv 
de muncă fruntaș. „Fruntaș 
pe oraș, știu, am spus". „Nu 
tovarășe, ești și fruntaș pe 
oraș între brigăzi dar voi sîn- 
tețî și colectiv de muncă frun
taș**. Drept să spun, n-am 
priceput cum vine...

L-am întrebat pe Stana 
dacă cunoaște criteriile după 
care o brigadă știe cînd pri
mește titlul de colectiv de 
muncă fruntaș.

— Nu știu, a răspuns el. Nu 
mi s-a spus...

Este clar că în acest caz s-a 
lucrat superficial. A „înștiin
ța" numai brigăzile la anumi
te intervale de timp că sînt 
colective de muncă fruntașe 
sau nu, nu înseamnă decît să 
rezolvi formal indicația Ple
narei C.C. al U.T.M.

Am întîlnit chiar cazuri 
cînd au fost declarate frunta
șe brigăzi care nu și-au înde
plinit angajamentele în unele 
luni. Li s-a decernat toluși 
drapelul numai pentru că au 
fost... mai bune decît alte bri
găzi mai puțin bune ! La Uzi
nele textile ,30 Decembrie** 
(la țesătorie) organizația 

îndeplinit toate angajamente
le lunare, ba chiar unor bri
găzi care nu-și îndeplinesc 
sarcinile privind calitatea pro
duselor și creșterea producti
vității muncii. Este de la sine 
ințeîes că o asemenea apre
ciere a muncii brigăzilor nu 
dă roadele așteptate. în felul 
acesta, titlul de colectiv de 
muncă fruntaș nu mai consti
tuie un stimulent pentru cele
lalte brigăzi, nu le determină 
să lupte și ele pentru acest 
titlu.

In întreprinderile din orașul 
Arad există o experiență bo
gată privind buna organizare 
și desfășurare a muncii brigă
zilor, experiență care —gene
ralizată — va face să sporeas
că contribuția tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice, la îmbunătățirea perma
nentă a calității produselor. 
Raidul nostru a arătat însă că 
membrii biroului comitetului 
orășenesc U.T.M. nu au în
drumat în suficientă măsu
ră organizațiile U.T.M. din 
uzine și întreprinderi, nu în
totdeauna a fost urmărită a- 
plicarea indicațiilor date (în 
special la Uzinele „Iosif Ran
gheț" și la întreprinderea 
„Libertatea"). Din această 
cauză sînt unii membri ai co
mitetelor U.T.M. care nu știu 
cum să organizeze munca 
brigăzilor din întreprinderile 
respective.

Or, acesta este primul 
lucru care trebuie făcut pen
tru a întări munca de orga
nizare a brigăzilor de către 
organizațiile U.T.M. din între
prinderile orașului Arad. Co
mitetul orășenesc U.T.M. 
trebuie să ajute îndeaproape 
fiecare organizație, U.T.M., 
fiecare brigadă. Este necesar 
ca membrii biroului comite
tului orășenesc U.T.M. să 
meargă mai des in uzine și 
fabrici pentru a participa în 
mod concret la îndrumarea și 
organizarea brigăzilor, la in
struirea comitetelor U.T.M. 
din uzine, la instruirea res
ponsabililor de brigăzi.

...Țrei sute treizeci de ste
gulețe roșii marchează în uzi
nele arădene locurile unde tot 
atitea colective tinerești con
tribuie, alături de muncitorii 
vîrstnici, la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid. Să 
facem ca toate aceste colecti
ve să fie cît mai bine organi
zate, să devină colective frun
tașe în lupta pentru produse 
mai multe, de calitate supe
rioară.

Pagină realizată de

EUGEN FLORESCU



de educare colectivistă a tineretului
în gospodăria noastră colec

tivă muncește actim întregul 
sat. An de an a crescut avuția 
obștească și bunăstarea colec
tiviștilor. Acesta e rodul mun
cii în comun și al hărniciei 
membrilor gospodăriei, al a- 
plicării metodelor agrozooteh
nice înaintate. Anul aces
ta gospodăria noastră a în- 
sămînțat 790 de hectare cu 
diferite culturi; se dezvol
tă necontenit sectorul zoo
tehnic, precum și alte ra
muri de producție. Iar în 
principalele sectoare de pro
ducție, acolo unde se simte 
nevoia de mai multă energie 
și entuziasm se află întotdea
una și utemiștii, tinerii.

Cu cîțiva ani în urmă însă, 
mai erau unii tineri colectiviști 
care priveau cu ușurință mun
ca în gospodărie, nu dădeau a- 
tenție calității lucrărilor agri
cole. Aceasta se datora în pri
mul rind faptului că organi
zația U.T.M. nu se pricepea 
să organizeze prea bine mun
ca pentru educarea tineri
lor colectiviști în spiritul dra
gostei față de gospodăria co
lectivă, al răspunderii pentru 
îngrijirea și sporirea avutului 
obștesc.

Analizînd activitatea orga
nizației U.T.M., organizația 
de partid din gospodărie ne-a 
ajutat să vedem că acțiunile 
întreprinse de organizația 
U.T.M. nu sînt legate 
deauna de sarcinile ce 
tinerilor colectiviști în 
rirea economico-organizatorîcă 
a gospodăriei colective și, din 
această cauză, contribuția pe 
care o aduce organizația 
U.T.M. Ia educarea colectivis
tă a tinerilor, la formarea 
conștiinței lor socialiste este 
redusă. Comuniștii ne-au dat 
multe sfaturi prețioase pri
vind munca polîtîco-edueativă 
a organizației U.T.M.

Mi-amintesc că anul trecut, 
intr-o perioadă cînd era mult 
de lucru în gospodărie, s-a 
pus ca o problemă urgentă 
recoltarea citorva hectare de 
fasole. Organizația de partid 
ne-a sfătuit să antrenăm in 
această muncă pe toți tinerii

întot- 
revin 
întă-

OMAQIU
PARTIDULUI

colectiviști. Dar cum să pro
cedăm ? Ne-am gîndit să con
vocam o adunare generală 
U.T.M. deschisă și să punem 
în fața tinerilor această sar
cină.

— E bine ce v-ați gîndit să 
faceți. Dar e bine să discutați 
nu numai despre recoltarea 
celor cîteva hectare de fasole, 
ci de munca tinerilor in gos
podărie in general — ne au a- 
rătat comuniștii. Ei ne-au pro
pus atunci să organizăm adu
narea generală U.T.M. pe o 
temă mai largă : .„A iubi gos
podăria colectivă Înseamnă a 
participa zj de si la lucru, a 
efectua numai lucrări de cali
tate și a nu lăsa să se piardă 
nimic din avutul ei*.

Comitetul organizației 
bază U.T.M. a pregătit

de 
cu 

multă grijă această adanare. 
In referat s-a arătat că sarci
na principală a fiecărui ute
mist și tinăr este să lupte pen
tru întărirea șj înflorirea gos
podăriei colective, să mun
cească cu sirguință acolo unde 
gospodăria are mai multă ne
voie de el. să efectueze lu
crări de bună calitate pentru 
a obține recolte bogate. In 
cadrul adunării au luat cuvin- 
tul mulți utemiști. Ei au ana
lizat cu răspundere munca 
desfășurată de tineri în gos
podăria colectivă, făcînd tot
odată și multe propuneri pen
tru îmbunătățirea activității 
organizației U.T.M. în viitor. 
Apoi, secretarul organizației 
de partid le-a vorbit tineri
lor despre importanța strin- 
gerii la timp a recoltei pre- 
zentîndu-le o situație concretă 
din care reieșeau pierderile 
ce le-ar fi înregistrat colectiva 
în cazul cînd fasolea n-ar fi 
fost culeasă la timp.

Rezultatul adunării a fost 
că majoritatea tinerilor au ve
nit in ziua următoare la cu
les fasole. In trei zile fasolea 
a fost culeasă, bătută și pusă 
in magazie. Gazeta noastră de 
perete — la îndemnul organi
zației de partid — a consem
nat acest fapt, evidențiindu-i 
pe fruntașii in muncă: Teo

dor Ciornohan, Mircea Zuzu,

Veronica
Zoriei și 
timp pe

Căldăraru, Viorica 
criticînd în același 

unii tineri, ca Petru 
Malanciuc și Maria Munteanu 
care promlseseră în adunare 
că vor veni la lucru, dar care 
au lipsit totuși. Munca tineri
lor în gospodărie a fost dez
bătută și în alte adunări ale 
organizației, 
au avut 
educativă asupra utemiștîlor, 
au întărit 
pundere 
gospodăria colectivă, au for
mat o puternică opinie împo
triva celor ce nu-și îndepli
neau bine sarcinile în produc
ție, care făceau muncă de 
mintuială, sau se eschivau de 
Ia lucru.

Totodată, am acordat o mai 
mare atenție și altor forme 
de educare politică și de mo
bilizare a tinerilor la munca 
in gospodărie. In acest scop 
am reorganizat postul ute- 
mist de control, brigada artis
tică de agitație și, la indicația 
organizației de partid, 
orientat activitatea lor 
sarcinile concrete care stau

Aceste adunări 
o mare influență

spiritul lor de răs
față de munca în

ani 
spre 
_ în 

fața organizației U.T.M., a ti
nerilor privind întărirea și 

adezvoltarea multilaterală 
gospodăriei colective.

Acum colectivul 
utemist de control se 
îndeaproape de < 
muncii tinerilor din gospodă
ria colectivă, atît în perioada 
campaniilor agricole cit și în 
perioadele de activitate obiș
nuită. Postul de control a de
venit un mijloc eficient de 
luptă împotriva lipsurilor, 
pentru o bună gospodărire a 
avutului obștesc, pentru edu-

postului 
! ocupă 
calitatea

carea tinerilor în spiritul ati
tudinii socialiste față de 
muncă.

Repertoriul brigăzii artistice 
de agitație a devenit și el mai 
bogat în conținut. Prin cîn- 
tece, versuri, scenete tinerii 
artiști amatori înfățișează 
succesele gospodăriei noastre 
colective, munca harnică a co
lectiviștilor tineri și vîrstniei, 
metodele bune folosite de 
fruntașii recoltelor bogate, și 
în același timp îi critică pe 
codani, pe cei care lucrează 
superficial, nu aplică metode
le agrotehnice avansate, pe 
cei care nu îngrijesc avutul 
obștesc al gospodăriei.

Activitatea desfășurată de 
organizația U.T.M. a contri
buit în mare măsură la educa
rea politică a tinerilor colecti
viști. Acum tinerii se strădu
iesc să fie mereu în primele 
rînduri la muncă, se străduiesc 
să facă lucrări de cea mai bu
nă calitate. Muncile din cam
pania agricolă de primăvară 
au fost un bun „examen” pen
tru tineretul nostru. In actuala 
campanie agricolă gospodăria 
noastră colectivă este frunta
șă pe raion. Alături de cei
lalți colectiviști, tinerii au 
muncit cu sirguință, cu spirit 
de răspundere, situindu-se 
printre fruntași și dovedind 
astfel prin fapte că-și iubesc 
gospodăria colectivă. Toate a- 
cestea sînt o dovadă in plus 
că în munca politico-edu- 
cativă a organizației noastre 
s-au făcut pași înainte.
CONSTANTIN SALAHORU 

secretarul organizației U.T.M. 
din G.A.C. „Nicolae Bălcescu" 

Bălteni, regiunea Iași

(Urmare din pag. I-a)

tace doar cu un singur „colț* 
al ei. Atît cit să încapă prin 
ea un ghemotoc de fetiță, o 
pionieră. Ea înaintează repe
jor pină în fața tribunei ofi
ciale. I se aduce in grabă un 
microfon. Pentru că ea recită 
o poezie. E o poezie, un cin- 
tec al celei mai tinere genera
ții pentru partid, pentru pă
rintele iubit al copiilor țării, 
pentru cel care veghează asu
pra anilor lor plini de bucurii 
și visuri Îndrăznețe, hărăzite 
toate împlinirii.

„Partid iubit, mîndria țării. 
Salut voios, de pionier!“.
Apoi, pe stadion încep să se 

scurgă imense șiruri de copii. 
Ei ies repede, unul cite unul, 
din niște corturi de mătase. 
Un grup de pionieri se în
dreaptă spre tribuna oficială 
și, în aplauzele întregii asis
tențe, înmînează conducători
lor partidului buchete de flori.

Pionierii au ținut să aducă 
partidului ca omagiu la marea 
sa sărbătoare un crîmpei din 
viața lor fericită, o zi petre
cută de ei în tabără, într-una 
din miile de tabere și colonii 
care le sînt puse la dispoziție 
în cele mai pitorești locuri ale 
țării. Iată, ei fac un cerc și, ca 
prin minune, în mijloc se 
aprinde un foc. Deși plouă, 
flăcările lui roșietice se ridică 
vioaie spre cer. în jurul fo
cului pionierii dansează, se 
bucură de viață, de frumuse
țea din jurul lor, de tot ce le-a 
fost dăruit în anii de cînd 
partidul și clasa muncitoare 
ap luat destinele țării în mină.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
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JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Președintele 
Stat al R. P. 
ghe Gheorghii 
marți la amiază, la Palatul 
R. P. Romine, pe trimisul ex
traordinar și ministrul 
potențiar al Elveției în 
Romînă, Emile Bisang, 
și-a prezentat scrisorile 
creditare.

La solemnitate ay luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, și Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

Ministrul Elveției a fost în
soțit de Fritz Adams, atașat 
de legație.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, s-a întreținut 
cordial cu ministrul Elveției, 
Emile Bisang. Au asistat Cor
neliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe, și Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu-

Lecție de occrdeon
Foto : N. STELORIAN

Tovarășului ION GHEORGHE MAERER.
Președintele Consiliului de Miniștri 

a! Republicii Populare Romine
București

Răsună chemări prelungi de 
buciume. Vin din spatele cor
tinei, într-un pas vioi și sprin
ten, fete purtînd pe umeri 
ccșuri încărcate cu roade. Vin 
sute de tineri îmbrăcați în 
minunatele costume populare, 
simbolizind harnica 
țărănime muncitoare.

„Țara întreagă în 
toare“. Din nou avem 
ochilor harta patriei 
giunile ei. Fiecare regiune e 
o floare. Pentru că pe pămin- 
tul fiecăreia a înflorit viața 
ncuă. socialistă, toate ținutu
rile țării au cunoscut sub în
țeleaptă conducere a parti
dului o necontenită dezvoltare 
și înflorire.

Purtată pe umerii puternici 
ai unor sportivi, pe stadion 
este adusă o uriașă machetă 
a globului pămrntesc. Din 
trupul globului, de pe toate 
continentele sale, au venit la 
această sărbătoare, in chip 
simbolic, soli ai artei, ai fru
mosului. Dansează in cinte- 
cile banalaîrilor Și armonici
lor colhoznicii stepelor rusești, 
dansează tineri din America 
Latină și din numeroase alte 
țâri ale lumii, asistăm la an 
simbolic dans al eliberării 
vitezei Africe luptătoare. To
tul simbolizează soLdaritatea 
poporului nostru cu toate po
poarele lumii în lupta pentru 
victoria păcii.

Sportivii scriu cu trugxirile 
lor cuvintul pace și desenează 
contururile steme-, partajului. 
Deasupra cortinei albe se ri
dică 
proletariatului 
deni „Proletari 
rile, uniți-vă!“ 

Semnale din 
fața tribunelor

■ t să racheta „Vostok*. Din ea 
ne face cu mina un „cosmo
naut”. El încă n-a zburat de- 
cît cu visul în Cosmos, 
în viitor, peste decenii va 
lători printre stele. E un 
al omenirii căruia i-a 
aripi puternice să zboare 
munismul. E un semn 
cinstire pentru marea victorie 
a eroicului popor sovietic, 
deschizător de noi drumuri 
pe pămînt și în Cosmos.

Marea serbare capătă o 
aliură de un pitoresc impre
sionant. Totul este o gran
dioasă feerie. Jerbe multico
lore de artificii zboară în 
văzduh. Răsună plină de 
grandoare și forță nestăvilită 
..Internaționala* imnul prole
tariatului. Miile de oameni ai 
muncii prezenți pe stadion 
aclamă minute în șir pentru 
partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

A fost o serbare minunată, 
un omagiu de neuitat adus 
partidului la marea sa sărbă
toare. un gest de adîncă recu
noștință și dragoste celui care 
ne conduce spre minunatele 
înfăptuiri ale socialismului și 
comunismului.

Totul a fo6t un minunat 
poem închinat partidului, un 
poem scris cu versul, cu mlă
dierea dansului, cu suplețea 
gimnasticii, cu vigoarea nes
tăvilită a tinereții.

noastră

sărbă- 
în fața 
cu re-

lozinca nemuritoare a 
de pretutm- 
din toate ță-

Cosmos ! Prin 
trece vijelioa-

dar 
că- 
vis 
dat 
co
de

vă exprim dv. și prin dv. guvernului Repu- 
re Romine mulțumiri sincere pentru caldele feli- 

și urările adresate cu prilejul celei de-a 50-a 
ei mele de naștere.
ia rîndul meu. stimate tovarășe președinte, urări 

sănătate ți fericire personală, precum și de cît mai 
: .v ate pe viitor spre binele Republicii Populare 
>entru cauza socialismului și păcii in întreaga lume.

La invitația grupului parla
mentar pentru relații de prie
tenie Franța — Romînia din 
senatul francez, 
neața a 
cînd la 
grupului 
pentru 
Romînia 
Adunare Națională. Delegația 
va face o vizită de prietenie 
în Franța.

marți dimi- 
părăsit Capitala, ple- 
Paris, o delegație a 
parlamentar romîn 

relații de prietenie 
— Franța din Marea

Din delegație, condusă de a- 
cad. Ștefan Ș. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, președintele Comi
tetului de conducere al grupu
lui parlamentar, fac parte de
putății acad. Hoția Hulubei, 
acad. Gheorghe Călinescu, 
prof. univ. Traian Ionașcu, 
Barbu Solomon, Radu Beligan.

BoHâ pe-fu cesa fiorilor
Foto : O. ARCAD1E
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deși «■:: aa cjtuts ei înșiși șefi 
ie echtpe sau au fost trimiși 
la școa .a de maiștri, totuși pe 
maistnil Segedi nu numai că 
nu l-au uitat dar îi cer întot
deauna părerea sau ajutorul. 
Cînd s-au luat angajamentele 
privitoare la calitate, Suru, 
de pildă, care lucrează acum 
in echipa lui Iepure — un ti
năr de vre-o 20 de ani — n-a 
uitat să treacă mai intii pe la 
cechiui maistru și să-i ceară 
părerea in interesele întregii 
echipe.

Fără a-i „dădăci* prea mult, 
comunistul Segedi Dumitru a 
căutat să le insufle spirit de 
răspundere ți de inițiativă. 
Așa se explică faptul că Io- 
vescu Gheorghe, Suru și Dan 
au ajuns încă în primii ani 
de „ucenicie" pe lingă el, să 
poată efectua singuri lucrări 
de înaltă tehnicitate. Iar dacă 
acum, învățăceii de odinioară 
vin încă să-l consulte, acesta 
arată că încă una din laturile 
caracterului său — modestia — 
s-a transmis și celor tineri.

Grija față de om, grija pen
tru formarea unor caractere 
integre, pentru triumful în 
viața fiecărui tinăr a mentali
tății și a modului de viață so
cialist — își află expresia, în 
cazul de față, într-o mie de 
fapte mărunte a căror latură 
esențială este continuitatea. 
Puterea de înrîurire asupra 
celor mai tineri nu are nevoie 
de manifestări neapărat festi
ve, „spectaculoase" pentru a

fi rodnică, structurală, — iar 
t* cazul comunistului Segedi — 
aceasta se realizează neîntre
rupt, mai cu seamă la locul 
de muncă, ca și în timpul li
ber. Dacă Damian Eremin la 
venirea în echipa lui Segedi 
era refractar 
mări și dacă același Eremin 
iși cheltuia primele salarii 
mai mult pe fleacuri, cu totul 
alta a fost situația după 3—i 
luni, cînd îndrumarea primită 
de la tovarășul mai vîrstnic a 
făcut din el un lăcătuș de nă
dejde și chiar în toamna ur
mătoare — lucru de neconce
put la venirea sa în echipă — 
Damian Eremin s-a 
liceul seral!

Lăcătușul Segedi 
dintre numeroșii 
prin care politica Partidului 
Muncitoresc Romîn s-a conto
pit adine cu viața și aspirați
ile milioanelor de oameni ai 
muncii. El le insuflă tinerilor 
săi tovarăși de muncă dragos
tea, devotamentul nestrămu
tat pentru partid, le vorbește 
cu emoție despre ce înseamnă 
să fii demn de numele de co
munist. El însuși le-o dove
dește prin munca și viața sa. 
Prin reparațiile de bună cali
tate, executate de echipa pe 
care-o conduce, și reducerea 
duratei lucrărilor cu 20—30 la 
sută — dar mai cu seamă roa
dele exemplului său care se 
văd în numeroasele echipe în 
care lucrează lăcătuși care au 
învățat de la el, odată cu me
seria. cum să-și trăiască viața 
și cum să fie folositori patriei.

oricărei îndru-

înscris la

este unul 
comuniști

S-a încheiat marea competiție ciclistă r»'-' ••ii „Cursa racn
Sportivii sovietici învingători atît la individual cît
Cu o bună comportare) echipa R* P« Romîne a 

III în clasamentul general

••ii

și pe echipe
ocupat locul

PRAGA 16 (Agerpres). — 
Prin telefon : Locuitorii capi
talei R. S. Cehoslovace au fă
cut marți o primire entuziastă 
cicliștilor care au terminat 
cea de-a 14-a ediție a „Cursei 
Păcii" Varșovia—Berlin—Pra
ga. De la intrarea în oraș, 
pînă la stadionul Spartak 
unde a avut loc sosirea în ul
tima etapă, sute de mii de 
cetățeni au salutat pe bravii 
sportivi, aruncîndu-le flori în 
cale, ovaționindu-i călduros.

DECADA DRAMATURGIEI b •ă 1 r-r £ K j A AA R A EH " *1ORIGINALE CONTEMPORANE < 1 C 1 CIX r\ /Vi £ r\ r 1A 1
Sînt în piesa lui Galan doi 

tineri: Paul Mastacan și Mi
haela Cojocaru, alintată Pix. 
Au fost colegi de grădiniță și 
de școală elementară. Nu s-au 
mai văzut de mult, de cînd 
Paul s-a mutat la București, 
iar ea a rămas bibliotecară 
pe șantierul unde lucrează, 
ca inginer, și tatăl lui, ingine
rul Mastacan. Acum el are „17 
ani, bătuți pe muchie", iar ea 
„15 ani împliniți încă din ia
nuarie". Se reîntîlnese și prie
tenia lor capătă aripi noi. 
Prietenie ? Cînd îi vede îm
preună, inginerul Mastacan 
își apostrofează fiul '■ ,,O fe
meie nu-i niciodată prietenă 
Și imediat după aceea, scoa
te o sumă de bani și-o întinde 
lui Paul, cu un gest spre 
Mihaela. Pentru el, pentru 
Mastacan — senior, toate lu
crurile au o singură cheie : 
banii, proprietatea. Iar aceas
ta din urmă se obține într-un 
singur fel; cu „sfinta bîtă", 
adică făcîndu-ți drum din coa
te prin viață, lovind în stingă 
și-n dreapta și în același timp 
fiind lovit. Este mentalitatea 
veche, modul de a concepe 
viața al oamenilor formați în 
societatea capitalistă. Bine-

*) Spectacolul Teatrului de 
Comedie cu piesa luj V. Em. 
Galan.

înțeles, Paul nu poate accep
ta „principiile", ,,linia", „ex
periența" tatălui său. De aici, 
conflictul, pivotul în jurul că
ruia se organizează întreaga 
piesă.

Dar nu e simplu conflict 
între generații — cel puțin nu 
în accepția de pînă acum — 
ci mai de grabă o ciocnire de 
principii morale diametral 
opuse. Iubirea curată, elibera
tă de orice servitute față de 
ban sau silnicie socială, iubi
rea în care cred și pe care o 
trăiesc tinerii noștri, e ame
nințată de mentalitatea încă 
activă a unor oameni vechi, 
cu sufletul și inima alterate, 
viciate.

Totuși, prietenia și iubirea 
dintre Mihaela și Paul vor 
triumfa, fiindcă sentimentul 
lor și felul în care și-l mani
festă și împlinesc, e conform 
structurii noi, socialiste a mo
ralei, a relațiilor dintre băr
bat și femeie. Nevoit să-și 
apere cinstea și puritatea sen
timentelor, Paul va fugi de 
tatăl său, îl va ignora. Ingi
nerul Mastacan e lovit în plin. 
Suferă și în afecțiunea lui- 
suferă și in orgoliul lui de 
tată care crede că știe ce tre
buie făcut în viață. De fapt, 
Mastacan are credința ca de
ține o zestre prețioasă de „ex
periență" și„principii“, pe care 
după străvechea formulă „pa
terna paternis", de la tată la

fiu, ține s-o trans’nr.ă lui Paul. 
Mastacan nu-și >eama că 
o asemenea zestre nu mai are 
azi nici un preț; f-.ul său (și 
Mihaela) n-a- ce face cu ea. 
Așa cum spune Sofia, mama 
lui Paul, „ei trăsese ia altă 
lume, altfel; ei merg spre 
altceva : mult mai fnMM, la 
ei, totul, e mgi cinstit.-* Jn 
final Mihaela ii servește lui 
Mastacan o lecție usturătoare 
și amară, spniadu-i în legă
tură cu Pasă : -Dar Bu v-c 
ocolit— N» ocolit deloc.. 
El... de gamaratioartra... a 
uitat..."

Alarmat, •.ngi'.erul se adre
sează soției sole : .-Trebuie 
deschidem oriui. bătrir.ieo, 
mai merge așa ■’ Trebuie 
ne sfătasm.
aceste puncte 
un întreg pr 
restructurare 
re a piadini 
morale.
învățat c 
trînețe, » 
dacă vrei 
vremea.

Dar. d 
pentru d 
de dialril 
ției" și c 
gheze. dii 
liei adev 
muncii o 
condiția < 
piesei lui

DCTîSÎC 
viitor.

w*

noastră. $i 
nu este în-

nu 
sg 
In

de 
rmprospăia- 
eomportări;
— tatăl a 

m spre ba
de învățat. 
s ia pas cu

pledoarie

’C~s -Mt

femoi.
de
ii Golea •«M*-î

ineol

tă în dramaturgia 
anume: Mastacan 
frînt numai în concepții, adi
că nu e numai nevoit să re
cunoască ineficiența, anacro
nismul lor; el e înfrînt în 
scepticismul lui față de va
loarea practică a moralei noi, 
socialiste. Muncind pe un șan- 
er socialist, contribuind la 
luarea acestuia printre uni- 

::’.ile fruntașe, Mastacan va fi 
..-.zii desigur despre principii- 
e și valorile acestei morale. 
Iar n-a crezut în aplicabilita- 
ea lor: „Băiatu-i una... lo- 
.ificiie-s alta,.-", spune el in- 
hnerului Andrei. Greșeala stă 
o a fi aplicat lozincile vieții 
mi la „decaloagele" experien
ței sale amare din trecut („de- 
zloage" care-l goleau pe om

'ie orice omenie),
Cu alte cuvinte, Mastacan a 

irăit, pe viul propriei sale 
□ iștiințe un dezvăț și, în ace- 

'ași timp, s-a convins de nece- 
■ natea și posibilitatea unei în
vățături noi, una cu practica.

Din unghi strict dramatur
ge, piesa lui Galan nu e fe~ 

de lungimi și de unele 
■.ingăcii. Bunăoară. teoria 
bitocrației" e mult prea ex

plicată șt amănunțită, 
lină tocmai 
eficacitate 
Pe _ de altă 
zbăz de . _ _
Mastacan nu știe că 
fsara Cojocaru",

pier
de aceea din 

și promptitudine, 
parte, există un 

„qui-pro-quo-uri" : 
„domni- 

bibliotecara.

e însăși Pix ; 
dul ei, nu știe 
fiul lui Mastacan; Mastacan 
află abia intr-un tîrziu că 
Andrei e fiul lui Miron Sava, 
fost subaltern al său, și altele 
de felul acesta. In ciuda lor, 
însă, ,.Prietena mea Pix" e o 
piesă plină de prospețime, de 
idei și semnificații cu adevă
rat originale. Inspirată de 
viața nouă, respiră în ea un 
aer nou, ozonat, întăritor.

Spectacolul Teatrului de Co
medie, regizat de Radu 
Penciulescu stă — în ansam
blu — numai pînă la jumăta
tea lui la înălțimea textului. 
Actul I e foarte bine condus, 
mișcarea e organică, umorul 
se declanșează firesc și spon
tan, din frazare și gestică- De 
asemenea, lunga diseuție din
tre Mastacan și Andrei din 
tabloul 1 al actului II este fe
ricit rezolvată prin punctări, 
mișcări, intonații, distribuite 
cu pricepere și cu simț al rit
mului. Tabloul 2 însă, coboa
ră, iar actul 
de-a dreptul 
mul mișcării 
sărăcia de idei comice.

La impresia de parțială ne- 
împlinire a spectacolului con
tribuie 
Ștefan Ciubotărașu (Masta
can), .' ~ .
(Mihaela) pe de o parte — cu 
excepția parțială a lui Val. 
Plătăreanu (Paul) — și țoi

aceasta, la rîn- 
că Paul e chiar

III surprinde 
prin diletantis- 
scenice și prin

și distribuția. Intre

și Vasilica Tastaman

restul interpreților, pe de altă 
parte, e un decalaj net, în fa
voarea celor dinții. Spectaco
lul e astfel dezechilibrat și in
teresează cu adevărat aproa
pe numai prin scenele în care 
apar Ciubotărașu și Vasilica 
Tastaman. Dintr-un rol care e 
departe de ,,a-i fi mănușă". 
Ștefan Ciubotărașu a făurit 
un exemplu de inteligență și 
virtuozitate actoricească. Rar 
întîlnești o interpretare atît 
de devotată. Ciubotărașu a 
fost în perpetuă mișcare, um- 
blînd, sărind, gîfîind, rîzînd, 
blestemînd, suferind, amărin- 
du-se — cu o adresă și un 
aplomb comic impecabil. Sin
gura care a ținut într-adevăr 
piept (mai ales în folosul pie
sei) a fost Vasilica Tastaman, 
care în această Mihaelă și-a 
consolidat pozițiile de frunta
șă printre actrițele noastre de 
comedie. Actrița a impresio
nat și entuziasmat literalmen
te prin candoare, nerv, far
mec, simț scenic, talent.

Decorurile lui I. Popescu- 
Udriște ni s-au părut mai vii, 
mai spirituale în schițe. Pe 
scenă s-au decolorat întru- 
cîtva, și-au pierdut din linia 
sveltă, sprințară de pe hîrtie. 
Cu toate 
plastic 
piesei și

acestea cadrul sceno- 
a rămas 
atmosferei

FLORIAN

credincios 
sale.

POTRA

La ora 17,30 pe pista stadio
nului Spartak pătrunde pri
mul ciclistul sovietic Iuri Me. 
lehov. Purtătorul tricoului 
galben încheie cursa în chip 
triumfal cîștigînd cea de-a 
4-a victorie de etapă. în ur
ma lui la 55’’ sosește alergă
torul romîn Ion Cosma, apoi 
după alte cîteva secunde 
campionul olimpic Victor Ka
pitonov în fruntea unui plu
ton de peste 40 de alergători 
în care se aflau 
romîni Ludovic Zanoni și Ion 
Stoica. Imediat 
cei trei cicliști 
întîlnesc în mijlocul terenu
lui și se îmbrățișează vădit 
emoționați. Deși rămasă nu
mai în trei oameni echipa 
noastră a reușit să-și păstre
ze locul III în clasamentul 
general pe țări, loc cucerit cu 
atîtea istovitoare eforturi și 
sacrificii. Este o performanță 
remarcabilă ; cea mai valo
roasă pe care cicliștii romîni 
au obținut-o pînă acum în 
cele 14 ediții ale tradiționalei 
întreceri sportive. Clasîndu-se 
imediat după echipele U.R.S.S. 
și R. D. Germane, reprezenta
tiva R. P. Romîne, învingă
toare în două etape cu Moi- 
ceanu și Cosma, prezentă me
reu în momentele mari ale 
cursei, se afirmă între cele 
mai puternice formații de 
amatori din Europa. Ion Cos
ma a ocupat locul 7 în clasa
mentul general individual, a 
obținut o victorie de etapă la 
Rostok iar în alte 7 etape a 
fost cu regularitate printre 
primii zece. Pe drept cuvînt 
el poate fi considerat ca unul; 
dintre protagoniștii cursei.

In ce privește succesul ci
cliștilor sovietici acesta a fost 
de-a dreptul excepțional.

Cea de-a 13-a și ultima eta
pă Brno—Praga (239 km) a
supus la o grea încercare pe 
cei trei cicliști romîni 
în cursă. Incepînd de 
40 și pînă la 25 de km 
de sosire ei au trebuit 
pundă necontenit atacurilor 
lansate de cicliștii polonezi 
care doreau să-și recucerească 
locul 3 pierdut în etapa 12-a. 
Cosma, Zanoni și Stoica, umăr

și concurenții

după sosire 
romîni se re-

rămași 
la km 
înainte 
să răs-

la umăr, au respins toate a- 
ceste tentative dînd dovadă 
de uimitoare resurse fizice și 
morale. La km 200 plutonul 
se afla compact. Se apropie 
Praga. Pe neașteptate Mele- 
hov sprintează sec și se des
prinde singur din pluton. El 
ia un avans de cîteva sute de 
metri și rulează cu o forță 
impresionantă. In urmărirea 
lui pornește Ion Cosma care 
va sosi de asemenea detașat 
la Praga.

Clasamentul etapei : 1. — I. 
Melehov (U.R.S.S.) a parcurs 
239 km in 6h 29’03” ; 2. - I. 
Cosma (R.P.R.) 6h 29’ 58” ; 3. — 
Kapitonov (U.R.S.S.) 6h 30’04” ;
4. Malten (R. S- Cehoslovacă)
5. Cerepovici (U.R.S.S.) ; 6.
Krolak (R. P. Polonă); 7. 
Coehorst (Olanda).., 13, Stoi
ca (R:p.R.) 27. Zanoni (R.P.R.) 
toți în același timp cu Kapi
tonov. Pe echipe ultima etapă 
a fost cîștigată de U.R.S.S. 
urmată de R.P.R. și R. p. 
Polonă.

Clasamentul general indivi
dual : 1. I. Melehov (U.R.S.S.) 
a parcurs 2.435 km în 61h 15’ 
24” (medie orară 39,700 km) ; 
2. Kapitonov (U.R.S.S.) la 
11’ 04” ; 3. Eckstein (R^D.G.) 
la 14’ 50”; 4. Cerepovici
(U.R.S.S.) la 16’47” ; 5. Bang- 
sborg (Danemarca) la 16’ 58” ;
6. Goransson (Suedia) la 17’41” ;
7. I. Cosma (R.P.R.) la 18’ 42” ;
8. Schur (R.D.G.) la 20’ 48" ;
9. Hagen (R.D.G.) la 22’ 32” ;
10. Lullau (Norvegia) la 
24’ 15”... 15. Zanoni (R.P.R.) 
61h 44’ 38” ; 19. Stoica (R.P.R.) 
61h 46’54”.

Clasamentul general pe 
țări : 1. U.R.S.S. 185h 01’ 52” ;------

s.
7.
8. 

10. 
12. 
14. 
în

2. R. D. Germană 185h 36’01
3. R. P. Romînă 185h 54’ 24”
4. R. P. Polonă 186h 00’ 22'
5. Suedia 186h 02’13” ; 6. R. 
Cehoslovacă 186h 12’ 07” ;
R. P. Ungară 186h 30’ 20” : 
R. P. Bulgaria ; 9. Anglia ; 
Danemarca ; 11. Franța ;

■ Iugoslavia ; 13. Norvegia ; 
Finlanda. Olanda rămasă 
doi oameni nu mai contează 
în clasamentul pe echipe.



V

ghidurile

întu- 
nu 

imprimate nici

La universitățile elvețiene

Doar 3,6 la suta sînt fii 
de muncitori!

Prospectele turisti
ce au creat de mul
tă vreme imaginea 
unei Elveții prospere, 
vesele și ultrapito- 
rești.

Dar aceste pros
pecte ocolesc cu gri
jă o serie de fapte 
care pun in lumină 
veniturile marilor 
bănci elvețiene, ex
portul de capital el
vețian, exploatarea 
muncitorilor elvețieni. 
Căci in Elveția ca și 
în orice țară capi
talistă, situația mun
citorilor se deose
bește radical de a- 
ceea a bogătașilor. 
Ilustrativ pentru a- 
ceasta este accesibi
litatea fiilor de mun
citori în învățămîntul 
superior. După cum 
ne informează ziarul

„Voix Ouvriere", o 
anchetă întreprinsă 
recent la universita
tea din Berna, cu 
privire la originea so
cială a studenților a 
scos în evidență fap
tul că numai 3,6 la 
sută din totalul stu
denților provin din 
rindul familiilor de 
muncitori. Aceeași 
anchetă a arătai 
pe de altă parte că 
studenții proveniți 
dm familii de bogă
tași au în numărul 
total al studenților o 
pondere de 46,4 la 
sută.

Referindu-se la si
tuația învățămintu- 
iui din Elveția, zia
rul amintit scrie: 
„Lipsa de cadre 
științifice, necesita
tea de a se acorda

burse studenților, 
democratizarea învă- 
țămîntului superior... 
despre aceste proble
me se vorbește și se 
tot vorbește de mult 
timp pe culoarele 
universităților, în 
cercurile patronale, 
în cadrul Consiliu
lui național. Dac în
tre timp situația ră- 
mîne neschimbată, 
în acest domeniu El
veția se transformă 
încetul cu încetul in
tr-o țară slab dez
voltată". Așa dar in 
Elveția există nume
roase imagini 
necate, deși ele 
sint
pe cărțile poștale, 
nici
turistice.

pe

ION D. GOIA

Copii fără copilărie
Jn dimineața zilei de 5 mai 

pe întreg cuprinsul Japo
niei s-a petrecut un fapt 

neobișnuit. Școlile au rămas în
chise, ziarele burgheze au publi
cat editoriale proslăvind „viața 
minunată" a copiilor japonezi, or
ganizațiile guvernamentale au or
ganizat serbări ale copiilor. In 
această zi în Japonia a .fost Sărbă
torită „Ziua copilului". Dar odată 
cu căderea serii spectacolul zgo
motos a luat sfîrșit. „Viața minuna
tă" a copiilor japonezi a fost dată 
uitării. Realitatea crudă a risipii 
visurile... La o vîrstă fragedă, lipsiți 
de bucuriile copilăriei, sute de mii 
de copii trebuie să muncească. In 
multe cazuri ei sînt singurii sus
ținători ăi familiei.

/afă, de pildă, cazul micului 
Aikimo Sindzei, elev în 
clasa a doua a unei școli 

elementare din Tokio. După ce 
părinții lui s-au îmbolnăvit el a 
trebuit să se înscrie la școala se
rală. In timpul zilei Sindzei, care 
este singurul susținător al unei fa
milii compusă din șapte persoane, 
lucrează la un magazin de bici
clete și pentru munca lui primește

în total 2000 de yeni pe lună deși 
salariul mediu minimal este între 
10.000—15.000 yeni. Și aceasta cu 
toate că prin lege, este interzis 
copiilor sub 15 ani să muncească 
în locul oamenilor maluri.

Yomiuko Azuma este elevă în 
clasa a treia. Ca și Sindzei ea este 
singura susținătoare a familiei, 
încă din primăvara anului trecut 
ea nu a mai fost văzută la școală. 
In fiecare dimineață tatăl ei — 
șomer — se duce la „bursa mun
cii" dar de cele mai multe ori se 
înapoiază acasă fără nici un ban. 
Tocmai de aceea Yomiuko a re
nunțat la școală și muncește în
tr-o fabrică de chibrituri. Bine în
țeles nu există nici un fel de mă
suri pentru protecția muncii co
piilor, pentru ferirea lor de bolile 
profesionale provocate de munca 
înfr-un mediu infectat de acizi și 
alte chimicale. Patronii fabricii au 
declarat că știu de legea care 
interzice copiilor să muncească, 
dar i-au angajat... „din 
Oare acesta să fie adevărul ? 
de mare este „mila" acestor 
pitaliști se poate vedea și 
faptul că copiii primesc jumătate 
din salariul unui muncitor vîrstnic.

rnilă". 
Cît 
ca- 
dinCombat" subliniază superioritateazborului lui
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Italia: analfabetismul face ravagii

Dar despre «ta petror nu sufiă 
nici un cuv'**4 .

ucimo ți Homruito sînt nu
mai doi dm cei perte 
300.000 ce copii japonezi 

care, potrivit datelor oficiale, 
s:nt nevoii să muncească pentru 
a-și irhreți-e fam e fi, în cele 
mai multe cazuri, să renume la 
învățătură. Duoă cum se arată in
tr-un raport al ministerului Educa
ției anul trecut aproximativ 
200.000 de copii japonezi nu au 
urmat cursurile școlare mai mult 
de 50 de zile.

Desigur există și alte aspeCe 
ale vieții lipsită de bucurii pe 
care o duc copiii în Japonia.

In urmă cu 10 ani guvernul ja
ponez a elaborat o „Cartă a co
pilului” care, după cum s-a sub
liniat atunci, urmărea „garantarea 
unei vieți și educații normale co
piilor". 10 ani mai tîrziu ziarul 
japonez „Akahata” a scris urmă
toarele : „Carta copilului nu a 
ajuns altceva decît o simplă bu
cată de hîrtie iar situația copiilor 
din Japonia devine din ce în ce 
mai grea".

I. RETEGAN

Succesul P. C. Italian
in altocrilc pentru
consiliile municipale

DE PESTE
S-a deschis Conferința 

pentru reglementarea problemei
laoțiene

Ziarul _ST. GALLF.R TAGBLATT" a publicat recent un 
articol referitor la situația învățămintului din patria lui Dante 
intitulat : ^Numărul analfabeților din Italia este inspăimintător 
de mare". Ziarul relatează o serie de fapte care pun in lumină 
aspecte sumbre ale acestei probleme. Cităm : „O situație atit de 
dezastruoasă nu mai există in nici o țară civilizată din lume. 
Prevederile constituționale au rămas in marea lor majoritate 
dear pe hirtie. ea urmare, analfabetism ui face ravagii inspăi- 
mintătoare indeosebi in sudul țării-.

.St. Galler Tagblan- arată în continuare că .un ceea ce 
privește tinăra generație care a atins virsta școlarizării situația 
este sumbră. In fiecare an 30.000 de tineri — adică 4 la sută din 
numărul total al copiilor care trebuie să urmeze 
obligatoriu — împlinesc 14 ani fără să fi trecut 
prin școală.

200.000 de copii nu obțin nici măcar certificatul
a școlii primare sporind astiel in continuare armata analfabeți- 
lor și a semianalfabeților-.

„Pentru a face față sarcinilor ce stau in fața învățămintului 
din Italia este nevoie, recunoaște „St. Galler Tagblatt” de o re
vizuire a politicii guvernului în ceea ce privește alocările buge
tare întrucit se impune construirea a 56.000 de săli de clasă și 
angajarea a cel puțin 130.000 de cadre didactice noi — ceea ce 
reprezintă de două ori mai mult decît actualul efectiv de cadre 
didactice din școlile secundare de curs inferior-.

Din păcate problemele învățămintului nu stau in atenția 
cercurilor conducătoare italiene. Diriguitorii italieni sînt preocu
pați de cursa înarmărilor, de „războiul rece-. In asemenea 
condiții e normal ca analfabetismul să facă ravagii iar școala 
italiană să fie împovărată de greutăți imense.

invătămintul
• singură zi

de absolvire

GENEVA 16. De la trimisul 
special al Agerpres, I. Puți- 
nelu : în clădirea masivă de 

malul lacului Geneva. 
Palatul Națiunilor, se- 

a numeroase reuniuni 
internaționale, s-a deschis 
conferința pentru reglemen
tarea problemei 
Cu aproximativ 15 
înaintea începerii 
inaugurale, pe un 
special rezervat, ziariștii au 
prilejul să urmărească sosirea 
mașinilor care transportă pe 
șefii delegațiilor și persoanele 
care-i însoțesc. Astăzi în jurul 
mesei din sala rezervată re
uniunii în problema Laosului 
— aceeași sală în care a avut 
loc conferința de la Geneva 
din 1954 în problema Indo- 
chinei — iau loc delegațiile a 
12 din cele 14 țări partici
pante (U.R.S.S.. Anglia, S.U_A., 
R.P. Chineză, Franța. India, 
Polonia. Canada. Cambodgia, 
Birmania. R. D. Vietnam ; 
Laosul este reprezentat de de
legațiile guvernului legal 
ale Partidului 
sat). Astfel la 
prezente acele 
la 12 mai 
participe 
problemei 
state care 
în ultimul 
rea ei. Nu sint prezenți 
masa conferinței delegația re
belilor laoțieni. care, 
se 
să participe la conferință, 
precum și delegațiile Vietna
mului de sud și Tailandei care 
nu au sosit încă la Geneva.

laoțiene. 
minute 

ședinței 
podium

Și 
Neo Lao Hak- 
conferință sint 
state care încă 
fost gata să 
reglementarea

au
ia
laoțiene și acele 
au impedicat pînă 
moment deschide- 

la

deși
află lă Geneva, refuză

PARIS 16 (Agerpres). — Zia
rul „Combat" arată că nu pot 
fi puse în nici un. (ța? pe ace
eași treaptă zborul lui Iuri Ga
garin în Cosmos și zborul ame
ricanului Shepard. Ziarul a 
publicat un articol semnat de 
Hilaire Cuny, care subliniază 
că nu intenționează să mini
malizeze meritele specialiști
lor americani și ale lui She
pard. Dar, după părerea lui, 
acesta din urmă este doar 
„primul călător intercontinen
tal", iar succesul lui nu este 
de domeniul astronauticii.

„Una este să lansezi un sa
telit artificial pe orbită în ju
rul Pămîntului și alta este să 
înfăptuiești un zbor intercon
tinental, scrie Cuny.

Viteza necesară pentru pri
ma experiență este de aproxi
mativ 28.000 km pe oră, iar 
pentru cealaltă — de numai 
8,000 km pe oră. Aceasta pre-

supune o mare diferență in 
rezolvarea problemelor folo
sirii energiei și construcției, 
rachetelor (rezistența la căl
dură a materialelor din care 
sînt create). în afară de a- 
ceasta trebuie acordată o a- 
tenție deosebită preciziei ma
tematice a traiectoriei, norme
lor de conducere, transmiterii 
ordinelor prin radio, recepți- 
onării comunicărilor etc.

La lansarea unui astronaut 
lucrul cel mai dificil este sta
bilizarea navei și frînarea 
treptată mai cu seamă în mo
mentul înapoierii în cele mai 
dense pături ale atmosferei. 
Se înțelege că în condițiile 
unei viteze de trei ori mai 
mici, această problemă se deo
sebește mult de problema 
care trebuie rezolvată în con
dițiile unei viteze de 8 km pe 
secundă".

ROMA 16. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In mai multe 
regiuni din Italia, printre care în 
centrul țării, în Sardinia și în pro
vincia Val d'Aosta, au avut loc 
alegeri pentru reînnoirea consi
liilor municipale. In aceste ale
geri, listele prezentate de Parti
dul Comunist Italian sau spriji
nite de partid au înregistrat cîș- 
tiguri importante care confirmă 
sprijinul acordat de opinia publi
că politicii constructive a comu
niștilor.

In regiunea Val d'Aosta, Parti
dul comunist a cîștigat în 41 
de comune, dintr-un total de 
64 în care au avut loc alegeri 
— ceea ce reprezintă un cîștig 
de 15 comune față de alegerile 
precedente. In orașul Val d'Aosta, 
lista prezentată în comun de can
didați ai Partidului Comunist și in
dependenți, a obținut cu peste 
1.500 de voturi mai mult decît 
la ultimele alegeri comunale, 
talizînd un procent de 39,8 
sută din voturile exprimate.

to
la

Lovitură de stat militară
în Coreea de Sud

Colonialistul :
. VAS LIU

în cercurile ziaristice de la 
Geneva se exprimă neîncrede
rea că delegația americană nu 
ar fi reușit să convingă pe re
prezentanții rebelilor laoțieni 
să participe la conferință; se 
crede mai degrabă că aceasta 
este expresia unui aranjament 
de culise între pereții sediului 
delegației americane.

Ziariștii au avut acces în 
sală doar în cursul discursu
rilor inaugurale. Luînd cuvîn- 
tul, șeful statului Cambodgia, 
prințul Norodom Sianuk, a 
reafirmat dintru bun început 
că respectarea acordurilor de 
la Geneva din 1954 ar fi evi
tat să se ajungă la actuala 
situație tragică in Laos.

Sianuk a subliniat că laoție- 
nii au dreptul să trăiască așa 
cum vor, fără nici un fel de 
amestec străin. El a cerut ca 
Laosului să-i fie create ace
leași condiții în care se află 
Austria neutră. Nu trebuie să 
aibă loc niciun fel de împăr
țire a Laosului, despre care 
unii vorbesc in prezent, 
poate fi ignorat Patet Lao.

Șeful delegației indiene, 
Krishna Menon, a propus ca 
miniștrilor Afacerilor Externe 
ai Uniunii Sovietice șj Angliei 
să le fie încredințată sarcina 
de a prezida actuala confe
rință. El a cerut delegaților să 
tindă spre un țel unic — res
tabilirea prevederilor acordu
rilor din 1954.

în continuarea ședinței, mi
nistrul de Externe al Uniunii 
Sovietice, A. A Gromîko, care 
a luat cuvîntul, s-a declarat 
de acord cu propunerea repre
zentantului Indiei, susținută 
de delegațiile Birmaniei și 
Cambodgiei, de a însărcina pe 
cei doi președinți ai Conferin
ței de la Geneva din 1954 să 
îndeplinească la actuala con
ferință aceleași funcțiuni.

Apoi conferința și-a conti
nuat lucrările în cadru în
chis, sub președinția lui A. 
Gromîko.

...Un sentiment de ușurare 
— astfel poate fi rezumată 
reacția majorității observato
rilor si ziariștilor care așteap
tă de aproape o săptămînă la 
Geneva deschiderea conferin
ței în problema Laosului.

în cercurile ziaristice de la 
Geneva se apreciază că înce
perea lucrărilor conferinței 
reprezintă un succes al țări
lor socialiste care a-j depus 
toate eforturile pentru con
vocarea Conferinței și regle
mentarea problemei Laosului 
pe calea tratativelor.

Ultimele 24 de ore au fost 
mult mai calme decît zilele 
care au trecut de la data a- 
nunțată inițial pentru des
chiderea conferinței. în cursul

al lui

se facă 
felului

Nu

*
zilei de marți ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
Gromîko, l-a întîlnit pe mini
strul de Externe al Cambod
giei, precum și pe șeful de
legației indiene. De partea 
occidentală principala activi
tate diplomatică s-a desfășu
rat în jurul sediului delega
ției americane. Secretarul de 
Stat al S.U.A., Rusk, a avut 
astfel două întrevederi cu mi
nistrul de Interne 
Boun-Oum.

Este prematur să 
pronosticuri asupra
cum se va desfășura confe
rința și asupra rezultatelor 
ei. Dar nu pot fi nicidecum 
subapreciate elementele acu
mulate în ultimele 
chiar în ultimele 
ceea ce privește 
obstrucționistă, neconstructivă 
a Statelor Unite. însuși faptul 
că delegația americană a re
editat exemplul diplomației a- 
mericane în perioada confe
rinței de la Geneva din 1954 
prin publicarea unei declara
ții care practic se depărtează 
de punctul de vedere expri
mat în comun de cei doi pre
ședinți ai conferințe} de la 
Geneva, îndreptățește sus
piciunea cu care sînt privite 
intențiile americane de viitor. 
La poziția declarată a delega
ției S.U.A. că guvernul State
lor Unite recunoaște numai 
delegația rebelă ca guvern al 
Laosului, se adaugă mereu noi 
elemente de aceeași natură 
obstrucționistă. Astfel, după 
cum rezultă din unele știri 
difuzate de agențiile america
ne, S.U.A. intenționează să 
limiteze considerabil obiecti
vul conferinței de la Geneva. 
Corespondentul agenției Asso
ciated Press menționa urmă
toarele „două obiective" care 
s-ar afla în fața conferinței: 
menținerea încetării focului și 
promovarea concilierii politi
ce. Comunicatul comun anglo- 
sovietic arăta însă în mod cît 
se poate de limpede că obiec
tivul conferinței de la Geneva 
este reglementarea problemei 
Laosului și anume a aspec
telor internaționale ale proble
mei. Or este limpede că toc
mai independența și neutrali
tatea Laosului trebuie să for
meze esența tratativelor de la 
Geneva si asupra lor în cercu
rile americane se tace cu în
verșunare.

începerea lucrărilor confe
rinței înseamnă că o etapă 
importantă a fost inaugurată. 
Realismul și interesele secu
rității internaționale cer încu
nunarea ei cu succes.

Conferința de la Geneva iși 
reia lucrările miercuri la ore
le 11.00, ora locală.

O aniversare

zile și 
ore în 
poziția

scumpă

grec

PHENIAN 16 - (Agerpres). 
— TASS transmite: După 
cum s-a mai anunțat, la 16 
mai ora 3 dimineața (ora lo
cală) în Coreea de sud a avut 
loc o lovitură de stat. Orga
nizatorul ei este generalul Pak 
Cijon Hi, iar conducătorul ei 
direct — generalul locotenent 
Cian Do Ian, șeful statului 
major al forțelor terestre ale 
armatei sud-coreene. Forțele 
armate care au acționat de 
partea participanților la lovi
tura de stat au ocupat reșe
dința din Seul a președintelui, 
postul de radio din Seul, agen
ția telegrafică, sediul guvernu
lui. Ele dețin controlul în toate 
orașele mari. Agențiile occi
dentale au transmis din Seul 
că în acest oraș a avut loc o 
ciocnire armată de proporții 
mici și există un număr ne
însemnat de victime.

S-a creat un organ care s-a 
intitulat Comitetul militar 
„revoluționar", condus de 
Cian Do Ian. Acest comitet a 
dat publicității 
cu un caracter 
reacționar. în declarație se 
subliniază că guvernul Tian 
Men se pronunța numai for
mal împotriva comunismului 
și că este necesar, „să fie în
lăturată această lipsă".

începînd de la 16 mai, în 
Coreea de Sud s-a introdus 
starea excepțională, au fost 
interzise adunările pe străzi 
și în clădiri, a fost interzisă 
deplasarea cetățenilor în inte
riorul țării și plecarea lor în 
străinătate. A fost instaurată 
cenzura asupra presei, a fost 
interzisă criticarea comitetu
lui militar „revoluționar» șj a 
membrilor săi în presă. (Acea
stă prevedere se referă și la 
activitatea 
presei străine și ai agențiilor 
de informații acreditați în

Coreea de Sud). Intre ora 
19,00 seara și 3 dimineața cir
culația este interzisă. Comite
tul militar „revoluționar- a 
declarat că cei care vor în
călca ordinul vor fi arestați și 
pedepsiți cu severitate.

în Coreea de Sud a încetat 
orice activitate financiară și 
au fost închise docurile. Ace
ste ordine nu se referă la fi
lialele Băncii Internaționale 
și la navele străine.

Avioanele sînt controlate, ca 
și sosirea și plecarea navelor.

a
regimul lisinmanist 

acum

o declarație 
extrem de

reprezentanților

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— TASS transmite: Lovitura 
de stat militară de la Seul a 
fost înfăptuită de un grup de 
ofițeri superiori sud-coreeni. 
instruiți în S.U.A. și făcind 
parte din așa-numita „pleia
dă de personalități militare 
tinere". Agențiile occidentale 
de presă relevă în mod deo
sebit printre inițiatorii lovi
turii de stat numele genera- 
lului-locotenent Cian Do lan, 
care a deținut în ultima vre
me funcția de șef de stat ma
jor al forțelor terestre. Agen
ția Reuter îl califică drept 
„om influent care dispune de 
mulți prieteni printre ofițerii 
americani" din Coreea de 
Sud.

Actuala lovitură de stat din 
Coreea de Sud are un carac
ter reacționar. Inițiatorii ei 
au formulat din capul locului 
un program anticomunist de
șănțat, acuzind guvernul Tian 
Men că ar fi manifestat ..iner
ție în fața pericolului comu
nist". Generalii sud-coreeni au 
însoțit această lozincă anti
comunistă răsuflată cu decla
rații demagogice destinate să 
înșele opinia publică despre 
dorința lor de a „pune capot 
corupției", „de a îmbunătăți 
situația poporului- și cu alte 
asemenea făgăduieli fățar
nice.

Guvernul Tien Men, care 
înlocuit 
răsturnat acum un an in 
urma unei răscoale populare, 
a continuat să urmeze calea 
predecesorului său, deși apli
ca metode nu chiar atit de 
brutale. Aflat la remorca 
S.U.A., guvernul Tian Men. se 
străduia totuși să creeze o a- 
parenți de democrație. După 
părerea 
cane, guvernul Tian Men 
mers insă prea departe 
acest „Joc de-a democrația- 
numai presiuni puternice ii 
puteau readuce la pozițiile 
inițiale.

In perioada guvernării iui 
Tian Men contradicțiile din 
Coreea de Sud nu au slăbit 
cituși de puțin. Noul regim nu 
a făcut absolut nimic pentru 
a contribui la reglementarea 
vreuneia din problemele sud- 
coreene urgente.

Atmosfera diu Coreea de 
Sud s-a agravat tot mai mult 
amintind, potrivit expresiei 
unui comentator american, de 
un cazan clocotitor pe punc
tul de a exploda. Cu prilejul 
împlinirii unui an de la răs
coala împotriva lui Li Sin 
Man, in Coreea de Sud au 
avut loc puternice demonstra
ții și mitinguri de protest îm
potriva politicii guvernului. 
După cum a subliniat agenția 
Associated Press, autoritățile 
sud-coreene erau serios îngri
jorate de acest val de acțiuni 
populare care a cuprins în
treaga țară și s-a caracteri
zat printr-o nouă recrudes
cență .a antiamericanismului. 
Jn Coreea de Sud situația în
cepea să semene cu cea din 
anul trecut, dar în timp ce 
atunci acțiunile poporului 
aveau un caracter relativ 
spontan, de data aceasta ele 
deveneau tot mai organizate.

unor cercuri omen
ii 

în
Ș*

Marionetele congoleze 
pregătesc dezmembrarea țării

COQUILHATVILLE 16 (A- 
gerpres). — După ce au căzut 
de acord asupra „principiilor 
viitoarei constituții federale a 
Cangoului- care stipulează 
dezmembrarea țării, marione
tele întrunite la Coquilhatvil- 
le au adoptat luni alte două 
rezoluții. Prima conferă „au
torităților- de la Leopoldville 
mandatul de a încredința unei 
comisii ad-boc redactarea noii 
„constituții federale-. A doua 
rezoluție, tot atit de flagrant 
ilegală, se referă la «gani2a- 
rea armatei, al cărei șef ur
mează să fie Kasavubu.

Kasavubu. profitind di 
tuația de semiprizoniera:
care se află celelalte mario-

S2-

nete congoleze la Coquilhat- 
ville, ia in grabă măsuri pen
tru a concretiza hotărîrile 
luate și, totodată, pentru a-și 
consolida puterea.

în ultimul timp devine tot 
mai dar că pe lingă scinda
rea țârii potrivit intereselor 
mor. cpc luzilor imperialiste, 
Kasavubu urmărește în ace- 
ias; timp consolidarea puterii 
sale in cauza principalilor săi 
rivali Chombe și Kalonji.

După cum se știe. Chombe 
a și fost sees din luptă de 
bandele lui Mobutu. ..Confe- 
rința" a bo-târit simbătă ca 
Chombe să £* transportat la 
Leopoldville pentru a C iziter-

Cu ce prilej și-a adus Hammarskjoeld 
aminte de drepturile fundamentale 

ale omului
NEW YORK 16 (Agerpres). 

Separatistul katanghez Chom
be. care plnă acum citva timp 
acționa după legea 
și-a amintit subit de 
sperind să-și salveze 
După cum anunță 
France Presse. în seara zilei 
de 15 mai un purtător de cu- 
vint al O.N.U. a anunțat că 
secretarul general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, a primit 
din partea impostorului ka
tanghez Chombe un mesaj re
mis prin intermediul „autori
tăților- de la Leopoldville. în 
acest mesaj Chombe — care 
i-a asasinat pe liderii patrioți 
congolezi, și-a bătut joc de le
gile Republicii Congo și a or
donat boicotarea forțelor 
O.N.U. — a cerut de astădată 
secretarului general al O.N.U. 
să intervină pentru eliberarea 
lui.

Dag Hammarskjoeld a a- 
dresat 
mesaj în care atrage atenția 
asupra „importanței acordate 
în ultimele rezoluții ale Orga
nizației Națiunilor Unite res
pectării drepturilor funda
mentale ale omului" și reco
mandă eliberarea lui Chombe.

încă o dată întreaga lume 
are prilejul să constate că 
Hammarskjoeld face jocul 
puterilor imperialiste-coloni- 
ale, dintre care unele sînt 
foarte interesate în salvarea

junglei, 
O.N.U.. 
pielea.

agenția

lui Kasavubu un

marionete- Chocnbe. Ham
marskjoeld nu a mișcat nici 
un deget și a uitat complet de 
drepturile fundamentale ale 
omului si de ..competența" sa 
atunci când s-a pas la cale a- 
sasinarea lui Patrice Lumum
ba! .

DES MOINES 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : O delegație a 
ziariștilor sovietici, condusă de 
B. Burkov, președintele Direc
ției agenției de presă „Novosti", 
a sosit în ziua de 13 mai la Des 
Moines, principalul oraș al statu
lui lowa.

în decurs de nouă zile membrii 
delegației sovietice au cunoscut 
diferite aspecte ale vieții din 
S.U.A. și au avut o serie de in- 
tîlniri interesante cu reprezentan
ții presei, posturilor de radio și 
televiziune americane.

La New York, ziariștii sovietici 
au fost oaspeții societății ameri
cane a redactorilor de ziare și ai 
redacției ziarului „Nev/ York Ti
mes”.

La Overseas Press Club of Ame
rica (Clubul de presă al ziariști
lor americani care se ocupă de 
probleme internaționale) a avut 
loc un interesant schimb de pă
reri asupra problemelor generale 
și profesionale. Oaspeții din Uni
unea Sovietică au vizitat de ase
menea Associated Press și Socie
tatea de radiofeleviziune „ABC“.

După vizita sa la Des Moines, 
delegația ziariștilor sovietici va vi
zita statul California.

ATENA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 31 mai se împlinesc 
20 de ani de la actul eroic înfăp
tuit de Manolis Glezos, eroul na
țional al Greciei, care a smuls 
zvastica hiflerisfă de pe Acropole 
Opinia publică greacă se pregă
tește să sărbătorească într-un ca
dru festiv această aniversare glori
oasă din istoria poporului grec,

Comitetul de inițiativă constituit 
pentru a lupta în vederea apără
rii prestigiului și onoarei mișcării 
de rezistență națională a orga
nizat o adunare a reprezentan-

ților 
ales 
celei de-a 20-a 
actul eroic al lui Manolis Glezos. 
în comitet au fost sieși fruntași ai 
vieții publice și politice. Comite
tul a adresat poporului grec apelul 
de a sărbători această dată prin 
intensificarea iupfei pentru pune
rea în libertate a lui Manolis 
Glezos, care se află în închisoare 
din cauza vederilor sale politice. 
„Întreaga Grecie așteaptă punerea 
lui cît mai grabnică în libertate", 
se spune în apel.

Pe xpurtTUTTTTii
ROMA. — Din inițiativa 

Asociației de prietenie „Italia- 
Romînia" 
presă din Milano a avut loc 
la Milano o seară a prieteniei 
italo-romine în cadrul căreia 
a fost prezentată „Antologia 
poeziei romîne', recent apă
rută in limba italiană în edi
tura „Parenti".

și a cercului dc

BATUMI. — N. S. Hrușciov, 
care a luat parte Ia sărbăto
rirea împlinirii a 40 de ani de 
Ia instaurarea puterii sovieti
ce și de la constituirea Parti
dului Comunist din Gruzia, a 
plecat Ia 15 mai din Batumi.

MOSCOVA. — Cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de Ia 
naștere, Iui Nikolai Ignatov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., ntfcm-

Pescuit
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., i-a fost decernat tit
lul de Erou al Muncii Socia
liste.

BEIRUT. — Agenția France 
Presse relatează că la 16 mai 
guvernul Libanului, prezidat 
de Saeb Salam, a demisionat.

VIENA. La 15 mai s-a des
chis Ia Viena Plenara C.C. al 
Partidului Comunist din Aus
tria.

TOKIO. La 16 mai în ora
șul Iudzava (prefectura Nii
gata) s-a produs o 
la construcția unui 
fost îngropați de 
muncitori.

prăbușire 
tunel. Au 

23 devii

16 mai a 
vizită

LONDRA. — La 
sosit la Londra într-o 
oficială de trei zile președin
tele Tunisiei, Burghiba.
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vieții publice la care a fost 
comitetul pentru sărbătorirea 

aniversări de la

In sfîrșit, a descoperit...
Mă gîndesc la nopțile 

de cumplită insomnie, 
la zilele pline de zbu
cium, la clipele fără de 
sfîrșit ce-i apăsau fiin
ța ca o înfricoșătoare 
lespede. Cerul tulbură
tor al Africii îl lăsa in
sensibil. Peisajul' de o 
frumusețe sălbatică nu-i 
provoca nici o emoție. 
Nu găsea timp decît 
pentru a-și așterne sem
nătura pe 
aducătoare 
în satele 
Iar apoi, 
încordare ce-i 
ființa îl prindea din nou 
în chingile ei.

Da Silva Tavares slăbea

niște hîrfii 
de moarte 
băștinașilor, 
chinuitoarea 

mistuia

Alvaro
Lingușitorii săi subalterni mimau 
îngrijorarea. Numai că Alvaro, odi
nioară atîl de măgulii de lingușiri, 
era acum nepăsător. Parcă nu mai 
era el. Treceau zilele, săptemîni'.e 
și... într-o bună z: s-a simți* izbă
vit. Un răcnet triumfal tăcu să se 
cutremure reședința se. Subalter
nilor sperlaji le-a mărturisit ves
tea, fericita veste. El, Alvaro, a 
făcut o descoperire teribilă, o 
descoperire care îi va aduce în 
rîndul celor mai ilustre personali
tăți ale frămîntatuiui nostru secol. 
El, Alvaro, a descoperit ceea ce 
părea definitiv 
neființei. El, 
perif...

Dar, mă rog, 
dumnealui ? — 
vizibilă neliniște subalternii.

Alvaro, ca un descoperitor ge
neros, nu avea intenția să pună ia 
încercare curiozitatea celor din 
jur. Peste cîfeva clipe dezvăluia 
formidabila descoperire, pentru 
care iși torturase existența amar 
de vreme.

ascuns în negura 
Alvaro, a desco-

ce o fi descoperit 
se întrebau cu o

STAS 3452 52.

Autoritățile noastre portugheze 
au necazuri în Angola l — iși în
trebă auditoriul. Un suspin ținu 
loc de răspuns.

Știți care este cauza acestor 
îngrozitoare necazuri l Cei de față 
se gîndiră la o mulțime 
cruri. Unii iși aminteau 
bogățiilor coloniei, alții 
împotriva africanilor. 
nimic din acestea. Toți înmărmuri
ră în clipa cînd Alvaro le comu
nică extraordinara lui descoperire.

„Africanii consumă droguri fa
bricate în laboratoarele comu
niste". Și Alvaro începu să 
vorbească despre drogurile care 
„sînt larg utilizate ca rnefodă de 
război subversiv și distribuite oa
menilor înainte de atac".

Subetternii s» aflau în extaz. 
Se repeziră apei să-l felicite pe 
Alvaro. o descoperire epo
cală. I»1a origra futuior ciificultă- 
filc.- Portugaliei în Angola...

Urni ciit‘nri ar putea ii tentați 
să crerbi ră cele povestite apar
țin. îa.nteziei. Nici vorbT.. Onora- 
biiui „descoperitor" nu este altul 
dec?» guve-nalorul general al co
lo bei pcr'ugbeze Angola, pe nu
mele șa-; 4-ve'O D« Silva Tavares 
iar tiirufiți'ie ș>le sînt citate în
tocmai după p occidental.

Este ima puțin probabil că 
după ecesstă „descooerire" colo
nialiștii portughezi vor reuși să 
înăbușe n'șca.-ea de eliberare na
țional.» a ooporului angolez. 
Basmele cu dțoguri preparate în 
misterioase tabcalcare s-au deva
lorizat pî ‘ă și 'n romanele poli
țiste. Huma' un guvernator colo
nialist iși mai permite luxul să în
frunte cu seninătate ridicolul...

de lu- 
jefuirea 
crimele 

Alții... Dar

E. O,


