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Fruntași
în acțiunea
de îngrijire
a culturilor

(Agerpres)

A

Ștefan Tripșa
Erou al Muncii Socialiste

Colectiviștii din satele regiunii 
Oltenia folosesc fiecare zi priel- 
nică pentru efectuarea la vreme 
a lucrărilor de îngrijire a cultu
rilor și asigurarea condițiilor ne
cesare sporirii recoltelor. Rnă în 
prezent, ei au executat prașila 
a doua pe aproape 75 la sută 
din terenurile cultivate cu sfe
clă de zahăr și pe mai mult de 
60 la sută din cele însămînțate 
cil ffaarea-soarelui. In gospodă
riile colective din raioanele Ca
racal, Corabia și Băilești, aceas
tă lucrare a executată în
proporție de 80-95 la sută.

Concomitent cu efectuarea 
prăși Iei a doua la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui, colecti
viștii din regiune au intensificat 
și prima prașilă Ia porumb. Ei 
au executat această lucrare pe 
mai mult de 60 la sută din te
renurile cultivate cu porumb 
pentru boabe și pe 45 la sută 
din cele însămînțate cu porumb 
pentru siloz.

p Uite așa se înoadă in 
mod corect firul I - spune 
utemista Bota Georgina din 
secția ringuri a Fabricii 
„Teba" - Timișoara tinerei 
Maria Indrei, elevă la Școala 
profesională textilă din loca
litate, care face practică in 
întreprindere.
Foto: V. CONSTANTINESCU

Miercuri 24 mai 1961

Ne aflăm in ultimele săptă- 
mini ale anului școlar. Ca
drele didactice și elevii au pă
șit pragul uneia dintre cele 
mai importante etape, socoti 
tă. pe bună dreptate, etapa 
hotăritoare pentru încheierea 
cu succes a anului școlar. De 
felul cum va fi organizată ac
tivitatea in această perioadă 
depind in bună măsură rezul
tatele ce se vor înregistra la 
sfirșitul anului școlar. De a- 
ceea, acum, in timpul care a 
mai rămas pînă la încheierea 
cursurilor, atît profesorii cît 
și elevii trebuie să-și sporeas
că eforturile, să muncească 
mai bine, mai organizat, pen 
tru ca perioada unui an de 
muncă plină de elan să se in- 
cheie cu succesul așteptat.

Eforturile tuturor cadrelor 
didactice trebuie îndreptate 
acum spre asigurarea par
curgerii in întregime a mate
riei prevăzută in programele 
de invățămint Elevii, la ria
dul lor, trebuie să-și mobili
zeze forțele spre însușirea cit 
mai temeinică a cunoștințelor 
predate. Hotărirea tuturor — 
a elevilor și profesorilor — 
trebuie să fie aceea ca nici 
un elev să nu încheie anul 
școlar fără să-și fi însușit in 
întregime cunoștințele predate 
la toate materiile.

Recapitularea joacă un rol 
Important in fixarea, aprofun
darea și 
ștințelor. 
cientă se
rea unor
să contribuie la precizarea și 
sistematizarea cunoștințelor 
primite în cursul anului șco
lar, la completarea și sinteti-

I. Gh. Borca 
director general în Ministerul 

învățămîntului și Culturii

completarea cuno- 
O recapitulare efi. 
asigură prin alege- 

asemenea teme care

zarea lor. Buna alegere a pro
blemelor pentru recapitularea 
ce se desfășoară în această 
perioadă, asigură nu numai 
legăturile firești intre diferi
tele părți ale materiei predate 
în anul curent, ci și între ma
teria din anul acesta și anii 
precedenți, între cunoștințele 
căpătate in școală și cele însu
șite în decursul practicii în 
producție.

Experiența ne arată că nu
meroși elevi întimpină în a- 
ceastă etapă greutăți deosebi
te pentru că nu știu destul de 
bine cum să parcurgă volumul 
mare al materiei pe care tre
buie s-o repete. De aceea, fl
data cu indicarea probleme
lor care vor fi recapitulate, 
trebuie să Ii se dea elevilor și 
explicații cu privire la modul 
in care trebuie să învețe, cum 
să se pregătească pentru aces
te lecții.

în perioada încheierii anu
lui școlar, cînd se face și re
capitularea materiei, se ivesc 
cele mai pronunțate tendințe 
de supra-încărcare a elevilor, 
lucru ce se răsfrînge în mod 
cu totul nefavorabil asupra 
pregătirii elevilor și chiar a- 
supra sănătății lor. Pentru a 
evita această situație, este ne
cesar ca școlile în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. și de 
pionieri, să ia toate măsurile 
în vederea aplicării întocmai 
a indicațiilor cu privire Ia în
lăturarea supraîncărcării ele
vilor. Activitatea în afară de 
clasă și extrașcolară trebuie 
limitată in această perioadă 
numai Ia acele acțiuni care 
pot contribui la recapitularea 
finală, lăsîndu-Ii-se elevilor cît 
mai mult timp pentru studiu 
individual.

Părinții elevilor trebuie să-și 
ajute cît mai mult copiii, să 
le organizeze un regim rațio
nal de activitate și odihnă, să

nu Ie ocupe timpul cu sarcini 
gospodărești.

Aceste ultime zile de școală 
trebuie dedicate exclusiv în
vățăturii. Elevii trebuie să 
muncească mai mult în aceas
tă perioadă, să urmărească a- 
tent lecțiile de recapitulare^ 
să se pregătească pentru fie
care lecție în parte, să-și or
ganizeze mai bine timpul li
ber. Acei elevi care din dife
rite motive au goluri în pre
gătire trebuie să folosească a- 
jutorul ce-1 pot primi prin 
consultațiile și orele de medi. 
tație organizate special pentru 
ei. Este foarte important ca 
profesorii, mai ales profesorii- 
diriginți cu sprijinul birouri
lor U.T.M. ale claselor, să se 
ocupe individual de elevi, să-i 
îndrume cum să-și planifice 
munca, pentru a îmbina însu. 
șirea cunoștințelor Ia zi cu re
capitularea materiei, să-i în
drume mai ales cum să se 
pregătească la acele materii Ia 
care au dovedit unele goluri.

O problemă importantă în 
perioada încheierii anului șco
lar o constituie pregătirea e- 
levilor din clasele a Vil-a pen
tru examenele de absolvire și 
pentru concursul de admitere, 
pregătirea elevilor și ucenici
lor din ultimul an al școlilor 
profesionale pentru examenul 
de muncitori calificați și pen
tru cel de diplomă și a celor 
din clasa a Xl-a pentru exa
menul de maturitate. Pentru 
ca acești elevi să dea rezul. 
tate cît mai bune la examene 
este necesar să fie ajutați de 
întregul colectiv didactic.

Ea clasa a Xl-a profesorii 
trebuie să folosească cu maxi
mum de eficiență perioada 3 
15 iunie rezervată recapitulării 
materiei la obiectele exame. 
nului de maturitate, în cadrul 
școlii, precum și ajutorarea 
viitorilor absolvenți în timpul 
rămas la dispoziția lor, pînă

(Continuare în pag. a 3-a)

Marți ia amiază expoziția 
retrospectivă de grafică mili
tantă șj expoziția de portrete 
— pictură și sculptură — des
chise în cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia au fost vizitate de to
varășii Gheorghe Gheorghiu. 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Dumi-

tm Coliu. Leonte Rău tu, Le
on tin Sălâjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, precum și de alți 
membri ai C.C. al P.M.R..

Conducătorii de partid 
de stat au fost întâmpinați 
ministrul

Și 
. de 

învățământului și 
Culturii, llie Murgulescu, ar
tistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici din R. P. Romînă 
alți membri ai conducerii 
niunii artiștilor plastici.

și 
U-

colectivul
Cu cei mai buni, firesc lucru, 

oamenii se mîndresc. Nu
mele lor sînt rostite în pri

mul tind, ca o cinste pentru co
lectiv. Am în față lista cu mem
brii brigăzii fruntașe conduse de 
utemistul Teodor Lău. In dreptul 
unui nume mă opresc însă înde
lung. Costin llie ...Cu ani în urmă, 
am cunoscut un tînăr cu acest 
nume. Și nu aiurea, ci lot aici, 
printre turnătorii „Uzinei meta
lurgice Bacău". Un adolescent, 
vestit „ca un cal breaz" pentru 
isprăvile lui deochiate. Lipsea 

sau pleca de 
să bată străzile 

Lucra

să le 
colecti- 
greșite. 

însă,

e seria de oțelo- am indră- 
git-o cu ani in urmă, cînd 
eram încă 

școlii profesionale 
doara. Mi-anmintesc 
împreună cu viitorii oțeiari, 
legi de școală, cu Florian Jurca, 
cu Minai Tirpescu și alții mer
geam la uriașele cuptoare Mar
tin din combinat și ne uitam, cit 
ii ziua de lungă, la oțelarii, 
maiștrii, inginerii care elaborau 
oțelul. Spre deosebire de tre
cut, noi am avut - prin grija 
partidului și a guvernului — con
diții cu adevărat minunate de 
învățătură, de a ne însuși mese
ria. Dar școala profesională a 
fost, cum s-ar spune, de-abia 
introducerea în meseria pe Care 
ne-am ales-o, un fel de prim 
contact cu oțelăria, cu meseria 
grea dar frumoasă a plămădirii 
oțelului. De fapt, după ce am 
intrat practic in producție și am 
simțit pe umerii noștri ce în
seamnă lupta pentru oțel, pen
tru îndeplinirea planului, am vă
zut noi întreaga frumusețe a 
meseriei de oțelar, am simțit a- 
devărata mîndrie și răspundere 
pe care o are oțelarul în lupta 
pentru a da oțel mai mult și 
mai bun, atit de necesar con
strucției socialiste.

De-a lungul anilor am ocupat 
diverse posturi : am fost prim-

pe băncile 
din Hune- 
și azi cum, 

co-
topitor la cuptorul electric de 5 
tone, ajutor de maistru Ia oțe- 
lăria Martin I, apoi maistru șef 
și după aceea transferat Ia oțe
lăria II, tot ca maistru șef. Co
legii mei din școala profesiona
lă au ocupat de asemenea di
verse posturi în procesul de pro
ducție și acum au devenit oa- 
meni de nădejde, apreciați, 
Jurcâ e maistru la oțelăria elec
trică, iar Tirpescu îndeplinește

lăria Martin nr. 2 funcționa din 
plin cu trei cuptoare de more 
capacitate. Aceasta e’a o oțe- 
lărie nouă și vă închipuiți că au 
existat unele greutăți inerente 
inceputulu’. M:-amintesc că om 
avut într-o perioadă necazuri cu 
perforările vetrelor cuptoarelor. 
După o asemenea perforare se 
hotărise să fie introdus cuptorul 
in reparație capitală care dura

Tribuna experienței înaintate în ridicarea 
calificării profesionale a tineretului

la 
cu 
de 

ne-

adeseori 
lucru ca

' niște pierde-vară. 
mîntuială dind rebuturi cu 
miluita. Umbla cu chică și purta 
niște pantaloni de te lua mirarea 
cum de a reușit să-i îmbrace fără 
să plesnească cusăturile. Critica 
și sfaturile bune se prindeau de 
el ca apa de giscă. Alminferi — 
isteț și ager la minte flăcăiașul.

Pe acesf Costin llie, care deve
nise un „caz" pentru utemiști și 
colectiv, îl cunoscusem altădată. 
Și acum, iată, un tînăr cu nume 
aidoma, părtaș la succesele celei 
mai bune brigăzi de turnători din 
uzină. Oare să fie același î 

îndoiala devine întrebare, 
cretarul organizației U.T.M.

Se- 
_____ . „ . pe 
uzină zîmbește și, după citeva cli
pe, spune cu convingere, subli
niind voit o anume parte a 
punsului.

— Nu. Acesta este UN 
COSTIN ILIE... Apoi adaogă, 
atît de lapidar, un sfat:

— Să-l cunoașteți neapărat. 
Meritai

Brigada lui Lău lucrează înlr-un 
coif al halei. Patru tineri stau 
aplecafi deasupra formelor, mun
cind cu încordare. Chipurile în 
umbră nu se disting. Le văd nu
mai frunțile brobonate de sudoa
re. Deodată, toate spinările ar
cuite se îndreaptă.

— Gata, să turnăm I grăiește 
unul dintre tineri, șeful brigăzii, 
luînd comanda. Mitică și Vasile, 
aducefi oala I

Flăcăul rămas cu șeful brigăzii 
să facă ultima rînduială înainte de 
a umple cu șuvoiul de metal lăca
șurile viitoarelor piese, nu este 
altul decit ...Costin llie. Da. Ace
eași statură, aidoma gesturile pli
ne de vioiciune, privirea îndrăz
neață, fața prelungă, expresivă, 
peste care însă cei cîfiva ani tre- 
cuți și-au pus amprenta fermă a 
maturității bărbătești. Așa dar...

Din relatările tovarășilor Iul 
de muncă aflu apoi povestea 
transformării acestui tînăr.

răs-

'ALT 
tot

...Uiemiștilor nu putea 
fie indiferent că unul din 
vul lor a apucat pe căi 
încercările lor de a-l ajuta, 
pe Costin llie să se îndrepte, ră
măseseră un timp fără rezultat. 
Critica deschisă, sinceră, tinărul 
o înfelegea parcă de-a-ndoaselea 
și mai tare se îndir/ea în rele. Se 
iostrăina de colectivul sănătos al 
uzinei, apropiindu-se în schimb 
de cîfiva pierde-vară cu care-și 
„omora" vremea.

— Lui Costin nu i-am găsit încă 
cheia potrivită — spunea cu ne
caz Gheorghe Columb. secre
tarul organizației U.T.M. împreună 
cu alți utemiști el a început să-l 
observe mai îndeaproape pe 
Costin, să încerce să și-l apropie, 
cunoscîndu-i mai bine viața per
sonală.

O dată, după o adunare în care 
Costin llie fusese iarăși criticat, 
Gheorghe Columb l-a rugat pe 
Costin să-l aștepte ca să meargă 
împreună în oraș. „Vrea să mă 
mai prelucreze" — și-a zis Cos
tin, gata să-și ia tălpășița. Totuși, 
f-a așteptat pe secretar la poarta 
uzinei. O vreme au mers tăcuți, 
fiecare cu gîndurile lui. llie parcă 
pășea pe cuie.

— Haide, dă-î drumul odată cu 
săpuneala I a izbucnit el, căutînd 
cu ciudă spre vecinul de cale.

— Nu ca să ne certăm am vrut 
să mergem împreună — i-a răs
puns calm secretarul. Doream să 
mai stăm așa, de vorbă...

Tonul cald al secretarului, ca și 
cum i-ar fi vorbit unui prieten, 
l-a dezarmat pe Costin. Și au 
vorbit într-adevăr despre o mie și 
una de lucruri, numai despre „pă
catele" lui llie, nu. După citeva 
ceasuri de plimbare, la despăr
țire secretarul i-a

— Vrei să fim 
prieteni î...

Costin llie și-a 
ială cînd celălalt 
ziua aceea prietenii săi de hoină
reală l-au așteptat zadarnic. Cu 
Costin llie se întîmplase ceva. 
Mai bine zis, începea să se în- 
tîmple ceva. In alte după-amieze, 
cei doi tineri își slîrșeau plimbă
rile în sala unui cinematograf, sau 
la teatru. Cînd treceau pe lîngă 
o librărie, Columb se arăta inte
resat, zor-nevoie, să cumpere o 
anumită carte pe care, ca din în- 
fîmplare, o „uita" seara la Costin. 
Iși reamintea de ea abia după

Tînăira Tita Angheluță, de la 
Fabrica de Confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din București 
este una dintre fruntașele în 
lupta pentru o calitate ridicată 
a produselor, pentru economii 

cît mai mari

Ajutor concret 
muncitorilor-elevi

strîns mina : 
de-acum încolo

revenit din ulu- 
era departe. în

I. stavaruș

(Continuare în pag. a 3-a)

Tinerii de la Revizia de va
goane din stația Ploiești Sud 
sînt dornici să-și ridice con
tinuu nivelul profesional pen
tru a deveni cadre cu o înaltă 
pregătire tehnică 
scop, mulți dintre 
ză cursurile școlii 
rale.

Pentru a-i ajuta 
șească cit mai temeinic ma
teriile predate, cadrele didac
tice de la Școala medie nr. 1 
Ploiești, secția serală, au or
ganizat ore de meditații la 
matematică, chimie, fizică etc. 
Cu ajutorul orelor de medita
ții muncitorii-elevi au posibi
litatea să-și întregească cu
noștințele căpătate la cursuri, 
să-și însușească temeinic ma
teriile predate.

DUMITRU NEGOIȚA 
revizor de vagoane

. în acest 
ei urmea- 
medii se-

să-și însu-

funcția de răspundere de prim- 
topitor. Ei au ajuns la acest ni
vel deoarece își cunosc mese
ria, stăpinesc tainele ei cele 
mai ascunse.

De f£tat, ce înseamnă să-ți 
cunoștfmeseria ?

Pentru a răspunde la aceasta 
voi da citeva exemple din acti
vitatea noastră, din greutățile 
pe care le-am învins numai da
torită străduinței de a pătrunde 
in tainele cele mai ascunse a'e 
meseriei. !n 1959, de pildă, oțe-

de obicei 25 de zile. 25 de zile 
fără ca acest cuptor să funcțio
neze nu era lucru de glumă. In
tre oțelari se purtau discuții c- 
prinse. Nu ne împăcăm de loc 
cu o astfel de idee. Am cerce
tat noi cauzele, am răsfoit tot 
felul de cărți și articole de spe
cialitate și am rezolvat proble
ma. Reparația vetrei cuptorului 
s-a făcut in 47 de ore.

Dar tehnica avansează rapid, 
iar noi, muncitorii, maiștrii, in
ginerii trebuie să contribuim la

progresul ei- Deci, pentru a-ți 
cunoaște meseria pe deplin tre
buie să înveți, să înveți conti
nuu, cu perseverența și tenaci
tate. La noi exista înființate 
cursuri de ridicare a calificării 
precum și alte forme prin care 
tinerii, ajutați de comuniști, de 
oțelari virstnici cu experiență, 
iși îmbogățesc cunoștințele pro
fesionale. S-a organizat insă și 
o formă mai deosebită. Săptă- 
minal este fixată o zi care se 
cheamă „ziua oțelaruhii". Un 
muncitor, un maistru sau inginer 
prezintă, pe baza studierii expe
rienței oțelarilor noștri sau din 
alte țări, un referat despre anu
mite aspecte concrete ăle ela
borării oțelului. La urmă, cei 
care participă iau cuvîntul și 
stabilesc dacă la noi se pot 
aplica ori nu metodele enume
rate în referat și trecem, bine
înțeles, la fapte. In cadrul a- 
cestor forme o singură per
soană prezintă referatul, aduce 
la cunoștință aspecte noi in 
elaborarea oțelului, iar ceilalți 
iși aduc contribuția prin parti
ciparea Ia discuții.

S-a încetățenit de asemenea 
obiceiul Ia oțelarii hunedoreni 
să cerceteze și să studieze foarte 
mult literatura tehnică, de spe-

(Continuare în pag. a 3-a)

ECONOMII ÎN VALOARE
DE 1.149.000 LEI

La cercul de mașini și 
unelte agricole „Micii 
mecanizatori" de Ia Pa
latul pionierilor din Capi-, 

fală.
în sectorul de ex

ploatare Putna lu
crează la exploata
rea lemnului de ru
șinoase brigada 
complexă condusă 
de Silvestru Brea- 
băn, cunoscută în 
întreaga regiune 
pentru realizările 
obținute în exploa
tarea rațională a 
masei lemnoase. In 
parchetul unde lu
crează această bri
gadă nu se găsește 
nici o bucățică de 
lemn aruncat, iar 
cioturile sînt tăiate 
cît mai aproape de 
pămînt. Folosind 
metode înaintate de 
muncă, această bri
gadă fruntașă a 
reușit să obțină cel 
mai înalt indice de

utilizare la rășinoa- 
se realizat vreodată 
în pădurile din nor
dul Moldovei: a- 
proape 98 la sută.

Urmând exemplul 
său, muncitorii din 
cadrul întreprinde
rii forestiere Ră
dăuți au constituit 
24 de brigăzi com
plexe care lucrează 
la exploatarea răși- 
noaselor. în primele 
patru luni ale anu
lui muncitorii din 
aceste brigăzi au 
realizat o producti
vitate de 
muncitor 
de 1,738 
aproape 0.800 
mai mult 
muncitorii care lu
crează individual. 
Aplicind metoda

fiecare 
in 8 ore 
m.c., cu 

m.c. 
decit

exploatării în trun
chiuri și catarge ei 
au reușit ca din 
lemnul exploatat în 
această perioadă 
96,7 la sută să fie 
lemn de lucru, de
pășind astfel pre
vederile planului.

întrecerea pentru 
creșterea indicelui 
de utilizare a masei 
lemnoase se împle
tește strîns cu lupta 
pentru reducerea 
prețului de cost. în 
primele patru luni 
ale anului muncito
rii forestieri din 
Rădăuți au realizat 
economii peste plan 
prin reducerea pre
țului de cost de 
1.149.000 lei.

Foto : GR. PREPELIȚA

EXTRAG CĂRBUNE
IN CONTUL LUNII VIITOARE

Minerii sectorului I de la 
Exploatarea minieră Pe- 
trila sînt fruntași. De 

curînd, în cadrul întrecerii 
socialiste ei au cîștigat trei ti
tluri prețioase „Casca de aur“, 
;,Drapelul de sector fruntaș 
pe Valea Jiului" și „Drapelul 
celui mai bun inginer pe Va
lea Jiului".

Muncind perseverent, în 
ziua de 6 mai, minerii din a- 
cest sector au reușit să extra
gă primele 30 tone de cărbune

în contul lunii iunie. în 
patru luni ale anului au 
date 5.725,2 tone de cărbune 
peste plan. în această între
cere s-au situat pe primele 
locuri brigăzile conduse de 
comuniștii Mihai Ștefan și 
Szekely Ștefan și utemiștii din 
grupa lui Gheorghe Tănase și 
Cucoș Gheorghe care și-au în
deplinit șj depășit atît indicii 
cantitativi cît și pe cei cali
tativi.

cele 
fost

Minerii sectorului I se mîn- 
dresc cu realizările pe care 
le-au obținut.

Ei pășesc cu încredere în 
lupta pentru realizarea șj de
pășirea planului. Sînt hotărîți 
ca și de aici înainte becul' roșu 
să ardă mereu deasupra gra
ficului lor de producție.

MARINESCU 
inginer(Agerpres)

Cînd Cunoști bine materia nici o între
bare de pe bilet nu poate constitui o

„surpriză".

Totuși, unele subiecte, mai dificile, 
reușesc să te pună pe gînduri,.,

...și toamaj în asemenea clipe te de
ranjează și cravata.

Pînă la urmă- însă, dacă oi învățat, 
răspunsul curge limpede și precis.

Fotografii de : VASILE RANGA



ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC- 
TINERI HARNICI ȘI PRICEPUȚI!

Cum contribuie organizațiile U. T. M. din gospodăriile colective din raionul Galați
la dezvoltarea șeptelului proprietate obșteasca

Urmînd cu încredere indicațiile partidului 
cu privire la dezvoltarea creșterii anima
lelor, gospodăriile agricole colective din 

raionul Galați iți măresc mereu țeptelul pro
prietate obștească. Numai în anul acesta, de 
pildă, folosind creditele acordate de stat pe 
baza hotâririi Comitetului Central al partidului 
ți a Consiliului de Miniștri cu privire la măsu
rile pentru creșterea numărului de animale in 
G.A.C., ți adăugind la acestea și fonduri pro
prii, gospodăriile colective din raion îți vur 
mări fermele de vaci cu peste 1.630 de capete.

Organizațiile de bază U.T.M. au înțeles 
una din căile prin care tinerii colectiviști

că 
pot

contribui la creșterea averii obștești este și 
participarea lor la înfăptuirea măsurilor luate 
pentru dezvoltarea șeptelului proprietate obștea
scă. Sub îndrumarea organizațiilor de partid, 
ele și-au îndreptat atenția spre recomandarea 
unor tineri harnici și pricepuți care să lucreze 
ca îngrijitori de animale, s-au ocupat de or
ganizarea acestora în producție, de calificarea 
lor.

In scopul cunoașterii experienței organizațiilor 
de bază U.T.M. de aici vă invităm ia un raid- 
anchetă prin citeva gospodării colective din 
raion.

CINE PROPUNEM

sec- 
să 

bo
de 

prin
să

care se află. In consfătuirile 
periodice de producție, aceas
tă evidență pe care o ține fie
care constituie un ajutor pre
țios pentru analiza rezultate
lor obținute. Pe primele patru 
luni ale anului ei au obținut 
o producție medie pe cap de 
vacă furajată de 715 litri lap
te. Este o garanție că își vor 
îndeplini angajamentul de a 
obține cite 2.000 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată, adică 
de la fiecare vacă cu 400 litri 
mai mult 
planului.

Grija pe 
numeroase 
ză U.T.M. 
calificării 
i-au recomandat să lucreze în 
sectorul zootehnic este fireas
că. Un bun îngrijitor de ani
male trebuie să fie mereu la 
curent cu noutăți din mese
ria lui. Ele se însușesc atît 
din cărți cît și din experiența 
muncitorilor din sectorul zoo
tehnic al gospodăriilor de stat 
cu tradiții în creșterea ani
malelor. Iată de ce este utilă 
școlarizarea în G.A.S.

calificare desfășurîndu-se în 
continuare. Să-i întrebăm pe 
tinerii din gospodăria colecti
vă „13 Iunie" din satul Odaia 
Manolache ce au învățat pe la 
„școlile" la care au fost tri
miși. Aici, la ferma de vaci, 
lucrează două echipe de tine
ret. Doi tineri au fost să în
vețe din experiența îngrijito
rilor de animale de la stațiu
nea experimentală zootehnică 
Rușețu, iar alți doi au mers 
într-o gospodărie de stat. Au 
învățat acolo teorie și practi
că. Cînd s-au întors acasă, 
le-au împărtășit și celorlalți 
tovarăși ai lor cunoștințele 
căpătate. Și iată cum lucrea
ză ei acum. Respectarea pro
gramului de grajd e lege pen
tru toți ; ore fixe de furajat, 
de muls, de adăpat. In graj
duri, curățenie exemplară.

în buzunarul fiecărui tînăr 
îngrijitor ai să găsești întot
deauna un carnețel liniat fru
mos și scris cu îngrijire, un 
fel de oglindă zilnică a acti
vității lui, din care rezultă 
caracteristicile vacilor pe care 
le are în primire, producția 
pe care o dă fiecare, starea în

decît prevederile

care o manifestă 
organizații de ba. 
față de ridicarea 
tinerilor pe care

dar se și ocupă de el, control!nd 
felul cum se pregătesc și mun
cesc, organizind cu dinții con
sfătuiri de producție, în scopul 
sporirii producției de lapte pe 
cap de vacă furajată. Pe cită 
vreme la Scînteiești alta e situa
ția. Pînă prin luna aprilie, la va
cile gospodăriei colective din a- 
cest sat au lucrat utemiștii Ion 
Basalic, Sandu Diaconu, Ionel 
A. Perianu. Organizația de bază 
U.T.M. s-a mulțumit doar să-i 
recomande conducerii G.A.C 
Aceștia însă nu au obținut re
zultatele așteptate și conducerea 
G.A.C. a fost nevoită să-i, înlo
cuiască. lată finalul unei munci 
formale. La acest capitol este 
deficitară și organizația U.T.M. 
din G.A.C. din Șivița. In secto
rul zootehnic al G.A.C. din Șivița 
lucrează mai mulți tineri. Nu., 
este însă meritul organizației 
U.T.M. In urmă cu cîteva luni 
conducerea gospodăriei a cerut 
organizației U.T.M. să-i reco
mande 11 tineri. Din cauză că 
s-a procedat formal, totul limi- 
tîndu-se la o discuție a secreta
rului cu ei, aceștia au" părăsit, 
după scurtă vreme, sectorul 
zootehnic și organizația nu a 
luat nici o măsură.

In mod firesc se naște între
barea : de Ce totuși experiența 
bună nu este extinsă, de ce 
unele organizații de bază U.T.M. 
nu sînt ajutate să-șl îmbunătă
țească munca în această direc
ție ? Răspunsul trebuie căutat în 
formalismul care se mai mani
festă în munca biroului comite
tului raional și a unor comitete 
comunale U.T.M,

ce mai mare, 
ne exemplară 
nerii care lucrează aici își iu
besc meseria de crescător de 
animale și se străduiesc să-și 
îndeplinească sarcina încre
dințată de organizația U.T.M. 
Și ca ei sînt mulți alți tineri in 
gospodăriile colective din raion. 
Dintr-o situație a comitetului 
raional U.T.M., reiese că orga
nizațiile U.T.M. au recomandat 
pînă acum conducerilor G.A.C. 
aproape 400 de tineri să lucreze 
în sectorul zootehnic, iar pînă la 
sfîrșitul anului, ținînd seama de 
faptul că sectorul zootehnic al 
gospodăriilor colective se va 
mări și va fi nevoie de noi în
grijitori, numărul acestora va a- 
Junge la aproape 500. E o do
vadă că multe organizații U.T.M., 
ințelegînd necesitatea de a face 
să sporească contribuția tinere
tului la dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească, desfășoa
ră o intensă -muncă politică în 
rîndurile tinerilor, constituind 
astfel un ajutor de nădejde al 
conducerilor G.A.C. în asigura
rea acestui important sector cu 
cadre corespunzătoare. Dar, nu se 
întîmplă pretutindeni așa, cu foa
ie că organizații fruntașe se găsesc 
doar la un pas de organizații 
a căror activitate lasă de 
dorit în această direcție. Este 
cazul organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. din Fîntînele și Scîn- 
teiești. Doar un deal des
parte aceste sate. La Fîntînele, 
organizația U.T.M. nu numai 
că a recomandat tineri să 
lucreze ca îngrijitori de animale

Curățenie și ordi- 
pretutindeni ,Ti-

CALIFICARE

o contro- 
regularitate. Stu- 
face organizat, 

împrospătată me- 
cărți și broșuri

ORGANIZARE, SPIRIT DE

am
ați

N. SIMIONESCU
C. SLAVIC

există 
agri- 

Unele 
altele mai
și altele 
neîncetat.

Recomandarea tinerilor care 
să lucreze în sectorul 
zootehnic nu trebuie înțe

leasă ca o acțiune în sine. Ea 
nu se limitează la a numi pe 
Cineva să treacă dintr-un 
tor in altul. Ea trebuie 
fie urmarea firească a unei 
gate munci. politice dusă 
către organizațiile U.T.M., 
care să-i ajute pe tineri
înțeleagă însemnătatea dezvol
tării sectorului zootehnic, sarci
nile sporite pe core partidul ni 
le pune ‘n față în această di
recție și necesitatea de a con
tribui cu toate forțele la înfăp
tuirea acestor sarcini. Una din
tre organizațiile U.T.M. care a 
muncit bine în privința selecțio
nării și recomandării de tineri 
care să lucreze în sectorul zoo
tehnic este și cea din gospodă
ria colectivă „8 Martie" din Slo- 
bozia-Conache. Ținînd seama de 
sarcinile care stau in fața G.A.C., 
de a-și dezvolta necontenit și 
de a spori producția sectorului 
zootehnic, sub conducerea or
ganizației de partid organiza
ția U.T.M. a pus această pro
blemă în discuția adunării ge
nerale a utemiștilor. Analizîn- 
d-o cu simț de răspundere, 
utemiști i au propus ca o par
te dintre tinerii harnici, cu 
dragoste pentru meseria de 
crescător de animale, să mear
gă să lucreze în acest sector.

Mergeți acum la sectorul zoo
tehnic ai G.A.C. „8 Martie". 
Veți rămlne plăcut impresionați 
de ceea ce veți vedea. Vaci fru
moase, bine îngrijite, care dau 
o producție de lapte din ce in

- Bravo, băieți I Ați depășit nu numai pianul, dar și angajamentul pe care vi l-ați luat. To
varășul Nicolae Brînzoi, președintele gospodăriei colective „13 Iunie" din comuna Odaia-Ma- 
nolache îi felicită pe tinerii îngrijitori de animale pentru rezultatele obținute.

PENTRU PRODUCȚII MARI
TOATE CONDIȚIILE ASIGURATE

n raionul Galați 
60 de gospodării 

colective, 
vechi, 
unele 

se dezvoltă însă 
Pretutindeni, în fiecare G.A.C. 
muncesc numeroși tineri. în 
lupta pe care o duc colecti
viștii pentru dezvoltarea și în
tărirea gospodăriilor colective, 
o contribuție importantă o a- 
duce și tineretul. Crearea tu
turor condițiilor care să per
mită obținerea unor producții 
sporite de lapte pe cap de 
vacă furajată constituie una 
dintre preocupările de seamă 
ale organizațiilor de partid și 
consiliilor de conducere ale 
G.A.C. Ca urmare a acestui 
fapt, tn anul 1961 gospodăriile 
colective își vor construi, prin
tre altele, 3T de grajduri 
pentru cite 100 de vaci și 
36 de grajduri 
neret. în aceiași 
dariile colective 
110.000 de tone

secara

Să ne continuăm călăto
ria prin gospodăriile 
colective din raion.

Iată-ne ajunși în comuna 
Slobozia Conache, la G.A.C. 
„8 Martie". In sectorul zoo
tehnic al acestei gospodă
rii lucrează numeroși tineri 
dintre care 18 sînt îngri- 
jitori-mulgători la ferma de 
vaci. După ce i-a îndrumat 
spre această meserie, < 
tetul organizației de 
U.T.M. s-a gîndit să-i

corni- 
bază

i or
ganizeze într-o brigadă de 
tineret. Brigada axe un plan 
de muncă amănunțit, cuprin- 
zînd obiective prin a căror în
făptuire se urmărește realiza
rea și depășirea producției de 
lapte planificate la vacile pe 
care le are în primire. Spre 
exemplu, planul prevede să 
se obțină o producție medie 
de 1.800 litri lapte pe cap de 
vacă furajată. Tinerii s-au an
gajat să obțină cite 2000 litri. 
Analizînd posibilitățile de în
deplinire a acestui angaja
ment, organizația de bază 
U.T.M. a ajutat brigada să-și 
stabilească și măsurile nece
sare : respectarea cu stric
tețe a programului de 
grajd, furajarea animalelor în 
funcție de productivitate, în
grijirea atentă a vacilor în 
perioada de gestație, mulsul 
rațional și la ore fixe, păstra
rea unei curățenii exemplare 
în grajduri etc. Felul în care 
sînt respectate aceste măsuri 
este analizat periodic în con
sfătuirile de producție ale bri
găzii, în ședințe de comitet și 
în adunări generale ale orga
nizației de bază U.T.M., jnter- 
venindu-se ori de cîte ori se 
semnalează vreo deficiență.

Asemenea brigăzi de tineret 
există și în alte gospodării 
colective. Ca formă organiza
torică, ele și-au dovedit pe de
plin utilitatea. Creîndu-le, or
ganizațiile de bază U.T.M. 
și-au propus să cultive în rîn- 
dul tinerilor de aici un puter
nic spirit de muncă colectivă, 
de întrajutorare, de răspunde
re personală față de activita
tea întregii brigăzi. Așa se pe
trec lucrurile, spre exemplu, 
la gospodăria colectivă „11 Iu
nie" din comuna Pechea. Aici 
lucrează la ferma de vaci nu
meroși tineri, organizați în 
patru brigăzi de tineret. Ace
eași ordine ca la Slobozia Co- 
nache, aceeași preocupare a or. 
ganizației de bază U.T.M. față 
de realizarea și depășirea pla
nului de producție. Acest plan 
prevede să se obțină în anul 
în curs cîte 2.400 litri lapte 
pe cap de vacă furajată (sînt 
peste 500 vaci proprietate ob
ștească). Tinerii însă s-au an
gajat să obțină cîte 2.800 li
tri. Este un angajament colec
tiv de îndeplinirea căruia răs
pund cu toții în fața organi
zației de partid și a conduce
rii gospodăriei. De aceea în
vață cu toții, citesc, pe grupe 
și individual, literatura de 
specialitate.

Aceasta este una din preo
cupările de bază ale lor pen
tru ridicarea continuă a cali
ficării, este o sarcină a cărei 
îndeplinire comitetul organiza
ției de bază U.T.M. 
lează cu 
diul se 
Biblioteca.
reu cu
de zootehnie este frecventată,

prin rotație, de majoritatea ti
nerilor îngrijitori de animale. 
Unele broșuri se citesc în co
mun, unele capitole se studia
ză obligatoriu de către toți.

Pe fiecare tînăr din briga
dă îl interesează munca lui și 
a tovarășilor săi. Iată de ce, 
atunci cînd au observat după 
grafice că Costică Dragomir 
obține de la lotul de vaci pe 
care îl are în primire o pro
ducție sub plan, n-au rămas 
indiferenți. Au urmărit mai 
întîi să vadă de ce se întîm
plă așa. Au observat că aces
ta nu furaja rațional anima
lele. Cazul a fost adus și la 
cunoștința comitetului organi
zației de bază U.T.M. A avut 
loc imediat o ședință de co
mitet la care au fost invitați 
Dragomir și un vecin de-al 
lui de lot, Nicolae Țîru — 
fruntaș în producție. Țîru a 
primit sarcina să se ocupe de 
Costică Dragomir, să-l ajute. 
Rezultatul s-a văzut la scurtă 
vreme după aceea : elevul și-a 
întrecut „profesorul".

Un mijloc eficace de ridica
re a calificării profesionale a 
tinerilor îngrijitori de anima
le îl constituie școlarizarea a- 
cestora într-o gospodărie agri
colă de stat sau într-o stați
une experimentală zootehni
că. Ințelegînd importanța cali
ficării tinerilor pe care i-au 
recomandat să lucreze în sec
torul zootehnic, organizațiile 
U.T.M. au propus conducerilor 
G.A.C. să-i trimită pe aceștia 
la școlarizare în unitățile a- 
mintite. Au fost astfel 
școlarizați în întregul raion 
de la începutul anului și pînă 
acum 60 de tineri îngrijitori 
de animale, această formă de

pentru ti- 
timp, gospo- 
vor insiloza 
de porumb. 

Ele mai au în folosință peste
6000 de ha de pășune. Ce face 
tineretul, care este contribuția 
sa la înfăptuirea sarcinilor pe 
care gospodăriile colective le 
au în această direcție ? Iată. 
Una dintre gospodăriile cu 
care raionul se poate mîndri 
este cea din Șivița. Discutăm 
cu secretarul organizației de 
partid, cu președintele, cu in
ginerul zootehnist. Aflăm 
lucruri care «e bucură. Gospo
dăria are 134 de vaci cu lapte. 
Pentru asigurarea unei baze 
furajere bogate, gospodăria co
lectivă a însilozat pînă acum

30 de vagoane de 
masă-verde

— Tinerii au săpat 
pentru siloz — spunea 
dintele gospodăriei 
tat, transportat și însilozat se
cara. După cum vedeți, acți
unea continuă și acum. Apoi 
avem grajduri frumoase și ief
tine, ridicate din materiale 
locale.

Ne costă pînă la 35.000 de 
lei un grajd pentru 100 de 
vaci. Și aici tineretul ne ajută 
din plin.

Am aflat însă că tinerii 
participă la asemenea munci 
conștienți că aceasta este o 
datorie a lor de membri ai 
gospodăriei colective și nu ca 
răspuns la o acțiune întreprin
să de 
U.T.M.

Există 
bună a 
— mobilizarea 
asigurarea hranei animalelor 
proprietate obștească.

Din întreținerea pășunilor, 
organizațiile U.T.M. au făcut 
o acțiune de masă, la care au 
mobilizat mii de utemiști și 
tineri. Pe întregul raion, ei au 
curățat 3.800 ha de pășune. 
Este un rezultat bun. El de
monstrează că atunci cînd 
există preocupare, organizațiile 
U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pot șă 
înfăptuiască lucruri deosebit 
de frumoase.

Dar în multe locuri preocu
parea organizațiilor de bază 
U.T.M. pentru mobilizarea ti
neretului la asemenea acțiuni 
este insuficientă, sporadică. Ti-

gropile 
preșe- 

au recol-

organizația de bază

totuși o experiență 
organizațiilor U.T.M. 

tineretului la

neretul participă totuși la 
ceste acțiuni, ca, răspuns 
chemarea organizațiilor 
partid și a consiliilor de con
ducere ale G.A.C., conștient că 
prin aceasta el contribuie la 
dezvoltarea averii obștești. 
Aceasta nu este însă un merit 
al organizațiilor U.T.M. în sec
torul zootehnic al unor G.A.C. 
nu lucrează nici un tînăr. Așa 
este, spre exemplu, la G.A.C. 
„Unirea" din satul Călieni. Or
ganizația U.T.M. nu a reco
mandat încă nici un tînăr din 
cei peste 100 de utemiști cîți 
sînt în gospodărie, care să lu
creze în acest sector. Dar nu 
numai despre asta e vorba. 
Poți contribui la dezvoltarea 
șeptelului proprietate obșteas
că și pe alte căi. Gospodăria 
colectivă este nouă ; a început 
să-și dureze adăposturi pen 
animale. Firesc ar fi fost
organizația de bază U.T.M. să 
explice tinerilor necesitatea de 
a contribui la construirea aces
tor adăposturi. Faptele însă 
nu s-au petrecut așa și din 
această pricină contribuția ti
neretului a fost slabă.

Să ne referim acum la un 
alt aspect. In fața grajdului 
nou construit, noroiul dim- v 
prejurul fîntînii seamănă cu o 
sărătură. Puțin spirit gospodă
resc, puțină inițiativă și a- 
ceastă deficiență ar fi înlătu
rată. Oare tinerii nu se simt 
și ei răspunzători față de ase
menea stări de lucruri ? Nu 
pot oare să ajute, măcar la în
lăturarea unor defecțiuni, deo
camdată de ordin gospodă
resc î,

a- 
la 
de

MUNCII POLITICE
CONȚINUT ROGAT

Asigurarea unei baze 
furajere bogate și consis
tente este o condiție im
portantă pentru obținerea 
unei producții mari de 
lapte. In zilele acestea 
se însilozează secara 
masă-verde. Fiecare gos
podărie agricolă colecti
vă din raionul Galați în
silozează zeci de vagoa
ne de secară. Tinerii 
(după cum se vede și în 
fotografie) participă cu 
însuflețire la această ac

țiune.

Pagină realizată de :

n călătoria noastră 
întîlnit, după cum 
văzut, o serie de exem

ple care dovedesc că acolo 
unde organizațiile de bază 
U.T.M. au înțeles caracterul 
politic al muncii de mo
bilizare a tineretului la acți
uni concrete pentru creșterea 
producției de lapte a vacilor 
proprietate obștească rezulta
tele sînt din cele mai bune. 
Aceasta se datorește și acti
vității desfășurate de comite
tul raional U.T.M. Galați. Co
mitetul raional a îndrumat 
munca acestor organizații, 
le-a ajutat să orienteze acti
vitatea tineretului spre cele 
mai importante probleme ale 
gospodăriilor colective. în di
ferite ședințe de comitet, sau 
cu ocazia zilei secretarului a 
fost analizată activitatea de
pusă pe o anumită perioadă 
în direcția mobilizării tinere
tului la dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească. S-au 
stabilit și unele măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii. Din 
păcate însă nu s-a mai contro
lat dacă aceste măsuri au fost 
înfăptuite sau nu. De aceea, 
în activitatea unor organiza
ții de bază U.T.M., continuă 
să existe o serie de deficiențe.

Să revenim la exemplele pe 
care le-am întîlnit. Organiza
țiile de bază U.T.M. din gos
podăriile colective ,,Nicolae 
Bălcescu"-Scînteiești și „Pro- 
gresul“-Șivița au manifestat 
mult formalism în ceea ce 
privește recomandarea de ti
neri care să lucreze în secto
rul zootehnic. Fără să ducă o

Paqina tineretului^

activitate sistematică de selec
ționare a celor mai harnici și 
pricepuți tineri, s-au mulțu
mit să-i numească pe aceștia 
la întîmplare. Rezultatele s-au 
văzut. Apoi, chiar acolo unde 
a existat o orientare bună 
în legătură cu tinerii care au 
fost îndrumați 
brățișeze meseria 
cător de animale, 
cazul la
Fîntînele, organizația de bază 
U.T.M. n-a mai manifestat a- 
ceeași preocupare față de or
ganizarea lor în producție, în 
brigăzi sau echipe de tineret. 
Am văzut, de asemenea, că, 
în afară de cîteva cazuri (Pe
chea, Slobozia — Conache, 
Odaia — Manolache) există o 
slabă preocupare din partea 
organizațiilor de bază U.T.M. 
față de ridicarea nivelului cu
noștințelor profesionale ale 
tinerilor îngrijitori de animale.

Toate acestea se întîmplă 
din cauză că foarte rare ori și 
cu totul întîmplător se face 
controlul îndeplinirii sarcini
lor. în adunări generale des
chise ale organizațiilor U.T.M., 
în ședințele comitetelor comu
nale U.T.M. sau ale comitete
lor organizațiilor de bază, a- 
naliza muncii politice desfă
șurată în rîndul tinerilor în
grijitori de animale s-a făcut, 
de cele mai multe ori, super
ficial, din care cauză nu s-au 
putut stabili nici măsurile 
pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate. S-a acordat, de a- 
semenea, insuficientă atenție 
cunoașterii de către tineret a 
hotărîrilor partidului și gu
vernului cu privire la dezvol
tarea creșterii animalelor 
prietate obștească.

Exemplele bune pe 
le-am întîlnit dovedesc 
acolo unde a existat preocu
pare, interes, unde s-a desfă
șurat o muncă politică cu un

G. A. C.

să îm- 
de cres
cură este 

„1 Mai“-

pro-

care 
că

conținut bogat, rezultatele sînt „ 
mai mult decît satisfăcătoare. 
Această experiență trebuie 
larg răspîndită. în acest scop 
este bine ca ziua secretarilor, 
ședințele de instruire a acti
vului raional U.T.M. să fie 
organizate și pe centre de co
mune, la acele gospodării co
lective unde organizațiile 
U.T.M. muncesc bine cu tinerii 
din sectorul zootehnic. Aici 
există posibilitatea ca instruc
tajul să se facă „pe viu", celor 
prezenți arătîndu-li-se practic 
cum a desfășurat această 
organizație munca politică, ce 
rezultate a obținut, ce lipsuri 
s-au manifestat.

Este necesar apoi ca mem
brii biroului, ai comitetului și 
instructorii comitetului raio
nal U.T.M. să stea mai mult 
într-o comună, într-o gospodă
rie colectivă, să ajute concret 
organizația de bază U.T.M. 
de aici în mobilizarea și or
ganizarea tineretului în pro
ducție.

Un ajutor deosebit in îmbu
nătățirea activității tinerilor în 
producție îl aduc posturile u- 
temiste de control. Faptul a- 
cesta este bine cunoscut, însă, 
din păcate, nu i s-a acordat 
atenția cuvenită. Asemenea 
posturi trebuie organizate în 
toate gospodăriile colective 
din raion. Există un exemplu 
bun la G.A.C. „11 Iunie" din 
comuna P echea. Ar fi util un 
schimb de experiență organi
zat aici

în concluzie în raionul Ga
lați este necesară intensifica
rea muncii politice desfășura
te de organizațiile U.T.M. în 
scopul creșterii contribuției 
tineretului la dezvoltarea șep
telului proprietate obștească, 
la creșterea productivității a» 
nimalelor.



viata de organizație

Cum organizăm 
munca politică

în campaniile agricole
Este cunoscut că în munca 

politică nu există pauze, ea 
nu se duce pe campanii. Chiar 
dacă în agricultură munca în 
producție se duce pe campa
nii, activitatea de educare po
litică a utemiștilor, de mobi
lizare a tineretului la îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid trebuie să se desfășoare 
continuu. îndrumați îndea
proape de comitetul de partid, 
noi am reușit să găsim for
mele cele mai potrivite de 
desfășurare a unei intense 
munci politice în perioada 
campaniilor agricole în vede
rea mobilizării active a tineri
lor colectiviști la muncă. Am 
să mă refer în rîndurile care 
urmează la experiența cîști- 
gată de noi în această direc
ție, experiență care ne este 
deosebit de folositoare și în 
acest an.

Deși în cele două gospodă
rii colective din comuna noa
stră, au fost create mai de 
mult echipe de tineret, ele 
și-au justificat existența abia 
în anul trecut, cînd noi 
ne-am ocupat cu atenție și 
răspundere de ele. Imediat 
după ce au fost stabilite pla
nurile de producție ale gospo
dăriilor și au fost defalcate 
pe brigăzi, noi am organiza: 
consfătuiri cu fiecare din cele 
patru echipe de tineret. în 
aceste consfătuiri — pe baza 
sarcinilor ce le reveneau din 
plan — echipele și-au stabilit 
obiectivele lor de lucru, s-au 
fixat răspunderi precise pen
tru fiecare tânăr pînă la 
terminarea muncilor de vară. 
Apoi între echipe a pornit o 
entuziastă întrecere. Odată 
stabilite aceste lucruri se pă
rea că nu mai avem nimic de 
făcut pînă 
vor intra 
lectivei. 
partid 
sugerat 
zăm la 
în care muncesc echipele. Pro
cedând așa, am preîntâmpinat 
unele neajunsuri, am genera
lizat experiența bună a unor 
echipe. Așa, de exemplu, încă 
de la Începutul campaniei, e- 
chipa de tineret condusă de 
utemistul Nicolae Bocîrnea 
din G.A.C. Siliștea a obținut 
rezultate frumoase, datorită 
muncii bune pe care o des
fășurau membrii echipei, da
torită răspunderii cu care 
munceau aceștia. Și echipa 
condusă de utemisrul Zamfir 
Soare îndeplinea planul de 
producție, dar calitatea mun
cii lăsa de dorit. Vina o purta 
șeful echipei, care nu contro
la cu exigență calitatea mun
cii făcute de tineri. După a- 
ceartă analiză lucrurile s-au 
îndreptat. Despre munca echi
pelor și în general despre 
participarea tineretului 
muncă am discutat de 
menea și în unele adunări ge
nerale.

Felul în care munceau cei 
doi șefi de echipe a furnizat 
un bogat material și brigăzii 
artistice de agitație, ale cărei 
programe, prezentate de cele 

cînd produsele 
în hambarele co- 

Organizațiile 
dân gospodării 
însă ideea să 
anumite etape

de 
ne-au 
anali- 
felul

nou

(Urmare din pag. T-a)
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Fotei L IONESCUCinematograful „7 Noiembrie' din Petroșani

încă 
i-

toți oțelarii prezin- 
rrnd cite un refe- 

o temă privind dife-

Pedagog 
colectivul

în meserie. Și nu nu- 
meserie. Ei l-au aju-

citeva zile, sau i-o aducea Ilie po- 
vestindu-i cuprinsul.

In acest timp, aproape la fel 
l-au devenit apropiați alfi cîfiva 
tineri : lăcătușul Ion Anghel, tur
nătorii Teodor Lău și Vasile Gra
pă. Aveau grijă ca în fiecare zi, 
după lucru, Cosfin să nu rămînă 
singur și să nu mai fie din 
atras în vechiul anturaj.

Intr-o zi, Costin Ilie a avut 
o surpriză : noii săi prieteni 
propus să intre în brigada 
tineret condusă de Teodor Lău.

— Dar eu, știți bine... a îngăi- 
mat el...

Adică el, codașul, veșnic criti
catul pentru numeroasele sale a- 
bateri de la disciplină, „iarba 
rea", cum îi spuneau unii, să fa- 
că parte dinfr-o brigadă de frun
tași cu faimă ? Aveau afîta încre
dere în el ? I La asta nu se aștep
tase în ruptul capului. A început 
să lucreze în noua brigadă. In așa 
fel de parcă n-ar fi fost el cel 
dinainte. Chiulului și plimbărilor 
fără rost prin uzină le-a pus 
treptat punct pentru totdeauna. 
A început să lucreze ca niciodată 
pînă atunci, ba să urmeze cu per
severentă și cursurile de ridicare 
a calificării. Utemiștii Teodor Lău, 
Vasile Nicorescu și ceilalți mem
bri ai brigăzii i-au devenit sfă
tuitori 
mai în 
tat să-și lepede rînd pe rînd, ca 
pe niște haine de rușine, vechile 
apucături și să devină un tînăr cu 
adevărat nou. Cu vremea a în
chegat cu ei o prietenie trainică, 
petrecîndu-și adesea și timpul 
liber împreună, în chip folositor.

Alături de ceilalți tineri din bri
gadă, Costin Ilie luptă acum pen
tru îmbunătățirea calității 
selor, din respect pentru 
fabricii, pentru colectiv...

Cei care l-au cunoscut 
pe tînărul Costin Ilie de la turnă
toria „Uzinei Metalurgice Bacău", 
să-l dea uitării I Este și dorința 
lui fierbinte. Merită — vorba 
cretarului organizației U.T.M. 
să-l cunoască însă pe Costin 
de acum I

produ- 
marca

clndva

se

ille

agitato-

utemiștii

iii

mai multe ori chiar Pe cimp, 
acolo unde munceau colecti
viștii, au contribuit la popu
larizarea fruntașilor și a me
todelor lor, la combaterea 
unor atitudini înapoiate față 
de muncă. Tot la începutul 
campaniei agricole, cu ajuto
rul inginerului agronom, noi 
am întocmit conferința „Cum 
putem obține recolte bogate" 
în care, pornindu-se de la 
condițiile specifice comunei 
noastre, se arăta ce măsuri 
trebuie luate în cele două 
gospodării colective, ce poate 
face tineretul pentru îndepli
nirea obiectivelor propuse. 
Conferința a fost ținută pe 
echipe, la cîmp, în pauza de 
masă. In toată perioada ve
rii, gazetele de perete, stațiile 
de radioamplificare, 
rii, au popularizat metodele 
bune de muncă, 
fruntași. Nici celelalte aspec
te ale muncii de organizație 
n-au fost neglijate. Astfel, bi
bliotecara, învățătorii ute- 
miști, membrii comitetului co
munal și ai comitetelor orga
nizațiilor de bază veneau pe 
cîmp la brigăzi și echipe, ci
teau ziarele, făceau informări 
politice, țineau recenzii. Mun
cind împreună, utemiștii se 
ocupau de cei mai harnici ti
neri, ajuttodu-i să se pregă
tească pentru a deveni mem
bri ai organizației noastre. In 
vara trecută zece tineri, din
tre cei mai vrednici colecti
viști, au fost primiți în U.T.M.

Și cu toate că eram atât de 
ocupați cu munca cimpului, 
am reușit să asigurăm tine
retului și clipe de destindere. 
Aproape în fiecare duminică 
se organiza „Ziua tineretului* 
care începea cu o acțiune de 
muncă patriotică, după care 
urmau competiții sportive, 
programe culturale, conferințe 
și firește dans.

Toamna, conducerile gospo
dăriilor au apreciat pozitiv 
felul în care au muncit tine
rii colectiviști, au lăudat echi
pele de tineret pentru rezul
tatele obținute. Echipa con
dusă de Nicolae Bocîrnea a 
fost declarată fruntașă pe 
gospodărie și retribuită supli
mentar cu mai mult de 6.000 
lei pentru depășirea recolte
lor planificate la porumb și 
floarea-soarelui.

Și în anul acesta, 
începerea campaniei 
măvară ne-am 
activitatea politică 
recția mobilizării tuturor ti-

odată cu 
de pri- 
indreptat 

în dî-

Toată grija pregătirilor pentru
încheierea cu succes a anului școlar
(Urmare din pag. I-a) 

la examenul de maturitate, 
prin consultații colective și 
individuale. In acest scop, ca
drele didactice trebuie să fie 
mereu în mijlocul elevilor, 
pentru a-i ajuta și îndruma.

Rezultatul examenului de 
maturitate depinde în mare 
măsură și de felul în care vii
torii absolvenți vor folosi pe
rioada de două săptămîni di
naintea examenului de matu
ritate, care este lăsată la dis
poziția lor pentru adincirea 
prin studiu individual a acelor 
probleme pe care le stăpinesc 
mai puțin.

E bine ca în această perioa
dă elevii care-șî dau exame- 
nul de maturitate să discute 
între ei, să-și verifice reciproc 
cunoștințele, să învețe even
tual împreună și mai ales să 
se folosească de consultațiile 
pe care le organizează școala 
în cele două săptămîni. De 
multe ori, probleme pentru 
lămurirea cărora lucrînd sin
gur, trebuie să cauți material 
sau să citești ore întregi, la o 

nerilor colectiviști la o mun
că de bună calitate.

In cadrul adunărilor gene
rale U.T.M., în cadrul echipe
lor de tineret s-au purtat dis
cuții asupra modului în care 
iși pot aduce utemiștii și ti
nerii o contribuție tot mai 
mare la îndeplinirea planuri
lor de producție ale gospodă
riilor colective. La aceste dez
bateri am invitat tovarăși din 
conducerea gospodăriilor, bri
gadieri, colectiviști cu expe
riență. S-au scris lozinci mo
bilizatoare, au fost confec
ționate panouri mari cu 
obiectivele planurilor de 
producție ale celor două 
gospodării care au fost expuse 
la locurile cele mai vizibile 
ale celor două sate. De ase
menea, am creat un post ute- 
mist de control care și-a 
început de acum activitatea.

Ca și în anul trecut, munca 
politică va fl organizată pe 
timp, în brigăzi și echipe, a- 
colo unde muncește și își pe
trece tineretul cea mai mare 
parte din timp în lunile de 
vară. Toate metodele folosite 
anul trecut și care au dat 
bune rezultate vor fi folosite 
și în anul acesta, firește îm
bogățite pe baza experienței 
acumulate. Așa, de exemplu, 
în prezent, pregătim un 
schimb de experiență între 
echipele de tineret, lucru pe 
care nu l-am făcut pînă acum. 
De asemenea, ne-am propus 
să ajutăm mai mult in pe
rioada aceasta tinerii care lu
crează în sectorul zootehnic 
- lucru de care ne-am ocupat 
într-o măsură mai mică anul 
trecut. Primul pas pe care 
l-am făcut în această direcție 
a fost crearea unei echipe de 
tineret la ferma de vaci de la 
G.A.C. „Țepeș Vodă“.

De pe acum formațiile noa
stre artistice au început să 
pregătească programe legate 
de sarcinile ce ne revin în 
campanie, programe ce vor fi 
susținute atât la căminul cul
tural cit și pe cimp în 
noadele de virf.

Ne străduim ca fiecare 
țiune a noastră să ajute 
mobilizarea activă a tineretu
lui în lupta pentru lucrări a- 
gricole de o calitate supe
rioară, condiție principală 
pentru obținerea unor recolte 
sporite la hectar.

pe-

ac- 
la

GIUMALI FICHIRET 
secretar al comitetului 

oomunal U.T.M. Siliștea, 
raionul Medgidia

consultație sau intrai discuție 
cu un coleg se lămuresc in 
cîteva minute. Organizația 
U.T.M. poate da un ajutor 
substanțial elevilor care se 
pregătesc pentru absolvirea a- 
nilor de școală, mobilizîndu-i 
să se pregătească cu temeini
cie pentru examen, determi- 
nîndu-i pe toți să se prezinte 
la examen, dezvoltând o opi
nie de masă împotriva celor 
delăsători, organizind intra, 
jutorarea la învățătură, spri
jinind cadrele didactice să e- 
fectueze un control susținut 
asupra muncii fiecărui elev.

Alături de acțiunile aminti
te mai sus, menite să ducă la 
încheierea cu succes a anului 
școlar, un loc de seamă în 
munca școlilor, în această e- 
tapă, îl ocupă pregătirea acti
vităților practice pe care ur
mează să le desfășoare elevii 
în perioada dintre 12 și 24 iu
nie. Experiența anilor trecuți 
a ilustrat cit se poate de con
vingător importanța activită
ților practice de la sfîrșitul 
anului pentru instruirea și e- 
ducarea elevilor. în acest scop

culturală cubană
a sosit
în {ară

Mărfi a sosit în fără o delega
ție culturală cubană condusă de 
Alejo Carpentier, scriitor, membru 
în Consiliul suprem pentru cul
tură din Republica Cuba. Din de
legate mai fac parte Carlos He- 
rera Yanes, șeful Direcției relațiilor 
internaționale din Ministerul Edu
cației, și Marta Jimenez, director 
adjunct al Departamentului cultu
ral din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Cubei. împreună cu par
tea romînă delegația va stabili 
planul de aplicare a acordului 
cultural dintre cele două țări.

La sosire, delegația culturală 
cubană a fost întîmpinată de func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe și Ministerul 1n- 
văfămîntului și Culturii.

(Agerpres)

r i* t iVineri pe stadionul 
Republicii

C.G A.-Ha țdu k'Split
După cum s-a mai anun

țat, în cursul acestei săptă- 
mîni va evolua în Capitală e- 
chipa iugoslavă de fotbal 
Hajduk Split. în primul meci 
fotbaliștii iugoslavi vor întâlni 
vineri 26 mai pe stadionul 
Republicii (și nu „23 August-*, 
cum s-a anunțat anterior) e- 
chipa C.C.A. Jocul va începe 
la ora 17. în meciul următor, 
Hajduk va juca în compania 
echipei Rapid-București.

Echipa selecfională 
de lupte a R. P. Romîne 

a plecat în Japonia
Marți dimineața a pără

sit Capitala, plecînd cu avio
nul în Japonia, echipa selec
ționată de lupte a R. P. Ro
mâne, care va participa la 
campionatele mondiale de la 
Yokohama. Echipa este alcă
tuită din D. Pîrvulescu, cam
pion olimpic, I. Cernea, M. 
Schultz, V. Bularca, I. Țăra- 
nu, Gh. Popovici (lupte clasi
ce) și M. Cristea (lupte libe
re). Campionatele mondiale 
vor începe la 2 iunie și vor 
dura 9 zile.

participa elevii, 
munca in ate- 
timp legătura 
întreprinderi- 

pot executa a- 
potrivite vîr-

potrivit bu- 
Pe care și-au 

trecu ți, pot

este necesar ca școlile să pro
grameze din timp activitățile 
la care vor | 
să programeze 
liere, să ia din 
cu conducerile 
lor, unde elevii 
numite lucrări 
stei lor și legate de cunoștin
țele teoretice și practice în
sușite in timpul anului. Orga
nizațiile U.T.M., ............
nei experiențe 
însușit-o in anii 
sprijini substanțial școala in 
buna desfășurare a activități
lor practice, mobilizîndu-i pe 
elevi să folosească din plin 
timpul petrecut în ateliere 
sau uzine, veghind, alături de 
profesori, să asigure un bo. 
gat conținut educativ activi
tăților practice.

In această perioadă elevii 
școlilor serale recapitulează 
materia, se pregătesc și ei să 
facă iui bogat bilanț al anului 
școlar care se încheie. Pen
tru ca elevii muncitori să se 
prezinte cit mai bine pregă
tiți la examene și să-și inso, 
șească în mod temeinic cuno-

Inetul electrotehnic al Școlii medii nr.T cm Sibiu. 
Foto : N. STELORIAN

• La Sofia 
întâlnirea 
atletism 
Ț.DJ7.A.

s-a desf 
internațională 
dintre echipele 

Sofia și Vorwârts 
Berlin. Atleții germani au re
purtat victoria cu 
46—39 puncte. Iată 
zultate: 200 m:
22’3/10; 1500 m:
2 51” 6/10; disc :

scorul de 
citeva re- 
Dimitrov 
Valentin 
Artarcki 

50.64 m; prăjină .- Hristov 4A0 
m; suliță : Dicev 72,49 m.

• Echipa selecționată mascu
lină de handbal in 7 a R. P. 
Ungare se afli in prezent in 
turneu in URS.S. Jucind la 
Tbilisi cu echipa R.S.S. Gru
zine, handbaliștii maghiari au 
pierdut cu 15—17. A doua tn- 
tilnire dintre aceste echipe, 
desfășurată sub denumirea de 
Budapesta—Tbilisi, a revenit 
de asemenea, eehtne-. gruzine 
cu 14—13.

• Turui ciclist al Italiei ■ 
continuat eu desfășurarea ce
lei de-a 3-a etape : Roma-Ge- 
nua (149 km), care a fost ciș- 
tigatâ de Willy Schroeder 
(Belgia) în 3h 28' 12“ (medie 
orari 42,938 km). In clasa
mentul general continuă să 
conducă Poblet cu lOh 48* 59", 
urmat la 56" de FitcherkeUer.

• Boxul profesionist a făcut 
o nouă victimă. în cadrul unei 
reuniuni desfășurate la San 
Francisco, tânărul boxer de 
categorie ușoară Harry Camp- 
beli, tn vîrită de 23 ani, a su
ferit o comoție celebrată in 

Măiestria profesională 
o dobîndești învățînd

cia litote. Intr-odevor. cind se 
ridică o problemă in procesul 
de producție care trebuie rezol
vată, ii observi pe tineri apelind 
la litera tura tehnică. Mult am 
învățat în această privință din 
studierea cărților tehnice sovie
tice, a experienței oțelarilor so
vietici. Am făcut numeroase ex
periențe pornind tocmai de la 
problemele ridicate în munco o- 
țelarilor sovietici.

In exploatarea cuptoarelor, 
întreținerea la cald, e o proble
mă dintre cele mai importante. 
In 1959, la noi procentul repa
rațiilor la cald era de 7 la sută, 
și In 1960 s-a redu-s la 5 la sută. 
Deși constituia un succes evi
dent față de trecut, procentul 
de reparații de 5 la sută era 
totuși prea mare. Am luat car
tea în mină, am stat cu toții a- 
plecoți peste formule și metode 
descrise în revistele sovietice. 
Așa am reușit să găsim o meto
dă nouă de reparare a vetrei or 
și anume, arderea superficială 
a stratului. Și rezultatele? In ia
nuarie 1961 procentul de repa- 

ștințele predate, conducerile 
întreprinderilor au datoria să 
urmărească cu grijă frecvența 
lor la cursuri, să le acorde 
concediile legale de studii, iar 
organizațiile U.T.M. pot să.i 
sprijine prin toate mijloacele 
pentru ca aceștia să încheie 
anul școlar ou succes.

Școala organizează pentru 
seraliști meditații, consultații, 
ore suplimentare. Este însă 
nevoie ca și în întreprindere 
aceștia să găsească tot spriji
nul pentru a se pregăti temei
nic. Folosind experiența pozi
tivă privind organizarea în 
uzină a ajutorării elevilor- 
muncitori, organizațiile U.T.M. 
ii pot mobiliza pe tinerii in
gineri să-i sprijine la învăță
tură pe seraliști mai ales la 
materiile mai grele. Această 
metodă a dat rezultate și ea 
trebuie folosită și acum.

Sporindu-și eforturile, 
ganizind cit mai bine munca 
în școală și în afara școlii, ca
drele didactice și elevii școli
lor noastre vor putea să ob
țină la sfîrșitul acestui an șco
lar noi succese.

or

u r t e
loviturilor primite în 

l de 10 reprize susținut 
cu compatriotul său Al Me
drano. Transportat la spital și 
operat, tînărul sportiv a dece
dat. Campbell era unul din cei 
mai talentați boxeri ai tinerei 
generații- El făcuse parte din 
echipa olimpică a S-U-A. care 
a participa: la Roma. Ime
diat după Olimpiadă, Campbell 
ca și alp membri ai echipei 
olimpice americane, tentați 
promisiunile managerilor. 
trecut la profesionism.

dc 
au

de• Turneul internațional 
tenis de cimp de la Berlin a 
fost ciștigat de australianul

Cinematografe

mascop) : înfrățirea între

STRADA PRERIILOR: Re
publica, București. Flacăra ; 
CENUȘĂREASA : Patria ; ȘE
FUL DE GARA : Magheru. I. 
C. Frimu, Miorița. Libertății; 
DRAGOSTEA TE AȘTEAP
TĂ : V. Alecsandri, Arta, Vol
ga : SETEA (cinemascop) : 
Elena Pavel- 23 August; 
UNDE NU AJUNGE DIA
VOLUL : Lumina ; IN PRA
GUL FURTUNII: Central 
Drumul Serii; BATALIONUL 
NEGRU : Victoria ; ACOPE
RIȘUL : Maxim Gorki; FO
TOGRAFIA PIERDUTA . 
Timpuri Noi ; POVESTEA TI
NERILOR CĂSĂTORIȚI: Ti
neretului KER OGLÎ (cine- 

po- 

rații la cold a scăzut la 0,83 la 
sută, iar in martie la 0,67 la 
sută. Și trebuie spus că «noi 
sint posibilități de reducere a 
acestui procent.

Dar de învățat r>u înveți nu
meri din cărți. Lingă tine lucrea
ză întotdeauna un om cu mai 
multă experiență, un comunist, 
un vîrstnic, care-ți poate împăr
tăși cu plăcere multe din tainele 
meseriei. Ca să capeți insă cu
noștințe cit 'mai multe trebuie 
să-i respecți pe vîrstniei, să te 
apropii cu dragoste de ei, să le 
asculți sfaturile înțelepte, și poți 
fi sigur că ei îți vor împărtăși 
cu bunăvoință și dragoste din 
experiența acumulată în ani în
delungați de muncă. Cit de 
multe lucruri n-aim învățat noi, 
oțelarii tineri, de la maistrul 
colae Muntean u, de la print^o- 
pitarul Forțu Petre, de la mai
strul Tegu Gheorghe, de la prim- 
topitoruT Traian Bîrîea !

Acum, la noi s-a găsit și o 
altă formă prin case tinerii oțe
luri își ridică continuu califi
carea. Am denumit-o secția- 
școală. Și iată cum funcționea
ză ea. Din două în două săptă
mâni, *-*' -i-*—" -----•-
tâ pe 
rat cu _ ...........
rite probleme ale procesului de 
producție. Ca să-l întocmească 
ei trebuie să studieze individual, 
să întrebe pe cei mai vîrstniei 
și le acest proces își îmbogă
țesc cunoștințele profesionale. 
Referatele se prezintă apoi la 
conducerea secției, se discută 
șî se fac aprecieri.

Organizația U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid, 
are o preocupare concretă față 
de ridicarea calificării tinerilor. 
Ea a trasat sarcina ea Tirpescu 
Mihai și Stingu Dumitru, de pil
dă, să răspundă de ridicarea 
calificării tinerilor din brigăzile 
lor, să-i controleze și să-i În
drume în acest proces de însu
șire din ce în ce mai temeinică 
a meseriei.

Deci, ce înseamnă să-ți cu
noști meseria, ce înseamnă să 
pătrunzi tainele ei cele mai as
cunse ?

înseamnă, în primul rînd, să 
ți-o iubești și să te dăruiești cu 
totul ei. înseamnă să înveți me
reu, zi de zi, cu toată sîrguința 
din cărți, din reviste, la cabine
tul tehnic, la cursurile de ridi
care a calificării. înseamnă apoi 
să nu fii îngimfat, să înveți în
totdeauna de la tovarășul tău 
de alături, din experiența celor 
mai vîrstniei. înseamnă în sfîr- 
șit, să nu te mulțumești nicio
dată cu ce ai acumulat, să fii 
întotdeauna avid după cunoș
tințe profesionale din ce în ce 
mai multe. In acest fel putem 
să devenim adevărați specialiști 
In profesiunea pe care ne-am 
aiec-o.

fn 
de 

ita-

Warren Woodcook, care 
finală a dispus cu scorul 
6—2; 0—6 ; 6-4 ; 6—4 de i 
Hanul Giusepe Merlo. Proba 
feminină a revenit jucătoarei 
Angela Mortimer (Anglia) în
vingătoare cu 6—2 ; 6—1 tn 
fața campioanei germane 
Margot Ditrr •yer.

• Turneul internațional de 
fotbal pentru juniori desfă
șurat la Dusseldorf a revenit 
echipei Gând- Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Lecco Ita. 
lia, Partizan Belgrad, Brum- 
chapel, Fc Lille și Lokomotiv 
Leipzig.

(Agerpres)

Decembrie; CI- 
Gh. Doja, 

Roaită. Al Sahia, 1 
MOULIN ROUGE: 8

TOATA LUMEA

poare, 30
ELITO LINDO :
Vasile 
Mai ; 1
Martie;
RÎDE, CÎNTA ȘI DANSEA
ZĂ : AL Popov, 8 Mai. Olga 
Bancic. Aurel Vlaicu ; VIRAJ 
ÎN NOAPTE : Grivița ; ARTI
COLUL 420 : Cultural ; EROII 
VII: Constantin David;
STRADA SEILER NR. 8 : U- 
nirea, 16 Februarie, Floreas- 
ca ; DRUMUL SPRE ÎNALTA 
SOCIETATE: T. Vladimires- 
cu ; INSULA FĂRĂ NUME : 
Munca; LADY HAMILTON: 
Moșilor ; ODATĂ IN VIATA t 
Popular; ALERG DUPĂ O 
STEA : Donca Simo ; FLOA
REA ZĂPEZII : M. Eminescu ; 
SOCOTELI GREȘITE : Ilie 
Pintilie; PRINCIPIUL SU
PREM : N. Bălcescu ; „FIICA 
MEA TRĂIEȘTE LA VIENA : 
G. Coșbuc; SABIE ȘI ZAR: 
G. Baco via ; VOLGA-VOLGA: 
B. Delavrancea.

Incepind de jol 25 mai la cinematograful 
„I. C. FRIMU"

RULEAZĂ FILMUL

O producție a studiourilor maghiare

VINERI 26 MAI

la cinematograful „PATRIA* 
NOUL FILM SOVIETIC 

„CERUL BALTICEI*

O producție a studioului „Lenfilm"
cu:

PIOTR GLEBOV, MIHAIL ULIANOV, INNA KONDRA
TIEVA, LIUDMILA GURCENKO, VITEA PEREVATOV. 
Scenariul: N. Ciukovski, Regia: V. Vengherov, Imaginea: 
G. Marandjien, Muzica: I. Svarț.

Conferință de presa 
cu reprezentanți 

ai Teatrului 
„V. Maiakovski"

Marți la amiază, la sediul 
Uniunii ziariștilor, a avut loo 
a conferință de presă cu re
prezentanți ai Teatrului „V< 
Maiakovski" din Moscova* 
care se află în turneu în țara 
noastră.

Tov. George Ivașcu, redac
tor șef al revistei „Contempo- 
ranul“, vicepreședinte al Uni
unii ziariștilor din R. P. Ro
mînă, a adresat oaspeților un 
călduros salut.

Regizorul principal al Tea
trului „V. Maiakovski", N.P. 
Ohlopkov, artist al poporului 
ai U.R.S.S., a împărtășit celor 
prezenți părerile sale cu pri
vire la arta spectacolului in 
secolul nostru.

Răspunzind apoi numeroa
selor întrebări puse de zia
riști, el a vorbit despre for
mele și metodele folosite in 
munca Teatrului „V. Maia- 
kovski" cu dramaturgii, des
pre raportul dintre actor și 
scenografie, despre realizarea 

' legăturii dintre scenă și pu
blic, despre proiectele de vii
tor ale teatrului și altele.

Vladimir Dudin, regizor ad
junct al teatrului, artist al 
poporului al R.S.F.S. Ruse, și 
tânărul actor E. E. Marțevici 
au informat apoi pe cel pre
zenți despre activitatea tea» 
teului.

(Agerpres)
------•-----

A apărut

„Tînărul leninist41
Revistă editată de 
C.C. al U.T.M.
nr. 5, mai 1961

* * * — 40 de ani de luptă 
sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului. Ra
port prezentat de tovarășul 
GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ - 8 mai 1961.

ALEXA HARALAMBIE —s 
10 ani de la reapariția re
vistei „Tînărul leninist".

P. NIȚĂ — Biruitori la toate 
orizonturile.

ÎN AJUTORUL 
PROPAGANDISTULUI

I. STOIAN — Noua etapă de 
dezvoltare a crizei generale 
a capitalismului.

VIAȚA U.T.M.
STELIAN DIMITRIU - An

gajamentele au devenit 
fapte.

AL. GAVRILIUC — Activul 
studiază problemele econo
mice.

TRIBUNA SECRETARULUI
I. ANTONIUC — în atenția 

noastră, calitatea lucrărilor 
agricole.

I. PASCADI —■ Problemele de 
educație, în dezbaterea adu
nării.

MIȘCAREA PIONIEREASCĂ
A. SPIRIDON — Angajamen

tul solemn al pionierului.
B. CARAGIALE — Activul 

pionieresc — primul ajutor 
al instructorului,

* * * — Jurnalele pionierești. 
RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂ

RILE CITITORILOR.
CE SA CITIM

G. DIMISIANU — Chipuri de 
eroi comuniști în literatura 
noastră nouă.



Lucrările conferinței 
de la Geneva 

în problema Laosuluî
GENEVA 23 (Agerpres). - 

TASS transmite: în cuvîntarea 
rostită în ședința din 22 mai a 
Conferinței internaționale pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene A. Rapacki, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Po
lone, a spus printre altele :

Sarcina principală a confe
rinței noastre este de a resta
bili și asigura respectarea spi
ritului acordurilor de la Ge
neva, precum și respectarea 
drepturilor și năzuințelor po
porului laoțian.

A. Rapacki a sprijinit pro
punerile delegației sovietice. 
El. a declarat că guvernul po
lonez este de acord cu ele și 
le consideră o bază sigură pen
tru rezolvarea problemei lao
țiene.

După aceea a luat cuvîntul 
Sao Hkun Hkio, ministrul Afa
cerilor Externe al Birmaniei.

Sao Hkun Hkio s-a pronun
țat categoric împotriva orică
rei împărțiri a Laosului, potri
vit intențiilor unor cercuri oc
cidentale.

_S-a dat apoi cuvîntul lui 
Tioulong, ministrul Afacerilor 
Externe al Cambodgiei.

Referindu-se la diferitele 
propuneri prezentate pe mar
ginea problemei discutate, mi
nistrul a salutat documentele 
sovietice care prevăd obligația 
părților interesate de a res
pecta cu strictețe neutralitatea 
Laosului.

Totodată el a criticat poziția 
delegației americane expusă cu 
cîteva zile în urmă de Dean 
Rusk, poziție care urmărește 
transformarea Comisiei inter
naționale de control într-un 
instrument al amestecului în 
treburile Laosului.

Cu aceasta ședința a luat 
sfîrșit.

★

GENEVA 23 (Agerpres). - 
La 23 mai participanții la 
conferința pentru Laos s-au 
întrunit la Geneva în a opta 
ședință. Această ședință, pre. 
zidată de M. Mac Donald (An
glia) a fost deschisă de mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Tailandei, Tanat Koman.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Franței. El a pre
zentat spre discutare două do
cumente : Unul din ele preve. 
de obligațiile Laosului, iar al 
doilea obligațiile celorlalți 
participanți la conferință.

După ce a dat citire celor 
două documente reprezentan
tul Franței a declarat că 
scopul conferinței este să asi
gure independența, suverani
tatea și integritatea teritorială 
a Laosului. Propunerea pre
zentată chiar de la începutul 
lucrărilor de delegația sovie
tică, a spus el, urmărește ace
leași scopuri. El a declarat că 
în propunerile celor două de
legații există „o serie întreagă 
de puncte comune".

Următoarea ședință va avea 
loc la 24 mai.

4r

GENEVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 mai, 
la reședința delegației sovie
tice a avut loc o întîlnire în
tre miniștrii Afacerilor Ex
terne A. A. Gromîko (U.R.S.S.), 
Cen I. (R. P. Chineză), Ung 
Van Khien (R. D. Vietnam) și 
A. Rapacki (R. P. Polonă).

Evenimentele din Amerl- 
rica Latină, continent în 
efervescență, rețin atenția 
opiniei publice. Publicăm 
în numărul de astăzi pri
ma parte a însemnări
lor despre Venezuela ale 
ziaristului sovietic R- 
SAAKOV. ■

propiindu-ne cu avio-
A nul de Venezuela,

Știam că vom zări de 
îndată uriașe rezer- 

v ■’i voare de petrol, pă
duri de sonde petro

liere. Ni se părea că chiar aerul 
acestei mici țări tropicale, care se 
situează pe locul doi în lumea ca
pitalistă în ce privește extracția 
aurului negru, trebuie să fie pă
truns de mirosul petrolului. Și ne 
gîndeam, desigur, că tocmai de 
petrol se vor lega și primele im
presii.

Am greșit însă.
Prima mare impresie pe care 

am trăit-o în Venezuela ne-a pro
dus-o un fapt petrecut în apro
piere de ferma cultivatorului de 
tutun Oskar Wilienoeve. Sfăpînul 
ne-a invitat la un „fernero" — o 
masă festivă Ia care în cinstea 
oaspeților se frige un vițel întreg. 
In timp ce în bucătărie se făceau 
pregătirile, sfăpînul ne-a propus 
să ne scăldăm în rîul Caroni.

Un drumeag ducea printr-un 
crîng de bananieri. Aceștia alter
nau cu palmieri. Nimic nu părea 
că prevestește o tragedie. Cînd 
ne-am apropiat de rîu la aproxi
mativ 150 metri, am auzit din- 
fr-odafă un muget groaznic și ți
pete de oameni.

RĂSUNETUL INTERNATIONAL
AL APROPIATEI ÎNTÎLNIRI

HRUSCIOV-KENNEOY->

PARIS 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 mai 
a sosit la Paris, în drum spre 
Republica Populară Bulgaria, 
cunoscutul industriaș ameri
can și reprezentant al vieții 
publice, Cyrus Eaton.

într-o declarație făcută pe 
aerodromul Orly, Cyrus Ea
ton a spus că el își pune mari 
speranțe în apropiata întîl- 
nire de la Viena dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy. „Nă
dăjduiesc, a declarat Eaton, 
că experiența și înțelepciunea 
domnului Hrușciov vor pro
duce o mare impresie asupra 
președintelui nostru. Sint 
ferm convins că domnul 
Hrușciov este profund intere
sat in întărirea păcii genera
le, în rezolvarea problemelor 
mondiale și în prosperitatea 
omenirii.

Sper că această intilnire va 
constitui punctul de plecare 
al unor mari schimbări care 
vor duce la îmbunătățirea re
lațiilor și întărirea prieteniei 
dintre S.U.A. și Uniunea So
vietică",

★
TOKIO 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ministrul 
Afacerilor Externe al Japo
niei, Kosaka, a declarat că a- 
propiata întîlnire dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy este 
utilă pentru îmbunătățirea în
țelegerii reciproce. Kosaka, 
care a luat cuvîntul în cadrul 
unei ședințe a guvernului, 
și-a exprimat speranța că în-

Pe scurt
BAGDAD. Ambasadorul 

R. P. Romine la Bagdad, Ion 
Georgescu, a oferit un cocteil 
cu ocazia plecării sale defini
tive din Irak. Au luat parte 
primul ministru Kassem, 
membri ai guvernului irakian.

MOSCOVA. — Alexei Ko- 
sighin, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit Ia 23 mai 
pe Nicolae Guină, ambasado
rul Republicii Populare Romî- 
ne, și a avut cu el o convor
bire prietenească.

BUDAPESTA. - în seara 
zilei de 23 mai, Vasile Gliga, 
însărcinat cu afaceri ad-înte. 
rim al R. P. Romine Ia Buda
pesta, a oferit un cocteil în 
cinstea tovarășilor Constantin 
Tuzu,> ministrul Metalurgiei 
și Construcțiilor de mașini, și 
Alexandru Sencovici, minis
trul Industriei Ușoare, care se 
află la Budapesta cu prilejul 
Tîrgului industrial.

ROMA. — Asociația italiană 
pentru relații culturale cu Uni
unea Sovietică (Italia-U.R.S.S.) 
l-a invitat pe I. A. Gagarin, 
primul cosmonaut din lume, să 
viziteze Italia.

MOSCOVA — Anastas Miko- 
ian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit Ia 23 mai 
pe Reginald Maudling, minis
trul Comerțului al Marii Bri
tanii. Au fost luate în discu
ție problemele dezvoltării rela
țiilor comerciale între Uniunea 
Sovietică și Marea Britanîe.

Urmîndu-I pe Oskar, ne-am în
dreptat în grabă spre rîu și cînd 
am ajuns pe mal am văzut un 
tablou îngrozitor : din apă se înăl
ța capul unei vaci care mugea, iar 
pe mal, dînd din mîini și țipind 
tare, lugea încolo și încoace un 
om sărăcăcios îmbrăcat.

Vaca mai mugi cîteva secun
de, iar apoi capul ei dispăru în 
valuri.

— Caribe... — a spus cu glas 
scăzut Oskar. El s-a apropiat de 
țăran. Acela stătea cu mîinile ne
putincioase atirnate de-a lungul 
corpului și la început asculta tă
cut cuvintele liniștitoare ale lui 
Oskar. Dinfr-odafă însă a exploa- 
dat parcă.

— Mi-au mîncat ultima vacă I 
Cum să trăiesc acum, cu ce-mi 
voi hrăni acum copiiil...

întristat de cele văzute, ne-am 
întors înapoi spre fermă.

— Caribe sint niște peștișori 
răpitori, avînd o mărime de numai 
cițiva centimetri — ne-a povestit 
Oskar. Ei simt mirosul sîngelui la 
o distanță aproape de un kilo
metru și se năpustesc în cirduri 
nenumărate, ca norii asupra jert
fei, care nu mai poate fi salvată. 
Vaca și-a rănit probabil un picior 
în timpul trecerii prin rîu. După 
zece minute, ceva mai jos pe 
cursul apei, puteți vedea schele
tul curățat de ultimul firijor de 
carne...

in umbra 
zgîrie-norilor

a întoarcere, de-a lun-
■ gul întregului drum,

în urechile noastre 
@ răsunau țipetele nefe-

ricitului țăran. Dinco
lo de ferestrele auto

mobilului apăreau și dispăreau 
palmieri și bordeie, stații de ben

tilnirea de la Viena va con
tribui la întărirea păcii.

★
MONTEVIDEO 23 (Ager

pres). — TASS transmite : Co- 
mentind apropiata intilnire 
dintre ti. S. Hrușciov și pre
ședintele Kennedy, ziarele 
uruguayene ajung la conclu
zia unanimă că această întîl
nire ar putea să aibă o influ. 
ență binefăcătoare asupra vii
toarei politici internaționale. 
„Cele două lumi care se vor 
intîlni la Viena, subliniază zia
rul „Tribuna”, trebuie să gă
sească un mijloc de coexisten
ță pașnică”.

Scrisoarea adresată 
de guvernul sovietic 

președintelui Consiliului 
de Securitate

Demonstrație a studenților 
iranieni împotriva pactului 

C. E. N. T. 6.
NEW YORK 23 (Agerpres). 

- TASS transmite : La 23 mai 
în cadrul unei conferințe de 
presă V. A. Zorin, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a dat citire unei 
scrisori adresate din însărci
narea guvernului sovietic pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate.

In scrisoare se arată că 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Congo în frunte cu An
toine Gizenga a hotărît recent 
să convoace parlamentul con
gelez în orașul Kamina.

Guvernul sovietic, se arată 
în continuare în scrisoare, îm
părtășește părerea guvernului 
Republicii Congo că situația 
de la Leopoldville nu ar asi
gura securitatea membrilor 
parlamentului congolez, lucru 
dovedit de recenta asasinare a 
primului ministru al Republi
cii Congo, Patrice Lumumba, 
și a altor membri ai parla
mentului congolez. Pornind de 
la aceasta, guvernul sovietic, 
ferm hotărît să contribuie prin 

Delegația algeriană la tratative le de la Evian

zină și panouri de reclamă, iar 
înaintea ochilor noștri răsărea fața 
aceea bronzată și acoperită de ri
duri, cu colțurile gurii lăsate în 
jos, exprimînd o profundă amără
ciune. Eram întristați și, văzind a- 
ceasta, cunoștința noastră, Robar- 
fo, ne-a propus să ne arate capi
tala Venezuelei.

Trecînd, în goana mașinii, timp 
de 2 ore prin tunelurile prin 
care șerpuiește șoseaua, am a- 
juns la Caracas.

Orașul ne-a întimpinat cu o gă
lăgie veselă, cu vitrine străluci
toare. Pe cerul negru, ridicate pe 
acoperișurile zgirie-norilor, strălu
ceau reclamele companiilor pe
trolifere „Shell", „Standard OiT, 
care se întindeau deasupra unui 
întreg cvartal ocupat de un ma
gazin universal al unei firme a- 
mericane. Nesfirșifă părea fațada 
clădirii luxoase a misiunii S.U.A., 
alături de care, în însuși centrul 
orașului, pe cîmpul uriaș al unui 
aeroport special, străluceau în 
razele reflectoarelor, fuselajele ar
gintii ale avioanelor purtînd pe 
aripi literele „U.S.“.

Cînd automobilul trecu prin 
fața clădirii hotelului „Camanaco", 
cel mai mare hotel din Caracas, 
Roberto a spus

— Numai pentru yankei...
Tot personalul este din S.U.A. 
Aici se gătesc mîncărurî speciale, 
există o poliție proprie, ceva de 
genul F.B.I.-ului...

Mașina parcurgea străzi cu de
numiri exotice. Paseo de los lllius- 
fres este o stradă minunată, largă, 
a tăcerii și a îndrăgostiților, a 
fintinilor arteziene și a lacurilor, 
strada monumentelor eroilor lup
tei pentru eliberarea Americii 
Latine de sub jugul spaniol, ale 
căror busturi stau pe piloni de 
marmură.
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Vizita delegației 
grupului parlamentar 

romîn 
la Avignon

AVIGNON 23 — Cores
pondentul Agerpres trans
mite : Continuîndu-și vizi
ta de prietenie în Franța, 
delegația grupului parla
mentar romîn pentru rela
ții de prietenie Romînia- 
Franța a vizitat la 22 mai 
orașul Avignon, centru cul
tural din sudul Franței.

Im Avignon, membrii de
legației au fost salutați de 
Felix Monier, prim-adjunct 
al primarului orașului, 
care i-a însoțit în vizitarea 
orașului și a monumente
lor sale istorice.

In cursul după-amiezii, 
delegația parlamentară ro
mână a vizitat barajul 
de la Donzere-Mondra- 
gon, pe riul Rhdne, și apoi 
localitatea Pont-Saint-Es- 
prit, unde membrii delega
ției au depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor 
rezistenței ridicat în amin
tirea celor peste 200 de ti
neri francezi uciși aici de 
ocupanții fiitleriști.

toate mijloacele la normali
zarea situației în Republica 
Congo în interesul poporului 
congolez, sprijină cererea gu- 
vernului legal al acestei țări 
cu privire la convocarea Par
lamentului congolez și consi
deră necesar ca reprezentanții 
O.N.U. și comandamentul tru
pelor O.N.U. din Congo să ia 
măsuri eficace pentru a asi
gura condițiile în vederea con
vocării cit mai grabnice a 
Parlamentului la Kamina și 
să garanteze securitatea tu
turor membrilor parlamentu
lui în conformitate cu propu
nerea guvernului Republicii 
Congo.

In răspunsurile la întrebă
rile corespondenților, V. A. 
Zorin a subliniat că dacă se 
vor ivi piedici în ce privește 
asigurarea convocării Parla
mentului la Kamina, Uniunea 
Sovietică va fi nevoită să cea
ră convocarea Consiliului de 
Securitate pentru a adopta o 
hotărîre corespunzătoare în a- 
ceastă problemă.

Palmierii, numeroasele clădiri 
cu cele mai diferite stiluri arhi
tectonice, minunatul parc ,,Pinar“, 
geamurile ca oglinda ale cafene
lelor din cartierul Paraiso. Din nou 
vile, din nou palmieri, din nou 
flori, trofuoare, acoperite cu mo
zaic multicolor în cartierul Paseo 
de la Paspalido...

— Da, pentru aceste cvartaluri 
nu s-au făcut economii din banul 
public, — a spus Roberto. Să 
mergem, vă voi arăta încă o 
stradă.

Sabana Grande nu se de
osebește aproape de loc de Pa
raiso, Paspalido și alte străzi. Poa
te numai in ce privește numărul 
magazinelor.

— Această stradă coboară de 
pe munte — povestea Roberto, 
Iar prețurile, pe măsură ce stra- 
da coboară, devin tot mai mari. 
Aici totul este de 2—2 ori și ju
mătate mai scump decît în alte 
magazine.

In Venezuela există acum 
400.000 de șomeri. Iar acei care 
au de lucru primesc 3—8 boli- 
vari pe zi și plătesc de la un 
sfert pînă la jumătate din ciștigul 
lor pentru un acoperiș deasupra 
capului.

— Ce să vă spun I — ni se 
adresă Roberto. N-ați văzut încă 
celălalt Caracas...

Acest celălalt Caracas l-am vă
zut a doua zi, cînd am vizitat 
„centura roșie", după cum nu
mesc locuitorii capitalei venezu- 
eliene cartierele în care locuiește 
sărăcimea. Căsuțele dărăpănate 
din bambus, tablă, carton, se în
tind pe o distanță de mulți ki
lometri. Studenții din Caracas au 
calculat că în 60.000 de aseme
nea cocioabe trăiesc peste 
300.000 de oameni. în aceste car
tiere, care urcă spre regiunea 
deluroasă, nu există nici conduc
te de apă, nici canalizare, nici șo
sele. Un aer rău mirositor, sărăcie 
groaznică, chipuri chinuite... 
Este greu să crezi că oamenii pot 
trăi în asemenea condiții.

■lin viața și Lupta tiuevetului lumii

O expresie a solidarității 
cu eroicul popor cuban

— Sesiunea Comitetului Executiv al U. I. S. —

Sesiunea Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale a 
Studenților, care se deschide la Havana, este o expresie 
a solidarității cu eroicul popor cuiban. inclusiv cu tinere

tul cuban, care se pronunță cu hotărîre împotriva imperialis
mului, a declarat reprezentanților presei Jiri Pelikan, pre
ședintele U.I.S., care a sosit la Havana.

Revoluția cubană, a adăugat el. este un exemplu minunat 
pentru popoarele din America Latină, Asia și Africa, care lup’tă 
pentru eliberarea de sub jugul imperialist și colonialist.

Studenții japonezi se împotrivesc 
legilor reacționare

Studenții univer
sităților din Tokio 
au organizat la 23 
mai în fața clădirii 
parlamentului o de
monstrație de pro
test împotriva in
tenției guvernului 
și Partidului libe
ral-democrat de gu- 
vernămint de a 
strecura prin parla

ment așa-zisa „lege 
cu privire la preîn
tâmpinarea abuzu
lui politic". ,
Poliția a atacat cu 

brutalitate pe stu- 
denți. Poliția a îm
piedicat ca aproxi
mativ 200 de stu- 
denți să se îndrep
te spre parcul Hi- 
bia pentru a orga
niza un miting.

Corespondentul din Șiraz 
al ziarului ,.Keihan“ a- 
nunță că la 22 mai a 

avut loc o nouă demonstrație 
de protest a studenților Uni
versității din Șiraz împotriva 
ținerii în incinta universității 
a conferinței CJE.N.T.O. pen
tru problemele medicale.

Un profesor de la Univer
sitatea din Teheran, care par
ticipa la ședința conferinței, a 
încercat să convingă pe stu- 
denți că nu este necesar să 
facă această demonstrație. El 
a declarat că apreciază și sa
lută faptul că studenții se de
clară împotriva pactului
C.E.NT.O.  Această conferință 
însă, a declarat el, are un ca
racter pur științific și de a- 
ceea nu este nevoie să se ex
prime vreun protest.

Drept răspuns studenții au 
prezentat ultimatumul ca în 
timp de 30 de minute să fie 
scoase de pe clădirea univer
sității drapelele de stat ale ță
rilor msmbre ale pactului 
C-E.N.T.O. In caz contrar, au 
declarat studenții, ei vor face

Tratativele 
franco-algeriene 

de la Evian
EVIAN 23 (Agerpres). — în 

cursul zilei de marți la Evian 
au fost reluate, după o între
rupere de 48 de ore tratati
vele franco-algeriene. Cele 
două delegații s-au mtilmt 
atît dimineața cit și după- 
amiaza. După cum a declarat 
un purtător de cuvint al dele
gației franceze, in cursul ce
lor două ședințe a continuat 
examinarea generală a punc
telor de vedere și a avut loc 
un schimb de păreri. Nu s-a 
trecut încă la abordarea pro
blemelor de fond. Următoarea 
ședință a tratativelor va avea 
loc joi.

Șeful delegației guvernului 
provizoriu al Algeriei, Krim 
Bellkassen a răspuns seara, la 
reședința sa din Geneva, la 
întrebările ziariștilor.

Conferința de presă a fost 
televizată.

La Caracas există în total 6 
spitale de sfat și cîteva spitale 
particulare, o singură casă de 
nașteri de sfat. Pentru perioada 
petrecută în casa de nașteri tre
buie plătit 1.200 bolivari.

Ne-am întors din „centura ro
șie" cînd se lăsa seara. Soarele 
cobora tot mai mult, temperatura 
scădea și toate umbrele lungi a- 
runcate de zgîrie-nori, se întin
deau spre cartierele muncito
rești, parcă vroiau să le ascun
dă de privirile turiștilor. Se aprin
deau luminile de neon, din baruri 
se auzeau muzica, cumpărătorii 
se apropiau de vinzătorii de por- 
toeSfb și gumă de mestecat. Car
tierele muncitorești se cufundau 
in întuneric, oamenii adormeau, 
pentru ca dimineață să alerge din 
nou după pline, iar în fața clubu
lui luxos „Portul albastru" se des
chideau tot mai des portierele au
tomobilelor: Caracasul celor bo- 
gați începea să se înveselească.

Lacul mort

In munți, în apropiere 
de orașul Maracai, se 
află cel mai frumos 
lac din Venezuela, în
conjurat de păduri 
tropicale. In acest lac 

își varsă apele 10 rîuri de munte. 
Fiecare din aceste rîuri abundă în 
pești. In însuși acest lac, însă, nu 
trăiește nici un pește.

Lacul mort... De fiecare dată ne 
aducem aminte de el cînd discu
țiile ajung la. agricultura Vene
zuelei.

Nu ne venea să credem că Ve
nezuela, care dispune de pămîn- 
turi minunate, nu-și poate hrăni 
populația și importă cantități u- 
riașe de produse agricole.

Aceasta este însă realitatea. Pli
nea, carnea, vinurile, fructele — 
totul se importă din străinătate : 
S.U.A., Spania și din alte țări. în 
trecut însă, pe piața mondială, 
produsele agriculturii Venezuelei 
erau bine cotate. Acum însă, în 
țară se lucrează numai 3 la sută 
din întreaga suprafață. Din c-le

Sub pretextul 
luptei împotrivă
terorii celor de 
dreapta guvernul 
caută să înăbușe 
mișcarea democra
tică în țară, să in
terzică demonstra
țiile în regiunea 
parlamentului și a 
reședinței primului 
ministru.

acest lucru. Ultimatumul stu
denților a fost acceptat și dra
pelele țărilor membre ale 
C.E.N.T.O. au fost scoase ime
diat

Studenții din Atlanta cintînd un cintec de lupta împotriva .rasismului 
foto din revista „Look" New.York

Atrocitățile 
în statul

rasiștilor 
Alabama

NEW YORK 23 (Agerpres). 
Beznă Tul rasist <Lr. statul A- 
labama continuă. în seara zi
lei de 22 mai, pe străzile ca
pitalei statului, Montgomery, 
patrulau grupuri de huligani 
rasiști albi care s-au adunat 
în apropierea autogării pregă
tiți să atace autobusele în care 
s-ar afla negri.

Incidente rasiale au avut 
loc și în alte orașe din Alaba
ma. Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, 
au atacat și incendiat un au
tobus în orașul Anniston, ră
nind 12 negri. în orașul Tal
ladega, membri ai Ku Klux 
Klanului au atacat cu sălbă
ticie o familie de albi deoa- 

huliganii rasiști

25 milioane de hectare pămînt 
arabil, 3 milioane aparțin unui 
număr de 700.000 țărani. 22 mi
lioane hectare pămînt sînt stăpî- 
nite de 7.000 de moșieri.

Am ajuns în satul Akuma de la 
Costa. Locuitorii ne-au povestit că 
jumătate din recolta lor de ba
nane și cacao revine proprie
tarului pămînturilor pe care 
le arendează țăranii. El este 
acela care dictează ce produse 
trebuie să cultive țăranii, el este 
acela care cumpără la un preț de 
nimic și restul de jumătate din 
recoltă, pentru ca s-o vîndă ime
diat la prețuri mai mari. Sfăpînul 
poate în orice zi, chiar și în aju
nul strîngerii recoltei, să-l alunge 
pe arendaș și să nu-i dea nimic 
pentru munca sa.

Ne-am plimbat prin sat. Printre 
colibe făcute din tulpini de tres
tie de zahăr se jucau copii goi, 
iar adulții umblau numai în zdren
țe sau șorțuri. In colibe nu exista 
nici un fel de lucruri casnice, în 
afară de crafițe turtite și oale de 
pămînt, a căror vîrstă era foarte 
greu s-o apreciezi. Am întrebat 
dacă copiii învață, pentru că po
trivit constituției țării există un 
învățăminf elementar general ob
ligatoriu. însoțitorul nostru, Beni
tos, a spus: „Cine va munci pen
tru ei

Cînd am părăsit Akuma de la 
Costa, în fața ochilor noștri a a- 
părut din nou fața îndurerată a 
țăranului pe care l-am întîlnit la 
Oscar Wilienoeve. Nu, noi nu 
l-am întîlnit, dar am întîlnit alți 
oameni asemenea lui, am întîlnit 
oameni săraci, care flămînzesc în- 
tr-unul din cele mai bogate col
țuri ale pămîntului. Și ne-am sim
țit deosebit de prost, cînd numai 
la un kilometru și jumătate de A- 
kuma am zărit minunata Plaja 
Calo, pe care, schimonosindu-se 
și făcînd grimase, în sunetele ja- 
zzului, care răsuna din aparate mi
nuscule de radio, cițiva feciori 
de bani gafa, beți, se distrau 
turnînd vin peste însoțitoarele lor.

{va urma)

O demonstroțe a tinerilor ame ricani împotriva rasismuîuj

americani
continuă

rece a ..îndrăznit" să permită 
copiilor ei să se joace cu co
pii negri.

între timp, guvernatorul 
statului Alabama, John Pat
terson, invoeînd „suveranita
tea internă", a obținut ca gu
vernul de la Washington să 
retragă în seara zilei de 22 
mai unitățile poliției federale, 
încurajați, rasiștii din cele
lalte state americane trimit 
„mesaje de felicitare și soli
daritate11 huliganilor din 
Montgomery. Potrivit relată
rilor agenției 
International, 
gon“ al Ku Klux Klanului din 
statul Alabama a declarat că 
organizația sa din întreaga 
țară „este mobilizată pentru

United Press 
„marele dra-

Adunătura
revanșarzilor

care în

în Germania occi
dentală a fost creată 
de cunnd o nouă or
ganizație militaristă 
denumită „Uniunea 
germană a so!daților“. 
Ea a fost creată cu un 
scop bine determinat, 
in urma instrucțiunilor 
ministrului de război 
de la Bonn, Strauss. 
Care este acest scop ?

După cum se știe, 
în Germania occiden
tală au apărut în 
anii din urmă o puz
derie de organizații, 
de uniuni militariste 
și neofasciste. Aceste 
organizații duceau fie- 

parte o activitate pro
pagandistică de proslăvire a 
războiului, de reînviere a rîn- 
duielilor și instituțiilor hitleriste. 
Ofițeri hitleriști, condamnați 
după 1945, au fost scoși de prin 
pușcării și puși să conducă a- 
ceste organizații și uniuni.

Strauss însă nu era întru to
tul mulțumit. Puzderia aceasta 
de organizații militariste și neo
fasciste n-avea totuși un stat 
major care să le traseze cu pre
cizie programul de activitate. 
Și atunci, ministrul de război 
de la Bonn a ordonat crearea 
acestui stat major. Așa a luat 
naștere organizația militaristă 
„Uniunea germană a soldațiior11 
menită să tuteleze toate uniu
nile militariste și neofasciste 
din țară.

lată acum și cîteva puncte 
din programul acestei „uniuni 
a soldațiior" care personifică 
spiritul agresiv și revanșard al 
militarismului prusac : 1) Să a- 
jute guvernul de la Bonn în în- 
tețirea „războiului psihologic" 

a preveni orice încercări vii
toare de integrare rasială”. 
Fruntașii rasiștilor americani 
din Ku Klux Klan au ținut un 
congres „fulger11 în orașul 
Rome (statul Georgia) în 
cursul căruia au salutat acți
unile rasiștilor din Alabama. 
Guvernatorul statului Missis
sippi, rasistul Ross Barnett, a 
trimis o telegramă guvernato
rului Patterson în care îl asi
gură „de orice ajutor nece
sar" și afirmă „necesitatea so
lidarității statelor din sud 
pentru a le feri de integrarea 
rasială11. El a anunțat, de a- 
semenea, că autobusele cara
vanei „Călătorii libertății11 nu 
vor avea acces pe teritoriul 
statului său.

și la înarmarea Bundeswehruiui; 
2) Să acționeze intens în direc
ția reabilitării Wehrmachtului 
hitierist și a S.S.-ului; 3) Să 
ducă o propagandă organizată 
pentru justificarea celui de-al 
doilea război mondial și a cri
melor comise de trupele hitleriste 
in țările ocupate ; 4) Să pro
page din nou lozinca „invinci
bilității Wehrmachtului1 ; 5) Să 
reia legăturile cu toate fostele 
„unități europene voluntare ale 
Wehrmachtului german".

înființarea unei asemenea or
ganizații neofasciste a stîrnit 
indignarea și protestul popu
lației din întreaga țară. Semnifi
cativ în această privință este 
faptul că întrunirea de consti
tuire a acestei uniuni nu s-a 
putut ține decît pe furiș, in oră
șelul Longen, și aceasta după 
îndelungi aminări. inițial crea
rea „Uniunii soldațiior" trebuia 
să aibă loc la Frankfurt pe 
Main. Știrea aceasta a provo
cat însă un val atît de puter
nic de proteste în sinul popu
lației, incit fasciștii au hotărît 
să se întrunească în alt oraș, 
la Lorsbach. Dar nici aici n-au 
avut noroc. Populația aflînd de 
aceasta a făcut imposibilă a- 
dunarea. Atunci, pe tăcute, fără 
publicitate, s-au strecurat Io 
Langen, unde au izbutit cu 
chiu și vai să se întrunească.

Reacția complet defavorabilă 
a populației vest-germane față 
de crearea acestei organizații 
fasciste dovedește din plin sta
rea de spirit care domnește în 
Germania occidentală în rîndul 
oamenilor simpli. Aceștia doresc 
să trăiască în pace și privesc 
cu mînie și îngrijorare acțiunile 
aventuriste ale revanșarzilor,

I. D. GOIA


