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inovații. Ce- 
multe dintre 

menite să

Acest steag vă recomandă 
pe cel mai bun croitor în 
piele din țară — Maria Bu- 
șoiu de la întreprinderea 
„Flacăra Roșie" din Capitală. 
Din economiile realizate de 
ea în luna aprilie se pot 
Confecționa circa 64 perechi 

fețe pantofi bărbătești

Foto : AGERPRES

Examinatorii

Prin extinderea 
metodelor avansate
Incepînd din ziua de 23 mai, 

sondorii de Ia întreprinderea 
de foraj Craiova lucrează în 
contul semestrului II. îndepli
nirea planului pe primele 6 
luni ale anului cu 39 zile mai 
devreme se datorește extinde
rii metodelor avansate de lu
cru și îndeosebi a forajului 
cu turbina care a ajuns la 
71,5 Ia sută din volumul de 
foraj realizat. Ca urmare vi
teza de foraj a sporit în me. 
die cu 17 la sută peste cea 
planificată și s-au obținut e- 
conomii la prețnl de cost de 
aproximativ 1.200.000 lei. în 
fruntea întrecerii socialiste 
ce se desfășoară intre sondo
rii întreprinderii sub lozinca 
„Extinzind forajul cu turbi
na — să realizăm cele mai 
mari viteze de lucru” s-au si. 
tuat brigăzile conduse de Ion 
Radu, Ion Lungeanu și Ion 
Popescu, care au săpat cu tur
bina circa 75 ia sută din vo
lumul de foraj.

(Agerpres)

fruntași pc raion
Abia s-a făcut dimineață. 

Spre tarlalele gospodăriilor 
colective din însurăței se în
dreaptă un întreg șir de că
ruțe. Colectiviștii pleacă la 
prășit. Pentru anul acesta ei 
și-au propus să obțină produc
ții agricole 
comparație 
Răspunzînd 
chemarea 
partid și a 
ducere ale 
tn s-au aflat în perioada însă- 
mînțărilor de primăvară prin
tre primii din raionul Brăila. 
Au semănat 2.500 ha cu po
rumb perftru boabe, 630 ha cu 
floarea-soarelui, 70 ha cu sfe
clă de zahăr. Culturile au ră
sărit și au început să se dez
volte frumos. Umezeala prea 
mare din sol. din cauza ploi
lor care au căzut, a încetinit 
pentru un timp lucrările de 
întreținere. Colectiviștii au 
folosit însă fiecare zi, fiecare 
ceas bun de lucru. Nici un 
utemist, nici un tînăr nu ă 
lipsit. Și rezultatele ? Pînă Ia 
15 mai colectiviștii din însu
răței au efectuat prima prași
lă pe suprafața de 506 ha 
floarea-soarelui și 60 ha sfe
clă de . zahăr. In frunte se 
află G.A.C. „Grivița Roșie" și 
gospodăria colectivă „Zorile" 
care au prășit întreaga su
prafață însămînțată cu aceste 
culturi. Săptămîna aceasta 
aici se va începe prima pra
șilă la. 
boabe.

sporite la ha în 
cu anul trecut, 
cu însuflețire la 

organizațiilor de 
consiliilor de con- 
G.A.C., colectiviș-

porumbul pentru

C. SLAVIC
-----

de
Expoziție 

artă populară
La

Sibiu 
tea o 
Iară.
peste
wl Sibiu,
ucrări ale lor prezentate în 
cadrul celei de-a doua bienale 
ie artă populară.

(Agerpres)

Casa de cultură din 
s-a deschis zilele aces- 
expoziție de artă popu- 
La expoziție participă 
1.000 de țărani din raio- 

cu cele mai bune
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Intre 20 aprilie și 
20 mai, in întreprin
derile din regiunea 
Mureș Autonomă 
Maghiară a fost or
ganizată „Luna ino
vatorilor". Numeroși 
muncitori, fruntași in 
producție, tehnicieni 
și ingineri au făcut

in această perioadă 
peste 620 de propu
neri de 
le mai 
ele sint 
ducă la îmbunătăți
rea calității produ
selor.

De la începutul a- 
nului, 
derile

în întreprin- 
regiunii au

fost
1250 de inovații, din 
care mai 
jumătate au fost a- 
plicate in producție 
și aduc economii an- 
tecalculate de circa 
4,5 milioane lei.

propuse peste

mult de

[Agerpres)

la examen
Despre activitatea tinerilor controlori de calitate • 

de la Uzinele metalurgice — Tîrgoviște

Z- a biroul serviciului control tehnic de calitate din secția 
j racorduri speciale a Uzinelor metalurgice din Tîrgoviște

au venit cîțiva ingineri și tehnicieni din conducerea uzi
nei și a serviciului C.T.C.

— Dumneavoastră examinați zilnic produsele, s-au adresat 
ei controlorilor de calitate. Conducerea urinei a hotăritsă exa
mineze șt modul in care își îndeplinesc sarcina controlorii 
înșiși.

— Adică a hotărît să se facă examen al_. examinatorilor, a 
completat cineva.

— Exact.
...Și comisia de examinare 

ziile ei au fost deosebit de tnt<
ea. Conciu-

Cui încredințăm 
prestigiul 

mărcii de fabrică?
intr-o vreme în

weppe g.e>i.a 
munca eontro 
ta te, ne spu 
tovarășul ie 
responsabilii 
natoare de 
tit- ~ 
blema 
scutit pentru 
sarcini 
efort, tovarășii 
rile secțiilor și atelierelor luau 
o hotărire care
salvatoare"4z

— îl facem controlor de 
calitate ! spuneau ei.

Așa a fost cazul, de pildă, 
cu Io nașe u Virgil, care, deși 
nu corespunde; 
profesională, a 

lor. In
;t numit
Constant

3
Por 
ceez

Cînd 
ca

I comisiei 
care 

se 
un

pregătire 
numit 

mod 
’ Și 

la a- 
care a 

contro- 
odihni.

ca ] 
fost 

același i 
controlor 

a. de 
secue- tînăr 

in munca de 
prilej de a se...

care

m ce privește 
orilor de cali- 

trecute 
Chiru. 

exami-
am amin- 

punea pro- 
om să fie 

un timp de 
cer mat mult 
din conduce-

li se părea

lor un
Ori. a numi un controlor de 
caiitate înseamnă a-i da în 
mină însuși prestigiul mărcii 
fabricii, el fiind acela care 
aprobă ca produsele să iasă pe 
porțile Uzinei.

în ultimele luni, condu
cerea uzinei a luat hotărîrea 
să analizeze activitatea tutu
ror controlorilor tehnici de

calitate și să-i înlocuiască pe 
cei necorespunzători, ne spu
nea ing. Al. Chiru.

Cum s-a procedat ? La sec
ția racorduri speciale comisia 
a stabilit că activitatea celor 
42 de controlori tehnici de 
calitate se desfășoară la nive
lul cerințelor. Lemnaru Albu, 
Funiciu Florea, Bobeică Mi
hai, Gheorghe Victor sînt 
cîțiva tineri controlori care 
posedă o bună pregătire de 
specialitate, care dovedesc 
exigență pentru calitatea ra
cordurilor speciale. Astăzi, noi 
primim deseori scrisori de 
mulțumire pentru calitatea 
racordurilor speciale execu
tate la Uzinele metalurgice din 
Tîrgoviște.

•— în toate secțiile contro
lorii de calitate s-au prezen
tat cu același succes la exa
men ? l-am întrebat pe ingi
nerul Chiru.

— Din păcate, nu. De exem
plu cei din secția vane. De 
altfel aici sosesc încă recla- 
mații. Chiar azi a sosit una 
de la uzinele „Strungul* din 
Brașov. Ni șe reclamă neetan- 
șeitatea unor vane. La exa
menul făcut de conducerea 
uzinei s-a dovedit că la â- 
ceastă secție se procedase în 
alegerea controlorilor așa cum

am arătat: mulți dintre con
trolori fuseseră trecuți în a- 
ceastă funcție pentru a li se 
crea un timp o muncă „u- 
șoară".

De curind acești controlori 
cu numele au fost înlocuiți 
cu alții, din rîndul celor mai 
buni muncitori și tehnicieni, 
cu o calificare înaltă și cu 
simț de răspundere pentru ca
litatea produselor. Aceștia au 
fost verificați în prealabil de 
o comisie specială. Așa s-a 
procedat, de pildă, și ’a secția 
turnătorie.

0 înaltă pregătire 
pro fesională

Ca în orice profesie contro
lorii de calitate trebuie să în
vețe, să-și îmbogățească con
tinuu calificarea profesională.

— Un controlor trebuie să 
cunoască bine procesul de 
producție, dar are nevoie și 
da cunoștințe în plus spunea 
tevarășui ing. Ion Frincu. șe
ful serviciului C.T.C. de la 
secția racorduri speciale. Pen
tru aceasta el trebuie să în
vețe în permanență. De pildă :

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

La primirea 
carnetului

roșu
J

Muncitor
Joi 25 mai 1961

Stoica N coae de la Uzinele „Klement Gottwald" 
din Capitală este fruntaș în producție.

Foto : AGERPRES

Spectacol de gală
al Teatrului „Maîakovski"

Pe scena Teatrului de Ope
ră și Balet al R.P. Romîne, 
miercuri seara a avut loc un 
spectacol de gală cu piesa 
..Hotel Astoria" de A. Stein, 
prezentată de colectivul Tea
trului ..V. Maîakovski- din 
Moscova.

La spectacol au asistat to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Chivu 
Stoica. Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Le-

-----•-----

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala, plecînd în 
U.RSfi; o delegație econo

mică guvernamentala a R. P. 
Romîne condusă de tov. Ale
xandru 
ședințe 
niștri.

în aceeași zi delegația a so
sit la Moscova, unde a fost 
întîmpinată de Alexandr Za
siadko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Consiliului de 
stat științific și economic de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., și de alte persoa
ne oficiale, precum și de 
N. Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S.

ontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Corneliu Mănescu. ministrul 
Afacerilor Externe, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat, ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor 
obștești, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au asistat G. E. Cebotariov, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai am
basadei.

Conducătorii de partid și de 
stat ai R. P. Romîne s-au în
treținut cu artistul poporului 
al U.R.S.S.,^ N. P. Ohlopkov, 
regizor principal al1 teatrului 
;.V. Maîakovski", și cu inter- 
preții rolurilor principale, fe- 
licitîndu-i pentru înalta ținu
tă artistică a spectacolului.

Solilor artei sovietice le-au 
fost oferite flori din partea 
C.C. al P.M.R.

Publicul bucureștean a răs
plătit cu aplauze prelungi pe 
artiștii sovietici, făcîndu-le o 
caldă manifestare de simpa
tie.

S,ta printre primele rîn- 
duri, la un loc cu cei
lalți tineri din satul ei. 

Privea și mai ales asculta a- 
tentă cuvintele tovarășului 
aflat la masa prezidiului. A- 
vea voce caldă secretarul ra
ional. Și vorbea frumos. L-ar 
fi ascultat toată ziua. Fiecare 
cuvînt îi mergea la inimă. Tot 
ce spunea secretarul o ajuta 
să vadă mai limpede cum va 
fi viața ei de acum încolo ca 
membră a organizației de ti
neret, cit de frumoasă și bo
gată îi va fi activitatea.

Sta la un loc cu ceilalți ti
neri din satul ei. Avea o față 
ovală, albă îmbrobodită cu o 
basma strinsă în nod sub băr
bie. Era nouă basmaua. A fost 
cumpărată special pentru a- 
cest eveniment. O purta acum 
pentru prima dată. De cu sea
ră și-a așezat lucrurile cele 
mai bune la îndemînă. Dimi
neața s-a dichisit cu grijă și 
emoție. „Ce, parcă de două ori 
în viață primești carnetul 
U.T.M. ?“ De cînd visează ea 
momentul acesta. Și acum 
iat-o, trăindu-l.

„...Pentru un utemist nimic 
nu este mai scump, mai înăl
țător decît să-și dăruiască 
cauzei partidului toate forțele, 
de a lupta cu toată energia și 
capa':tatea sa pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismu
lui în patria noastră...".

Maria Jernea tresări. Cu un 
timp în urmă cînd a discutat 
cu secretarul organizației 
U.T.M. din G.A.C. Jideni, dis
cuția tot de aici a pornit.

— Te-ai gîndit la lucrul a- 
cesta ? Crezi că poți fi un 
luptător bun pentru cauza 
partidului ?

— Da, pot. Vreau lucrul a- 
cesta. Pentru că lupta parti
dului este spre binele nostru, 
al întregului popor.

— Și știi ce înseamnă să 
lupți pentru a aplica în viață 
politica partidului nostru ?

— Da, știu. înseamnă să 
muncesc mereu cu toate for
țele pentru înflorirea gospo
dăriei noastre colective. Me
reu mai bine, pentru a obține 
recolte bogate, pentru a face 
gospodăria bogată, pentru a 
face țara mai bogată. Așa ne 
cere partidul, așa voi face 
și eu.

,Așa ne. cere partidul. 'Așa 
voi face". Acesta este senti
mentul dominant al tuturor 
celor prezenți în sală. Și dacă 
ai fi cercetat cererile scrise pe 
adeziunile lor, dacă ai fi avut 
posibilitatea să le auzi gîndu- 
rile mărturisite în adunările 
de primire în U.T.M., ai fi vă
zut că în toate se concentrea
ză aceeași sinceră și înflăcă
rată dăruire pentru triumful 
cauzei partidului nostru drag.

— Tovarășa Maria Jernea.
Fata își aranjează cu un 

gest atent hainele și, vădit e- 
moționată, se îndreaptă spre 
prezidiu.

— Primești astăzi carnetul 
roșu de membru al U.T.M.! 
— îi spune secretarul raional. 
Fii întotdeauna, așa cum te-ai 
angajat în adunare, o luptă
toare înflăcărată pentru tri
umful cauzei partidului.

— Așa am să fiu, răspunde 
Maria, strîngînd la piept car
netul de membru al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Bîrlădeanu, vicepre- 
al Consiliului de Mi-

(Agerpres) I. PETRU

Elevii Centrului școlar agri
col nr. 1 din Turda în prac
tică la Stațiunea experimen
tală pentru cultura porum
bului din Șimnic, regiunea 

Olten ia

Foto : AGERPRES

Oglindă sensibilă a activității tinerilor
t a Plopeni, în raionul Ne- 
! j gru Vodă, în fața sediu

lui gospodăriei agricole 
colective, așezată în așa fel 
încît din oricare parte ai veni 
să-ți atragă atenția, ne-a în
tâmpinat frumos aranjată în 
rama ei de lemn gazeta : 
„Vorbește postul utemist de 
control". Ne-am apropiat. Ga
zeta n-are prea multe arti
cole. Numai două. Dar fie
care, în puține cuvinte, vor
bește clar despre două pro
bleme care-i interesează în 
egală măsură pe tinerii din 
gospodărie: despre participa
rea tinerilor la muncă și des
pre întreținerea atelajelor.

Tovarășul Gheorghe Stere, 
secretarul comitetului U.T.M. 
din Plopeni, ne-a dat apoi u- 
nele explicații referitoare la 
activitatea postului utemist de 
control. Am aflat astfel că 
postul utemist de control a 
fost reorganizat în primăvara 
aceasta. Adunarea generală a 
utemișților a stabilit atunci 
ca responsabilul acestui post 
să fie inginerul zootehnist 
Voicu Chifa. Împreună cu cei
lalți patru membri ai postu
lui, Dobre Valentin, Gheor
ghe loica, Ion Ruse și Lampă 
Marin, tineri care lucrează în 
diferite sectoare de activitate 
ale gospodăriei și care se bu
cură. de uri, deosebit tțresti- 
giu, ei au îndatorirea să o-

glindească în gazeta postului 
utemist de control activitatea 
tinerilor din gospodăria co
lectivă : să evidențieze pe cei 
care lucrează bine și cu care 
organizația U.T.M. se mîn- 
drește, să-i critice pe delăsă
tori, să facă propuneri pentru 
îndreptarea lucrurilor.

La fiecare în
ceput de lună 
membrii postu
lui întocmesc 
un program lu
nar de activi
tate axat pe ce
le mai impor
tante și mai ur
gente probleme 
care stau . în fața gospodăriei 
agricole colective și în fața ti
nerilor colectiviști. Acest pro
gram este văzut și de condu
cerea gospodăriei colective 
și conform lui activitatea pos
tului utemist de control se 
desfășoară în condiții bune în 
tot cursul lunii respective.

Am avut curiozitatea să ve
dem programul de lucru al 
postului utemist de control pe 
luna aceasta. Tovarășul Stere 
a deschis dosarul în care păs
trează toate materialele refe
ritoare la activitatea postului 
utemist de control și astfel am 
putut citi:

—< 5 mai „Cum păstrează 
tinerii 'din gospodărie atela
jele ?“/ Raid-anchetă,
....... ...

— 15 mai „Lupta tineretului 
din gospodărie pentru păstra
rea avutului obștesc". Raid- 
anchetă.

— 27 rnai „Cum muncesc ti
nerii din gospodăria noastră 
la întreținerea culturilor" — 
Raid-anchetă.

După cum se vede forma

să descarce piatra din 
cu lopata, el a răstur- 
transformînd căruța 

basculantă. De aseme-

POSTULUI UTEMIST 
LA GOSPODĂRIA

DIN EXPERIENȚA 
DE CONTROL DE
AGRICOLĂ COLECTIVĂ PLOPENI, 

RAIONUL NEGRU VODĂ

principală de activitate a 
tului utemist de control o 
stitue raidurile-anchetă.

Alegem la întîmplare unul 
din ele.

— Cum s-a desfășurat rai
dul anchetă din 5 mai ?

— După ce s-au consultat 
între ei, membrii postului ute
mist de control au pornit pe 
teren — ne spune secretarul 
organizației U.T.M. Au con
trolat atelajele fiecărui tînăr, 
au stat de vorbă cu briga
dierii. Au observat că în ge
neral tinerii își îngrijesc cu 
atenție atelajele care le-au 
fost date în primire. Dar iată 
că 'Aurel Moraru are căruța 
stricată. De ce ?. Din cauză că

pos- 
con-

în loc 
căruță 
nat-o, 
intr-o 
nea, nici atelajul lui Gratianu
nu-i mai bun. Nu-l îngrijește 
cum trebuie, din neatenție, l-a 
băgat în șanț, l-a răsturnat.

Faptele celor doi au consti
tuit obiectul ca
ricaturilor de-a 
doua zi la gaze
ta postului ute
mist de control. 
Și drept să vă 
spunem, văzîn- 
du-se ținta iro
niei tuturor, cei 
doi „eroi" nu 

deloc bine. Ca 
atunci își îngri-

s-au simțit 
dovadă — de 
jesc cu atenție atelajele.

Nu ne-am împăcat însă cu 
un lucru. Raidul-anchetă re
feritor la întreținerea culturi
lor a fost prevăzut de mem
brii postului utemist de con
trol de abia pe 27 mai. Or, 
pînă la această dată, tinerii au 
efectuat deja pe tarlalele gos
podăriei o mare parte din lu
crările de întreținere: prima 
prașilă a florii-soarelui, o 
parte din prașila întîi la po
rumb.

Considerăm că ar fi fost 
bine ca acest raid să se fi 
efectuat încă din primele zile 
ale acestor lucrări, și nu la 
sfîrșitul lor, pentru a putea fi

prevenite astfel anumite defi
ciențe ivite în timpul lucrului.

Nu este bine, de asemenea, 
că în perioada aceasta de o 
lună de zile, din preocupările 
postului utemist de control 
lipsesc problemele referitoare 
la tinerii care lucrează în 
zootehnie, deși secretarul a 
precizat că situația aceasta e 
numai deocamdată. Că în gos
podărie există un sector zoo
tehnic dezvoltat în care lu
crează 26 de tineri. Că în cu- 
rînd în acest sector vor mai 
merge să lucreze și alții ca ei 
și de aceea comitetul U.T.M. 
și-a propus să înființeze zilele 
acestea 
control 
tehnic.

— La 
rală a 
fixăm colectivul acestui post. 
Ne-am și gîndit la cîțiva ute- 
miști dintre cei mai buni care 
să facă parte din el — zicea 
secretarul.

Activitate, planuri, căutarea 
celor mai bune soluții pentru 
ca postul utemist de control 
să răspundă problemelor ur
gente ale muncii tinerilor co
lectiviști, pentru ca el să fie 
într-adevăr oglinda vie, sen
sibilă, a activității lor, iată ce 
am găsit la gospodăria agri
colă colectivă 'din Plopeni.

un post utemist de 
și în sectorul zoo-

prima adunare gene- 
organizației U.T.M.

PETRE GHELMEZ

Pe lacul Herăstrău,

Descoperiri arheologice
Fn regiunea Crișana 

s-au făcut în ultimul 
timp numeroase des
coperiri arheologice.

Arheologii muzeului 
regional au descope
rit recent pe șantie
rul de la Șimand, 
ionul Criș, 25 
morminte dacice 
Sarmafice.

Săpăturile efectuate 
pe șantierul arheolo
gic din orașul Ora
dea au dat la iveală
7 morminte ale pbpu- vase de lut ornamen-

ra
de 
fi

lucrările 
lumină o

la
O-

Mar- 
au 

a?e-

lației autohtone, da
tină din secolul X. Pe 
dealul Cetățuia, 
marginea satului 
tomani, raionul 
ghita, 
scos la
zare fortificată din e- 
poca bronzului. S-au 
adus la muzeul regio
nal, de pe acest șan
tier, peste 10.000 de 
piese arheologice, 
printre care 200 de

fale. O descoperire 
arheologică valoroasă 
esfe și cea din 
Girușu Negru 
s-au găsit cinci 
zări din epoca 
zului. Pe acest 
tier au fost de 
menea scoase la 
la unelte
piatră, precum și vase 
de ceramică neagră 
cu ornamente inci- 
zafe.

satul 
unde 
așe- 

bron- 
șan- 
ase- 

ivea-
de os și
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Tineri muncitori — 
$■ al facultății
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medii

Țineri muncitori lq cursul de pregătire de la Institutul 
politehnic din București

Foto t V. RANGA

SPRIJINUL
ÎNTREPRINDERII

Comi- 
între-

parcurs a 
cursurilor

„Textila",

La cursurile de pregătire 
de pe lingă școlile medii 
serale din Pitești parti

cipă tineri muncitori din toate 
întreprinderile orașului. Ca și 
în alți ani, aceste cursuri, or
ganizate temeinic, îi pregătesc 
pe viitorii seraiiști și îi ajută 
la înlăturarea unor lacune 
existente în cunoștințele lor 
de cultură generală căpătate 
în cursul celor 7 ani de școală. 
Ele au fost privite cu toată 
seriozitatea de către tinerii 
muncitori precum și de către 
întreprinderile pjteștene. Mai 
mult decît în alți ani chiar, 
anul acesta pregătirii viitori
lor seraiiști i s-a acordat a- 
ceeași atenție ca și cursurilor 
serale.

Importanța care este dată 
cursurilor de pregătire reiese 
și din felul în care au fost 
selecționați și re- _________
comandați tinerii “
muncitori, 
siile din 
prinderi, formate 
din directorul în
treprinderii, se
cretarul organiza
ției de partid, 
secretarul țl.T.M. 
și președintele comitetului de 
întreprindere, au analizat 
situația fiecărui tînăr mun
citor în parte. în urma a- 
cestei analize au fost reco
mandați școlilor serale in 
mare majoritate numai mun
citori calificați, fruntași în 
producție. Activitatea comi
siilor nu s-a limitat numai la 
selecționare și recomandare ci 
și la urmărirea pe 
bunei desfășurări a 
de pregătire.

La întreprinderea 
de pildă, se creează condiții 
tuturor celor care vor să în
vețe. La fel ca și colegii lor 
mai mari, seraliștii, tinerii 
muncitori nu sînt antrenați în 
acțiuni care i-ar putea împie
dica de la frecventarea cursu
rilor de pregătire. De aseme
nea, programarea lor în 
schimburi a fost în așa fel fă
cută încît ea să poată înlesni 
participarea tuturor la cursuri. 
Mai mult, în lunile de iarnă 
sau atunci cind cursurile se 
țineau pină mai tînziu, între
prinderea a asigurat cazarea 
pentru cei care locuiau depar
te de oraș.

Pentru a veni în sprijinul 
tinerilor muncitori și tot odată 
pentru a vedea felul în care 
participă aceștia la cursuri, 
întreprinderea „Textila" . a 
stabilit o strînsă colaborare cu 
Școala medie nr. 3. în afara 
unor vizite reciproce, au fost 
organizate citeva consfătuiri 
comune în care s-au dezbătut 
problemele legate de învăță
mântul seral și de cursurile de 
pregătire. în luna martie a 
fost organizată și o consfătui
re specială pentru tinerii 
muncitori care urmează cursu
rile de pregătire- Au partici
pat la ea toți membrii comi
siei din întreprindere, profe
sorii, precum și curșanții-

Organizațiile U.T.M. pe sec
ții au analizat și ele în cadrul 
adunărilor generale rezultatele 
la învățătură ale seraliștilor 
precum și frecvența _ tinerilor 
la cursurile de pregătire.

Dar nu numai la întreprin
derea „Textila" ci și la Depoul

Raid 
prin citeva 

întreprinderi 
pîteștene

cadrul 
tineri 
învă- 

rămas 
. puși 
trimi-

C.F.R.-Pitești, întreprinderea 
de poduri metalice și prefa
bricate din beton, cooperativa 
„Deservirea" și în numeroase 
alte întreprinderi din Pitești 
seraliștii și tinerii muncitori 
care urmează cursurile . de 
pregătire sînt priviți cu toată 
stima de tovarășii lor de mun
că, sînt sprijiniți îndeaproape 
și permanent de către condu
cerile întreprinderilor, organi
zațiile U.T.M. și sindicat. Sub 
îndrutriarea organizațiilor de 
partid, li se asigură toate con
dițiile ca să poată să-și ridice 
nivelul de pregătire profesio
nală și de cultură generală. Și 
tocmai datorită faptului că 
numeroase întreprinderi văd 
'în .sprijinirea muncitorilor 
care învață o datorie a lor, un 
mijloc de a contribui indirect 
la ridicarea productivității 

muncii și a cali
tății produselor, 
pare inexplicabi
lă situația crea
tă la Trustul re
gional de con
strucții locale-Ar- 
geș. Aceasta este 
o întreprindere 
mare, în 1 

căreia există numeroși 
care vor să urmeze 
țămîntul seral. Am 
uimiți cind am. fost 
în fața unei adrese 
să de trust în luna noiem
brie, atunci cind se făcea se
lecționarea pentru cursurile 
de pregătire și în care se arăta 
Că la T.R.C.L. nici un tînăr 
nu îndeplinește condițiile pen
tru a urma aceste cursuri. 
Realitatea este alta. La 
cursuri a venit — din pro
prie inițiativă, sau recrutați 
de profesori care au fost pe 
șantiere — un mare număr de 
tineri. Toți îndeplinesc condi- 
dițiile, doresc să învețe, dar 
nimeni din conducerea trustu
lui sau din comitetul U.T.M. 
nu s-a gândit la îndrumarea 
lor. Mulți dintre seraiiști care 
sînt muncitori la T.R.C.L. 
subliniază lipsa unei preocu
pări de zi cu zi a conducerii 
întreprinderii față de nevoile 
lor. Ei nu sînt cunoscuți de 
conducere care, de altfel, nu 
a stat niciodată de vorbă cu 
ei. Nici organizația U.T.M. nu 
se preocupă de rezolvarea 
problemelor celor care vor să 
devină' elevi. Tinerilor cursanți 
li se fac greutăți pe șantiere 
pentru că șefii de echipă și 
de șantier nu cunosc de ce 
drepturi se bucură, prin lege, 
muneitorii-elevi și cei care 
urmează cursurile de pregă
tire. Această situație are re
percusiuni asupra frecvenței 
și deci și asupra . învățăturii.

O asemenea situație trebuie 
să fie grabnic analizată și în
lăturată. întreprinderilor le 
revine datoria de a sprijini cu 
ajutorul organizațiilor V.T.M. 
prin toate 
desfășurare 
pregătire.

mijloacele buna 
a cursurilor de 

Tinerii muncitori 
care se pregătesc să intre în 
clasa a VIII-a a învățămintu- 
luj seral trebuie să fie temei
nic pregătiți pentru că el vor 
deveni mai tirziu muncitori 
cu o calificare înaltă; ingineri 
și tehnicieni cu care .intre, 
prinderile se vor mîndri.

AL. I. VLADIMIR

Frecvența — 
o condiție 
esențială

Recrutarea tinerilor muncitori 
pentru a deveni elevi la 
seral a început încă din 

toamna anuhji trecut în foafe 
sectoarele Combinatului siderur
gic din Hunedoara.

In adunările generale U.T.M., în 
discuțiile personale cu «tinerii,, 
prin stația de radioficare, prin 
afișe mobilizatoare, tinerii au fost 
îndemnați să se înscrie la cursuri
le de pregătire penfru școala me
die serală. Rezultatul acestor ac
țiuni s-a manifesfaf prinfr-o mare 
afluenjă a tinerilor siderurgiști 
care au solicitat înscrierea la 
cursurile serale. Pînă la dafa de 
10 ianuarie a.c., cînd S-au des
chis cursurile de pregătire penfru 
școala medie serală, numărul ce
lor înscriși la cursurile de pregă
tire era de 64 de fineri din tota
lul de peste 200, selecționați 
penfru școala medie serală.

Secția de învăfămînt și cultură 
orășenească, a numit profesorii 
care predau la acest curs de pre
gătire, dintre cele mai bune ca
dre didactice, cu înaltă calificare 
profesională și cu o bogată expe
riență didactică. Cursurile au 
început, tinerii urmîndu-le cu re
gularitate. Din primele zile au a- 
păruf însă și unele greutăți. Este 
vorba despre cele două săli de 
clasă, care au fost puse la dispo
ziția cursurilor de pregătire în 
localul școlii medii serale și care 
sînt neîncăpăfoare penfru cei 64 
de tineri de la combinat, plus 
alții, circa 20 de la I.C.S.H. A- 
ceasfă problemă ar fi putut fi re
zolvată. în cadrul combinatului, de 
exemplu, exisfă numeroase săli 
ale colțurilor rOșii, care în multe 
zile din săptămînă sînt libere în
tre anumite ore și pot fi puse la 
dispoziția unor grupe de tineri 
din cadrul cursurilor de pregăti
re. Sau se poafe stabili orarul 
cursurilor de pregătire în zilele 
cînd nu sînt cursuri la liceul se
ral, sau pe schimburi de produc
ție, evitîndu-se prin aceasta și 
aglomerarea sălilor de cursuri, și 
frecvența slabă a tinerilor,

LAL ROMULUS

Pregătiri în Uzinele „Grigore Preoteasa" die Capitală pentru Intrarea la școala medi^walc^ SȚ£L0R|AN

Ajn în față o situație sta
tistică foarte concluden
tă prin cifrele sale. In 

anul școlar 1957'1958 învățau 
la școala serală 20 de munci
tori ai uzinei; în anul școlar 
1958—1959 numărul lor a cres
cut la 78 ; in anul școlar 1959— 
1960 aveam 137 elevi la seral; 
in anul 1960/1961 numărul lor 
ă crescut la 190. Acum se pre
gătesc să devină eievi seraiiști 
încă aproape 60 de tineri 
muncitori. Adăugați Ia aceste 
cifre : 29 de studenți bursieri 
ai întreprinderii și studenți la 
seral și alți 33 de tineri mun
citori care se pregătesc să intre 
în facultate in acest an. Ra
portat la totalul tinerilor din 
uzină numărul celor care în
vață ajunge Ia jumătate. Și nu
mărul elevilor și studenților 
uzinei va crește mult mai mult 
in viitorii ani. Afirm aceasta 
cu siguranța că așa va fi. Cu
nosc pulsul uzinei, intensitatea 
dorinței acestui colectiv de a-și 
âutodepăși pregătirea prin în
vățătură. S-a creat un aseme
nea spirit de întrecere în rîn- 
dul tinerilor muncitori pentru 
a învăța mai mult, mai bine, 
încît nu se mai pune problema 
de a duce cu ei o muncă de 
mobilizare pentru a se înscrie 
la școala serală sau la facul
tate, ci aceea de a face tot 
posibilul să le creăm tuturor 
celor ce doresc să învețe con
dițiile la care au dreptul prin 
hotărîrea partidului și guver

Studiul în uzină
Zft facultăți cursurile au 

încetat, studenții fiind 
acum in sesiune de 

examene. Totuși, pe culoa- 
rele Institutului politehnic 
din București pot fi vi
zați, de două ori pe săptă- 
mină, sîmbătă după amiază și 
duminică dimineața, sute de 
tineri îndreptindu-se grăbiți, 
cu serviete sau numai cu 
caiete de notițe, spre sălile de 
curs. Sînt tinerii care urmea
ză cursurile de pregătire în 
vederea examenelor de admi
tere în anul I de facultate. De 
la tov. profesor Ăl. Tomescu, 
conducătorul cursurilor de 
pregătire, aflăm că marea 
majoritate a cursanților, peste 
opt sute, sînt tineri muncitori 
din întreprinderile Capitalei 
Unii dintre ei au terminat cla
sa a Xl-a serală anul trecut ; 
cei mai mulți însă au absolvit 
școala medie de cultură gene
rală în urmă cu cîțiva ani. Mai 
ales in ajutorul acestora au 
fost organizate cursurile de 
pregătire. In momentul de 
față,- la cursul de pregătire 
jumătate din cei care predau 
sînt profesori din școlile me
dii și jumătate — cadre di
dactice din învățămîntul su
perior. In felul acesta se face 
o acomodare treptată a cursan
ților cu metodele de predare 
din facultăți. Cursul are loc 
de două ori pe săptămînă — 
sîmbăta după amiază și du
minica dimineața — cite pa
tru ore: două ore de fizică și 
două ore de matematică. De 
regulă întîi se face recapitu
larea lecției precedente, după 
care se predă o nouă lecție, 
De la 1 iulie cursul de pregă
tire va intra într-o etapă 
nouă: el va trece sub condu
cerea nemijlocită a institutu
lui și se va ține în fiecare zi, 
afară de duminică, cite patru 
ore. Incepînd cu luna iulie 
pregătirea pentru examenul 
de admitere în facultate se va 
intensifica, deci. Dar, pină a-, 
tunci mai sînt 7 săptămîni, 
timp care, de asemenea, nu 
trebuie pierdut. In zilele în 
care nu se ține curs, oare nu 
se mai poate face nimic pen
tru pregătire ? Experiența a 
dovedit că, dimpotrivă, se 
poate fructifica fiecare oră li
beră, găsindu-se totodată și 
formele adecvate. Studiul, a- 
profundarea materiei. se 
poate continua chiar în în
treprindere, după programul 
de lucru. La Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie", de pildă, 
unde candidează pentru stu
denție un număr mare de ti
neri, ca și într-o serie de alte 
întreprinderi din Capitală, se 

nului. Acest lucru este pe de
plin realizabil. Propria noas
tră experiență ne-a dovedit-o. 
Iată, nu mai departe în această 
perioadă, aproape toți tinerii 
elevi seraiiști au concediu de 
studii. Este, firește, greu să 
ne lipsim de aportul adus in 
producție de peste 100 de ti
neri. Colectivul uzinei supli
nește această lipsă, cu dra
goste, cu toată înțelegerea. C 
fac aceasta pentru tovarășii lor

Specialiștii uzinei — 
din rindul muncitorilor!

de muncă care învață, pentru 
că s-au obișnuit să privească 
în perspectiva anilor, in viitor, 
așa cum ne-am obișnuit noi 
toți să privim. Noi toți avem 
convingerea că oamenii aceș
tia vor da uzinei înzecit față 
de ceea ce pot da astăzi. Și 
avem nevoie de acest aport în
zecit. Sarcinile uzinei cresc, 
cresc exigențele față de pro
dusele care le dăm, tehnica se 
dezvoltă cu pași repezi. Or, 
tuturor acestora noi trebuie 
să le facem față printr-o pre
gătire mereu superioară. Co
lectivul uzinei noastre a înțe
les acest lucru și manifestă 
toată grija pentru acei care 

organizează ore de consultații 
și meditații conduse de ingi
neri. La aceste ore — aflăm ' 
de la comitetul U.T.M. al Ate
lierelor C.F.R. „Grivița Ro
șie" - participă mulți din
tre tinerii muncitori care vor 
merge la facultățile tehnice. 
Printre ei se numără lăcătu
șul Ovidiu Ionaș, turnătorul 
Gh. Irimia, ajustorul Oprea 
Berceanu etc. Ei iși clarifică 
în acest fel încă din cursul 
săptămînii o serie de proble
me ivite la ultima lecție ți
nută la institut. La lecția ce 
urmează și în care se va face 
recapitularea, viitorii studenți 
se vor prezenta astfel bine 
pregătiți.

Pasiunea și seriozitatea cu 
care tinerii muncitori de la 
Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie" ca și de la „Electro- 
far", „Grigore Preoteasa* etc. 
se pregătesc pentru examen, 
ne întăresc convingerea că es 
vor reuși să intre în majori
tate pe porțile facultăților.

AUREL GEORGESCU

Toți tinerii
de pregătirela cursurile

Tinerii muncitori ai între- 
rinderilor clujene se în
dreaptă in număr tot 

mai mare spre școlile serale, 
spre facultăți. Și anul acesta 
o nouă serie de tineri se pre
gătește să pornească pe dru
mul școlii serale sau al studen
ției. Pentru aceștia, cu luni in 
urmă s-au deschis cursuri de 
pregătire. Direcțiunile școlilor, 
cadrele didactice, în colabo
rare cu conducerile întreprin
derilor, ajutați de organizațiile 
U.T.M. s-au străduit să asigure 
acestora condiții bune de pre
gătire. Astfel s-a făcut in ge
neral o bună repartizare pe 
schimburi pentru ca tinerii să 
poată urma cursurile, s-au asi
gurat săli de clasă, mater.aî 
didactic etc. La Uzinele „lanoș 
Herbak" s-au organizat cursuri 
de pregătire și dimineața ȘÎ 
după amiază, pe schimburi, 
pentru ca tinerii să le poată 
frecventa cu regularitate, să-și 
poată îndeplini in același timp 
și sarcinile de producție.

învață. Ai să intilnești adesea 
la școală pe secretarul organi
zației de partid dintr-o secție, 
un membru din comitetul 
U.T.M., sau un tovarăș din co
misia de selecționare stind de 
vorbă cu directorul școlii, cu 
dirlginții, cu profesorii, sco- 
țîndu-și din catalog notele ti 
nerilor. Ai să auzi in adună
rile comuniștilor sau ale ute- 
miștUor discutîndu-se despre 
învățătura ceior de la serai.

Ghîțâ Nicolae 
director al Uzinelor 

„Klement Gottwald"

Ai să intilnești o scenă coti
diană in uzină — un inginer, 
un tehnician „meditator" după 
orele de producție lingă ele
vul pe care-1 meditează, între- 
bindu-1 cum mai stă cu lecțiile, 
ajutindu-1 să învețe. întregul 
colectiv urmărește munca ele
vilor și studenților. Și nu pu
ține ii sint satisfacțiile. Pină 
acum media generală a sera- 
liștilor este peste 7, iar cori- 
jenții ii numeri pe degete.

Muncitorii care iși perfec

Viitorii seraiiști de Ia AteliereleC.F.R. „Grivița Roșie" se sfătu iese cu tovarășul Nicolae Teo- 
dorescu, locțiitorul secretarului comitetului U.T.M.

In recrutarea și selecționarea 
viitorilor seraiiști o contribuție 
însemnată și-a adus-o și comi
tetul orășenesc U.T.M. La în
drumarea comitetului orășenesc 
de partid, în baza experienței 
acumulate in anii trecuți, co
mitetul orășenesc U.T.M. a în
drumat organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi să ajute comisiile 
de selecționare in mobilizarea 
cit mai multor tineri care să 
devină elevi, în urmărirea pre
zenței lor la cursurile de pre
gătire și ajutorarea lor in stu
diu.

Anul acesta, în orașul Cluj au 
fost selecționați peste 500 de 
tineri din diferite întreprinderi 
care au nevoie să participe la 
cursurile de pregătire. Un ajutor 
efectiv au dat comisiilor de 
selecționare mai ales organiza
țiile de bază U.T.M. de la Uzi
nele „lanoș Herbak", Atelierele 
de reperat imaterial rulant „16 
Februarie”, întreprinderile „Uni
rea", „Tehnofrig" și altele. Era 

ționează continuu pregătirea 
ca elevi la seral sau intr-o 
altă formă de ridicare a cali
ficării, dovedesc o răspundere 
mult mai mare pentru ceea ce 
produc, pretențiile față de pro
pria lor muncă au crescut. Tî- 
nărul cu un nivel ridicat de 
cultură înțelege de ce i se cere 
să producă numai lucru de ca
litate, el privește mai departe 
de norma pe care o îndepli
nește.

Ținind seama de numărul 
tot mai mare de tineri care 
invață, ne-am propus ca, pe 
măsură ce trec anii, să ne 
completăm necesarul de cadre 
de specialiști cu ingineri for
mați din rindul muncitorilor 
noștri. In aceștia ne punem 
mari nădejdi. Au crescut in 
uzină, s-au legat de ea prin 
toate fibrele, au primit încre
derea unui întreg colectiv de 
muncitori care i-a trimis să 
învețe, acest colectiv i-a ur
mărit zi de zi cum învață, i-a 
sprijinit. Reintrarea lor în 
uzină înseamnă doar reluarea 
muncii, de data aceasta ca in
gineri, dar ca ingineri care

de așteptat, însă, ca de a- 
cum încolo, după ce s-a făcut 
selecționarea tinerilor, organiza
țiile U.T.M. să se ocupe serios 
de problemele viitorilor seraiiști. 
Foarte multe organizații U.T.M. 
ale întreprinderilor clujene ou 
făcut acest lucru. Din păcate, 
însă, în activitatea unor cursuri 
de pregătire au început să a- 
pară și unele neajunsuri. Este 
vorba mai ales de frecvența 
slabă la cursuri a unor tineri 
muncitori. Unii tineri, cum sînt 
Ileana Halek, Anq Bolteanu, 
Ștefan Constandi, ilie Banciu și 
Gavril Budișan de la Uzinele 
„lanoș Herbak" au început să 
lipsească de la cursuri, soco
tind greșit că se vor descurca 
și fără a veni zi de zi să au
dieze lecțiile ajutătoare pre
date de profesori. Alți tineri, 
de Ia T.R.C.L. și „Flacăra con
fecții", absentează de la 
cursuri pentru că întreprinderile 
nu le-au creat cele mai bune 
condiții să poată frecventa 
cursurile cu regularitate.

Organizațiile U.T.M. din ace
ste întreprinderi poartă o mare 
vină pentru aceste deficiențe 
care se manifestă încă în acti
vitatea cursurilor de pregătire. 
Ele trebuiau să discute îndea
proape cu acei tineri care ab
sentează, să le arate cit de 
mult valorează pentru ei parti
ciparea la cursurile de pregă
tire, sprijinul competent al ca
drelor didactice care predau 
la aceste cursuri. De asemenea, 
era necesar ca organizațiile 
U.T.M., pe baza unui studiu a- 
tent al condițiilor existente în 
întreprinderi, să propună con
ducerilor întreprinderilor cum 
să-i repartizeze pe unii tineri 
pe schimburi astfel ca ei să 
poată urma regulat și cursurile 
de pregătire.

Din întreprinderile clujene cu 
plecat foarte mulți tineri mun
citori la facultăți, Anul acesta, 
alți zeci de tineri se pregătesc 
să facă acest pas. Față de ei 
se manifestă toată grija. Sînt 
însă și unele comisii de selec
ționare care lucrează greoi in 
ce privește selecționarea viito
rilor studenți, întirzlind alcătui
rea formelor necesare. Pe de

cunosc fiecare colțișor *1 
uzinei, n-au nevoie de aco
modare, de familiarizare cu 
colectivul, cu munca. Colecti
vul ii socotește de ai casei, ii 
prețuiește. Aceasta inseamnă 
foarte mult pentru uzină. De 
aceea, nici un efort nu este 
prea mare pentru a le asigura 
tinerilor celor mai merituoși 
toate posibilitățile să invețe, 
pentru a-i ajuta. Sub condu
cerea organizației de partid 
s-a reușit ca in uzina noastră 
să se încetățenească o bună 
tradiție in acest sens.

Ne-am obișnuit să spunem 
„elevii uzinei", „studenții uzi
nei". Ne-am obișnuit să trăim 
în fiecare an, alături de ei, eve
nimentul Încheierii unui an 
școlar sau universitar, să-i în
soțim cu gindui și îndemnul 
pe acei care se pregătesc să 
pornească pe drumul școlii se
rale sau al studenției. Și cu 
cit sînt mai mulți aceștia, cu 
atit mindria noastră este mai 
mare. Este mindria justificată 
a întregului colectiv de a-și fi 
îndeplinit o sarcină importan
tă încredințată de partid : în
drumarea tinerilor muncitori 
din uzină spre învățătură, 
formarea unor specialiști de 
nădejde din rindul acelora 
care au trecut prin admirabila 
școală a producției.

Foto ; S. NICULESCU

altă parte, se fac și unele gre
șeli privind selecționarea viito
rilor studenți, așa cum s-au in- 
tîmplat lucrurile la Uzinele „la
noș Herbak". Uzina recrutează 
tineri pentru a-i trimite ca 
bursieri ai săi la facultate, din 
alte întreprinderi — de la „Uni
rea", „Carbochim", „Porțelanul" 
~ care n-au nici o contingență 
cu profilul întreprinderii respec
tive. Uzina „lanoș Herbak" are 
atjția tineri bine pregăt'ți, care 
merită să fie trimiși bursieri la 
facultate. De ce se apelează 
atunci la alte întreprinderi ? 
Organizația U.T.M. a uzinei ar 
fi trebuit să vină la comisia de 
selecționare să-i recomande pe 
acei tineri din uzină care me
rită și îndeplinesc condițiile să 
devină studenți.

Se știe că organizațiile 
U.T.M. au un rol deosebit în 
sprijinirea activității ce se des
fășoară pentru recrutarea și 
pregătirea viitorilor seraiiști și 
studenți. Organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile clujene, în
drumate de comitetul orășe
nesc U.T.M. trebuie să-și înde
plinească mai bine acest rol. 
Comitetul orășenesc U.T.M.- 
Cluj trebuie să îndrume organi
zațiile U.T.M. să se ocupe cu 
mai multă grijă de frecvența 
la cursuri q tinerilor muncitori. 
Acolo unde tinerilor nu li s-au 
creat cele mai bune condiții 
să poată frecventa cursurile, 
organizațiile U.T.M. să vină cu 
propuneri la conducerea între
prinderii cum să fie organizați 
acești tineri in schimburi cores
punzătoare, să caute să nu-î 
supraîncarce cu sarcini în afara 
muncii lor în producție. De ase
menea, organizațiile U.T.M. tre
buie să contribuie mai mult 
la organizarea întrajutorării la 
învățătură a tinerilor la locul 
de muncă. In acest scop, tre
buie solicitați tinerii ingineri și 
tehnicieni, care să dea consul
tații, să conducă grupele de 
învățătură. Toate aceste pro
bleme privind asigurarea unei 
bune pregătiri a viitorilor sera
iiști și studenți, trebuie șă stea 
mai mult în centrul atenției Co
mitetului orășenesc U.T.M.-Cluj.

I. LAURENȚIU



Pe urmele materialelor publicate Fotbal

categoriei

Bega — sursă de inspirație pentru un viitor artist plastic.

Foto : V. CONSTANTINESCU

★
Campionatul

iuliini la 
echipa R.

echipei lugo-«
P.

rești a învins cu scorul ă» 4-5 
(3-0) pe Metalul Tîrgovițte. 
Punctele au fost realizate da 
Georgescu (2), I. lonescu și 
Balint.

Concursul 
cultural'Sportiv 

al tineretului

Pagina specială publicată 
în ziarul „Scînteia tine- 
retului** nr. 3706 intitu

lată „Tot ce producem — fără 
cusur !“ a constituit un prilej 
de bucurie pentru toți tinerii 
de la Uzinele „Vasile Tudose**- 
Colibași. Ne-am bucurat pen
tru faptul că ziarul populariza 
larg succesele obținute de bri
găzile de producție ale tine
retului din uzina noastră în 
întrecerea pentru îmbunătăți
rea continuă a calității pro
duselor.

Capitolele paginii purtînd 
subtitlurile „Cuvinte de lau
dă pentru fruntași" și „Exa
menul a fost trecut" au sti
mulat la tinerii muncitori, in
gineri și tehnicieni din sec
toarele uzinei noastre dorința 
înflăcărată de a urma exem
plul tinerilor fruntași în mun
că din brigăzile conduse de 
Alexandru Chiru, Ion Slavic, 
SÎtoncu Gheorghe și Voicu 
Ian, care zi de zi dau produse 
mai multe, mai ieftine și nu
mai de calitate superioară.

Pagina dedicată de „Scîn- 
teja tineretului" activității 
brigăzilor de producție ale 
tineretului din Uzinele „Vasile 
Tudose" a constituit însă și un 
nou prilej de a analiza felul 
în care organizația U.T.M. a 
mobilizat pe tinerii metalur- 
giști de la Colibași la între
cerea socialistă pentru îmbu
nătățirea continuă a produse
lor.

Capitolele paginii intitulate: 
„Dar învățătura ?“ și „Cori- 
jenți la disciplina de bază" în 
care se dezbăteau cu profun
zime unele din lipsurile exis
tente în activitatea comitetu
lui U.T.M. al Urinelor „Vasile 
Tudose" cum sînt : slaba or
ganizare a cursurilor de ridi
care a calificării profesionale 
a tinerilor, insuficienta gene
ralizare a experienței bune, a 
celor mai înaintate metode de 
muncă și organizare, folosite 
de brigăzile fruntașe și altele, 
au constituit tema unei șe
dințe plenare a comitetului 
U.Ț.M. al urinelor noastre.

însușindu-și pe deplin cri
tica făcută de ziar, comitetul 
U.T.M. a luat cu ocazia aces
tei ședințe plenare o serie de 
măsuri care au fost aplicate 
operativ-.

Pentru îndrumarea con
cretă a muncii brigăzilor 
de producție ale tineretu
lui, comitetul U.T.M. al Uzi
nelor Vasile Tudose" a făcut 
Î8 judicioasă repartizare a 
membrilor săi pe organizații 
de bază U.T.M. și pe brigăzi 
de producție. Astfel, fiecare 
membra al comitetului U.T.M. 
al urinei a primit sa: 
a ajuta pe unul sau 
ponsabili 
ducție ale tineretului 
tocmească 
în care să fie prevăzute obiec
tive concrete legate de pro
blemele majore ridicate de 
procesul de producție.

Urmînd sugestiile făcute de 
ziar, comitetul U.T.M. a pro
pus conducerii Uzinelor „Va
sile Tudose" reorganizarea 
cursurilor de ridicare a cali
ficării profesionale. Propune
rea a fost însușită. în pre
zent formele de învățămînt 
profesional s-au reorganizat 
în raport cu specificul fiecă
rui loc de muncă, cu gradul
de pregătire tehnică a cursan- 
ților. Ele cuprind în prezent 
un număr cu mult mai mare 
de tineri. Planurile tematice 
ale cercurilor de ridicare a ca
lificării profesionale sînt acum 
axate pe teme de o importan
ță deosebită în introducerea 
tehnicii noi, în răspîndirea 
celor mai avansate metode de 
muncă.

Tot în scopul ridicării tutu
ror brigăzilor de producție 
ale tineretului din uzina noas
tră la nivelul brigăzilor frun
tașe, periodic, comitetul 
U.T.M. organizează schimburi 
de experiență și demonstrații 
practice pe secții și ateliere.

Pentru descoperirea și în
lăturarea operativă a lipsuri
lor din activitatea brigăzilor 
de producție ale tineretului, 
comitetul U.T.M. al uzinelor 
noastre a luat măsuri pentru 
o mai atentă îndrumare a 
posturilor utemiste de con
trol. Pentru fiecare post 
U.T.M. de control s-a stabilit 
un plan de activitate în care 
au fost prevăzute raiduri pe
riodice pe teme importante 
cum sînt: combaterea lipsei 
de atenție față de calitate, 
combaterea indiferenței față 
de învățămîntul profesional și 
altele.

Măsurile luate de comitetul 
U.T.M. al Urinelor 
Tudose" în urma publi 
.Scînteia tineretului” a 
intitulată „Tot ce producem 
— fără cusur !” au făcu: ca 
în scurt “imp sctiviiâtcâ celor 
50 de brigăzi de producție ale 
tineretului din urina noastră 
să se îmbunătățească, au con
tribuit la o largă mobilizare 
a tinerilor metalurgîțti de la 
Colibași în întrecerea socia
listă pentru produse de cea 
mai bună calitate.

Sintem convini 
viitor ..Scinteia 
va acorda aceeași 
tirității tinerilor 

asile Tudose”

Aniversarea 
Theodor Diamant

Va

i că și pe 
tineretului” 
atenție ac- 
de la Uzi

nele „Vasile Tudose'-Colibași, 
publieînd articole care să ne 
fie de un real ajutor în acti
vitatea noastră.

In întreaga țară întrecerile 
desfășurate plnă acum In ca
drul primei etape a concursului 
cultura!-sportiv al tineretului au 
cunoscut un frumos succes. Con
cursurile acestei etape au fos> 
prelungite pinâ la 30 iunie ur- 
mind co etapa a 11-a interaso- 
ciații sa se desfășoare intre 1 
iulie și 15 august. Etapa a lll-a 
raională seu orășenească va a- 
vea loc la dotele fixat» inițial : 
19-24 august.

Succesul rugblștiior 
noșfri în „Cupa Păcii"

Echipa selecționată de rugbi 
a R.P. Romine a debutat cu 
un frumos succes in eea de-a 
IlI-a ediție a competiției in
ternaționale „Cupa Păcii" 
care a programat miercuri 
primele două intilniri. Jucind

Miercuri seara la Casa oa
menilor de știință din Capi
tală a avut loc o adunare or
ganizată de secția de științe 
economice, filozofice și juri
dice a Academiei R.P. 
mîne consacrată aniversării 
150 de ani de la nașterea 
ditorului romîn Theodor 
mant, socialist utopic.

Cuvîntul introductiv a 
rostit de prof. Teodor Bugna- 
riu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.. decanul Fa
cultății de filozofie.

Au prezentat comunicări 
prof. Dan Bădărău, — „Socia
lismul utopic la Theodor Dia
mant”, prof. Stanciu Stoian 
— ..Locul lui Theodor Diamant 
în istoria gîndirii pedagogice 
rominești”. conf. N. N. Con- 
stantinescu — ..Locul lui The- 
dor Diamant în istoria gîndi
rii economice din Rominia".

Prin activitatea sa practică 
ți teoretică Theodor Diamant 
rămine una din figurile lumi
noase de gintfitori ai poporu-

Ro- 
a 

gin- ' 
Dia-

fost

(Agerpres)

Numirea ministrului 
R.P. Romine in Yemen

Printr-un decret al Consi- 
liulu: de Stat, tov-. Constantin 
Stănescu. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne 
în Republica Arabă Unită a 
fost acreditat în calitate de 
trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al Republi
cii Populare Romîne și în Re
gatul Mutawakili al Yemenu-

Examinatorii...
(Urmare din pag. I-a)

un muncitor trebuie să știe, în 
genere, să execute corect o 
serie de operații la o piesă. 
Controlorului nu-i este de 
ajuns aceasta. El trebuie să 
cunoască foarte bine produsul 
în ansamblul lui pentru a face 
corelația între toate piesele și 
elementele care intră în alcă
tuirea lui. în urma unei pro
puneri a organizației U.T.M., 
conducerea secției șj comite
tul sindical au organizat 
un curs de ridicare a ca
lificării pentru controlori, 
în programa cursului au fost 
trecute lecții de calcul teh
nic, desen tehnic, 
rea 
trol, 
etc. în plus, noi am 
programa fiecărui 
punct specia 
privire la ultimele noutăți 
privind controlul de calitate. 
Am inițiat, de asemenea, stu
dierea împreună cu controlo
rii tehnici de calitate a celor 
mai bune produse similare de 
pe piața mondială. Cursul se 
ține de 3—4 ori pe lună... Fi
rește toate acestea sînt folo
sitoare. Din 
uzină există 
gur curs de 
carii pentru

aparatajului 
norme și

cunoaște- 
de con. 
STAS-uri 
trecut în 
curs un

informări cu

păcate, însă, în 
numai acest sin- 
ridicare a califi- 
controlori.

Ne-a mirat faptul că toc
mai unii dintre conducătorii 
secției turnătorie acordă încă 
o mică importanță pregătirii 
controlorilor de calitate. „Ce 
să mai învețe ?“ spun ei. Oare 
într-adevăr controlorii nu 
mai au ce învăța ? Realitatea 
e că la secția turnătorie atît 
tovarășii din conducerea sec
ției cît și membrii comitetu
lui U.T.M. au neglijat, să se

♦

Lectorat muzical

COMITETUL U.T.M. 
AL UZINELOR 

VASILE TUDOSE

ircina de 
doi res- 
de pro- 
să-și in- 

programe de lucru

de brigăzi

Noua școală medie mixtă din Filiasi, regiunea Oltenia,
Foto : AGERPRES

La Casa de cultură din 
Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin" din Capitală a 
fost organizat un lectorat mu
zical. In fiecare vineri după- 
amiază au loc aici conferințe 
pe teme muzicale urmate de 
audiții pe discuri și bandă de 
magnetofon. Programul cu
prinde trei cicluri : muzică 
simfonică, interpreți celebri și 
muzică populară și ușoară. La 
încheierea fiecărui ciclu va 
avea loc cite un concurs „Cine 
știe, câștigă".

Cinematogiade
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 PIERDUTĂ : 
Timpuri Noi; POVESTEA TI
NERILOR CĂSĂTORIȚI : Ti
neretului ; KER OGLl (cine
mascop) : înfrățirea între po
poare, 30 ~
ELITO LINDO : 
Vasile 
Mai ; I 
Martie ;

Decembrie ; CI- 
Gh. Doja, 

Roaită. Al Sahia, 1 
MOULIN ROUGE : 8

IVISULIC ; TOATĂ LUMEA 
RÎDE, CÎNTĂ ȘI DANSEA
ZĂ : Al. Popov, 8 Mai. Olga 
Bancic. Aurel Vlaicu ; VIRAJ 
IN 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 : 
Munea ; LADY HAMILTON : 
Moșilor ; ODATĂ IN VIAȚA : 
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 VÎENA : 
G. Coșbuc; SABIE ȘI ZAR : 
G. Bacovia ; VOLGA-VOLGA: 
B. Delavrancea.

— Despre Divertismentul 
rustic de Sabin, Drăgoi, piesa 
de început a viitorului con
cert, știu că este o suită alcă
tuită din citeva miniaturi (Co
lindă, Doină, Bocet, Dans, Cîn- 
tec de nuntă) în care autorul 
valorifică creator, într-un lim
baj armonic și orchestral a- 
decvat, o melodică de auten
tică esență populară.

— Scrisă acum aproape pa
tru decenii, lucrarea compozi
torului folclorist Sabin Dră- 
goi a devenit, ca să spunem 
așa, o piesă „clasică" în ceea 
ce privește direcționarea mu
zicii noastre pe făgașul realis
mului și caracterului național, 
direcționare strălucit inițiată 
de Rapsodiile enesciene. De
altfel — fapt semnificativ — 
compoziția romînească din a- 
propiatul program al Filarmo
nicii a fost distinsă în anul 
1928 cu „Premiul George E- 
nescu".

— Cînd ascult melodiosul 
Concert pentru vioară și or- 
chestă de Beethoven, și-l com
par. de pildă cu „Eroica" ori 
cu „Simfonia destinului" sint 
uimit de splendoarea lirică, 
grațioasă, senină, încintătoare, 
a acestei capodopere și mă în
treb cum de a putut răsări o 
floare de artă atît de deli
cată în preajma unei „simfo
nii de stîncă" cum este a cin-

cea scrisă în aceeași perioadă 
(1806—1807) ?

Dar. fiindcă despre Beetho
ven am mai discutat în ulti
ma vreme, prefer să-mi vorbiți 
de Simfonia in sol mi
nor de Mozart, care se va ciu
ta după pauză, Cînd a fost ea 
concepută ?

— Dacă îți voi spune pur 
și simplu, că datează din anul 
1788, cînd Mozart a dat la 
iveală, pe lingă alte lucrări 
trei simfonii — ultimele: a 
39-a, a 40-a (pe care o vom 
asculta) și al 41-a ,,Jupiter" nu 
e deajuns. Interesant este de 
aflat că această „trilogie sim
fonică finală" plină de varie
tate, de adincime, de conținut, 
care a anticipat simfonismul 
beethovenian, s-a născut nu
mai în șase săptămîni, în vara 
lui 1788.

— Lucrarea are patru părți, 
desigu ■.

— Prima.
deschide 
cere, cu 
tată d« 
dantele,
in stil imitativ, 
tură melodică ce pornește de 
la un motiv al violelor. A- 
ceastă parte lentă, cantabilă, 
atinge la un moment dat 
culmi de un intens dramatism 
pentru ca în cele din urmă 
să revină la o atmosferă li-

niștită. Menuetul, partea a 
treia, păstrează numai carac
terul exterior, aparent, al ve
chiului dans simfonizat de 
clasici. In Simfonia lui Mo
zart, el este investit cu un po-

In programul 
Filarmonicii bucureșfene 
Sabin Drâgoi:

Divertisment rustic 
Beethoven:

Concertul pentru vi
oară și orchestră 

Mozart:
Simfonia

Weber:
Uvertura
Freischutz
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la opera

la examen
ocupe de pregătirea 
controlori. Exemple 
se întîlnesc și in alte secții 
ale uzinei (la vane, lanț 
Rotary, sculerie).

tinerilor 
similare

Dacă organizația 
U. T.M. ar lua măsuri..

La examenul ....examinato
rilor” au răspuns de fapt nu 
numai controlorii de calitate 
ci și organizațiile U.T.M. din 
secții și ateliere, organizația 
U.T.M. din uzină. De ce ? 
Fiindcă din cei 131 de contro
lori de calitate cîți sînt în 
Uzinele metalurgice din Tîr- 
goviște peste 70 sint tineri. Un 
calificativ bun cu ocazia 
„examenului-* l-a primit or
ganizația U.T.M. de la secția 
racorduri speciale. Cursul de 
ridicare a calificării a fost 
organizat la propunerea tine
rilor.

Nu toate organizațiile 
U.T.M. au dovedit insă preo
cupare pentru munca și pre
gătirea tinerilor controlori de 
calitate. Cu cîtva timp in ur
mă, s-a constatat că unii din
tre tinerii controlori de la ate
lierul de prelucrare lăsau să 
treacă piesele fără a le supu
ne unei verificări exigente. 
De aceea muncitorii de la 
mcntaj-vane întîmpinau greu
tăți la asamblarea diferitelor 
piese.

Se pune în mod logic, în
trebarea : s-au ocupat organi
zațiile U.T.M. de la atelierele

prelucrare și montaj-vane de 
educarea tinerilor controlori ? 
Se pare că acest lucru a fost 
neglijat. Posturile utemiste 
de control au uitat la rîndul 
lor de munca controlorilor. în 
adunările generale U.T.M. din 
aceste ateliere nu s-a discu
tat niciodată despre munca 
tinerilor controlori.

Cum a sprijinit comitetul 
U.T.M. pe uzină organizațiile 
U.T.M. privind îndrumarea și 
educarea tinerilor controlori ? 
De ce n-a fost 
experiența bună 
secții ? Am pus 
bări tovarășului 
colae, secretarul 
U.T.M.

— Noi ne-am 
spus dinsul, că e bine să lă
săm organizațiile U.T.M. de 
secție să-și desfășoare singu
re activitatea și numai dacă 
au unele greutăți să apeleze 
la noi. De aceea nu ne-am 
interesat. N-am vrut să le 
știrbim autoritatea...

Este clar că o astfel de în
țelegere a muncii de îndru
mare a organizațiilor din sec
ții de către comitetul U.T.M. 
pe uzină este greșită. Fără ca 
membrii comitetului U.T.M. 
să execute sarcinile ce le re
vin membrilor birourilor pe 
secții este necesar ca ei să 
desfășoare o largă activitate 
de cercetare și generalizare a 
experienței bune, ajutînd în 
mod concret în munca de fie
care zi organizațiile U.T.M. 
din secțiile uzinei.

stadionul „Slovan 
Bratislava cu echipa R.P. Po
lone, rughiștii romîni au re
purtat o meritată victori» cu 
scorul de 2V-6 (8—6). Prima 
repriză a jocului a fost mai 
echilibrată, echipa poloneză 
apărîndu-se foarte bine. Sco
rul a fosț desehis în minutul 
32 de către Sa va care a „cul
cat” balonul in terenul de țin
tă. transformarea fiind impe
cabil executată de Penciu. 
Apoi, rugbițtii romîni au mă
rit scorul la S—8 datorită lui 
Vusek. Echipa poloneză a în
scris cele 6 puncte prin Ja- 
nossi care a transformat două 
lovituri de pedeapsă. După 
pauză echipa romlnă a domi
nat categoric impunîndn-se 
prin rapiditatea șarjelor. Pen
ciu a fosț cel mai bun jucă
tor al echipei înscriind cele 
mai multe puncte : 9. Alături 
de el s-au mai remarcat Rusu, 
Vusek și Căpușan.

La Praga. echipa R.S. Ceho
slovace a învins cu scorul de 
16—10 (6—5) echipa R.D. Ger
mane. Vineri Ia Brno echipa 
R.P. Romîne întîlnește echipa 
R.D. Germane.

★
Echipa de rugbi Lokomotiv 

Leipzig și-a continuat turneul 
în țara noastră jucind miercuri 
pe stadionul din Giulești cu 
echipa Rapid. Rugbiștii bucu- 
reșteni au repurtat victoria cu 
scorul de 15-9 (3-6).

★
In inlilnirea de fotbal care 

a urmat echipa Rapid Bucu-

Echipa Hajduk Split ți.a a- 
minat turneul in țara noastră, 
deoarece cîțiva din jucătorii 
acestei formații au fost selec
ționați in lotul 
slaviei care va 
iunie ia Belgrad 
Polone.

A 
de fotbal continuă duminică. 
In Capitală se va desfășura 
un singur joc: Progresul— 
Corvinul Hunedoara (Stadio
nul Republicii, ora 11.13). în 
provincie au loc următoarele 
intilniri : Minerul Lupeni— 
C.C.A. ; Știința Cluj—Rapid ; 
Știința Timișoara—Steagul Ro
șu ; Dinamo Bacău—C.S.5LS. 
Iași și Petrolul Ploiești -— U.T. 
Arad.

★
In cadrul 16-zecimilor „Cu

pei R.P.R.-r la fotbal miercuri 
s-au disputat in țară 3 întîl- 
niri soldate cu următoarele 
rezultate : Mediaș : Steagul 
Roșu Brașov — Mureșul Tg. 
Mureș 6-1 (3-1) ; Pașcani : Pe
nicilina lași - Laminorul Ro
man 1-0 (după prelungiri); 
Sibiu : Corvinul Hunedoara — 
Arieșul Turda 1-1 (după pre
lungiri). Acest meci urmează 
să se rejoace.

generalizată 
existentă în 

aceste între- 
Didițoiu Ni- 

comitetului

gîndit, ne-a

Articole din cauciuc

Zilele acestea la 
Fabrica „Anticoroziv" 
din Capital a intrat 
in funcțiune o linie 
pentru fabricarea 
saltelelor și pernelor 
din cauciuc spon- 
g'os. Procesul tehno
logic de 'abricație 
este in mare măsură 
automatizat.

Primele saltele și 
perne au fost trimise? 
zilele acestea nouiffi 
complex turistic Oeța

spongios
Mc mo i-a.. Tot din 
cauciuc spongios se 
produc perne 'feentru 
scaunele auto
buze, troleibuze, trac
toare, pentru va
goane -âe călători 
etc.

Tapițeria din cau
ciuc spongios este 
•nJCilt superioară ce
lei obișnuite, are o 
durată de utilizare 
mai mare și se reali-

zeeză le un pzeț de 
cost mai redus.

In prezent Ic e- 
ceastâ întreprindere 
se află în probe me
canice cea de a 
doua linie de fabri
cație. Intrarea in 
producție a acestei 
linii va contribui Io 
lărgirea gamei de 
articole din cauciuc 
spongios produse în 
țara noastră.

(Agerpres)

VINERI 26 MAI

la cinematograful „PATRIA"
NOUL FILM SOVIETIC

fremătătoare, se 
fără nid o introdu- 
tema principală cîn- 
violinele prime. An
core urmează începe 

intr-o țesă-

tențial emoțional copleșitor, 
exprimînd o suferință tragică 
pe alocuri. Trioul, secțiunea 
centrală a Menuetului rămine 
însă suav, duios, unduitor. Fi
nalul simfoniei ascunde con
flicte puternice care se relevă 
din plin în partea de dezvol
tare a materialului tematic.

— în ce formă muzicală este 
elădit ?.

Centenarul
In cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, Comi
tetul național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă, Insti
tutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și 
Comisia națională a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O. au 
organizat miercuri după-amia- 
ză, în sala Casei universitari
lor din București, o manifest 
tare consacrată aniversării a 
100 de ani de la nașterea ma
relui scriitor indian Rabin
dranath Tagore.

La festivitate au participat 
membri ai Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, oa
meni de știință și cultură, 
muncitori. studenți indieni 
care învață in țara noastră și 
alții.

Au fost de față A. R. Deo, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Indiei la București, și

lui Tagore
alți membri ai corpului diplo
matic.

După cuvîntul introductiv 
rostit de acad. Mihai Beniuc, 
prim-secretar al Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romini, 
membru al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, 
tov. Al. Buican, vicepreședinte 
al Institutului 
relațiile 
tatea, a 
de salut 
publicii 
sad și primului
Indiei, J. Nehru, adresate ce
lor care sărbătoresc în întrea
ga lume pe Rabindranath Ta
gore.

Despre personalitatea și o- 
pera marelui scriitor indian a 
vorbit poetul Marcel Breslașu. 
A urmat proiectarea unor fil
me indiene 
și activității 
Tagore.

romîn pentru 
culturale cu străină* 
dat citire mesajelor 
ale președintelui Re- 
India, Rajendra Pna- 

ministru al

consacrate vieții 
lui Rabindranath 

(Agerpres)

Consfăiuire privind Înșiruirea practică 
în producție a elevilor

„M. Eminescu"
Școala medie nr. 1 „N. Băl
cescu-- din Rîmnicu Vîlcea și 
Școala medie din Cîmpia Tur- 
zii au avut loc dezbateri.

Participanții la consfătuire 
au vizitat totodată o serie de 
uzine și întreprinderi din Ca
pitală unde fac instruirea 
practică în producție, o zi pe 
săptămînă, elevi ai unor școli 
medii bucureștene.

La Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii s-a desfășu
rat marți și miercuri o cons
fătuire consacrată analizării 
rezultatelor obținute de cele 
46 școli medii din țară care 
au experimentat anul 
instruirea practică în 
ție a elevilor.

Pe baza referatelor
tate de Școala medie nr. 18

din Capitală,

acesta 
produc-

prezen-

M U ZI C
In formă de sonată, ca și 

părțile întîia și a doua, de alt
fel.

— N-ați vrea să ne dați cî- 
teva lămuriri în privința a- 
cestui tip de construcție so
noră atît de frecvent folosit ? 
De pildă, m-a întrebat cineva 
cum se explică faptul că so
natele nu seamănă între ele 
de vreme ce sînt concepute 
în aceeași formă, după ace
leași reguli stricte...

- Aceste reguli, nu înseam
nă un cadru fix. Forma 
nată reprezintă un 
creator dimensionat, 
turat, echilibrat în 
cu conținutul de idei 
timente ce se cere exprimat 
muzical la un moment dat, 
într-o lucrare de sine stă
tătoare sau într-o parte din- 
tr-o lucrare, instrumentală 
sau simfonică, 
facem deosebire 
nată, ca gen de 
strumentală în trei 
părți, și forma de 
tehnică de făurire a edificiu
lui muzical ce poate fi întîl- 
nită atît în sonate cît și în 
simfonii, cvartete, concerte, 
uverturi etc.

— Uvertura „Freischutz^ de 
Weber, cu care se închide 
viitorul concert al Filarmoni
cii, este ți ea zămislită 
formă de sonată ?,

: de so- 
proces 
struc- 
raport 

și sen-

să 
so- 
in-

Trebuie 
intre 
piesă 
sau patru
sonată ca

ALA
- Da. La 

tund 
vorbesc în legătură cu acest 
tip de construcție sonoră.

Ținem însă seama că Uver
tura construită în formă 
sonată se deschide cu

ea mă gîndeam a- 
cind începusem să-ți

de 
o 

introducere lentă în care ne 
rețin atenția un cor al corni
lor acompaniați discret de in
strumentele cu arcuș.

— Fiind vorba de o uvertură 
de operă, aș vrea să știu în ce 
măsură această piesă simfo
nică se leagă de personaje, 
de situațiile scenice ale spec
tacolului.

— Uvertura „Freischutz" 
este un fel de poem simfonic 
foarte sugestiv care rezumă 
orchestral conflictul și dezno- 
dămîntul operei. Să nu poves
tim acum libretul ei, dealtfel 
destul de complicat, cu multe 
episoade secundare, fiindcă 
înțelegerea uverturii nu e con
diționată de cunoașterea lui. 
Iți voi spune doar că forma 
de sonată căreia i se adre
sează autorul asigură cea mai 
bună exprimare a neliniștii 
eroului principal, un tînăr 
vînător care aspiră la mina 
unei tinere fete, Agatha., al că
rei chip este evocat de melo
dia suavă a clarinetului, una 
din cele mai frumoase melo
dii create de Weber.

EUGEN PRICOPB

„CERUL BALTICEI"

O producție a studioului „Lenfilm"
cu :

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

La cinematografele „Elena Pavel" 
și „23 August", rulează cu succes marele 

film romînesc

„SETEA“
• producție cinemascop a Studioului 

cinematografic „București"



Vizita delegației 
parlamentare 

i omme in Franța DE v.

.t.
rShi .vl r

Omagiu lui
k Gagarin

DIJON 24 - Coresponden
tul Agerpres transmite : Dele
gația grupului parlamentar 
romin pentru relații de prie
tenie Romînia—Franța își con
tinuă vizita de prietenie în 
Franța. In dimineața zilei de 
marți, delegația a vizitat Tea
trul antic din Orange, din a- 
propierea Avignon-ului și Ar
cul de Triumf din Orange, 
ridicat în onoarea victoriilor 
lui Cezar. Cu acest prilej 
acad. Ștefan S. Nicolau și se
natorul Marcel Pellenc au 
rostit scurte cuvîntări.

In după-amiaza aceleiași 
zile; delegația a plecat la 
Chaton-Sur Saone. Aici ea a 
fost salutată de prefectul de
partamentului și de repre
zentanți ai societății „Schnei
der".

Tot în cursul zilei de marți, 
delegația parlamentară romi
nă a plecat spre orașul Dijon, 
unde a fost primită la sediul 
prefecturii de Pierre Dumont, 
prefectul departamentului 
Cote d’or, de canonicul Kir, 
primarul orașului Dijon, ți de 
alte personalități.

Pierre Dumont a rostit o 
cuvîntare de salut. El a urat 
prosperitate poporului romin 
și și-a exprimat speranța că 
prietenia dintre Romînia și 
Franța se va cimenta tot mai 
mult. Prof. Traian Ionașcu a 
rostit o cuvîntare de răspuns.

Președintele de onoare al 
companiei generale TSF., Ta- 
bouis, și Piednoir, director 
general al întreprinderilor, au 
condus apoi delegația parla
mentară română într-o vizită 
la întreprinderile „Bourgog- 
ne-Electronique- din Dijon.

In seara aceleiași zile, dele
gația parlamentară romină a 
participat la un dineu oferit 
în saloanele hotelului „Cha
peau Rouge" de compania ge
nerală a întreprinderilor TSF. 
Dineul a fost prezidat de ca
nonicul Kir. în cursul dineu
lui au rostit toasturi preșe
dintele companiei generale 
TSF, Tabouis și canonicul Kir.

„Colaborarea franco-romină 
— a spus canonicul Kir - ne 
dă posibilitatea să ne cunoaș
tem din ce în ce mai bine. 
Numai punînd relațiile dintre 
țările noastre pe o asemenea 
bază va fi posibil să contri
buim la ridicarea unui edifi
ciu pe care atit unii cît și 
ceilalți vrem să-l înălțăm. 
Este vorba de edificiul păcii".

Au rostit scurte cuvîntări de 
răspuns ministrul R.P. Romi
ne la Paris, Constantin Nicu- 
ță, și acad. George Călinescu.

Ecoul internațional 
al apropiatei intîlniri 

Hrușciov-Kennedy

apropiatei în- 
S. Hrușciov și 
Kennedy, 
există ca și 

izbucnirii 
urmare a 

„Gazet- 
exprimă

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : Presa a- 
mericană continuă să acorde 
o mare atenție 
tîlniri între N. 
președintele J.

Declarînd că
înainte primejdia 
unui război „ca 
unei erori de calcul", 
te and Daily" își 
speranța că „convorbirile din
tre Kennedy și Hrușciov vor 
micșora, poate, această pri
mejdie". „Să sperăm fierbinte, 
scrie ziarul, că nu se va în- 
tîmpla nimic de natură să 
împiedice întîlnirea de la 
Viena". Ziarul „Post Dis
patch", care apare la Saint 
Louis, declară că „esențialul 
este ca cei doi lideri să 
examineze problema dezar
mării".

„Chiar dacă ei se vor re
zuma la primii pași pe calea 
spre o hotârîre asupra elabo
rării metodelor dezarmării, 
subliniază ziarul, Kennedy și 
Hrușciov pot transforma în
tîlnirea lor de la Viena în- 
tr-un eveniment de importan
ță istorică".

★
BAGDAD 24 (Agerpres). — 

Opinia publică din Irak ma-

nifestă un mare interes față 
de apropiata întâlnire dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy. 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Irakului, Hashim Jawad, a 
declarat printre altele unui 
corespondent al agenției 
TASS :

„întîlnirea domnului Hruș
ciov cu președintele Kennedy 
are o însemnătate extrem de 
mare avînd în vedere actuala 
situație internațională com
plicată și recentele eveni
mente internaționale serioase 
ca de exemplu, cele din I.aos, 
Congo, Cuba și din alte re
giuni, al căror rezultat indis
cutabil a fost înrăutățirea 
relațiilor internaționale in
tr-un moment în care opinia 
publică mondială spera în 
reglementarea principalelor 
probleme nerezolvate ca de
zarmarea, încetarea experien
țelor nucleare, lichidarea co
lonialismului.

Sîntem satisfăcuți că cele 
două părți au ajuns la o în
țelegere cu privire la actuala 
întîlnire întrucît, sperăm că 
aceasta va contribui la des
tinderea încordării interna
ționale".

24 (Ager- 
transmite: 

își exprimă 
în legătură 

întâlnire de la

MEXICO CITY 
pres). - TASS 
Presa mexicană 
marea satisfacție 
cu apropiata 
Viena dintre N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și J. Ken
nedy, președintele S.U.A.

„Țările iubitoare de pace, 
adică toate, sau aproape toa
te țările, subliniază ziarul 
„Diario de Mexico", sînt inte
resate în stabilirea unei în
țelegeri reciproce între cele 
mai mari puteri. Noi, cei din 
Mexic, dorim pacea necesară 
progresului, independenței și 
libertății".

BOFlA 24 (Agerpres). Lit 23 
maț în clădirea Operei Popu
lare din Sofia d avut loc o 
adunare festivă a oamenilor 
muncij din capitala Bulgariei, 
organizată in cinstea primului 
cosmonaut din lume, I. 'A. 
Gagarin, care vizitează R. P. 
Bulgaria.

Cu acest prilej i s-a conferit 
Iui luri Gagarin titlul de Erou 
al Muncii Socialiste al R- P. 
Bulgaria și Ordinul Gheorghi 
Dimitrov. I. A. Gagarin este 
primul cetățean străin distins 
cu acest titlu. Totodată el a 
fost ales cetățean de onoare al 
orașului Sofia.

■k
LONDRA 24 (Agerpres). — Sin

dicatul unit al turnătorilor din Lon
dra a hotărît să bată o medalie 
de aur în cinstea performanței 
primului cosmonaut din lume, luri 
Gagarin, care a acceptat propu
nerea de a deveni membru de 
onoare 
ducerea 
23 mai 
mineze 
fost și el turnător, o diplomă de 
felicitare pentru remarcabila 
faptă de eroism.

al acestui sindicat. Con- 
sindicatului a anunțat la 
că intenționează să-i in
tui luri Gagarin, care a

Conferința internațională 
în problema laoțiană

GENEVA 24 (Agerpres). — 
La 24 mai a avut loc cea de-a 
9-a ședință a conferinței in
ternaționale pentru reglemen
tarea problemei laoțiene.

Reprezentantul Uniunii So
vietice G. M. Pușkin, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., care a pre
zidat ședința, a dat cuvîntul 
lui Cen I, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze.

Cen I a sprijinit propune
rile sovietice și a respins pro
punerile americane ca incom
patibile cu acordurile de la 
Geneva din 1954, întrucît ele 
șterg limitele dintre aspectele 
internaționale și interne ale 
problemei laoțiene și urmă-

Declarația șefului delegației 
algeriene la tratativele de la Evian

GENEVA 24 (Agerpres). - 
După cum s-a mai anunțat, în 
seara zilei de 23 mai șeful 
delegației guvernului provizo
riu al Algeriei, Krim Bellkas- 
sem a organizat o conferință 
de presă televizată, în cadrul 
căreia a făcut o declarație în 
legătură cu politica guvernu
lui algerian.

După cum știe întreaga lu
me, a declarat el, poporul al
gerian a pus mina pe arme 
pentru a-și cuceri indepen
dența. Tratativele care au în
ceput la 20 mai la Evian au 
ca obiectiv găsirea unei so
luții pentru hceastă problemă. 
Kr im Bellkasem a explicat că 
poporul algerian înțelege au
todeterminarea ca dreptul de 
a dispune liber de destinele 
sale.

După ce a condamnat ten
tativele cercurilor conducătoa
re franceze de a obține îm
părțirea teritoriului Algeriei, 
sub pretextul apărării intere
selor cetățenilor francezi în 
Algeria, Krim Bellkassem a 
arătat că o astfel de împăr
țire ar împiedica restabilirea 
păcii și ar implica pericolul 
unor crize.

Krim Bellkassem a subliniat 
apoi că poporului algerian tre
buie să i se acorde garanțiile 
necesare pentru exprimarea

nestinjenită a voinței sale. 
După înfăptuirea acestor ga
ranții pacea poate fi stabilită 
prin tratative referitoare la 
încetarea focului.

Explicând în încheiere că 
guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria este adevăratul 

i reprezentant al poporului al
gerian, Bellkassem a subliniat 
că lichidarea regimului colo
nial în Algeria ar contribui la 
instaurarea unor relații fruc
tuoase între Franța și Alge
ria in condițiile respectării 
intereselor reciproce ale 
două popoare libere și 
in drepturi.

Răspunzînd ziariștilor, 
delegație; G.P.R.A. a 
poziția guvernului său în pri
vința hotărârii unilaterale a 
guvernului francez referitoa
re la încetarea „operațiunilor 
ofensive" ale trupelor france
ze în Algeria pe timp de o 
lună. El a scos în evidență 
esența acestei manevre avînd 
drept scop obținerea în fapt 
a capitulării armatei algeriene 
de eliberare națională înainte 
de reglementarea politică a 
problemei algeriene.

La conferința de presă a 
șefului delegației algeriene au 
participat peste 400 
riști.

celor 
egale

șeful 
expus

de zia-

declarat 
capitalei

• tineri din Montgomery (S.U.'A.) a 
unui ziarist, că majoritatea polițiștilor 
statului Alabama fac parte din Ku-Klux-Klan.

I
I

resc de fapt să pună Laosui 
sub un condominium inter
național.

Referindu-se la ideea ame
ricană privind crearea unor 
„organe internaționale care să 
dispună de împuterniciri ne
limitate", Cen I a spus că a- 
ceasta urmărește îndepărtarea 
Comisiei internaționale 
control în Laos, constituită 
conformitate cu acordurile 
la Geneva.

După ce a subliniat lipsa 
temei a afirmațiilor prin care 
se încearcă să se justifice e- 
xistența blocului agresiv 
S.E.A.T.O., Cen I a arătat că 
primejdia care amenință pa
cea și securitatea în întreaga 
Asie de sud-est, inclusiv în 
Laos, este creată tocmai de 
politica de agresiune și ames
tec dusă de S.U.A., este crea
tă de S.E.A.T.O.

Delegația chineză consideră 
că propunerile 
tice trebuie să 
discuțiilor și 
conferință.

A luat apoi 
Koman, ministrul Afacerilor 
Externe al Tailandei.

Președintele a arătat că u- 
nele delegații și-au exprimat 
dorința ca participanților la 
conferință să li se dea posibi
litatea să reflecteze timp de 
2—3 zile la propunerile pre
zentate și, eventual, să pregă
tească propuneri proprii. Dacă 
amînarea ședinței este ne
cesară unor delegații, sîntem 
dispuși să acceptăm aceasta, 
avînd în vedere că astfel se 
va ușura desfășurarea ulte
rioară a lucrărilor conferinței, 
a spus G. M. Pușkin.

★
GENEVA. — La Geneva s-a 

anunțat că la 24 mai A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., va pleca 
cu avionul spre patrie.

de 
în 
de

de

Uniunii Sovie- 
constituie baza 
acordurilor la

cuvântul Tanat

„0 lume fără războaie și colonialism
Conferința Federației tineretului din întreaga Indie

a

Cea de-a doua conferință a 
Federației tineretului din 
întreaga Indie, care a 

luat sfîrșit la Haiderabad, s-a 
desfășurat sub lozinca „O lume 
fără războaie și colonialism". Ti
nerii indieni au vorbit la confe
rința lor despre pacea și priete
nia între popoare, despre nece
sitatea întăririi unității tineretu
lui de pe toate continentele în 
lupta împotriva primejdiei unui 
nou irăzboi, pentru realizarea 
dezarmării generale și totale.

Delegații la conferință au în
tâmpinat cu entuziasm mesajul 
de salut al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat. Decla
rația lui 
F.M.T.D., 
vederea 
tineretului de la Moscova a stir- 
nit un mare interes. Acest fo
rum, a spus el, va fi o mare 
contribuție la cauza întăririi 
prieteniei, colaborării și unității 
tineretului din întreaga lume. 
Forumul este consacrat discu-

tarii problemelor care frăimîntă 
întreaga omenire — menținerea 
păcii, lupta împotriva colonia
lismului, drepturile tineretului, 
progresul științei și tehnicii.

Conferința a adoptat hotărâri 
intr-o serie de probleme inter
naționale. In rezoluția „Tineretul 
și dezarmarea" se propune să 
se organizeze un seminar al ti
neretului din țările Asiei in 
scopul intensificării luptei tinerei 
generații împotriva primejdiei 
de război. Conferința și-a expri
mat solidaritatea cu popoarele

Congoului, Cubei, Algeriei, Ina
nului de vest în lupta lor cu
rajoasă pentru libertate și inde
pendență.

Delegații la conferință au a- 
doptat în unanimitate o telegra
mă de salut adresată primului 
cosmonaut al Uniunii Sovietice, 
luri Gagarin.

Consiliul Național al Federa
ției tineretului din întreaga In
die l-a ales pe Vasudevan Nair 
ca președinte al federației, iar 
pe Sarad Mitro, ca secretar ge
neral.

A. Dar, secretar al 
despre pregătirile in 

Forumului mondial al

Ampla mișcare
a studenților

revendicativă
din Columbia

Afara din Olanda
atomica*

lata o imagine a represiuni
lor brutale la care se dedau 
rasiști; din Uniunea Sud- 
Africană. La Johannesburg o 
demonstrație a muncitorilor 
dintr-o mină de diamante 

este înăbușită în singe

Uniunea Sud - Africană:

pentru reprimarea 
demonstrațiilor 

africanilor
LONDRA 24 Ager?: 

Corespcncem-l «fin 
nesburg al ziarului 
Express- relatează că 
mai, mii de soldați cu 
blindate „Sarazin- au 
în diferite regiuni ale Uniunii 
Sud-Africane 
în așteptarea 
monstrațiilor

In prezent, 
den tul, în Uniunea Sud-Afri- 
cană se află sub arme apro
ximativ 41.000 de soldiți bine 
înarmați.

Au fost mobilizate și for
țele aeriene militare ale Uniu
nii Sud-Africane, care dispun 
de avioane de vînătoare cu 
reacție — ,,Sabre- — scrie în 
continuare corespondentul.

■es'. « 
Johan- 
.JJaily 
la 23 

mașini 
ocupat

poziții de luptă 
grevelor și de- 

africanilor.
scrie corespon-

i

cu arma
24 (Agerpres).HAGA

Corespondentul TASS, O. 
vovarov, transmite : Timp 
trei zile șoselele Olandei 
fes)

Pi- 
de 
au 

străbătute de o impună- 
: coloană de bidcliști. 

motocidiști, demonstranți in 
autobuse și autoturisme care 
protestau împotriva amplasă
rii armelor atomice in Olan
da

Traseul den xxtst: ațzei a în
ceput la VolkeC bază pentru

cu cea
densă a O'aMSf 
Pe Hr.gâ asfixii
cană Susterberg. punctul ter
minus fiind capitala Olandei, 
Amsterdam.

Coloana demonstranților 
era lungă de cițiva kilometri. 
Erau vizibile de la mare dis
tanță lozincile : „Afară din 
Olanda cu arma atomică", 
„Să fie lichidată baza milita
ră Susterberg", „] 
Olandă pașnică", 
să silim guvernul 
de glasul rațiunii, 
minăm să renunțe 
tomică".

In apropiere de 
Amsterdamului, 
barat de un cordon de poli
țiști. Mașini negre ale poliției, 
prevăzute cu megafoane, es
cortau pe demonstranți, anun-

autorităților 
cînd de 

fi șterse 
Felkel 

Susterberg demonstrația 
va intra in oraș. Această 1 
poziție a fost primită de 
monstranți cu exclamații

trece

.Pace și o 
„Olandezi, 
să asculte 
să-l deter. 
Ia arma a-

periferiile 
drumul era

țau dispozițiile 
orășenești : pînă 
pancarte nu vor 
vintele Olanda,

pe 
cu- 

Și 
nu 

dis- 
de- 
de

In capiul» R.S.FRAGA. —
Cehoslovace a sosit Walter Ul- 
bricht, președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, 
și prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

MOSCOVA, — Răspunzînd 
invitației președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, la 24 mai a 
sosit Ia Moscova intr-o vizită 
oficială Abdirașid Șermark, 
primul ministru al Republicii 
Somalia, însoțit de un grup de 
oameni de stat din Somalia.

PRAGA. — în capitala R.S. 
Cehoslovace s-a deschis Con
ferința științifică internațio
nală cu tema „Securitatea Eu
ropei și pericolul pe care il 
implică militarismul german".

ducfele petroliere și șoselele — 
bogățiile ei naționale.

Timpul însă își impune dreptul.

Prevestitori 
ai furtunii

Vampirul 
de oțel

POLIȚIA----- j AMERICANĂ DIN ALABAMA
ÎN EXERCIȚIUL FUNCȚIUNII

(des Ml de ,V< VASILIUJ

pe-e-am întîlnit cu 
trolul venezuelian. 
El curgea de-a lun
gul șoselelor, închis 
în țevile de oțel ale 
conductelor petro

liere americane și engleze, des
părțite de tot ceea ce esfe viu 
prin șiruri de sirmă ghimpată. Țe
vile traversau șesuri, se înfundau 
în tuneluri, pătrundeau în munți. 
Stilpii care le îngrădeau stăteau 
pe cele mai bune pămînturi care 
ar putea să dea recolte minuna
te. Pentru companiile petrolifere 
însă, securitatea conductelor pe
troliere este mai de preț decît 
bunăstarea venezuelenilor.

Companiile străine au reușit să 
obțină din partea guvernului ve
nezuelian, sub formă de conce
sii, cel puțin 6,5 milioane hecta
re. Aproximativ o suprafață egală 
de pămînt a fost concesionată 
pentru conductele petroliere. Așa
dar, aproximativ 15 la sută din 
întregul pămînt venezuelian se 
află în mîinile primilor latifun
diari ai țării — magnații petro
lieri străini. Și peste jumătate din 
acest pămînt aparține Rockefel- 
lerilor.

Istoria jefuirii petrolului vene
zuelian de către străini începe în 
anii primului război mondial. Mi
rosul petrolului din Venezuela l-a 
simțit prima dată compania „Shell". 
Ea n-avea, însă, după cît se pare, 
suficientă putere, și de aceea a 
atras de partea sa drept asociat 
trustul „Standard Oii". In Venezu-

*) Prima parte p reportajului 
a apărut în nr, 3739.

ela s-au găsit, desigur, oameni 
care au încercat să oprească pă
trunderea monopolurilor străine. 
Ni s-a povestit că fostul preșe
dinte al Venezuelei, Castro, apă- 
rînd interesele feudalilor băști
nași, a interzis concesionarea pă- 
mînturilor venezueliene companii
lor străine. S-au găsit însă „me
dici" care l-au sfătuit pe Castro 
să plece imediat în Europa pen
tru a se trata de o boală de ri
nichi. Președintele care nu sufe
rea de nimic a plecat și în acest 
răstimp, vice-președintele Juan 
Vicente Homes, cumpărat de mo
nopoluri, a promulgat un decret 
care a interzis întoarcerea lui 
Castro în Venezuela. Președintele 
a fost nevoit să rămînă în Euro
pa și timp de 27 de ani a conti
nuat să se „trateze de rinichi"...

Anii treceau și multe s-au 
schimbat în Venezuela. Numai 
stăpînii țării nu s-au schimbat. 4 
miliarde de dolari — la această 
sumă sînt evaluate astăzi investi
țiile de capital ale companiilor 
americane, 1 miliard 800 mii do
lari — ale monopolurilor engleze.

Petrolul, după cum spun vene- 
zuelenii, întreține guvernul și 
hrănește țara. Venezuelenii însă 
capătă numai o parte infimă a a- 
cestui petrol.

Încă o bogăție a Venezuelei o 
constituie fierul. In 1930 au fost 
descoperite cele mai bogate ză
căminte de minereuri de fier din 
lumea capitalistă. După cum ne-a 
spus inginerul Carlos Mires, fie
rul venezuelian se află imediat 
sub flori și palmieri, și el poate 
fi extras pur și simplu cu lopata.

Pe această bogăție însă au pus 
mina monopolurile străine „Uni

ted States Steel Corporation 
„Bethlehem Steel" care au con
cesionat întreaga extracție de fier. 
In decursul ultimilor ani, exploa- 
tînd în mod barbar zăcăminte'e. 
ele au sporit extracția de mine
reu la aproximativ 20 milioane 
tone.

Asupra petrolului și fierului Ve
nezuelan s-au năpustit bancherii. 
comercianții, speculanții 
Ei toți, ca și caribele, 
atrași de posibilitatea 
bogățiri ușoare.

Nimeni nu se gîndea 
o exploatare rațională a bogății
lor minerale ale Venezuelei. In 
țară nu a lost creată o industrie 
grea proprie. Singura uzină de 
țevi și-a încetat existența fără să 
livreze nici măcar prima partidă 
de produse.

Monopolurile străine întîmpină 
cu ură orice măsură care urmă
rește crearea unei industrii națio
nale venezueliene. Acest lucru nu 
e de mirare. Petrolul, minereul 
de fier, bauxitele, cositorul, aurul 
au transformat Venezuela în pri
ma țară capitalistă în ce privește 
volumul investițiilor de capital 
străin. Capitalurile companiilor a- 
mericane, investite în Venezuela, 
constituie 66 la sută din totalul 
de fonduri investite de monopo
lurile din S.U.A. în țările Ameri- 
cii Latine. In mica Venezuela, 
companiile americane obțin profi 
furi de două ori mai mari deci 
în toate celelalte state ale conti
nentului latino-american.

Capitalul american a cuprins 
Venezuela în tentaculele sale de 
oțel. Ca un vampir el suge — 
prin vinele ce le formează con-

ce-

străini, 
au fost 
unei im-

măcar la

t

erem eliberarea 
lor arestați!". Vîntul 
fierbinte de sud um
fla ca o pînză de 
corabie pancarta pe 
care era înscrisă a-

ceastă lozincă, pe deasupra unei 
mulțimi de multe mii de demon
stranți. Priveam fețele pline de 
mînie ale venezuelenilor care pă
șeau în coloane strînse pe stră
zile Caracasului.

In coloane, cu o mare viteză, 
au intrat jepuri. Bătăuși înarmați, 
care au sărit de pe ele, au în
ceput să lovească pe demon
stranți cu vergele de fier. Ca răs
puns au început să zboare pietre. 
Intr-o clipă cîteva jepuri și auto
buse au fost incendiate.

— Ce se întîmplă în oraș ? — 
am întrebat noi pe portar.

Acesta a răspuns:
— O demonstrație de protest 

împotriva arestărilor arbitrare.
— Ce se înfîmplă în oraș ? — 

l-am întrebat pe sfăpinul stației 
de benzină.

Acesta a răspuns:
— Răscoală.
Criza economică bate la por

țile Venezuelei. Poporul știe de 
unde vine nenorocirea și de aceea 
nu este întîmplătoare creșterea 
stării de spirit antiimperialiste și 
antiamericane.

Ca pretutindeni, reacțiunea a 
hotărît să recurgă la provocări. 
Ziarele burgheze au învinuit pe 
membrii partidului de sfînga „Pa
ce" că pregătesc o rebeliune ar
mată. Guvernul a arestat 3 mem
bri ai acestui partid: 2 profesori 
de la universitatea din Caracas și 
pe un conducător al organizației 
studențești.

Studenții, profesorii și elevii 
din școlile medii au răspuns prin- 
tr-o demonstrație. întregul aparat 
al poliției și bandele înarmate de 
huligani au fost mobilizate pentru 
„restabilirea ordinei". Caldarîmul

5“REDACȚIA Ci ADMINISTRAȚIA? București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poli grafic „Casa Scinteu".

Studenții din Co
lumbia desfășoară 
o amplă mișcare re
vendicativă in ve
derea obținerii u- 
nor reforme univer
sitare și a sporirii 
bugetului pentru 
nevoile educației 
publice.

a fost 
de gre-

Mișcarea 
declanșată 
va studenților de la 
Universitatea din 
Medellin, sprijinită 
de 7.000 de studenți 
de la Universitatea 
Națională a Colum
biei și de mii de 
studenți de la alte

universități. După 
cum relatează zia
rul columbian, „Las 
Noticias de Ultima 
Hora", mișcarea re
vendicativă 
sprijinită de 
versitățile din 
treaga țară.

este 
uni- 

în-

i

PERU: 26.000 studenți
și elevi in greva

După cum relatează co
respondentul din Li
ma al agenției Pren- 

sa Latina, studenții tuturor 
universităților din Peru au 
declarat grevă generală în 
semn de protest împotriva 
înapoierii în țară a fostului 
dictator fascist Manuel O- 
dria, căruia autoritățile 
peruviene i-au îngăduit 
să-și pună candidatura la 
postul de președinte al ță-

alegerile din anulrîi în
viitor. La grevă participă 
26.000 de studenți și elevi 
din școlile superioare pe- 
ruviene. In același timp au 
declarat grevă 50.000 de 
muncitori din provincia 
Cuzco, care protestează 
împotriva represiunilor 
sîngeroase ale autorităților 
față de persoanele care au 
demonstrat împotriva lui 
Odria în orașul Huancayo.

Noul dictator al Coreei de sud

se grăbește spre Washington
SEUL 24 (Agerpres). — Co

respondentul din Seul al a- 
genției Reuter anunță că la 
24 mai noul dictator al Co
reei de sud, generalul Tian 
Do Hen, a declarat că va ple
ca la Washington „cît mai re
pede posibil" pentru a duce 
tratative cu președintele Ken
nedy.

Hen a adăugat că scopul 
călătoriei sale în capitala 
S.U.A. este „de a obține spri
jin pentru noul regim din Co
reea de sud din partea gu-

vernului S.U.A. Am fost in
format — a spus el — că pre
ședintele Kennedy dorește să 
mă vadă".

Referindu-se la felul în care 
s-a desfășurat conferința de 
presă ținută de noul dictator 
sud-coreean, agenția Reuter 
relevă că în cele zece minute 
cît a stat împreună cu zia
riștii, Tian Do Hen era păzit 
de soldați cu baioneta la armă 
și că ziariștii sud-coreeni au 
fost percheziționați la intra
rea în sală.

La conferință iau parte oa
meni de știință și publiciști 
din U.R.S.S., Polonia, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Un
garia, Albania, Bulgaria, R.P. 
Romină, Franța, Anglia, Ita
lia, Austria. Din. partea 
R. P. Romine participă Teo
dor Marinescu, redactor-șef al 
ziarului „Scinteia".

MOSCOVA. — La 17 iulie 
a.c. mareșalul Ibrahim Abbud, 
președintele Comandamentu
lui Suprem al forțelor armate 
și primul ministru al Repu
blicii Sudan, va face o 
oficială în U.R.S.S.

SOFIA. — Comitetul 
gar pentru prietenie și 
ții culturale ou străinătatea și 
Diriecția cinematografiei bul
gare au organizat o eonferin-

vizită

hui- 
reia.

ță de presă cu ocazia prezen
tării în premieră a filmului 
romînesc „Furtuna".

MOSCOVA. — Nikita Hruș
ciov, Ekaterina Furțeva și Va
sili Kuznețov, ministru ad
junct al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., au asistat Ia 23 mai 
la spectacolul trupei ameri
cane de balet pe gheață „Ice 
Capades". în aceeași lojă au 
luat loc Llewellyn Thomp
son, ambasadorul S.U.A. in 
U.R.S.S., și soția acestuia.

ROMA. — La 23 mai, mi
nistrul R. P. Romine la Roma, 
Pompiliu Macovei, a oferit în 
saloanele legației un cocteil cu 
prilejul prezenței delegației 
economice romîne conduse de 
Mihai Petri, adjunct al minis
trului Comerțului.

Caracasului s-a acoperit de sînge, 
un student a fost asasinat.

Cursurile au fost întrerupte. 
Steagul național, încadrat în ne
gru, flutura pe clădirea universi
tății. Grupuri înarmate de studenți 
au ocupat cartierul lor și poliția 
n-a fost în stare să frîngă rezis
tența lor. Pe zidurile clădirilor, 
pe caldarîm și trotuare — pre
tutindeni se zăreau cuvintele lo
zincii: „Libertate celor arestați I"

Orașul îi sprijinea pe studenți. 
O demonstrație urma după cea
laltă. A început greva. Pe multe 
străzi, în special în cartierul mun
citoresc „23 ianuarie", au fost ri
dicate baricade.

Guvernul a hotărît să recurgă 
la măsuri 
cartierelor 
ceput să huruie tancurile, iar în 
30.000 de case soldații au răs
turnat totul, căufîndu-i pe „ațîfă- 
torii și trădătorii națiunii". 14 
morți, 170 răniți, 1.500 arestați 
— iată bilanțul oficial al acestor 
două zile îngrozitoare.

Chiar și în sînul guvernului lui 
Betancourt s-au găsit oameni care 
n-au vrut să poarte răspunderea 
pentru aceste acțiuni sîngeroase. 
Reprezentanții partidului „U.R.D." 
și-au dat demisia. Cei de dreap
ta pierdeau în mod evident te
renul de sub picioare.

Iar atunci cînd au înțeles că 
Caracasul este împotriva lor, re
acționarii au hotărît să înăbușe 
forțele de stingă cu ajutorul țăra
nilor înapoiafi și intimidați, aduși 
din regiunile din interiorul țării.

Praful se ridica sub formă de 
nori. Toate mijloacele de trans- 
port-auto ale sfatului au fost mo
bilizate în grabă. Mulfî țărani n-au 
fost nici măcar în stare să înțe
leagă tiradele înscrise pe pan
cartele care le-au fost puse în 
mîini : „Vom apăra regimul con
stituțional împotriva acelora care 
vor să împiedice efectuarea re
formei agrare", „Vom apăra con
stituția și legalitatea de răscoala 
extremiștilor 1“

Ce urmărea reacțiunea? Să se 
răfuiască cu ajutorul țăranilor cu 
muncitorii și studenții din capita
lă, să declare ilegale partidele de 
slînga, să netezească drumul po
liticii trădării definitive a intere
selor poporului. Acest plan a e-

șuat însă. Partidele progresiste 
din toate colțurile Venezuelei au 
reușit să explice poporului esen
ța mîrșavă a acestei manevre. 
Oamenii muncii din Caracas n-au 
admis nici 
a eșuat.

A doua 
Venezuelei 
nințători. 
ei se apropiau de oraș care se 
părea, aștepta liniștit, și afent so
sirea lor. Și 
în aerul Venezuelei 
acum intr-adevăr i 
furtună mare și inevitabilă, o 
tună 
ficat.

o ciocnire. Provocarea

zi, deasupra capitalei 
au apărut nori ame- 

înfunecați, groaznici,

noi gîndeam că 
se simte 

furtună, o 
fur- 

după care aerul va fi puri-

extreme. Pe străzile 
muncitorești au în-
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Da, Venezuela se află in a- 
unor mari evenimente — 

spus una dintre cunoștințele
juriul 
ne-a 
noastre, antreprenorul Aliat. Pră
pastia intre săraci și cei care 
mănîncă banii, n-a fost încă nici
odată afîf de adîncă. Mi se pare 
că din clipă în clipă trebuie să 
izbucnească o 
pe viată și pe 
mijloc nu mai 
mănui.

bătălie groaznică 
moarte. Drumul de 
convine acum ni-

k

curt fimp înainte» 
plecării din Vene- 
zuela ne-am întîlnit 
din nou cu Oskar 
Wilienoeve.

— Ce face țăra
nul acela ? — l-am întrebai pe 
Oskar. — Și-a cumpărat o altă 
vacă?

— Ce mai — a răspuns Oskar 
— aceasta nu este chiar afîf de 
simplu...

— Nu se poate face nimic îm
potriva acestor

— Cred că 
o vom face...

Da, caribele
și toate dimensiunile pricinuiesc 
multe neplăceri venezuelenilor. 
Va veni însă ora cînd oamenii 
simpli din această țară le vor 
putea învinge. Ei cred aceasta.

caribe?
se poate. Cîndva

de toate genurile

R. SAAKOV


