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Pregătiri pentru vacanța studenților
din 

exa- 
fcc 

u ca 
ei

în timp ce 
denții trăiesc 
plin emoțiile 
menelor. se 
pregătiri pentr 
după sesiune
să-și poată petrece 
o vacanță plăcute

în rara aceasta 
peste 12.309 de 
studenți, fruntași 
la învățătură 51 
în activitatea ob
ștească. iți vor pe
trece o parte dr 
vacanță

rele studențeș 
la Costinești. 
corul Mureșul 
Predeal, 
excursii 
prin țară 
străinătate.

în excursii 
vor fi orga 
pe timp de 
zile, pe 
nerarii 
impreur 
denții ' 
merge si o

Productivitate înaltă
în minele
Văii Jiul tu producti- 

mnncii exprimată in 
post a crescut in luna 
medie. Ia 1.100 tone 
succes se datorește in

In exploatările miniere din 
bazinul 
vitatea 
tone pe 
mai, în

Acest
mare măsnră extinderii pro
cedeelor modeme de susține
re a galeriilor cu armături 
metalice și eu bollari din be-

ton. precum și mecanizării o- 
perațiilor.

Minerii de Ia Petrila. Uri- 
cani și Vulcan au realizat cea 
"sai ridicată productivitate 
uedie, depășind cu 6—7 la 
>etă prevederile planului.

Pe seama creșterii produc
tivității muncii, minerii Văii 
Jiului au extras in fana mai 
circa 4.000 tone de cărbune 
cocsifieabil peste plan.

(Agerpres)

Dezvoltarea rețelei de cămine 
și grădinițe de

ostaș, Paraschiv 
a văzut un au

tobuz fabricat la Uzina 
„Tudor Vladimirescu". A fost 
sdnteia care a declanșat me
canisme sufletești complicate. 
Autobuzul a devenit pentru tî
nărul ostaș o problemă de artă. 
A început să-i trimită ingineru- 
lui-șef al uzinei tot felul de 
„schițe panoramice" privind, 
dupăpărerea lui „autobuzul 
idea!" sau, dacă vreți, „auto
buzul de mîine”. Inginerul La 
răspuns prietenește și, mal cu 
seamă, fără condescendență. 
Corespondența purtată a între
ținut in sufletul băiatului ma
rile tensiuni ale pasiunii. După, 
ce și-a terminat armato a venit 
în uzină și a început să lucreze 
cd lăcătuș. Dar linia autobuzu
lui i-a rămas la inimă și in bu
zunarele lui întotdeauna se o- 
dună tot soiul de schițe, desene 
de perspectivă, crochiuri, far 
marele izvor de unde pasiunea 
lui Paraschiv se adapă de la o 
weme este biblioteca științifică 
o cabinetului tehnic Pe fișa lui 
de cnul ccesta sînt înscrise 13 
titluri de volume strict tehnice 
(nu de popularizare). In plus, 
o revistă de specialitate pentru 
acre a cerut și a obținut tra
ducerea unor întregi articole.

_ F.-șa iui Gheorghe nu este 
singura fișă de cititor care con
ține cheia unui suflet și chin
tesența unui destin. Sudorul 
Vas ie iordănescu n-are decit 
19 an; dar citește tot ce apare 
nou în materie de mecanică - 
auto, cercetează critic și înde
lung desenele din revistele 
străine, cere recenzii, traduceri, 
date suplimentare. Aici, fa „te- 
ve", munca Ia cabinetul tehnic 
e generatoare de mari satisfac
ții sufletești. Cînd vorbești cu 
bibliotecara Viorica Anton' sau 
cu Adriana Wagner de la do
cumentare, înțelegi că o avea 
zilnic de-afdce cu oameni pa
sionați devine, la rindul său, o 
mare și nobilă pasiune. Căci 
cceste tovarășe vorbesc desore

prieteni: muncitorul
fruntaș Șerban ȘeTban și 
controlorul de calitate Tudor 
Mihai de Io întreprinderea 
„Elasticul" Sibiu. împreună 
se sfătuiesc pentru continua 
îmbunătățire a calității pro

duselor

♦

Foto : F. ARCADIE

Fier vechi - 
oțedriiîor!

Ce s-ar putea învăța
la un schimb de experiență

La Uzinele 
„înfrățirea" 
din Oradea

fTMnerii din cadrul orașului 
jț Hunedoara încadrați in 

brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au colectat 
și trimis oțelăriilor de la in-, 
ceputul anului și pină in pre
zent 11.000 tone fier vechi. în 
această acțiune un aport deo
sebit I-au adus brigăzile de 
Ia Oțelăria Siemens Martin I 
și II și laminorul 800.

De curind. s-a ținut o con
sfătuire cu toți responsabilii 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică, in care s-a anali
zat participarea tinerilor la 
acțiunea de colectare a fieru
lui vechi. Cu acest prilej tine
rii s-au angajat ca pină la 
sfirșitul acestui an să-și in. 
deplinească și depășească an
gajamentul de a colecta 
22.900 tone fier vechi. In a- 
ceastă acțiune s-au evidențiat 
brigăzile conduse de Răceanu 
loan, ’.ingonea Constantin și 
Sergîu Costică de la O.S.M.

Zilele trecute, am organizat 
un raid pe la cele 26 de pos
turi utemiste de control exis
tente in secțiile și atelierele 
Uzinelor ..Independența" din 
Sibiu. Aici sînt multe posturi 
utemiste de control, care, bine 
îndrumate, desfășoară o ac- 

Alături

tro. 
ateliei

fi or- 
expe- 

așa

ANGHEL RADULESCU 
secretar a’. Comitetului 

orășenesc U.T.M. Hunedoara

tivitate eficientă, 
de acestea sînt însă 
și unele posturi cu 
o activitate slabă.

Care este cauza ?
Din vizita făcută 
în secții și ateliere, 
s-a desprins că nu 
se dă suficientă a- 
tenț-.e generalizării 
experienței poziti
ve a posturilor utemiste. Din 
această pricină sînt și posturi 
care nu știu cum să-și desfă
șoare practic activitatea. La 
secția vane, de pildă, respon
sabilul postului, Vătău Mihai, 
este un tinăr cu multă dragos
te pentru muncă, dar 
mărturisit, de pildă, că 
știe cum se organizează 
raid.

Cite lucruri n-ar fi avut 
de învățat colectivele pos
turilor utemiste mai slabe de

Ia cele bune dacă s-ar 
ganizat schimburi de 
- ență intre ele. Fiindcă, 
cum spuneam, la Uzinele ..In
dependența" multe posturi 
desfășoară o bună activitate.

Ca dovadă, să ne imagi
năm că un asemenea schimb 
de experiență a avut totuși

Sugestii pentru activitatea 
posturilor utemiste de control 

de ia Uzinele „Independența"- 
Sibiu

oc- Ce ar 5 învățat 
ele posturilor ?
__ Grupul celor 26

colecti-

de res- 
in- 

pneu-

A
or-

tru îngrijirea mașinilor, 
fost criticată insă proasta 
ganizare a locuiui unde mun
cesc tinerii Pietraru loan și 
Palade Gheorghe.

în alte raiduri ne-am ocu
pat de disciplina la locul 
de muncă, de modul cum fo
losesc tinerii cele 480 <fe‘ mi

nute de lucru, de 
munca controlori
lor' de calitate....

Iar dacă vreți să 
știți cum organi
zăm noi raidurile, 
să luăm un exem
plu. Iată, de pildă, 
într-una din săptă
mânile trecute co- 
postului și-a pro- 
studieze scrisorile 
secția le primește 

beneficiarilor.

Lucrările 
rinelor de 
tirec" din 
De cunnd 
construcția 
sectorul mecanic, 
față de 7.000 mp in care ma
șinile prelucrătoare vor fi or. 
ganizate în flux tehnologic. Tot 
in această hală va funcționa și 
secția de montaj a uzinelor. Ă 
intrat in finisaj și secția de 
vopsitorie, alături de care se 
construiește secția de expediții. 
Aici se montează acum podul 
rulant și se introduce linia fe
rată.

Constructorii și montorii și-au 
propus să termine înainte de 
termen o serie de noi obiective.

de dezvoltare c 
mașini-unelte „infră- 
Oradeo avansează, 

a fost terminată 
unei hale pentru 

cu o supra-

U-

msti- 
astfel 

ma-

mele tor să-ți desfă
șoare nestingherrte 
mu-ca :n producție.

In anii puterii popu
lare invătămi-rtul pre
școlar, ca și celelalte 
forme ce invățămint 
din țara noastră, a cu
noscut o mare dez
voltare. Fată de anul 
școlar 1938—1939,
numărul grădinițelor 
de copii es’e acum 
mai mare cu 5.798,

î 2.500 de 
ocupă 

în- 
mai 
pa- 

1938

iar cel al 
prinși în 
sporit de 
ori.

Peste
educatoare se 
de creșterea și 
drumarea celor 
mici cetățeni 
triei noastre, 
existau doar 
ducătoare.

ai
In
1.819 e-

(Agerpres)

In întîmpinareci Zilei 
internaționale a copilului

tn întreaga țară au loc in a- 
ceste zile numeroase manifes
tări închinate Zilei internațio
nale a copilului.

întreprinderea .regională cine
matografică Constanța a orga
nizat la unele cinematografe 
din Constanța, Mangalia, Cer- 
na-Vodă, Medgidia, Sulina, pre
cum și in 21 cinematografe să
tești cicluri ce film* pentru 
copii.

La Galați sute de copii 
participat la un 
triciclete, trotinete și 
te. dotat cu premii.

★
La Craiova in casele 

tură și la cercurile de 
loc șefi de basme pentru cei 
mici, iar Ia cinematograful Ti
neretului din Craiova precum și 
la cele din Tr. Severin, Caracal, 
Corabia, Tg. Jiu și altele, se 
prezintă filme pentru copii.

au 
decon curs

bicicle-

ne-a 
nu 
un

miile lor de volume tehnice și 
despre cititorii lor cu o vioiciu
ne și un soi de tandrețe care 
trec dincolo de climatul a ceea 
oe se cheamă „munca profesio
nală".

Cu siguranță, cabinetul teh
nic și ispita pe care o aduc 
cărțile sale explică într-o mă
sură importantă de ce în uzină 
sînt rnulți inovatori și de ce 
există o emulație generală pen
tru tehnica avansată. Tovarășul 

' . . . . isabiIuI ca-
i binetului tehnic, semnalează un 
spor de 67 de inovații „față de 
perioada similară a anului tre
cut".

Dosarele nu sînt de. regulă 
; simpatice, și imaginea unei .oe- 
; rechi de ochelari care odUrnesc 
I pe un biblioraft este, pentru 
sensibilitatea comună, tot ce 
poate să fie mai ne interesant. 
Dar aici, la cabinetul tehnic, 
lucrurile stau 
de aici conțin uneori substanța 
unor capitole 
cu o excesivă 
dosar afli că 
cian Aurelian 
torul 4 utilitare i-au fost accep
tate 3 inovații, totalizînd o eco
nomie de 276.945 de lei și că 
ultima și cec mai importantă 
dintre inovațiile sale privește 
modificarea traseului instalații
lor electrice la camionete, lată 
rezultatul unui capitol. Cînd 
confrunți dosarul cu personajul, 
capitolul se încarnează și ca
pătă nenumărate implicații. 
Aurelian Botică este mai în’tii 
un elev : este în clasa a X! a fa 
liceul seral. Dar Botică este și 
un fel de dascăi. E| conduce 
o echipă de 30 de oameni, în
tre care sînt rnulți tineri care 
s-au Calificat aici, cu sprijinul 
lui. Cum s-au calificat ? Ascul- 
tînd expunerile maistrului, tre
cînd apoi la tabla neagră și în- 
șirînd, cu creta, tot soiul de 
formule. Să fii ziua profesor și 
seara elev, și să le faci pe a- 
mîndouă cu pasiune, acesta e 
apanajul oamenilor care dau 
societății tot ce au mai bun. 
Pasiunea creatoare in munca 
pentru construirea socialismului, 
neastîmpărul și căutarea febri
lă a ceva „mai bun", iată re
zumatul pe care-1 cuprind cele 
înscrise în scriptele de la cabi
netul tehnic.

N. VĂLMARU

| Dumitru Vîlcu, respon:
i r\in/nd"! 1111î nn 'r-

altfel. Dosarele

de roman, notată 
sobrietate. Din 

maistrului electri- 
Botică de Io sec-

(Agerpres)

lectivul
pus
Pe 
din
Am 
se 
mâții privind calitatea 
nerului la ciocanul de abataj. 
Beneficiarii arătau că, uneori, 
minerul se sparge în timpul 
lucrului, din cauza trepidației. 
Ne-am dus la conducerea sec
ției. Ar fi foarte bine dacă ați 
organiza un raid pe această 
problemă — ne-a spus șeful sec
ției. Defecțiunea provine prin
tre altele din aceea că deba- 
vurarea și bosajul nu se exe
cută corect. Fiți atenți însă 
nu numai la ce ni se reclamă, 
fiindcă mai 
care nu ies 
dar care ne

— Și, mai
— Am antrenat la efectua

rea raidului cîțiva ingineri și 
tehnicieni, controlori de cali
tate. împreună cu ei am mers 
la fiecare loc de muncă al ti
nerilor unde am urmărit, în 
mod deosebit, felul în care 
sînt aplicate prevederile pla
nului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice al secției privind 
îmbunătățirea calității produ
selor. Concluziile, care au fost 
foarte interesante, le-am oglin
dit în ediția specială a gazetei 
postului. După cum se vede

să
care

partea 
observat că printre ele 

găseau și unele recla- 
mî-

ponsabili ai posturilor a i 
trat in secția ..ciocane 
matice pentru abataj". Chiar 
de la intrarea în secție privi
rile le-au fost atrase de o ga
zetă frumos lucrată, îngrijită. 
Deasupra gazetei — un stegu- 
leț roșu pe care scrie : „Post 
utemist de control fruntaș pe 
uzină".

— Iată dosarul cu materiale 
apărute la post, a luat cuvin- 
tul responsabilul postului, tî
nărul Nicula Nicodim. Ele sînt 
păstrate pe „ediții". Așa le 
spunem noi, fiindcă în fiecare 
săptămînă, cu ocazia fiecărui 
raid, colectivul postului scoa
te o ediție a gazetei postului 
în care oglindim constatările, 
observațiile făcute cu acest 
prilej.

— Interesant.
— Mai interesant însă este 

altceva și anume faptul că în 
fiecare săptămînă, colectivul 
postului utemist de control își 
propune să urmărească o a- 

problemă. Iată, de

OSMULCHIEVICI : Zimbet
(Din expoziția de fotografii artistice „înflorește țara mea“)

TELEGRAMĂ
Celui de-al XlV-lea Congres al Partidului 

Comunist din Izrael
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin trimite 

celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist din Izrael 
un cald salut frățesc.

Partidul Comunist din Izrael desfășoară o activitate perse
verentă pentru făurirea unității clasei muncitoare, pentru apă
rarea intereselor vitale și libertăților democratice ale celor ce 
muncesc din Izrael.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în continua întărire a 
rîndurilor partidului și a legăturilor sale cu masele, in lupta 
pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMiN

există defecțiuni 
pe poarta uzinei, 
provoacă greutăți, 
departe ?

numită 
pildă, un număr al gazetei a 
oglindit constatările făcute de 
colectivul postului în urma 
raidului privind aplicarea ini
țiativei tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu". In
tr-un articol a fost generali
zată experiența bună a unor 
brigăzi, grija unor tineri ca 
Zank loan, Meleașin Vasile, 
C. Alfred etc, pentru organi
zarea locului de muncă, pen-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

LA PLU

Rregătirile pentru sfirșitul anului școlar se desfășoară cu intensitate șl în biblioteca Școlii pro
fesionale „Partizanul Roșu“ Bra șov

Pentru 
îmbunătăfirea 

traficului rutier
Foto : A. FOCȘA

TA LA POLIAMID
n fînar
trăsături pronunțate, 
ca înfr-o gravură 
de Kazar, a deschis 
ușa. Văzînd că in

ginerul nu este singur, a dar 
o clipă să se retragă. Dar era 
prea tîrziu. Inginerul ne-a făcut 
cunoștință.

— Radu Ion...
Nu știu de ce, dar mi se păru 

că flăcăul din fața mea nici nu 
putea să poarte alt nume. Ace
eași simplitate, aceeași vigoare a 
ființei sale o regăseam și în
nume — Radu Ion.

Plu'ărise pe Bistrița de la 14 
ani. II luase cu el tată-său,cum
și pe acesta îl luase, cu zeci de 
ani înainte, părintele lui.

Primeau plutele la Broșteni și 
se opreau cu ele tocmai la Ga
lați. Ziua coborau cu buștenii pe 
Bistrița, noaotea legau pluta la 
mal și dormeau. Călătoria printre 
munți, cetind multă iscusință, era 
totuși, oarecum, plină de poezie.

In 1959 a coborît ultima oară 
cu pluta. Poate la Poiana Teiului, 
poate în altă parte, la capătul 
actualului lac de acumulare, va fi 
'ras pluta spre mal...

Toate acestea 
le amintește cu 
de nostalgie, deși din preocupă
rile și spusele lui ne dăm seama 
limpede că tînărul din fața noas
tră se află acum sub puternica 
înrîurire a altei pasiuni.

Ca și cum s-ar fi temut să nu-l 
socotim în continuare ca pe un 
om crescut și trăit doar pe plu
tele de bușteni, acesta ne invită 
să-l însoțim

Locul de 
Acolo unde 
laborator...

fostul plutaș și 
o ușoară umbră

Ib locul de muncă, 
muncă — sună vag. 
ne chemase el, era

★
nouă care se înăl-Uzina cea 

lase la Săvinești îl atrăgea și pe 
el. Deseori, trecînd pe acasă, 
vorbea cu cei care lucrau pe 
șantier, sau se calificau pentru a 
munci mai departe în diferite 
secții ale fabricii de relon. Dar 
spusele acestora 
cam intimidaseră.
pre nu știu ce agregate foarte 
complicate, care, 
fă străvezie ca benzina — feno
lul — storc nici mai mult nici mai 
ouțin decit mătase I Apoi că a- 
colo totul era numai sticlă, ni
chel și neon, că multi dintre

îl uluiseră și-l 
Vorbeau des-

dintr-o substan-

muncitorii care deserveau insfa- 
lații de înaltă precizie, aveau 
deja liceul, școala tehnică sau 
școala profesională, îl făcuseră să 
amine din zi în zi împlinirea tai
nicei sale dorinfi...

Dar veni și o zi 
derea în sine fu alungată și se 
orezentă să fie angajat la Uzina 
de fibre sintetice — Săvinești.

Nu era singurul plutaș care ve
nise la uzină. Dar era mai hofă- 
■it ca oricare altul să-și însușească 
emeinic noua meserie.

Multe din „tainele" uzinei nici 
nu le înțelese de la început. Dar 
mirarea în fața minunilor tehnicii 
nu-l copleși. începu să învețe 
chimie.

Lucra la poliamid. La .început 
modest observator al unor apara
te simple și executant al unor 
instrucțiuni elementare. Dar ce 
alfabet nu începe cu „alfa" ?

Cînd avea de apăsat pe vreo 
manetă sau de strîns vreo roată, 
își amintea cîrma de lemn pe 
care o strîngea altădată în palme, 
la trecerea prin niscaiva „toance". 
Acum, nu știa nici el cum, dar 
simțind In palme minerul de ba-

cînd neîncre-

chelită sau răcoarea metalului, 
gesturile îi căpătau mai multă 
măsură, mai mult calm.

Cursurile de calificare le frec
ventează cu nesaț. Viața de pină 
atunci i se păru dintr-odată o că
lătorie în 
văzînd și 
rămăsese 
dezlegată.

Această 
vadă tot mai limpede în noua sa 
meserie, aceea de operator chi
mist. Iar noțiunile noi ce le în
văța, în cidohexanol, în kapro- 
lactamă, în polimeri etc., min
tea pătrunzătoare a fostului 
plutaș începu să citească stadiile, 
transformarea, saltul calitativ al 
substanțelor chimice. Anul urmă
tor, în 1960, frecventă cursu
rile de ridicare a calificării. A- 
preciindu-i-se cunoștințele dobîn- 
dite și iscusința de care dădea 
dovadă a fost propus să condu
că o echipă în brigada de pro
ducție a lui Hogaș Ștefan.

Modest și sîrguincios, dovedind 
pe zi ce trece tot mai multă 
competență în supravegherea 
procesului complex de polimeri-

care muncind mult 
priveliști minunate 
multă frumusețe i

I Și 
îi 

ne-

frumusețe începu s-o

zări, tînărul operator chimist în
vață neîntrerupt. După absolvirea 
cursurilor de ridicare a calificării, 
urmează, tot în cadrul 
cursurile de specializare.
l-am înfîlnit tocmai venise la in
ginerul tehnolog, în biroul căruia 
ne aflam, să verifice formulele 
unor reacții chimice pentru semi
narul următor.

In această 
învățătură se 
cîtă dragoste 
pentru noua sa meserie. Și 
este ceva : In întrecerea socia
listă pentru calitate, brigada din 
care face parte are de luptat cu 
„adversari" redutabili, bine pre
gătiți, cum sînf tinerii din briga
da lui Ignat Petre — actuală 
fruntașă a poliamidului (secția 
polimerizare). Pentru fostul plu
taș Radu Ion, ca și pentru tova
rășii săi, învățătura temeinică 
este cea mai sigură rampă de 
lansare spre succesele viitoare.

uzinei, 
Cînd

sefe nesățioasă de 
poate citi limpede 

are fostul plutaș 
mai

MIHAI NEGULESCU

Constructorii din unității* 
Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor execută 
noi lucrări menite să asigure 
desfășurarea în bune condiții 
a traficului rutier.

Pe litoralul Mării I 
s-au încheiat, cu 25 de 
înainte 
lărgire 
dintre 
Roaită, 
au fost plantați peste 
de nuci și plopi.

Cu mult înainte de vreme a 
fost terminată și construcția 
pasajului superior de la Buf
tea, pe drumul național Bucu
rești—Ploiești. Prin darea în 
exploatare a acestui pasaj se 
elimină întreruperile de cir
culație la trecerea peste ca
lea ferată. Potrivit calculelor, 
economiile ce se realizează 
prin eliminarea staționării au
tovehiculelor asigură amorti
zarea investițiilor făcute pen
tru construirea pasajului în 4 
ani.

într-un stadiu avansat se 
află și construcția pasajului 
superior peste liniile din sta
ția C-F.R. Pioiești-Sud.

în vederea scurtării duratei 
de execuție și asigurării unei 
calități ridicate, au fost a- 
plicate soluții constructive mo
derne, printre care utilizarea 
elementelor prefabricate din 
beton armat precomprimat.

(Agerpres)

Negre, 
: zile 

de vreme, lucrările de 
a drumului național 
Constanța și Vasile 
De-a lungul drumului 

1.500



Ziua secretarilor U. T. M. 
din comună

n comuna Cuza 
IVodă din raionul 

Călărași există în 
prezent 17 orga
nizații de bază 

U.T.M. In rîndul cărora activea
ză peste 450 de utemiști. Sar
cina principală a comitetului 
nostru comunal U.T.M. constă 
In a ajuta fiecare organizație 
de bază U.T.M. să desfășoare 
o activitate bogată, interesantă, 
să exercite asupra tinerilor o 
puternică influență politică pen
tru a-l mobiliza permanent la 
lupta de întărire și dezvo'tare 
multilaterală a gospodăriilor a- 
gricole colective. Mijloacele 
prin care realizează comitetul 
U.T.M. îndrumarea organizații
lor de bază U.T.M. sînt multi
ple. Intre acestea, un loc deo
sebit de important îl ocupă ziua 
secretarilor organizațiilor U.T.M. 
din comună. Aceasta s-a dove
dit a fi un foarte bun mijloc de 
Informare operativă a secreta
rilor asupra sarcinilor curente 
ce revin organizației comunale 
U.T.M., de instruire a secretari
lor și de îndrumare a activității 
lor, și, în același timp, 
de generalizare a ex
perienței pozitive acu
mulată în munca de 
organizație. Iată prac
tic cum se organizea
ză și se desfășoară la
noi ziua secretarilor organizații
lor U.T.M. din comună. Ea se 
ține odată pe lună, de obicei 
sîmbătă dupâ-amiază sau du
minică dimineața, cînd nu sîn- 
tem ocupați cu munca cîmpu- 
lui. La ziua secretarilor sînt in
vitați, în afară de secretarii ce
lor 17 organizații de bază 
U.T.M., și alți tovarăși : mem
bri ai birourilor organizațiilor 
de bază U.T.M., propagandiști, 
activiști culturali, instructori de 
pionieri etc. Fiecare zi a secre
tarilor se desfășoară după un 
program care este văzut și a- 
probat de comitetul comunal de 
partid. De regulă acest program 
cuprinde nu numai comunică
rile, instructajele sau expune
rile ce urmează a fi făcute în 
fața secretarilor ; noj ne stră
duim ca de fiecare dată să pu
nem în discuția participanților 
la ziua secretarilor cîte o pro
blemă referitoare la munca de 
organizație și să ne sfătuim îm
preună asupra căilor practice 
de îmbunătățire a activității or
ganizațiilor U.T.M. din comună 
in domeniul respectiv. Așa am 
procedat, spre exemplu, în iar
nă. Din controlul făcut de co
mitetul U.T.M., s-a constatat că 
la gospodăriile agricole colec
tive „Filimon Sîrbu" și „Gheor- 
ghi Dimitrov" timpul liber al 
tinerilor este organizat defec
tuos. Și asta pentru că organi
zațiile U.T.M. de aici, birourile 

' asupra a- 
în schimb, 

din gos- 
colectivă 

„1 Mai", acumulase o bună 
experiență în munca culturală 
de masă, lată de ce la o zi a 
secretarilor U.T.M. pe comună 
no>| am pus în discuția partici
panților modul în care este or
ganizat timpul liber al tinerilor. 
Tovarășa Olga Stoichiță, secre
tara organizației U.T.M. de la 
gospodăria agricolă colectivă 
„1 Mai" a făcut cu acest pri
lej o expunere detailată des
pre felul în care se organizează 
la căminul cultural „Joile tine
retului", șezătorile literare, 
conferințele, unele jocuri dis
tractive etc. Discuțiile purtate

lor, nu se statuia 
cestor probleme, 
organizația U.T.M. 

agricolă

O cursă ciclistă ? Nu 1 Ima
ginea noastră reprezintă ti
neri din comuna Țigănești, 
raionul Alexandria, plimb'n- 
du-se într-o zi de repaus.

Foto : AGERPRES 

pe marginea expunerii l-au 
ajutat pe participanții Ia 
ziua secretarilor să-și dea 
seama mai bine de posibi
litățile ce le stau Ia înde- 
mînă pentru organizarea in 
mod plăcut și educativ a timpu
lui liber al tinerilor. Apoi, cei 
doi secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile colec
tive „Filimon Sîrbu" și „Gheor- 
ghi Dimitrov" împreună cu 
membri din birourile U.T.M. 
respective au fost invitați să ia 
parte la o joie a tinerilor co
lectiviști de la „1 Mai". E; au 
văzut astfel practic ce fel de 
activități artistice se organizează 
la căminul cultural, cum se dis
trează tineretul. Urmarea a fost 
că munca cultural-educativă în 
rîndul tinerilor din cele două 
gospodării colective amintite 
s-a îmbunătățit simțitor.

lată cum a decurs și o altă zi 
a secretarilor U.T.M. din comu
nă. Cea din luna trecută, de 
exemplu. în primul rind am fă
cut o informare asupra proble
melor dezbătute și a concluzii
lor desprinse de la ziua secreta

Din experiența comitetului U. T. M. 
din comuna Cuza-Vodă, 

raionul Călărași

rilor organizațiilor U.T.M. din 
raion, care avusese loc la Că
lărași cu cîtva timp mai înainte. 
Apoi, am stabilit cîteva măsuri 
concrete pentru îndeplinirea 
unor sarcini urgente ce stăteau 
in fața organizației comunale 
U.T.M. In cea de a doua parte 
a zilei secretarilor am dezbătut 
următoarea problemă : partici
parea utemiștilor și tinerilor Io 
lucrările de întreținere a cul
turilor. Din cauza timpului ne
favorabil lucrările de întreți
nere a culturilor rămăseseră in 
urmă. Era nevoie ca în zilele și 
orele prielnice lucrului la cîmp, 
fiecare utemist și tînăr să fie 
prezent la muncă ori unde este 
nevoie de el. Or, la gospodăria 
agricolă colectivă „Gheorghi 
Dimitrov", de exemplu, unii ti
neri, nu mergeau să lu
creze unde era absolută nevoie 
de ei, la prășitul porumbului și 
a) florii-soarelui. Din referatul 
prezentat de Vasile Victor, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. „Gheorghi 
Dimitrov", at și din discuțiile 

purtate de mai mulțî participant 
la ziua secretarilor, a reieșit că 
aceste neajunsuri iși găsesc 
explicația in faptul că organi
zația U.T.M. din gospodărie a 
slăbit în ultima vreme munca 
politică în rîndul tinerilor, că în 
lunii© martie și aprilie, în adu
nările generale U.T.M. nu s-a 
dezbătut cu toată seriozitatea 
problema participării tinerilor 
colectiviști Ia muncă in gospo
dărie, că postul utemist de con
trol desfășoară încă o slabă 
activitate etc. Schimbul viu de 
păreri, sugestiile, propunerile 
făcute de participant in timpul 
dezbaterilor au fost de un real 
folos pentru secretarul organi
zației U.T.M. de la G.A.C. 
„Gheorghi Dimitrov". Discuțiile 
au fost pline de învățăminte 
pentru toți participanții.

Ne propunem ca în viitor să 
îmbunătățim mult conținutul a- 
cestor zile ale secretarilor 
U.T.M. pe comună. Ne vom 
strădui să facem în aceste 
zile un schimb de experiență 
cît ma; temeinic în ce pri
vește pregătirea și desfășura

rea adunărilor gene
rale ale organizațiilor 
de bază U.T.M. Vom 
ajuta fiecare birou 
al organizațiilor de 
bază U.T.M. să în
țeleagă în ce mod 
trebuie să muncească 

pentru a asigura adunărilor 
generale un conținut bogat, 
care să folosească cit mai 
mult tinerilor.

In al doilea rînd, eu ajuto
rul comitetului de partid și al 
comitetului raional U.T.M., vom 
căuta să stabilim o asemenea 
varietate de probleme pentru 
ziua secretarilor, incit într-o a- 
numită perioadă de timp să 
realizăm instruirea lor temei
nică cu privire la principalele 
probleme ale vieții de organi
zație care se impun în mod 
deosebit în perioada respec
tivă. Ne gîndim, de pildă, să 
supunem dezbaterii asemenea 
probleme ca : munca cu orga
nizațiile de pionieri din co
mună, problema educări; tine
rilor în spirit colectivist, a îm
bunătățirii activității brigăzilor 
u tem iste de muncă patriotică 
etc.

GHEORGHE COSTEA 
secretarul comitetului U.T.M. 

din comuna Cuza-Vodă, 
raionul Călărași

linul 
din fruntașii 

colectivei

Cile nu s-au schimbat In co
muna noastră I Noi con
strucții sociale, șosele 

'drepte, pietruite, case noi cu fe
restre largi — iată ceva din pei
sajul nou al comunei Hosman din 
raionul Agnita. Dar ceea ce s-a 
schimbat mai mult e conștiința 
țăranilor, care au pășit cu încre
dere pe drumul arătat de partid, 
pe drumul gospodăriei colective. 
Țăranii colectiviști, fie ei tineri 
sau vîrstnici, se preocupă acum 
să muncească mai bine pentru a 
face gospodăria colectivă mai bo
gată, mai puternică.

...Pe îngrijitorul de viței Andrei 
Krauss l-am remarcat mai de mult. 
II observam cu cîfă atenție ascul
ta și își lua notițe la cercul agro
zootehnic și cunoșteam mai ales 
pasiunea cu care studiază cărțile 
legate de îngrijirea animalelor. îl 
găseam adeseori la bibliotecă, 
supărat foc că bibliotecara nu a 
adus încă broșurile despre care 
el știa că au apărut, sau îl înfîl- 
neam în grajd, aplicînd în prac
tică ceea ce învăța din cărți. Alte 
ori se infîlnea cu alți îngrijitori 
cu care discuta despre telul cum 
îngrijesc aceștia animalele.

Intr-o zi a venit la președintele 
gospodăriei agricole colective și 
i-a spus :

— Tovarășe președinte, ața 
cum îngrijim noi vițeii nu mai 
merge. Ei nu cresc în greutate 
afît cît trebuie. Mie să-mi procu
rați biberoane și toate cele ne
cesare alăptării ți hrănirii vițeilor 
mici.

Președintele i-a promis :
—Nici n-o să treacă săptămîna 

ți o să aveți tot ceea ce vă tre
buie.

Gospodăria a procurat toate 
cele necesare, iar Andrei Krauss 
ți-a depățit propriile sale anga
jamente cu privire la crețferea în 
greutate a vițeilor.

Oare aceasta nu înseamnă o 
atitudine nouă față de muncă, 
nu este o dovadă a dragostei 
față de gospodăria colectivă î 
L-am întrebat pe Andrei pentru 
ce a studiat ți studiază zeci de 
cărți. Răspunsul lui a (ost cît se 
poate de simplu. Pentru că vrea ! 
ca sectorul zootehnic să se dez
volte continuu, pentru că dorește 
ca animalele gospodăriei să fie 
frumoase și să aducă venituri cît 
mai mari colectiviștilor. El învață 
necontenit din dorința sinceră de 
a fi cît mai folositor gospodăriei, 
pe care vrea s-o vadă cît mai 
bogată, cît mai înfloritoare. El 
știe că a-ți iubi colectiva înseam
nă să muncești cu hărnicia și să 
înveți totodată necontenit.

Și ca Andrei Krauss sînt și ti
nerii îngrijitori de animale Ion 
Sefz și Nicolae Fabian care au 
reușit, îmbogățindu-și continuu 
cunoștințele în creșterea și îngri
jirea animalelor, să obțină o pro
ducție mărită de lapte pe cap de 
vacă furajată.

ION OPREA 
tehnician veterinar

Postul utemist de control 
a scos o nouă gazetă 1 
Vestea a ajuns repede 

la cunoștința tinerilor colecti
viști și acum iată-i grupuri, 
grupuri în fața gazetei citind 
cu interes materialele afișate. 
Din diferite părți se aud ex
clamații :

— Frumos 1 Toma Roșea și 
Costache Radu sînt eviden- 
țiați pentru lucrările bune la 
întreținerea culturilor. Uite, și 
numele lui Mocanu Lepădata, 
conductor de atelaje.

— Pe bună dreptate au 
scris despre ei. Au folosit fie
care oră bună pentru prășit. 
Și au muncit bine!

Se aud și risete provocate 
de o caricatură : o fată care 
stă culcată in grîu în timp ce 
alții prășesc.

— Stă la soare, spune ci
neva ironic. Nu-i pasă că stri
că griul de sămînțâ.

Am surprins un moment 
cînd tinerii colectiviști de la 
G.A.C. „7 Noiembrie" din co
muna Bălâceanu, raionul 
Rîmnicu Sărat, citeau un nou 
număr al gazetei postului ute
mist de control. De data a- 
ceasta, postul a avut in aten
ția sa participarea tinerilor 
colectiviști la întreținerea cul
turilor.

ÎN ȚEPII
SATIREI

Mecanizatorii Obărațăr loan 
și loon Muscalu, folosind 
timpul prielnic, execută lu
crările de întreținere a cul
turilor de porumb pe ogoa
rele gospodăriei colective 
din Comana, regiunea Do- 

brogea
Foto : AGERPRES

O laudă, cîteva cuvinte us
turătoare, o caricatură la a- 
dresa celui indisciplinat nu 
pot rămîne fără efect. Cari
catura Marcelei Dragu pusă 
la gazeta postului a iscat 
multe discuții în rîndul tine
rilor. Marcela Dragu a înțe
les că purtarea el nu a fost 
bună și și-a luat un angaja
ment care a fost afișat Ia ga
zetă.

Dar în raidul făcut, postul 
ar fi putut surprinde și alte 
aspecte din munca tinerilor la 
întreținerea culturilor, ar fi 
putui sesiza mai multe pro
bleme. Petruș Dumitrescu lu
crează după cum crede el: 
lasă cîte două-trei fire la un 
loc, nu respectă distanța din
tre plante. El ar ii trebuit să 
tie ajutat de postai utemist de 
control să-și schimbe atitudi
nea față de muncă șî față de 
colectiv. Mihalache I. Alexan
dru a avut ambiția să termi
ne mai repede partea sa la 
prașilă. Intenția sa putea să 
fie bună dacă ar fi făcut lu
crări de calitate. Dar el a lu
crat prost, n-a prășit Ia adîn- 
cimea cerută și a lăsat multe 
buruieni. Mai sint și tineri, ca 
Radu Gh. Nicolae, care nu 
vin ia muncă atunci cind sînt 
chemați. Toate aceste cazuri 
n-az & trebuit să scape aten- | 
ției postului. Membru postului 
nu s-au străduit să cunoască 
bine situația din 5ecare bri
gadă, privind contribuția ti
nerilor la buna desfășurare a 
lucrărilor de întreținere a cui- j 
tarilor. Comitetul organizației j 
de bază U.T.M. trebuie să se 
preocupe mai îndeaproape de 
îndrumarea postului utemist 
de control.

C. IRINA

DEZVOLTĂ
PROPRIETATE

ȘEPTELUL
OBȘTEASCĂ

Gospodăriile agrico
le colective din regiu
nea București eu reali
zat, de la începutul a- 
nului și pină acum, ve
nituri de aproape 250 
milioane lei. Cea mai 
mare parte din această 
sumă a fost obținută 
din avansurile primite 
pentru cantitățile spo
rite de produse con
tractate cu statul.

Colectiviștii au folo
sit o parte din venituri 
pentru dezvoltarea ave
rii obștești. Din fonduri

proprii și cu credite a- 
cordate de stat, colec
tiviștii au cumpărat de 
la începutul anului și 
pină acum 6.650 vaci 
și juninci, 9.800 vițele, 
36.000 oi, 2.700 scroa
fe. în același timp au 
fost ridicate aproape 
100 de construcții agro
zootehnice, numeroase 
alte obiective fiind în 
construcție.

O parte însemnată 
din venituri a fost re
partizată colectiviștilor 
ca avansuri bănești

pentru zilele muncă e- 
fectuafe.

★
Colectiviștii din co

muna Cenei, regiunea 
Banat, au terminat con
strucțiile prevăzute 
pentru anul acesta — o 
îngrășătorie pentru 350 
de porci, un grajd pen
tru 100 vaci și un pa
tul cu o capacitate de 
15 vagoane de porumb. 
Gospodăria colectivă 
din această comună 
posedă în prezent 9 a- 
dăposturi pentru ani

lucrările
au fost făcute

Lucrează în echipa de fine* 
ret de la G.A.C. „8 Mar- 
tie"-Chichiș, regiunea Bra

șov, 18 tineri —• romîni și ma
ghiari. Ținta întregii echipe este 
aceea de a obfine produefii su
perioare la hectar fafă de cela 
planificate în acest an pe gospo
dărie.

— Și ce spunefi, își respectă 
echipa angajamentul ? — am în- 
frebat-o pe Irma Voicu, secretara 
organizafiei U.T.M.

Drept răspuns, fovarășa Voicu 
ne-a povesfif cîteva fapte. Pe 
cele 20 de hectare cu sfeclă de 
care răspunde echipa s-au făcuf 
două prașile. Lucrările au fost de 
bună calitate și terminate cu cî- 
feva zile mai devreme fafă de 
timpul prevăzut. Tot de bună ca
litate sînt și prașilele la cele 15 
hectare cu cartofi, 6 hectare cu 
cicoare, 5 hectare cu porumb si
loz, suprafețe ce-i revin echipei 
de fineref. Cu puțină vreme îr> 
urmă, însă, membrii echipei s-au 
văzut cam aglomerați de treburi. 
Ploile abundente îi stînjeniseră 
cîîeva zile în șir. în lanul de po
rumb pentru siloz năpădiseră bu
ruienile, cartofii trebuiau prășiți, 
iar pe o porțiune din terenul cu 
sfeclă de zahăr trebuia înlăturată 
băltirea apelor. Membrii echipei 
s-au sfătuit, au ceruf părerea bri
gadierului și au ajuns la conclu
zia ca echipa să fie împărțită în 
frei grupe, fiecare răspunzînd de 
una din lucrări. Și astfel în nu
mai frei zile timpul pierdut din 
cauza ploilor a fosf recuperat. La 
recepția făcută s-a constatat: lu
crări de calitatea întîia.

B. NICOLAE

Utemistul Constantin Croitoru este unul din Îngrijitorii de ani
male fruntași de la G.A.S. Dudeștl, regiunea București 

Fota: M. ISTRATE

male și alte 29 con
strucții gospodărești 
ca : magazii de cerea
le, pătule de porumb, 
silozuri, remize etc.

Colectiviștii din Ce
nei au mărit anul a- 
cesta numărul de ani
male proprietate ob
ștească. Fermele lor 
zootehnice numără 365 
de taurine, din care 
168 vaci de lapte, 886 
de porci și 100 de 
scroafe, 1.350 de oi și 
1.400 păsări.

(Agerpres)

...LA G.A.C. ȚIBUCANI

Colectiviștii din Țibucani 
se mîndresc pe drept 
cuvînt cu puternica 

și bogata lor familie, care 
are un fond de bază de 
peste patru milioane și ju
mătate lei. Președintele, tova
rășul Gheorghe Maftei, deși 
foarte ocupat, ne invită cu 
dragă inimă prin toată gospo
dăria. Culturile din cîmp, 
sectorul zootehnic, sectorul 
legumicol, atelierele anexă — 
totul poartă pecetea partici
pării entuziaste a colectiviști
lor la viața și bunul mers al 
gospodăriei.

Lucruri interesante am a- 
flat aici despre activitatea 
echipelor de tineret din cadrul 
brigăzilor de cîmp. Pe ogoa
rele uneia din secțiile gospo
dăriei, la Țibucanii de jos, în 
cadrul brigăzii lui Ioan V. 
Chiru îl întîlnim pe utemistul 
Susan P. Gheorghe, cu cei opt 
tovarăși ai săi de echipă. La 
alte brigăzi, avem prilejul să 
cunoaștem echipele lui Vasile 
Ciurea, Maria Rusu, Elena 
Ignat, Maria Crețu și Ion 
Mustață.

Toți sînt tineri. Tovarășii 
lor, de asemenea. Nici unul 
dintre băieții aceștia n-a fă
cut încă armata. Și, totuși, cită 
seriozitate, cită răspundere 
față de sarcina pe care și-au 
asumat-o.

Cînd la Țibucani s-a înfiin
țat gospodăria, cei mai mulțî 
dintre ei abia intrau în orga
nizația de pionieri. Educa
ția primită în școală și în or
ganizație, munca depusă ală
turi de părinții lor, la unele 
din treburile colectivei, a în

scris temeinic în sufletul lor 
dragostea pentru avutul ob
ștesc.

Cînd tinerii aceștia au 
hotărît să formeze echipele 
și să primească sarcini de 
producție, cot la cot cu oame
nii mari, nimeni nu s-a mirat, 
încă din vara trecută, mulți 
dintre ei se evidențiaseră lu- 
crînd alături de părinții lor. 
lată de ce organizația U.T.M. 
din gospodărie a propus cu 
însuflețire consiliului de con
ducere să aprobe formarea 
echipelor de tineret în cadrul 
brigăzilor. Iar consiliul de 
conducere aprobînd acest lu
cru, a fost încă de la început 
încredințat că prin aceasta nu 
se face o simplă „experiență" 
și că rezultatele muncii tine
rilor din echipe vor fi cele 
scontate.

Ce e drept, roadele se vor 
vedea abia în toamnă, dar că 
echipele de tineret nu vor 
dezminți așteptările, o dove
desc încă de pe acum nume
roase aspecte din munca lor 
de fiecare zi.

începînd cu buna organizare 
a muncii în fiecare echipă, îți 
dai seama că lucrurile nu se 
desfășoară „de la sine", și că 
există un permanent interes 
pentru îndeplinirea în bune 
condiții a lucrărilor pe par
celele încredințate. Iată de 
pildă echipa al cărei respon
sabil e utemistul Susan. Deo
potrivă din carnetul șefului de 
echipă și de pe teren se pot 
ști cu precizie sarcinile fiecă
rui membru al echipei. Fie
care dintre ei răspunde de 
cîte un hectar de culturi pră-

Cum muncesc
echipele de tineret...

șitoare șl de încă 12 „prăjini 
de grîu. După cum se exprima 
tovarășul Chiru, brigadierul, 
loturile de care răspund tine
rii ți-i drag să le privești ; 
merită nota 10 la calitate. Ma
cul, cartofii, porumbul, sfe
cla. floarea-soarelui, ceapa de 
pe loturile lucrate de Con
stantin Nichita, Dumitru Po- 
daru, Chiru Maria, Gheorghe 
Susan, și ale altora, cresc fru
mos, viguroase, îngrijite cu 
pricepere și răbdare, de tineri, 
care în tot ceea ce fac depun 
multă dragoste și lucrează cu 
migală de grădinari.

Cînd pe parcelele unui 
membru al echipei se întîrzie 
executarea vreunei lucrări sau 
acesta le execută în grabă, cei 
care iau îndată măsuri sînt în
șiși tovarășii lui. Cînd Ana 
Manole, Ion Dumitriu sau Di- 
dina Savu, la prășitul macului 
(o cultură migăloasă, mai ales 
la prima prașilă), lăsau firele 
prea dese sau prea rare, ve
cinii de lot n-au trecut nepă
sători peste aceasta, au între
rupt munca la ei pentru o oră 
sau o jumătate de oră și au 
venit să-și ajute și să-și înve
țe tovarășii cum trebuie pră
șită cultura respectivă.

Angajamentul echipelor de 
tineret este de a efectua nu
mai lucrări de cea mai bună 

calitate. Temeiul îndeplinirii 
acestui angajament îl consti
tuie concentrarea efortului co
lectiv în vederea realizării cu 
operativitate și iscusință a lu
crărilor corespunzătoare fiecă
rei perioade, pe loturile date 
în grijă. Ținta spre care se 
îndreaptă echipele de tineret 
din G.A.C. Țibucani este ob
ținerea unor producții superi
oare celor înscrise în planul 
gospodăriei colective. Atît 
utemistul Gheorghe Susan, cît 
și ceilalți responsabili de echi
pe ale tineretului vorbesc des
pre aceste cifre cu hotărîre, 
ca niște oameni maturi ce în
țeleg pe deplin semnificația 
angajamentelor și care luptă 
cu toate puterile pentru înde
plinirea lor. Organizația de 
bază U.T.M. din gospodărie

♦♦♦S_A €»♦ A» €♦ MAS"
gospodăria 

colectivă
iul trecut, în 
agricolă
Mai“ din comuna

glavit, regiunea Oltenia, a 
funcționat. în cadrul uneia 
dintre brigăzile de cîmp, o e- 
chipă de tineret. Producțiile 

se ocupă permanent de acti
vitatea echipelor de tineret. 
Periodic, în adunări generale 
deschise ale organizației, în 
ședințe de comitet sau de 
birou, este analizată munca 
acestora și se stabilesc măsu
rile pentru etapa următoare. 
La aceste adunări sînt invitați, 
de obicei, și membri ai consi
liului de conducere al gospo
dăriei și brigadieri. Și sfaturile 
acestora sînt un bun îndrumar 
pentru activitatea echipelor. 
Controlul permanent, răspun
derea personală față de cali
tatea fiecărei lucrări sînt ga
ranția pentru îndeplinirea 
angajamentului pe care și l-au 
luat tinerii — obținerea unor 
producții mari.

N. MIHAI

realizate de ei au fost supe
rioare celor obținute în medie 
pe gospodărie. Firește că prin 
rezultatele lor acești tineri 
și-au cîștigat aprecierea 
consiliului de conducere al 
gospodăriei și a tuturor colec

tiviștilor. Tot atunci, în toam
nă, numeroși alți tineri colec
tiviști au cerut organizației de 
bază U.T.M. să mai organizeze 
asemenea echipe. Propunerea 
a fost acceptată. A fost de a- 
cord cu ea și adunarea gene
rală a colectiviștilor atunci 
cînd s-a discutat despre a- 
ceastă problemă cu ocazia re
organizării brigăzilor și echi
pelor. Și astfel a crescut nu
mărul echipelor de tineret din 
cadrul brigăzii a VII-a, echipe 
care sînt antrenate acum în
tr-o însuflețită întrecere la în
treținerea culturilor.

De curînd, analizînd activi
tatea organizației U.T.M. din 
gospodărie, biroul organizației 
de partid a arătat necesitatea 
ca tinerii să acorde o mai 
mare atenție lucrărilor de în
treținere a culturilor. După șe
dință, această problemă a 
constituit tema unei adunări 
generale deschise a organiza
ției de bază U.T.M. din briga
da a VII-a. Analizîndu-și 
munca, utemiștii s-au an
gajat să-și sporească contri
buția la realizarea sarcinilor 

care stau în fața gospodăriei 
colective în această perioadă.

Să vedem cum îndeplinesc 
membrii echipelor de tineret 
angajamentele luate cu privi
re la obținerea unor recolte 
mari la toate culturile pe care 
le au în primire.

In prezent, ei lucrează la 
întreținerea culturilor. Mun
cind cu hărnicie, echipele de 
tineret au terminat acum cî
teva zile prașila a doua la 
floarea-soarelui, prașila întîia 
la porumb, prașila a doua și 
răritul la sfecla de zahăr. Bri
gadierul, tovarășul Constantin 
I. Ivănoiu, a apreciat calitatea 
acestor lucrări ca foarte bună.

Munca în echipă dezvoltă la 
tinerii colectiviști spiritul de 
răspundere față de calitatea 
lucrărilor întregului colectiv, 
imprimă o atitudine combati
vă față de cei care mai fac 
încă lucrări de mîntuială. A- 
naliza periodică, în cadrul șe
dințelor de birou ale organi
zației U.T.M. din brigadă, a 
activității echipelor de tineret, 
consfătuirile de producție care 
au loc după terminarea fiecă
rei lucrări, măsurile care se 
iau cu aceste ocazii constituie 
un prilej de îmbunătățire con
tinuă a muncii echipelor de ti
neret.

— Noi ne controlăm reciproc 
— spune Angica Pîrvu, o tînă- 
ră fruntașă din echipa nr. 3 
Atunci cînd se întîmplă ca un 
tînăr din echipă să „dea ne
gru peste verde", să caute să 
lucreze mult fără să țină sea
ma de calitate, noi luăm ati
tudinea cuvenită. Așa, de pil
dă, cînd Marin Călăfăteanu a 

tăiat o mulțime de plante la 
prășițul sfeclei de zahăr, unii 
dintrie noi au cerut ca el să 
fie scbs din echipă. Firește că 
nu ar fi fost lucrul cel mai 
bun și de aceea o asemenea 
propunere nici nu a fost ac
ceptată. Marin însă a fost as
pru criticat de întregul colec
tiv și îndrumat să lucreze 
bine. Tot așa s-a întîmplat și 
cu Ion I. Rudăreanu, care 
căpătase obiceiul să nu lucreze 
decît atunci cînd avea poftă. 
Datorită ajutorului primit, cei 
doi tineri au început să lucre
ze cu mai mult simț de răs
pundere.

La multe acțiuni echipele de 
tineret se ajută între ele. Așa 
s-a procedat la combaterea ră- 
țișoarei sfeclei de zahăr și a 
altor dăunători ai culturilor. 
In scopul obținerii unei pro
ducții sporite la hectar, la floa- 
rea-soarelui se va face poleni
zarea suplimentară artificială. 
Și la această lucrare echipele 
de tineret se vor ajuta unele 
pe altele, așa cum s-au anga
jat cu prilejul unei adunări 
generale a organizației de 
bază U.T.M. din brigadă cînd 
au stabilit măsurile prin care 
își vor îndeplini angajamentul 
de a obține producții sporite 
la hectar.

întreaga activitate a echipe
lor de tineret din brigada a 
VII-a demonstrează că ele 
s-au dovedit colective de mun
că bine închegate, care aduc o 
însemnată contribuție la înde
plinirea sarcinilor ce stau în 
fața gospodăriei și la educa
rea în spirit colectivist a tine
rilor.

DARIA CUHTA



Pe urmele materialelor

publicate...
Articolul critic „Să cunoaș

tem cererea de cărți" publi
cat în ziarul „Scînteia tine
retului» nr. 3652 semnala 
faptul că în unele comune 
din raionul Iași aprovizio
narea cu cărți a bibliotecilor 
și a raioanelor de librării 
din cadrul cooperativelor să
tești se face în mod birocra
tic, fără să se țină seama de 
specificul comunelor și de 
preferințele cititorilor.

Ca urmare a acestui arti
col, Sfatul popular raional 
Iași a comunicat redacției 
următoarele:

„Cercetînd faptele semna
late în articolul intitulat „Să 
cunoaștem cererea de cărți" 
organele Sfatului popular 
raional Iași a constatat că 
cele sesizate sînt juste.

Ca urmare a publicării a- 
eestui articol, Sfatul popular 
raional-Iași, în colaborare cu 
Comitetul raional U.T.M. ți 
U.R.C.C. Iași a organizat o 
consfătuire cu bibliotecarii}

...și al celor
Nu de mult a sosit la re

dacție o scrisoare pe care o 
redăm în întregime mai jos :

„In orașul Bacău, ca în 
multe alte orașe din țară se 
organizează diferite expoziții 
cu caracter științific, cultu
ral, ideologic, care contribuie 
din plin la educarea tinere
tului. Pînă acum au fost or
ganizate numeroase expoziții 
de pictură, artă grafică, crea
ție populară etc... Iată însă 
că aproape zilnic, adică mai 
bine zis atunci cînd este timp 
frumos, în piața de zarzava
turi a orașului Bacău se mai 
organizează un fel de „expo
ziție- cu vîmzare cu așa zise 
tablouri pentru interioare de 
camere, care abordează teme 
ce nu contribuie cu nimic la 
educarea tinerilor. Aceste ta
blouri nu numai că nu au 
nimic comun cu arta, dar au 
o influență nesănătoasă asu
pra educației tinerilor. Nu 
știu cine sînt acei vînzători, 
dar cred că trebuie să se 
pună capăt deîndată acestor 
așa zise expoziții.

GHERCA ANTON 
profesor-maistru — școala 

de meserii Bacău"

La sesizarea ziarului Sec
țiunea învățămînt și cultură 
â Sfatului popular al regiunii 
Bacău a trimis următorul 
răspuns :

„Urmare la scrisoarea unui 
corespondent voluntar trimisă 
ziarului în care sesizează 
unele aspecte asupra felului 
cum se organizează expozi
țiile cu vînzate a unor așa 
zise tablouri vă comunicăm 
următoarele :

Cele sesizate de cititor sînt 
juste. S-au luat măsuri pen
tru anularea autorizațiilor de 
comerț cu astfel de „mărfuri".

Totodată am luat măsuri 
ca în orașul Bacău să se des-

In cinstea Zilei 

internaționale a copilului 

Concertul 
micilor artiști

Niciunul dintre sutele de spec
tatori prezenfi duminică seara în 
sala Ateneului R.P.R., la concer
tul festiv al corului Palatului Pio
nierilor în cinstea Zilei Interna
tionale a Copilului nu poate fi ui
mit în fafa nenumăratelor elogii 
pe care cronicarii de specialitate, 
muzicologi de frunte, le-au a- 
dresaf în anii din urmă, talenta
tului nostru ansamblu artistic.

Pentru oricare din iubitorii mu
zicii, Corul de copii al Palatului 
Pionierilor a devenit o formație 
muzicală de prestigiu, cunoscută 
nu numai dintr-o serie de mani
festări artistice proprii, ci din 
conlucrarea cu colectivul artistic 
emerit al Filarmonicii bucurește- 
ne — cea mai de seamă institu
ție muzicală a țării — în inter
pretarea unor capodopere ale 
creației vocal simfonice contem
porane ca lucrarea lui Șostakovici 
„Cînfare Pădurilor", „Carmina 
Burana" de Karl Orif și „Simfo
nia primăverii" de Britten.

Concertul de duminică seara a 
întregit această prețuire. Micii ar
tiști au prezentat, sub conduce
rea lui Sfelian Olaru un bogat 
program de lucrări muzicale ce 
cereau din partea interpreților o 
profundă cunoaștere a celor mai 
diverse stiluri muzicale.

De la canonul în 3 voci „Viva 
la musica" al lui Michael Pralto- 
rius și minunata melodie a Iui 
Brahms „Copilul și floarea" pînă 
la înaripatele cîntece închinate 
vieții noi ale lui Vasile Popovici, 
Ion Chirescu, Laurențiu Proteta, 
Sergiu Sarchizov, micii coriști au 
dovedit o deosebită intuiție mu
zicală, au surprins cu multă sen
sibilitate pătrunzătoarele chemări 
cuprinse în desenul portativelor.

Ascultînd „Cintecul de leagăn" 
al lui Nicolae Lungu, cu greu îți 
puteai imagina că un copil ca 
Elena Burghelea poate fi pose
soare unei asemenea voci lumi
noase, învăluitoare, pătrunzătoare.

Precizia dinamică, expresivita
tea cu care au redat „Păstrăvul" 
lui Schubert a constituit cea mai 
elocventă dovadă a temeinicului 
studiu pe care-l desfășoară micii 
inferpreți.

Înaltul nivel artistic al concer
tului de duminică seara n-a adău
gat numai o nouă acțiune celor 
peste 200 de manifestări artistice 
ce se înscriu în lista de activi
tate a corului, ci au reprezentat 
totodată cu prinos de recunoștin
ță adus de micii artiști în preaj
ma Zilei Internaționale a Copilu
lui — puterii populare care le-a 
creat toate condițiile pentru a 
sorbi minunatele frumuseți ale ar
tei cîntecului.

I. S. 

directorii de cămine cultu
rale și unii lucrători din ca
drul U.R.C.C. In cadrul ace
stei consfătuiri s-au analizat 
cu toată atenția modul cum 
sînt aprovizionate cu cărți 
bibliotecile și cooperativele 
de consum din comunele ra
ionului nostru.

Cu ocazia consfătuirii, co
mitetul executiv al Sfatului 
popular raional Iași, comite
tul raional U.T.M. și Uniu
nea raională a cooperativelor 
de consum au luat de comun 
acord o serie de măsuri care 
vor duce la o judicioasă di
fuzare a cărților.

Pe viitor se va urmări per
manent ca bibliotecarii și 
lucrătorii din cadrul U.R.C.C., 
care se ocupă cu difuzarea 
cărții în comunele raionului 
Iași să desfășoare a muncă 
atentă, organizată.

D. ZAHARIA 
președintele Sfatului 
popular raional Iași" 

nepublicate
chidă o expoziție permanentă 
cu vînzarea lucrărilor de artă 
plastică în cadrul căreia vor 
fi expuse lucrări de valoare 
menite să contribuie la edu
cația tineretului.

I. RIZESCU 
șeful secției"

★
Un corespondent voluntar a 

scris ziarului : ,,Organizația
U.T.M. din comuna Tugleni, 
raionul Craiova nu duce o 
activitate satisfăcătoare în 
rîndurile tineretului. Această 
situație se datorește și faptu
lui că comitetul comunal e 
descompletat".

Comitetul raional U.T.M. 
Craiova ca răspuns la sesiza
re ne-a comunicat: „Cele 
semnalate de corespondent co
respund realității. Pentru în
lăturarea lipsurilor au fost 
luate următoarele măsuri: I 
comitetul comunal U.T.M. a 
fost completat cu toixzrăși din 
rîndul membrilor supleanți- A 
fost convocat comitetul comu- , 
nai U.T.M. și birourile orga- ■ 
nizafiilor de bază, cu care ■ 
prilej s-a făcut o instruire te- ' 
meinică privind sarcinile ce ■ 
revin fiecărui tovarăș ra i 
parte. Cu ocazia prezentării | 
darii de seamă semestriale a j 
comitetului comunal U.T.M. I 
s-a făcut o analiză amănunțită i 
asupra felului cum a muncit 
comitetul comunal U.T.M. din 
comuna Tugleni. Cu acest ' 
prilej s-a întocmit un plan | 
de măsuri concrete menii să 
îmbunătățească activitatea co
mitetului comunal.

Sesizarea corespondentului 
voluntar a constituit un aju
tor prețios în munca noastră.

BIROUL COMITETULUI
RAIONAL U.TJtf. CRAIOVA"

imagini din noua premieră a Ansamblula; de cînteoe și dansuri al C.C.S. „Spectacol din 
spectacole"

Foto : AGERPRES

Ce s-ar putea învăța 
la un schimb de experiență

(Urmare din pag. l-a)

din materialele apărute, noi 
nu numai că am stabilit cine 
a lucrat slab, dar am arătat 
tinerilor și spre care anume 
operații trebuie să-și îndrepte 
atenția.

★
— Să vedem și postul ute- 

mist de control de la atelie
rul de tratament termic, a 
propus cineva. Spînu Dumitru, 
responsabilul postului, a tre
sărit. Cînd tinerii au ajuns în 
fața gazetei postului însă, s-a 
roșit de tot : un hohot de rîs 
a izbucnit din rîndul celor 
prezenți. Pe gazetă nu se afla 
nici un articol ! Păianjenii și 
praful acoperiseră panoul.

— Tovarăși, a spus cineva 
propun ca responsabilul pos
tului să ne povestească de
spre munca pe care o duce 
colectivul condus de el.

— Ce să vă spun ? a răs
puns Spînu... Noi n-avem de
spre ce să scriem fiindcă la 
noi toate merg bine... nu mai 
avem ce observații să facem...

Răspunsul lui a arătat în 
mod clar cîte neajunsuri a-

europene de box

25

între 
aduce

programată 
iunie va 

boxeri din peste 
țâri. Desigur că

Blocuri noi in fața Gării de Nord

Primirea de către Sesiune de comunicări științifice
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Rom ne, 
a ministrului Argentinei

Marți. 30 mai, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Romine, Cornelia Mănescu, a 
primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Argentinei la 
București, Federico Luis Ale
jandro del Solar Dorrego, in 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acredi
tare.

----- •-----

Cu prilejul turneului

Teatrului „f. NaMtrski**
Ministerul InvățânăuVilui j 

și Culturii a oferit marți 
seara, ia sala de marmoră a ' 
Case: ScînteîL o masă tovă
rășească cu prilejul tumeu- I 
lui pe care U întreprinde ta . 
țara noastră cclectrrui Tea- I 
trului „V. Maiakovsăi» din 
Moscova.

Au participat tovarășii Hie 
Murgulescu. ministrul învă- 
țămintuiui și Culturii, Con
stanța Crăciun, adjunct al 
ministrului tnvățămîntului și 
Culturii, Marin Florea Io- 
nescu. vicepreședinte al Con
siliului General AJLL.U.S., 
funcțîc-nari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul tnvățămîntului și 
Culturii, oameni de artă și 
cultură.

Au luat parte G. E. Cebo- 
tariov, consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la 
București șl alți membri ai 
Ambasadei.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

duce activității postului ute- 
mist, lipsa de îndrumare din 
partea organizației U.T.M.

Interesantă ar fi fost și vi
zita la secția vane, unde res
ponsabilul postului este tînă- 
rul Mihai Vătău cel care 
nu știe cum trebuie să active
ze colectivul postului. Pe ga
zeta postului se văd două 
caricaturi înfățișînd cîțiva 
tineri cărora le cam place 
băutura. In colecția de arti
cole — probleme de aceeași 
natură.

— Sarcina de bază a pos
tului utemist de control este 
să se ocupe de problemele de 
producție. Voi cum stabiliți 
temele ? l-au întrebat ceilalți 
responsabili.

— Criticăm... ce pică ! Face 
unul o greșeală, îl criticăm. 
Atîta timp cît nu apar „ca
zuri", postul nu se ocupă de 
nimic... Din schimbul de ex
periență pe care l-am făcut 
astăzi am învățat însă multe 
lucruri. Pînă acum nu știam 
cum să ne organizăm munca, 
nu știam ce este acela un raid. 
Schimbul de experiență ne va 
fi de mare folos...

Ne-am imaginat mai sus 
cum ar fi putut să decurgă în 
mod practic un schimb de ex

Marți a avut loc în aula A- 
cademiei R. P. Romîne o se
siune de comunicări științifice 
a Secției de științe economice, 
filozofice și juridice. Secției de 
limbă și literatură, ale Aca
demiei R. P. Romîne șt Șco
lii superioare de partid „Ște
fan Gheorghiu".

Cuvintul de deschidere a 
lucrărilor sesiunii a fost rostit 
de acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne.

Vizita unei delegații 
de industriași belgieni

O delegație de industriași 
belgîem se află în țara noas
tră de câteva zile. Delegația 
este condusă de președintele 
Federației Industriei Chimice, 
Andre Leroox, președintele 
Sociefățil belgiene a azotului 
și produselor chimice.

Industriașii belgieni au fost 
primiți de Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului și Ana 
Tema, adjunct al ministrului 
Comerțului, precum și de Mi
hail Horescu, ministrul In
dustriei Petrolului Și Chimiei

Membrii delegației au vizi
tat întreprinderi ale industriei 
chimice și mai multe locali
tăți din regiunile Galați, Ba
cău și Dobrogea.

în cursul vizitei membrii

Informații
In sala Ateneului R.P. Ro

mîne a avut loc marți o 
seară de muzică de cameră 
contemporană bulgară, or
ganizată de Uniunea Compo
zitorilor din țara noastră în 
cadrul convenției de colabo
rare cu Uniunea Compozito
rilor din R.P. Bulgaria.

Ambasadorul R.P. Ungare 

periență între colectivele pos
turilor utemiste de control de 
la Uzinele „Independența" din 
Sibiu. Toate exemplele sînt 
reale. Ele există în diferite 
secții ale uzinei. Numai că un 
asemenea schimb de experiență 
n-a avut loc, adică experiența 
bună n-a fost generalizată. 
Așa se face că mai există încă 
numeroase posturi care își a- 
duc o slabă contribuție la îm
bunătățirea calității produse
lor (posturile utemiste de 
control de la secțiile freze, 
tratament termic, vane, forjă 
și într-o măsură, posturile 
utemiste de control de la cele 
două turnătorii).

Numeroasele instructaje teo
retice nu rezolvă sarcina în
drumării concrete, practice a 
posturilor, a membrilor co
lectivelor. La secția lanț gali, 
de pildă, responsabilul postu
lui a fost numit de nuțin timp. 
El a fost îndrumat tot... teore
tic. Practic însă nu l-a ajutat 
nimeni.

Schimburi de experiență 
eficiente, la locurile unde își 
desfășoară posturile utemiste 
de coptrol activitatea, iată ce 
trebuie să organizeze comite
tul U.T.M. de la Uzinele „In
dependența" din Sibiu.

Au prezentat comunicări 
acad. Iorgu Iordan, acad. M. 
Ralea, acad G. Călir.escu, 
acad. C. I. Gulian, Vasile Du
mitrescu și I. Achim, conf. 
univ. C. Vlad, prof. univ. M. 
Novicov. prof. univ. M. Brea- 
zu, prof. univ. C. Borgeanu, 
N. Belu, I. Roșu, C. Petre. T. 
Badale și alți oameni de ști
ință.

Asistența a ascultat ea deo
sebit interes comunicările pre
zentate.

delegației au fost însoțiți ce 
dl. Guy Stuyck, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Beigiei 
la București.

, *
Insarctnatul ca afaceri ad- 

interim al Belgiei la Bucu
rești, Guy Stuyck, a oferit 
marți dttpâ-amiazd un coc
teil în cinstea delegației de 
industriași belgieni, conduse 
de d-l Andre Ledoux.

Au luat parte Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului, 
MihaU Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chi
miei, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor 
Externe și ministere econo
mice.

(Agerpres)

la București, Bela Nemety, a 
oferit marți seara, la sediul 
ambasadei, un program de 
filme documentare maghiare, 
urmat de cocteil.

Au participat academicienii 
T. Arghezi și M. Beniuc, Al. 
Buican și Octav Livezeanu, 
vicepreședinți ai I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

★
La invitația Camerei de 

Comerț a R. P. Romîne, marți 
dimineața a sosit în Capitală 
lordul Boyd Orr. președin
tele Consiliului britanic pen
tru promovarea comerțului 
internațional, împreună cu 
soția, șl Roland Berger, direc
tor general în același Consi
liu.

Oaspeții au fost salutați la 
sosire, pe aeroportul Otopeni, 
de Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, precum și de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului.

(Agerpres)

Concurs pentru noi
modele de jocuri

și jucării
Ministerul Invățămînt ului 

și Culturii, în colaborare cu 
Ministerul Industriei Ușoare 
și Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești, or
ganizează un concurs cu pre
mii pentru noi modele de 
jocuri și jucării originale. 
Temele concursului sînt: ju
cării metalice nemecanizate, 
jucării mecanizate, jucării din 
mase plastice, păpuși din 
mase plastice, păpuși din car
ton presat în îmbrăcăminte 
din diferite regiuni ale țării} 
jocuri din carton tipărit pen
tru copii pînă ta 7 ani.

Concursul este deschis pînă 
la data de 1 octombrie a.c. 
inclusiv.

Lămuriri suplimentare se 
pot cere la Comisia tehnico-ar- 
tistică pentru jucării din Mi
nisterul tnvățămîntului și 
Culturii, str. Spiru Haret 
nr. 12, tel. 14.24.00, int. 18.

C a N I M A
Setea (Cinemascop) Elena 

Pavel ; Cerul Balticii: Patria; 
Strada Preriilor: Republica, 
București, înfrățirea între po
poare, Libertății ; Cielito Lin
do : Magheru, Miorița, 1 Mai; 
Dragostea te așteaptă: V. A- 
lecsandri. V. Roaită, G. Coș- 
buc ; E lung drumul pină a- 
casă: I. C. Frimu, 8 Martie, 
23 August; Unde nu ajunge 
diavolul : Lumina ; Războiul 
vesel: Central; Pălăria lui 
Anatol; Victoria; Strada 
Seiler nr. 8: Maxim Gorki, 
Arta, Donca Simo; Lan Lan 
și Tun Tun — O poveste din- 
tr-o noapte cu lună — Micuța 
Ana: Timpuri noi (10—21 în 
continuare) ; Program special 
pentru copii: 13 Septembrie 
(10—14 în continuare); Toată 
lumea rîde, cîntă și dansează: 
13 Septembrie, M. Eminescu ; 
Darclee : Tineretului j Cenu-

A

In preajma campionatelor

Pugiiiștii noștri fruntași sînt 
în fața unui eveniment inter
național deosebit de impor
tant : zilele acestea părăsesc 
Capitala cu destinația Bel
grad pentru a participa Ia 
Campionatele europene. A- 
ceastă mare competiție eu
ropeană 
3 și 10 
în ring 

de
a-

Șahiștii noștri conduc în meciul 
cu echipa R. S. S. Gruzinie

în fin; rea întamaticnalS 
șah dintre echipele P. 
mine ș, B.S.S. G: 
tiauat marți seara cu de 
suiarea partidelor din 
de-al ni-'ea tar.

Margareta Pazevoznik 
cîștigat la Ceaikovskaia, 
lexezdra Ni roiau a remizat 
cu Togcraidze, iar Victor Cio-

de
Ro- 

ine a ecn- 
sfâ-
cel

a

O
în afara: recordului mondial 

stabilit de Grtgbrii Taran ta 
3.000 m obstacole, în concursul 
atletic de la Kiev au fost în
registrate și alte performan
țe deosebit de valoroase, Tî- 
nărul sportiv ucrainean, Iu
tii Kutenko a ciștigat proba 
de decatlon totalizînd 8127 
puncte. Pe locul doi s-a cla
sat fostul recordman mon-

A apărut:

Lupta da clasă
Nr. 5, mai 1961

Organ teoretic ji politic al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro- 

mîn.
SUMAR,:

Editorial : Sub conducerea 
partidului, spre noi victorii 
in consfrucfia socialistă

Gh. Diaconescu : Dezvoltarea 
democrației socialiste și ro
lul opiniei publice în viaja 
socială

D. Simulescu : Transporturile 
în etapa desăvlrșirii con
stricției socialiste

Acșd. A. Oțetea : 140 de ani 
de la răscoala condusă de 
Tudpr Vladimirescu

N. Gfosan : Unele probleme 
ale culturii porumbului îr> 
Repșblica Populară Romtnă 

Andrei Băleanu : Criza gene
rală >a capitalismului și unele 
aspelcte ale descompunerii 
artei burgheze contempora
ne

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI

Gus Hali: Statele Unite tn lu
mea de azi

— Avîntul mișcării muncito
rești în țările capitalului

CRITICA ȘI BIBLIOGRA
FIE

I. Pascadi : Marea forjă a 
marxismului și neputinfa cri
ticilor săi

NOTE
L Chirculescu : Problemele 

gospodăriilor de stat în zia
rul „Dobrogea nouă"

Gh. lonifă : Călcîiul lui Achile 
al economiei americane

’ O C R A F E
șăreasa : Gh. Doja, Flacăra ; 
Tata, mama, nevasta și eu: 
Al. Popov ; Trapez : Grivița ; 
Insula fără nume : Cultural; 
O zi de odihnă: Constantin 
David ; Două etaje de fericire: 
Unirea ; Ker Oglî (Cinema
scop) : Al. Sahia ; Enrico Ca
ruso : T. Vladimirescu ; Cîn- 
tărețul mexican : T. Vladimi
rescu (grădină); Șeful de gară: 
Munca ; Telegrame : Moșilor ; 
Fantezie de iarnă (Cinema
scop) î Popular; Normandie 
Niemen : Popular (grădină) ; 
Cocoțatul (Cinemascop): 16
Februarie ; Mîndrie : Ilie Pin- 
tilie; Eroii vii: 8 Mai, Dru
mul Serii; Cio Cio San: Flo- 
reasca ; Mexicul cîntă; N. 
Bălcescu; Articolul 420 : G. 
Bacovia; Porte des Lilas : 
Olga Bancjc; Melba: 30 De
cembrie ; Aida : Aurel Vlaicu; 
Intrigă și iubire (Cinemascop)) 
B, Delavrancea. 

participa la Campionatele de 
Ia Belgrad și așteptăm din 
partea lor o comportare cit 
mai bună.
- Am remarcat prezența In 

prima garnitură a unor boxeri 
foarte tineri. Ce ne puteți 
spune despre ei ?

— Intr-adevăr, în acest an 
vor participa la Campionatele 
europene trei tineri debutantă. 
Este vorba despre V. Simonca, 
V. Mîrza și V. Badea. Ei au 
ajuns în echipa noastră națio-

De vorbă
cu antrenorul federal

ION CEBIAC
nală datorită unor calități 
deosebite și unei pregătiri co
respunzătoare. De altfel este 
edificator faptul că anul din
tre ei a cucerit titlul de cam
pion republican în acest an 
la categoria mijlocie mică 
(Virgil Badea), iar ceilalți doi 
au ajuns in semifinale (Simon
ca) și in finalele campionatelor 
(Mîrza) unde s-a-j comportat 
meritoriu. Tînârul muncitor 
lăcătuș Virgil Badea are nu
mai 19 ani însă este deosebit 
de curajos și foarte rezistent. 
El a mai făcut parte din echi
pa de tineret care a boxat în 
R. P. Ungară, unde a ciștigat 
două meciuri. După cum este 
un muncitor fruntaș in secția 
de mecanică grea a Uzinelor 
„23 August", la fel de conștii.T- 

cîitea cu Gurghenidze. Ghi- 
țescu a ciștigat la Sisov.

Scorul aedului este acum 
de 12—11 în favoarea echipei 
R- P. Romine, o partidă fiind 
Întreruptă.

Astăzi, de la ora 17, In aula 
Bibliotecii centrale universi
tare, are Ioc ultimul tur.

CURT
dial Easili Kuznețov cu 7672 
puncte, dar numai din 9 pro
be deoarece el s-a accidentat 
și nu a mai luat startul în 
cursa de 1.500 m. La săritu
ra în înălțime Valerii Brumei 
a realizat 2,19 m, iar campio
nul olimpic Piotr Bolotnikov 
a Ciștigat proba de 10.000 m 
în 29’ 05” 6/10 (Oea mai bună 
performanță mondială a anu
lui). Foarte bun rezultatul 
tui Kreer — 16,59 m la triplu 
salt. ca și performanța Tatia- 
nei Scelkanova — 6,29 m la 
săritura în lungime.

Alte rezultate : bărbați : 400 
m garduri Mațulevici 51” 4/10; 
800 m plat BuTîsev 1’ 49” 4/10: 
lungime Bondarenko 7,81 m; 
20 km marș Vediakov 1 h 35' 
46” 8/10; suliță Tihelenko 
76,28 m .•

★
Astă, seară de la ora 19,30 

pe ringul montat in incinta 
stadionului Dinamo din Ca
pitală se va desfășura întîl- 
nirea internațională de box 
dintre echipele selecționate 
ale cluburilor Dinamo Bucu
rești și Dinamo Berlin, Oas
peții au, deplasat o echipă re
dutabilă în frunte cu cunos
cutul internațional Lempio. 
Ei au învins duminică la Cra
iova cu 12—8 echipa Dinamo 
din localitate.

★
Returul turneului final al 

campionatului masculin de 
handbal redus se va desfășu
ra la Timișoara în zilele de 
2,3 și 4 iunie, După Cum se 
știe, la acest turneu participă 
4 echipe: Dinamo București 
care conduce în clasament cu 
6 puncte, Tehnometal Timi
șoara, Știința Timișoara și 
Rapid București.

(Agerpres). 

cios este și la pregătire. O altă 
mare speranță a boxului nos
tru este Vasile Mîrza, elev al 
școlii profesionale C.F.R. din 
Cluj. Este foarte tînăr, nici 
18 ani împliniți. La campio
natele de juniori din 1960 a 
arătat mari calități, Iar la re
centele finale ale seniorilor a 
fost eu mare greutate întrecut 
în ultima rundă de către expe
rimentatul Mihail Stoian. Nu
mai lipsa de experiență a ti
parului boxer i-a permis lui 
Stoian să cucerească centura 
de campion. Cît privește pe 
V. Simonca. acesta s-a relevat 
țnul trecut, cînd a ajuns în 
finalele campionatului unde 
a boxat cu Mihalik. A primit 
atunci o cupă pentru practi
carea celui mai tehnic boxj 
iar în continuare s-a eviden
țiat intr-o serie de confrun
tări în R. P Po’ nă și R.S.S. 
Ucraineană. Cînd va căpăta 
mai multă experiență, tină ul 
muncitor zei a- din Cluj va 
avea și mai mari perspective. 
Desigur că la Campionatele 
europene de la Belgrad nu 
ne prezentăm cu pretenția ca 
acești tineri deosebit de ta- 
lentați să se întoarcă cu ti
tlurile supreme în buzunar^ 
dar le cerem să se comporte 
cît mai onorabil și să folo
sească acest prilej pentru a-și 
îmbogăți curoștințele, fiindcă 
vor avea prilejul să vadă la 
lucru pe cei mai buni pugi- 
Hști amatori din Europa.

— Dar despre ceilalți repre
zentanți ai noștri ce ne pu
teți spune ?

— Plecăm la Campionatele 
europene ea o echipă puter
nică. cu boxeri în toată pleni
tudinea forțelor. Se află în- 
tr-o formă deosebită Negrea, 
Ia care avem mari speranțe, 
de asemenea C. Gheorghiu, 
Mihalik și Dob eseu. Ultimul 
participă acum la al cincilea 
campionat european și este 
animat de dorința de a se în
toarce în patrie cu centura de 
campion.

Față de condițiile excepțio
nale de pregătire care le-au 
fost create, toți boxerii noș
tri au datoria de a face totul 
pentru a reprezenta cît mai 
bine țara noastră. Așadar, să 
așteptăm rezultatele.

Am mulțumit antrenorului 
Ten Chiriac și le-am urat tu
turor boxerilor cît mai multe 
succese pentru prestigiul 
sportului nostru.

BOGDAN COSTESCU

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII 

SIDERURGICE- 
HUNEDOARA

ANGAJEAZĂ
Șoferi, zidari, sudori au 

togeni, sudori electrici, dul
gheri, fierari beton și 
strungari.

Se asigură condiții bune 
de salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice-Hu- 
nedoara, serviciul Cadre și 
Invățămînt.

C. I. L. - 
RIMNICU VILCEA 

Angajează imediat:
— inginer constructor
— inginer mecanic

în condițiile H.C.M.
1053/1960

Cererile sa vor adresa direct 

I» C.I.L, Rîmnicu Vîlcea, tele

fon 422



oraștd 
timp de 
un tren

a părăsit la 30 mai 
Kiev unde s-a aflat 
două zile, pleci nd cu 
special spre Viena.

E3EV 30 (Agerpres). — TASS 
transmite: N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.Ș. și președintele Con- 
•iliului de Miniștri ăl U.KS S.,

N. S, Hrușciov 
a plecat din Kiev

Ultimele pregătiri la Viena
VIENA 30 (Agerpres). —In ca

pitala Austriei se qfesfjișoară ulti
mele pregătiri în vederea apro
piatei întîlniri dfrifre conducătorii 
de stat ai Unibnli Sovietice și 
S.U.A. „Cadrul înțffnirilor — adică 
vila ambasadorului american și 
Ambasada U.R.S.S. — este gata, 
relata mărfi seara din Viena agen
ția France Presse. înaîți funcțio
nari austrieci și reprezentanți a 
ambasadelor americană și rusă 
stabilesc ultimele detalii de pro
tocol și securitate".

Re străzile cartierelor din Viena

unde se află localurile ambasade
lor care urmează să găzduiască 
intilnirea dintre conducătorii gu
vernelor celor două state domneș
te animafie. In fața gării de sud 
și a Ambasadei sovietice se ridi
că în momentul de față tribunele 
care vor fi rezervate corespon
denților de presă.

Televiziunea austriacă își pre
gătește, de asemenea, em s un e 
speciale din zilele întîlnirii. in 
program figurează printre altele 
prima întîlnire dintre N. S. Hruș-" 
ciov și J. Kennedy la 3 iunie.

Săptămînă a culturii 
romînești la Viterbo

KOJM 30 Coresponden
tul Agerpres transmite: 
La Viterbo are loc o Săptă
mână a culturii romînești, 
organizată de Asociația ita
liană pentru relațiile cul
turale cu Romînia în co
laborare cu Asociația ar
tistică culturali locală.

Săptămtna culturii romî- 
nești se va încheia la 3 iu
nie cu prezentarea ..Anto
logiei poeziei romînești" 
de către prof. Mario de 
Miche’.i.

Acad. prof. dr. 
Șt. S. Nicolau ales 

membru afiliat 
al Academiei 

de Științe Medicale 
a U R S. S

Aspect ce Io conferința de presă a șefului delegației alge
riene Bellkcssem la tratetveie de la Evian. Confer:nțo s-a 

desfășurat folosindu-se sistemul „video televizat".

Tratativele franco-algeriene

LIBERTATE EROULUI
DE PE ACROPOLE!

Ecoul internațional 
al apropiatei întîlniri

Hrușciov—Kennedy

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
—La cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării generale a Aca
demiei de Științe Medicale 
a U.HS.S. șapte savanți de 
peste hotare au fost 3leși 
membri afîliați străini ai 
acestei 
aceștia 
prof. dr. ȘL S. Nicolau.

academii Printre 
se află și acad.

EVTAN 30 (Agerpres). — La 
conferințele de presă ținute 
la Evian și la Geneva, purtă
torii de cuvînt ai delegațiilor 
franceză și algeriană au de
clarat că în ședința din 29 
mai au continuat dezbaterile 
generale în toate problemele 
referitoare la autodetermina
rea Algeriei, inclusiv proble
ma Saharei. După cum anun
ță agenția France Presse. pur- 

delega- 
că tra- 
fără a

tătorul de cuvînt al 
ției franceze a arătat 
tativele se desfășoară

BERLIN 30 (Agerpres). — 
Ziarele democratice din Ber
lin publică numeroase mate
riale consacrate apropiatei în
tâlniri dintre N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și J. 
Kennedy, președintele S.U.A.

întîlnirea de la Viena, scrie 
„Neue Zeit“, „este piatra un
ghiulară pe calea păcii".

Oamenii de bună credință de 
pe tot globul pămîntesc, subli
niază „Neues Deutschland", 
speră că la Viena se va pune 
baza destinderii încordării 
internaționale, că se va face 
un pas înainte pe calea con
solidării coexistenței pașnice 
ale statelor cu diferite orîn- 
duiri sociale.

Ziarul condamnă cu vehe
mență cuvîntarea rostită de 
Adenauer la 28 mai la Ham-

burg, unde cancelarul vest- 
german a cerut din nou înar
marea atomică a Bundesweh- 
rului. Ziarele relevă că prin 
această cuvîntare rostită în a- 
junul întîlnirii de la Viena, 
Adenauer a urmărit să înăs
prească situația și să se opu
nă succesului rezultatelor con
vorbirii.

★

CONAKRY 30 (Agerpres). — 
Ziarul „Horoya" a consacrat 
un articol de fond întîlnirii 
dintre N. S. Hrușciov 
Kennedy.

,,în fața primejdiei 
nue care amenință
creată de politica occidentală 
„pe marginea prăpastiei", a- 
ceastă întîlnire reprezintă un 
eveniment dătător de speran
țe".

și J-

conți- 
pacea,

Declarația comună 
cehoslovaco - indoneziana
PRAGA 30 (Agerpres). - 

CETEKA transmite : în de
clarația comună cehoslovaco- 
indoneziană dată publicității 
la Praga se spune că pre
ședintele R.S. Cehoslovace, 
A. Novctny și președintele 
Indoneziei, Sukarno, au dis
cutat într-o atmosferă cor
dială și prietenească proble
mele internaționale care in
teresează cele două părți, 
precum și problemele relații
lor dintre 
Indonezia.

Cei doi 
apropiata 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
și își exprimă speranța că ea 
va constitui o contribuție po
zitivă la rezolvarea cu suc-

Cehoslovacia și

președinți salută 
întîlnire dintre

Un succes 
al P. C. din Ralia 

in alegerile parțiale
ROMA 30. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Du
minică s-au desfășurat în 30 
de provincii din nordul și su
dul Italiei alegeri comunale 
parțiale pentru reînnoirea 
consiliilor provinciale și co
munale. La aceste alegeri au 
participat circa 700.000 de a- 
legători.

Potrivit rezultatelor preli
minare, forțele de sțțnga și, în 
primul rînd Partidul comu
nist, au obținut un număr mai 
mare de voturi decît în ale
gerile precedente. Un deosebit 
succes au înregistrat candida- 
ții Partidului comunist Ia Ra
venna, unde au întrunit 40,5 
la sută din totalul voturilor. 
La Arezo comuniștii și socia
liștii au obținut majoritatea 
voturilor pentru consiliul co
munal.

în orașul Peccia, în urma 
alegerilor, partidele de stingă 
dețin majoritatea în consi
liul municipal. înainte acolo 

democrat-creștinii. 
au fost în- 

serie de

ces a problemelor internațio
nale nereglementato.

Cei doi președinți au con
damnat în mod energic colo
nialismul și imperialismul ți 
și-au reafirmat convingerea 
că aceste sisteme inumane de 
exploatare și înrobire vor fi 
lichidate.

Președintele R. S. Ceho
slovace a reafirmat că gu
vernul său sprijină întrutotul 
cererea legitimă a Indone
ziei în ce privește Irianul de 
vest care se află încă sub do
minație străină. în declarație 
se subliniază necesitatea ur
gentă a încheierii unui acord 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală sub un con
trol internațional eficient și 
a realizării unei înțelegeri cu 
privire la încetarea experi
mentării armelor atomice și 
cu hidrogen.

Cei doi președinți au con
statat că relațiile dintre cele 
două țări se dezvoltă favora
bil. în conformitate cu do
rința guvernului Indoneziei, 
R.S. Cehoslovacă va participa 
prin livrări de utilaj la în
făptuirea planului de opt ani 
de dezvoltare a Indoneziei și 
va extinde ajutorul acordat 
pentru pregătirea de specia
liști. Președintele Sukarno l-a 
invitat pe președintele No
votny să viziteze Indonezia. 
Invitația a fost acceptată.

Tratativele de la Ha Mon

Adoptarea în unanimitate a propunerilor 
partidului Heo Lao Haksat

XIENG KUANG 30 (Ager
pres). — La 29 mai la Na Mon 
a avut loc o nouă ședință a 
reprezentanților politici și 
militari ai guvernului legal 
laoțian, partidului Neo Lao 
Haksat și grupului de la Sa- 
vannaket.

După tratative îndelungate, 
participanții la ședință au ac
ceptat în unanimitate să ia 
ca bază propunerile elaborate 
la 17 mai de Partidul Neo 
Lao Haksat și alcătuite din 
următoarele 5 puncte : 1) Prin
cipiul și baza creării guvernu
lui provizoriu de coaliție al 
Laosuiui, 2) Metodele și pro
cedura constituirii guvernului 
provizoriu de coaliție, 3) Pro
blema componenței guvernu
lui provizoriu de coaliție, 4) 
Funcțiile guvernului provizo
riu de coaliție, 5) Programul 
guvernului provizoriu de coa
liție.

Farticipanții la conferința 
de la Na Mon au adoptat pro
punerea prezentată la 29 mai 
de Partidul Neo Lao Haksat 
care prevede examinarea în 
primul rind a punctelor 4 și 
5 ale acestor propuneri.

După încheierea ședinței din 
29 mai, șefii delegațiilor ce
lor trei părți au organizat o 
conferință de presă la care 
au făcut o declarație comună 
anunțînd că cele trei delegații 
au acceptat să discute propu
nerile alcătuite din 5 puncte 
în problema constituirii gu
vernului provizoriu laoțian de 
coaliție și că se vor discuta 
în primul rînd punctele 4 și 
5 ale acestor propuneri.

Reprezentanții celor trei 
părți speră că aceste tratative 
vor duce la rezolvarea proble
mei laoțiene într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă.

fi adoptată o ordine de zi pre
cisă, „dar ele au intrat într-un 
stadiu activ". Thibault a a- 
mintit că cele două delegații 
au căzut de acord în princi
piu asupra creării unei co
misii de experți- dar acest 
principiu nu a fost pus încă 
în aplicare.

Purtătorul de cuvînt al de
legației algeriene a arătat că 
șeful delegației algeriene, 
Krim Bellkassem și-a expus 
poziția în problema autode
terminării și a răspuns la o 
serie de întrebări puse de 
delegația franceză. El a sub

liniat că ..discutarea proble
melor s-a desfășurat într-o 
atmosferă corectă". El a a- 
dăugat că discuția devine mai 
concretă pe măsură ce este 
depășit stadiul expunerilor 
generale. După cum s-a anun
țat, următoarea ședință a 
tativelor va 
mai.

Duminică 
partizani ai 
ga Franță au sosit în locali
tatea Evian. Delegațiile com
puse din muncitori, tineri, 
soldați demobilizați, mame, 
au fost alese în adunări pu
blice pentru a exprima cere
rea poporului francez ca tra
tativele să se poarte pe baza 
respectării dreptului algerie
nilor Ia autodeterminare și 
la unitatea teritoriului alge
rian. în timp ce delegația 
franceză a refuzat să primeas
că pe reprezentanții partiza
nilor păcii. între aceștia și 
membrii delegației algeriene 
au avut loc numeroase intil- 
niri. Primind pe 
păcii. Ben Iahia a 
„Lupta poporului 
pentru libertatea sa 
paraibil legată de lupta po
porului francez pentru demo
crație".

avea loc la
tra-

31

deși luni, mii 
păcii din întrea-

partizanii 
declarat: 
algerian 

este inse-
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INDONEZIA
Un aspect al grădi- 

botanice „Tjibodas" pentrurrîi
plante subtropicale de lingă

Sindanglaij.

Cu privire la recordul cosmic 
al lui Gagarin

subliniază

dominau
Rezultate similare 
registrate și într-o 
alte orașe.

Ziarul „Unita*
că noul succes al forțelor de
mocratice în alegerile parțiale 
de duminică arată încă o dată 
încrederea crescândă de care 
se bucură aceste forțe în rân
dul maselor populare.

PARIS 30 (Agerpres). —• 
TASS transmite: La Paris 
are loc o ședință a Comisiei' 
pentru aviația sportivă a Fe
derației internaționale de 
aviație (F.A.I.).

La 30 mai A. I. Tatiancen- 
ko, reprezentant al Aeroclu
bului central „ V. P. Cikalov" 
al U.R.S.S., din însărcinarea 
clubului, a înmînat președin
telui Federației internaționale 
de aviație un proces verbal 
asupra zborurilor record în 
spațiul cosmic, efectuate la 12 
aprilie 1961 de către maiorul 
Iuri Alexeevici Gagarin, pilot 
cosmonaut al U.R.S.S., Erou 
al Uniunii Sovietice.

Procesul verbal cuprinde 
datele concrete referitoare la 
stabilirea recordurilor abso
lute unionale ți mondiale:

durata de zbor a navei satelit 
„Vostok" — 108 minute ; alti
tudinea maximă de zbor (apo
geu) — 327 km ; ridicarea 
greutății maxime (inclusiv 
greutatea pilotului cosmonaut)
— 4.725 kg; locul lansării
— cosmodromul Baikonur si
tuat în 
tele 47 
dică și 
estică 
locul de aterizare — împreju
rimile satului Smelovka, raio
nul Temovski, regiunea Sara
tov.

în procesul verbal se arată 
de asemenea, că racheta care 
a plasat nava cosmică ,,Vos- 
tok“ pe o orbită în jurul Pă- 
mîntului avea la lansare șase 
motoare cu o putere totală de 
20.000.000 CP.

regiunea cu coordona- 
grade latitudine nor- 

65 grade longitudine 
(Siberia apuseană) și
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MOSCOVA. — Sergheî Ku- 

•așov, ministrul Ocrotirii Să
nătății al U.R.S.S. a anunțat 
Ia sesiunea Academiei de ști
ințe medicale că sporul popu
lației în Uniunea Sovietică a 
fost în anul 1960 de 3.828.000 
locuitori. El a subliniat că 
acesta este cel mai înalt spor 
al populației țării din toți anii 
de existență a orînduirii so. 
vietice și sporul cel mai ridi
cat înregistrat de statele dez
voltate sub raport economic.

Iar al Capitalei, care se află 
la Viena ca invitat al prima
rului orașului Viena, Franz Jo
nas, a vizitat în cursul ulti
melor zile, numeroase insti
tuții și întreprinderi comuna
le ale capitalei austriece.

PHENIAN. — în după-amia- 
za zilei de 30 mai a sosit la 
Phenian 
mentală 
condusă 
membru
al P.C.U.S., prim-vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

BEIRUT. După cum trans
mite agenția France Pressc 
secretariatul P.C. din Liban 
anunță într-un comunicat ofi
cial că Farjallah Hclou, secre
tar generai al P.C. din Liban 
a încetat din viață „într-o în
chisoare din Siria ca urmare 
a torturilor".

VIENA. — Dumitru Diaco- 
îescu, președintele Comitetu

lui executiv al Sfatului Popu-

o delegație guverna- 
a Uniunii Sovietice, 
de A. N. Kosîghin. 
al Prezidiului C.C.

CASABLANCA. — La 30 
nai s-an încheiat lucrările 
primului Congres al sindicate
lor din întreaga Africă. Con
gresul a adoptat în unanimi
tate hotărîrea privind crearea 
Federației sindicatelor din în
treaga Africă.

31 mai 1941. Pămîntul Gre
ciei era pîngărit de cizmele 
hitleriste. în vîrful milenarei 
Acropole flutura cu nemerni
că cutezanță drapelul cu zvas
tica. S.S.-iști cu mîinile pe 
armele automate îl vegheau, 
în acea noapte de mai s-a în- 
tîmplat fapta care va râmîne 
deapururi înscrisă in istoria 
Greciei. Drapelul ce simboli
za chipul bestial al hitleris- 
mului a fost smuls de pe A- 
cropole. Această faptă a răs
colit .poporul grec, fiind sem
nalul luptei împotriva cotro
pitorilor fasciști.

S-au scurs 
de atunci... 
celui pe care 
numit „eroul 
cunoscut în 
Manolis Glezrfc avea pe 
tunci doar 19 ani, cînd îm
preună cu un tovarăș al său. 
Apostolos Santas, a făptuit 
minunatul său act de eroism. 
„Această faptă pe care o 
cinstesc luptătorii din mișca, 
rea <je rezistență nu a fost 
pur și simplu acțiunea a doi 
tineri. Mîinile poporului nos
tru — scrie Manolis Glezos 
intr-un recent mesaj adresat 
popoarelor sovietice. popoa
relor lumii și opiniei publice 
grecești — au rupt în bucăți 
simbolul odios al fascismului 
și războiului, iar de pe ve
chea Acropole a răsunat gla
sul triumfului democrației". 
Despre fapta vitejească a 
lui Manolis Glezos scria în zi
lele de după război plină de 
mîndrie întreaga presă gre
cească.

Ziarul burghez „Eleftheria" 
scria despre Manolis Glezos 
și tovarășul său : „Prin acțiu
nile lor, ei au început peri
oada mișcării de rezistență, 
datorită căreia noi putem 
trăi azi într-o țară liberă”. 
Iar un alt ziar grec, „Mahi", 
scria : „Glezos este un erou 
național. Va sosi timpul cînd 
istoricii vor începe să scrie 
cele mai proaspete pagini din 
istoria Greciei și cînd Glezos 
va fi 
se va 
prim 
soane

Mianolis Glezos care 
consacrat întreaga 
luptei pentru fericirea po
porului grec, .pentru ca Gre
cia să fie cu adevărat liberă, 
să pășească pe un drum înnoi
tor, a fost și este ținta unel
tirilor dușmanilor libertății

douăzeci de ani 
Astăzi numele 
poporul grec l-a 
Acropolei" este 

lumea întreagă, 
a-

amintit acolo unde nu 
găsi loc pentru nici un 
ministru sau alte per- 
marcante".

și-a 
sa viață

-•------Declarațiasecretariatului F.M.T.D.
Libertate lui Manolis Gle

zos ! — aceasta este ce
rerea pe care secreta

riatul F.M.T.D. a adresat-o 
primului ministru al Greciei 
in legătură cu împlinirea la 
31 mai a cele: de-a 20-a ani
versări a faptei eroice a lui 
Manolis Glezos. în această 
eroul național al Greciei a 
smuls de pe Acropole steagul 
fascist. în numele a 101 mili
oane membri, secretariatul 
F.M.T.D. cere ca Manolis Gle
zos șj ceilalți democrați greci, 
participanți 
rezistență și 
pace, să fie 
libertate.

într-o altă telegramă adre
sată eroului, secretariatul 
F.M.T.D. salută cu căldură pe 
Manolis Glezos și îl asigură 
că tineretul din lume își va 
continua lupta pentru elibera
rea lui și a celorlalți patrioți 
greci, pentru triumful demo
crației în Grecia.

la mișcarea de 
luptători pentru 
imediat puși în

Riposta tineretului norvegian 
dată dușmanilor Forumului

2iarul nostru a publicat 
declarația reprezentan
tului sovietic din Secre

tariatul permanent al Foru
mului Mondial al Tineretu
lui, V. Șevcenko, în legătură 
cu un articol calomnios apărut 
în ziarul norvegian „Arbei
derbladet". Calomniatorilor 
le dă o ripostă însăși tinere
tul Norvegiei. ~ 
mai jos un articol 
zentantului Uniunii 
lui Comunist din 
Per Swendson.

■k

Liderii social-democrați de 
dreapta ai Uniunii inter
naționale a tinerilor so

cialiști și ai filialei ei din ță
rile scandinave s-au dedat Io 
atacuri la adresa apropiatului 
Forum Mondial al Tineretului de 
la Moscova.

Atacuri similare conține și ar
ticolul de fond al organului ofi
cios al partidului de guvernă- 
mint social-democrat din Nor
vegia, ziarul „Arbeiderbladet". 
Metodele la care recurg autorii 
acestor atacuri nu sînț noi. Ele 
sînt cunoscute încă din timpu
rile lui McCarthy. Forumul Mon
dial este declarat „o acțiune de 
propagandă comunistă", iar ti
neretul occidental este prevenit 
in fel și chip să nu participe 
la el.

Toți cei

Reproducem 
al repre- 
Tineretu- 
Norvegia.

Toți cei care cunosc ideile 
Forumului Mondial, pe organi- 

programul său, știuzatorii lui, | _
că el constituie un loc de în
tîlnire al reprezentanților tinere, 
tului din întreaga lume și că în 
cadrul lui se vor putea discuta 
absolut liber problemele care 
stau în prezent în fața tinere
tului.

Ce urmăresc deci liderii so- 
cia'-democrați dedîndu-se la 
atacuri împotriva Forumului ti-

neretului î Numai un singur lu
cru : să mențină și să adinceas- 
că scindarea intre tineretul din 
Răsărit și Occident

Ei se tem pentru că își dau 
seama de slăbiciunea lor. Ei se 
tem pentru că înțeleg că punc
tul de vedere pe care-l 
nu poate fi 
Forumului ei s-ar putea 
cu tineretul din Laos 
dovedi că interpretarea 
de ei „conflictului I . 
nu corespunde realității. Ei s-ar 
îniîini cu tinerii din Congo, An
gola, Algeria care i-ar întreba 
ce atitudine au ei față de elibe
rarea acestor țări de sub colo
nialism. Tineretul cuban ar fi 
dorit, desigur, să-i întrebe cur 
trebuie înțeles faptul că ziarul 
„Arbeiderbladet", care se de
numește socialist, manifestă in 
mod evident o simpatie mai 
mare față de serviciul de spio
naj american și față de armata 
banditească de intervenționiști, 
decît față de poporul cuban.

Conducerea Uniunii internațio
nale a tineretului socialist bate 
cu mult zel o mare tobă antico
munistă. Cu cît mai mulți oa
meni refuză să participe la jo- 
cui de-a războiul, cu atit mai 
insistent se aude acest zgomot 
de tobă. Liderii 
erați de dreapta au de ce să 
fie neliniștiți. Uniunea studenți
lor socialiști din Norvegia a a- 
doptat hotărîrea de a’trimite un 
observator la Forumul Mondia, 
al Tineretului. Asociația socia
listă a elevilor din școlile medii 
din Oslo a anunțat recent că 
se retrage din Uniunea tinere
tului condusă de socialiștii de 
dreapta, printre altele, din cau
za divergențelor în problemele 
politicii externe.

Mai poate oare exista în
doială cine „subminează baza

susțin 
apărat In cadrul 

' i întilni 
care ar 

i dată 
laoțian"

social-demo-

pentru o strinsă colaborare" ? 
Nu, in această privință nu 
poate exista nici un fel de în. 
doialâ. De acest lucru se ocupă 
oamenii care tind spre scin
darea mișcării internaționale de 
tinerel spre continuarea „răz
boiului rece". In rindurile aces
tora se află liderii social-de- 
moctpți.

PER SWENDSON
★

Pe adresa Secretariatului 
permanent al Forumu
lui Mondial al Tinere- 

:ului a sosit o scrisoare din 
Oslo din partea președintelui 
Uniunii studenților socialiști 
din Norvegia, Torild Skard, 
in care acesta anunță că a- 
dunarea generală extraordi
nară a Uniunii naționale a 
studenților-socialiști a adop
tat o rezoluție privitoare la 
trimiterea unor reprezentanți 
ai săi la Moscova, pentru^ a 
participa la Forumul Mondial 
al Tineretului.

și năzuințelor spre mai bine 
ale poporului grec. Se știe 
că hițleriștii au semnat ordi
nul de condamnare la moar
te a eroului Acropolei și 
numai datorită dragostei cu 
care l.a înconjurat poporul 
grec pe Glezos, acesta nu a 
ajuns în fața plutonului de e- 
xecuție. Astăzi se încearcă să 
se realizeze ceea ce n-au reu
șit hitleriștii. După ce timp 
de șase ani, din 1948 pînă în 
1954, Glezos a fost întemnițat, 
într-o seară de decembrie a 
anului 1958 Gleizos a fost smuls 
din nou din sinul familiei, de 
lingă tovarășii săi și aruncat 
în închisoare, ră'pindu-i-se din 
nou libertatea. Este binecu
noscut felul cum a decurs în
scenarea judiciară din toam
na anului 1959 de la Atena. 
Desfășurarea procesului a a- 
rătat în mod clar că Manolis 
Glezos ca și ceilalți patrioți 
greci implicați în proces și-au 
dedicat fiecare clipă a vieții 
lor slujirii celor mai înalte 
idealuri ale poporului. Sfi- 
dind conștiința omenirii, tri
bunalul militar a rostit o sen
tință care nesocotește norme
le elementare ale dreptului. 
Manolis Glezos a fost aruncat 
din nou în temniță pentru 
mulți ani.

Represiunile antidemocrati
ce dezlănțuite în Grecia sînt 
o consecință nefastă a unei 
politici ce nesocotește intere
sele naționale și care pe plan 
extern se traduce în partici
parea la combinațiile agresive 
patronate de imperialismul a- 
merican. Cheltuielile mi
litare ale Greciei sînt împo
vărătoare pentru economia 
țării, aflată într-o stare de 
înapoiere. Autoritățile grecești 
au dezlănțuit represiunile îm
potriva democraților greci toc
mai pentru ca să intimideze 
masele nemulțumite, să slă-

bească rezistența 
împotriva politicii 
lare, să înăbușe 
populației față de 
rea continuă a situației eco
nomice, ca urmare a uriașelor 
cheltuieli pentru înarmare. 
Faptul că în Grecia au loc 
permanente persecuții împo
triva democraților Vădește 
clar eșecul politicii cercurilor 
conducătoare, slăbiciunea a- 
cestor cercuri ce recurg la ile
galități revoltătoare.

în ciuda măsurilor repre
sive, în Grecia are loc o întă
rire continuă a forțelor care 
acționează pentru a da țării o 
orientare realistă, conformă cu 
aspirațiile poporului grec. A- 
cest lucru reiese puternic în 
evidență și prin amploarea pe 
care a luat-o în Grecia miș
carea pentru eliberarea lui 
Glezos și a celorlalți demo- 
crați greci. în birourile gu
vernamentale s-au strîns mii 
și mii de petiții purtînd 
semnăturile a zeci de mii de 
cetățeni greci, proveniți din 
toate păturile sociale, care 
și-au ridicat glasul în apăra
rea lui Manolis Glezos, pen
tru eliberarea lui și a celor
lalți potrioți greci. Crește în 
toată lumea mișcarea în apă
rarea lui Glezos și a celor
lalți patrioți greci. Prin zidu
rile închisorii de pe insula 
Egina, unde este deținut Ma
nolis Glezos, erou național al 
Greciei, străbate puternic căl
dura solidarității opiniei pu
blice mondiale cu cei care a- 
pără cu abnegație interesele 
vitale ale poporului grec.

Alături de toți oamenii cin
stiți din întreaga lume, 
porul romîn este profund con
vins că lupta necontenită a 
opiniei publice mondiale va 
aduce în cele din urmă liber
tate lui Manolis Glezos și ce
lorlalți democrați greci.

poporului 
antipopu- 
protestele 
înrăutăți-

po-

Cuvîntul opiniei
ATENA 30 (Agerpres). — In 

seara zilei de 29 mai, la Tea
trul Acropole din Atena a a- 
vut loc o adunare publică sub 
lozinca : „Cerem guvernului 
să pună în libertate pe Ma
nolis Glezos și pe ceilalți 
luptători din rezistență împo
triva fascismului".

Am venit aici cu toții nu
trind sentimente de patriotism 
și umanitate, a declarat scrii
torul K. Varnalis, fruntaș de 
seamă al vieții publice din 
Grecia, laureat al Premiului 
Internațional Lenin ,,Pentru 
întărirea păcii între popoare". 
Poporul grec, popor-martir 
nu va înceta lupta pentru 
pace și democrație care sînt 
de neconceput fără eliberarea 
eroului național al țării, Ma
nolis Glezos, întemnițat de 
mulți ani din ordinul autori
tăților.

Cerem guvernului să puni 
în libertate imediat pe Mano- ' 
lis Glezos și pe ceilalți deți
nuți politici, a declarat Spais, 
fruntaș al Partidului liberal. 
Glezos este simbolul libertății 
și democrației, a spus el.

Participanții la adunare au 
adoptat, în numele poporu
lui grec, o rezoluție adresată 
primului ministru și parla
mentului, în care se cere pu
nerea imediată în libertate a 
lui Manolis Glezos și a celor
lalți luptători din rezistență. 
Ei au chemat poporul grec 
să cinstească ziua de 31 mai 
ca sărbătoare națională.

Participanții la adunare au 
adresat un mesaj de salut cu
rajosului luptător pentru pace 
și libertate, Glezos, și tuturor 
democraților întemnițați. Par
ticipanții la adunare au a- 
dresat lui N- S. Hrușciov

publice grecești
ș» 
care 
că în 
tîlniri

J. Kennedy un apel in 
își exprimă speranța 
timpul apropiatei în

de la Viena vor fi 
găsite căile soluționării paș
nice a problemelor interna
ționale, pentru binele omeni
rii.

Intr-un apel către popoare
le lumii participanții la adu
nare le cheamă să intensifice 
lupta împotriva fascismului și 
războiului care implică o pri
mejdie îngrozitoare pentru o- 
menire.

„Libertate eroului Greciei, 
Glezos !“, „Fascismul nu va 
trece!“, „Pace, democrație, 
amnistie, jos războiul !“ —
aceste lozinci scandate de mii 
de oameni au răsunat cu pu
tere în sala teatrului.

Apelul 
reprezentanților 
opiniei publice 

sovietice
MOSCOVA 30 (Agerpres).— 

TASS transmite: Ea 29 mai 
reprezentanții opiniei publice 
din Moscova au adresat un 
apel tuturor luptătorilor din 
rezistență din țările Europei, 
tuturor democraților și tutu
ror celor însuflețiți de senti
mente umanitare chemîndu-i 
să intensifice lupta pentru e- 
liberarea luptătorilor din re. 
zistență din Grecia, deținuți 
în închisori pentru restabili
rea libertăților democratice 
din Grecia.

Ce nu uită
j denauer nu a ui- 

ydț faf tineretul. Nu 
"" l-a uitat deși vir- 

sta sa l-a cam depăr
tat binișor de preocu
pările celor tineri. Pe 
neașteptate, cancelarul 
de la Bonn a căpătat 
nostalgia tinereții. Ur
marea a fost un popas 
săvîrșit duminică seara 
în mijlocul tineretului 
din Hamburg. Un popas 
presupune și un discurs. 
Ocazia nu putea fi pier
dută mai ales acum 
cînd alegerile bat la 
ușă. Dar să vedem des
pre ce a vorbit Ade
nauer tineretului. Teme

sînt destule, chiar mult prea nu
meroase. Tinerii muncitori ar fi 
fost dispuși să asculte părerea 
cancelarului despre dificultățile u- 
ceniciei, studenții despre lipsa de 
burse și cămine, tinerii țărani des
pre greutățile ce le apasă exis
tența... Adenauer a ocolit diplo
matic aceste teme nevralgice. în 
schimb, le-a oferit tinerilor pro
misiunea de a scăpa de toate ne
cazurile grație... bombei atomice. 
Cuvîntarea cancelarului a avut un

Samavolniciile rasiștilor din S.U.A. 
continuă

Potrivit relată
rilor agenții
lor de presă, 

in statele Mississi
ppi și Alabama din 
S.U.A. au fost ope
rate noi arestări a 
„călătorilor libertă
ții". Astfel în Mi
ssissippi au fost a- 
restați recent 22 de 
tineri participanți 
la ,,raidurile liber
tății" dintre care

20 au fost condam
nați la muncă for
țată. Printre aceș
tia se află și doi 
tineri albi care au 
primit aceeași pe 
deapsă.

Agenția Associa
ted Press anunță 
că în localitatea 
Jackson din statui 
Mississippi au mai 
fost arestați 27 de 
tineri a căror pe
deapsă — două luni

închisoare — a fost 
fixată încă înain
te de a avea loc un 
simulacru de pro
ces. De asemenea, 
ei au fost amendați 
cu cite 200 dolari 
fiecare nu pentru 
că au demonstrat 
împotriva legilor 
rasiste și a discri
minării rasiale, ci 
pentru că, chipurile, 
„ar fi tulburat or
dinea".

Adenauer...
leit-motiv : Germania occidentală 
trebuie să-și doteze forțele arma
te cu bomba atomică.

Adenauer a vărsat chiar citeva 
lacrimi pentru soarta tineretului 
vest-german în cazul în care noul 
Wehrmacht nu ar avea în arsena
lul său și niscaiva bombe nucle
are. Spunea cancelarul : „Ar fi o 
crimă să trimiți pe front... tineri 
care să nu dispună de armamen
tul corespunzător". Deci, dacă ti
nerii vesf-germani vor fi trimiși 
să moară pentru planurile revan
șarde nu va fi o crimă. Deci, dacă 
soldafii noului Wehrmacht vor 
porni înfr-un război agresiv fără 
bomba atomică în traistă va fi... 
o crimă. Deci, dacă vor putea 
pustii Europa grafie armamentului 
nuclear iarăși nu va mai fi nici 
un fel de crimă. Dimpotrivă, toate 
normele morale vor fi respectatei

Adenauer n-a uitat tineretul. In 
schimb, privește generația tînără 

ochiul versat al achizitorului 
carne de tun. Pentru dumnea- 
tinerii înseamnă viitori soldați,

cu 
de 
lui 
iar soldafii o armată revanșardă 
care însă fără arme nucleare „ar 
deveni o forță de mina a doua 
și acest lucru nu-l putem accep
ta". (Adenauer).

Armata revanșardă a Bonnului 
trebuie să devină „o forță de 
mina întîi" gata să schimbe harta 
Europei după poftele urmașilor 
lui Hitler. Adenauer invocă și 
fantoma lui Foster Dulles, pledînd 
pentru politica „de forță" (a nu 
se uita : în ajunul întîlnirii de la 
Viena I) Dar viitorul nu preves
tește nimic bun revanșarzilor de 
la Bonn. Ei ar trebui mai des 
să-și amintească soarta lui Hitler.

Cit privește pe tinerii vesf-ger
mani, ei nu se arată îneîntafi de 
atenția pe care Adenauer le-o a- 
cordă și nici de perspectiva de a 
împărtăși soarta părinților și bu
nicilor lor care au împînzit cu 
morminte pămîntul Europei. Decît 
o asemenea atenție, ar prefera o 
uitare complectă...
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