
Conducători 
de partid și de stat 
au vizitat Expoziția 
tehnică germană
Tovarășii Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol și Petre 
Borilă au vizitat marți la a- 
miază Expoziția tehnică ger
mană de instrumente și apa
rate de precizie realizate de 
Uzinele „Cari Zeiss-Jena“ din 
R. D. Germană.

La sosire oaspeții au fost 
întîmpinați de ambasadorul 
R. D. Germane la București, 
Wilhelm Bick și directorul 
expoziției, Otto Muller.

Au fost prezenți conducă
tori ai unor instituții centrale 
de stat.

Directorul expoziției a pre- 
I rentat oaspeților produsele 
! expuse, dind explicații
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La uzinele „Vasile Roaită" din Capitală se află In construe ție noi hale pentru lărgirea 
producției.

In fotografie: Ștefan Băzgan, maistru montor, drscutind cu Ernesto Zurini, șef de echipă 
și Iosif Andras, maistru constructor de la LC.S.I.M. despre montarea unor chesoane.

Foto : AGERPRES

Consfătuirea de brigadă
Un ajutor de seamă 

în organizarea 
muncii, în buna 
desfășurare a ac

tivității brigăzii noastre îl 
constituie consfătuirile de bri
gadă. In cadrul lor analizăm 
concret, amănunțit activitatea 
noastră, posibilitățile 
le avem pentru ca să 
ne îmbunătățim me
reu munca, stabilim 
programul de lucru 
al brigăzii, obiective
le și angajamentele 
pe care le luăm in 
cerea socialistă. 1 
noastră organizează lunar con
sfătuirile de brigadă, de obi
cei Ia începutul fiecărei lună 
Procedăm astfel pentru că in 
primul rind la surșitul lunii 
se cunosc rezultatele obținute 
în producție : cum a fost în
deplinit planul, calitatea pie
selor lucrate, economiile rea
lizate etc. Deci, există posibi
litatea ca in lumina rezulta
telor obținute de sectorul pre
lucrător, unde lucrează briga
da noastră, să analizăm 
concret contribuția pe care 
am adus-o noi. Tot la 
începutul lunii se cunosc și 
sarcinile de plan pe luna res
pectivă. Fiecare tînăr din bri
gadă le studiază, se gindește 
]a angajamentele pe care ur
mează să și le ia, la măsurile 
prin care acestea pot fi înde
plinite. împreună cu inginerul 
Cohn Emanuel care ca ute
mist a primit sarcina din par
tea biroului U.T.M. să ajute 
în permanență munca bri
găzii, întocmesc proiectul pro
gramului de lucru al bri
găzii și apoi organizăm con
sfătuirea de brigadă. La con
sfătuire invităm pe maistrul 
Grigoriu Cornel, pe ingi
nerul Marinescu Gheorghe, 
șeful secției. Datorită lo
cului pe care-1 ocupă în orga
nizarea procesului de produc
ție, dînșii ne pot da îndrumări 
prețioase. Ei pot să ne facă — 
și ne fac — observații critice, 
ne arată felul cum trebuie să 
muncim pe viitor. La consfă
tuirile brigăzii participă de 
asemenea membri ai comitetu
lui U.T.M. pe uzină sau ai bi
roului U.T.M. de secție, 
fapt, în organizarea 
sfătuirilor de brigadă

pe care

și în întreaga noastră mun
că, primim un ajutor în
semnat din partea comitetului 
U-T-M. pe toznă și din partea 
biroului U.TJt din secție prin 
instructajele periodice care ni 
se fac nouă. responsabililor de 
brigăzi ea și prin participarea 
membrilor omrictulai U.T.M.

Din experiența brigăzilor de pro 
ducție ale tineretului fruntașe

i intre-
Brigada

De 
con- 

ca

sau din biroul U.TM. la con
sfătuirile noastre. Socotim de 
asemenea un marc ajutor în 
munca noastră schimburile de 
experiență organizate intre 
brigăzile și responsabilii aces
tora. De curmă cei 15 respon
sabili de brigăzi din sector, 
cîțiva ingineri care răspund de 
munca acestora au participat 
la o consfătuire a brigăzii 
noastre. A avut loc un schimb 
de păreri în legătură cu orga
nizarea muncii brigăzii, a fe
lului cum se organizează con
sfătuirea de brigadă. A fost 
un schimb de experiență deo
sebit de folositor.

Ce discutăm noi in consfă
tuirea de brigadă ? Pentru a 
explica mai dar am să vorbesc 
chiar despre o asemenea con- 
sfătuire de brigadă — cea de 
Ia începntul lunii mai. Mai 
întii am făcut un bilanț al fe
lului cum ne-am îndeplinit 
sarcinile de producție și anga
jamentele stabilite pentru 
luna aprilie. Apoi am expus 
proiectul de program care a 
fost completat cu angajamen
tele individuale ale membrilor 
brigăzii și cu măsuri care să 
ne ajute să ne îndeplinim o- 
biectivele stabilite. în acest fel 
programul de lucru este un 
rezultat al muncii colective și 
avem siguranța că el va fi în
deplinit cu succes. Am trecut, 
de pildă, în program să ne în
deplinim sarcinile de 
ție privind piesele 
montaj Ia data de 
Cum am stabilit 
dată ? Cunoșteam 
volumul de muncă 
re-1 aveam de efectuat. Cu
noșteam și posibilitățile pe 
care le are fiecare tînăr în 
parte. Aveam și experiența 
lunii precedente, deci puteam

aprecia data la care vom putea 
îndeplini obligațiile de pro
ducție. In program, în urma 
discuțiilor purtate in consfătui
re și a angajamentelor indi
viduale am prevăzut să econo
misim 1.550 lei, prin reducerea 
consumului specific de scule 
și realizarea unei perfecțio

nări tehnice. Obiec
tivele și angajamen
tele astfel stabilite au 
fost îndeplinite. Sar
cinile de producție pe 
luna mai au fost rea- 

cu 6
(Unii

, cum 
Mai can

zile mai de 
membri din 
slut Stuparu 
Mircea le-au

lizate i
vreme, 
brigadă,
Pavel, 
îndeplinit încă de la 23 mai). 
N-a existat nici o piesă re- 
butată sau remaniată, și bri-

MARIN MALAERU 
responsabilul brigăzii 

de producție a tineretului, 
sectorul prelucrător. Uzinele 

Timpuri Noi'-Bacurejti.

(Continuare in pag. a 3-a)

produc- 
pentru 

25 mai. 
această 

dinainte 
pe ca-

Seară de folclor dobrogean
Responsabila clubului cen

tral din Eforie, tovarășa Au
relia Branu, se apropie de 
masa la care luaseră loc oas
peții din Constanța.

In încăpătoarea sală a clu
bului, nici un scaun nu mai 
era liber. Cîțiva, deciși să ia 
parte cu orice preț la mani
festarea anunțată din vreme, 
așteptau în picioare. Acest a- 
mănunt dovedește că eforturi
le depuse de personalul clu
bului, în ce privește asigura
rea unui program cultural-ar
tistic variat, nu lipsit de ine
dit, se bucură de cea mai bună 
primire în mijlocul oamenilor

muncii veniți la odihnă în a- 
ceastă stațiune.

— Dragi tovarăși, avem în 
mijlocul nostru o brigadă de 
tineri scriitori dobrogeni.

Tinerii Eugen Lumezianu, 
Florin Pietreanu și alți mem
bri ai cercului literar constăn- 
țean au prezentat celor peste 
150 de participant o intere
santă seară de folclor dobro
gean. Călătorind pe aripile 
fermecate ale versului popu
lar, cei prezenți au putut re* 
constitui, ca dintr-un film, 
drumul Dobrogei : de la amă
răciunea și jalea trecutului de 
exploatare, la viața îmbelșu
gată, mereu mai prosperă a 
Dobrogei socialiste din zilele 
noastre.

C. NANCU

La antrenament
Foto : AGERPRES

La 20 de ani ute- 
mistul Liviu Du
mitraș se poate so
coti un om „ocu

pat". Diminețele el poate fi 
găsit lucrînd în atelierul de
poului de locomotive Oradea, 
după-amiezile pe băncile li
ceului seral iar serile pregă- 
tindu-și acasă lecțiile. Tinărul 
acesta, căruia pentru meritele 
sale profesionale i-a fost afișa
tă fotografia la panoul de o- 
noare al depoului este cunos
cut în cadrul întreprinderii și 
pentru frumoasa sa activitate 
culturală.

Ca el sînt mulți în între
prindere. Îndrumată de orga
nizația de partid, organizația 
U.T.M. desfășoară o continuă 
muncă de creștere a tinerilor, 
atît în ce privește munca lor 
profesională cit și în formarea 
lor ca oameni înaintați ai so
cietății noastre socialiste.

...Liviu Dumitraș a îndrăgit 
teatrul în urmă cu trei ani. 
De atunci și pînă azi, ne spu
ne el cu mîndrie, „n-a scăpat' 
nici o premieră. In ce măsură 
a crescut în acest răstimp pa
siunea sa pentru teatru o do
vedește printre altele și puter
nica sa memorie afectivă: Li
viu Dumitraș reține cu exac

In prezent, în toate centrele 
universitare din țară sînt în 
construcție noi cămine stu
dențești, cele mai multe aflîn- 
du-se într-un stadiu avansat 
Pînă la toamnă, cînd va în
cepe noul an de învățămînt 
universitar, se vor construi 
cămine cu o capacitate de 
11.200 locuri. Se dau astfel în 
folosința studenților — într-un 
singur an — cămine cu o ca
pacitate mai mare decît toate 
căminele studențești constru
ite în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Noile cămine construite, sau 
cele aflate în curs de con. 
strucție, au confortul ne
cesar pentru ca studenții să 
poată avea condiții bune de 
învățămînt. Camerele mari, 
spațioase, multe din ele pose- 
dînd mobilier 
plastic, sînt prevăzute 
dulapuri în perete, 
teci, iar pe fiecare 
se găsesc camere de 
băi și dușuri, oficii 
prepararea micului dejun, spă
lătorii și călcătorii.

din material 
cu 

bjblio- 
paliez 

lectură, 
pentru

La Uzinele „Republica" din 
Capitală există o preocu
pare permanentă, pentru 
pregătirea temeinică a 

schimbului de miine.
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Iată-1 pe maistrul Mirceo 
Catană de la secția me
canică — reparații, dind 
indicații unui grup de elevi 
din anul I și II ai Școlii 
profesionale de pe lingo 
uzină, cum se măsoară co

rect cu șublerul

Foto : AGERPRES

„La joacă In preajma blocului Turn"
Foto : Gr. PREPELIȚA

titate nu numai subiectul sau 
replici întregi din zecile de 
piese văzute, ci chiar și nu
mele tuturor personajelor 
create de autor.

De fapt lucrul acesta i-a fo
losit de minune la un recent 
concurs organizat de teatrul 
din Oradea, avînd ca temă:

facțiile mai largi și mai com
plexe.

Și timp de mai multe ore cît 
am stat de vorbă cu el Liviu 
Dumitraș mi-a vorbit în con
tinuare despre ultimele filme 
și piese văzute, despre cărțile 
sale preferate, despre posibili
tățile și greutățile pe care,

osie, meserie în care s-a cali
ficat și-a devenit „specialist".

In fiecare zi, opt ore la 
rînd, Liviu Dumitraș e „specia
list" în problema cuzineților 
de osie. Fotografia de pe pa
noul de onoare o dovedește. 
Trei ore, în fiecare după-a-

Un om
„Dramaturgia contemporană 
originală pe scena Teatrului 
de Stat din Oradea". Toți co
legii din depou au fost siguri 
că Liviu Dumitraș va figura 
printre cei premiați. Așa s-a 
și întimplat-

— Am observat că oamenii 
se apropie de teatru în două 
feluri. îmi spunea el. Unii în
drăgesc dramaturgia de la 
prima piesă vizionată. La alții 
— și dintre aceștia am făcut 
și eu parte — gustul pentru 
teatru crește treptat o dată cu 
numărul pieselor văzute. Și-n 
clipa în care ajungi să îndră
gești cu adevărat teatrul, plă
cerea este mai mare, satis

z/ocupat^
după părerea sa, le întimpină 
cineastul cînd pornește să e- 
cranizeze un roman.

Și urmărindu-l în tăcere pe 
tinărul acesta care îmi vorbea 
cu competență despre largi și 
variate probleme de artă și li
teratură, aveam mereu imagi
nea lui Liviu Dumitraș din a- 
ceeași dimineață, senin și 
calm ca și acum, dar îmbră
cat în salopetă- lucrind în de
poul de locomotive. Vorbea și 
atunci cu aceeași competență 
și precizie — adresindu-se u- 
nor tineri ucenici din depou — 
dar nu despre literatură și 
dramaturgie ci despre ajusta
rea și montarea cuzineților de

miază, învață pentru a-și ter
mina liceul.

In restul orelor (care sînt de 
ajuns de puține, chiar dacă 
socotim și duminicile) Liviu 
Dumitraș a avut totuși răgazul 
de a citit mult și de a-și în
tocmi o bibliotecă personală 
(numerotată și înscrisă într-un 
registru special), de a vedea 
aproape toate filmele și abso
lut toate piesele de teatru, 
de a se întîlni cu colegii 
pentru a-și împărtăși reciproc 
părerile despre cele citite și 
văzute.

Un lucru folositor și meri
toriu pentru oricare tînăr. Atit 
doar că Liviu Dumitraș s-a

Au îndeplinit 
planul semestrial
Marți» furnaliștii patriei 

noastre au produs primele 
tone de fontă in contul semes
trului al II-lea al anului. A- 
cest succes a fost realizat în
deosebi pe seama creșterii in
dicilor de utilizare a agrega
telor și a extinderii procedee
lor perfecționate de lucru.

Furnaliștii din Hunedoara, 
fruntași în întrecerea pentru 
sporirea producției de metal, 
au îmbunătățit sistemul de în
cărcare, turnare, cit și regimul 
termic al furnalelor și caupe- 
relor, obținînd indici de utili
zare mult superiori celor rea
lizați în alte perioade.

Ca urmare a complexului 
de măsuri aplicate pe întregul 
combinat, tona de fontă costă 
acum cu 20 lei mai puțin de- 
cît prețul de cost planificat.

Importante sint realizările 
furnaliștilor și in ceea ce pri
vește reducerea consumului 
specific de cocs la elaborarea 
fontei, reducere concretizată 
în cele peste 10.000 tone cocs 
economisite față de normele 
planificate.

împreună cu siderurgiștii 
hunedoreni, la depășirea pla
nului de producție pe prima 
jumătate a anului au contri
buit și furnaliștii de la celelal
te întreprinderi siderurgice din 
țară.

★
Muncitorii din industria 

chimică au îndeplinit cu 4 zile 
înainte de termen planul pro
ducției globale pe primul se
mestru al anului.

Comparativ cu primele 6 luni 
ale anului trecut, colectivele 
întreprinderilor chimice au 
produs în plus cu peste 45.000 
tone de produse sodice, cu mai 
mult de 80.000 tone îngră
șăminte chimice, cu aproape 
24.000 tone acid sulfuric, peste 
460 tone de fire și fibre sinte
tice, 2250 tone materiale plas
tice și rășini sintetice, 
și alte produse. Valoarea 
producției realizate este cu 
circa 870 milioane lei mai 
mare față de semestrul 1/1960.

Gama de produse chimice a 
fost lărgită prin introducere» 
în fabricație a peste 10 noi in
termediari și coloranți pentru 
fibre sintetice, semilînă, bum
bac și piele, diverși auxiliari 
pentru industria maselor plas
tice, a 10 noi sortimente de 
lacuri și vopsele, peste 30 de 
noi sortimente de medicamen
te, noi piese din materiale

plastice pentru industrie, con
strucții și agricultură, precum 
și bunuri de larg consum. Tot
odată, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din industria chi
mică au îmbunătățit calitatea 
produselor.

Pe seama reducerii prețului 
de cost, chimiștii au obținut în 
primele 5 luni ale anului eco
nomii peste plan în valoare de 
26.400.000 lei.

Capacitatea de producție a 
industriei noastre chimice a 
crescut în acest an prin intra
rea in funcțiune a noi unități, 
printre care fabrica de formol 
de la Combinatul chimic din 
orașul Victoria și fabrica de 
celuloză de la întreprinderea 
de valorificare a stufului din 
Brăila.

★
La 23 iunie, întreprinderile 

aparținind Ministerului Mine
lor și Energiei Electrice și-au 
îndeplinit sarcinile producției 
globale prevăzute pe primul 
semestru din acest an. Cele 
mai de seamă succese în înde
plinirea înainte de termen a 
sarcinilor planificate le-au ob
ținut exploatările carbonifere, 
care încă de la 16 iunie lu
crează în contul celui de-al 
doilea semestru al anului. De 
asemenea, bune rezultate au 
înregistrat și cele de mine
reuri de fier și de metale ne
feroase, care și-au îndeplinit 
cu 5—10 zile înainte de termen 
sarcinile de plan din această 
perioadă.

Succese însemnate pe linia 
reducerii consumurilor speci
fice de combustibil și energie 
electrică, în centrale și rețele 
au obținut și întreprinderile 
ce aparțin Departamentului E- 
nergiei Electrice.

(Agerpras)

Un moment 
solemn

In urmă cu cîtvq timp, 
biroul Comitetului 
orășenesc U.T.M. 

Cîmpina a luat inițiativa de 
a lumina noilor utemiști 
carnetele de membru al 
U.T.M. într-un cadru festiv, 
la Muzeul Doftana.

...Era într-o după amiază 
de iunie. In fața sediului 
Comitetului orășenesc 
U.T.M. Cîmpina se aduna
seră peste 80 de tineri, bă
ieți și iete. Se purtau dis
cuții aprinse. Pe fețele lor 
se putea citi emoția lăun
trică abia reținută.

Iată și clipa plecării. In 
drumul pînă Ia Muzeul Dof
tana tinerii au intonat cîn- 
tece închinate partidului. 
La sosire însă, o liniște 
desăvîrșită a cuprins între
gul grup de tineri, In fața 
noastră se ridicau zidurile 
masive ale celei mai crîn- 
cene închisori din vremu
rile de tristă amintire ale 
regimului burghezo-moșie- 
resc. Privind această Bas- 
tilie a Romîniei vechi, gîn- 
dul nostru s-a îndreptat cu 
recunoștință spre cei mai 
buni fii ai clasei muncitoa
re — comuniștii — care cu 
prețul libertății și chiar al 
vieții lor au luptat pentru 
fericirea poporului nostru.

Am parcurs în liniște 
drumul spre cimitirul fostu
lui penitenciar. Tinerii ci
teau cu emoție numele 
luptătorilor comuniști și 
antifasciști care au căzut 
victime regimului de crun
tă teroare.

La cimitir a avut așoi 
loc o adunare a celor 80 
de tineri. Tovarășul Ion 
Bucur, prim-secretar al Co
mitetului- orășenesc U.T.M. 
Cîmpina a vorbit tinerilor 
despre vremurile pe care 
ei nu le-au trăit dar pe 
care fiecare trebuie să le 
cunoască pentru a prețui 
și mai mult viața minunată 
pe care o trăim astăzi.

In continuare tinerii au 
vizitat Muzeul Doftana lu- 
tnd cunoștință de viața și 
lupta dîrză dusă de luptă
torii comuniști și antifas
ciști în anii grei de deten
țiune. Apoi acolo, lingă zi
durile Doftanei, tinerii au 
recitat versuri închinate 
partidului, au cînlat vechi 
cîntece revoluționate ca/e 
au îmbărbătat atîtea gene
rații de luptători comuniști. 
Și în acest cadru solemn, 
fiecare din cei peste 80 
de tineri a trăit unul din
tre cele mai importante 
momente ale vieții lor : 
primirea carnetului roșu de 
membru al U.T.M. Ei s-au 
angajat cu acest prilej să 
poarte cu cinste carnetul 
de utemist, să depună e- 
forturi susținute pentru a-și 
însuși politica partidului și 
a contribui la traducerea 
ei în viață.

V. PARASCHIVESCU
ȘT. M. MOCUȚA 

activiști ai 
Comitetului orășenesc 

U.T.M.-Cîmpina

simțit cu adevărat mulțumit 
că înțelege și gustă o carte 
sau o piesă de teatru numai 
în clipa cînd a reușit să des
chidă și altora gustul pentru 
lectură și teatru.

In fiecare luni dimineața, 
Dumitraș, intrînd în atelierele 
depoului și întîlnindu-și prie
tenii și colegii de muncă se 
simțea nemulțumit. Foarte 
mulți dintre ei discutau cu a- 
prindere despre ultimul meci 
de fotbal, dar cu destul de 
puțini putea să schimbe im
presii și păreri despre piesa 
de teatru văzută. De ce Gheor
ghe Moș sau Gavrilă Boro- 
dan, sau Gheorghe Dițu — 
care-i sînt prieteni, cărora le-a 
împrumutat din biblioteca sa 
numeroase cărți — nu simt 
nevoia să participe împreună 
cu el și la spectacolele de tea
tru. „Gustul pentru teatru 
crește treptat, odată cu numă
rul pieselor vizionate. Vă 
spun asta din experiența mea 
personală", a început el să le 
explice.

A procurat afișe tipărite cu 
programul săptămînal al re-

LIVIU MAIOR

(Continuare în pag. a 3-a)

Frumoase sînt covoarele țe sute de muncitorii de la Uzi
nele textile din Cisnădie 1 O ultimă verificare este totuși 
necesară înainte ca ele să iasă pe poarta uzinei. De 
aceea, tinerele controloare de calitate Eugenia Dirjan și 
Elena Chivu, analizează minu țios fiecare porțiune, fiecare 

covor.
Foto; S. FLORESCU



ste seară tîrzlsi 
și în sediul gos
podăriei agricole 
colective „Unirea" 
din comuna Pa- 
dea, regiunea Ol

tenia, s-a făcut liniște. O 
singură încăpere a mai ră
mas luminată. Aici comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
discută ultimele amănunte în 
legătură cu mobilizarea și 
participarea celor 175 de ti
neri din gospodărie la cam
pania d® recoltare. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 
propus organizației de partid 
și conducerii gospodăriei să 
formeze echipe sezoniere de 
tineret care să participe la 
recoltarea griului. Propunerea 
a fost primită cu 
bucurie. Conducerea 
gospodăriei are o 
mare încredere în 
capacitatea de mun
că a tineretului. Ori 
de cîte ori este ne
voie să se rezolve 
probleme urgente 
pentru gospodărie, 
tinerii, mobilizați de 
organizația U.T.M., nu-și pre
cupețesc forțele. S-a stabilit 
ca echipele sezoniere de ti
neret să activeze în acele 
sectoare unde se cere mai 
multă operativitate, pricepere, 
«atenție.

Formînd echipele sezoniere 
de tineret, comitetul U.T.M. 
și-a îndreptat atenția spre ti
neri harnici, muncitori care 
au dovedit și cu prilejul al
tor lucrări că nu-și precupe
țesc forțele cînd este vorba 
de avutul obștesc. Or, cam
pania de recoltare a griului 
este o problemă de sezon 
care se desfășoară într-o 
scurtă perioadă de timp. Tre
buie să știi să muncești în- 
tr-un ritm susținut pentru ca 
nici o zi bună de lucru să nu 
se piardă, să nu faci risipă, 
astfel ca fiecare bob să ajun
gă în magazia gospodăriei.

Tinerii au aflat cu bucurie 
despre înființarea echipelor 
sezoniere de tinerel. Ei au 
venit comitetul organi-

UNDE
ACOLO

GREUE MAI
VOI

Vintilă 
și Nicu 

una 
î în
de

conductori de atelaje, 
dai fiecare trebuie 

urmărească același 
transportul recoltei în 
condițiuni, prevenirea

■

■

zației U.T.M. și au cerut 
să fie încadrați în aceste 
echipe care vor activa ca 
niște unități de șoc în campa
nia de recoltare.

La propunerea organizației 
U.T.M. conducerea gospodă
riei a încredințat deservirea 
a două din cele patru com
bine echipei sezoniere de ti
neret. Pe utemiștii 
Surdu, Radu Triiu 
Dumitru care deservesc 
din combine i-am găsit 
preună cu mecanizatorul 
la S.M.T. făcînd proba com
binei.

Utemiștii Dumitru Călușaru, 
Petre Moraru, Ion Mitean și 
alții au cerut comitetului or
ganizației U.T.M. să fie repar-

mată din tinerii care 
munci la deservirea batozelor 
și la transportarea griului 
în magazii. Tinerii din această 
echipă, printre care Alexan
dru Liște, Stan Perișoreanu, 
Radu Nicolae vor avea de în
deplinit diferite atribuții. 
Astfel unii vor fi încărcă
tori, alții delegați de trans
port, 
șoferi, 
să 
scop : 
bune
oricărei risipe. Iată de ce ti
nerii, cunoscînd acest fapt, 
au luat o serie de măsuri de 
precauție. în primul rînd ei 
au controlat dacă atelajele 
se află

Pentru buna desfășurare 
a campaniei de recoltare 
a păioaselor, în acest an, 
colectivul autobazei nr. 2 
a întreprinderii I.R.T.A. — 
București a pregătit minu
țios parcul de autocami
oane care urmează să lu
creze la transportul cerea
lelor.

în fotografie: șeful de 
garaj loan Mihăilescu dis
cută cu conductorii-auto 
Gheorghe Coliman, Nicolae 
Ioniță, Nicolae Marta, Ilie 
Gheorghe, care urmează să 
plece în cadrul gospodării
lor agricole de stat din re
giunea București.

Din experiența comitetului organi
zației de bază UTM de la GAC 
„Unirea", comuna Padea, raionul 
Segarcea, în organizarea echipelor 

sezoniere de tineret

tizați în schimbul de noapte 
la arăturile de vară și însă- 
mînțarea porumbului — cul
tură dublă. Cu tinerii care 
au cerut să lucreze în 
schimbul de noapte a fost 
formată cea de o doua echi
pă sezonieră de tineret. In
ginerul agronom a stat cu 
ei de vorbă și le-a arătat 
care vor fi atribuțiile lor. 
în primul rînd ei trebuie să 
ajute tractoriștilor să efec
tueze cît mai repede arăturile 
și însămînțările cu porumb 
furajer pentru a se asigura 
masă veide d® pe o supra- 
față de 250 ha. Tinerii din 
această echipă sezonieră vor 
avea grijă ca terenul să fie 
pregătit miriștea eliberată din 
vreme de paie sau snopi, 
în timpul arăturilor vor avea 
sarcina să controleze calita
tea arăturii, pentru a se res- 

adîncimeapecta întocmai 
stabilită.

Cea de a treia 
zonieră de tineret

echipă se-

atelajele 
în bună stare, dacă 
sacii n-au rupturi, au 
verificat cîntarele. 
S-au îngrijit să-și 
procure cergi, pre
late, pentru ca în caz 
de ploaie grăunțele 
să fie acoperite și 
ferite de ploaie. Ti
nerii din această 
echipă vor contribui 
la transportarea pe 
229.000 snopi cu vi-

FORȚELE TINERETULUI

arie a
teza zilnică de peste 21.000 
snopi astfel ca pînă la 8 iu
lie să se transporte pe arie 
tot griul care nu se seceră cu 
combina pentru a fi treierat

Organizația de partid___ .conducerea gospodăriei au 
încredere că echipele sezo
niere de tineret își vor aduce 
din plin contribuția la strîn- 
gerea recoltei în bune condi
ții. Pentru ca tinerii din 
echipele sezoniere de tineret 
să-și cunoască bine sarci
nile, comitetul organizației 
U.T.M. a organizat scurte con
sfătuiri în care șefii de echi
pă, brigadierii, inginerul a- 
gronom au instruit tinerii asu
pra sarcinilor pe care le au 
de îndeplinit.

Acum, echipele sezoniere 
de tineret nu așteaptă decît 
să-și înceapă activitatea din 
plin în zilele imediat urmă
toare.

Amîndouă au cam aceeași 
vîrstă: 20 de ani. Nu sînt din 
aceeași comună dar amîndouă 
sînt fiice de colectiviști. Lu
crează în Gospodăria de 
stat Rîmnlcu-Sărat, dar nu 
în același loc de muncă. Con
stanța Ghilicanu este maistru 
zootehnist la o brigadă care 
îngrijește 100 de vaci, iar 
Maria Dobrotă este îngriji
toare de viței Ia o altă briga
dă zootehnică. Și tempera
mentele lor sînt diferite. Con
stanța e iute din fire, puțin 
ironică, plină de neastîmpăr 
cînd are de rezolvat o pro
blemă, Maria e potolită Ia 
vorbă, mai meditativă și une
ori timidă. Și totuși cele două 
tinere sînt bune prietene. Ce 
le-a apropiat pe aceste fete, 
ce Ie stimulează și le alimen
tează prietenia ? Cel mai mult 
o trăsătură comună pregnantă: 
pasiunea pentru meseria a- 
Ieasă.

Nebosîță e Constanța. Zilnic 
printre tinerii din brigadă, ea 
le dă sfaturi, îndemnuri. Nu 
e săptămînă în care Constanța 
să nu fi citit cu tinerii o bro
șură de specialitate, un frag
ment de roman. N-a fost caz 
de indisciplină în brigadă, 
față de care Constanța să nu fi 
luat atitudine hotărîtă. Dar 
mai întîi ea i-a învățat pe oa
meni cum să îngrijească ani
malele, cum să lupte pentru 
producții de lapte sporite. 
I-a deprins pe tinerii brigăzii 
să pătrundă, cu cartea în mină 
în tainele meseriei. Ajutată de 
comuniști, sprijinită de orga
nizația U.T.M. ca a făcut ca 
despre brigada ei să se spu
nă mereu numai lucruri 
bune, de laudă- în ce se con
cretizează toate străduințele 
sale? In rezultatele muncii 
intregii brigăzi. Iată citeva ci- 
rrermai recente. De la lotul de 
100 de vaci brigada a realizat 
în aprilie 45.000 de litri peste 
plan, iar în luna mai 46.000 de 
litri peste plan. Prețul de cost 
al litrului de lapte a scăzut 
cu 0,20 lei.

Harnică e și Maria. în cei 
doi ani de cînd muncește în 
gospodărie ea a îngrijit sute de 
viței între 12—18 
fost lot îngrijit de 
nu fi fost apreciat 
liști. Viguroși, plin 
te și cu spor de greutate peste 
plan. Și acum are în primire 
un lot de 25 de viței. Zi de zi 
ea a obținut un spor de greu
tate de 100—150 de grame pes
te plan. Pentru asta ea învăță, 
se pregătește mereu. Ori de 
cîte ori se întîlnește cu Con
stanța, discută cam despre a- 
celași lucru : învățătura, pre
gătirea asiduă pentru exame
nul la școala de maiștri zoo- 
tehniști pe care Constanța a 
absolvit-o. Iată prin ce s-a sta
tornicit prietenia între cele 
două tinere. Și această priete
nie se cimentează cu fiecare 
succes al vreuneia dintre 
ele, despre care discută în 
ședințele lor, în adunările 
lor, comuniștii și utemiștii 
din gospodărie. Căci prie
tenia lor este strîns legată 
și de prețuirea și stima de 
care se bucură în rîndul tutu
ror tovarășilor lor de muncă.

L<2 timp
Pe raza comunei Aroneanuș 

regiunea Iași, în ultimul timp 
a plouat mult. Apa i-a împie
dicat pe colectiviști să pră
șească în ritmul stabilit. Cul
turile prășitoare — aproape 
250 ha cu porumb pentru boa
be și siloz, floarea-soarelui. 
sfeclă de zahăr, erau amenin
țate 
fost 
trei 
fost 
ceput prașila a 
rumbul pentru 
floarea-soarelui. 
de zahăr cea de 
lă a fost terminata. Culturile 
sînt frumoase. în cele trei 
zile despre care am amintit, 
din cei 28 de utemiști nu a 
lipsit nici unul. Obținerea a- 
cestui suaces a fost consemnată 
de către biroul organizației 
U.T.M. într-un articol la ga
zeta de perete.

Forțele gospodăriei colective 
au fost în așa fel organizate, 
îneît fiind mobilizați toți oa
menii munca să se poată des* 
fășura concomitent, la întreți
nerea culturilor, 
pentru recoltarea 
recoltarea fînurilor 
plan este respectat 
țe. Organizația U.T.M. are me
ritul 
care tînăr la îndeplinirea sar
cinii pe care conducerea gos
podăriei i-a încredințat-o po
trivit planului campaniei.

să fie îmburuienite. 
însă prășite la timp, 
zile toate buruienile 
distruse. în

Au 
în 
au 
în- 
po

prezent a 
III-a la 
boabe și la 
iar la sfecla 
a treia prăși-

Echipa de tineret

lucrează și noaptea
La G-A.C. „Drum

Nou“ 
Drănic, 
Oltenia, 
viștii au 
seceratul 
în cel mult 8 zile 
ei sînt hotărîti să 
recolteze grîul de 
pe întreaga su
prafață de 775 ha, 
cît are gospodă
ria.

comuna 
regiunea 

colecti- 
început 
griului.

Odată cu sece
rișul a 
ganizată și aria. 
Una din 
este deservită de 
o echipă de tine
ret. Tinerii Nicolae 
Butoi, Dinu Aurel 
și alți tineri au 
rut să lucreze 
în schimbul 
noapte pentru

fost or-

batoza

ce-
?i 

de 
ca

satreierișul 
termine 
repede, 
cum au fost recol
tate peste 50 ha 
de grîu. Snopii au 
și fost transportați 
pe arie, iar pio
nierii și școlarii 
au pornit la strîn- 
gerea spicelor.

Să
cît mai 
Pînă a

D. IRINA

„Bun pentru cereale, 1961
începutul acestei săptă- 
au fost trimise gospodă-

<<

La recoltatul
griului

de

DARIA KUHTA

în plină zi de vara, pe în
tinderi nesfîrșite, recoltarea 
ne oferă aici la G.A.S. 
„Scînteia", din raionul Criș, 
un tablou al muncii neobosite. 
Combinele străbat în șiruri 
lanurile, coloane de mașini 
aleargă spre magazii cu sad 
plini. Și toți, absolut toți oa
menii muncesc și trăiesc 
efervescența campaniei. Gos
podăria de stat are de strîns 
grîu de mare productivitate 
de pe 508 hectare și orz de 
pe 255 hectare.

Emoția și graba tinerilor lu
crători ai gospodăriei de stat 
sînt sporite la gîndul că, de 
pilda la grîu, gospodăria va 
recolta o producție rar întîl- 
nită : 5000—6000 de kilograme 
la hectar.

Pe cîmp ne-a însoțit apara
tul fotografic și am surprins 
în felul acesta cîteva momen
te ale muncii acestor tineri.

Unul după altul, sacii se 
umplu cu boabe și imediat ei 
sînt încărcați în camion. Ma
șinile nu stau o clipă. Aci la 
secția a doua lucrează 11 com
bine ți zeci de tineri harnici. 
In 7 zile totul va fi gata, (foto
grafia nr. 1)

Stegulețul pe care-l vedeți 
este dat în fiecare zi „frun
tașului zilei". Seara se stabi
lește cine a lucrat mai mult 
și a doua zi dimineața i se în
mânează steagul. „Solemnita
tea" înmînării steagului de 
fruntaș în campanie se desfă
șoară simplu, în cîmp, de față 
cu toți lucrătorii din brigadă.

în ziua aceasta, steagul i-a 
fost dat tractoristului utemist 
Gheorghe Dănișteanu din 
secția a 4-a. El a recoltat cu 
combina doar într-o după a- 
miază un vagon de orz. Și noi 
l-am găsit în clipa în care, cu 
mîndrie, prindea stegulețul 
sus pe combină, (fotografia 
nr. 2)

Imediat după recoltarea or
zului tractoriștii secției a 
doua au început aratul și se
mănatul culturilor duble fura
jere. Iată un asemenea mo
ment. (fotografia nr. 3)

Fototext:
M. CARANFIL

La 
mini 
riilor agricole de stat Cocar- 
geaua, Merii-Goala și altele 
din regiunea București încă 
un lot de autocamioane pre
gătite de muncitorii de la 
I.R.T.A. București pentru a fi 
folosite la transportul recol* 
tei. Autocamioane purtînd in
scripția „Bun pentru cereale, 
1961“ au sosit, în numeroase 
unități agricole socialiste din 
regiunile Banat, Crișana. Do- 
brogea și Oltenia, unde in ul
timul timp secerișul a început 
din plin.

Pînă acum, muncitorii din 
atelierele de reparații au pre
gătit aproape toate autocami
oanele repartizate pentru 
transportul recoltei, al căror 
număr es 
ca 1.000 : 
campania 
trecut. în 
pregătite

număr dublu 
față de anul trecut

în regiunea București, cea 
mai mare regiune cultivatoare 
de cereale păioase din țara 
noastră, se recoltează în vara 
aceasta griul și secara de pe 
o suprafață de peste 470.000 
hectare. Stațiunile de mașini 
și tractoare lucrează pe tere
nurile gospodăriilor agricole

pregătirile 
păioaselor, 
etc. Acest 
cu stricte-

de a fi mobilizat pe fie-

C. SLAVIC

Combine în

Fruntași și
în comuna Peci- 

ca, raionul Arad, 
sînt patru gospodă
rii colective. Toate 
se află acum în pli
nă campanie de re
coltat. Fruntașă este 
gospodăria agricolă 
colectivă „Petofi 
Sandor".

Dar gospodăria 
fruntașă are și ea 
fruntașii ei. Pe u- 
nul din agregatele 
de secerat lucrează 
tractoristul utemist 
Mihai Cocic și tînă- 
rul colectivist Mi
hai Lelic. La strîn- 
sul snopilor în că
pițe lucrează două 
echipe din brigada 
a V-a formate, în

sp1

mai mare decit în 
agricolă din anul 
același scop au fost 
numeroase remorci)

colective pentru recoltarea 
griului cu un număr aproape 
dublu de combine față de vara 
trecută. Alături de mijloacele 
S.M.T., colectiviștii folosesc și 
pe cele proprii pentru strin- 
gerea in cel mai scurt timp • 
recoltei.

„fruntași"
din ti-majoritate 

neri. în mai puțin 
de o zi și jumătate 
ei au recoltat 12 
hectare de orz, ceea 
ce înseamnă o de
pășire însemnată a 
vitezei zilnice de 
lucru.

Tot la Pecica e- 
xistă și o gospodă
rie agricolă colecti
vă, gospodăria „V. 
Boaită" care este 
rămasă în urmă cu 
lucrările din ■ cam
pania de recoltat. 
Lucrul nu este 
bine organizat iar 
cel eare ar trebui 
să dea indicații 
pentru buna desfă
șurare a campaniei,

inginerul agronom 
Ilie Bunica, are alte 
preocupări. Pe el 
îl poți găsi la oraș, 
în Arad, cutreie- 
rînd bulevardele. 
Hie Bunica e ute- 
mist. dar comporta
rea lui, lipsa lui de 
răspundere față de 
atribuțiile ce-i re
vin, concepțiile lui, 
nu fac cinste cali
tății de utemist. 
Organizația U.T.M. 
din gospodărie ar 
trebui să aibă în 
vedere discutarea 
atitudinii tinăruhd 
inginer.

C. MIHAI

etc.autocisterne, auto-ateliere 
Necesarul de piese de schimb 
pentru repararea autocamioa
nelor este asigurat aproape în 
întregime.

La rîndul lor, ceferiștii au 
terminat amenajarea tuturor 
locomotivelor și a circa 80 la 
sută din vagoanele 
transportului noii 
fruntașe în această acțiune 
fiind colectivele unităților de 
pe cuprinsul regionalei C.F.R. 
Cluj.

în 
continuă intens munca 
vizuire și reparare a 
rik>r, pregătirile fiind 
na te la cea mai mare

sare.

afectate 
recolte,

transportul fluvial se 
de re- 
șlepu- 
termi- 
parte

1 Vă scriu aceste rînduri 
la locul de muncă, mai precis 
de la combina condusă de ute- 
mistul Nicolae Petrișor care 
alături de combinerii Florița 
Mușat și Stan Paul, ajutați de 
colectiviștii din brigada l-a de 
cîmp, dau bătălia strîngerii re
coltei de grîu.

Gospodăria noastră colectivă 
are 325 ha cu grîu din soiuri 
cu productivitate ridicată. în 
prezent, mecanizatorii din bri
gada a 12-a de la S.M.T. Băi- 
lești seceră de zor cu combi
nele pe tarlalele gospodăriei 
noastre.

Nespus de mare a fost bucu
ria colectiviștilor cînd la o 
singură tură a combinei s-au 
umplut 12 saci. Fiecare hectar 
recoltat a dat în medie 2.850 
kg. Și ce grîu! De toată fru
musețea 1 (Dar să dau încă un 
amănunt: lanul secerat este 
considerat de noi ca cel mai 
,,slab“ din toată suprafața de 
grîu). Așa că la celelalte, pro
ducția la hectar va fi și mai 
mare..

în felul acesta este învinsă 
bariera celor 1.600—1.800 kg. 
grîu cît obținea gospodăria co
lectivă în anii din urmă. Co
lectiviștii din Bistreț, raionul 
Băilești, sînt convinși acum pe 
deplin, de avantajele aplicării 
științei agrotehnice.

PANTELIMON MOTOCU

„A crescut frumoasă floarea-soarelui după prașila a pa
tra 1“ — spune utemîsta Stela Stănucă colegei sale de e- 
chipă, Florica Iacob, de Ia G.A.C. Grindu, regiunea Bucu

rești.
Foto : B. NICUȚA

Ținta: grăbirea secerișului

luni. N-a 
ea care să 
de specia- 
de săiiăta-

NICOLAE BARBU

u vreo două săpfă- 
mîni în urmă, bi
roul organizației de 
partid a ținut o ședin
ță cu noi, membrii 
biroului organizației

U.T.M. în care ni s-au trasat sar
cini concrete, și ni s-au dat îndru
mări amănunțite despre modul în 
care organizația U.T.M. va trebui 
să-i mobilizeze pe tineri la re
coltări. Printre altele, ni s-a atras 
atenția că în perioada campaniei 
de recoltare va trebui să înviorăm 
serios activitatea postului ute
mist de control și ni s-au indicat 

' cîteva căi prin care putem face 
acest lucru.

Am pornit la treabă, aplicînd 
îndrumările primite. Mai întîi am 
luat legătura cu consiliul de con
ducere al gospodăriei, cu șefii 
de brigadă, cu inginerul agronom 
și am aflat cum și în ce fel se 
va organiza munca pentru cam
pania de recoltare. Desigur ne-am 
interesat de toate acestea și 
pentru a stabili alte măsuri, dar 
am să mă refer numai la postul 
utemist de control. După aceea, am 
ținut o ședință de lucru cu mem
brii postului utemist de control 
și am întocmit un plan de mun«

că pentru toată durata campaniei 
de recoltări.

lată, pe scurt, ce cuprinde a- 
cesf plan. In prima zi de seceriș, 
membrii postului utemist de con
trol vor efectua un raid-anchetă 
printre tinerii din echipele sezo
niere de tineret de la combine, 
de la aria electrificată, de la 
transportul snopilor la arie și al 
sacilor la baza de recepție și la 
magaziile 
cei din echipele 
seceră griul de pe 
cetele culcate de 
și vint. Acest raid 
ca scop să urmărească 
cum își îndeplinește fie
care tînăr sarcinile de 
producție. Raidul va tre
bui să scoată în evi
dență lucrurile bune din 
de seceriș și să vină cu sugestii 
pentru îmbunătățirea muncii acolo 
unde va fi necesar, 
paniei adică la 
după prima zi 
membrii
za un
tinerii < 
„Cum 
Ești mulțumit de ce ai făcut pînă

acum Vor fi „inferogafi" șefi 
de echipe sezoniere, tineri frun
tași de pe combine, de la cele 
două convoaie de atelaje, de la 
arii. Interviul are ca scop să 
popularizeze metodele bune, ex
periența bună în organizarea mun
cii pentru terminarea rapidă a 
recoltărilor. Un alt raid a fost pla
nificat să se întreprindă la sfîrși- 
tul campaniei, adică atunci cînd

Desigur, în planul de muncă al 
postului utemist de control 
sînt prevăzute și alte acțiuni. 
De exemplu, organizația de 
partid ne-a trasat sarcina să 
ne ocupăm și de munca tinerilor 
care lucrează la Întreținerea cul
turii de orez, de calitatea lucră
rilor pe care le fac aceștia.

S-ar părea că acest plan de 
activitate

colectivei, 
care 
par- 
ploi 
are

Cum va activa postul utemist 
de control de la G.A.C* „Lupeni,“ 

comuna ion Roată) raionul 
Urziceni, în campania de vară

prima zi

în toiul cam-
3—4 zile 

de seceriș, 
vor organi- 
colecfiv" cu

adică
prima

i postului
„interviu

de la recoltări cu tema: 
muncești în campanie t

recolta de pe cele 707 hectare cu 
grîu și 20 hectare cu orz va fi 
deja în magazii. Prin acest raid 
se urmărește să se scoată în evi
dență echipele și tinerii fruntași 
pe campanie, dacă au fost pier
deri de boabe și cine se face vi
novat de aceasta, dacă toate o- 
biectivele organizației U.T.M. au 
fost îndeplinite întocmai, «cum 
s-au stabilit în adunarea generală 
U.T.M., ținută înainte de campanie.

nu poate fi îndeplinit, 
finind cont că postul 
utemist de control are 
numai cinci membri, și 
că, în perioada de re
coltări, au și ei o su
medenie de treburi, în 
rînd cu ceilalți colecti
viști. Nu-i de loc așa. 
Pentru că postul ute
mist de 

un activ larg 
tori. în 
zonieră 
cîte un 
culegerea
De asemenea, șefii echipelor per
manente și sezoniere de tineret 
vor informa în fiecare seară pe 
unul din membrii biroului orga* 
nizației U.T.M. sau ai postului u*

control 
de colabora- 

se- 
postului au 

îi ajută la

are

fiecare echipă 
membrii 
tînăr care 
faptelor de pe teren.

temist de control despre munca 
tinerilor în ziua respectivă.

In toată această perioadă mem
brii biroului organizației U.T.M. 
vor urmări fiecare acțiune între
prinsă de membrii postului. De 
asemenea vor lua operativ legă
tura cu biroul organizației de 
partid și cu tovarășii din consi
liul de conducere al gospodăriei 
pentru a le aduce la cunoștință 
propunerile postului utemist 
control pentru buna 
recoltărilor, precum 
suri constatate. In 
biroul va primi noi 
fru a îmbunătăți continuu conținu
tul activității postului. Vom căuta 
ca toate propunerile și sugestiile 
făcute de P.U.C. pe marginea 
unor eventuale lipsuri descoperite 
în timpul raidurilor, să aibă o efi
ciență practică, operativă.

de 
desfășurare a 
și unele lip- 
același timp, 
indicații pen

NICOLAE IORGU 
secretarul organizației 

de bază U.T.M. din G.A.C. 
„Lupeni", comuna Ion Roată 

regiunea București
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Dinamo București 
sau C. S. M. S. Iași ?
Mîine pe stadionul „23 August" ** finala 

campionatului republican de juniori

Ultimul „act" al campio
natului republican de fotbal 
juniori, ediția 1961, se va des
fășura mîine în București. 
Protagoniste : Dinamo Bucu
rești și C.S.M.S. Iași.

Cum au ajuns aceste for
mații să-și dispute titlul de 
echipă campioană a țării 7 
Care este explicația victorii
lor lor în semifinale 7

La întrebările de mai sus 
ne-au răspuns:

Ștefan stăiiculcscu, 
antrenorul echipei Dinamo 

București

4,De la început, să-mi fie 
îngăduită o mărturisire: după 
primele 20 de minute ale jo
cului de la Tg. Mureș, mi-a 
fost greu să întrezăresc vreo 
șansă echipei mele... într-a- 
devăr, iureșul dezlănțuit de 
gazde, atacurile lor supranu- 
merice, în trombă, ne-au pus 
la grea încercare. în această 
perioadă mureșenii, înaripați 
și de public, s-au străduit 
să-și asigure un avantaj cit 
mai substanțial. Ei au jucat 
„ca la carte", linia de mijlo
cași (Siko — Tanassy) 
mentat permanent 
care a acționat unitar, 
turi periculoase pe 
porții.

Este evident meritul apă
rării noastre, în frunte cu sto
perul Petrescu. care în 
timpul atacurilor dezlăn
țuite ale mureșenilor, a acțio
nat cu mult- calm.

După 20 de minute, gazdele 
au dat primele semne de o- 
boseală, mai ales în compar
timentul înaintării. Era tim
pul ca atacanții noștri să iasă 
din... anonimat. Au făcut-o 
prompt : după cinci minute 
de la deschiderea scorului, 
atacanții noștri — în urma 
unei acțiuni colective au reu
șit să egaleze prin Dumi
trescu.

Adversarii încep să joace 
nervos, șuturilor atacanților 
nu 
să 
tri 
gaj 
zâ 
porții. Apă: 
dă este nev 
deze în două ri 
nutul 109. cînd 
mitrescu în seri 
taculos și a 
112, cînd Nuțu 
tajul echipei 
lind totodată scorul final după 
prelungiri : 3—1 pentru Dina
mo București...

Mureșenii au pierdut dato
rită pe de o parte unei pre
gătiri fizice inferioare echipei 
noastre iar pe de altă parte, 
tacticii greșite din prelungiri, 
cînd au căutat să realizeze un 
profit minim prin șuturi tri
mise doar de cele două virfurf 
de atac, Bonassy și Barath, 
prin surprindere.

alimentau linia de înain
tare cu mingi utilizabile, 
trimise totdeauna cu a- 
dresă. Stoperul Constantines- 
cu de asemenea s-a descurcat 
satisfăcător și cu calmul care 
îl caracterizează și-a tempe
rat, cu regularitate, coechi
pierii.

Clujenii, au fost mai buni 
tn cîmp, dar în materie de 
eficacitate au arătat prea 
puține lucruri... Cu excepția 
extremei dreapta Banu — un 
jucător foarte talentat, care 
mi-a amintit de celebrul Bin- 
dea. Clujenii au început jocul 
foarte tare. După 10 minute, 
văzînd că nu realizează ni
mic s-au pierdut în combi
nații inutile, în dantelării și 
în dribling duse peste mă
sură. Echipa din Cluj s-a 
prezentat nesatisfăcător și la 
capitolul disciplină. Portarul 
Matay, și mai ales Rusu și 
Torday au avut permanent 
obiecțiuni, în special la adre
sa arbitrilor de margine.

Ghcorghc Ola,
antrenor federal

a ali- 
atacul, 
cu șu- 
spațiul

mai au 
precisă.
folosesc
de cunoș 

permanent

aceiași
Atacanții 

întregul 
nțe, 
pe s 

rea echipe 
tă astfel să

adre- 
noș- 

l ba- 
șutea- 

spațiul 
si gaz- 

ce- 
in mi-

„Sînt două echipe care își 
justifică pe deplin prezența 
în finală. Indiferent care va 
cîștiga, atît Dinamo Bucu
rești cît și C.S.M.S. Iași au 
dovedit multă maturitate, ele 
s-au descurcat bine în mo
mentele hotărîtoare din me
ciurile preliminarii.

C.S.M.S. Iași este echipa 
care constituie revelația cam
pionatului ! După performan
ța din „sferturi", de la Ga
lați, a urmat „scoaterea din 
luptă" a echipei C.S.M. Cluj, 
una din favoritele competi
ției.

In finală, dacă echipele vor 
evolua la valoarea lor reală 
(și nu văd de ce n-ar fi așa), 
spectatorii vor pleca mulțu
miți de calitatea meciului.

Și, în sfîrșit, o recoman
dare celor două echipe : ar fi 
de dorit ca ele să-și valori
fice calitățile 
în mod calm, 
După mine, vict 
acelei echipe care va 
aplice — la un mod 
eficient 
tară r

să ____
tehnico-tactice 
, disciplinat, 
toria va reveni 

reuși să 
cit mai 
elemen-

Alexandru Ioncscu,
arbitrul întîlnirii C.S.M.S. Iași 

— C.S.M. Cluj

„Unii poate au rămas 
prinși de victoria ieșenilor. 
Au meritat-o. Au jucat mai 
simplu. înaintarea a manifes
tat o preocupare mai atentă 
pentru dirijarea acțiunilor pe 
poartă, a acționat unitar, co
lectiv. Ieșenii au cîțiva ata- 
canți de clasă. Dănileț (centru 
înaintaș) un adevărat coor
donator al echipei și Cuper- 
mann, un jucător talentat, cu 
un bogat bagaj tehnic. Cei doi 
halfi — Humă și Coteanu — 
s-au orientat bine, ei au ac
ționat în mod creator,

Micile gradinarese de la 
grădinița de copii din co
muna Isvoarele, raionul 
Vînju Mare, regiunea Olte

nia.
Foto : AGERPRES

Informații
Centenarul lui Rabindra

nath Tagore, marele scriitor 
artist, gînditor și luptător pen
tru pace indian, înscris de 
Consiliul Mondial al Păcii 
printre marile aniversări cul
turale ale anului, continuă a 
fi sărbătorit în țara noastră.

Societatea de științe istorice 
și filologice din R. P. Romînă 
a marcat marți după amiazâ 
acest eveniment prin organi
zarea simpozionului „100 de 
ani de la nașterea lui Rabin
dranath Tagore".

După simpozion, asistența a 
vizitat cu mult interes standul 
de cărți din opera lui Rabin
dranath Tagore apărute în 
țara noastră.

■pr

★

Continuîndu-și turneul pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră. Orchestra de muzică 
ușoară a radio 
Praga, dirijai 
Krautgartner,

riziunii din 
de Karel 
dat marți 

In Capitală, 
i din Parcul 
ieșiră și so- 
tat melodii 

de muzică de dans și
populare ceh® ți romînești.

sovietici

Sosirea în Capifcdâ 
a unei delegații de scriitori sovietici

Marți la amiază a sosit în 
Capitală o delegație de scri
itori sovietici care face o vi
zită în țara noastră în cadrul 
convenției 
cele două 
Delegația 
Alexandr 
și istoric literar, redactor șef 
adjunct al revistei „Novîi 
Mir“ și colaborator științific 
al Institutului de literatură 
universală „A. M. Gorki" al 
Academiei de științe a 
U.R.S.S. El este, printre altele, 
autor al unei istorii a litera
turii sovietice apărută acum 
cîțiva ani în U.R.S.S. Din dele
gație mai fac parte poeta Mar
garita Aligher, al cărui, poem 
„Zoia" este apreciat de citito
rii noștri^ Maxim Tank, poet

de colaborare între 
uniuni de creație, 
este condusă de 
Dementiev, critic

bielorus, Alexandr Iașin, au
tor al mai multor volume de 
povestiri în versuri, și Viktor 
Bokov, poet șî cercetător al 
folclorului țării sale.

Membrii delegației, care au 
urmărit cu interes discuțiile 
ce se poartă în revistele romî- 
nești de specialitate în jurul 
poeziei, vor lua parte la o 
discuție comună cu scriitorii 
noștri în aceste probleme.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de academicienii 
Mihai Beniuc, prim-secretar al 
Uniunii scriitorilor, și Zaharia 
Stancu, secretar, și de alti 
scriitori, precum și de A, M. 
Alexeev, secretar al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Turiști străini ne
în această lună țara noas

tră a fost vizitată de 270 de 
grupuri de turiști din Aus
tria, R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă. R.D. Germană, R.F. 
Germană. Italia, R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Polonă, S.U.A., 
Uniunea Sovietică, R.P. Un
gară, din țările scandinave.

Turiștii străini au vizitat 
stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre, stațiuni din regiunile 
Ploiești și Brașov, precum și 
diferite orașe ale țării prin
tre care Cluj, Iași, Timișoara, 
Galați, Arad și Deva.

In aceste zile Capitala

vizitează țara
fi vizitată de peste 1.500 de 
turiști americani, cehoslovaci, 
germani, italieni, maghiari, 
polonezi și sovietici.

Pretutindeni oaspeții străini 
admiră ospitalitatea poporului 
nostru, realizările sale din ul
timii ani.

(Agerpres)

Iad Ulpiu din cla
sa a IX-a a tîșnit 
ca un glonț, l-a 
prins în brațe pe 
Țifu Mircea din 
aceeași clasă și 

început să-l strîngă, să-1 
sărute, mai să-l înăbușe...

— Ce-ai ? Ce-ți veni 1
— Plecăm în U.R.S.S., auzi 7 

Plecăm în U.R.S.S. 11... Odesa, 
Yalta, Soci 1

Ceea ce părea doar un vis 
s-a realizat. Și iată-1 pe ele
vii Școlii de muzică de 12 
ani 
drum...

In portul Constanța, elegan
ta motonavă „Transilvania", 
cu silueta sa sveltă și albă, 
ne aștepta. Iată-ne sus pe 
vas, ocupîndu-ne cabinele și 
făcînd cunoștință cu noua și 
confortabila noastră lo
cuință.

A doua zi, într-o dimineață 
plină de soare și < 
aăruși, adunați pe 
superioară a vasu
lui priveam portul 
Odesa.

Elevii 
pămîntul 
oamenii 
După 
ne-am instalat în 
„Inturistului", și 
noastră cu Odesa

După masă am vizitat Școa
la de muzică din Odesa, școa
lă în care a învățat marele 
violonist sovietic David Ois- 
strach. In cinstea noastră a 
fost organizat un concert dat 
de elevii fruntași ai acestei 
școli. Aci am avut prilejul să 
cunoaștem multe lucruri in
teresante din experiența în- 
vățămintului muzical al prie
tenilor noștri din cei mai mare 
port al Mării Negre. Am apre
ciat în special temeinica pre
gătire pianistică a elevei 
Linda Marțieva din clasa a 
IX-a, precum și talentul ele
vilor suflători și violoniști. 
Am fost de asemenea, foarte 
fericiți cînd gazdele noastre, 
asistînd la partea a doua a 
concertului, susținută de ele
vii noștri au rămas impresio
nați de măestria artistică a 
acestortf. „Balada" lui Ci- 
prian Porumbescu executată 
la vioară de elevul L. Laka- 
toș din clasa a Vi-a a im
presionat prin muzicalitatea 
lucrării și tehnica execuției.

In mod deosebit s-a re
marcat elevul Țifu Mircea din

clasa d pt-a care a interpre
tat „Havaneza" de Saint-Sa- 
ens.

De aplauze puternice a ră
sunat sala de concert a Șco
lii de muzică din Odesa, a- 
tunci cînd de pe scena ei 
s-a făcut auzită frumoasa 
noastră muzică populară. Iar 
cînd elevul Zamfir Gheorghe 
din clasa a XII-a a interpre
tat la nai cîteva melodii 
populare romînești, aplau
zele n-au mai contenit — 
deși ora era destul de îna
intată — pînă ce naistul nos
tru n-a executat la vrăjitul 
instrument și alte cîteva me
lodii.

Plecînd din Odesa, am în
țeles că lucrul cel mai mi- 

1-am cunos- 
impresionat 

grad, sînt 
— minunați 
comunismu-

de pes- 
i puntea

nunat pe care 
cut și care ne-a 
în cel mai înalt 
oamenii sovietici 
constructori ai 
lui.

încă o noapte cu lună, cu

priveau 
sovietic, 

sovietici, 
ancorarea vasului, 

autobusele 
cunoștința 
a început

stele și cu o mare liniștită 
a trecut ca prin farmec și 
iată-ne în zorii zilei urmă
toare admirîad pămîntul Cri
mei! — minunatul oraș Yalta. 
Păstrăm dgspre Yalta una 
din cele mai frumoase amin
tiri din excursie. Pe chei ne 
aștepta un detașament de 
pionieri și un grup de com- 
somoliști sovietici. Fanfara 
școlii din Yalta a tras atenția 
tuturor pasagerilor de pe vas, 
a lucrătorilor din port — care 
au asistat emoționați la a- 
ceastă tinerească întîlnire. La 
cuvîntul de „bun sosit" rostit 
de o pionieră sovietică a 
răspuns în limba rusă pio
niera Petroșanu Mihaela din 
clasa a Vil-a.

La Școala medie de 11 ani 
nr. 6 din Yalta am avut rod
nice schimburi de păreri c’J 
conducerea și profesorii ace
steia. Pionierii și comsomo- 
liștii din Yalta ne-au condus 
la vapor — și pe chei, în 
fața „Transilvaniei", ne-au 
îneîntat cu minunatele cîn
tece și dansuri sovietice. 
După fiecare cîntec sau dans 
executat de pionierii și com- 
somoliștii din Yalta se pro
duceau elevii noștri.
repede cheiul portului s-a 
transformat într-o scenă. De 
sus, de pe puntea vasului 
am cîntat pentru prietenii 
noștri din Yalta. De jos, de 
pe chei, ni se răspundea cu 
aceeași dragoste. Lumea de 
pe vas și din port aplauda 
cu căldură. Și nu mică ne-a 
fost bucuria cînd dansurile 
noastre erau jucate cu grație 
de tinerii din Yalta.

Cravatele, baticurile, ba
tistele fluturau în vînt din ce 
în ce mai puternic. „Vă aș
teptăm din nou la Yalta" ; 
„Idiom vas v Buhareste 1", 
(Vă așteptăm la București).

Foarte

Consfătuirea
(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

stau in fața bri-Minialurisfu Foto : O. ARCADIE

MIHAI BENIUC Materia și visele’’ conjugă cu bucuria 
nouă viață, sau de

gada a economisit peste 1600 
lei.

Comitetul U.T.M, pe uzină 
ne-a indicat să folosim consfă
tuirea de brigadă nu numai 
ca un mijloc de a stabili in 
comun sarcinile și angaja
mentele noastre, ci să discu
tăm în cadrul ei și alte pro
bleme legate de mundă hbâă- 
tră, de greutățile pe- care le 
avem, de atitudinea unor ti
neri în producție. Și așa am 
făcut. In iunie, de exemplu, 
am discutat pe larg și o altă 
problemă importantă pentru 
brigadă. Iată despre ce a fost 
vorba. Sint unele piese mai 
dificile, de pildă, flanșele pen
tru mașina de balotat fin, co
roanele dințate de fontă etc. 
care necesită la prelucrare o 
atenție deosebită și o bună or
ganizare a muncii. La u- 
nii membri din brigadă și-a 
găsit loc părerea greșită eă 
timpul de lucru afectat pentru 
aceste piese nu este suficient 
și, ca urmare, încercau să evi
te executarea lor. Era • situa
ție anormală care dăuna mun
cii brigăzii și am hotărit s-o 
discutăm în consfătuirea de 
brigadă. Intre timp insă am 
luat și alte măsuri. Am cerut 
maistrului să mi se încredințe
ze mie executarea acestor piese. 
Mi-am organizat munca astfel

incit să nu am timpi morți, 
am dat o deosebită atenție re
glării mașinii, am vegheat ca 
avansul și viteza de lucru să 
fie corespunzătoare, iar cuțitul 
să fie ascuțit corect. Lucrînd 
astfel am reușit să realizez in 
trei zile și jumătate atitea 
produse cit realizau unii din 
brigadă în 7 zile. Deci nu 
timpul de lucru era nerațional 

tța.existau unele nereguli. in 
organizarea muncii fiecărui 
tinăr. Despre toate acestea 
am discutat în consfătuirea 
brigăzii, am arătat atunci și 
care sînt cele mai bune me
tode de lucru. Și bine înțeles, 
rezultatele n-au întîrziat să se 
vadă. Cu același succes au în
ceput să prelucreze piesele 
respective și ceilalți băieți din 
brigadă.

In alte consfătuiri am discu
tat despre munca unui tinăr 
nou venit în brigada noastră, 
Fior ea Ion, altădată despre ex
tinderea experienței și a meto
delor înaintate de muncă și 
alte probleme.

In concluzie, aș vrea să 
spun că pentru noi, consfătui
rile de brigadă fac parte din 
activitatea permanentă și că 
vom căuta să îmbunătățim 
continuu conținutul lor în așa 
fel incit ele să ne ajute și mai 
mult în rezolvarea unor pro
bleme care 
găzii.

— Socii Sod — băiețlî 
Veniți repede 1 Se vede So- 
ciul. Strînși ciorchine pe 
punte, priveam cu nesaț spre 
orașul care se întinde pe o 
distanță de 145 km de-a lun
gul țărmului Mării Negre, în 
poarta Caucazului. în special 
ochii ageri ai pionierilor nu 
scăpau nimic. Vegetația ne
obișnuită pentru noi și mult 
mai bogată decît la Yalta, 
dar în special casele de 
odihnă ce dominau înălțimile 
alpine scăldate într-un soare 
darnic ne-au impresionat prin 
ineditul lor.

Pe chei, ne aștepta un de
tașament de pionieri și com- 
somoliști cu steaguri și fan
fară. întîlnirea a fost la fel 
de caldă ca și la Yalta. Prie
teniile s-au legat imediat.

Am admirat bulevardele și 
aleile acestei frumoase sta
țiuni. Ne-au plăcut în mod 
special bulevardul Gorki și 
aleea Kurortni — mărginite 

de o bogată și 
extrem de variată 

•v. vegetație, nume-
roasele blocuri a- 
flate în plină con
strucție, magazine

le bogat aprovizionate aii 
sortimente variate, școlile lu
minoase și mai ales sanato
riile monumentale cu linii ar
hitecturale care îmbină clasi
cul cu modernul, utilul cu 
frumosul.

Am vizitat apoi Școlile me
dii nr. 1 și nr. 13 unde — la 
fel ca la toate școlile sovie
tice vizitate — ni s-a făcut o 
primire sărbătorească. Școala 
nr. 13, de pildă, așezată pe 
o platformă de stîncă cu fața 
spre mare, avea săli de clasă 
cu adevărat invadate în soa
re, mai ales că mobilierul 
(băncile, catedrele, dulapu
rile etc) erau albe iar la fe
restre se aila o adevărată 
colecție de plante veșnic 
verzi.

Am purtat rodnice discuții 
cu directorii și profesorii ace
stor școli. Pionierii și ute- 
miștii noștri au legat și ei 
multe prietenii.

Și aici am admirat talentul 
artistic al pionierilor și com- 
somoliștilor sovietici. Ne-au 
înclntat mult aplauzele prin 
care gazdele noastre au răs
plătit evoluția pe scenă a e- 
levilor noștri.

Cu brațele încărcate de da
rurile care ni s-au făcut ne-am 
îndreptat spre port.

Cînd vasul s-a desprins 
chei, pornind spre patrie, 
aceleași cîntece, urări 
bine și invitații reciproce 
noi vizite, ne-am 
prietenii noștri 
Soci.

La Constanța 
puntea vasului
mîndri că am vizitat 
vestite localități din Uniunea 
Sovietică.

despărțit 
dragi

de
cu 
de 
de 
de 

din

am părăsit 
bucuroși și 

aceste

MACARIE AUGUSTIN 
director adjunct al Școlii 

de muzică de 12 ani, nr, 1, 
București

Si^au înfrumusețat fabrica> ■>

Tinerii de la atelie
rul de reparații 
canice al Fabricii de 
cherestea din 
Mică, raionul Năsăud, 
organizafi în 
brigăzi utemiste 
muncă patriotică 
participat, în 
multor aefiuni 
înfrumusețarea

me

ii va

cinci 
de
eu 

afara
și la 
fabri-

iliai Beniuc se situ- 
ează în fruntea po
eților din generația 
sa, tocmai fiindcă, 
în comparație cu 
mulți dintre colegii 
mărginește investi
ta o zonă sau alta 
omului nou, ci tinde, 
în poezie bogata

tăi, el nu-ți 
gația numai 
a afectivității 
să înglobeze 
viață spirituală a celui mai înain
tat și mai uman dintre contempo
ranii noștri — comunistul, să-l ex
prime pe acesta cit mai complet 
și cit mai nuanțat. Recentul său 
volum, care e unul din cele mai 
bune din cite a scris poetul — o 
dovedește din plin.

Ura poetului împotriva exploa
tării și împilării, bucuria de a le 
fi fost gropar, mîndria de a parti
cipa conștient — și încă în rîn- 
durile avangărzii — la construi
rea unei vieți noi, fericite, hotă- 
rîrea de a apăra cu orice preț 
cuceririle dobîndite, tăria de a se 
dărui cu fotul cauzei, încrederea 
luptătorului în viitor și dorința 
fierbinte de a apropia acest viitor 
— sînt fot atitea trăsături defini
torii ale universului spiritual co
munist pe care Beniuc le-a reflec
tat, cu pregnanță, în poezia noas
tră nouă. Numai că acesfe carac
teristici nu epuizează nici pe de
parte universul spiritual al eroului 
liric specific vremii noastre. Ele 
reprezintă doar un aspect al a- 
cestui univers, ne oferă doar ima
ginea omului de acțiune care 
concepe viața ca o luptă și o tră
iește ca atare. A-l reduce însă pe 
comunist la un om care, sub .... 
pulsul unei anume afectivități, ac
ționează în direcția schimbării 
cietății și dominării naturii, 
seamnă a-l sărăci, a-l micșora, 
fiindcă el e un gînditor, iar acțiu
nea sa e subordonată gîndirii, e 
expresia, unica posibilă, a unei 
filozofii clare, marxist-leninistă, 
care explică și transformă în ace
lași timp viața. Lui Beniuc îi re-

im-

so- 
în-

*) Editura 'de Stat penfru Lite-!
•«tură, 1961a

vine meritul de a se fi străduit 
să exprime în recentul volum u- 
nifafea indestructibilă dintre gin- 
direa, sensibilitatea și acțiunea 
luptătorului.

Că lucrurile stau astfel, o dove
dește însuși faptul că noțiunile de 
materie și de vis sînt folosite în 
acest volum in două accepții di
ferite, dar care, completîndu-se 
reciproc, îl pun pe lector în situa
ția de a-și făuri o imagine mai 
complexă despre comunist, de 
vedea pe acesta în unitatea 
dialectică.

O primă accepție e aceea 
categorie filozofică. Poetul, gîn- 
dind comunist, crede în materia
litatea lumii : La fiecare pas în 
Univers / Oriunde-o să-mi îndrept 
semețul mers / Din miezul humei 
pînă sus în cer / Mă-nfîmpină cu 
legile-i de fier / Materia. („Po
rumbelul"). El concepe materia 
ca veșnică și infinită : pe om, ca 
pe o parte a materiei, a naturii : 
Cu fărna-s neîndoielnic de-o fi
ință... / Materie, cu tine de-o făp
tură / Sînt fiul tău, tu, mama 
mea, Natură („Materia și visele"). 
Visul omenesc e expresia cea 
mai subtilă a materiei și se în
truchipează fie în poezie, fie în 
realizări științifice : Dar eu mai 
știu ce fu nu bănuiești : / De ce-s 
în stare fiii pămînfeșfi / Punfi ar- 
cuind, ei frec gonind, Abisul I / 
Ei au cumplitul har intr-inșii : Vi
sul / Nu divagăm / Pe supla lui 
aripă / Te cercetăm clipă de
clipă / Și din visări, erori, în
demn, unelte / Am chibzuit acele 
păsări zvelte / Ce-adună ghem 
distanța dintre asfre — / Curînd 
vor fi și asfrele — ale noastre / 
Iar unde-o să-nceteze veșnicia / 
Va merge mai departe poezia / 
Dintre materii poate cea mai fină / 
Mal plină de avînt și de lumină. 

.(riMatșria ji visele").

a-l 
sa

de

Exprimînd modul de gîndire 
comunist, poetul folosește prilejul 
pentru a cînta natura și a-l slăvi 
pe om, pentru a exprima bucuria 
de a cunoaște și de a crea, a face 
elogiul visului, al poeziei, al ști
inței. In poezia sa filozofică gîn- 
direa se transformă in sentiment 
iar aceasta prezintă în poezia 
noastră o realizare deosebită. 
Gtndirea materialistă a poetului 
se vede și din modul cum își con
struiește imaginile, mod menit să 
evidențieze tocmai materialitatea 
lumii, a tuturor fenomenelor fi
zice sau sufletești. Poetul scrie,

muniste. Și de aceea, deși nu e 
înclinat nici o clipă s-o descon
sidere, ba dimpotrivă, se simte 
totuși „ca Iroglofifu-nfr-o caver
nă" zugrăvind bizoni și cai sălba
tici pe bolta grotei, își dă seama 
de distanța dintre el și viitorul 
Da Vinci al Comunei, distanța e- 
gală cu aceea care desparte to
porul de piatră de „astronava-n 
zbor („Timpul care vine"), e con
știent că posteritatea, apreciin- 
du-i aportul, va constata insă că 
„Trebuie mai sus" („Columba") 
și cere răspicat urmașilor ime- 
diați să facă mai temeinic, mai

fasciști, 
genere. 
lumii e 
Beniuc, 
Aceasta

bunăoară ; Am sîngele sărat ca 
unda mării, cuvînful sărat, plasat 
in acest context, subliniind tocmai 
materialitatea acestui element fe
tișizat altădată de poeții 
spiritualizat de mistici în

Viziunea materialistă a 
conjugată, în poezia lui 
cu viziunea ei dialectică.
se vede nu numai în poeziile fi
lozofice din volum, dar și în cele 
sociale. Poetul, oglindind realita
tea actuală, pe contemporanul 
nostru, are mereu vie în minte nu 
numai 
Și pe 
care 
ceasta îl ajută să 
lucid prezentul.
uriaș pe care l-am făcut nu însă 
tentat să idealizeze prezentul, 
fiindcă oricît de măreț ar li, el 
constituie punctul de porr -e al 
adevăratei istorii și nu punctul ei 
terminus. Preocupat de totdei-na 
în poezie de prop r ia-i creat e, el 
• privește acum ca un mc-eM 
necesar din dialectice pseze :o-

imaginea 
aceea a 

năzuiește

trecutului, dar 
viitorului către 
fierbinte, iar a- 
aprecieze mai 

El vede saltul

bine, tot ceea ce e de făcut 
(„Grizzly").

Cea de a doua accepție pe 
care Beniuc o atribuie noțiunilor 
de materie și de vis e de -alură 
socială. Materia, in această ac
cepție, ar reprezenta iadul capi
talist, cu cortegiul său nesfîrșit 
de suferințe ; din ea a țișr t visul, 
visul comunist, ți ca expresie a 
lui, poezia : Vin către voi, măi 
frații mei de mîine / Ca Danie ce 
se-ntoarce din Infern / De 
mi-ați desface sufletul, în el / 
stratificate ați găsi măcel, / Pră
păd, oroare, nedreptate / Ca a- 
mintiri din vreme așezate. 
(„Scoica"). Visul acesta, care-și 
are izvorul in L-pta pentru sfărî- 
marea că*-:eb- soc etății divizate 
în clase a-‘ago- ste e realizat in 
cor.dir e :ău-ir i L—'i noi, to- 
cia s*e. și e debindește' o nouă 
strălucire ca fiecare victorie.

Ideea e relua‘ă ți in poeziile 
„Glor a timpu'ui nostru" ți „Chi
lim" care, dacă din acest punct 
oe yeaere * i uțfr*fivă1 nu nj Mi

pare însă reprezentativă pentru 
actualul nivel atins de poet, nu 
numai pentru că are unele defec
țiuni de construcție, dar, mai ales, 
pentru că, resimțindu-se prea pu
ternic de influențe argheziene, îl 
falsifică într-un fel pe Beniuc. In
fluența argheziană e prea eviden
tă și în limbajul poetic utilizat 
aici ; Eu le-am țesut și le-am cu
sut prin timp / Crengi odrăslind 
cu floare și cu ghimp / Și adăpos
tind și cuiburi printre foi / Cres- 
cui privighetori cu cînturi noi.

Accepția socială atribuită ter
menelor de materie și de vis îi 
permite poetului să oglindească 
și să explice o largă gamă afec
tivă a comunistului : sentimentele 
cele mai gingașe, cum ar fi recu
noștința, dragostea, respectul ce-l 
purtăm morților căzuți pentru 
ideal (O amintire moare-n amin
tire, Gîndeșfe-fe, învață-mS na
tură) ; dirzenia (învață-mă natură, 
Nu poposi) ; vigilența (admirabil 
comunicată în Drumul 
dorința de a învinge 
și necesitatea de a te 
fă cu greutățile (Cocoșul de mun
te, foarte frumoasă artă poetică, 
Fă gesful); dorinfa de a grăbi vii
torul. „Dar strigă (încă nenăscuții) 
anii / „De câți în urmă, stîlp ie 
faci de sare / Trecutul arde, fugi, 
hai fugi mai fare I („Trecutul ar- 
de“) sentimentul continuității re
voluționare care infringe frica de 
moarte (Moștenitorii) etc.

Simțămintele acestea, specifice 
comunistului, dau o coloratură a- 
parfe tuturor sentimentelor consi
derate general-umane. Tristețea 
provocată de gîndul îmbătrânirii, 
a| morții apropiate, inexorabile, 
e reală, adîncă. Dar ea prilejuiește 
și un bilanț care te umple de 
mîndrie (Ca rouă, excelentă au
tobiografie poetică, în care «înf 
reluate, înfr-o nouă sinteză, toata 
mofiy*l* bMiuslMSs Moți*»

bătăliilor) ; 
dificultățile 
lua la trîn-

nrforii) ; se 
de a trăi o 
a pregăti un viitor fericit („Timpul 
care vine"), și devine un nou mod 
de a-șî manifesta setea de viață, 
optimismul (Ostașii căzuți, Biruin
ța). Bătrînețea e simbolizată, ade
sea, în acest volum prin Toamnă, 
care e frumosul anotimp al tutu
ror împlinirilor, dar și al germi
nației grinelor ce vor da cindva 
in spic. Colorată de întreaga con
cepție și de toată afectivitatea 
comunistă e și viața erotică a e- 
rOului liric benucian, care nu e 
privit nici frivol, nici strict senti
mental, ci — foarte îndreptățit — 
ca un mod de-a-ți realiza perso
nalitatea. (Vezi capitolul intitulat 
Tutan de trandafiri, confinînd ex
celente piese).

Aceasta nu înseamnă desigur 
că toate poeziile din volum au 
aceeași tonalitate înaltă. Ne-am 
referit mai sus la poezia Chilim. 
Și în valorosul poem Timpul care 
vine, întilnim unele versuri care 
nemulțumesc și chiar la început 
unde, printr-o enumerație destul 
de sărăcăcioasă, poetul intențio
nează să sugereze grandoarea vi
itorului. Nu e, după noi, la înăl
țimea ansamblului poetic pe care 
ni l-a oferit acum Beniuc, nici 
„Cerul cucerit". Dar frumusețile 
din volum sînt atil de evidente, 
incit lumina lor face aproape să 
treacă neobservate 
suri.

Conjugind cele 
atribuite de poet noțiunilor de 
materie și vis, dobîndim un profil 
al contemporanului nostru înaintat 
cum încă nu ne-a oferit prea des 
poezia noastră. Pentru că gîndito- 
rul și omul de acțiune apar înfr-o 
unitate indestructibilă, pentru că 
mobilurile intelectuale și afective 
ale acțiunii sînt nu numai expri
mate pregnant, dar și motivate — 
și aceasta cu mijloacele poezie! 
autentice. De aceea putem spune 
pe deplin îndreptățiți că „Materia 
și visele" e unul dintre cele mai 
valoroase volume de versuri ale 
liricii noi.

aceste neajun-

două sensuri

EUGEN LUCA

cii lor. Ei au construit 
o fîntînă arteziană, au 
curățat linia de garaj, 
au amenajat mai mul
te zone de verdeață 
și numeroase rondouri 
de flori.

în toafe acesfe ac
țiuni s-a evidențiat 
strungarul Traian Ale-

xandru, lăcătușii Balaș 
Imre și Hoalassi Ale
xandru, precum și ti
nerii muncitori Ranca 
Vasile, Catarin Nico- 
lae, Marinijă Elena și 
Poenaru loan.

ZAHARIA 
SÎNGEORZAN 

muncitor

om „ocupat.ii

(Urmare din pag. l-a)

prezentațiilor, pe care le-a a- 
fișat în fața birourilor șefilor 
de tură. Apoi, în discuții a 
căutat să le trezească curiozi
tate asupra unei piese sau al
teia.

Intr-un răstimp de un an de 
zile, mai mult de 50 dintre 
colegii lui de muncă 
cumpărat abonamente anuale 
la teatru. Iar azi, în fiecare 
săptămînă, tînărul nostru dis
tribuie în depou aproximativ 
50 de bilete pentru spectaco
lele teatrului și aproape 200 
pentru reprezentațiile cinema
tografelor.

Și Liviu Dumitraș se simte 
mulțumit că poate discuta cu

și-au

colegii din brigadă despre 
Szabo Imre și Claudia Vlad — 
personaje din piesa ,,Ultimul 
tren", că poate comenta îm
preună cu ei jocul actorilor, 
Jean Sănduleseu, Sofia Alba* 
sau Ion Marinescu, că, discu- 
tînd despre regia piesei ,,Pa- 
ssacaglia", se pot naște intre 
ei discuții contradict orii.

Numai în jelui acesta Liviu 
Dumitraș și-a văzut cu adevă
rat bucuria- împlinită.

NU UITAȚI!
Prelungiți-vă din timp

ABONAMENTELE

Folosiți serviciul 
de 

mesaje telefonice
Nu este nevoie să așteptați 
obținerea unei legături te
lefonice urbane sau inter
urbane, căci telefonista 
poate transmite comunica
rea dv. și vă poate da răs
punsul sau confirmarea ce

lor comunicate.

la
ZIARE ȘI REVISTE 

pe trimestrul III 
pentru a vă asigura astfel 
primirea neîntreruptă a pu
blicațiilor la care v-ați 

abenat.
Prelungirea abonamentelor 
și abonamente noi se fac 
prin oficiile poștale, facto
rii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi și 

instituții.

Gbnfrchrte și unycmnrte sortareprudast 
de.

L FABRICA DE CONFECȚII j

RIMNICU- 
SĂRAT



Problema germană 
trebuie rezolvată 

pe calea tratativelor

Lucrările Conferinței internaționale
Glasuri realiste din 

Germania occidentală

GENEVA 21 (Agerpres). — La 27 iunie a avut loc a 24-a 
ședință plenară a conferinței internaționale pentru reglementa
rea problemei laoțiene. Cu puțin timp înainte de deschiderea 
lucrărilor acestei ședințe a avut loc o convorbire îndelungată 
între copreședinții G. M. Pușkin și M. Macdonald în legătură 
cu desfășurarea ulterioară a lucrărilor conferinței.

în centrul atenției delegații
lor la conferință se află re
zultatele întîlnirii de la Ziirich.

La 27 iunie, pentru prima 
oară în cursul lucrărilor con
ferinței, reprezentanții grupu
lui Boun Oum-Fumi Nosavan 
și-au ocupat locul în sala 
Palatului Națiunilor.

în aceeași ședință a 
ocupat și un alt loc care a 
rămas mult timp liber. La 
masa tratativelor s-au așezat 
din nou reprezentanții Tailan- 
dei. După apariția delegației 
grupului Boun Oum-Fumi No
savan, tailandezilor — care se 
temeau de izolarea diplomati
că — nu le-a rămas altceva 
decît să participe din nou la 
lucrările conferinței.

Ședința din 27 iunie a fost 
prezidată de M. Macdonald.

După cuvîntarea acestuia a

fost

luat cuvîntul Phoui Sanani- 
kone, conducătorul delegației 
grupării lui Boun Oum-Nosa- 
van. El a declarat că este re
cunoscător tuturor celoi’ care 
doresc ca Laosul să fie neu
tru, că neutralitatea ,,va îngă
dui țării să trăiască și să se 
dezvolte așa cum este nece
sar în condițiile independenței 
și păcii. Totuși Sananikone a 
afirmat în continuare că gu
vernul condus de prințul 
Suvanna Fumma ar fi ilegal".

După aceea a luat cu
vîntul reprezentantul Tailan- 
dei. Discursul său s-a rezumat 
la apărarea blocului militaro- 
politic S.E.A.T.O., la justifica
rea caracterului agresiv al a- 
cestei coaliții.

Q. Folsena, reprezentantul 
guvernului legal laoțian, care 
a luat cuvîntul după reprezen-

Mișcările țăranilor francezi 
au cuprins întreaga țară

• Marșuri ale țăranilor
• Izolarea unor mari ora$c și întreruperea eirculațici

pe uncie șosele și efii terate
PARIS 27 Corespondentul 

'Agerpres transmite: Puterni
ca mișcare a țăranilor din 
Franța a atins marți un punct 
culminant cuprinzînd întrea
ga țară. încă de luni seara pe 
șosele, pe fațadele caselor 
țărănești și chiar pe copaci 
erau arborate sau desenate 
embleme înfățișînd un triun
ghi de culoare roșie avînd în 
mijloc un braț ținînd o furcă. 
Sub triunghi se putea citi: 
„Luptăm pină la victoria fi
nală". Această lozincă care 
exprimă voința hotărîtă a 
maselor țărănești din Franța 
de a duce pină la capăt lupta 
pentru satisfacerea revendică
rilor lor economice a fost 
concretizată în cursul zilei de 
marți prin masiva participare 
a țăranilor la marșurile și 
manifestațiile care au avut 
loc la chemarea organizațiilor 
lor sindicale.

Dis-de-dimineață, în toate 
regiunile Franței mii și mii de 
tractoare ale „nemulțumirii 
țărănești" — cum le denumeș
te agenția France Presse — 
au pornit adevărate marșuri 
motorizate spre capitalele de
partamentelor, blocînd literal
mente circulația pe numeroase 
șosele naționale și căi ferate. 
Agenția France Presse subli
niază că manifestațiile de 
marți, care trebuia să fie „o 
zi a centrului Franței", s-au 
extins în întreaga țară. In su
dul Franței, la Carcassonne, 
capitala departamentului Au
de, orașul a fost pur și sim
plu asediat de cele 3.000 de 
tractoare și camioane care au 
blocat toate ieșirile și intrările 
în oraș. ,,Țăranii — scrie 
France Presse — au ridicat 
peste tot baraje, blocînd stră
zile, izolind nodurile de co
municații și mari orașe ca 
Limoges, întrerupînd circula
ția pe linia ferată Toulouse— 
Marsilia". Expresul Paris- 
Bordeaux a fost blocat timp 
de două ore în apropiere de 
La Rochelle, unde țăranii au 
ridicat 38 de baricade. Circu
lația a fost de asemenea în
treruptă pe șoselele naționale 
Paris—Cote d’Azur, Paris— 
Clermont, Paris—Arras. în re
giunea Lille, în apropierea 
frontierei franco-belgiene 150 
de tractoare așezate de-a- 
curmezișul șoselei au între
rupt circulația între Franța și 
Belgia, La Herault țăranii au 
blocat barierele de cale fera
tă, întrerupînd circulația spre 
Montpellier.

în cursul dimineții și înspre

prînz în orașele din departa
mentele centrale ale Franței, 
în partea de nord a țării — 
departamentele Nord și P»:s de 
Calais — în regiunea Lille, 
au avut loc mari manifestații 
și mitinguri la care au parti
cipat zeci de mii de țărani. 
Delegați ai țăranilor au pre
zentat autorităților departa
mentale petiții de protest. Im
portantele forțe polițienești 
mobilizate pentru a împiedica 
aceste manifestații au fost 
nevoite să bată în retragere, 
De altfel, așa cum relatează 
agenția France Presse, „nu
meroase convoaie de mașini 
ale poliției au fost imobilizate 
de barajele ridicate 
pe șosele".

Referindu-se la 
antiguvernamentale 
„Pieții comune" și 
capitalului străin în economia 
Franței, sub care s-au desfă
șurat o serie de manifestații 
ale țăranilor, ziarul „Combat" 
subliniază : „Mișcările țără
nești continuă să îmbrace tot 
mai mult un caracter politic... 
Perspectiva unei mobilizări 
generale și trecerea Ift, așțiuni 
directe nu mai sînt simple 
formule"

de țărani

lozincile 
împotriva 
infiltrării

tantul Tailandei, a remarcat 
că, deși discuțiile de la Zurich 
au fost înverșunate, iar cîteo- 
dată chiar extrem de încorda
te, totuși fiecare parte a știut 
să-și lămurească punctul de 
vedere și să reușească să se 
facă înțeleasă.

Cei trei prinți, a subliniat 
în continuare Folsena, trebuie 
să reglementeze la următoa
rea întîlnire (care va avea 
loc probabil pe teritoriul Lao- 
sului) încă cîteva probleme 
importante. „Putem însă afir
ma de pe acum că acordul 
realizat la Ziirich are o mare 
însemnătate. Intr-adevăr, co
municatul comun adoptat la 
Ziirich a reflectat just năzuin
țele întregului popor laoțian... 
într-una din ultimele mele 
cuvîntări - a subliniat Folse
na — m-am referit la progra
mul politic publicat la 8 mai 
la Xieng Kuang de către gu
vernul legal condus de prințul 
Suvanna Fumma. Acest pro
gram este cuprins aproape în 
întregime în comunicatul co
mun al celor trei prinți. A- 
cest fapt demonstrează clar că

*1 guvernul prințului Suvanna 
Fumma este singurul guvern 
care corespunde năzuințelor și 
intereselor poporului laoțian 
și că, de aceea, după cum ju
decă orice laoțian, cu o gîn- 
dlre sănătoasă, nu poate fi 
vorba de un alt guvern de 
coaliție în afara aceluia care 
va fi format pe baza lărgirii 
guvernului prințului Suvanna 
Fumma prin participarea re
prezentanților partidului Neo 
Lao Haksat și a grupului prin
țului Boun Oum.

în timpul tratativelor de la 
Ziirich, a arătat Q. Folsena. s-a 
rezolvat o problemă de im
portanță excepțională, care 
privește direct conferința de 
la Geneva, și anume proble
ma neutralității Laosului. 
Trebuie subliniat în mod deo
sebit, că în comunicatul co
mun este oglindită just voin
ța unanimă a tuturor laoție- 
nilor - de a nu recunoaște 
„protecția" niciunei alianțe 
sau coaliții militare. „Preci
zez, a spus el, că prin cuvin
tele alianță sau coaliție mili
tară se 
S.E.A.T.O.
seama de această prevedere 
și dacă ea va fi respectată de 
puterile interesate, vom avea 
suficiente motive să sperăm 
că șansele de pace în Laos 
se vor dubla".

Au urmat apoi la cuvînt 
Vongvicit, conducătorul dele
gației Partidului Neo Lao 
Haksat. El a relevat de ase
menea, necesitatea lichidării 
„protecției" S.E.A.T.O., a des
ființării bazelor străine din 

JLaoș, a retragerii trupelor 
străine și a personalului mili
tar străin.

BERLIN 27 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul Con
gresului sindicatului vest-ger- 
man al muncitorilor din ser
viciile publice și din trans
porturi — organizație sindica
lă afiliată la Uniunea sindica
telor vest-germane — Adolf 
Kumernuss, președintele aces
tui sindicat, a constatat că 
evenimentele politice din ulti
mii ani s-au desfășurat în 
mod nefavorabil pentru puteri
le occidentale. Pe planul po
liticii internaționale — a spus 
el — principalele probleme 
din ultima vreme au fost le
gate de evoluția evenimente
lor din Africa, din Laos și de 
problema Cubei. „Toate aces
te probleme sînt legate de 
sfîrșitul erei colonialismului — 
a subliniat vorbitorul. Timpul 
dominației colonialiste în lu
me a trecut odată pentru tot
deauna".

în ce privește problema ger
mană, Kumernuss s-a pronun
țat în favoarea unei soluții pe 
calea tratativelor. „Oricît de 
greu ar fi, o înțelegere în a- 
ceastă problemă este neapărat 
necesară pentru pace".

BONN 27 (Agerpres). — Par
ticipants la conferința luptă
torilor vest-germani pentru 
pace, care a avut loc la 
Frankfurt pe Main, au cerut 
ca Germania occidentală să-și 
aducă contribuția la rezolva
rea problemei dezarmării și la 
constituirea în Europa a unei 
zone în care să nu fie stocate 
arme atomice. Ei au chemat 
guvernul R. F. Germane să 
renunțe Ia înarmarea racheto- 
nucleară a Bundeswehrului. 
Reprezentanți de seamă ai 
partidului vest-german Uniu
nea germană a păcii, care au 
luat cuvîntul Ia conferință, au 
adresat tuturor partizanilor 
păcii din Germania occiden
tală chemarea de a se uni în 
lupta împotriva nefastei orien
tări militariste a guvernului 
Adenauer.

Alături de colegii lor, numeroși tineri africani se pregătesc in institutele de învăfămînt superior 
din R. S. Cehoslovacă

Torturarea tinerilor americani 
luptători împotriva rasismului

FestiiM urii

înțelege, desigur, 
Dacă se va ține

genția Associa
ted Press a- 
nunță că fină- 

rul Kenneth Shilman, 
în vîrstă de 18 ani, 
care s-a înapoiat la 
New York după ce a 
stat închis trei săpfă- 
mîni în închisoarea 
de stat din Mississippi 
pentru că a luat parte 
la caravana „Călătorii 
libertății", a declarat 
că personalul închiso
rii a aplicat un trata
ment extrem de brutal 
grupului de demor»-

Istranți împotriva se
gregației rasiale. ShiL

man a relevat că multi 
demonstranți au fost 
supuși unor șocuri e- 
lectrice, folosife de- 
obicei la animale, sau 
le-au fost răsucite în
cheieturile mîinilor.

El a declarat de a- 
semenea că din ce
lula sa a văzut pe doi 
participant! la carava
na „Călătorii libertă
ții" Felix Singer și 
Terry Su'rvan d:n Chi
cago am erau tîrîji 
goi pe m coridor a- 
zoperit cu ciment pen
tru că au refuzat să 
intra în celula lor.

ersu

„îmbrăcămintea fuse
se sfîșiată de pe ei 
— a spus Shilman. 
Atunci cînd au a- 
juns în apropierea 
mea am văzut că a- 
veau pielea 
iar pe fețele lor 
citea o durere 
margini*.

Referindu-se Ia 
plicarea șocurilor 
lectrice, Shilman 
precizat că după 
Sullivan a fost supus, 
in ’nchrsoare, acestui 
tratament .jnîlnile și 
picioarele sale erau 
acoperite de arsuri".

ll! Franța 

„Scandalul 
bacalaureatului"

Nootâfî sovietice

NA VE A TO MICE
In articolul „Energia atomică 

în transportul maritim", a- 
părut în ultimul număr al 

„Buletinului Academiei de Științe 
a U.R.S.S." sub semnătura prof. 
Vasili Emelianov, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., președinte al Co
mitetului de Stat pentru folosi
rea energiei atomice de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
se arată că în Uniunea Sovietică 
„va fi adoptat un program de 
construire pe viitor a navelor ci
vile cu folosirea energiei atomi
ce". Acest program va fi adoptat 
după studierea experienței 
exploafare a spărgătorului 
gheață atomic „Lenin", după 
feefuarea de noi experiențe

că în

reactoare de alte tipuri și înche
ierea cercetărilor care se desfă
șoară în acest domeniu.

Autorul articolului constată că, 
deși problema folosirii energiei 
atomice pentru nave maritime 
este examinată de peste cinci 
ani în diferite țări, în prezent na
vighează o singură navă atomică 
civilă — spărgătorul de gheață 
sovietic „Lenin".

Vasili Emelianov arată
curs de 100 de zile de funcționa
re cu puterea maximă, spărgăto- 
tul de gheață ’ „Lenin" a consu
mat aproximativ 20 grame ura
niu 235. Dacă pe spărgătorul de 
gheață ar fi fost montate cazane, 
pentru funcționarea cu [suferea 
maximă in ecelași interval ar fi 
fost necesar un stoc de păcură 
de 27.500 tone.

In timp ce pe spărgătorul de 
gheață „Lenin" reactoarele ato
mice sînt singurele surse de e- 
nergie, arată Emelianov, pe nava 
atomică americană pentru mărfuri 
și călători „Savannah" „sînt insta

jupuiti 
se 

fără

a- 
e- 
a 

ce

late fel de fel de surse de ener
gie, lipsesc doar velele pentru 
folosirea energiei eoliene*.

Prof. Emelianov declară că dez
voltarea construcțiilor navale ato
mice în scopuri pașnice este frî- 
nată în S.U.A., Anglia și Franța 
deoarece ele „sînt angajate în 
producerea mijloacelor de înar
mare nucleară, iar în domeniul 
construcfiilor navale procedează 
la proiectarea și construirea de 
submarine și nave de război de 
alte tipuri cu motoare atomice".

Chemînd la încetarea produc
ției de arme nucleare, prof. Eme
lianov subliniază că în urma înce
tării producției de aceste arme 
„nu numai că vor deveni dispo
nibile uriașa mijloace bănești, 
resurse materiale și multe mii de 
specialiști, ci se vor deschide 
căile prin care materialele fisio
nabile 
murile 
ele nu 
ploziv 
bil nuclear1

După cum relatează agenția 
France Presse, la Paris 
a izbucnit un „scandal 

al bacalaureatului" în urma 
protestelor elevilor și părin
ților împotriva condițiilor 
proaste in care au decurs 
examenele și modului superfi
cial de examinare din cauza 
cărora mulți elevi merituoși 
nu au putut obține diploma. 

France Presse subliniază că 
zilele acestea, la anunțarea 
primelor rezultate ale exame

nului, la Paris și in alte centre, 
sediile instituțiilor de invăță- 
mint in care au avut loc pro
bele au fost literalmente „a- 
sediate de elevi însoțiți de pă
rinți și uneori chiar de profe
sorii lor, care au venit să cea
ră explicații". în unele cazuri 
au avut loc adevărate mani
festații și poliția a fost che
mată pentru a împiedica inci
dente grave. Ministrul Educa
ției Naționale, care a recunos
cut că „au fost comise greșeli", 
a dispus deschiderea unei an
chete.

Scandalul— .Scandalul ba
calaureatului" ilustrează con
dițiile nefavorabile in care se 
desfășoară invățămintul în 
Franța, ca urmare a lipsei de 
localuri și credite și a numă
rului insuficient de cadre di
dactice.

4- n Berlinul ocd» 
/ dental a început 
L un festival al 

filmului. S-ar părea că 
această știre nu confi
ne nimic neobișnuit. 
Probabil că o suită de 
filme au fost aduse în 
casete metalice cu a- 
vionul, cu trenul sau 
cu vaporul, spre a lua 
parte pe ecrane la o 
dispută pentru întîieta- 
te. Numai 
occidental 
cu pricina 
se ciștigă 
ților artistice, 
zaforii festivalului folo
sesc noțiunea de cine

matografie doar drept un para
van. Un paravan pentru o groso
lană provocare împotriva țărilor 
socialiste. Dumnealor au colecțio
nat special pentru manifestarea 
lor neinspirată toate rebuturile 
cinematografice născute în zodia 
războiului rece, toate gunoaiele 
din studiourile apusene. Produc
ții realizate cu bani de prove
niență nemărturisită umplu afi
șele. Ridicolul acestui festival al 
urii îl demonstrează însuși faptul 
că a fost inaugurat de un film ce 
încerca, chipurile, să demonstreze 
că... Teatrul Mare al U.R.S.S. ar 
exercita „o intluență periculoasă" 
prin turneele pe care le întreprin
de în Occident. Autorii acestui 
film ca și ai celorlalte care au 
urmat (sărmana peliculă, cîte pros
tii a suportat I) se dovedesc mai 
pufin maeștri în arta cinemato
grafică și mai mult maeștri ai ca
lomniei, provocării și războiului 
rece. In privinfa aceasta nu există 
îndoială.

Festivalul din Berlinul occiden
tal are un scop precis. Acela de 
a otrăvi atmosfera internafională, 
de a crea o psihoză de isterie 
propice planurilor aventuriere ale 
revanșarzilor vest-germani și pa
tronilor lor din N.A.T.O. Manifes
tarea aceasta, deși se desfășoară 
pe ecrane n-are nimic artistic. 
Dimpotrivă. Amintește șirul nesfîr- 
șit de provocări a căror gazdă 
este Berlinul occidental și care 
vădesc o „artă" dezgustătoare : a 
revanșismului și militarismului.

că in Berlinul 
la festivalul 

înfîiefafea nu 
grație calită- 

Organi-

-- •--
E. O.

Ppxcurt
PRAGA. — La 26 iunie și-a 

început lucrările la Praga sim
pozionul internațional „Tehni
ca și economia transportului 
agricol". La lucrările conferin
ței iau parte reprezentanți din 
Bulgaria, Polonia, R. D. Ger
mană, Romînia, Ungaria, 
U.R.S.S., Franța, Iugoslavia.

MOSCOVA. — La 27 iunie 
primul ministru al R. D. Viet
nam, Fam Van Dong, a făcut 
o vizită, Iui N. S. Hrușciov,

Vizita tov. Al. Moghioroș in S.U.A.
WASHINGTON 27 (Ager

pres). - Corespondență specia
lă : în continuarea vizitei pe 
care o întreprinde în Statele 
Unite ale Americii, tovarășul 
Alexandru Moghioroș, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, în
soțit de un grup de colabora
tori, a fost la stațiunea de de
pozitare și distribuire a amo
niacului anhidru (amoniac li
chid) „Mid-South Chemical 
Corporation" din Memphis, 
statul Tennessee.

După aceea, tovarășul Ale
xandru Moghioroș și grupul 
de colaboratori au vizitat o 
serie de centre de vînzare a 
amoniacului anhidru din sta
tul Mississippi. La ferma Jos- 
se Wooton au fost vizitate 
culturile de porumb hibrid la 
care se folosește ca îngrășă- 
mînt amoniacul anhidru. De 
asemenea, a fost vizitată fer
ma „Moore" din Senatobia, 
statul Mississippi, renumită 
pentru creșterea bovinelor.

în continuare au fost vizi
tate culturile agricole din 
lunca fluviului Mississippi 
unde se folosesc pe scară lar
gă aceste îngrășăminte pentru 
culturile agricole, pășuni și 
finețe. La 25 iunie oaspeții 
romîni au plecat spre statul 
Alabama.

în orașul Florence, statul 
Alabama, ei au vizitat lucră-

rile hidrotehnice de folosire a 
apelor fluviului Tennessee, 
sistemul de lucrări pentru 
combaterea eroziunii solului 
și centrul de producere a în
grășămintelor chimice din a- 
ceastă regiune.

în dimineața zilei de 26 iu
nie tovarășul Alexandru Mo
ghioroș s-a întîlnit cu membri 
ai conducerii Administrației 
Văii Tennessee, cu oameni de 
știință, cercetători și ingineri 
care lucrează aici. Aceștia au 
făcut vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al R.P. Ro- 
mîne o expunere cu privire la 
lucrările hidroenergetice de 
refacere și amenajare a tere
nurilor agricole și a păduri
lor, precum și cu privire la 
influența pozitivă a acestor 
lucrări în dezvoltarea gene
rală a agriculturii și econo
miei Văii Tennessee.

în după-amiaza aceleiași 
zile au fost vizitate labora
toarele de cercetări pentru 
producerea îngrășămintelor 
chimice, analiza solului, sere
le și centrele de vegetație 
pentru experimentarea îngră
șămintelor chimice. Cu acest 
prilej au avut loc discuții cu 
specialiștii americani referi
toare la procedeele de fabri
care șj folosire a îngrășămin
telor chimice cu o înaltă eff 
ciență economică.

O lovitură dată

se vor îndrepta spre ra- 
civile ale industriei, unde 
vor mai fi folosite ca „ex- 
atomic", ci ca „combusti-

țăranilor greci

Pe bulevardul Kreșciatik din Kiev

Foto : TASS Moscova

ATENA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : Zilele tre
cute Ministerul Agriculturii 
al Greciei a anunțat că au fost 
luate măsuri îndreptate spre 
reducerea suprafețelor însă- 
mînțate cu cereale și că au 
fost stabilite noi prețuri de a- 
chiziție. Potrivit relatărilor 
presei, aceste măsuri vor a- 
vea o influență nefastă asu
pra situației a 700.000 de fa
milii țărănești care se ocupă 
de cultivarea griului sau a 
altor culturi cerealiere.

O serie de partide politice— 
Uniunea Democrată de Stînga 
(EDA), Partidul Național A- 
grar etc — precum șj nume
roase organizații țărănești, in
clusiv Confederația națională 
a cooperativelor agricole, au

dat publicității declarații de 
protest și au subliniat că vor 
lupta pentru anularea aces
tor măsuri ale guvernului.

Ziarul „Avghi" a dat publi
cității o declarație a Comite
tului executiv al EDA în care 
se subliniază că măsurile gu
vernului urmăresc să favori
zeze și să sporească achizițio
narea de către Grecia a așa- 
numitelor surplusuri agricole 
americane, ceea ce va duce 
la ruinarea a mii de familii 
țărănești. Comitetul executiv 
al EDA subliniază totodată că 
măsurile guvernamentale vor 
afecta și familiile oamenilor 
muncii de la orașe întrucît au 
fost sporite simultan prețurile 
la pîine.

Procesul Eichmann

Rolul lui Globke din nou
dezvăluit...

IERUSALIM 27 (Agerpres). 
— Tribunalul care judecă pro. 
cesul criminalului nazist Eich
mann s-a întrunit pînă acum 
în 80 de ședințe. în ultimele 
zile avocatul Servatius a con
tinuat să pună întrebări acu
zatului care, potrivit proce
durii juridice izraeliene în 
vigoare, face depoziții în ca
litate de „martor al apărării". 
Ca și pînă acum el neagă 
participarea sa directă la cri
me și asasinate și își justifică 
întreaga activitate prin înde
plinirea „ordinelor de sus". 
Cine este răspunzător pentru 
toate crimele monstruoase e- 
numerate la proces ? Eich
mann și avocatul său plin de 
zel, Servatius, trec în revistă 
o serie de departamente și 
ministere ale celui de-al III- 
lea Reich, evitînd însă să 
pronunțe numele criminalilor 
în viață.

Deși Eichmann „dirijat" de 
Servatius se străduiește să 
treacă sub tăcere pe compli
cii săi care ocupă în prezent 
posturi înalte în R.F.G., nu
mele actualului secretar de

stat al cancelariei lui Ade
nauer, Globke, a fost pronun
țat din nou la proces. Refe
rindu-se la conferința inter
ministerială care a avut loc 
la 15 ianuarie 1941 la Mini
sterul de Interne din Berlin, 
și ale cărei hotărîri au con
stituit baza pentru emiterea 
legii nr. 11 cu privire la pri
varea evreilor de cetățenia 
germană, Eichmann a decla
rat : „Globke și Goring, ca 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Interne, au fost 
inițiatorii acestei conferințe".

Cu toate acestea guvernul 
de la Bonn continuă să ape
re pe acest fost nazist. Ziarul 
vest-german „Telegraph" res
pinge cu hotărîre afirmația 
reprezentanților guvernului 
federal potrivit căreia Globke 
a participat la conferința a- 
mintită în calitate de „au
dient pasiv". Documentul pre
zentat la proces, scrie ziarul, 
demonstrează că pe lista 
participanților la consfătuire 
numele lui Globke se afla pe 
locul doi.

Un tablou sumbru 
al Coreei de sud

Relatările unui sociolog american publicate 
în „Monthly Review"

Politica dictaturii militaro- 
fasciste instaurată în 
Coreea de sud de jun

ta lui Tian Do En convine 
de minune Washingtonului, 
deși generalul Magruder, co
mandantul trupelor americane 
din Coreea de sud și alt® 
oficialități americane au văr
sat lacrimi de crocodil acum 
două luni cînd a fost răstur
nat guvernul Tian Men. Mo
tivul a fost explicat destul 
de sincer de ziarul „Daily 
News" care scria : „Noul re
gim din Coreea de sud este 
o dictatură militară, dar el a 
dat pînă în prezent toate do
vezile că este mai prietenos 
fafă de S.U.A. și mai ostil 
față de comunism decît re
gimul pe care l-a răsturnat".

Oficialitățile americane au 
declarat limpede că Tian Do 
En n-a fost încă poftit la 
Washington deși a făcut o a- 
luzie că o asemenea vizită 
i-ar întări „prestigiul", pentru 
că are multe probleme „de 
rezolvat acasă". Valurile suc
cesive de arestări în Coreea

de sud atestă că șeful jun
tei își pregătește triumfal că
lătoria la Washington, deși 
experiența lui Li Sin Man, 
care își sfîrșește zilele într-un 
spital de alienați mintali pe 
coasta americană a Pacificu
lui, dovedește că represiu
nile nu-i salvează pe dicta
torii fasciști.

Cum ar putea sud-coreenii 
să rabde la infinit o situație 
atît de catastrofală ca cea 
descrisă de un sociolog ame
rican care semnează cu pseu
donimul F. V. Moment în pu
blicația „Monthly Review" ? 
Relatînd o călătorie de la 
Incion la Seul, profesorul 
american scrie : „Satele,
dintre care multe nu au 
electricitate și sînt încon
jurate de terenuri mici argi- 
loase unde se cultivă orez, 
sînt fără îndoială cele mai 
reprezentative pentru această 
țară. Se văd aici copii goi ju- 
cîndu-se, după sezon, în praf, 
noroi sau zăpadă. Toate ca
sele sînt din chirpici. Specta
colul este penibil, dar el nu

spune încă tot. El nu spune, 
de pildă, că în toate satele, 
țăranii au fost siliți să cum
pere păminturi chiar atunci 
cind nu aveau mijloace finan
ciare și sînt acum la chere
mul cămătarilor locali. Desi
gur, programul „reformei a- 
grare" elaborat de guvernul 
militar american a doua zi du
pă cel de-al doilea război 
mondial dispunea ca cultiva
torii să cumpere terenuri pe 
credit Dar in cele din urmă 
această măsură a fost apli
cată tot in lolosul marilor 
proprietari funciari care au 
evitat exproprierea pur și 
simplu, în timp ce țăranii care 
nu aveau mijloace materiale 
s-au îndatorat cu Secare an 
mai mult

Cind doar traversezi țara 
se vede că în timpul lunilor 
de iarnă majoritatea țăranilor 
sud-coreeni și familiile loz 
mor literalmente de foame, se 
hrănesc cu rădăcini ale plan
telor care cresc acolo. La 
aceasta se adaugă longevita
tea mal scăzută încă decît

în timpul ocupației japoneze. 
Durata medie a vieții în Co
reea de sud este acum de 
33 de ani. Venitul anual me
diu depășește rar 100 de do
lari. Toate acestea sint ca
racteristice pentru satul sud- 
coreean și dau imaginea ță
rii în ansamblu, deoarece 14 
milioane de suflete, adică 
trei sferturi din populația 
Coreei de sud trăiește ia 
sate". Continuîndu-și călăto
ria, profesorul american po
vestește : „In apropiere de 
Seul, peisajul se schimbă Și 
călătorul traversează atunci 
cartierele muncitorești de pe 
malul rîului Han. Vreo 100 de 
uzine își aliniază coșurile 
spre cer. Dar aceste uzine 
construite odinioară de japo
nezi sint doar ruine și nici un 
fum nu iese pe coșurile lor. 
Industria sud-coreeană nu 
mai poate astăzi exista din 
pricină că nu are acces la 
materiile prime din Coreea 
de nord șl Manciuria. Ea a 
devenit una din victimele tă
cute ale împărțirii Coreei in 
două.

In sfirșit, electricitatea 
abundentă odinioară datorită 
exploatării hidroenergetice a 
fluviului Yalu, nu mai dă as
tăzi decit citeva ore curent 
pe zi".

Făcînd aprecieri asupra 
consecințelor acestei situații, 
sociologul american scrie : 
..Mii de tinere ciștigă abia 10 
dolari în industria textilă. Dar 
chiar și în această branșă se 
înregistrează șomaj fie din 
lipsă do piețe de desfacere.

fie datorită nivelului de trai 
scăzut, fie datorită concuren
ței făcută de produsele japo
neze de contrabandă. Oame
nii care sînt sacrificați pe 
altarul împărțirii Coreei se 
aliniază acum în cozi lungi 
pe străzile murdare, umplu 
cafenelele și în disperare de 
cauză, pentru a scăpa de foa
mete, se constituie în bande 
de hoți de buzunare, bande 
de jefuitori sau specialiști în 
atacarea depozitelor armatei 
americane".

Profesorul american recu
noaște că nici soarta celor 
ce au de lucru nu este de 
invidiat. „Salariul în uzină, 
notează el, este in medie de 
25 de dolari pe lună, iar la 
munci grele se ciștigă 40 de 
dolari (abia jumătate din mi
nimul necesar unei familii de 
patru persoane ca să poată 
trăi). Deoarece șomajul cro
nic lovește o bună parte a 
muncitorilor. Seulul este un 
oraș cu nenumărate cafenele, 
săli de biliard, circiumi, unde 
cei fără de lucru și fără lo
cuință își omoară timpul. Pre
tutindeni se discută acum 
despre nenorocirea stagnării 
industriale și a șomajului 
care lovește 30 la sută din 
populație".

Sociologul american schi
țează și o încercare de a de
fini cauzele situației scriind : 
„Pînă în prezent nu se îndrăz
nea să se vorbească in pu
blic de ceea ce stă la origi
nea tuturor relelor de care 
suferă Coreea de sud : domi
nația S.U.A. Manifestațiile des

chise de un antiamericanism 
virulent au început din luna 
februarie și ele au fost de
clanșate de clauzele unui 
nou acord economic ameri- 
cano-sud-corean.

In fața ambasadei S.U.A. la 
Seul, studenții care ma
nifestau scandind „Yankei, 
cărați-vă acasă 1“ au fost re
primați de poliție. In acest 
timp, guvernul trecut speriat 
de creșterea sentimentelor 
antiamericane a încercat să 
introducă legea „securității 
naționale pentru a combate 
comunismul". Studenții și 
muncitorii nu au intirziat să 
riposteze. Trei sute de mii de 
oameni au manifestat la Seul, 
Taegu și Pusan".

Atrăgînd atenția că „Coreea 
de sud este o țară in care re
sursele bugetare provin din 
ajutorul american" și că „în
treține o armată numeroasă", 
profesorul american se în
treabă „cum se poate ieși din 
stagnarea materială și mora
lă, fără a te întoarce împo
triva binefăcătorilor ?“. El nu 
vede nici o ieșire din situa
ția dezastruoasă, dar sud- 
coreenii care l-au răsturnat 
pe Li Șîn Man, l-au respins 
pe Tian Men și luptă acum 
împotriva dictaturii militaro- 
fasciste a lui Tian Do En, 
sînt conștienți că impasul 
poate fi lichidat numai prin 
încetarea ocupației ameri
cane și unificarea țării pe 
baze democratice.

Z. FLOREA
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