
De Ziua învățătorului
ărbătorim astăzi 
„Ziua invățăto- 
rului* — tradi
ționala zi a celor 
cărora le-a fost 
încredințată sar

cina de a pregăti și educa ti- 
năra generație a patriei.

Partidul clasei muncitoare 
și întregul popor acord» o 
înaltă prețuire activității ca
drelor didactice, care consti
tuie unul dintre cele mai nu
meroase detașamente ale in
telectualității noastre.

Numeroase sînt dovezile de 
grijă și prețuire pe care parti
dul și guvernul, întregul po
por le acordă slujitorilor devo
tați ai școlii. Ca răsplată a 
muncii lor în slujba școlii, în 
slujba înfăptuirii revoluției 
culturale în patria noastră, 
numeroși învățători și pro
fesori au fost distinși cu in
signa de „Învățător fruntaș 
și „Profesor fruntaș*, unor 
cadre didactice cu merite de
osebite în munca profesională 
și obștească li s-a conferit 
titlul de „învățător emerit" 
și „Profesor emerit", nume
roase cadre didactice au fost 
alese de oamenii muncii de- 
putați în Marea Adunare Na
țională, în Sfaturile populare, 
au fost distinse cu ordine șt 
medalii ale R.P. Romîne. O 
atenție deosebită acordă sta
tul nostru condițiilor de mun
că și de trai ale cadrelor di
dactice. Astfel, fonduri în
semnate din bugetul statului 
sint alocate pentru continua 
îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și de viață ale cadre
lor didactice.

S-au stins de mult, prin 
lupta eroică a clasei munci
toare conduse de către partid, 
acele vremuri de tristă amin
tire ale regimului burghezo- 
moșieresc, care-i puneau pe 
ultima treaptă a societății pe 
acești cărturari, ce trebuiau 
să aducă lumina științei de 
carte în riadul poporului. 
„Cerșetori în haine negre" - 
cum erau numiți în acele vre
muri învățătorii și profesorii 
_  care umblau din județ în 
județ după un post au. rămas 
o imagine a trecutului, o a- 
mintire, precum amintiri sînt 
și imaginile triste despre situa
ția jalnică a învățămintului 
în anii regimului burghezo- 
moșieresc.

Datorită măsurilor luate an 
de an de partid și guvern, 
toate acestea au rămas de do
meniul trecutului.

învățătorii și profesorii au 
■ toate condițiile să-și îndepli

nească nobila misiune de a 
sluji școala nouă, creată de

fost

rtțîMf *e -yywlzr.

j -ț»* ăe pzrtM. temtiruîe 
• KBdrie și • ăarte pentru 
iavțifru t> prafeuern care 
s-a- defeat peufuinori de e- 
dnctori ai tuerri generații. 
Cu-3»ele rasme de tovarășul 
Ghxțbe Gheorghiu-Dej la 
Ccțresal isTățătorilor au 
gas • a&ncă rezonanță in 
rirnl cadrelor didactice: 
_Stal de democrație popu
la' — spunea tovarășul 
Gx>rghe Gheorghiu-Dej — 
i- încredințat învățătorului 
o îisiune înălțătoare, aceea 
da forma pe noul cetățean 
ațării noastre, ziditor al so- 
clismului, de a făuri cadrele 
r, necesare construcției so
fiste, capabile să apli- 
t in viață știința și tehnica 
uă~.
Răspunzind îndemnurilor 
trtidului. manifestîndu-și 
-cunoștința pentru grija pe 
ire o poartă statul nostru 
emocrat-popular invățători- 
>r și profesorilor, acești bar
ăci slujitori ai școlii depun o 
ictivitate susținută pentru a 
ijuta școala să-și îndepli
nească înalta sa menire. Ei 
și aduc din plin contribuția 
a ridicarea pe o treaptă mai 
naltă a învățămintului. Pă- 
runși de marea importanță a 
arciniior puse în fața lor de 
'artid. de rolul imens pe care 
I au in pregătirea tineretului 
entru muncă, pentru viață, 
î educarea acestui tineret 
1 spiritul patriotismului so- 
ialist, al internaționalismului 
roletar, al frăției între po-

porul romîn și minoritățile 
naționale — invățatorii și 
profesorii muncesc neobosit, 
s'jb îndrumarea organizațiilor 
de partid, pentru ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a învă
țămintului.

Învățătorii și profesorii au 
toate condițiile să îndepli
nească ia un nivel tot mai 
înalt aceste sarcini, misiunea 
ee le-a fost încredințată, în
conjurată permanent de grija 
partidului și statului nostru, 
școala nouă din patria noas
tră cunoaște o largă dezvol
tare, în pas cu dezvoltarea 
întregii țării, ridicindu-se la 
nivelul cerințelor construc
ției socialiste din patria noas
tră. Statul a creat posibilita
tea ca invățămintul obligato
riu de 7 ani să fie înfăptuit, 
in linii generale, in țara 
noastră. In acest scop, s-au 
dezvoltat necontenit con
dițiile materiale ale invăță- 
mintului. Avem astăzi o bo
gată rețea de școli de toate 
gradele. In anul școlar 1960— 
1961 au funcționat de peste 8 
ori mai multe școli de 7 ani 
decît în anul 1938. Numai in
tr-un singur an 1960 — în 
întreaga țară s-au construit 
peste 3.800 săli de clasă. 
Avem acum de două ori 
mai mulți învățători și 
profesori decît existau în a- 
nul 1938. Grija partidului și 
guvernului pentru formarea 
viitoarelor cadre necesare pa-

„Scînteia tineretului**
(Continuare în pag. a 3-a)

Formația de dansuri a Că
minului cultural din comu
na Pristol, raionul Vînju 

Mare, regiunea Oltenia

Foto : Agerpres

„Spectacol 
cedat^

ln călduroasa dimineață 'de 
duminică, învingînd ispita ră
corii lacurilor și a zonei de 
verdeață din jurul Capitalei, 
sute de muncitoare și de mun
citori de la Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej" au 
umplut pînă la ultimul loc 
sala Teatrului de Operă și Ba
let. Se cînta pentru ei, în- 
tr-unul din atît de folositoa
rele „spectacole cedate", ope
ra romînească „Fata cu ga
roafe" de Gh. Dumitrescu, pe 
un libret de N. Tăutu. Este 
vorba de cea mai recentă 
creație de operă a literaturii 
noastre muzicale și totodată 
prima operă inspirată din 
lupta clasei muncitoare, con
dusă de partid, pentru înfăp
tuirea idealurilor de libertate 
și progres ale poporului no
stru.

Deși un simplu matineu, 
spectacolul are caracteristice 
de zile mari. Sala e plină de 
lume elegant și frumos îm
brăcată. Dacă ești la galerie și 
privești de sus, parterul și lo
jile par adevărate pajiști pli
ne cu florile cele mai felurite.

Publicul ascultă cele opt 
tablouri într-o liniște perfec
tă și cu o mare atenție, dar 
și cu o sensibilitate marcată 
de aplauze și de freamătul 
participării. Pe scenă, întrea
ga distribuție cîntă cu expre
sivitate și precizie, mai mult : 
cu elan. Momentul de vîrf al 
comunicării dintre sală și in- 
terpreți se realizează în fina
lul actului II și III (temnița), 
dar mai ales în tabloul intitu
lat „Intorcerea armelor" unde 
comuniștii cheamă pe munci
tori la lupta pentru izgonirea 
și zdrobirea fiarelor fasciste. 
Aplauzele nu mai contenesc, 
Pe chipurile sutelor de ascul
tători se citește satisfacție.

Intr-o pauză, un tînăr mun
citor dintr-o lojă de parter se 
adresează unei perechi, la fel 
de tinere, așezată în fotoliul 
de orchestră: „Și aici sîntem 
vecini'. Se referă poate la lo
cul de muncă, sau poate la 
apartamentele din blocul nou 
in care locuiesc. In altă pauză 
trei fete în rochii diafane, 
care amintesc „Primăvara" lui 
Botticelli, fredonează cu evi
dent simț muzical frumosul 
motiv al eroinei principale : 
„Cumpărați garoafe roșii, flo
rile speranței, flori"...

Spectatorii de duminică di
mineața au părăsit răcoroasa 
și primitoarea sală a Operei 
îmbogățiți sufletește. Și nu e 
exclus ca în zilele următoare 
la mașinile de cusut sau la 
mesele de croit, ceva din rit
murile și melodiile operei as
cultate și văzute să picure și 
să se contopească, cu ritmul și | 
melodia muncii lor.

FLORIAN POTRA

Proletari din toate țările, umd-va!

cinleia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Din viata 
organizațiilor

U. T. M,

Intr-o uzină, într-o hală, lu
crează alături doi strungari: 
unul e mai tînăr, mai puțin
meșter în ale meseriei. Celă
lalt, tot tînăr — are doar

ani mai mult 
după părerea și ex-De 

tovarășilor
„vede

cîțiva ani
însă,
presta
Mezinul avea obiceiul să camțer Gavrilă Petre l-a inițiat 
hoinărească prin uzina., 
prea avea chef de lucru,

....

întrajutorare

Un prim bilanț
Furnaliștii de la secția Il-a 

a Combinatului Siderurgic 
Hunedoara au încheiat pri
mul semestru din acest an 
cu 12 zile mai devreme. In 
ultimul schimb din ziua de 
18 iunie ei au produs primele 
tone de fontă în contul se
mestrului IL

Succesul acesta se dato- 
rește în primul rînd măsurilor 
tehnico-organizatorice luate 
la începutul anului, complec
tate ulterior în consfătuirile 
de producție cu valoroase 
propuneri.

De la începutul anului și 
pînă la 18 iunie, cînd' au în
deplinit planul pe primul se
mestru, furnaliștii au produs 
în medie cu 100 de kg mai 
multă fontă pe fiecare metru 
cub volum util de furnal. 
Consumul de cocs a fost re-

dus cu circa 37 kg pe tona d» 
fontă.

Furnaliștii s-au angajat ca 
în acest an să reducă cu 40 
la sută procentul de fontă de
clasată, angajament pe care 
l-au realizat și chiar depășit 
Valoarea economiilor reali
zate se cifrează la aproap» 
4.300.000 de lei.

Vasile haba
muncitor

G.A.C. „1 Mai" din comu
na Otopeni, regiunea Bucu
rești a obținut o recoltă de 

3000 kg orz la ha.
In fotografie : colectivis
tele fruntașe Tudora Tudo- 
ran și Elena Tudoran la 

secerat.

Foto : Agerpres

EXPERIENȚA BUNA
TREBUIE DUSĂ MAI
Pe la începutul 

nii martie am 
sistat la un eve
niment însemnat 
din viața organi
zației U.T.M. de 

la Uzinele „Independența" din 
Sibiu : alcătuirea programului 
de acțiuni, privind contribu
ția tlse-retukii la îndeplinirea 
planului de măsuri tehnico- 
organizatorice al uzinei, 
scopul îmbunătățirii 
produselor. într-o 
consfătuire organiza
tă de comitetul 
U.T.M. cu brigăzile 
de producție ale tine
retului, tovarășul 
loan Mețiu, directo
rul general al uzine
lor, s-a adresat tine
rilor, le-a arătat cu 
ce ar putea ei ajuta 
la rezolvarea sarcini
lor de producție, 
ce conducerea uzinei a sta
bilit planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, comi
tetul U.T.M. a creat o comi
sie formată din reprezentanți 
ai tuturor organizațiilor din 
secții, comisie care a ajutat ca 
în fiecare atelier, la fiecare 
loc de muncă, tinerii să orga
nizeze consfătuiri privind pre
vederile planului de măsuri 
tehnico-organizatorice pe care 
se angajează să le realizeze, 
în atenția organizației U.T.M. 
a fost ca aceste consfătuiri să 
capete un puternic caracter 
propagandistic, mobilizator, 
care să facă cunoscute tineri
lor obiectivele trasate de par
tid, sarcinile uzinei și să-i 
mobilizeze la realizarea lor.

Și — așa cum era și de aș
teptat — tinerii au înțeles ce 
aport important pot să aducă 
ei înșiși în producție, de aceea 
s-au și angajat să realizeze 
cîteva sute dintre propunerile 
prevăzute în planul uzinei — 
unele mai mari, altele mai 
„mărunte", toate însă consti
tuind în mod evident o con
tribuție însemnată la realiza-

lu- 
a-

i.n
calității

rea în ansamblu a planului de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Mulți tineri au făcut ei înșiși 
propuneri noi, pe care le-au 
supus spre aprobare condu
cerii uzinei.

...Zilele trecute am trecut 
din nou pe la Uzinele „Inde
pendența" din Sibiu.

— Cum v-au ajutat tinerii? 
l-am întrebat pe tovarășul 
Alexandru Cosman, directo
rul tehnic al uzinei.

DEPARTE

La Mărgăritești, raionul Balș, 
vin tineri țărani muncitori 
și din satele Racovija și 

Rusăneșfi să schimbe o carte sau 
să participe la diferitele acțiuni 
ale bibliotecii. Bibliotecarul Du
mitru Ion îi îndrumă și le reco
mandă cărțile cele mai potrivite, 
finind seama de vîrstă și nivelul 
de cultură generală al fiecăruia. 

Pentru a desfășura o bogată ac
tivitate de popularizare și difu
zare a cărții, tînărul bibliotecar 
Dumitru Ion și-a creat un colec
tiv harnic.

Pe lîngă recenziile și prezen
tările de cărfi care au atras rnulfi 
prieteni ai cărfii, bibliotecarul a 
folosit pentru popularizarea cărți
lor din literatura beletristică și de 
știință popularizată și lectura în 
colectiv. In cele 20 de cercuri de 
citit lectura cărților agrotehnice 
este mult apreciată.

Datorită muncii depuse de har
nicul bibliotecar și colectivul său, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent numărul cititorilor a tre
cut de 700, dintre care aproape 
400 sînt numai tineri, pionieri și 
școlari, iar numărul cărților citite 
s-a ridicat la peste 3600.

Printre cititorii frecvenți ai bib
liotecii se află utemiștii 
Floarea, Nică Constantin, 
Dumitrana, Grigore Marin, 
Eugenia și alții.

PREDA T.
colectivist

cută vase 
chimică, 
presiuni 
operații 
cestora 
greoi, planul _  r____
rămînea uneori în urmă, se 
făcea risipă de materiale.

Prin planul de măsuri teh
nico-organizatorice alcătuit 
în^urma Directivelor C.C. al 

conducerea uzinei a 
ca la această secție 
accentul să fie pus 
tocmai pe rezolvarea 
acestor greutăți. Ute- 
miștii au hotărît și ei 
să-și aducă contribu
ția. Și în această 
secție munca a fost 
începută tot cu o lar
gă acțiune de popu
larizare în rîndurile 
tinerilor, a chemări
lor partidului, de 

dezvoltare a răspunderii per- 
. sonale a tinerilor pentru 

realizarea obiectivelor care 
le stau în față. Membrii 
biroului U.T.M. au discutat cu 
tinerii, cu fiecare brigadă în 
parte. Urmările au fost cît se 
poate de bune. Planul preve
dea, de pildă, o mai bună spe
cializare a tinerilor care lu
crează la mandrinarea și mon
tarea țevilor în interiorul ca- 
zanelor.

— E vorba adică de noi, au 
spus 
dusă 
nu e

pentru industria 
vase care lucrează la 
foarte mari. Unele 
la confecționarea a- 
se desfășurau însă 

de producție

Popa
Vasile 

Tănas®

ION

-------- •

P.M.R. 
hotărît TELEGRAMĂ

Din activitatea organizației U.T.M. 
de la Uzinele „Independența11 din 
Sibiu privind mobilizarea tinerilor 

la îndeplinirea planului
de măsuri tehnico-organizatorice

Imediat — Trebuie să spun că sîn- 
tem foarte mulțumiți de mo
dul organizat, matur cum s-a 
desfășurat în această privin
ță activitatea organizației 
U.T.M., ne-a spus tovarășul 
director tehnic. Important este 
că sarcina de a-i mobiliza pe 
tineri la îndeplinirea sarcini
lor de producție a fost privită 
de organizațiile U.T.M. ca 
una dintre preocupările lor în
semnate. Pentru aceasta au 
alcătuit programe complete 
și multilaterale de acțiuni, au 
urmărit cu perseverență 
deplinirea angajamentelor 
roadele se văd.

...Intr-adevăr, roadele 
văd în fiecare secție. Iată, 
pildă, secția cazangerie, 
dintre cele
secții ale uzinei : aici se exe-

in
și

se 
de 

una
mai pretențioase

membrii brigăzii con- 
de Vasiu Moise. Atunci 
de datoria noastră să

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Excelenței Sale 
Domnului 

'ANTOINE GIZENGA 
prim ministru ad-interim 

al guvernului central 
al Republicii Congo 

Stanleyville
Cu prilejul primei aniversări 

a zilei independenței Republi
cii Congo, transmit Excelenței 
Voastre și mult încercatului 
popor congolez, cele mai sin
cere felicitări și urări de de
plin succes în lupta grea pa 
care o duceți pentru lichida
rea deplină a colonialismului 
în patria dv., pentru apărarea 
independenței și unității Repu
blicii Congo.

în realizarea acestui țel no
bil, pentru care s-a jertfit 
eroul național congolez, Pa
trice Lumumba, vă asigur, 
Excelență de calda simpatie 
și deplina solidaritate a guver
nului ........ ...
mine

Republicii Populare RO' 
și a poporului romîn.

GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romine

ION

mină, sînt topite laolaltă o 
multitudine de trăsături, însu
șiri, sentimente...

Este mîndria de a deschide 
încă unui tovarăș orizontul 
vast și luminos al creației puse 
în slujba celei mai înalte și 
nobile cauze...

Este bucuria de a dezvălui 
încă unui tovarăș frumuseți
le meseriei tale...

Este bucuria de a-l sprijini 
să-și ia mașina în stăpînire 
deplină, să-i smulgă bunuri 
tot mai multe, mai bune și 
mai ieftine...

Este mîndria de a ajuta cu 
propriile tale mîini să se ridi
ce încă un muncitor destoinic, 
poate chiar un talent deose
bit...

Este aici și 
dezinteresare, 
caracter...

Este aici și 
om, pentru uzina ta, 
clasa ta. pentru patria 
cialistă...

Este și generozitatea 
bogat sufletește și de 
darnic...

...Sînt o multitudine de tră
sături comuniste, topite lao
laltă în simplul gest al în
trajutorării, dăruită firesc, o- 
bișnuit, ca o caldă strîngere 
de mină...

neret am învățat să-mi iubesc 
meseria, colectivul, uzina... Să 
fiu cinstit și harnic...".

Intr-adevăr este o distanță 
am putea spune, cosmică, în
tre ucenicul de odinioară care 
„fura" meseria, înghițind nenu
mărate sudălmi și scatoalce — 
și strungarul de azi, fruntaș 
la 18 ani, mîndru și liber, is
teț și stăpîn pe meserie, cres
cut cu grijă și dragoste părin
tească în sinul unei brigăzi.

Întrajutorare... De unde a- 
ceastă lege nescrisă, statorni
cită în socialism nu numai în 
relațiile dintre indivizi ci și 
între colective și uzine în
tregi, între ramuri ale econo
miei, ba chiar și între țări! 
Ea crește din însăși esența și 
definiția eticii comuniste și 
și-a împlîntat puternic rădăci
nile adinei în viața noastră de 
toate zilele, revărsindu-și pre
tutindeni seva dătătoare de 
forță. Este legea care a acțio
nat asupra inimii și conștiin
ței lui Nicola e Popa cînd și-a 
propus să-l ajute pe Gheorghe 
Voican „să se facă om“.

Iar în gestul acesta simplu, 
obișnuit ca o strîngere de

Nicolae aștepta. vreun răspuns... Căci, 
ce poate pricepe din morala 
socialistă un apologet al orîn- 
duirii în care culmea întraju
torării este aplicarea precep
tului biblic „iubește-ți aproa
pele", redus în practică la 
mărunta filantropie a unor 

r___ societăți de cucoane miloase
determinat pe tînărul Ni- și grijulii față de soarta căței- 

■ lor cionți de coadă... .
Și aceasta se petrece într-o 

societate pe " " ' ' 
ciu se află, 
„omul este 
nul său".

Dar, ceea 
de' pildă, pentru sexagenarul 

‘anticomunist, comentatorul 
David Lawrence de la „New 
York Herald Tribune", e Im
pede ca bună-ziua pentru ma- 
trițerul utemist Petre Poltav- 
că' în vîrstă de 18 ani: „Am 
văzut la tovarășii mai vechi 
în uzină dragoste pentru noi, 
cei tineri, dorința de a ne îm
părtăși din cunoștințele lor, 
de a ne arăta și nouă drumul 
spre mai frumos și mai bun. 
Pentru ei este o onoare să ri
dici un nou muncitor. De la 
ei și de la organizația de li

ce 
pe

l-a ajutat 
Gheorghe Voican ? 

ma-
sai de pa . . .

meserie-.", ce oare nevîrstnicul

Nu și mai nevîrstnicul Petre 
uvku __ Lualtavcă. în tainele descifrării

na?mult piese mărunte care-i interpretării unui desen 
dădeau mai puțină bătaie de mic. în ,.secretele1 făuririi 
ca» dar și un cîștig mai mic.dnțelor pentru profilat ? Ce 
Nici nu se pricepea să mînu- determini pe N,.-
■asră hire mașina. Nu prea a-ae Tudor sa faca un strun- 
vea cine Știe ce cunoștințe- fruntaș din „puștiul" Cos- 
t-dinice Ce’ mai vîrstnic îl Șuhai in vîrstă de numai 

eă înciudat. De cite ori îi ani, invățîndu-l meseria.
nl:mele pe lista codași-nîndu-i în mină cărți ca 
înnegura la față. Pînăngrenajele", „Calculele 

\-r-0 ș-a hotărît: aungarului" sau „îndrumăto- 
„prelucreze". L-a lăcătușului mecanic"? 

îua'^cu bir.ișorul, l-a învățat-i îndeamnă pe milioanele 
să-si aseută cuțitele, să dea muncitori tineri sau virst- 
Die'e rra- frumoase, mai binei, utemiști, comuniști sau 
finisate să-și îndeplineascăă partid, să-și ajute tovară- 
norma să-și privească munca de muncă în ridicarea ca- 
altfeL cu alți ochi. cării, ca să-și poată croi și

—..„„o _  «.„«un drum luminos în viață ?’/rea se petrece — sau
^-c ' bine zis, s-a petrecut.ntrebați-l pe oricare din 

-21 me2înui își îndepli-iardarii de peste ocean care 
ji-ji depășește norma —încercat să intre în nemu- 

ZtVziBa Tudor Vladimires-t cu vreo cărțulie de sfa- 
Z - - Cap’tală, iar perso-i intitulată cu îngîmfare și

Gheorghe Voicanstie „Arta de a reuși în 
Popa, „elevul" șița‘ : de ce se ajută oame- 
‘ *n socialism? Zadarnic ați

al.cărei frontispi- 
înscris dictonul : 
lup pentru seme-

ce e de neînțeles,
puritate morală, 

frumusețe de

dragoste pentru 
pentru 
ta so-

celui 
aceea

A. RART



SARCINA DE ORGANIZAȚIE
9

rganizația noastră 
aumărâ 120 de 
utemiști și fiecare, 
dintre ei este un 
participant activ 
la 

sarcinilor car® 
față, 
fără 
mist 
putea __ _ _____
care le avem, iar apoi în pro
cesul muncii educative, în 
formarea trăsăturilor morale 
și de caracter înaintate la 
fiecare tînăr, sarcina de orga
nizație joacă un rol însemnat.

N-am să vorbesc despre 
toate sarcinile pe care le în
credințăm utemiștilor. Lista 
ar fi prea lungă. Vreau să a- 
răt însă în cele ce urmează 
felul în care-i ajutăm pe ute- 
miști să-și îndeplinească sar
cinile încredințate și cum con
tribuie acestea la educarea lor. 
^Printre cei 6 utemiști care 

sînt responsabili ai brigăzilor 
de producție se numără și 
Sabina Bunda. Ea răspunde 
de mai multă vreme de bri
gada de ,1a canetat. Fiind 
foarte tînără, / __ ___
i-am încredințat această sar
cină ne-am ocuțrat îndeaproa
pe de ea. Ajutorul nostru, 
cunoștințele ei profesionale și 
dragostea față de meserie, 
precum și dorința de a-și în
deplini bine sarcina încredin
țată au situat-o printre cele 
mai bune responsabile de bri
găzi. în scurt timp brigada de 
la canetat a fost socotită prin-

îndeplinirea 
ne stau în 

Și aceasta pentru că 
aportul fiecărui ute- 
în parte nu ne-am 
realiza obiectivele pe

chiar de cînd

țre brigăzile fruntașe din în
treprindere. între timp Sabina 
Bundă s-a căsătorit. Noile ei 
griji au copleșit-o cu totul și 
le-a dat A 
brigăzii 
sferei ei 
team s-o 
tule fete 
ajutate — puteau prelua con
ducerea brigăzii. Dar noi am 
socotit că o asemenea măsură 
n-ar fi fost de loc educativă. 
Am stat de vorbă cu Sabina. 
Plină de dragoste pentru soțul 
ei, pentru tînăra-i gospodărie, 
ea ne-a explicat că nu poate 
să îmbine griji atît de felu
rite, că odată căsătorită ea nu 
mai poate îndeplini o sarcină 
atît de plină de răspundere. 
Printre membrii comitetului 
sînt și tovarăși căsătoriți. Ei 
i-au vorbit despre propria lor 
experiență în această direcție. 
Apoi, știind că soțul ei este 
secretarul unei organizații de 
bază U.T.M. din oraș, am sfă
tuit-o să-i ceară ajutorul, să-i 
ceară părerea asupra felului 
în care să-și organizeze mai 
bine timpul. Totodată, pentru 
ca treburile brigăzii să nu su
fere, am apelat la maistrul 
din secție, un tovarăș in vîrstă 
dar foai-te apropiat de tineret, 
să ajute mai mult această 
brigadă. Treptat Sabina s-a 
obișnuit șă-și împartă astfel 
timpul îneît să se poată ocupa 
la fel ca înainte de brigadă și 
în același timip să nu-și ne
glijeze nici familia. în acest 
fel am ajutat-o pe Sabina 
Bundă să învingă greutățile

întiietate. Treburile 
au rămas în afara 
de preocupări. Pu- 
înlocuim ; erau des- 
în brigadă care —

care o împiedicau să-și înde
plinească sarcina încredințată.

Cornelia Apostol a fost pri
mită anul trecut în U.T.M. 
Era o fată zgîrcită la vorbă, 
retrasă. Cunoscînd-o îndea
proape, ne-am dat seama că 
timiditatea ei se datora fap
tului că se simțea mai slab 
pregătită din punct de vedere 
politic față de celelalte fete. 
Și asta era realitatea. A fost 
ajutată să-și ridice continuu 
nivelul politic, ideologic, cul-

Tribuna 
secretarului

U.T.M.
tural. I s-a recomandat să ci
tească unele cărți de litera
tură politică și beletristică, a 
fost ajutată să înțeleagă con
ținutul, mesajul lor. în afară 
de aceasta noi i-am încredin
țat și o sarcină obștească con
cretă. în brigada de muncă 
patriotică în care activa și ea, 
era nevoie de un cm priceput 
care să țină evidența muncii 
efectuate.
Apostol se 
ordonat și 
încredințat
Faptul că în scurt timp evi
dența a fost pusă la punct, 
că ea era ținută la zi, ne-a 
demonstrat că nu greșisem. 
Cornelia Apostol s-a dove-

Și cum Cornelia 
dovedise un om 
perseverent, i-am 
ei această sarcină.

dit în această perioadă și 
o bună muncitoare în 
ducție, fiind socotită prin
tre fruntașele secției. Fără 
să-și neglijeze sarcinile pe 
care le avea s-a oferit să a- 
jute și postul utemist de con
trol. De curînd noi am sfă
tuit-o să-și continue studiile 
și ea s-a înscris la liceul se
ral. Trebuie să spun că tot 
timpul, un membru al comite
tului U.T.M. a ajutat-o să-și 
îndeplinească sarcinile, a stat 
mai mult de vorbă cu ea. Tot 
pentru a o ajuta, am stabilit au 
să raporteze într-o adunare 
generală despre munca ei; 
discuțiile din adunare i-au 
fost folositoare atît ei cit și 
celorlalți utemiști. Cornelia 
Apostol este o utemistă plină 
de răspundere, care-și înde
plinește cu entuziasm sarci
nile încredințate, iar timidita
tea a rămas doar o amintire.

într-un timp, făcîndu-se noi 
angajări în fabrică, în secția 
noastră au venit multe lucră
toare, majoritatea tinere șt 
fără experiență. Se cerea ca 
în scurt timp ele să devină 
stăpîne pe mașinile încredin
țate. Dar cine să le învețe ? 
Fiecare are propriile sale răs
punderi în producție, pentru 
fiecare timpul este prețios. 
Atunci am apelat la utemistele 
fruntașe în producție. Printre 
ele se număra și Lucia Căpă- 
țînă. Ea trebuia să ajute trei 
fete. Lucia a primit sarcina 
încredințată, dar după cîteva 
zile ne-a anunțat că nu și-o 
poate îndeplini. Fetele ci-aveau 
prea multe cunoștințe și nici

pro-
nu erau obișnuite cu munca 
în fabrică. Totuși erau ute- 
miste și noi aveam obligația 
să le ajutăm să muncească 
bine în producție. Acest lu
cru i l-am spus și Luciei, ară- 
tțndu-i totodată ce însemnă
tate prezintă pentru fabrica 
noastră ca fetele să-și însu
șească meseria cit mai re
pede. Că ea a înțeles lu
crul acesta a dovedit-o 
răbdarea și perseverența cu 
care s-a ocupat de cele 
trei fete care în scurt timp 

început să-și îndepli
nească din ce în ce mai bine 
sarcinile profesionale. Dar 
străduindu-se să ducă la 
sfîrșit sarcina încredințată în
săși Lucia Căpățînă s-a 
schimbat, s-a maturizat. Cînd 
noi am socotit că cele trei fete 
nu mai au nevoie de ajutorul 
ei, i-am încredințat alte tinere 
lucrătoare de care s-a ocupat 
cu aceeași căldură și simț de 
răspundere.

N-am posibilitatea să dau 
aci mai multe exemple. Dar 
socotesc că și acestea demon
strează că atunci cînd încre
dințăm utemiștilor sarcini tre
buie să avem în vedere că nu 
este suficient să trasezi o sar
cină unui utemist, ci trebuie 
să-l .ajuți să și-o îndeplinească, 
să n-o abandoneze la jumăta
tea drumului, căci altfel ea 
nu-și va exercita rolul ei edu
cativ.

ION DINESCU
secretarul organizației U.T.M. 
din secția preparație, unitatea 

B, Uzina „Textilă"-Pitești

SECRETARI U.T.M, 
FRUNTAȘI

Mazin Ciorică
din sectorul II al Șantierului 

naval Oltenița

Constanța Blrlea 
din secția Iegătorie de artă 

a Combinatului poligrafic 
„Casa Scinteii*

Aurel Voicu
din secția poduri metalice a 

întreprinderii de poduri 
metalice și prefabricate 

din beton-Pitești

De ce vrei să intri
în U. T. M. ?

Un grup de băieți 
și fete cărora, le 
mai bănuiai la 
gît cravata purpu
rie, așteptau cu 
emoția abia reți

nută să fie invitați în sediul 
comitetului comunal U.T.M. 
Săveni din raionul Fetești.

— Să poftească Vasile Bor
joc - anunță cineva,

Vasile se desprinse iute de 
grupul celorlalți și păși in ca
mera luminoasă și primitoare. 
In jurul mesei stăteau mai 
mulți tovarăși, li cunoștea 
bine: Ion Muzgoci este se
cretarul comitetului comu
nal U.T.M. A fost de mul
te ori la școală, a stat de vor
bă cu elevii. Iată-l și pe Con
stantin Minea, un flăcău vesel 
și harnic, pe care-l știu cei 
mai mulți din sat. Și alături. 
in omul cu fața arsă de soare, 
brăzdată de cute dar străjuită 
de ochi caizi, băiatul recunoscu 
pe secretarul organizației de 
partid. Și înuingindu-și stinje- 
neala, Vasile Borjoc se așe
ză pe scaun.

— ...Născut in 1947 — citește 
tovarășul Muzgoci cererea de 
intrare in U.T.M. Recoman
darea i-au dat-o tovarășii... 
Din documentele citite în șe
dința de comitet reiese că 
Vasile Borjoc a desfășurat in 
organizația de pionieri o bună 
activitate. El s-a numărat în
totdeauna printre primii la 
învățătură și in activitatra 
obștească, și-a ajutai colegii 
care întâmpinau greutăți in 
însușirea materiilor, s-a preo
cupat continuu de ridicarea 
nivelului său politic și cultu
ral. Apreciind aceste calități, 
adunarea generală a organiza
ției U.T.M. a hotărît primirea 
lui Vasile Borjoc în rîndurile 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Aveți întrebări de pus ? se 
adresă in încheiere celorlalți 
membri ai comitetului, tova
rășul Muzgosi.

— De ce vrei să intri în 
U.T.M. ? - intrebă cineva.

Vasile stătea pe scaun si 
privea cu ochii larg deschiși 
la cei din jur. Întrebarea nu 
l-a găsit nepregătit. Și-a 
pus-o și el de mai multe ori. 
Prima oară, cină se apropia

timpul să împlinească 14 ani. 
Iși privea cravata și se gindea 
că va trebui să se despartă de 
ea. Cravata reprezenta copilă- 
ria-i fericită. In organizația 
de pionieri a învățat el ce în
seamnă U.T.M.t iar faptul că 
vroia să devină utemist repre
zenta primul său pas spre ma
turitate.

— Vreau să lupt pentru con
struirea socialismului - răs
punde Vasile Borjoc. Și după 
cîteva clipe de tăcere adaugă: 
Desigur, vreți să af.'ați de la 
mine cum anume am să lupt. 
Să știți că mă fac tractorist. 
Ca și tatăl meu, ca și Ion, fra
tele meu. Și tot ca și ei — fie 
că voi munci în gospodăria 
noastră colectivă, fie în alta 
— vreau să fiu fruntaș I

Vasile ar mai fi putut adău
ga multe. Și de ce simte el 
că in U.T.M. este locul său și 
că va învăța bine la școala de 
tractoriști pe care o va urma 
de la toamnă, în care el are 
toate condițiilp asigurate să 
învețe meseria care-i e dra
gă. Se gîndi însă că nu este 
cazul să se aștearnă la vorbă, 
că dacă cei de față vor dori 
să mai afle ceva, îl vor în
treba.

Au mai fost și alte între
bări, la care Vasile a răspuns 
cu siguranța tânărului cari- 
s-a pregătit pentru acest, în
semnat eveniment din viața 
șa, care și-a asumat răspun
derea de a fi membru al or
ganizației revoluționare de 
tineret din țara noastră.

Apoi membrii comitetului 
comunal. U.T.M. i-au făcut re
comandări cum să se poarte, 
ce să citească, cum să-și în
deplinească sarcinile de viitor.

- Agricultura noastră so
cialistă are nevoie de mulți 
tractoriști. Și e bine că tu 
te-ai hotărît să faci parte din
tre ei- Vorbea acum secretarul 
organizației de partid. Iți do
resc ca în scurt timp să de
vii fruntaș în muncă.

— Cine este pentru confir
marea calității de utemist a 
tovarășului Vasile Borjoc ? 
consultă secretarul membrii 
comitetului U.T.M. Toți pen
tru, a fost răspunsul.

MARIETA VIDRAȘCU

Pentru educarea comunistă a elevilor, comitetul U.T.M. de la Școala medie nr. 1 „Gh. 
Lazăr* din Sibiu inițiază nU"nrOase acțiuni: adunări generale U.T.M. cu temă, confe
rințe, reuniuni, excursii e.c. De data aceasta elevii vizitează in colectiv Muzeul 

„Bruken'hal"
Foto S. NICULESCU

In
Biroul Comitetului raional 

U. T. M. „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" a luat 

din timp măsuri pentru des
fășurarea 
educativ a vacanței de vară a 
pionierilor și școlarilor.

în acest scop, în colaborare 
cu secția de invățămînt și cul
tură a sfatului popular raio
nal au fost amenajate 
bere locale și două 
care își vor deschide 
rînd porțile.

Din planul privind 
șurarea vacanței am desprins 
cîteva acțiuni : întîlniri ale 
pionierilor cu activiști de 
partid și de stat, vizitarea 
unor locuri istorice, muzee, 
monumente legate de lupta 
revoluționară a partidului. 
Se vor organiza, de asemenea, 
excursii cu caracter local, 
precum și alte activități cul
tural-sportive.

în mod plăcut și

trei ta- 
cluburi 
în cu-

desfă-

Zilele trecute, organizația 
U.T.M. de la Ministerul 
Metalurgiei și Construe, 

țiilor de Mașini a organizat 
o exctirsie cu autocarul la
care au participat zeci de
utemiști și tineri. Itinerariul

Un sfat înțelept este întotdeauna bine venit. Membrii corni tetului U.T.M. de la Uzinele 
„Semănătoarea* din București, discută cu tovarășul Valter Ionescu, secretarul comitetului 
de partid, asupra modului în care trebuie pregătită plenara comitetului U.T.M. pe uzină. .

Foto : N. STELORIAN

Cercul pomicultorilor

De aici, din fața sediului 
gospodăriei agricole 
colective „Unirea* din 

comuna Padea, regiunea Ol
tenia, se vede ca-n palmă 
„Dealul viilor". In alți ani ară
ta ruginiu, pe ici, colo, cu pe
cingini mai, cenușii. Cu mulți 
ani în urmă pe acest deal fu
sese viță de vie. Cu timpul 
însă ea a îmbătrînit și nu mai 
producea aproape nimic. 24 
hectar© teren erau nefolosite, 
nu produceau nimic. Organi
zația de partid, împreună cu 
consiliul de conducere al gos
podăriei colective au hotărît 
ca dealul să fie plantat cu 
pomi fructiferi. După cîteva 
zile pe „Dealul viilor* au a- 
părut primele grupuri de co
lectiviști. Majoritatea acestora 
erau utemiști și tineri care, la 
chemarea organizației U.T.M. 
și-au propus să lucreze ne
obosit pînă ce toate cele 24 
ha vor fi plantate cu pomi 
fructiferi.

în numai doi ani, pe acest 
teren au fost plantați 7500 de 
caiși, vișini și piersici. Pomii 
sînt acum mari, iar de aici, 
de la sediul gospodăriei, dea
lul se vede înverzit asa cum 
nu a fost niciodată. Cu aceas
ta însă munca nu s-a termi
nat. Abia acum se ivea un ne
ajuns : cine să întrețină livada 
care în viitorii ani se va ex
tinde și mai mult ?

Președintele gospodăriei a 
făcut atunci apel la utemiști. 
Organizația U.T.M. a început

șă discute cu tinerii, să-i se
lecționeze pe cei care voiau 
să devină pomicultori. Au fost 
recrutați 48 de tineri colecti
viști. La școală nu puteau ii 
trimiși toți. Organizația U.T.M. 
a propus înființarea unui cerc 
al tinerilor pomicultori. A fost 
găsit și responsabilul cercului 
un priceput pomicultor. Lec
țiile sînt predate în livadă, 
unde tinerii pot învăța con
cret cum se efectuează o sea
mă de lucrări de întreținere 
și îngrijire a pomilor, și în 
primul rînd altoiul. Tinerii din 
cercul pomicultorilor și toți 
ceilalți tineri din comună au 
participat la amenajarea u- 
nei pepiniere. Ei au adunat 
mii de sîmburi pentru pepi
niera cercului. Acum 4000 de 
puieți au răsărit. Puieții vor fi 
altoiți chiar de tinerii colec
tiviști, membri ai cercului 
care și-au procurat de acum 
instrumentele necesare unui 
iscusit pomicultor. Tinerii sînt 
invitați să iacă ei altoirea 
pomilor din livezile personale 
ale colectiviștilor.

După aproape un an, tine
rii colectiviști, membri ai cer
cului au învățat multe lucruri 
interesante din tainele creș
terii și întreținerii pomilor. 
Cei mai pricepuți sînt Gh. 
Drăgan, Niculae Liștea, Al. 
Liștea, Stan Detcă, Fită Floa
rea și mulți alții. Peste cîțiva 
ani livada gospodăriei va 
rodi din plin. Membrii viitoa
rei brigăzi care va lucra în

livada gospodăriei nu vor fi 
alții decît membrii cercului 
pomicol care funcționează pe 
lingă căminul cultural.

C. ȘOMANESCU 
secretar al Comitetului 

raional U. T. M. Șegarcea

CAPITALĂ
a cuprins mai multe locali
tăți pitorești din regiunea Ar
geș, precum și vizitarea I.M.S. 
Cimpulung.

Excursioniștii au petrecut 
apoi o seară plăcută la cabana. 
Voina. La întoarcere, ei s-au 
oprit să viziteze locurile isto
rice din Curtea de Argeș. 
Excursia a contribuit la îmbo
gățirea cunoștințelor tinerilor 
despre bogățiile și frumusețile 
patriei noastre.

Comitetul organizației
U.T.M. de la întreprin
derea de construcții și 

montaje nr. 5, ‘ 
Casa de cultură a tinere
tului „Vasile Boaită", din 
raionul „Grivița Roșie", a or
ganizat nu de mult un 
simpozion pe tema : „Metode 
înaintate în construcția de 
locuințe", la care au parti
cipat numeroși tineri con
structori de pe șantierele din 
raion. Simpozionul a stârnit 
un viu interes în rîndul 
participanților, el contribuind 
la generalizarea unor metode 
înaintate cum ar fi folosirea 
elementelor prefabricate, me
canizarea muncii pe șantiere 
etc., cu ajutorul cărora se 
îmbunătățește calitatea con
strucțiilor și se realizează in 
același timp însemnate eco
nomii.

împreună cu

Comitetul organizației t» 
bază U.T.M. de la Inta- 
prinderea „Electronici" 

se preocupă îndeaproape o 
îmbunătățirea activității ținu

retului în producți». Zitela 
trecut» a avut loc, sub con
ducerea comitetului de partid, 
o plenară lărgită a comitetu
lui U.T.M. la care au parti
cipat membrii birourilor orga
nizațiilor de bază U.T.M. din 
secții și sectoare, responsa
bili ai brigăzilor de producție 
ale tineretului și ai posturilor 
ulemiste de control, tineri in
gineri, tehnicieni, maiștri, ti
neri muncitori fruntași. Parti
cipanta la plenară au făcut 
cu acest 
propuneri 
ridicarea 
muncitori, 
nicienilor, _ _____  „
cerii pe profesii și alte pro
puneri menite să sporească 
contribuția tineretului la îm
bunătățirea calității produse
lor.

piilej o seamă de 
interesante privind 
calificării tinerilor 
a maiștrilor și teh- 
organizarea Intre-

Organizațiile U.T-M. din 
întreprinderile metalur
gice ale raionului „Ni

cola e Bălcescu" s-au angajat 
ca în decurs de o săptămîni 
— de la 27 iunie la 3 iulie 
să adune cantitatea de 80 de 
tone metale vechi. Numai în 
primele două zile ale acestei 
săptămîni au fost colectate și 
predate l.C.M. 36 tone de fier 
vechi. In întrecerea ce se des
fășoară s-au evidențiat orga
nizațiile U.T.M. de la Trustul 
de utilaj greu, I.M.I.R., Între
prinderea de utilaj chimic și 
altele.

Plenara Comitetului 
raionalC.T.M. Roșiori de Vede

De curînd, a avut 
loc plenara lăr
gită a Comite

tului raional U.T.M. 
Roșiori de Vede, la 
care au participat și 
secretarii 
comunale 
secretarii 
ilor U.T.M. din gospo
dăriile agricole co
lective. Plenara a dis
cutat despre contribu
ția tineretului la întă
rirea economico-or- 
ganizatorică a gospo
dăriilor colective. Par- 
ticipanfii la discuții 
au vorbit despre mun
ca polifico-educativă 
a organizațiilor U.T.M. 
în rîndul tinerilor co
lectiviști. despre acti
vitatea echipelor de 
tineret, despre preo
cuparea organizațiilor 
U.T.M. pentru răspân
direa cunoștințelor a- 
grozootehnice înain
tate. Tovarășul llie 
Sfaicu, secretar al co
mitetului comunal 
U.T.M.-Peretu, a ară
tat că la G.A.C. „U- 
nirea" din comună 
organizația U.T.M. a- 
cordă o atenție deo
sebită dezvoltării sec-

comitetelor
U.T.M. și 
organizafi-

torului zitehnic. Ast
fel, finer au amena
jat, la izzul gospo
dăriei, ursdăpost de 
vară peru 80 de 
vaci, 
apoi 
ca tinerilcla întreți
nerea cultlor pră- 
șitoare și spre mă
surile luaftde orga
nizația U.T. pentru 
antrenarea nerefului 
la campanile recol
tare.

Arătînd c majori
tatea tinerikcolecfi- 
vișfi din G./. mun
cesc cu sîrgtă pen
tru dezvolte avu
ției obștești, v. Du
mitru Nicola secre
tarul onizației 
U.T.M. dinS.A.C.- 
Scrioaștea s-ocupat 
în cuvîntul u de 
munca ediivă a 
organizației tinerii, 
în munca (educa
ție comunist tinere
tului, de îrire a 
disciplinei, contri
buție impintă a 
adus și posutemist 
de control (gospo
dărie, preciși bri
gada artiști de a- 
gitație ale ai pro-

El a 
dere

vorbit 
mun-

grame stnf inspirate 
din viața și munca 
colectiviștilor.

Plenara comitetului 
raional a stabilii mă
suri cu privire lă îm
bunătățirea activității 
echipelor de tineret 
din gospodăriile co
lective, la organizarea 
schimburilor de expe
riență între posturile 
ulemiste de control, 
la înființarea unor e- 
chipe de tineret pen
tru deservirea batoze
lor și la sarcinile or
ganizațiilor U.T.M. în 
ce privește organiza
rea muncii politice la 
arii în timpul treieri- 
șului 
menea,

etc. De ase- 
plenara a 

stabilit măsuri pentru 
atragerea a tot mai 
mulți tineri în secto
rul zootehnic desfășu- 
rînd o temeinică mun
că politică pentru lă
murirea tinerilor pri
vind importanța secto
rului zootehnic — ca 
izvor de mari veni
turi pentru gospodă
riile colective.

N. ȘTEFAN

In timpul pauzei, cîțiva secretari ai organizațiilor U.T.M., pipanți la plenară, conti
nuă să-și împărtășească impresiile

Colectiviștii din Cor
beanca, raionul Ră- 
cari, se mîndresc pe 
drept cuvînf cu gos
podăria lor care are 
un fond de bază de 

aproape trei milioane de lei, un 
dezvoltat sector zootehnic și le
gumicol. Pe tarlalele gospodăriei 
holdele sînt bogate. Oriunde ți-ai 
îndrepta privirea, orice colț al 
gospodăriei ai vizita, totul poar
tă pecetea unor gospodari har
nici și pricepuți. La munca entu
ziastă de întărire și dezvoltare 
multilaterală a gospodăriei colec
tive participă cu mult entuziasm 
și tineretul. în brigăzile de cîmp, 
în brigada legumicolă, în secto
rul zootehnic am întilnit băieți și 
fete harnice despre care și co
lectiviștii vîrstnici spun cuvinte de 
laudă.

In Corbeanca am surprins cî
teva momente din activitatea fe
telor. Ziua — la munca cîmpului, 
seara — fa căminul cultural.

La brigada legumicolă
In brigada legumicolă condusă 

de Alexandru Ștefan, care s-a e- 
vidențiat în munca de îngrijire și 
recoltare a legumelor timpurii, 
lucrează multe fete. Aici am in- 
tîlnit-o pe Cristina Vasilescu, ®

tată înaltă, bronzată la față. Ara 
18 ani și e utemistă de anul tre
cut. Am privit-o cum lucrează. De
getele ei se mișcau cu dibăcie 
și cu o rapiditate uimitoare. Să
dea varză de toamnă, pe locul 
unde cea timpurie fusese recolta
tă. Se vedea că munca o pasio
nează, că o face din toată inima.

Seara, la căminul 
cultural

In seara aceea avea loc la că
minul cultural repetiția echipei 
artistice a gospodăriei colective. 
Intr-un grup de tineri, recunosc 
pe secretarul organizației U.T.M.

Petre Gridan privește și parcă 
nu-și recunoaște fata. Știe că e 
harnică, știe că e veselă și-i place 
să danseze. Dar pe scenă e o a- 
devărată artistă I Nici obosită nu 
pare după o zi de muncă.

Intr-adevăr Maria Gridan este 
una dintre cele mai bune dansa
toare, dar este în primele rîn-

Utemistele
din

Sectorul legumicol, unde lu
crează și Cristina Vasilescu, a dat 
în primăvara acestui an o pro
ducție în valoare de peste 
100.000 lei. Deseori putea fi vă
zută 
seara 
tenjie 
purii, 
le gospodăriei, tovarășul 
Ion, vorbește cu cuvinte de 
despre activitatea acestei 
miște, afîf în brigadă cîf 
alte munci gospodărești.

Cristina în răsadniță, pînă 
tlrziu, îngrijind cu multă a- 
și pricepere legumele tim- 
Pe drept cuvînf președinfe- 

Petre 
laudă 

ute- 
și la

Corbeanca
din gospodărie, Dumitru M. Du
mitru.

— Nici în plin sezon agricol 
activitatea culturală nu încetează 
la noi — spune secretarul. Avem 
în pregătire un nou program ar
tistic pe care îl vom prezenta în 
luna iulie.

în sala mare erau și cîțiva oa
meni mai în vîrstă care urmăreau 
mișcările pline de veselie și opti
mism, admirau entuziasmul și 
conștiinciozitatea cu care tinerii 
colectiviști pregătesc viitorul 
spectacol.

duri și la alte acțiuni inițiate 
organizația U.T.M.

Cea mai tînără 
îngrijitoare

de

Utemistă Chira Nifu este 
mai tînără îngrijitoare de la secto
rul zootehnic al gospodăriei. Nu 
de mult utemiștii din gospodărie 
i-au acordat încrederea primind-o 
în rîndurile lor. Și Chira le-a do
vedit că merită această încre
dere. Prin dragostea și pricepe
rea eu care îngrijește cele zece

cea

' prin pasiunea cu care în- 
metodele științifice de lura- 
; și îngrijire a animalelor, 
1 a reușit să se situeze în 
ia întrecerii pentru titlul de 
cai bun îngrijifor-mulgător 
rospodărie.

cine a văzut-o pe Chira pe 
: căminului cultural, cine a 
at vocea ei caldă, melodi- 
,(să tot stai să-i asculți cîn- 
i I), cine a surprins-o vreo- 
seara în timp ce-l citea pe 
eanu, și-a putut da seama 
grijirea animalelor nu e șin
ei pasiune.

★
■îndurile de mai sus am von 
>ar despre trei ufemiste. Dar 
lanizația U.T.M. din Corbean- 
tivează zeci de ulemiste și 
a fiecare am fi putut relata 
I la fel de interesante, 
nai importante sectoare 
cție ale gospodăriei, în 
S artistice de amatori, 
ile ufemiste de muncă 
ă felele desfășoară o rod- 
ictivitafe. Și aSfa deoarece 
‘.tul U.T.M. de aici desfășoa- 
rîndul fetelor o susținută

> politică, le antrenează ac- 
toate acțiunile întreprinse 

ganizafia U.T.M.

In 
de 

for- 
în 

pa-

AUREL URZICA



Finala campionatului republican de juniori î

C S< S< Iași — o învinsă 
cu mari merite

Ședința Comisiei permanente t 
de comerț exterior a Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

gȚ inalistele ediției din acest 
an a campionatului re
publican de fotbal ju- 

'orî, echipele Dinamo Bucu- 
iți și C.S.MS. Iași au furni- 

iert pe stadionul 23 Au
st, un spectacol sportiv in 
tă puterea cuvintului. Cele 
ui echipa au meritat în- 
derea de a fi protagonistele 
imului act al acestei mari 
^petiții sportive. Ele au 
tat, în ciuda condițiilor 
de de joc - un teren moale, 
<fundat de ploaie - un fot- 
: de un bun nivel tehnic. 
4 mult, atît Dinamo Bucu- 
ti cit și CS.M.S. Iași s-au 
iptat și cerințelor impuse 
un joc cheie, decisiv.
n ansamblu a îneîntat echi- 
ieșană. Ea a realizat o se- 
de combinații șpectacu- 

se, a dovedit o excelentă, 
■.entare în joc, mai ales în 
np. în schimb ieșenii n-au 
ișit să aibă finalizarea ne- 
ară, ratînd de puțin multe 
izii clare.
Hnamo are meritul de a-și 
îozat mai bine efortul. Ea. 
<lcat mai calm, mai rațio

nai simplu. Dinamo a 
tai periculoasă în acțiu- 
ntreprinse din contra- 
i
ti a plăcut in mod deo- 
și prin cursivitatea ac- 

.or, prin ritmul debordant, 
■ri realizat de echipa te

tă care a avut mai mult 
.iativa. o inițiativă „mar- 

tă“ încă din primele minute 
• joc șî menținută cu unele 
termitențe pînă aproape de 
irșitul partidei.
Sub acest aspect, echipa ie

rnă trece drept cîștigătoarea 
■torală a finalei. Ea a fost a- 
zea care a dat tonul jocului 
rumos, constructiv, spectacu- 

C. €. A.
«ie iWha!

virtuali.
a

C.C.A. a 
î de cît 
flăcărați 
«npioană

devenit mai devre- 
bănuiau cei mai 
suporteri ai săi 

de fotbal pe anul 
961. Era minutul 5 al primei 
eprize din mult așteptata în

trecere cu cea de a doua pre
tendentă. a titlului, Dinamo 
București. Doar trei minute 
i-3U trebuit formației C.C.A. 
pentru a reface handicapul 
de un gol înscris de Frățilă, 
centrul atacant al dinamo- 
viștilor în minutul doi. în a- 
cest moment dinamoviștii 
îi-au mărit eforturile pentru 
r tranșa în favoarea, lor su- 
.remația. Excepționala putere 
le luptă a fiecărui dinamo-

A apărut

„Lupta ds clasă"
— organ teoretic și politic 

al C.C. al P.M.R. -
numărul 6/iunie 1961

Editorialul acestui nu
măr este intitulat „Parti
dul, forța conducătoare a 
poporului". N. ILIOIU sem
nează articolul „Controlul 
tehnic și ridicarea calității 
produselor", iar I. ȘERBA- 
NESCU articolul intitulat 
învățăminte istorice me- 
eu actuale’’. E publicat de 
semenea articolul lui

WALDECK ROCHET 
„Lupta Partidului Comu
nist Francez pentru pace 
și democrație". La rubrica 
„PE TEME DE ÎNVĂȚĂ- 
MÎNT PUBLIC" sînt pu
blicate articolele „Clasî- 

j cii marxism-leninismului 
despre educație și în- 

■ vățămînt”, „Specializarea 
inginerilor tehnologi pen
tru industria construc
țiilor de mașini" și ,.Cu 
privire la pregătirea vii
torilor profesori «le lim
ba și literatura 
Rubrica „DIN 
PARTIDF.LOR COMUNIS
TE ȘI MUNCITOREȘTI” 
cuprinde articolul lui N. 
SAVELEV „Despre burghe
zia națională din țările A- 
siei de sud-est“. Revista 
publică de asemenea ru
bricile „Critică și bibliogra
fie" și „Pe urmele mate
rialelor publicate".

romînă“. 
PRESA

Experiența Lună treLuie dusă mai departe
(Urmare din pag. I-a) 

încercăm să rezolvăm această 
situație ?

Acesta a fost de altfel și 
angajamentul brigăzii. Rea
lizarea lui s-a făcut prin 
măsuri stabilite ulterior, 
printr-o reorganizare a mun
cii în brigadă. în loc să mai 
schimbe fără rost pe tineri de 
la o operație la alta, brigada 
a hotărîț ca un grup de ti
neri să se specializeze în man- 
drinare, altul în montaj. <FÎ- 
rău Leonte, Țicleanu Artman, 
Dreichendt Ervin se ocupă 
acum numai de mandrinare, 
Sirbu Nicolae, C. Ion și alții 
numai de operațiile de mon
taj. Rezultatul ? în loc de 
140 capete' țevi cîte se man- 
drinau înainte într-o oră, 
brigada mandrinează și mon
tează acum 180 de țevi. Bi
roul U.T.M. din secție a so
cotit însă ca numai contribu
ția brigăzii lui Moise nu-i su
ficientă.

La operația de mandrinare 
mai lucrau și alți tineri ca Si- 
t.oianu Dumitru, Munteanu 
lob, Moinea Luca, tineri care 
uneori își realizau sarcinile, 
alteori nu. S-a constatat însă 
că aid există posibilitatea de 
a se organiza o brigadă. Și 
astfel, în brigadă, datorită 

los. Evident, prin aceasta nu 
vreau să minimalizez meri
tele echipei Dinamo București, 
echipă mat tînără dar cu nu
meroase elemente de pers
pectivă (portarul Niculescu, 
extrema dreaptă Manta, cen
trul înaintaș Dumitrescu, in
terul dreapta Stoenescu. inte
rul sting Nuțu).

La acest capitol al elemen
telor talentate, de viitor nici 
ieșenii nu stau îpsă mai pre
jos. Din rîndul lor s-au impus 
halful sting Humă, fundașul 
sting Bajara, extrema dreaptă 
Teodosiu, centrul înaintaș Di- 
nileț și mai ales Popescu (in
ter dreapta) un jucător aproa
pe complet.

Dinamoviștii au cucerit vic
toria atunci tind perspectivele 
prelungirii meciului apăreau 
tot mai vizibile. Un minut 
înainte de fluierul final, 
Dumitrescu aflat în pose
sia balonului „păcălește* 
pe stoperul ieșean Con- 
stantinescu care inițial e- 
zitase să intervină și înscrie 
impecabil- Meciul este jucat. 
Dinamo București este ferici
ta ciștigătoare, Victoria putea 
reveni tot așa de bine și for
mației din Iași a cărei evolu
ție ne-a dovedit că este cea 
mai bună echipă de juniori...

Aș vrea si închei aceste 
rinduri subliniind că această 
finală a constituit o nouă șl 
excelentă dovadă că există 
elemente tinere care să prac. 
tice un fotbal de certă cali
tate. Se impune mimai ca față 
de acestea să existe grijă, 
preocupare, o bună îndru
mare. Numai așa juniorii de 
astăzi, pot deveni fotbaliștii 
„mari“ de mîine.

GHEORGHE OLA 
; ’ ' antrenor federal 

campioană 
țarii

este contracarată devist 
fotbaliștii C.C.A. prihtr-un joc 
de-o remarcabilă valoare teh
nică.

Confruntarea celor două 
formații fruntașe ale fotbalu
lui . nostru încântă spectatorii 
oferindu-le cu fiecare minut 
în plus acțiuni mai palpitan
te, care ridică valoarea parti
dei. C.C.A. se impune catego
ric înscriind pînă la sfîrșitul 
primei reprize încă două goi 
luri.

în repriza a doua, deși în
scriu încă un gol prin Nunvei- 
ller III dinamoviștii nu pot re
face handicapul. C.C.A. cu
cerește astfel, la capătul ce
lor 90 de minute de joc, o 
— m, ri victorie aceasta tit
lul de echipă campioană a 
țării pe anul 1961.

★
Continuîndu-și turneul în 

țara noastră echipa sovietică 
de fotbal Rezervele de Muncă 
din Lugansk a jucat joi la 
Pitești cu-echipa locală Di
namo. Jocul s-a' încheiat cu un 
rezultat de egalitate 4--4.

'-..f

felului «mm și-au organizat 
munca, datorită creșterii răs
punderii fiecărui tînăr pentru 
munca efectuată, după cîteva 
luni de la înființare, noua 
brigadă candidează azi la 
titlul de brigadă fruntașă.

...Și în celelalte secții ale 
Uzinei „Independența“-Sibiu 
se văd rezultatele obținute 
prin mobilizarea de către or
ganizația U.T.M. a tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor din 
planurile de măsuri. De pil
dă, în secția ciocane pneu
matice și de abataj, 40 din 
cele 72 de propuneri de dis
pozitive prevăzute a fi rea
lizate de către tineri au și 
fost realizate și introduse în 
procesul de producție. La 
realizarea acestor dispozitive, 
biroul U.T.M. i-a îndemnat 
pe tinerii muncitori să ceară 
sprijin inginerilor și tehnicie
nilor, să consulte literatura 
tehnică.

Importante sînt și realiză
rile obținute de tinerii de la 
secția turnătorie. Cu ocazia 
discutării planului de măsuri 
tehnico-organizaforice, aci au 
avut loc dispute aprinse, s-au 
făcut propuneri interesante. 
Una dintre ele prevedea, de 
pildă, ca să fie înlocuite cu
tiile de formare existente (cu
tii greoaie, «lin fontă, greu de

Concursul internațional 
de pentatlon modern 

al R.P.R.
Concursul international de pen

tatlon modern al R.P. Romine a 
luat sftrșit joi odată eu deslășu- 
rarea probei de cros. In această 
probă sportivii romtni au demon
strat o bună pregătire ocupînd 
primele trei locuri în clasament 
prin Gh. Tomiuc — 1.048 puncte, 
N. Marinescu — 970 puncte și 
V. Ștefănescu — 943 puncte. M 
clasamentul general primul loc a 
fost ocupat de O. Torok (R. P. 
Ungară) cu 4530,5 puncte, El a 
fost urmat de Moca (R.P. Ungară) 
cu 4249 puncte, Sarfalvi (R. P. 
Ungară) cu 4065,5 puncte, Gh. 
Tomiuc fR.P.R.) cu 3995,5 puncte, 
Faklja (R.P. Ungară) cu 3911,5 
puncte și D. Țintea (R.P.R.) cu 
3880 puncte. Pe echipe a cîșfiga» 
formafia R. P. Ungare cu 12.598 
puncte, urmată de cea a R. 
Romîne cu J 1.199,5 puncte.

întîlnirea dintre echipele 
U-R.S.S. și Iugoslaviei (runda 
a 7-a) s-a situat în centrul a- 
tenției spectatorilor care ur
măresc finala campionatului 
european de șah pe echipe- La 
terminarea a 8 partide scorul 
este de BUz—2»/z puncte în fa
voarea șahiștilor sovietici. 
Campionul mondial Botvinnik 
nu a jucat în acest meci ast
fel ca la prima masă locul lui 
a fost ocupat de Tal. care a 
făcut remiză cu marele maes
tru iugoslav Gligorici. Nedecis 
s-au terminat și partidele Ke- 
res—Trifunovici, Petrosian— 
Matanovici, Polugaevski—Ne- 
delkovici,' și Bagirov—Djura- 
sevici. Jucînd energic la atac 
Smîslov l-a învins pe Matu- 
lovici. Victorii frumoase 
repurtat Gheller la Cirici și 
Korcinioi la Udovici.

R. P. Ungară conduce
4—3 asupra Spaniei, iar R. S. 
Cehoslovacă și R. F. Germană 
se află la egalitate : 3-3 după 
6 partide.

.Rezultate complete din run
da a 6-a: R. S, Cehoslovacă — 
R. P. Ungară 5Va—4l/2 ; Iugo
slavia—R. F. Germană BUs—• 
3>/z: U.R.S.S.—Spania 7-2 
partidă întreruptă pentru 
doua oară).
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Atletism
„Memorialul fraților Zna- 

menshi" una dintre cele mai 
mari competiții atletice ale se
zonului de vară va reuni sîm- 
bătă și duminică la Moscova 
peste 500 de atleți din 22 de 
țări ale lumii. In programul 
concursului sînt incluse 19 
probe masculine și 10 probe 
feminine. După cum transmi
te corespondentul sportiv al a- 
genției TASS, iubitorii de atle
tism din Moscova așteaptă cu 
deosebit interes evoluția re
cordmanei mondiale la săritu
ra în înălțime, Iolanda Balaș 
(R.P.R.) și a recordmanei mon
diale la 800 m plat Sin Kin 
Dan (R.P-D. Coreeană).

(Agerpres)'

manevrat, ceea ce făcea ca 
formele de turnare să se de
terioreze în timpul transpor
tului) cu cutii de aluminiu, 
ușoare.

în uzină se găseau mari 
cantități de aluminiu împrăș
tiat. Brigada de muncă pa
triotică a hotărît colectarea 
acestuia. Tinerilor de la tur
nătorie le-au venit în ajutor 
și alte brigăzi de muncă pa
triotică din uzină. Așa s-a 
reușit ca în loc de 10 cutii de 
formare rit se angajaseră să 
toarne, au realizat 30 de cu
tii ! Alături de alte numeroa
se măsuri, și aceasta a contri
buit ca procentajul de rebut, 
care acum cîteva luni depă
șea limita admisă, să scadă 
astăzi sub această limită.

Fără îndoială aceste rezul
tate se datoresc în primul 
rînd faptului că, ajutată fiind 
in permanență de organizația 
de partid, organizația U.T.M. 
de la Uzinele „Independen- 
ța"-Sibiu a desfășurat o mun
că bine organizată, a lu
crat cu toată răspunderea 
pentru mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor din 
plănui de măsuri. în perioada 
care s-a scurs, datorită activi
tății desfășurate de comitetul 
U.T.M. s-au creat încă 11 bri
găzi de producție ale tineretu

Echipa de folbal a tinerilor colectiviști din satul Gemeni, comuna Dîrvari, raionul Ca
lafat.

* Foto : Agerpres

De Ziua învățătorului
(Urmare din pag. l-a)

trlei se reflectă și în faptul 
că a crescut an de an numă
rul elevilor cuprinși în învă- 
țămintul de cultură generală. 
Astfel, în anul 1860—1961 au 
învățat în școala de cultură 
generală — clasele V—XI — 
922.571 elevi față de 148.114 
cîți erau în anul 1938—1939, 
iar în școlile profesionale, 
care pregătesc schimbul de 
mîine al clasei muncitoare, 
învață 126.248 elevi față de 
39.250 cîți erau în anul 
1938—1939. Pentru a se crea 
condiții tot mai bune de 
studiu fiilor oamenilor mun
cii, începind cu acest an șco
lar 2.500.090 de copii — toți 
școlarii din clasele I—VII — 
au primit manuale gratuite. 
Aceasta este una din marile 
realizări ale regimului nostru, 
expresie a dragostei cu care 
partidul se îngrijește de crea
rea tuturor condițiilor pentru 
c- toți fiii oamenilor muncii 
să poată învăța carte.

Congresul al III-Iea al 
P.M.R. a deschis în fața școlii 
noastre noi perspective, care 
fac ca învățămîntul să se dez
volte necontenit, să corespundă 
dezvoltării economice a țării 
noastre, trecerii la etapa de- 
săvîrșirii construcției socia
liste.

Au fost create toate con
dițiile ca în anul școlar 
1961—1962 să fie cuprinși în 
clasa a V-a circa 98—99 la 
sută din absolvenții clasei a 
IV-a, astfel că sarcinile tra
sate de Congresul al III-Iea 
al P.M.R. cu privire Ia gene
ralizarea învățămîntului de 7 
ani vor fi îndeplinite cu un

Casa de cultură din ora
șul Tg. Ocna

Foto : AGERPRES

lui, s-au organizat 6 noi colec
tive ale posturilor utemiste 
de control, aproape 1100 de 
tineri au fost cuprinși în cele 
38 de cursuri de ridicare a 
calificării, 20 de brigăzi de 
producție ale tineretului au 
devenit colective de muncă 
fruntașe. în lunile aprilie și 
mai, tinerii au realizat econo
mii de 45 tone metale, precum 
și alte economii în valoare de 
peste 63.000 lei.

— O măsură importantă a 
organizației U.T.M. este și a- 
ceea a analizării în adunările 
generale U.T.M. pe secții a 
contribuției pe caro tinerii din 
sectoare o aduc la realizarea 
planului de măsuri tehnico- 
organizatorice al uzinei, spu
nea tovarășul director tehnic 
al uzinei. N-ar fi rău însă 
dacă membrii comitetului 
U1T.M. ar trece din nou pe la 
conducerea uzinei. Aceasta 
pentru că, după cîteva luni de 
la aplicarea acestui plan, au 
intervenit unele lucruri noi, 
soluții noi, sarcini noi. O „re
împrospătare" a planului de 
acțiuni pentru viitor va fi 
binevenită, în așa fel ca mo
bilizarea tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor economice să 
se facă cu tot atîta succes și 
pentru perioada următoare, 
pină la sfîrșitul anului.

a
au
an

an mai devreme. Acesta este 
un pas spre realizarea trecerii 
treptate la învățămîntul gene
ral de 8 ani, care va însemna 
ridicarea pe o nouă treaptă, 
mai înalta, a învățămîntului 
in patria noastră. în vederea 
încheierii generalizării învăță- 
mîntului de 7 ani, statul se 
îngrijește de dezvoltarea rețe
lei de școli. în acest an școlar 
se vor înființa 734 unități noi 
școlare, iar școala medie de 
cultură generală va cuprinde 
69.060 de elevi în clasa 
VIII-a față de 46.632 cîți 
fost cuprinși în trecutul 
școlar ; numărul școlilor me
dii va crește cu 64 de unități.

Slujitori devotați ai școlii 
contribuie la aceste înfăptuiri, 
muncind cu entuziasm. învă- 
țînd zi de zi, perfecționîn- 
du-șî măestria pedagogică, 
întreaga muncă a cadrelor 
didactice este dedicată for
mării viitorilor cetățeni ai 
patriei, oameni înaintați ai 
societății socialiste, care să 
lupte cu înflăcărare pentru 
binele patriei. In acest scop, 
odată cu pregătirea de cultură 
generală, învățătorii și profe
sorii, urmînd îndemnurile 
partidului se preocupă de le
garea tot mai strînsă a învă
țământului de viață, astfel ea 
școala să fie în pas cu sarci
nile construcției socialiste, să 
fie o pepinieră de cadre ne
cesare patriei. îndeplinind 
sarcinile trasate de Congresul 
al III-Iea al P.M.R.. cadrele 
didaetice se preocupă de ge
neralizarea celor mai bune 
metode pentru apropierea tot 
mai strînsă a școlii de sarci
nile producției, dezvoltînd la 
tineri dragostea față de mun
că, ajutîndu-i să-și însușească 
trainice deprinderi practice, 
încă de pe băncile școlii. Fi
rește, aceste preocupări tre
buie să sporească zi de zi. 
să se dezvolte tot mai mult 
legăturile învățămîntului cu 
munca productivă.

Un rol important Ie revine 
profesorilor cărora le-a fost 
încredințată sarcina de a lu
cra în școlile serale, de a-î 
ajuta pe tinerii muncitori să 
pătrundă tainele culturii, pa
ralel cu munca în producție. 
Ei au marea îndatorire de a 
folosi toată priceperea lor, 
măiestria lor pedagogică pen
tru a ușura munca acestor 
mii de tineri care se îndreaptă 
cu dragoste spre școala serală, 
dorind să devină oameni cu 
un bogat orizont cultural, 
să-și ridice permanent califi
carea, pentru a stăpîni teh
nica avansată, a fi mai utili 
producției.

Congresul al III-Iea al 
P.M.R. a arătat întregului po
por calea spre desăvîrșirea 
construcției socialismului. Sar
cinile mărețe care stau în fața 
țării noastre în această pe
rioadă, cer învățătorilor și 
profesorilor să muncească cu 
toată energia, să se pregăteas
că necontenit. Cadrelor didac
tice le-au fost create largi posi
bilități de a-și însuși bazele 
marxism-leninismului, de a-și 
îmbogăți cunoștințele ideolo
gice și politice, de a-și perfec
ționa măiestria pedagogică. Ca
drele didactice participă la 
cercurile pedagogice de spe
cialitate, la diferite cursuri de 
perfecționare a pregătirii lor 
pedagogice. Se pregătesc te
meinic să poată da din cunoș-

Cu prilejul Zilei învățătorului
Cu prilejul Zilei învățăto

rului, care se sărbătorește în 
fiecare an, la 30 iunie, în Ca
pitală au avut loc joi o serie 
de manifestări.

Seara, în sala Ateneului 
R.P. Romîne a avut loc un 
concert festiv organizat de 
Secțiunea de învățămînt a 
Sfatului popular al Capitalei 
și Clubul sindicatelor din în
vățămînt.

în prezența a sute de învă
țători și profesori, elevi Și 
părinți ai acestora, și a altor 
invitați, formații artistice ale 
clubului - corul de copii, co
rul și orchestra cadrelor di
dactice — au prezentat un 
program de cintece închinate

Plecarea Ansamblului U. T. M. 
în R. P. F. Iugoslavia

în seara zilei de 28 iunie 
a.c. a părăsit Capitala îndrep- 
tlndu-se spre Belgrad Ansam
blul' de cîntece și dansuri al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 

tințele lor și altora, să fie neo
bosiți propagandiști ai politi
cii partidului, educatori capa
bili să transmită copiilor cele 
mai înaintate sentimente, să 
dezvolte la ei trăsăturile mo
ral politice ale omului înain
tat, devotat cu trup și suflet 
cauzei socialismului și comu
nismului.

Odată cu dezvoltarea noii 
școli, a crescut și o generație 
iînără și entuziastă de învăță
tori și profesori, care s-a dă
ruit cu pasiune profesiunii a- 
lese. Această tînără generație 
de învățători și profesori, în- 
vățînd din pilda minunată a 
învățătorilor și profesorilor co
muniști, contribuie Ia ridica
rea școlii la înălțimea sarcini
lor încredințate de partid, du- 
cînd făclia științei de carte în 
cele mai îndepărtate colțuri 
ale patriei. Tinerii învățători 
și profesori, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M,, sub condu
cerea permanentă a organiza
țiilor de partid, depun o mun
că susținută pentru a-și înde
plini nobila misiune de edu
catori ai tinerei generații. Cei 
mai mulți dintre ei înțeleg că 
îndatoririle lor depășesc ca
drul clasei, sînt mult mai 
mari ; ei sînt entuziaști acti
viști pe tărîm obștesc, propa
gandiști înflăcărați ai politicii 
partidului. Participînd la în
făptuirea cu succes și dezvol
tarea revoluției culturale in 
patria noastră ei muncesc 
neobosit pentru ridicarea ne
contenită a nivelului de cu
noștințe al oamenilor muncii, 
aduc o contribuție însemnată 
la răspîndirea cunoștințelor 
științifice, la lupta împotriva 
misticismului și prejudecă
ților.

in acest an școlar, o nouă 
promoție de învățători și pro
fesori va păși pe porțile școli
lor, și-și va ocupa postul la 
catedră. La 15 septembrie, pes
te 1000 de absolvenți ai insti
tutelor de învățămînt superior 
și peste 850 de absolvenți ai 
institutelor de înyățători se 
vor afla pentru prima oară Ia 
catedră. Față de aceștia, orga
nizațiile U.T.M. trebuie să 
manifeste toată grija, să-i aju
te pe fiecare să înțeleagă că 
este o cinste, o datorie patrio
tică, de a se prezenta acolo 
unde este repartizat, acolo 
unde patria are nevoie de el. 
Organizațiile U.T.M. au dato
ria să se preocupe cu atenție, 
cu perseverență de acești ti
neri, precum și de toți tinerii 
învățători și profesori. Ele tre
buie să îndrume tinerele cadre 
didactice pentru a se pregăti 
cît mai bine, a-și ridica nive
lul de cunoștințe pedagogice, 
științifice și politîco-ideologice, 
in vederea creșterii aportului 
lor la legarea strînsă a pro
cesului de învățămînt cu prac
tica, Ia activitatea educativă și 
obștească»

Astăzi, de „Ziua învățătoru
lui" oamenii muncii din patria 
noastră aduc un cald omagiu 
învățătorilor și profesorilor, 
acelora care cresc, educă, si-i 
pregătesc pe fiii lor, acelora 
care își dăruiesc întreaga lor 
capacitate făuririi revoluției 
culturale în patria noastră. Tu
turor acestora, le urează din 
toată inima succes în nobila 
lor misiune de educatori ai ti
nerei generații.

partidului și patriei, precum I 
și muncii plină de abnegație a 
celor cărora le este încredin
țată educația tinerelor vlăstare 
ale țării. Unele din acestea 
sînt compoziții ale unor pro
fesori și învățători.

★
în cursul dimineții, s-a des

chis în sala din bd. 6 Martie 
nr. 32, expoziția de pictură a 
profesorilor de desen din Ca
pitală, membri ai cercului de 
artă plastică al Clubului sin
dicatelor din învățămînt.

Tematica picturilor prezen
tate este inspirată din viața 
nouă a școlii românești,

(Agerpres)

care la invitația Tinețetului 
Popular din R.P.F. Iugoslavia 
va susține un număr de spec
tacole în diferite orașe ale 
țării.

între 27—28 iunie 1961, Ia 
Moscova a avut loc ședința 
Comisiei permanente de co
merț exterior a Consiliului d* 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședința Comisiei au luat 
parte delegațiile tuturor țări
lor membre ale Consiliului 
de Ajutor Ecohomlc Reci
proc, în frunte cu : ministrul 
Comerțului al Republicii 
Populare Albania, K. Ng'jela, 
ministrul Comerțului Rxterior 
al Republicii Populare Bulga
ria, Gh. Kum'ojliev, ministrul 
Comerțului Exterior al Repu
blicii Populare Ungare, J. Inc- 
ze, primul locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior și 
Intergerman al Republicii De
mocrate Germane, W. Hiitten- 
rauch. ministrul Comerțului 
Exterior al Republicii Popu
lare Polone. W. Trampczynski, 
ministrul Comerțului al Re
publicii Populare Romîne. 
G. Rădule&cu, ministrul Co
merțului Exterior al Uniunii 
Republicilor Socialiste So
vietice, N. Patolicev, minis
trul Comerțului Exterior al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, F. Krajcir.

La ședință au fost prezenți, 
de asemenea, în calitate de 
observatori, reprezentanții Re
publicii Democrate Vietnam, 
Republicii Populare Chineze, 
Republicii Populare Democra

INFORMAȚII
Președintele Consiliului d« 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
joi după-amiază pe dl. Hans 
Erling Haekkerup, ministrul 
Justiției al Danemarcei care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat 
parte Mihail Florescu, minis- 
tul Industriei Petrolului și 
Chimiei și Ion Constant Ma- 
noliu, ministrul Justiției.

★

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
joi seara un grup de parti
zani ai păcii din S.U.A. în 
frunte cu prof. J. Davis, se- 
cretar al Comitetului păcii 
trainice din S.U.A., care ne 
vizitează tai’a ca turiști.

La întrevedere au fost de 
față Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreșdinte al Consiliului de 
Miniștri. Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat.

Grupul a fost însoțit de 
Sanda Rangheț, secretar al 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro
mină.

★

Președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec. a primit joi di
mineața pe deputății peruvi- 
eni Wilbert Salas Rodriguei 
Jose și Willalobos Aguirre 
Oscar, oaspeți .gi grupului na
țional romîn din Uniunea in
terparlamentară.

Un savant sovietic ne vizitează
De cîteva zile se află in țara 

noastră, ca invitat al Societă
ții pentru răspîndirea științei 
și culturii, Raghim E. Gusei
nov, director adjunct științific 
al Observatorului astronomic 
al Academiei de Științe din 
R.S.S. Azerbaidjană.

Oaspetele a ținut conferințe 
consacrate realizărilor U.R.S.S. 
în cucerirea Cosmosului în 
București, Cluj, Hunedoara, 
Sibiu, Galați, precum șt în

Ansamblul „Slask" și-a încheiat turneul
încheindu-}i turneul în tara 

noastră, Ansamblul polonez de 
stat „Slask~ a părăsit joi dimi
neața Capitala.

în cele 16 zile cît au fost oas
peții noștri, artiștii polonezi au 
prezentat 12 spectacole in mai 
multe localităji, printre caret 

ÎNCEPÎND DE MÎINE

La cinematografele 
„PATRIA* și „ELENA PAVEL* 
noul film sovietic cinemascop

O producție a studioului „Lenfilm*

F A B R »C/XT E CE

Dunăreană
GA L Ti

te Coreene și Republicii Popu
lare Mongole.

Comisia a examinat rezul
tatele tratativelor bilaterale 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R. privind livrările re
ciproce de mărfuri in anul 
1961. Comisia a constatat că 
în urma acestor tratative au 
fost convenite livrările de 
mașini și utilaje, de materii 
prime și combustibil, de măr
furi alimentare, ca și de măr
furi industriale de larg con
sum, necesare pentru dez
voltarea cu succes a eco
nomiei naționale a țărilor 
respective. Protocoalele pre
văd creșterea pe mai departe 
a comerțului reciproc al țări
lor membre ale C.A.E.R- în 
comparație cu anul 1960, ca 
urmare a dezvoltării neîntre
rupte a economiei lor și a di
viziunii socialiste internațio
nale a muncii care se adin- 
cește tot mai mult.

Comisia a examinat, de a- 
semenea, și alte cîteva pro
bleme legate de dezvoltarea 
comerțului exterior al țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a 
adoptat recomandările cores
punzătoare.

Ședința Comisiei a decurs 
în spiritul colaborării priete
nești și frățești, al deplinei 
înțelegeri reciproce a pârtiei- 
panților.

Lă întrevedere au luat par
te Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na-> 
ționale, și prof. Stanciu Sto- 
ian, secretarul grupului națio
nal romîn din Uniunea inter
parlamentară.

★

Joi la amiază, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, a primit pe parlamenta
rii englezi., lordul Robert J. G. 
Boothby, membru al Camerei 
Lorzilor, președintele grupului 
parlamentar pentru dezvolta
rea comerțului dintre Est și 
Vest, și sir Leslie Plummer, 
deputat, vicepreședinte al a- 
cestui grup, membru al gru
pului parlamentar anglo-ro- 
mîn din Camera Comunelor.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au luat parte Ale
xandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne. și Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a R. P. Romîne.

★
în aceeași zi parlamentarii 

englezi au fost primiți de 
Mihai Petri, adjunct al -minis
trului Comerțului, iar seara 
au participat lâ un dirt-- ■'fe
rit in cinstea lor.

(Agerpres)

fața oamenilor muncii veniți 
la odihnă în stațiunile Sinaia 
și Vasile Roaitâ.

Oaspetele sovietic a mai vi
zitat, de asemenea, observa
toarele astronomice de la 
București și Cluj, cu care pri
lej a întreținut discuții cu spe
cialiștii noștri în problemele 
de astronomie, precum și unele 
unități industriale.

(Agerpres)

București, Brașov, Sibiu, Sinaia, 
Moreni și pe litoral.

Prin intermediul acestor specta
cole, la care au asistat peste 
10.000 de persoane, ei au tăcut 
cunoscute publicului romînesc cin- 
tecul și dansul polonez, 

(Agerpres)



PESTE HOTARE
„Propunerile sovietice conțin un program 
concret de rezolvare a problemei germane44

Ecoul internațional al cuvîntării lui N. S. Hrușciov
NEW YORK 29 (Agerpres). 

Agențiile telegrafice america
ne au transmis extrase ample 
din cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov la mitingul priete
niei sovieto-vietnameze de la 
Kremlin.

Agenția Associated Press a 
difuzat comentariile cores
pondentului său de la Wa
shington care subliniază 
„președintele Kennedy 
premierul sovietic Nikita 
Sergheevici Hrușciov, luînd 
cuvîntul aproape concomitent 
la Washington și Moscova au 
subliniat amîndoi posibilita
tea unor tratative între Est 
și Vest.

Cei doi lideri, declară co
respondentul, au păreri dife
rite în problema condițiilor 
tratativelor, însă amîndoi sînt 
de acord că problema Berli
nului poate fi discutată, dacă 
se va reuși să se găsească o 
bază satisfăcătoare".

că

scindarea Germaniei, scrie 
ziarul".

BONN 29 (Agerpres). — E- 
courile de la Bonn la cuvânta
rea lui N. S. Hrușciov, trans
mise de agenția vest-germană, 
DPA, dovedesc că cercurile 
guvernante din R.F. Germană 
sînt ca și pînă acum împotri
va încheierii Tratatului de 
pace cu Germania ^sabotând 
astfel în continuele’Wglemen- 
tarea pașnică a problemei 
germane și a problemei Berli
nului occidental. „In capitala 
federală, anunță agenția DPA, 
au fost respinse tezele prezen
tate miercuri de primul mi
nistru sovietic în problema 
Berlinului și în problema 
germană". Din relatările a- 
genției reiese de asemenea că 
oamenii politici de la Bonn își 
pun speranțele în „poziția fer
mă a americanilor în proble
ma Berlinului”,

pentru poporul german a 
propunerilor sovietice cu pri
vire la reglementarea pașnică 
a problemei germane și în 
problema Berlinului occiden. 
tal. ziarul subliniază că „nici 
o altă putere învingătoare nu 
a formulat vreodată propuneri 
atât de mărinimoase". „Uniu
nea Sovietică conchide „Die 

’ahrheit", nu tinde spre un 
dictat, ea se pronunță pentru 
o autodeterminare reală a po
porului nostru.

Prin aplicarea propunerii 
cu privire la tratativele dintre 
cele două state germane, drep
tul poporului german la auto
determinare ar putea fi cu a- 
devărat tradus în viață".

Pe Bulevardul Păcii din Stalingrad

Oeoarece s-a așezat

Nu i-a uitat
Adenauer...

LONDRA 29 (Agerpres). - 
Ziarele engleze acordă o mare 
atenție cuvîntării rostite de 
N. S. Hrușciov la mitingul 
prieteniei sovieto-vietnameze, 
subliniind îndeosebi cuvintele 
sale despre reacția Occidentu
lui la propunerile sovietice 
privind semnarea Tratatului 
de pace cu R.D.G. și normali
zarea situației în Berlinul oc
cidental. Presa scoate de ase
menea, în evidență cuvintele 
lui N. S. Hrușciov că politica 
de amenințări și de forță îm
potriva Uniunii Sovietice nu 
poate avea nici un rezultat.

Unele ziare vădesc o anu
mită neliniște față de faptul 
că Kennedy nu manifestă o 
suplețe similară cu aceea care 
stă la baza propunerilor so
vietice.

Astfel 
scrie că 
ca Estul 
nească și să încerce să stabi
lească ce urmări poate avea 
propunerea sovietică de a se 
încheia Tratatul de pace cu 
R.D.G. în legătură cu aceasta, 
ziarele relevă afirmația lui 
N. S. Hrușciov că accesul in 
Berlinul occidental va fi asi
gurat. „Aceasta este o garanție 
solidă, scrie ziarul, și/ acum 
trebuie să vedem dacă există 
posibilități pentru tratative".

„Birmingham .Rest" subli
niază că țările occidentale nu 
pot ignora la nesfârșit existen
ța R.D. Germane.

„La fel de absurd este să 
se afiirme, așa cum a făcut 
ieri președintele Kennedy, că 
d-1 Hrușciov își propune în 
Tftod vădit să permanentizeze

„Birmingham Post" 
este de mult timpul 
și Vestul să se întîl-

BERLIN 29 (Agerpres). — 
întreaga opinie publică pro
gresistă germană a primit cu 
mare satisfacție declarația lui 
N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic, cu privire la ne
cesitatea încheierii Tratatului 
de pace cu Germania și a re
glementării problemei Berli
nului occidental pe cale paș
nică.

Dimpotrivă, mergînd pe a- 
ceeași linie a agravării în
cordării internaționale, propa
ganda de lâ Bonn a întreprins 
eforturi disperate, căutînd să 
dovedească că tratativele de 
pace ar împiedica reuinificarea 
Germaniei. Ea a formulat, 
printre altele, „argumentul" 
ridicol că încheierea tratatu
lui de pace ar permanentiza 
scindarea Germaniei.

Ziarul vest-iberlinez ,,Die 
Wahrheit" a dat o ripostă ho- 
tărîtă acestor afirmații false.

După ce amintește că guver
nul R. D. Germane a adresat 
guvernului de la Bonn peste 
100 de propuneri care urmă
reau reglementarea pașnică a 
problemei germane, ziarul 
arată că la aceste propuneri 
constructive cercurile milita
riste de la Bonn au răspuns 
prin intensificarea militariză
rii Germaniei occidentale.

Există doar o singură cale 
de natură să ducă la reunifi- 
carea Germaniei — arată zia
rul în continuare — aceasta 
este calea încheierii Tratatu
lui de pace, calea renunțării 
la înarmarea atomică a Ger
maniei occidentale, calea lichi
dării militarismului.

După ce scoate în evidență 
însemnătatea excepțională

DELHI 29 (Agerpres). — Cu- 
vîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov la mitingul priete
niei sovieto-vietnameze a tre
zit un mare interes în India. 
Presa subliniază importanța 
declarației lui N. S. Hrușciov 
că U.R.S.S. este gata să ducă 
tratative cu puterile occiden
tale în problema germană și 
în cea a Berlinului occidental. 
„Tratatul de pace va fi sem
nat. Vșa spre tratative rămâ
ne deschisă", subliniază „Hin
dustan Times".

Mulți comentatori politici 
arată că poziția Uniunii So
vietice în problema germană, 
expusă de N. S. Hrușciov in 
ultimele sale cuvîntări, a găsit 
în India o profundă înțelege
re și a avut largi ecouri. 
„Propunerile sovietice conțin 
un program concret de rezol
vare a problemei germane ți- 
nîndu-se seama de situația 
creată, scrie ziarul ,,Iugantar“. 
Nu există nici un motiv ca 
Occidentul să respingă propu
nerile sovietice care reprezin
tă o bază bună pentru trata
tive între cele două părți in
teresate".

propagat în școlile
n liceele fran

ceze se fa
ce propagan

dă revanșismului 
german" — sub a- 
cest titlu ziarul 
„L’Humanite" rela
tează despre răspân
direa în liceele pa
riziene a broșurii 
editate în Germa
nia occidentală în 
care se fac 
cari fățișe de

încer- 
a rea

bilita pe Hitler și 
politica lui rasială 
și sînt expuse pre
tențiile teritoriale 
ale actualului gu
vern al Germaniei 
occidentale față de 
>,provinciile de est 
ale Reichului". Bro
șura cuprinde o 
hartă în care Ger
mania este prezen
tată cu frontierele 
din anul 1937.

franceze
..După amplasa

rea pe 
nostru a 
Bundeswehrului — 
scrie „L’Humanite" 
— după ce soldații 
francezi au început 
să fie instruiti de 
ofițeri vest-ger- 
mani, revanșarzii 
vest-germani își 
desfășoară acum 
propaganda în in
stituțiile noastre de 
învătămînt".

teritoriul 
bazelor

0 declarație a studenților
din îiamfturd

In legătură cu împlinirea 
a 20 de ani de la agre
siunea Germaniei fas

ciste împotriva Uniunii Sovie
tice, studenții universității din 
Hamburg au strîns semnături 
pe următoarea declarație :

Vazita lui Kim fir Sen
la Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres).-- 
TASS transmite: La Moscova 
a sosit delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. D. Co
reene, condusă de Kim Ir Sen, 
președintele C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre- 

. ședințe al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene.

Pe aeroportul Vnukovo, 
Kim Ir Sen, și membrii dele
gației au fost întâmpinați de

conducătorii sovietici în frum 
te cu N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., de șefi 
ai misiunilor diplomatice 
acreditați Ia Moscova și de 
numeroși reprezentanți ai oa
menilor muncii din Moscova.

N. S. Hrușciov și Kim Ir Sen 
au rostit cuvîntări.

de„Noi, semnatarii acestei 
clarații, studenți ai universită
ții din Hamburg, regretăm și 
condamnăm atacul săvîrșit 
acum 20 de ani de Germania 
nazistă împotriva Uniunii So
vietice. Vom depune toate e- 
forturile pentru ca o aseme
nea calamitate sau o alta și 
mai primejdioasă să nu se
mai poată repeta".

Declarația a fost semnată 
de 143 de studenți. Autorii de
clarației subliniază că strînge- 
rea de semnături nu fusese or
ganizată dinainte ci a avut loc 
spontan și că din cauza timpu
lui insuficient nu au putut 
semna toți studenții. „Totuși. 
scriu ei, a fost limpede că 
marea majoritate a studenți
lor aprobă conținutul acestei 
declarații"...

cerc
Marhczlnls

ca Grecia sa adopte
politica realista

ATENA 29 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la Atena în 
cadrul unei adunări a organi
zației de tineret a partidului 
progresist, liderul acestui 
partid, S. Markezinis, a cerut 
guvernului grec să adopte o 
politică realistă față 
unea Sovietică.

Nu sînt de acord, 
gat Markezinis, cu 
afirmă că țările mici trebuie 
să urmeze politica marilor 
puteri în problemele interna, 
ționale. O țară mică ca Gre
cia poate manifesta inițiativă, 
ea își poate aduce contribuția 
la consolidarea păcii și preîn
tâmpinarea războiului, promo- 
vînd o politică externă inde
pendentă, energică.

Markezinis a subliniat as
pirația deosebită a grecilor 
spre pace. Este timpul, a sub
liniat el, ca cel puțin o ge-: 
nerație de greci să trăiască 
fără războaie.

de Uni-

a adău- 
cei care

pe o bancă.,.
In orașul american Jackson, 

capitala statului Mississippi, s-a 
petrecut acum cîteva zile un caz 
care a atras atenjia ziarelor. Eroi
na lui este o fetită de culoare 
care abia a împlinit 13 ani. Ea a 
fost băgată la închisoare. Ce vă 
imaginați că ar fi putut săvîrși l 
A comis o spargere? A săvîrșit o 
excrocherie ? A omorît pe cineva? 
Nu. Și totuși delictul ei a fost 
atît de grav îneît autoritățile au 
hotărît s-o aresteze. „Crima" ei a 
fost cu mult mai „înfiorătoare": s-a 
așezat pe o bancă rezervată al
bilor în grădina zoologică din 
oraș. Pentru ca asemenea „crime" 
să nu se mai repete, primarul din 
Jackson a dat ordin să fie scoase 
toate băncile din grădină. Bine
înțeles, nu înainte de a mai a- 
resta șapte tineri pentru același 
cumplit „delict".

Este doar un episod al conse
cințelor sinistre ale discriminării 
rasiale din S.U.A. Din nefericire, 
rasiștii nu mai cunosc opreliști în 
fărădelegile lor. Fără nici o vină 
negrii sînt aruncați în închisori. 
Acolo sînt torturați cu sălbăticie, 
bifa și curentul electric fiind doar 
unele dintre mijloacele obișnuite 
pe care apărătorii „modului de 
viață american" le aplică.

O fetită în vîrsfă de 13 
condamnată pentru că s-a așezat 
pe o bancă într-o grădină zoolo
gică I lată o expresie concretă a 
„libertăților" -americane, o dovadă 
concludentă a ceea ce înseamnă 
mult lăudata „democrație" din 
S.U.A. Intîmplarea din Jackson 
are o valoare simbolică. Ea arată 
în fapt pînă unde poate duce 
dezmățul rasist de peste ocean.

1maginați-vă un jurist 
care pe vremea lui 
Hitler, mergînd mînă-n 

mină cu Globke, a condam
nat la moarte zeci și sute de 
oameni nevinovați. Imagina- 
ți-vă apoi pe acest personaj, 
după fiecare condamnare, a- 
dresîndu-se lui Hitler cu cu
vintele : „Fiihrere, dacă nu 
sînteți mulțumit de vreo sen
tință, vă rog să-mi comuni
cați După aceasta pune- 
ți-vă întrebarea : unde ar tre
bui să se găsească în pre
zent acest jurist ? Cu maxi
mum de blînriețe fiecare va 
răspunde : la pușcărie.

Acest personaj nu trebuie 
însă imaginat. El există în 
realitate și se numește Franz 
Schlegelberger. Numai că în 
loc să zacă în pușcărie hu
zurește în libertate. însă lu
crurile nu se opresc aici. Se 
bucură Schlegelberger de li
bertate, dar se mai bucură și 
de altele. Astfel, tribunalul 
constituțional din Schleswig a 
decis să i se plătească lunar 
o pensie de 2894 mărci acor- 
dîndu-l-se totodată o plată re
troactivă de 23.100 mărci pen
tru „meritele" sale de fost 
ministru de Justiție și secretar 
de stat al lui Hitler. Da, cel 
care a condamnat la moarte 
atîtea persoane, cel care în 
1942, în calitate de ministru al 
Justiției, a emis o circulară a- 
supra sterilizării și deportării 
evreilor și altor persoane, cel 
care, pentru toate acestea a 
fost condamnat la moarte de 
către tribunalul de la Niirn- 
berg, primește în prezent din 
punga contribuabilului vest- 
german și prin grația regimu
lui de la Bonn o pensie fru
mușică.

E acesta un caz izolat ? Nu. 
Asemenea cazuri se întîlnesc 
la tot pasul. Iată doar cîteva.

Fostul procuror general 
hitlerist dr. Ernst Lantz, răs
punzător pentru exterminarea 
a zeci de mii de antifasciști 
din toate țările Europei, pri
mește de ani de zile de la 
statul vest-german o pensie 
de 1342 de mărci. Pînă în 
1959 el încasase 125.000 de 
mărci, bani storși din munca 
vest-germanilor simpli.

Reinhard Heidrich,
„protector al Reichului pentru 
Boemia și Moravia" care a 
primit din partea Iui Hitler în 
1941 sarcina „rezolvării defi
nitive a problemei evreiești" 
a plecat pe lumea cealaltă 
să-și întîlnească stăpînul. A- 
denauer, după suspinele de 
rigoare, a hotărît că văduva 
acestuia să primească „pen
sie de urmaș". Să tragă folos 
carevasăzică de pe urma cri
melor lui Heidrich tot arbo
rele său

Un alt

Otto Schweinsberger a fost 
mai întîi de toate pus de gu
vernul de la Bonn într-o iun 
tie importantă : procuror g 
neral la Frankiurt pe Me 
După aceea i s-a acordat 
pensie de bătrînețe care s. 
ridică la 80 la sută din veni
turile ce le avea ca procu’f. 
general.

Cazurile sînt nenumăra 
Potrivit unei comunicări 
serviciului de presă al pai 
dului social-democrat, sta 
vest-german cheltuiește ani 
pentru pensiile acordate ur, 
foști funcționari și militari 
de carieră în timpul lui Hit! 
1.371.000.000 de mărci. Mii 
foști demnitari hitleriști p 
mese pensii uriașe. S-au si 
bilit și tarife speciale : un f< 
secretar de stat al lui Hit 
— 2700 mărci lunar; un f< , 
general — 2500 mărci lur. 
etc. Aceasta în timp ce lupt 
torilor antifasciști li se refu 
pensia, pe motiv că au acți. 
nat „în afara legii" (ca și cu 
ar fi avut posibilitatea i 
lupte împotriva lui 
mod „legal")

Așadar în prezent 
reactivarea foștilor 
cărora li se dau posturi înc 
te în conducerea statului, 
denauer nu uită nici pe ■ 
bolanii fără dinți, pe cr 
ocrotește ca un adevărc 
rinte.

Hitler

pe line 
hitleriș
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Alișcâriie țărăneș».

continuă ca aceeași 
intensitate

test

ani
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Pentru ce a
Ahmed

TEHERAN 29 (Agerpres). — 
Agenția Reuter anunță că fos
tul vicepremier al guvernu
lui iranian, Ahmed Arameș, 
actualmente conducătorul 
unei organizații politice, a 
fost arestat miercuri la Tehe
ran pentru „activitate împo
triva securității statului", 
„provocarea de confuzie și 
stârnirea agitației în țară prin 
propagandă insidioasă".

Cu numai două zile în urmă 
Arameș s-a pronunțat cu hotă- 
rîre — în cadrul unei confe
rințe de presă — pen
tru retragerea Iranului din 
C.E.N.T.O. și pentru promova
rea unei politici de neutrali
tate. El a dezvăluit adevăra
tul aspect al „ajutorului" 
S.U.A.. Politica S.U.A., a de
clarat Ahmed Arameș, este 
îndreptată spre amestecul 
în treburile noastre inter
ne. în prezent organizați
ile noastre comerciale, econo
mice etc. se află sub controlul 
unor persoane oficiale ameri-

genealogic. 
fascist notoriu,

fost arestat

dr.

în

Arameș
cane. Americanii intervin 
majoritatea treburilor noastre
nu în calitate de consilieri, ci 
în aceea de conducători. Ca 
atare economia noastră este 
ruinată în întregime de agen
ții americani".

Totodată, demascînd carac
terul antinațional al politicii 
de participare la blocuri mili
tare, 
„Ideea 
Iranului 
pierde 
noastre 
(cu Uniunea Sovietică 
ar fi normale și 
am avea o economie sănă
toasă și solidă. Pe de altă 
parte, în acest caz am avea 
posibilitatea să ne eliberăm 
de dependența economică 
față de Occident".

Ahmed Arameș a fost ares
tat pentru „vina" că a făcut 
aceste declarații în care de
mască politica contrară inte
reselor țării a cercurilor 
conducătoare iraniene.

Arameș a declarat : 
utilității participării 
la pactele militare 
teren. Dacă relațiile 
cu vecinul din nord 

— n.r.) 
prietenești, 

economie 
solidă.

PARIS 29 (Agerpres), ~ 
Deși guvernul francez fn 

cearcă să stăvilească marii 
manifestații țărănești amenir, 
tind că nu va începe tratativ 
pînă cînd ele nu vor înceta ■ 
și în această privință este aju 
tat de conducerea Federație, 
naționale a sindicatelor agri
cole care a lansat un apel ce- 
rînd țăranilor să suspende de
monstrațiile, — ele au conti
nuat joi cu aceeași intensita
te în întreaga Franță. în dimi
neața zilei de 29 iunie peste 
2.500 de agricultori au încon
jurat orașul Argenton, barica- 
dind toate drumurile de acces.

Acțiuni asemănătoare au a- 
vut Ioc și în multe alte depar
tamente ale Franței.

La Beziers, unde cu două 
zile înainte au avut loc puter
nice ciocniri între țărani și 
poliție, au coiilliiuat manifes- 
tații ale țăranilor. Ajutați de 
feroviari, de muncitorii din 
construcții precum și de tineri 
muncitori din oraș țăranii au 
rezistat atacurilor poliției, 
apărînd barajele și ridicînd 
altele.

La Narbonne, în sudul Fran
ței, la apelul sindicatelor 
C.G.T. și C.F.T.C., feroviarii 
au încetat lucrul timp de o oră 
manifestîndu-și astfel solidari
tatea cu lupta dreaptă a țăra
nilor. Presa franceză continuă 
și ea să publice numeroase 
materiale referitoare la acțiu
nile țărănești din 28 și 29 ii 
nie. Ziarul „L’Humanite" ser 
că : „Satele franceze prezint 
în aceste ultime zile un tabloi 
neobișnuit. Cei care au fost 
întotdeauna izolați, sutele de 
mii de mici fermieri șî aren
dași, care își munceau petecul 
lor de pămînt, sau al altora, 
care mergeau în urma plugu
lui sau conduceau tractorul, 
au organizat în aceste zile 
mari manifestații și au ridicat 
baraje. Sîntcm martorii unei 
explozii a nemulțumirii legi
time acumulată la sate".

I

I

— •--

In cursul unei puternice demon' 
strații care a avut loc în Laos, 
tineretul și-a exprimat atașa
mentul față de forțele patriotice 
și încrederea în triumful cauzei 

n.te pentru care acestea 
luptă.

pp scurt
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MOSCOVA. - La 29 iunie a 
avut loc la Moscova sub 
auspiciile Uniunii Artiștilor 
Plasturi din Uniunea Sovietică 
verru . jul expoziției de lucrări 
ale pictorului Jules Perahim, 
artist emerit, laureat al Pre
miului de Stat din R. P- Po
mină.

Despre creația Iui Jules Pe
rahim au vorbit J. Pimenov, 
secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici din U.R.S.S., D. Ma- 
rinov din partea Prezidiului 
Academiei de Arte a U.R.S.S., 
cunoscutul pictor sovietic Soko- 
iov-Skalia și graficianul S. 
Dangulov, redactor șef ad
junct al revistei „Innostranaia 
Literatura", membru al Con
siliului de Conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mîne.

ROMA. — Joi, în cadrul 
festivalului internațional de 
dansuri populare care se des
fășoară la Veneția, grupul fol
cloric al Ansamblului Sfatu
lui popular al Capitalei a pre
zentat un bogat program de 
dansuri populare din diferite 
regiuni ale Romîniei. Posturi
le de televiziune italiene au 
transmis cîteva fragmente din 
dansurile romînești, iar în 
comentariul care a însoțit e- 
misiunea au elogiat măiestria 
înterpreților și frumusețea 
■costumelor dansatorilor.

Reproducem — cu pre
scurtări — după revista 
sovietică „Nedelia", note
le de drum din Maroc ale 
ziaristului S. Kondrașov.

ceastă piață prin- 
Wm' H cipală a orașului 
Âi a se numește și a-

H cum Gemma el- 
g Fna, ceea ce în- 

seamnă „locul pen
tru întîlnirea morților", sau 
mai simplu ,docul de execu
ție", deși de mult nu se mai 
taie aici capetele și nici nu 
mai sînt puse în țeapă pentru 
a fi văzute de toți în semn 
de avertisment. Năravurile nu 
mai sînt acum atît de crude 
și spectacolele sînt mai puțin 
acute. Și totuși publicul di
vers care se adună în jurul 
îmblînzitorilor de șerpi, din 
cînd în cînd rămîne cu răsu
flarea tăiată...

Sînt patru îmblînzitori. Trei 
stau cu picioarele încrucișate, 
bat asurzitor în tobe și suflă 
în trompetă. Al patrulea, îm- 
blînzitorul principal, este față 
în față cu respingătorii șerpi.

Imblînzitorul este un băr
bat înalt cu o claie de păr 
negru nepieptănat, li este cald 
și se simte strîmtorat în gela- 
bul de stofă — o îmbrăcăminte 
cu poale lungi și glugă. Sco- 
țîndu-și din gelab mina 
dreaptă, el face figuri de actor 
și vrăjitor. Ba se repede spre 
șarpe și cobra, care nu știe 
să dea înapoi, sare spre el și 
el se dă înapoi în fața ei cu 
o mișcare ritmică, iar specta
torii respiră ușurați. Ba strigă 
ceva mulțimii și întinde mîi- 

nile în sus, iar mulțimea fer
mecată repetă mișcarea și stri
gătele lui. Imblînzitorul tra
tează cobra cu indiferență. Și 
cînd ea se apropie prea mult 
de public, el o apucă cu un 
băț și o trage spre cîrpa întin
să în mijlocul cercului, îi a- 
runcă toba pe coadă și șar
pele, ondulîndu-se, se retrage 
în întregime sub tobă.

Și aceasta se repetă în fie
care zi...

Dincolo de piața plină de 
soare se găsește răcoarea și 
adăpostul pieții orășenești. 
Dughenele sînt aci acoperite 
cu bambus și paie și se întind 
pe o lungime do mai mulți 
kilometri. Aci există virtuoșii 
dar ei nu-și întind mina în 
fața străinilor și nu pretind 
atenție publicului. încovoiați 
în dughenele lor, meseriașii 
împletesc cu lovituri precise 
de ciocan dantela gingașă a 
gardurilor de fier; înfrumu
sețează cu cizelaj și gravură 
pistoale grele cu paturi largi, 
pumnale încovoiate în teci bo
gat acoperite cu pietre pre
țioase, arme vechi, brățări 
arabe de argint, care au ajuns 
la modă în Occident, ligheane 
și gonguri sonore de aramă, 
cercei, inele, mărgele, căni 
originale, încercuite cu aramă, 
din plăci de chedru și lămîi, 
ghitare cu trei strune ale 
berberilor.

Acesta este, ca să zicem așa, 
centrul de afaceri al Mara- 
keș-ului, oraș mare și vechi 
din Maroc, care cîndva a fost 
capitala țării. Iar mai departe 
se întind zidurile ulițelor în
tortocheate și stradelelor din 
Medina, în care trăiește ma
joritatea populației arabe și 
berbere. O mulțime zgomotoa

să, măgăruși, căruțe și căru
cioare... Locul este îngust, 
strimt, murdar, uneori aluneci 
din cauza lăturilor aruncate 
pe stradă.

Dar acesta nu este tot Ma- 
rakeșul. In dumbrăvi palmierii 
susură din coroanele lor mici 
așezate pe trunchiurile groase 
și puternice. Globulețele fruc
telor roșesc în verdeața pomi
lor de portocali. Cu turnul său 
în patru colțuri se înfige spre 
cer faimosul minaret al Mege- 
tei Kutubia, care are doi frați 
gemeni, la Rabat și. Sevilla. 
Iar la capătul bulevardului

TABLOURI
DIN MARAKEȘ

Mahomed al V-lea, își arată 
vîrfurile albite de zăpadă 
munții Atlas, munți măreți 
care apar de departe cu șirul 
lor de un albastru foarte des
chis, încă din mersul trenu
lui ce vine la Marakeș de la 
Casablanca.

Marakeș este un loc minu
nat I Zăpadă și palmieri, soare 
fierbinte și schiuri legate de 
acoperișurile automobilelor. 
Munți, munți! Intr-un cuvînt 
oamenii de afaceri care își au 
business-ul în turism și-au dat 
seama că toate acestea pot 
servi ca o excelentă momeală. 
Și într-adevăr turiștii vin aici 
din toate colțurile lumii...

Iar în orele fierbinți de 
după-amiază te poți ascunde 
în oaza elegantă a hotelului 
„Mamunia", unde la poartă își 

înconvoaie servil capetele îh 
fața bogăției, ghizii locali. Iar 
seara, cînd munții Atlas amin
tesc de sine cu răcoarea lor, 
poți căuta alte plăceri decît 
cele pe care le poate oferi 
Gemma el-Fna și poți merge 
printr-un coridor viu de paz
nici arabi cu felinare spre ca
zinoul „Marakeș" unde joacă 
fete franceze pe jumătate dez
brăcate—

Marakeșul este un loc mi
nunat, mai ales pentru cei 
care se consolează cu gîndul 
că lumea nu se schimbă chiar 
atît de repede. Oare nu aceas

ta l-a atras aici într-un rînd 
pe Winston Churchill, conser
vatorul nr. 1 ?

Da, totul depinde de punc
tul de vedere. Doar la Mara
keș poți nu numai vedea, dar 
și gîndi. Nu numai să admiri 
dar să te și indignezi. Să te 
uimească măiestria de giuvaer
giu a meseriașilor locali și să 
regreți cît de neproductiv se 
risipește munca omenească în 
a doua jumătate a secolului 
XX. Poți să urmărești pe ne
gustorii din piață care stau 
zile întregi pe scăunașe în 
fața ușii dughenelor lor, și să 
te indigneze această existență 
nerațională, fără muncă și 
fără interese care să depă
șească pragul dughenii.

Iar alături de acest Mara
keș imobil, leneș și amorțit 
undeva în Evul Mediu, există 

șl un alt Marakeș — cel fran
cez, care face parte din a- 
celaș oraș. Din punct de vede
re geografic între ele există o 
depărtare de numai 3—4 km. 
dar de fapt este ca distanța 
dintre cei doi poli. In idei, în 
modul de viață, în starea de 
spirit a locuitorilor, acest 
Marakeș tinde spre îndepărta
ta fostă metropolă, spre înde
părtatul Paris. Nu numai în
rudirea spirituală dar și eco
nomia leagă pe francezii locali 
de Franța : acolo sînt expor
tate portocalele, legumele și 
măslinele cultivate la fermele 

franceze din împrejurimile 
Marakeșului cu munca arga- 
ților marocani.

Francezii s-au aranjat bine, 
tineretul umblă în automobile 
sportive, femeile urmează mo
da Parisului. Dar n-aș putea 
spune că viața colonului fran
cez este cu mult mai rațională 
decît a negustorului arab. 
După cum se știe civilizația 
nu se limitează la spiritul de 
întreprindere, la marca de 
automobil sau la modelul de 
rochie. Pentru cei care refuză 
să meargă în pas cu el, timpul 
este mai periculos decît co
brele din piața Marakeșului. 
El nu poate fi hipnotizat. 
Nu numai prin asuprirea 
populației marocane, dar și 
prin indiferența față de lipsu
rile ei, prin egoismul și pro
vocarea pe care mulțumirea 

de sine a burghezului euro
pean o zvîrle mizeriei ce-l 
înconjoară, colonialiștii fran
cezi își semnează sentința în 
Marakeș ca și în întregul Ma
roc. In prezent, neliniștea roa
de ca un vierme sufletul colo
nului francez. El doar cu
noaște bine Marakeșul și vede 
că Marakeșul nu este chiar 
atît de nemișcat cum apare 
omului care a venit aci numai 
pentru cîteva zile. Francezii 
se plîng că Marakeșul pe care 
l-am văzut noi deja nu mai 
este „Marakeșul cel vechi".

La Marakeș, un francez, pa
tronul unui mic restaurant în 
care am intrat să prînzim, se 
plîngea : .„După cum știți, a- 
cum afacerile nu merg prea 
bine".

Este caracteristică această 
expresie „după cum știți". 
Patronul restaurantului era 
încrezător și ne lua pe noi 
drept complici. El era obișnuit 
să considere că fiecare euro
pean sau american care vine 
aici este legat de el printr-un 
fel de verigi ce unesc Occiden
tul împotriva Africii. El era 
încredințat că fiecare dintre 
ei este gata să verse o lacrimă 
din cauza faptului că arabii 
și berberii încep să se simtă 
stăpîni în propria lor țară. De 
bună seamă noi am refuzat 
să-l înțelegem și să-l compă
timim.

Putea fi mai bine înțeles 
marocanul gras care a călăto
rit împreună cu noi spre Ma
rakeș. Mai tîrziu l-am întîlnit 
întîmplător de două ori : o- 
dată în hotelul „Mamunia", 
unde el se simțea nelalocul 
său, fiind aproape singurul 
marocan. Și apoi la gară unde 
întîmplător am plecat împreu
nă la Marakeș. Ne-am salutat 

ca niște vechi cunoștințe și 
am luat loc în același compar
timent.

Compartimentul avea șase 
locuri dar vecinul meu nu 
voia ca în el să intre francezi. 
Intrucît printre pasagerii de 
clasa I nu erau marocani 
el spunea tuturor că locurile 
sînt ocupate. N-a făcut excep
ție decît pentru o tînără pere
che franceză, care aveau o 
fetiță în brațe. Și numai cînd 
trenul a pornit, în comparti
ment au intrat încă un francez 
care pînă atunci stătuse la 
fereastră, pe coridor.

Și noul venit, care imediat 
s-a cufundat în citirea unei 
cărți, și tînăra pereche au în
țeles desigur semnificația a- 
cestui mic episod. Nu era 
vorba de nepolitețea ma
rocanului, ci de ură față 
de ei, toți cei care au venit 
fără a fi rugați pe un terito
riu străin și nu prea doresc 
să-l părăsească. în comparti
mentul nostru lumea a tăcut 
aproape tot drumul și numai 
fetița care fusese așezată con
fortabil pe o pătură albă, pri
mea zîmbetele tuturor cu plă
cere. Ea doar nu era vino
vată.

In clasa a 4-a, împovărate 
cu legături, călătoreau femei 
marocane îmbrăcate în negru, 
pe față cu basmale negre, ce 
le acopereau totul în afară de 
ochi și nas. Pe spatele lor, 
legați cu cîrpe. se clătinau co
pilași. Ce-i așteaptă pe acești 
copii atît de asemănători și 
atît de deosebiți ?

Trenul mergea repede. 
Munții rămăseseră în urmă. 
Asfințitul se lăsase deasupra 
cîmpiei. In micile gări se 
simțea în atmosferă că ocea
nul nu mai este departe.
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