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Cu avînt sporit

în lupta
pentru calitate !

n cursul anului 
1961, cel de-al 
doilea an al pla
nului de șase ani, 
s-au obținut în 
toate sectoarele de

activitate noi și însemnate 
succese. Principalele sarcini
privind dezvoltarea econo
miei și culturii, prevăzute în 
Directivele Congresului al 
III-lea al partidului, se înde
plinesc și se depășesc. Planul 
producției industriale pe 1961 
a fost îndeplinit cu 12 zile 
înainte de termen. A conti
nuat să se extindă și să se 
consolideze sectorul socialist 
al agriculturii care cuprinde 
în prezent peste 90 la sută 
din întreaga suprafață arabi
lă a țării.

Realizările anului 1961 con
stituie o premiză importantă 
pentru îndeplinirea cu succes 
a planului pe anul 1962. Un 
factor important pentru rea
lizarea de tot mai mari succe
se îl constituie folosirea din 
plin a prețioasei experiențe 
dobândite pînă acum în îmbu
nătățirea calității produselor, 
în creșterea productivității 
muncii, în realizarea de eco
nomii și produse peste preve
derile planului.

Și în acest an, întrecerea 
socialistă se va desfășura pe 
baza „Directivelor C.C. al 
P.M.R. către toate orga
nele și organizațiile de 
partid, sindicale, ale U.T.M. 
cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste 
în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea P.C.R.“. 
Aceste criterii au un caracter 
de durată; ele își păstrează 
în întregime valabilitatea și 
trebuie să constituie și pe vii
tor temelia pe care să se des
fășoare întrecerea socialistă 
(la indicația conducerii parti
dului, Directivele C. C. al 
P.M.R. au fost republicate în 
presă cu unele completări pri
vind realizările în îndeplini
rea planului pe 1961 și sarci
nile planului pe 1962).

Așa cum se subliniază în 
Directive, lupta pentru o ca
litate superioară a produselor 
— împreună cu sporirea pro
ducției, a productivității mun
cii și reducerea cheltuielilor 
de producție — trebuie privită 
ca o sarcină centrală în înde
plinirea planului de stat, o 
sarcină cu caracter perma
nent.

îmbunătățirea continuă a 
calității produselor trebuie să 
constituie principalul obiectiv 
al întrecerii socialiste în anul 
1962.

In același timp întrecerea 
socialistă trebuie să urmă
rească îndeplinirea tuturor 
celorlalți indicatori ca : înde
plinirea și depășirea planului, 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost 
și a cheltuielilor de circula
ție, reducerea consumurilor 
specifice, buna întreținere a 
mașinilor și utilajelor.

Indicînd obiectivele princi
pale care stau în fața tuturor 
oamenilor muncii antrenați în 
întrecerea socialistă, Directi
vele precizează de asemenea 
criteriile, obiectivele specifice 
care trebuie să stea la baza 
întrecerii socialiste în diferi
tele ramuri ale economiei. 
Așa cum se subliniază în Di
rective, obiectivele precum și 
criteriile specifice indicate nu 
sînt limitative. Colectivul fie
cărei întreprinderi poate și 
trebuie să analizeze și alte as
pecte specifice ale locului res
pectiv de producție în vede
rea luării unor angajamente 
cît mai mobilizatoare.

Prin Directivele sale, Co
mitetul Central al P.M.R. 
se adresează și organizațiilor 
U.T.M. Partidul cheamă orga
nizațiile U.T.M. să mobilizeze 
larg tineretul la lupta pentru 
îndeplinirea obiectivelor în
trecerii socialiste.

Sub conducerea organizații
lor de partid, organizațiile 
U.T.M. au datoria să asigure 
cunoașterea temeinică, pro
fundă de către tineret a o-

Oră țle matematici la Școa
la medie serală a Uzine
lor „Steagul Roșu" din 

Brașov.Așa cunoaștem Foto t N. STELORIANbiectivelor întrecerii socialiste, 
a criteriilor specifice din fie
care întreprindere.

împreună cu organizațiile 
sindicale și sub conducerea 
organizațiilor de partid, fie
care organizație U.T.M. să-și 
aducă contribuția Ia elabora
rea planurilor de îmbunătăți
re a calității produselor în 
întreprinderi, planuri care să 
cuprindă obiective precise, 
sarcinile ce revin fiecărui co
lectiv de muncă, termene și 
răspunderi concrete.

Organizațiile U.T.M. sînt 
chemate să mobilizeze întrea
ga masă a tineretului în în
trecerea socialistă organizată 
de sindicate, să asigure parti
ciparea activă a tinerilor la 
dezbaterea în colectivele de 
producție a obiectivelor spe
cifice ale întrecerii, la stabi
lirea unor angajamente mobi
lizatoare. Esențialul este ca 
fiecare tînăr să aibă dar în 
față sarcinile ce-i revin lui 
personal la locul de mun
că și să lupte cu perseveren
ță pentru îndeplinirea lor.

Este necesar ca organizații
le U.T.M. să acorde o mare 
atenție îmbunătățirii continue 
a muncii brigăzilor de pro
ducție ale tineretului și pos
turilor utemiste de control — 
unul din mijloacele importan
te prin care organizația noas
tră își aduce contribuția la 
desfășurarea cu succes a în
trecerii socialiste. Fiecare bri
gadă să aibă program de lu
cru concret care să conțină 
sarcinile ce-i revin în cadrul 
întrecerii socialiste, sarcinile 
ce-i revin pentru continua îm
bunătățire a calității produ
selor. Să ajutăm în perma
nență brigăzile dc producție 
ale tineretului astfel ca aces
tea să-și organizeze bine ac
tivitatea. De mare însemnăta
te este întărirea muncii brigă
zilor de calitate ale tineretu
lui și crearea de noi astfel de 
brigăzi. Să acordăm de ase
menea mai multă atenție în
trecerii socialiste între brigă
zile de producție ale tineretu
lui astfel incit aceasta să con
tribuie mai substanțial la îm
bunătățirea calității produse
lor. întrecerea pentru titlul 
de brigadă fruntașă să se des
fășoare așa cum a subliniat 
și Plenara C.C. al U.TAL din 
martie 1961 pe baza unor cri
terii precise, pe baza de o- 
biective concrete. Stabilirea 
obiectivelor întrecerii socia
liste a brigăzilor de producție 
ale tineretului e necesar să se 
facă potrivit specificului fie
cărei întreprinderi, a fiecărui 
loc de muncă, ținindu-se sea-

Vizita unui grup 
de participant 

la sesiunea 
Birou'ui F.M.T.D.
Un grup de participant la 

sesiunea Biroului F.M.T.D., 
cuprinzînd reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din Ar
gentina, Chile, Marea Britanie, 
Suedia, Irak, Cuba, R. D. Ger
mană, R. F. Germană etc., au 
j^cut o vizită în regiunile Bra
șov și Ploiești. Oaspeții au vi
zitat Uzinele de tractoare din 
orașul Brașov, Centrul profe
sional școlar al Uzinelor 
„Steagul roșu“, gospodăria a- 
gricolă colectivă din Hălchiu, 
Muzeul Dofta-na etc.

Pretutindeni, oaspeții s-au 
bucurat de o primire călduroa
să. Ei și-au exprimat satisfac
ția de a fi putut cunoaște viața 
și munca tineretului romîn, 
realizările României populare, 
în cursul zilei de marți grupul 
de participant s-a reîntors în 
Capitală.

Citiți în pag. a IV-a:
Declarațiile făcute ziarului 
nostru de particîpanți la 
Sesiunea Biroului F.M.TJ).

gospodăria colectivă
a

despre zestre

Conferințe 
regionale 
de partid

Hambarele pline, 
care au sporit an 
de an odată cu ro
dul bogat al întin
selor pămînturi, 
grajdurile moderne, 
sutele de animale, 
traiul îmbelșugat al 
colectiviștilor, ca
sele noi din comuna 
Mădăraș au atras 
interesul multor ță
rani muncitori în
tovărășiți și cu gos
podărie individuală 
din regiunea Crișa- 
na care, îndrumați 
de comuniști, și-au 
făcut drum la gos
podăria agricolă co
lectivă să vadă, să 
cunoască avantaje
le muncii în comun.

Nu de mult co
lectiviștii milionari 
din Mădăraș au pri
mit un noii grup de 
oaspeți: țărani în
tovărășiți din co
muna Holod, raio
nul Salonta. Pentru 
cei din Holod n-a 
fost aceasta prima 
vizită, doar sînt ve
cini cu milionarii. 
Acum însă oaspeții

au venit să se sfă
tuiască cu gazdele, 
să afle cum să facă 
atunci cînd în co
muna lor vor pune 
temelia unei gospo
dării agricole colec
tive. întovărășiții 
din Holod au dorit 
să cunoască și alte 
gospodării agricole 
colective dezvoltate, 
au dorit să mai în
vețe ceva și de la 
colectiviștii din sa
tul Mociar. Organi
zația de partid din 
comună le-a înde
plinit dorința. Mun
ca politică a îmbră
cat diferite forme 
în această perioadă 
care a precedat în
ființarea gospodări
ei agricole colecti
ve din comuna Ho
lod : serile de cal
cul, programele că
minului cultural 
care ilustrau munca 
și viața colectiviș
tilor, vizetele la Mă
dăraș și Mociar.

Duminică, în co
muna Holod s-a 
inaugurat gospodă-

ria agricolă colecti
vă „16 Februarie". 
Cele 223 de familii 
au adus în gospodă
rie 404 ha de pă- 
mint pe care le vor 
munci în comun. La 
inaugurare, de data 
aceasta în calitate 
de oaspeți, au parti
cipat țăranii colec
tiviști din Mădăraș. 
Printre ei se afla și 
T eodor Magyar,
președintele G.A.C., 
Erou al Muncii So
cialiste, care le-a a- 
rătat cum s-a for
mat și s-a 
gospodăria an 
an, ce rezultate 
obținut, le-a 
sfaturi pentru 
ceput. Căminul cul
tural a răsunat apoi 
de cîntece de vese
lie ca în prag de 
viață nouă. In ace
eași zi încă în șap
te sate și comune 
lin regiunea Crișa- 
na s-au inaugurat 
noi gospodării co
lective.

întărit 
de 
au 

dat 
în-

V. CLONDA

comunal U.T.M. 
Săpat, raionul 

îndrumarea or- 
de partid, avu-

In zilele de 13 și 14 ianua
rie au continuat conferințele 
regionale de partid. în aceste 
zile au avut loc conferințele 
organizațiilor regionale P.M.R. 
Banat, Cluj, Ploiești, Bacău 
și Dobrogea.

La conferințe au participat 
tovarășii Gheorghe Apostol 
(Banat), Emil Bodnăraș (Cluj), 
Alexandru Drăghîci (Ploiești), 
Leonte Răutu (Bacău), Mihai 
Dalea (Dobrogea).

Comitetul 
din Vadul 
Mizil, sub 
ganizației 
sese în ultima vreme mul
te inițiative : organizase vi
zite în grup la gospodăria 
colectivă, seri de întrebări și 
răspunsuri, seri de calcul. De 
ce n-ar organiza și o vizită a 
tinerelor din întovărășire la 
tinerele colectiviste ? Că cine 
poate să răspundă mai bine la 
atîtea întrebări în legătură cu 
zestrea, dacă nu tinerele co
lectiviste? Zis și făcut. Cineva 
a fost însă de părere că fe
tele din întovărășire să mear
gă mai întîi la gospodăria co
lectivă să stea de vorbă și cu 
președintele.

— Ce le dă gospodăria ti
nerelor fete ? — repetă pre
ședintele, întrebarea. Păi să 
vă spun... Și, firește, le-a spus, 
că avea ce. Ele au aflat că 
colectiviștii au obținut 2200 
kg. grîu la ha, iar la porumb 
4200 în vreme ce întovărăși- 
ții au scos 1800 kg. grîu la 
ha și la porumb 2500 kg. Va
loarea zilei-muncă se .ridică la 
30 de lei. Gospodăria s-a dez
voltat an de an. De Ia 56 de 
familii, o suprafață de 60 ha, 
o singură pereche de boi și 
un fond de bază sub 50.000 
de lei, a ajuns astăzi la 420 
familii, peste 500 de ha teren 
din care 100 ha numai cu 
vie, și un fond de bază de 
peste un milion. A luat ființă 
și s-a dezvoltat sectonfl zoo
tehnic; colectiviștii au 100 de 
taurine, dintre care 31 vaci cu 
lapte, 400 oi, 50 porci.

— Astea toate înseamnă bo
găție și de aici vine 
fiecărui colectivist. De 
naște zestrea fetelor...

La marginea de sub 
Vadului Săpat se ridică 
adevărat sat nou, al colecti
viștilor. Cu fiecare an satul 
înaintează spre marginea din
spre luncă a comunei. Multe 
din aceste case sînt ale ti
nerilor colectiviști. Unul din
tre aceștia e Țucăr Gheorghe 
care a realizat anul trecut 
vreo 300 zile-muncă.

Și într-o zi, iată-le pe fetele 
din întovărășire înșirate pe 
cărăruia ce duce spre deal. 
Admiraseră de multe ori casa 
mare și frumoasă a familiei 
Jugănaru Gheorghe, dar acum 
cînd i-au pășit pragul au vă
zut și cît de multe lucruri 
și-au făcut acești doi tineri co-

De pe șantierele 
combinatelor 

pentru 
industrializarea 

lemnului
început să producă o nouă

(Continuare tn pag. a 3-a)
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„Scînteia tineretului

fi
de

TELEGRAMĂ

V. CABULEA

O JOIE A TINERETULUI

ei versul era 
în fond o ne- 
Lntruchiparea 
pentru snobii

era o manifestare mai amplă, 
titlul „Poezia închinată patriei 
înmănunchiate variate forme de

ÎNSEMNĂRI DE LA

LA EA AGASA...

Primul ministru al Guver
nului Revoluționar al Cubei, 
Fidel Castro Ruz, și președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos Torrado, au trimis 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, și pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
o telegramă ca răspuns la fe
licitările trimise cu ocazia 
sărbătorii naționale a Republi
cii Cuba — cea de-a 3-a ani
versare a victoriei insurecției 
poporului cuban.

Mulțumim pentru salutul de 
solidaritate pe care ni l-ați 
trimis în numele Consiliului 
de Stat, al Guvernului Repu
blicii Populare Romîne și al

întregului popor romîn — se 
spune în telegramă — și do
rim să vă exprimăm profunda 
noastră mulțumire pentru 
ce astă valoroasă expresie 
solidaritate.

Poporul cuban acordă 
înaltă prețuire prieteniei 
colaborării cu poporul romîn, 
sprijinului puternic acordat 
luptei noastre și efortului po
porului cuban în lupta sa de 
construcție socialistă.

Vă trimitem urări pentru 
fericirea dv. personală, pentru 
fericirea și succesele poporu
lui romîn, exprimînd convin
gerea că prietenia dintre po
poarele noastre este de neîn
frânt și devine din ce în 
mai solidă.

Strașnic a recitat prietena 
noastră. Bravo 1 

(Aspect de la joia tineretu
lui organizată la Fabrica 
de confecții și tricotaje 

„București*).

venitul 
aici se

deal a
un

A .
unitate a Combinatului pentru in
dustrializarea lemnului de la Blaj 
— fabrica de mobilă.

Cele 10.000 garnituri de mo
bilă care se vor produce anual 
aici vor fi realizate la un nivel 
tehnic superior celui existent în 
fabricile similare

în prezent se lucrează la a 4-a 
unitate a combinatului — fabrica 
de binale. Hala de fabricate a 
acestei unități a fost ridicată și 
se lucrează la acoperiș.

La Combinatul pentru industria
lizarea lemnului de la Gherla a 
fost data în funefiune o nouă uni
tate în care se produc furnire 
estetice, a șasea și una din cele 
mai mari unităji de acest fel din 
fara noastră.

Aici se vor produce anual 5 
milioane m.p. de furnire care au 
o largă utilizare în special la fa
bricarea mobilei și a altor pro
duse finite din lemn. Potrivit unor 
calcule, din această cantitate se 
pot confecfiona aproximativ 
250.000 garnituri de mobilă.

(Agerpres)

Pentru vacanța 
de iarnă 

a studenților

îndemn la joacă.
La căminul de copii al Fabricii „Mondiala" din Satu-Mare

Foto : S. NICULESCU

ubitori de poezie au trăit de când lu
mea. In aparență paradoxal, adevărații 
ei prieteni, sufletește legați de ea, nu 
erau cei ale căror venituri le permi
teau să trăiască fără griji, cu un timp 
liber nelimitat de nici o obligație, ci, 

dimpotrivă, tocmai truditorii împovărați de neca
zuri și de nesiguranța zilei de mâine. Spun în apa
rență pentru că, de fapt, era firesc ca tocmai acei 
ce munceau cu brațele și ca mintea — să stea în- 
setoșați la izvoarele poeziei. Pentru 
balsam și nădejde, sfetnic și lumină, 
cesitate imperioasă a sufletului lor, 
aspirației lor spre frumos ; pe cînd 
feciori „subțiri” de bani gata și pentru rafinatele 
cuconițe cu salon literar o dată pe săptămină. al
ternat cu „ceaiuri” mondene, poezia nu putea fi ni
mic mai mult decât o găteală în plus, în rînd cu 
perla din cravată și strasurile din coafură, la fel 
de vane ca și acestea.

Eliberat de exploatare, unind deplin, în lumina 
socialismului poezia ca viața trăită, cu munca, po
porul i-a ridicat creației poetice monumentul viu 
și nepieritor al dragostei sale. Buchet de flori ce nu 
cunoaște veștejirea, cele mai frumoase poezii în
soțesc mereu bătăile furtunoase ale inimii tinere : 
mobilizator și dinamic în ritmul întețit al între
cerii, discret și cald în intimitatea plimbărilor în 
doi, vioi și zîmbitor în atmosfera fierbinte a reuniu
nilor tovărășești... Atunci și de fiecare dată con
statând, cu bucuroasă uimire, că sentimentele și 
gândurile care-i încearcă au găsit veșmîntul nobil 
al versului în opera unuia dintre poeții neștri, prie
tenii poeziei se adună mai strîns în juriil ei, în
vață s-o cunoască mai bine, îi caută atent timbrul 
și, ca o urmare logică, rețin pentru multă vreme 
versurile care i-au încântat.

Am reflectat la aceste lucruri săptămâna trecu
tă, intr-o sală spațioasă și confortabilă ce club, pli
nă cu tineri muncitori de la Fabrica de confecții 
și tricota;e-București. Băieți și fete cărora le da
torăm mult pentru trăinicia și eleganța îmbrăcăminții 
noastre erau gazdele primitoare ale poeziei, căreia 
ii închinaseră joia tineretului. Oricui i-ar fi apă
rut limpede ecoul pe care-1 stîmise inițiativa orga
nizației U.T.M. în conștiința celor de față : toți 
aveau un aer sărbătoresc, exteriorizat în ținută și 
încă mai statornicit în privirile strălucitoare. Cu 
poezia nu făceau cunoștință ; era o revedere aștep
tată cu dor. Fuseseră alte întâlniri mai vechi: ma-

nifestări literare în preajma aniversării Eliberării; 
cercul de recitatori primise poeți și actori la invi
zibila sa catedră de rostire armonioasă a versuri
lor, în funcție de sens; în sfârșit, fișele din biblio
tecă mărturiseau rădăcinile adinei ale poeziei în 
sufletul multora.

De data aceasta 
multilaterală. Sub 
și partidului” erau 
cunoaștere, antrenînd o participare largă a tineri
lor, ca un ecou al acțiunii organizației U. T. M. 
de la Uzinele „7 Noiembrie”-Craiova : „Să învățăm 
cît mai multe poezii!”

Să rulăm filmul acestei după amieze. Poezia scri
să de-a lungul anilor de Nicolae Tăutu s-a ridi
cat, iederă, pe firul dragostei de patrie, slăvind în-

deosebi eroismul nemăsurat al apărătorilor ei cu 
arma în mină — ostașii. Ca o proiecție a acestei 
trăsături vizibile în creația 6a, în cuvîntul pe care 
l-a rostit, poetul a ilustrat ideea rolului mobiliza
tor al poeziei în viața oamenilor, prin câteva 
exemple din războiul antifascist. Atunci în ranița 
ostașilor un volum de versuri sau simpla tăietură 
din ziar a unei poezii scrisă cu adâncă simțire a 
însuflețit în luptă o întreagă unitate sau a sporit, 
asemenea unei arme puternice, rezistența cerceta- 
șului singur, izolat printre dușmani. Forța de șoc a 
poeziei, verificată in astfel de împrejurări excep
ționale, ridică, în fața poeților, înalte obligații. Ci
titorii de pe front, deveniți la rindul lor eroi de 
poeme, trebuie să fie înfățișați în toată măreția lor 
morală.

Apoi s-a dat cuvîntul Versului. Stăpînindu-și 
emoția, in fața tuturor a venit Aurelia Mitrea. Este 
o muncitoare fruntașă in producție la sectorul 6, 
membră in biroul U.T.M. Cu o voce joasă, de al- 
tistă, gesticulând măsurat pentru a da o nouă di
mensiune cuvântului, ca un acompaniament discret, 
Aurelia Mitrea a recitat „Cel ce gîndește singur” 
de Tudor Arghezi. Vă amintiți desigur de această 
încoronare a „Cîntării omului*! Magia verbului 
arghezian, marea sa forță artistică de pătrundere 
și de concentrare rezumă în citeva distihuri între
gul drum al civilizației, desfășoară în evantai mi
nunile tehnicii moderne pusă în mișcare și stăpî- 
nită de om. Prin glasul Aureliei Mitrea în fața 
ochilor tuturor, ca într-un caleidoscop, apăreau, în 
contururi distincte și totuși atît de mobile, toate a- 
ceste minunății. Apărea mai cu seamă sensul major,

ȘTEFAN IUREȘ
(Continuare In pag. a 3-a)

In aceste zile, în facultăți 
domnește o atmosferă febrilă. 
Se desfășoară examenele. Cei 
care au luat de acum primul 
examen sint asaltați cu între
bări și felicitări de către co
legii lor. Pentru a pregăti exa
menele sesiunii de iarnă, a 
fost nevoie de multă muncă, 
studiu perseverent, continuu.

Dar în timp ce aici stăpî- 
nește animația examenelor, la 
Sinaia, Bușteni, Predeal, Ti
miș și în alte localități, în 
taberele unde-și vor petrece 
vacanța studenții se fac ulti
mele pregătiri. Prin grija 
partidului vor fi asigurate stu
denților și în această vacanță 
condiții optime de odihnă și 
de recreere.

La fel ca și în ceilalți ani, 
anul acesta peste 4.500 de stu- 
denți fruntași în învățătură își 
vor petrece vacanța în sta
țiunile de la munte. Numai în 
taberele studențești de la Si
naia și Bușteni vor fi găzduiți 
peste 2.000 de studenți. Cele 
patru stațiuni — Sinaia, Buș
teni, Predeal și Timiș își aș
teaptă cu bucurie oaspeții. 
Pentru fruntașii la învățătură 
și la sport a fost pregătită o 
surpriză la Pîrîul Rece. Acolo 
va fi tabăra celor mai buni 
studenți la învățătură și sport.

Sub îndrumarea organizați
ilor U. T. M., U.A.S.R. și a 
colectivelor de conducere a ta
berelor, studenții vor desfășu
ra o bogată activitate cultural- 
educativă. Excursiile, fiind 
cele mai îndrăgite, vor predo
mina în programul de vacan
ță. Cîte lucruri frumoase nu 
sint de văzut ? Locuri pito
rești, istorice, vizite la G.A.C., 
~ ‘ — toate acestea le vor
da prilejul să cunoască cît 
mai multe din realizările oa
menilor muncii. Se vor orga
niza, de asemenea, reuniuni 
tovărășești, concursuri pe te
me sportive sau literare etc.

I. MIRCESCU

G.A.S.



Învățămîntul agrozootehnic se desfășoară 
acum din plin. Tinerii satului învață agroteh
nica, zootehnia — își însușesc cunoștințe pre

țioase pentru munca lor în gospodăriile co
lective, pentru sporirea producțiilor.

Cum se țin lecțiile ? Cum se ocupa orga
nizațiile U.T.M. sătești de tinerii cursanți ?

La aceste întrebări vrem sâ răspundă rai
dul pe care-1 publicam în pagina de față.

ELEVI LA ȘCOALA BELȘUGULUI
RAIDUL NOSTRU LA CERCURILE AGROZOOTEHNICE

Să ne mai 
aflat în fi
la alți co
s-a întîlnit 
țară".

RĂSPUNDEREA
LECTORULUI

prin rotație

Să începem cu o lecfie model■ întem la Gospodă
ria agricolă colec
tivă din comuna 
Valu lui Traian, 
regiunea Dobro- 
gea. Ca în fiecare

Zi îh care are loc învățămîn
tul agrozootehnic, și de data 
aceasta totul a fost pregătit cu 
grijă din timp : sala, băncile, 
tabla și creta colorată pentru 
schițe, materialul demonstra
tiv de care era nevoie pentru 
lecția respectivă. Aceasta a 
devenit de-acum o obișnuin
ță pentru cursanții de aici. 
Lectorul, tînărul inginer agro
nom Virgil Badea, 
avusese răbdare să 
casă și venise la

nu mai 
stea a- 
gospo- 

dărie unde trebuia să țină cea 
de a 8-a lecție la cercul agro
tehnic, cti mult mal înainte 
de ora la care trebuia să în
ceapă cursul.

Am profitat de timpul care 
mai era pînă la începerea 
lecției și l-am rugat pe tova
rășul inginer Virgil Badea, 
care este tot odată și mem
bru în comitetul comunal 
U. T. M., sâ ne spună cîte 
ceva despre participarea ti
nerilor colectiviști la învă
țămîntul agrozootehnic. Am 
aflat astfel că la gospodă
ria colectivă de aici sînt două 
cercuri: unul agrotehnic și ce
lălalt zootehnic. Că din cei 40 
de cursanți la cercul agroteh
nic, de pildă, jumătate sint 
tineri (printre aceștia — toți

membrii echipei de tineret). 
Tinerii participă cu regularita
te la lecții, iau notițe și caută 
după aceea să-și completeze 
cunoștințele citind materialul 
bibliografic recomandat. Lu
crurile stau la fel și la cercul 
de zootehnie unde s-au ținut 
pînă în prezent șapte lecții 
privind îngrijirea animalelor, 
furajarea lor, mulsul. Comite
tul comunal U.T.M. a anali
zat de curînd într-o ședință 
participarea tinerilor la învă
țămîntul agrozootehnic, pre
cum și felul in care aceștia 
se pregătesc pentru cursuri. 
In această ședință s-a hotărît 
sâ se stea mai mult de vorbă 
cu cîțiva dintre tinerii care au 
lipsit nemotivat de la unele 
lecții. Unora, cum sînt Ion 
Bădulescu și Mendu Cadîr, tre
buie să li se explice limpede 
că nu pot să-și însușească cu
noștințele agrotehnice nece
sare dacă frecventează fără 
continuitate cursurile.

Intre timp, în sala în care se 
ținea cercul agrotehnic cursan
ții își luaseră fiecare locurile 
lor, își scoseseră creioanele și 
caietele de notițe și așteptau 
începerea lecției.

Este lecția model pe care 
v-o prezentăm în continuare. 
Nu este model pentru că din
tre celelalte a fost pregătită 
în mod special. Nu ! A fost o 
lecție obișnuită. Noi am apre
ciat-o ca model pentru că din 
toate punctele de vedere: or-

TEORIA ȘI PRACTICA
SURORI GEMENE

ganizare, frecvența cursanți- 
lor, predare — a corespuns 
cerințelor.

— Așa cum v-am anunțat 
data trecută — a început in
ginerul ca la școală (pentru că 
ce sînt altceva aceste cursuri 
decît o adevărată școală a bel
șugului ?) — vom învăța as
tăzi despre „Lucrările de în
treținere a culturilor prăși- 
toare". A făcut o pauză și a 
scris pe tablă, cu litere mari, 
titlul lecției. Apoi a continuat 
să vorbească simplu, cît mai 
pe înțelesul celor de față, ce 
lucrări se fac începînd de la 
însămînțafe și pînă la recol- 
lare.

Se vorbea, de pildă, despre 
prașilele la porumb, la floarea 
soarelui și la sfecla de zahăr.

— Prașila trebuie dată și ea 
la timp — zicea inginerul. Și 
întotdeauna de bună calitate. 
Așa cum au făcut anul trecut 
cei din echipa lui Petre Pan- 
duru. Ați văzut cu toții că în 
toamnă ei au scos 5.200 kg 
porumb boabe la hectar în 
condiții de neirigare.

Cînd a venit vorba despre 
folosirea sapei rotative, ingi
nerul s-a dus la tablă, a făcut 
schema și a arătat de ce tre
buie ca această sapă sâ mear
gă într-un anumit fel cînd 
sînt plantele mici și de ce nu 
in alt fel. Desenele făcute cu 
creta colorată le-au descoperit 
cursanților o mulțime de „se
crete" pe care mulți dintre ei 
nu le cunoșteau : ce se întâm
plă cu planta și cu solul în 
timpul acestei lucrări, cum 
sînt desființate caitalele acelea 
mici — capilarele — ca să nu 
se mai evaporeze apa în timp 
de secetă. Apoi pe tablă au 
apărut alte desene din care cei 
prezenți au înțeles de ce este

necesar ca la porumb prima 
prașilă sâ se facă mai în adîn- 
cime, iar celelalte din ce în ce 
mai la suprafață.

Cei ce aveau nelămuriri 
puneau întrebări și lucrurile 
se clarificau pe loc. Planșele 
veneau să completeze desenele 
și schemele făcute pe tablă.

— Și acum — i-a invitat in
ginerul pe cursanți — să reca
pitulăm tot ce am învățat, ur
mărind cu atenție pe diafilme 
desfășurarea lucrărilor despre 
care v-am vorbit.

Apoi, ca întotdeauna înainte 
de despărțire, inginerul agro
nom a anunțat tema lecției 
viitoare.

— Știți cu toții că gospodă
ria noastră colectivă are în 
plan să obțină în acest an de 
pe 200 de hectare o producție 
de 5000 kg porumb boabe la 
hectar în condiții de neirigare. 
Data viitoare vom vorbi despre 
„Cultura porumbului".

De comun acord cu partici- 
panții la cercul agrotehnic, s-a 
stabilit ca lecția despre cul
tura porumbului să fie făcută 
în două ședințe. Prima dată 
să facă o vizită cu toții la co
lectiviștii din comuna Simi
noc, care au obținut anul tre
cut o producție de 5000 kg po
rumb boabe la hectar în con
diții de neirigare de pe întrea
ga suprafață cultivată cu po
rumb în gospodărie. „Să ne 
vorbească acolo brigadierul 
Constantin Gîdoiu, care a fost 
delegat și la consfătuirea pe 
țară a colectiviștilor — au zis 
ei. Sâ ne arate cum a făcut el 
de a obținut o producție așa de 
bună anul trecut, 
spună și ce a mai 
ceasta privință de 
lectiviști cu care 
la consfătuirea pe

In cea de-a două ședință vor 
fi sistematizate cunoștințele 
căpătate din experiența celor 
din Siminoc și din experiența 
proprie și vor fi lămurite pe 
larg caracteristicile hibrizilor 
dubli pe care-i va cultiva gos
podăria colectivă în primă
vară.

A fost o lecție interesantă, 
foarte folositoare, fiecare par
ticipant însușindu-și noi cu
noștințe pe care va căuta să le 
aplice cît mai bine în practică, 
cînd va începe munca la cîmp. 
De altfel, toate lecțiile care 
s-au ținut pînă acum la cercul 
agrotehnic (ca și la cel zoo
tehnic) din gospodăria colec
tivă de aici, au fost la fel.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, consultîndu-se cu 
inginerul agronom și cu ingi
nera zootehnistă, care ține lec
țiile de zootehnie, comitetul 
organizației de bază U.T.M. din 
gospodăria colectivă se preo
cupă ca participarea tinerilor 
la învățămîntul agrozootehnic 
și pregătirea lor să se facă în 
condiții cît mai bune. Astfel 
la ambele cercuri, temele lec
țiilor sînt anunțate din timp 
tinerilor, de fiecare dată este 
numit unul sau doi tineri care 
se îngrijesc de pregătirea să
lii, a materialului didactic de 
care e nevoie, iar orele și zi
lele în care se țin lecțiile sînt 
respectate cu cea mai mare 
strictețe. Periodic, în ședințele 
comitetului U.T.M. se anali
zează participarea tinerilor la 
cursuri și felul în care aceștia 
studiază literatura de speciali
tate. Fiindcă, vorba inginerului 
agronom, lectorul cercului a- 
grotehnic: „Pentru a învăța cît 
mai bine, fiecare lecție trebuie 
să fie o lecție model

Ne-dm oprit și pe la G.A.S. Roșia-’Bv.aurești. Pe îngrijitorii mulgători de aici i-am găsit 
la o lecție practica într.unul din grajdurile de vaci.

■
 a lecțiile pe care 

le predă în cadrul

cercului agroteh
nic de la G.A.C. 
„Gheorghe Doja“ 

. din comuna Tra
ianu, raionul Brăila, tehnicia
nul agronom Nistor Eugen se 
străduiește să asigure un con
ținut cît mai bogat, să aducă 
exemple concrete din gospo
dăria colectivă în care cursan
ții muncesc, exemple pe care 
aceștia le cunosc din practică 
și pe care acum, la cursuri, 
vor să și le explice din punct 
de vedere științific. La ultima 
lecție predată zilele acestea 
(lecția a șasea) lectorul a vor
bit pe larg despre măsurile ce 
trebuie luate pentru obținerea 
unei producții de peste 5000 
kg. porumb boabe la hectar în 
condiții de neirigare. A fost o 
lecție interesantă, ca și lecțiile 
precedente, din care cursanții 
au avut multe lucruri bune de 
învățat, mai ales că tehnicia
nul s-a referit tot timpul la 
posibilitățile pe care gospodă
ria colectivă din Traianu le 
are pentru a putea realiza — 
așa cum și-a propus — o pro
ducție de peste 5000 kg. po
rumb boabe de pe o supra
față de 300 hectare.

La cercul agrotehnic tinerii 
au învățat, printre altele, că 
pentru obținerea unei aseme
nea producții de porumb o 
condiție principală este îngră- 
șarea terenului cu o cantitate 
de 18‘20 tone gunoi de grajd 
la hectar. Și putem spune că 
de la teorie pînă la practică 
n-a fost nevoie decît de o sin
gură zi, fiindcă tinerii au și 
trecut în ziua următoare la 
căratul gunoiului și la așeza
rea lui în platforme pe cîmp, 
pehtru a fi împrăștiat în pri
măvară, odată cu lucrările de 
întreținere a terenului. De alt-

fel, pe 155 hectare din cele 
care se vor însămînța cu po
rumb anul acesta, s-au și că
rat în toamnă peste 4000 tone 
gunoi de grajd. La acțiunea a- 

organizația de bază 
un mare

ceasta _ 
U.T.M. a mobilizat 
număr de tineri.

Ceea ce preocupă în prezent 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. din gospodăria colecti
vă de la Traianu este partici
parea tinerilor la lecții și fe
lul in care ei se pregătesc, 
cum citesc materialul biblio
grafic indicat. Datorită faptu
lui că tinerilor li s-a lămurit 
din timp importanța deosebită 
pe care o au cursurile agro
zootehnice pentru activitatea 
lor în producție, participarea 
la fiecare lecție este de aproa
pe sută la sută. Rareori se în
tâmplă ca din cei 55 de 
cursanți să lipsească unul sau 
doi tineri. Cît despre studie
rea literaturii de specialitate, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M., consultîndu-se cu me
dicul veterinar Adrian Nicu- 
lescu care predă lecțiile de 
zootehnie și cu tehnicianul a- 
gronom, a găsit o soluție foar
te practică. Astfel, la fiecare 
lecție predată, bibliotecara din 
comună, cunoscînd dinainte 
materialul bibliografic care se 
Cere, aduce cărțile respective 
chiar în sala de cursuri, la în- 
demîna tinerilor. Aceștia le 
împrumută și le studiază în 
colectiv.

Bine pregătite, bogate în de- 
mohstrații practice, lecțiile de 
la Cercul agrotehnic din G.A.C. 
Traianu reușesc să complete
ze cunoștințele profesionale 
ale colectiviștilor astfel îneît 
aceștia să poată participa cu 
mai multă competență la ob
ținerea unor producții mereu 
mai mari.

e inginerul agronom 
Mircea Netedu, l-am 
găsit scriind. Pe 
masă erau puse în 
ordine broșuri, ca
iete din facultate și 

cîfeva carnete cu însemnări zil
nice din gospodăria colectivă 
,,l. V. Miciurin" din comuna Ban
ca, raionul Bîrlad, unde-și desfă
șoară activitatea. Inginerul își pre
gătea viitoarea lecție din cadrul 
cercului agrotehnic pe care-l con
duce. Expunerea o va face liber, 
sub formă de discuții între el și 
cursanți, pentru ca să țină mereu 
trează atenția acestora.
- înseamnă că lecțiile sînt deo

sebit de interesante, fapt care 
face ca frecvența cursanților să 
fie de sută la sută — ne-am spus 
noi părerea.

—- Acum, da I Aceasta e situa
ția.

— De ce „acum*?
— Cea mai mare parte a ce

lor 50 de elevi ai mei sînt iî- 
au lip— 
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uneia din sarcinile sale impor
tante : mobilizarea tinerilor la 
cursuri. Fiecare dintre noi a tras 
învățămintele cuvenite.

Măsurile stabilite cu ocazia a- 
nalizei despre care ne-a vorbit 
tovarășul inginer Mircea Netedu 
au fost bune. Lecțiile care au ur
mat, pregătite așa cum am ară
tat la început au stîrnit curiozi
tatea și interesul tuturor colecti
viștilor participanfi la curs. Frec- 
venfa este acum de sută la sută, 
pentru că membrii comitetului 
U.T.M. pe gospodărie și secre
tarii U.T.M. pe brigăzi și-au făcut 
un obicei ca, înainte cu o zi de 
data ținerii lecțiilor, să amin
tească fiecărui fînăr cursant că a 
două zi are loc învățămîntul agro
zootehnic.

Principala preocupare a ingine
rului este aceea de a-i înarma pe 
cursanți cu toate cunoștințele ne
cesare pentru ca aceștia să poată 
participa cu competență la rezol-

varea tuturor problemelor de 
producție din cadrul gospodăriei 
colective. Rezultatele obținute 
încă de la început sînt promiță
toare. Explicîndu-le, de pildă, me
todele prin care se combate ero
ziunea solului (o bună parte din 
terenurile gospodăriei sînt supuse 
acestui fenomen natural) inginerul 
a reușit ca prin exemplele plas
tice folosite, prin grafice și cal
cule să strînească interesul ,,ele
vilor" sai, să-i facă pe aceștia să 
vină cu propuneri interesante. 
Printre altele, s-au stabilit lucră
rile la care vor participa tinerii 
pentru înființarea unei pepiniere 
în cadrul gospodăriei și pentru 
plantațiile ce se vor face pe rîpi 
și ravene.

Lecțiile bine pregătite, frec
vența bună a cursanților fac 
ca învățămîntul din cadrul 
cercului agrotehnic de la G.A.C. 
din comuna Banca, raionul Bîrlad, 
să-și atingă scopul.

La gospodăria agricola colectivă „Tudor Vladimir eseu" din comuna Herman, regiunea 
Brașov, un grup de cursanți desfășurau o intensă activitate la casa laborator.

După cerințe, nu

i. La prima lecție
8 dintre ei, la a doua 
la cea de-a treia 22. Am ce

rut sfatul și sprijinul organizației 
de partid și conducerii gospodă
riei. Operativ, s-a analizat aceas
tă situație și cauzele scăderii 
frecvenței au fost găsite. Pe de 
o parte lecfiile nu erau interesan
te din cauză că eu le pregăteam 
superficial, le prezentam în ge
neral, fără nici o exemplificare 
practică din activitatea desfășu
rata în gospodărie. Cursanții, fi
rește, erau plictisiți. Pe de altă 
parte, comitetul organizației de 
bază U.T.M. neglija îndeplinirea

după preferințe!

cîteva 
c e 
AGl=?p-»Oo* 
tehnice 
Diu T? A IONUL

m ajuns la Iliești, 
în raionul Gura 
Humorului. Se ține 
cursul agrozooteh
nic. înscriși la 
cerc sînt 40 de co

lectiviști tineri și vîrstnici. 
Lipsesc doar unul sau doi 
cursanți. Inginerul Băncescu 
Atinidor le vorbește celor pre
zenți. Lecția pare interesantă: 
Pe pereți sînt afișate planșe 
pe care lectorul le folosește a- 
desea în explicațiile pe care le 
dă. în sală e liniște. Atmosferă 
de studiu.

La prima vedere s-ar părea 
că totul decurge normal și ni
mic nu ți-ar rămîne decît să te

așezi pe un scaun și să asculți 
o lecție despre... albine.

E ‘
noi 
rea 
ești 
rului o lecție despre apicul- 
tură nu-ți folosește decit așa 
ca să-ți satisfaci o curiozitate.

Gospodăria colectivă n-are 
însă, deocamdată, o stupină, 
așa că lecția aceasta hu-și 
avea locul acum.

In locul acestor lecții, colec
tiviștii ar fi putut să învețe 
lucruri cu adevărat folositoa
re ; de pildă, despre cultura 
porumbului, despre lucrările 
de întreținere, despre legumi-

interesant să afli lucruri 
și despre viața și crește- 
albinelor. Numai că dacă 
colectivist la Gura Humo-

cultură (gospodăria are o gră
dină de zarzavaturi destul de 
mare), despre îngrijirea ani
malelor și despre alte lucruri 
care le sînt foarte necesare 
colectiviștilor tn munca lor.

Dar poate că au învățat toa
te acestea la lecțiile trecute 
sau e planificat să le învețe la 
lecțiile viitoare.

Nu, nici la lecțiile trecute 
n-au învățat cursanții prea 
multe în legătură cu munca lor 
în cîmp, la grădina de zarza
vaturi sau în sectorul zooteh
nic, iar lecția care se pregă
tește este legată de combate
rea eroziunii solului, cu toate 
că gospodăria nu are terenuri

Am ajUns pe urmă la un cerc agrotehnic din Șascut 
Sat. Aci nu se putea spune că sala era arhiplină ci 

dimpotrivă...

Am fost apoi la Corbița. 
Acolo, lector la cercul zoo
tehnic al gospodăriei co
lective e tînărul medic ve

terinar Benda Cornel

Bănuiesc că v-ați dat seama ! Nu puteam să lipsesc de la 
un asemenea raid... Așa că primul popas l-am făcut la cercul 
agrozootehnic din satul Adjudul Vechi. La Adjudul Vechi 

dintr-o lipsă de prevedere se petrecea următorul fapt:

Bănuiesc că v-ați dat seama ! Nu

■U,«

Tinârul : Nu se putea amina una pentru mîine ?

— Cum stați cu prezența?
— Un singur absent...
— Care ?
— Lectorul 1

LECTORUL: cei mai mulți dintre dumneavoastră 
știu că...

CURSANȚII : care sîntem mai mulți, eu sau tu ?

OOTEH-

Cu bine, ARICIUL, 
pt. conf. M. CARANFIL

erodate. In locul ei ar fi fost 
mai utilă o lecție despre fo
losirea amendamentelor pen
tru că unele porțiuni din pă- 
mîntul colectivei sînt sărătu- 
roase.

De fapt ce se petrece ?
Lectorul, tovarășul inginer 

Băncescu, în loc sâ întocmeas
că un program de lecții stabi
lit îti urma studierii celor mai 
urgente necesități ale gospodă
riei, alege superficial aceste 
lecții.

Cursurile trebuie să-i ajute 
pe colectiviști ca în primul 
rînd ei să poată aplica cunoș
tințele agrotehnice în activi
tatea pe care o desfășoară în 
gospodăria colectivă în scopul 
creșterii producțiilor, în scopul 
dezvoltării ei economice.

Toate acestea sînt lucruri de 
care trebuie să se țină seama 
de acum încolo, începînd chiar 
de la prima lecție ce va urma.

— Cum stați cu 
frecvența tinerilor 
la cursurile agro
zootehnice? — i-am 
întrebat pe mem
brii comitetului or
ganizației d© bază 
U.T.M. de la gospo
dăria agricolă co
lectivă „Tot înain
te" din satul Bra
nețu, comuna Bîrza, 
raionul Balș, regi
unea Oltenia.

Ni s-a răspuns :
— Foarte bine 1 

întotdeauna din sa
lă nu lipsesc tine
rii. Avem chiar un 
număr mare 
neri Drezenți 
care lecție.

Răspunsul
ta, firește, poate să 
ne mulțumească.

Numai 
cam în ce 
curs mai 
discuția.

— Cîțl 
venit la prima lec
ție ?

— Toți 
scriși în 
doi.

— La 
lecție ?

— La a doua

de ti- 
la fie-

aces-

că iată 
fel a de- 
departe

tineri au

cei în- 
afară de

a doua

lec-

tie, au fost 15 ti
neri...

— Foarte bine.
— Da, dai dintre 

aceștia 
noi...
- Și 

lecție ?
— 25
— Dar?
~ Dar 5 

au fost noi, alții 
decît la lecția a Il-a.

— Și la a 
lecție ?

— Prezenți 
neri.

— Dintre 
nu-i așa...

— Da, dintre care 
13 nu mai partici
paseră niciodată la 
lecții.

— Și la a 
lecție ?

— Păi...
— Da, știm 

...Cîți tineri care 
n-au mai participat 
ia lecțiile anteri
oare au venit î

— Cinci.
Interesant, 

așa ?
Nu se 

ie că 
au vin 
Dar viii_ ____
dată alții. In felul

10

la

de

au fost

a treia

tineri.

dintre ei

IV-a

18 ti-

care.

V-a

nu-i

poate spu- 
aici tinerii 
la cursuri, 
de fiecare

acesta fiecare se 
alege cu noțiuni in
complete despre a- 
grotehnică, fapt 
car© mai mult îi 
încurcă decît îi a- 
jutâ.

Nu poate fi vorba, 
deci, de o pregăti
re profesională te
meinică — țel către 
care trebuie să 
dă fiecare tînăr 
lectivist.

Firește, asta 
mai depinde de nu
mărul de partici
pant la lecții, ci de 
frecvența cu regu
laritate, la fiecare 
lecție, a celor în
scriși, de notarea 
atentă a noțiunilor 
predate, de studie
rea literaturii de 
specialitate reco
mandată de lector.

Comitetul raional 
U.T.M. Balș are da
toria să îndrume în 
această direcție or
ganizația de bază 
U.T.M. de la G.A.C. 
Branețu. Și nu nu
mai aici, ci și în 
alte comune și sate 
unde se mai întâl
nesc situații ase
mănătoare.

tin- 
co-

nu

Se desprind, din cele oglindite aici, cîteva 
probleme care este bine să preocupe în a- 
ceasiă perioadă comitetele raionale U.T.M., 
organizațiile de bază U.T.M. din unitățile a- 
gricole socialiste. In primul rînd este nece
sar ca atenția organizațiilor de bază U.T.M. 
să fie orientată în mai mare măsură spre 
mobilizarea tinerilor la cursuri, astfel îneît 
TOȚI CEI ÎNSCRIȘI SĂ PARTICIPE CU REGU
LARITATE LA FIECARE LECȚIE. Numai prin- 
tr-o frecvență continuă se poate asigura în
sușirea de către tineri a unor cunoștințe te
meinice. Dar simpla prezență în sala de 
cursuri, fără notarea atentă a noțiunilor pre
date de lectori, fără participarea activa la 
demonstrațiile practice nu este suficientă. De 
aceea este bine ca ORGANIZAȚIILE DE BAZA 
U.T.M. SA SE OCUPE ÎNDEAPROAPE CUM SE 
PREGĂTESC TINERII CURSANȚI, CUM ÎN
VAȚĂ. Asemenea probleme să constituie o- 
biectul unor dezbateri în cadrul adunărilor 
generale U.T.M., în cadrul ședințelor de co
mitet cu care ocazie să se stabilească cele

potrivite măsuri pentru remedierea lip*mai
surilor constatate.

Nu trebuie neglijat nici studiul literaturii de 
specialitate recomandată de lectori, folosin- 
du-se în acest scop scurte prezentări de cărți 
șl broșuri etc.

în atenția comitetelor raionale U.T.M. tre 
buie să stea permanent GENERALIZAREA 
EXPERIENȚEI BUNE acumulate de organiza
țiile de bază U.T.M. în această direcție, aju
torarea concretă a acelor organizații care 
obțin rezultate mai slabe în antrenarea tine
rilor Ia cursuri.

îndeplinirea sarcinii trasate de partid și 
subliniată și de ultima Plenară a C.C. al 
U.T.M., de a acorda învățământului agrozoo
tehnic aceeași atenție ca învățămîntuiuî pc 
litic, să stea în centrul atenției tuturor orga
nizațiilor U.T.M. din agricultură!

Pagină realizată de :
M. CARANFIL, P. GHELMEZ, C. SLAVIC, 

A. CARUNTU, I. TEOHARIDE și T. OANCEA.



*

Seara la căminul 
cultural

Programul din fiecare miercuri 
al căminului cultural din comuna 
Albești, raionul Sighișoara, este 
consacrat problemelor de politică 
internațională. Sătenii, venifi în 
număr mare, ascultă conferințele 
ținute de profesori, învățători, 
ziariști, membri ai colectivelor de 
conferențiari ai S.R.S.C., pun în
trebări despre cele mai impor
tante evenimente petrecute în 
viața politică internațională. A 
devenit o obișnuință pentru săte
nii de aici să participe la aseme
nea întîlniri.

Interesul pentru problemele in
ternaționale la sate se manifestă 
pe o scară din ce în ce mai lar
gă. Pentru a răspunde acestor 
cerințe, S.R.S.C.-ul trimite în me
diul rural numeroși conferențiari, 
brigăzi științifice, organizează 
consultații, cu care prilej sînt dez
bătute probleme ale situației - in
ternaționale. în cursul anului tre
cut, la cele 24.200 conferințe și 
expuneri pe teme de politică in
ternațională organizate de S.R.S.C. 
au asistat peste 3.300.000 de să-

(Agerpres)

la ea
(Urmare din pag l-a)

final, al mesajului poetic: răspunderea uma
nității față de creațiile sale, luciditatea ne
cesară omenirii în trasarea căilor existenței 
sale viitoare:

„Și, in sfîrșit, urmașul lui Prometeu, el, omul, 
A prins și taina mare a tainelor, atomul. 
El poate omenirea, în cîteva secunde 
S-o-ntinerească nouă pe veci, ori s-o 

scufunde".

acasa...
„De-adun puteri de fluvii mari 
spumoase-n val, de simt că-s jar 
de merg pe drum înnoitor — 
Partidului îi sînt dator".

Ca avint sporit 
în lupta

pentru calitate!
(Urmare din pag l-a)

ma de o serie de obiective 
principale : îmbunătățirea ca
lității produselor, respectarea 
întocmai a indicilor de cali
tate,. îndeplinirea și depășirea 
ritmică și pe sortimente a pla
nului de producție, realizarea 
de economii, participarea fie
cărui membru al brigăzii la 
cursurile de ridicare a califi
cării sau ia învățămîntul de 
stat. Să fie declarate colecti
ve de muncă fruntașe acele 
brigăzi care trei luni conse
cutiv și-au îndeplinit toate 
angajamentele luate.

O sarcină importantă ce stă 
în fața organizațiilor U.T.M. 
este ca, preocupîndu-se mai 
activ de îmbunătățirea activi
tății posturilor utemiste de 
control, să le orienteze și să 
le ajute astfel îneît acestea 
să-și îndrepte principala aten
ție spre descoperirea acelor 
rezerve din piunca tinerilor 
care pot duce la îmbunătăți
rea calității produselor.

Comitetele raionale și oră
șenești, precum și comitetele 
U.T.M. pe întreprinderi au da
toria să generalizeze expe
riența bună dobîndită de bri
găzile de 
retului și 
de control 
litate.

Trebuie 
preocuparea pentru extinderea 
unor asemenea inițiative va
loroase ca, de pildă, inițiativa 
tinerilor de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimir eseu" din Capi
tală „pentru cel mai organi
zat loc de muncă, pentru or
dine și curățenie, pentru o a- 
titudine civilizată în produc- 
ție”.

O atenție deosebită trebuie 
să acorde organizațiile U.T.M. 
din G.A.S. și S.M.T. întăririi 
brigăzilor de tineret astfel ca 
acestea să-și sporească con
tribuția la creșterea calității 
lucrărilor agricole efectuate, 
Ia mărirea producției agrico
le. E necesar, de asemenea, ca 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
să ajute mai temeinic echi
pele de tineret astfel ca fie
care echipă de tineret să e- 
fectueze lucrări de cea mai 
bună calitate, să aducă un a- 
port mereu mai mare la ob
ținerea unor recolte superioa
re și a unei producții sporite 
în sectorul zootehnic.

Lupta pentru calitatea su
perioară â produselor e indi
solubil legată de îmbunătăți
rea

producție ale tine- 
posturile utemiste 
în lupta pentru ca-

sporită totodată

continuă, sistematică și

organizată a cunoștințelor pro
fesionale ale fiecărui tînăr. 
Organizațiile U.T.M. au dato
ria să folosească mai bine toa
te posibilitățile deosebit de 
bogate și variate de îmbogă
țire a cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor : cursurile de 
ridicare a calificării, confe
rințe, concursuri pe profesii, 
cercuri agrozootehnice, schim
burile de experiență, îndru
marea celor cu mai puțină ex
periență de către cei cu înal
tă calificare, literatura de 
specialitate etc. Lupta pentru 
îmbogățirea continuă a cu
noștințelor profesionale, pen
tru acumularea continuă de 
noi cunoștințe să devină o 
mișcare de masă a întregului 
tineret !

Un mijloc important prin 
cate organizațiile U.T.M. pot 
contribui Ia îmbunătățirea ca
lității produselor este și întă
rirea disciplinei tineretului în 
producție, asigurarea respec
tării de către fiecare tînăr a 
programului de lucru, comba
terea mai puternică a orică
rei manifestări de nefolosire 
maximă a timpului de lucru, 
de lipsă de grijă față de ma
șini și unelte.

A dezvolta și mai mult la 
tineri spiritul de inițiativă, 
preocuparea de a găsi noi for
me, noi metode, procedee teh
nice și tehnologice, a organi
za mai bine mișcarea de in
venții și inovații în rîndurile 
tineretului — iată o altă cale 
prin care organizațiile U.T.M. 
pot aduce un aport însemnat 
la perfecționarea continuă a 
calității produselor.

Punînd, și pe mai depar
te, în centrul preocupărilor 
lupta pentru mobilizarea tine
retului la îmbunătățirea cali
tății produselor, organizațiile 
U.T.M. au datoria — așa cum 
se arată în Directive — să 
continue totodată antrenarea 
tinerilor în lupta perseveren
tă pentru îndeplinirea ritmică 
a planului, pentru reducerea 
prețului de cost, pentru buna 
întreținere a mașinilor și uti
lajelor.

Ridicarea calității muncii 
fiecărui tînăr, mărirea aportu
lui tineretului în lupta pentru 
obținerea unor produse de 
înaltă calitate — iată unita
tea de măsură prin care va 
putea fi apreciată munca or
ganizațiilor U.T.M. in îndepli
nirea obiectivelor de mare în
semnătate ce reies din Direc
tivele C.C. al P.M.R.

Nici un tînăr în afara în
trecerii socialiste ! Fiecare tî
năr un luptător activ pentru 
continua îmbunătățire a cali
tății produselor !

Biblioteca clubului Uzinei 
„1 Mai" din Ploiești numă- 
iă 18.500 volume. Aci tine
rii vin foarte des pentru a 
împrumuta cărțile dorite. 
Numai în primele 15 zile 
ale anului 1962 biblioteca 
a avut peste 200 de citi

tori.
Foto : N. STELORIAN

Pentru o mai bună 
cooperare 

între întreprinderi
Reprezentanți din 22 de 

mari întreprinderi metalur
gice și constructoare de mașini 
din țară, s-au întrunit la 
Uzinele „Progresul" din Brăila, 
pentru a discuta sarcinile ce le 
revin in vederea respectării 
graficului de cooperare pe a- 
nul in curs.

Participanții au elaborat un 
plan de măsuri care să asigure 
îndeplinirea ritmică a planului 
de producție, livrarea în ter
men și de bună calitate a an
samblurilor și subansambiuri- 
lor cuprinse in planul de coo
perare.

(Agerpres)
-------•-------

Folosind rational 
cuțitele de strunjire
Acțiunea pornită încă din 

primele zile ale acestui an de 
strungarii Uzinei „Timpuri 
noi“din Capitală, în legătură 
cu folosirea rațională a cu
țitelor de strunjire a înregis
trat primele rezultate. Numai 
în prima decadă a lunii ia
nuarie brigada de producție a 
tineretului condusă de strun
garul Mălăieru Marin a eco
nomisit 14 cuțite în valoare 
de peste 1.200 lei. Cu cuțitele 
economisite, brigada va putea 
struhji diferite repere fără a 
mai scoate cuțite de la maga
zie pînă în a doua jumătate 
a lunii februarie.

Rezultate bune au obținut 
strungarii Mircea Maican, 
Constantin Dumitru. Pavel 
StUDaru și alții.

M. ION

JJ c masă"
în 

bază

învățămintele Consfătuirii pe țară 
a colectiviștilor larg râspîndîte

numeroase organizații de 
U.T.M. din Capitală se 

desfășoară o interesantă și e- 
ducativă acțiune : „Ziua cîn- 
teculiii de masă". O zi pe săp- 
tămînă este dedicată învățării

diferitelor cîntece revoluționa
re, patriotice, acțiune la care 
organizațiile de bază U.T.M. 
antrenează un număr cît mai 
mare de tineri.

în regiunea Banat s-a în
cetățenit de cîțiva ani o strîn- 
să colaborare între gospodă
riile agricole colective. Cele 
cu mai multă experiență în 
organizarea producției agri
cole, în creșterea animalelor 
și a păsărilor sprijină gospo
dăriile colective mai tinere 
pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor de producție agricolă.

în aceste zile cadrele de 
conducere șî colectiviștii care 
au participat la Consfătuirea 
pe țară a țăranilor colectiviști 
împărtășesc și colectiviștilor 
din alte comune bănățene în
vățămintele desprinse la Bucu
rești. Inginerul zootehnist Ion 
Tempeanu, de exemplu, de la 
G.A.C. Comloșu Mare, îndru
mă două gospodării colective 
din satele vecine pentru se
lecționarea celor mai bune 
vaci de lapte, îi ajută pe în
grijitorii și mulgătorii de aici 
pentru ca și ei să obțină de

la fiecare vacă o producție 
de peste 3.000 litri de lapte. în 
ultimele săptămîni președin
tele G. A. C. Macea, Traian 
Andea, a fost oaspetele colec
tiviștilor din Sînmartin, cărora 
le-a arătat cum au muncit le
gumicultorii din gospodăria 
pe care o conduce.

Anul trecut colectiviștii din 
Macea au obținut venituri de 
peste 8.500.000 lei numai din 
grădinărit. La fel a procedat 
președintele G.A.C. Nerău. Io
sif Demeter, care a vorbit co
lectiviștilor din comunele ve
cine despre metodele ce se 
aplică în gospodăria respecti
vă în cultura porumbului și 
cum s-au obținut pe 300 ha 
peste 5.200 kg porumb boabe 
la ha în cultură neirigată, pre
cum și despre experiența al
tor participanți la Consfătui
rea pe țară a țăranilor co
lectiviști.

Și concluzia de o răscolitoare intensitate, la 
capătul mileniilor nenumărate de înfrîngeri 
și speranțe, de dureri și zbateri, de căutări 
și de străluminări, concluzia mileniilor de 
luptă cu întunericul:

„E timpul, slugă veche și robul celui rău,
Tu, omule și frate, să-ți fii stăpînul tău“.
în secunda dintre rostirea ultimei silabe 

și izbucnirea aplauzelor dăruite generos, 
scînteia acestor gîrtduri a izbucnit în cugetul 
fiecăruia ca declanșarea unei explozii lăun
trice. A recitat Ecaterina Dinu versurile lui 
Mihai Gavril, intitulate „Conștiința lumii”, și 
închinate mărețului titlu de comunist. Eca
terina Dinu părea să aibă mai puțină expe
riență de recitatoare ; degetele ei frămîntau 
ușor bluza albastră de silon. Ceea ce nu îm
piedica ca în conștiința ascultătorilor să se 
imprime tîlcul acestui cuvînt pe care-1 pro
nunțăm poate de nenumărate ori pe zi — co
munist — dar care nu-și pierde niciodată 
strălucirea diamantină. „E de la Marx și 
Engels ’naltul nume...” Cineva a dat însufle
țirea cuvîntului rostit binecunoscutei poezii 
a lui Beniuc : „Stema țării". Era Elena Lit
vin. o tînâră ai cărei ani s-au împlinit în anii 
noștri și care încerca să transmită gravitatea 
matură, șfătoasă oarecum, implicată în ver
surile :

I-a „răspuns" Elena Teodorescu, de la sec
torul 6, cu versurile lui Tiberiu Utan, închi
nate patriei, frumuseților ei nesecate:

Frumoase versuri spune țara 
de dimineața pînă seara... 
Vibrînde, ninse de lumină, 
ascultă : le desprinzi în zori 
pe cînd se-ndreaptă spre uzină 
coloane lungi de muncitori..
O, țara noastră, spune-ți cînful 
alăturea de noi, în mers.
Atît cit va trăi pămîntul 
sorbi-vom fiecare vers.
Și iar, alternativ, Anca Mărcuș de la sec

torul 8 lasă în urma ei parfumul deosebit al 
unor versuri din opera Măriei Banuș, Mitrea 
Aurelia de la sectorul 6 recită „Partidului" 
de Beniuc, reprezentanta sectorului 8 Maria 
Donici înalță o cupă lirică patriei, recitind 
„Țării mele“ din opera lui Victor Tulbure, 
iar Elisabeta Lăpoiu de la sectorul 6 încheie 
cu una din lucrările unui membru al juriului 
<fără a vrea să-l influențeze prin aceasta) 
,,E tinerețea noastră partidului datoare" de 
Nicolae Tăutu. Obișnuite cu întrecerile în 
producție, de astă dată tinerele muncitoare 
se întreceau în arta de a rosti versuri. Era, 
în reușita lor, și ceva din roadele cercului de 
recitatori, ca în cazul Ancăi Mărcuș, era și 
adeziunea spontană, deplină la adevărul ide
ilor rostite. Au plăcut. Au fost aplaudate 
furtunos. Cineva din juriu a făcut o glumă :

— Aplaudați mai rar, ca să putem număra 
voturile...

(Agerpres)

Vorbind despre zestre
(Urmare din pag. l-a)

lectiviști înti-un timp destul de 
scurt. Casă nouă, cu patru ca
mere și toate dependințele, 
mobilă, haine, aragaz și... te
levizor.

Cu cît Vasilica, gazda. Ie 
vorbea mai mult arătind unde 
stă izvorul belșugului din 
casa ei, cu atît fetele din în
tovărășire păreau și mai cu
rioase, mai interesate. Vor
beau, dar cu ochii nu obo
seau să privească. Le plăceau 
scoarțele de pe pereți, mobila 
nouă, perdelele din ferestre 
după care se vedeau mușca
tele.

— Acuiii, la primăvară, îl 
las pe al meu să-și ia mo
tocicletă.

Elena Ungiireanu le-a întîm- 
pinat la portiță, afară. E o 
tînără veselă, cu obrajii ru-

meni. „Am venit să-ți vedem 
zestrea" — i-a zis prietenă ei 
Elena Brănescu.

— N-ați făcut rău, le_a răs
puns bucuroasă gazda. Crezi 
tu că mai am ca acasă mes- 
cioara aia mică cu trei pi
cioare? Am zvîrlit-o cît colo. 
Și lampa de „5 linii" am a- 
runcat-o. Anu' ăsta am repa
rat casa, am acoperit-o, am 
introdus lumina electrică. 
Dacă ai curent, e păcat să 
n-ai aparat de radio.

Mulțumirea gazdei le mulțu
mea și pe ele: fiecare își do
rea o asemenea viață. în 
drum spre casele lor fetele se 
gîndeau că vor avea ce să le 
spună părinților. Se gîndeau 
totodată că viitorul le este mai 
bine asigurat dacă vor munci 
în gospodăria colectivă, ală
turi de majoritatea tinerilor 
din sat.

întrecerea 
hocheiștilor

Turneul final al campiona
tului republican de hochei pe 
gheață va fi inaugurat mîine, 
odată cu primele jocuri pro
gramate pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală. Pentru 
titlul de campioană a țării 
vor lupta în acest an 8 echipe, 
calificate în întrecerile zona
le : Steaua, Știința București, 
Știința Cluj, Voința Miercurea 
Ciuc, Steagul Roșu Brașov, 
Surianul Sebeș, Metalul Ră
dăuți, Tîrnava Odorhei.

Turneul se va desfășura 
după o nouă formulă: toate 
cele 8 echipe se vor întâlni în
tre ele numai o singură dată, 
iar primele 4 formații clasate 
își vor disputa în continuare 
șansele într-un turneu tur- 
retur. Celelalte echipe clasate 
pe locurile 5-8 vor susține, de 
asemenea, meciuri pentru cla
sament.

Federația de hochei pe ghea
ță a stabilit ca în acest turneu 
două meciuri să se joace di
mineața, iar altele două după- 
amiază. Toate jocurile vor a- 
vea loc pe patinoarul artificial 
„23 August".

Două competiții 
ale schiorilor fruntași

Cupa Africii“ 
la fotbal

Unul dintio obiectivele prin
cipale ale brigăzii conduse 
de Constantin Epure de la 
Atelierele C.F.R. Pașcani în 
întrecerea pentru titlul de 
brigada fruntașă este rea
lizarea unor produse numai 
de calitate superioară. 
Despre aceasta și discutau 
atunci cînd i-a surprins fo

toreporterul nostru.
Foto : O. PLECAN

Activitatea schiori
lor fruntași confifidă 
prin participarea lor 
la două competiții: 
„Cupa Voință" 
„Cupa Olimpia”.

întrecerile din 
drul ,jCupei Voința4 
se vor disputa în

ca-

două loctiri. Astăzi și 
mîine probele alpine 
vor fi găzduite pe pîr- 
tia de la Paring, iar 
fondul va avea loc la 
Predeal, pe pîrtia Po- 
liștoacă.

La sfîtșitul săptămî- 
nii vor înCepe între-

cerile din „Cupa O- 
limpia" care progra
mează tot la Paring 
și Predeal probele al
pine 
dul.

și respectiv ton-

(Agerpres)

C£a de-a 3-a ediție a „Cupei 
Africii" la fotbal a început la 
Addis Abeba cu disputarea în
tâlnirii dintre echipele Etiopiei 
și Tunisiei. Fotbaliștii etio
pieni au cîștigat cu scorul de 
4-2 (2-2). Joi în cel de-al doi
lea meci, R.A.U. va juca cu 
Uganda.

P E S CURT
• Patinoarul de mare alti

tudine Medeo de la Alma Ata 
găzduiește un concurs al ce
lor mai buni viteziști sovietici. 
O remarcabilă performanță a 
obținut în prima zi campionul 
olimpic Evgheni Grișin, care a 
parcurs 500 m în 4O”5/ÎO. A- 
cesta este cel mai buh rezul
tat din lume înregistrat în ac
tualul sezon. Al doilea timp 
după Grișin l-a realizat Ra
fail Graci — 41”l/10.

• Argentineanul Carlos Lar- 
riera a dștigat pentru a doua 
oară maratonul nautic de 61

km. disputat pe rîul Pârând, 
între orășele Santa Fe și Co- 
ronda. El a parcurs distanța în 
llh 20’. Cunoscută înotătoare 
daneză Greta Anderson s-a 
clasat pe locul doi — 20h 15’, 
iar argentineanul Gifungi pe 
locul trei.

• Potrivit săptămînalului 
sportiv „Caicio e ciclismo 
illustrate", clasamentul celor 
mai bune echipe europene de 
fotbal pe anul 1961 ar avea 
următoarea configurație : 1-2 : 
U.R.S.S., Austria; 3. Anglia;

4-5 R. S. Cehoslovacă, Spania; 
6. Iugoslavia ; 7. R. P. Ungară; 
8. Italia; 9. R. F. Germană ; 
10. Elveția.

• Pe patinoarul Sokolniki 
din Moscova s-a disputat în
tâlnirea amicală de hochei pe 
gheață între echipele selecțio
nate de tineret ale orașului 
Moscova și R. S. Cehoslovace. 
Hocheiștii sovietici au repurtat 
victoria cu scorul de 7-2 (3-0, 
2-2, 2-0). Au marcat Fomenkov 
(2), Zdarcev, Kutelev, Rîjov, 
Kuzmin, Bulatov, respectiv 
Klapaci și Kuna.

„Am cunoscut ce nu vor mai cunoaște 
Ace a ce în urma mea s-or naște,
Căci am trăit cînd se sfărîmau cătușe, 
Cînd se făceau împărății cenușă..."
Gulerul alb, răsfrînt, al fetei încadra un 

chip tînăr. îneît partea întîi a poeziei con
trasta ciudat șî tulburător cu recitatoarea ei. 
în schimb unitatea se refăcea pe deplin, 
odată cu apariția luceafărului roșu în frun
tea stemei Republicii Populare Romîne :

„In țara unde dragostea de muncă 
E cea mai sfîntă-a omului poruncă”

înd a fost anunțat că i-a venit 
rîndul să recite, Dan Cătălinoiu. 
un tînăr jovial căruia, se vede 
bine, îi place să rida, a decla
rat stînjenit:

— Vedeți, eu fac parte din
brigada artistică și, firește, îmi place să recit. 
Astăzi citesc însă o poezie care nu e „în 
genul" care mi-e familiar ; o să caut însă să 
mă apropii de semnificația dorită de autor. 
II voi ruga însă, ca, după aceea, să-mi în
drepte eventualele greșeli.

După care a anunțat titlul și autorul: 
„Descoperirea patriei" de Niculae Stoian. Nu 
se știe a cui emoție a fost mai mare, a re
citatorului că e controlat de cel care a gîndit 
versurile rostite de el, sau a poetului că, 
lîngă el cineva face „proba de foc" a reușitei 
sau nereușitei sale. în orice caz^ aplauzele 
s-au împărțit între amîndoi.

Poeții au recitat și ei din lucrările proprii. 
Nicolae Tăutu a dat citire poeziei „Mărțișor 
1946“ închinată unei activiste de partid ucisă 
de dușmanii poporului într-un moment cînd, 
prin lupta eroică a comuniștilor soarele abia 
începea să-și reverse lumina înnoitoare în 
viața noastră. Semn al izbînzii poetice, în 
sală domni desăvârșita tăcere ca un moment 
de reculegere în memoria unei ființe dragi 
și apropiate.

Cît despre Niculae Stoian el a mărturisit, 
spre bucuria ascultătorilor, că va da glas ul
timei sale producții literare și primului său 
rod poetic pe anul 1962, versurile intitulate 
„Fișă personală”. E un portret succint al 
cîntărețului unor zile „care devin istorice 
chiar de la prima ceasului bătaie" și care, 
în largă gesticulație lirică, de tip maiakov- 
skian, enunță :

„Adresa mea : Pămîntul, a treia după Soare 
Pe largul comunismului prospect (...) 
Mi-afirm apartenența la cei ce știu s-asude, 
Cu fiece suflare mai mult al lor rămîn.
Iar cele mai apropiate rude : 
Membrii Partidului Muncitoresc Romîn. 
Dorința mea supremă și-ndrăzneață, 
Ca gravitatea atrăgîndu-mă mereu : 
Să pot adeveri cu propria mea viață 
Statutul de partid — statutul meu".

uriul a apreciat că reprezentanții 
utemiștilor din sectorul 8 s-au 
prezentat deosebit de bine, pre- 
miindu-i. Premiile au constat, 
bineînțeles, în volume de ver
suri. Neîndoielnic, recitările vi

itoare, la prilejuri care nu vor întîrzia să se 
ivească, vor dovedi o creștere a măiestriei. 
Pînă atunci, concurenți și spectatori, toți 
„numai urechi" după cum se spune, au fost 
martori, îneîntați, la niște scurte recitaluri 
poetice. Interpreți: cunoscuții actori Silvia 
Popovici și Florin Piersic. Răspunzînd cu 
dragoste invitației, ei s-au încadrat în tema 
joii tineretului, recitind alături de tinerele 
muncitoare din operele poeților noștri. Obiș- 
nu.iți, seară de seară, cu tăcerea încordată a 
sălii de spectacol, ei au mărturisit aici că nu 
sînt „imuni" în fața emoției; erau mișcați 
și acest lucru a fost imediat receptat cu 
simpatie de cei care, de o vîrstă cu ei, sînt. 
ca și ei, îndrăgostiți de arta rostirii frumoase 
a unor versuri frumoase...
- Ia să vedem, tovarăși din sală, cum stăm 

cu lecturile noastre poetice. Sau dacă vreți, 
cu memoria. Utemlsta Magda Crăciun, una 
dintre organizatoare, zîmbi și continuă. Voi 
citi cîte un scurt fragment din cîteva poezii, 
să zicem o strofă -— și vă voi ruga să-mi 
spuneți autorul și titlul poeziei. După care 
a și început:

„Partidul e-n toate; e-n cele ce sînt f 
Și-n cele ce mîine vor rîde la soare ; / E-n 
holda întreagă și-n bobul mărunt, / E-n prun
cul din leagăn și-n omul cărunt, / E-n viața 
ce veșnic nu moare.

O mînă s-a ridicat — cineva era gata să 
răspundă. Poftim.

— Este prima strofă din poezia lui George 
Lesnea, intitulată „Partidului". Răspunsul 
exact al Măriei Hurdilă de la sectorul 1 sti- 
mulă imediat participarea sălii. Cînd Măria- 
na Parseșel auzi începutul următor :

„Intrâți, intrați pe porțile de aur, / Că 
le-ați văzut cîndva numai în vise. / Intrâți, 
intrați pe porțile de aur, / C-ați stat în lan
țuri, între porți închise” J, știu numaidecît că 
este vorba de o poezie de Al. Andrițoiu, al 
cărei titlu este „Porțile de aur". Iar Geor- 
geta Oprescu continuă întreaga poezie a iui 
Mihai Beniuc închinată partidului, de în
dată ce i se aminti cea dintîi strofă :

„Ești calea ce-o găsește omul, / Pierdut în 
codru fără urmă; / Ești prin deșert, deodată, 
pomul, / Cînd setea pe drumeț îl scurmă". 
Drept care juriul aprecie că i se cuvine și 
Georgetei Oprescu un premiu.

n cît timp s-au desfășurat toate 
acestea ? Nimeni nu a stat leu 
ochii pe ceas. Stăpînă absolută 
pe timp și pe inimi a fost, în 
această după-amiază, poezia. Du
pă ce programul s-a încheiat,

după ce s-au risipit și ultimele acorduri ale 
muzicii care îi poftise pe tineri la dans, s-a 
petrecut ceva ciudat. Cu totul pe neobser
vate, fără ca paznicii să-i acorde biletul de 
voie absolut necesar rămînerii după program 
în incinta fabricii, cineva a rămas ihai de
parte între zidurile luminoase. A doua zi, 
vineți, a treia zi, sîmbătă, și în toate zilele 
de lucru de aci înainte, băieții și fetele a- 
cestea, creatoare de modele^ croitorese, tri
coteze, au simțit în imediata apropiere a lo
cului de muncă o prezență diafană, nu mai 
palpabilă decît ar fi o rază de soare, la fel 
ne neprețuită ca și ea. Și această prezență 
discretă îi ajuta în felul ei să lucreze parcă 
mai bine, parcă mai frumos sau, ceea ce era 
la fel de însemnat, să se bucure mai mult 
cînd de sub mîinile lor lucrul ieșea fără de 
?usur.

Era — ați ghicit — poezia.

|UI i astfel, după confesiun 
debuturi promițătoare îi

confesiuni lirice și 
în arta re

citării, atmosfera caldă a după- 
amiezii de poezie era pregătită 
pentru desfășurarea concursu
rilor.

Rugăm pe reprezentanții celor două 
sectoare în întrecere să se prezinte în fața 
juriului. (Juriul avea o componența cu certă 
calificare : poeți și actori). Trei fete din sec
torul 6 și trei fete din sectorul 8 căutau în 
sală privirile încurajatoare ale tovarășilor, 
suporteri tăcuți într-o competiție gingașă. 
Rodica Popovici de la sectorul 8 a început, 
puternic, cu o voce sonoră, atentă însă la 
inflexiuni, versurile poetului Ion Bănuța :

INFORMAȚIE
în sala Casei prieteniei to- 

mino-sovietice A.R.L.U.S., tov. 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
S.R.S.C., a ținut marți după- 
amiază conferința „Comunis
mul instaurează pacea pe pă- 
mint".

Conferința a fost audiată cu 
deosebit interes de un mare 
număr de oameni ai muncii.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Salt spre glorie: Patria, I. 

C. Frimu, Alexandru Sahia, 
N. Bălcescu ; Tom Degețelul : 
Republica, București, Gh. Do- 
ja, Libertății; Cinci zile și 
cinci nopți: Magheru, E. Pa
vel, Volga ; Nu e loc pentru 
animale sălbatice: V. Alec- 
sandri, Alex. Popov, Donca 
Simo; Agentul X 25 î Lumi
na, 30 Decembrie; Secerișul 
verde: Maxifh Gorki; Flăcări 
în taiga: Central, înfrățirea 
între popoare, 16 Februarie; 
Porto Franco: Victoria, V. 
Roaită ; Ultimul meu tango : 
Tineretului; Castelul din bas
me : Timpuri noi; Fata cu 
chitara: 13 Septembrie ; So
sește circul: Cultural, M. E- 
minescu; întîlnire pe cablu: 
8 Martie, Miorița; Vîntul s-a 
oprit în zori: Grivița; Circul 
fără cupolă : C-tin David; Po
veste despre o fată: Unirea, 
Munca, Olga Bancic ; Caidul: 
Flacăra: Pentru 100.000 de
mărci î T. Vladimirescu, Rai-

dul vărgat: Popular; învie
rea : Moșilor; Austerlitz: 23 
August; Zece pași spre răsă
rit : I. Pintilie; Vîrsta dificilă: 
Floreasca; Pînze purpurii: G. 
Coșbuc; Copilul trupei: G. 

Bacovia ; Doctorul din Bothe- 
now : Drumul serii; Alexandr 
Nevski: Aurel Vlaicu ; Două 
vieți: B. Delavrancea.

TELEVIZIUNE
16,00 : Emisiunea pentru clu
burile din întreprinderi. Din 
cuprins: Telejurnalul săptă- 
mînii; Cum realizăm econo
mii ; „Metode de vopsire în 
industria constructoare de 
mașini" ; Protecția muncii în 
exploatările forestiere; Muzi
că ușoară interpretată de for
mația instrumentală condusă 
de Petre Munteanu; Muzică 
populară romînească în exe
cuția formației condusă de 
Victor Predescu.

Începînd de marți 23 ianuarie
la Cinematograful „Patria"
VA PILA NOUL FILM ROMINESC

S-A FURAT O BOMBĂ

O producție a studioului cinematografic 
„București"

Scenariul și regia : ION POPESCU GOPO 
Imaginea: ȘTEFAN HORVATH 
Muzica: DUMITRU CApoianu

CU :
IURIE DARIE, EUGENIA BALAURE, JEAN DANESCU, 
LILIANA TOMESCU, HARALAMBIE BOROȘ. PUIU CA- 

LINESCU, OVID TEODORESCU, TUDOREL POPA
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M VĂZUT 0 URĂ PROSPERĂ"
Participants la sesiunea Biroului F.M.T. D.

îșî împărtășesc impresiile din țara noastră

U.R.S.S.: Fotografia de mai 
jos înfățișează un aspect 
dintr-una din secțiile Uzinei 
de mașini electrice „Elec- 
trosila S. M. Kirov" din Le
ningrad. Brigada condusă 
de comunistul Kudriașev, 
bobinează un turbogenera

tor de 200.000 kW
n tînăr din Chile 
îmi spunea că de 
fiecare dată cînd 
pășește pe conti
nentul european îl 
năpădesc impre

siile unui peisaj nou, întru- 
•cîtva neobișnuit pentru el. 
Dar ajungînd într-o țară so
cialistă simte o emoție cu mult 
mai puternică. Nu mai este 
vorba doar de satisfacția tu
ristică, ci de bucuria 
noaște o lume cu 
nouă, de a vedea cu 
ce înseamnă practic 
mul.

Gîndurile acestea mi le re
lata Patricio valdes, re
prezentant al Tineretului Ra
dical din Chile, după un scurt 

, itinerar parcurs prin țara 
noastră, împreună cu alți 
participanți la recenta sesiune 
a Biroului Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

— Fără o falsă politețe, vor
bind foarte sincer, cred că zi
lele petrecute în Romînia au 
fost deosebit de interesante — 
ne-a declarat el. Cu acest pri
lej am găsit — prin interme
diul faptelor de viață — un 
răspuns complet la întrebă
rile pe care mi le puneam pri
vind realitatea socialistă.

Patricio Valdes ne relatea
ză despre popasul pe care l-a 
făcut la centrul școlar profe
sional al uzinelor „Steagul 
roșu” din Brașov. Se gîndea a- 
tunci la țara sa - Chile.

— In Chile avem multe bo
gății dar economia noastră 
este dirijată de monopolurile 
din S.U.A. Ne lipsesc cadrele 
calificate de care are atîta ne
voie economia națională. Cită 
deosebire față de situația din 
Romînia populară. Aci există 
toate condițiile pentru pregă
tirea de cadre calificate, pen
tru deplina lor folosire în pro
ducție. După ce am vizitat ate
lierele, am întîlnit un băiețaș. 
L-am întrebat ce vrea să facă 
în viitor. Mi-a răspuns cu o 
mîndrie sinceră, profundă: 
„Vreau să mă fac muncitor*’. 
Era în această emoționantă 
mărturisire o dovadă a înaltei 
prețuiri a muncii în regimul

de a cu- 
adevărat 
ochii săi 
social is-

socialist, a faptului că munca 
nu-1 mai înrobește pe om ci îl 
înalță.

Patricio Valdes continuă :
— încerc să-mi rememorez 

impresiile. Intr-adevăr, am 
văzut multe lucruri impresio
nante. Am reținut dragostea de 
cultură a poporului și condi
țiile pe care masele le au spre 
a-și însuși cultura. Am văzut 
progresul industrial al țării și 
viața înfloritoare a satului ro- 
minesa. Am văzut o țară

fieprosperă așa cum visez 
și țara mea. Mărțuris- 
m-au impresionat pu 
realizările socialismul si.

KARIN YTTERGREN a ve
nit din Suedia ca reprezenta
tă a organizației Tineretului 
Democrat. Ea este pentru pri
ma oară in țara noastră :

— Sint incintoU de primire* 
ce mi s-a făcut, de căldura cu 
care am fost înconjurați și de 
viața nouă a tineretului și 
poporului romin pe care am 
putut sâ o cunoaștem. Vreau 
să exprim recunoștință prie
tenilor romini pentru grija eu 
care au asigura» buna desfă
șurare a lucrărilor sesiunii Bi
roului F^I.T.D. Pină acum 
cunoșteam Rominia din cele 
citite. Cele văzute au întrecut 
insă toate așteptările mele. A- 
veți un tineret vesel, optimist, 
încrezător in viață, care are 
toate posibilitățile de dezvol
tare. Aveți o țară înfloritoare.

NOURI ABDUL RAZZAK 
HUSSAIN, secretar general al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, se află pentru a treia 
oară in țara noastră.

Alături de eroica 
Cubă!

HAVANA 16 (Agerpres). — 
în ajunul conferinței de la 
Punta del Este, popoarele din 
America Latină acționează cu 
hotărîre în vederea deiucării 
planurilor urzite de Departa
mentul de Stat al S.U.A. îm
potriva libertății Cubei.

In Cuba se fac pregătiri in
tense în vederea celei de-a 
doua Adunări naționale ge
nerale a poporului cuban — 
răspunsul său la complotul 
anticuban pus la cale în le
gătură cu conferința de la 
Punta del Este. în întreaga 
țară au loc mitinguri în ve
derea pregătirii acestei adu
nări. Pretutindeni au apărut 
inscripții care cheamă pe toți 
cetățenii la adunare. Au fost 
organizate trenuri speciale 
pentru transportarea cetățe
nilor din provinciile Pinar 
del Rio, Matanzas, Las Villas 
etc. Centrul revoluționar sin
dical al oamenilor muncii din 
Cuba și alte organizații din 
țară au dat publicității decla
rații care cheamă la vigilen
ță împotriva planurilor impe
rialismului S.U.A.

Totodată, reprezentanți din 
diferite țări ale Americii La
tine sosesc la Havana în ve
derea Conferinței reprezen-

tanților popoarelor latino- 
americane în apărarea Cubei.

In Argentina diferite orga
nizații politice continuă să dea 
publicității declarații care 
condamnă conferința de la 
Punta de’. Este.

In Chile, după cum rela
tează ziarul -EL SIGLO* au 
loc mituituri ale studenților 
sub tocndte: .Cuba — i*. 
yankeii — n h și .Trăiască 
revoluția cabană*. O organi
zație populară, alcătuită din 
locuitori ai suburbiilor mun- 
citoreșxi ale orașului Santiago 
și ale altor orașe a dat publi
cității o declarație in care 
condamnă apropiata conferin
ță de la Punta del Este.

In Ecuador. VICTOR ZU
NIGA, președintele Confede
rației muncitorilor din Ecua
dor. a declarat că organizația 
pe care o conduce sm. ui 
principiul neintervenției și al 
autodeterminării și se opune 
conferinței de la Punta del 
Este. In declarația Unfcmti ti
neretului revoluționar dm E- 
cuador se arată că xuvermxl 
ecuadorian și poporul dm E- 
cuador și-au exprimat !n mod 
limpede» poziția in spr.jurul 
principiilor autodeterminării 
și neintervenției

LA RELUAREA LUCRĂRILOR SESIUNII 
ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.Colonialiștii portughezidin nou pe banca acuzaților

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— Portugalia duce în Angola 
o politică de pace și de îm
păcare intre rase — a decla
rat la 16 ianuarie de la tri
buna O.N.U, fără să clipeas
că din ochi, delegatul Portu
galiei.

Această declarație, care a 
răsunat ca o insultă adusă 
victimelor terorii portugheze 
și întregii opinii publice mon
diale. a fost făcută în cursul 
dezbaterii problemei asupra 
situației din Angola. Delegații 
ta cea de-a 16-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. au 
trecut la dezbaterea acestei 
probleme chiar în prima zi 
după reluarea lucrărilor se
siunii. Delegaților li s-a pre
zentat spre examinare rapor
tul subcomitetului O.N.U. pri
vind situația din Angola. Din 
acest subcomitet fac parte re
prezentanții Boliviei. Daho
mey. Malalei. Sudanului și 
Finlandei Deși acest raport 
voluminos a fost întocmit in
tr-un stil obiectivist. totuși el 
conține multe date documen
tare care dovedesc în mod 
grăitor ce politică duce de 
fapt guvernul dictatorului Sa
lazar împotriva poporului an
golez. care luptă pentru inde
pendență.

Cauza principală a răscoa
lei din Angola, se spune in ra
port. este adevărata nemulțu
mire larg răspindită, precum 
și naționalismul crescînd. Din 
cauza dezordinilor serioase, a 
măsurilor represive, crunte, 
și a încălcării drepturilor o- 
mului, situația din Angola 
este apreciată ca o amenința- 
re serioasă pentru pacea și 
securitatea internațională. In 
raport se subliniază că popu
lația băștinașă a Angolei este 
lipsită de drepturi elementa
re, că ea trăiește în condiții 
de mizerie și sărăcie și nu 
are nici măcar apă potabilă. 
In țară bîntuie boli groazni
ce. in special lepra, tubercu
loza. malaria și boala somnu
lui. Cu toate acestea în An
gola există numai 270 de me
dici la o populație de A500.000 
oameni!

In încheiere subcomitetul 
reecmardă măsuri destul de 
bHnde pentru ^rezolvarea paș
nică a probâemeî Angolei*. A- 
ceste recomandări propun să 
se realizeze uj reformă radi
cală a țegrilațăc și <d-r.ir.is- 

.sâ se elaboreze 
vederea pregătirii

teritoriului pentru autocondu- 
cere și pentru înfăptuirea 
dreptului la autodeterminare’'.

Reprezentantul Brazii ei. Al
fonso Arinos, care a luat cu
vântul după delegatul Portu
galiei. a subliniat că situația 
in Angola este critică și se 
înrăutățește pe zi ce trece.

La ședința din 16 ianuarie 
a Adunării Generale a OJi.U. 
delegațiile Bulgariei și Polo
niei au depus un proiect de 
rezoluție cu privire la situa
ția din Angola. Rezoluția con
damnă in mod hotărit ..exter
minarea în masă a populației 
băștinașe a Angolei și alte re
presiuni sălbatice ale autori
tăților coloniale portugheze 
împotriva poporului Angolei"

Rezoluția confirmă în mod 
solemn dreptul poporului An- 
golei la autodeterminare și in
dependență. cere încetarea re
presiunilor. cheamă Comitetul 
special creat in conformitate 
cu rezoluția celei de-a 16-a 
sesiuni pentru traducerea în 
viață a Declarației cu privire 
la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor colonia
le, sâ dea cea mai mare aten
ție problemei acordării inde
pendenței Angolei

Delegatul Portugaliei, Ga
rin. a părăsit sala de ședin
țe. refuzînd în mod ostenta
tiv să participe la aceste dez
bateri ale Adunării Generale.
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A. I. Mikoian 
a sosit 

în Republica Mali
BAMAKO 16 (Agerpres) - 

TASS transmite : Răspunzînd 
invitației guvernului Republi
cii Mali, la 16 ianuarie A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., a so
sit la Bamako, venind de la 
Accra.

Un atac provocator 
al colonialiștilor olandezi
DJAKARTA 16 (Agerpres). 

— O forță aeronavală olande
ză compusă dintr-un distrugă
tor, o fregată și un număr de 
avioane a lansat la 15 ianua
rie un atac neprovocat împo
triva unei unități a marinei 
Republicii Indonezia, cuprin- 
xind eiteva torpiloare care e- 
fectuau o misiune obișnuită de 
patrulare în dreptul insulelor 
Aru, la sud de Irianul de vest. 
Intr-an comunicat dat publici
tății de generalul Ahmed Jani, 
șeful statului major al grupu
lui de trupe Indoneziene pen
tru eliberarea Irianului de 
vest, se arată că navele indo
neziene _s-au apărat cu dirze- 
me*. Nu se cunosc încă rezul
tatele ciocnirii care a avut loc.

Intr-o declarație făcută zia-

dificul-

EUGENIC OBIL\

a președintelui S. L. J

din Haiti
Suferințele poporului

riștilor, generalul Jani a ară
tat netemeinicia afirmațiilor 
din sursă olandeză că unități
le indoneziene escortau o forță 
de invazie. El a scos în evi
dență că aceasta constituie o 
încercare stîngace de a masca 
o acțiune ostilă premeditată și 
a comunicat că guvernul indo
nezian va depune o plîngere 
la O.N.U.

Luînd cuvîntul în fața co
misiei însărcinate cu transpu
nerea în viață a ordinului 
pentru eliberarea Irianului de 
vest, președintele Sukarno a 
declarat că, în lumina atacu
lui neprovocat al forțelor aero- 
navale olandeze, vor fi luate 
măsuri pentru a se urgenta la 
maximum constituirea unei 
puternice forțe de eliberare.

Postul de radio Djakarta 
care a difuzat declarația pre
ședintelui Sukarno, a declarat 
că peste trei milioane de indo
nezieni s-au oferit să facă par
te din corpul de voluntari pen- 

eliberarea Irianului de

Sesiunea O.
HAVANA 16 (A- 

gerpres). — La 15 
ianuarie și-a înche
iat aici lucrările 
Sesiunea Comitetu
lui Executiv al Or
ganizației Interna
ționale a Ziariștilor 
(O.I.Z.). Timp de 
trei zile, partici- 
panții la sesiune au 
discutat problemele 
actuale ale mișcării 
ziaristice . interna
ționale. In dezbate
rile pe marginea 
rapoartelor prezen
tate de secretarul 
general al O.I.Z. 
Jiri Meisner (asu
pra activității O.I.Z.) 
și de profesorul 
Juan Onorato din 
Chile (despre obiec
tivitatea și veridici-

tatea informării), 
reprezentanții orga
nizațiilor ziariștilor 
din diferite țări au 
subliniat în unani
mitate creșterea in
fluenței O.I.Z. în 
rîndul lucrătorilor 
din presă și radio 
din întreaga lume.

Totodată ei au 
demascat organele 
reacționare de presă 
care publică infor
mații false în scopul 
ațîțării „războiului 
rece", intensificării 
încordării interna
ționale.

Delegații la sesiu
ne au condamnat cu 
o deosebită putere 
propaganda calom
nioasă anticubană

f
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dusă de presa impe
rialistă

Comitetul Execu
tiv al O.I.Z. a hotă- 
rit în unanimitate 
să acorde premii in
ternaționale ziaris
tului Cio En Su din 
Coreea de sud (post
mortem), președin
telui Uniunii Ziariș
tilor din R.D.G., 
Georg Krauss, pro
fesorului facultății 
de ziaristică de la 
Universitatea din 
Santiago (Chile), 
Juan Onorato.

Comitetul Execu
tiv al O.I.Z. a hotă- 
rît să convoace cel 
de-al V-lea 
al O.I.Z. în 
brie 1962 
dapesta.

Congres 
septem- 
la Bu

La tratativele de la Geneva

Poziția obstrucționistă 
a puterilor

GENEVA 16 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 16 ianua
rie, la Palatul Națiunilor, sub 
președinția reprezentantului 
Marii Britanii, Michael 
Wright, a avut loc cea de-a 
350-a ședință a Conferinței ce
lor trei puteri în problema în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară.

Primul a luat cuvîntul șeful 
delegației S.U.A., Charles Ste
ele. Delegatul american a ex
pus răspunsul oficial al guver; 
nelor S.U.A. și Marii Britanii 
la propunerile Uniunii Sovie
tice din 28 noiembrie 1961.

Sensul răspunsului anglo-a-

occidentale
la aceea

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — După o întrerupere de 
o lună și jumătate, în seara 
zilei de 15 ianuarie la Was
hington a avut loc o nouă con
ferință de presă a președinte 
lui S.U.A., J. Kennedy. In 
cadrul ei, principala atenție a 
fost acordată problemelor si
tuației interne și politicii eco
nomice a S.U.A.

La începutul conferinței de 
presă, președintele a făcut o 
declarație în care s-a ocupat 
de lipsa de cadre științifice 
și . tehnice în Statele Unite. 
Kennedy a subliniat câ lipsa 
de cadre științifice și tehnice 
în S.U-A. constituie una din 
cele mai critice probleme care 
stau în fața țării și stîrnește 
o îngrijorare tot mai mare.

Pe cînd în anul 1951 facul
tățile de fizică ale universi
tăților din S.U.A. au fost ab
solvite de 19.600 de studenți, 
în anul 1960, deși populația 
țării a crescut considerabil în 
ultimii zece ani și deși a cres
cut colosal nevoia de oameni 
calificați în acest domeniu, nu
mărul persoanelor care au ab
solvit aceste facultăți s-a re
dus la 17-100. în anul 1951 ști
ințele biologice erau studiate 
de 22.500 studenți, iar în anul 
1960 - abia de 16.700 studenți. 
Incepînd din anul 1957, numă
rul celor înscriși la instituțiile 
de învățămînt superior pentru 
științele tehnice s-a micșorat 
mereu și a ajuns de la 
269.000 la 240.000 persoane.

Răspunzînd unei întrebări, 
președintele Kennedy a recu
noscut că numărul medicilor 
râmîne de asemenea cu mult 
în urma necesităților popula
ției americane și că guvernul 
american întîmpină tot mai 
mari dificultăți în asigurarea 
asistenței medicale pe scară 
națională.

------------------------------------

In ce privește situația eco
nomică a Statelor Unite, răs
punzînd întrebărilor puse, pre
ședintele Kennedy și-a expri
mat îngrijorarea în legătură 
cu eventualitatea repetării 
grevei muncitorilor oțeLar. din 
1958, care a durat lit zile. 
In acest sens, presa *- 
meri cană a semnalat în ulti
mele zile că și marile soctecăn 
americane se pregătesc pentru 
o asemenea eventualitate 
cînd mari cantități de oțet

De asemenea, preșrd—tele
Kennedy a subliniat 
ta tea rezolvării probii 
venită cronică a rurplusurU-cr 
agricole.

tratativele de la Geneva

Uni.

VIENTIANE 16 (Agerpres). — 
Grupul de la Savannaket nu mr 
face nici un secret din intenția sa 
de a sabota convorbirile care ie
rnează să aibă loc la Geneva in
tre cei trei prinți leofieni.

Potrivit aprecierii agenției
ted Press International, .je pare 
că Boun Oum a torpilat în —oc 
virtual proiectata întîlnire... înainte 
chiar de a fi plecat spre Ge
neva*.

Agenția anunță că adresîndu-se 
„Adunării naționale* din Vientiane 
la 13 ianuarie, Boun Oum a de
clarat că nu intenționează să se 
alăture sau să participe la discu
țiile cu privire la formarea unui 
guvern de coaliție. El a a*ătat în 
continuare că prințul Suvarma 
Fumma trebuie să renunțe la în
cercările sale de a forma un ase
menea guvern și să Înștiințeze pe

•eoee _acsu . că «ș» oeoine 
—eroe-_ încred**iat.

Agende Frwce ^■esse —sns- 
mrie că 3o_n Oj-r e •ece'e’ »- 
cesf fiere h 14 îanuar« n mo- 
menM dnd părăsea Vienhane, 
îndrepftndoae spre Geneva.
O importanta victorie 
a trupelor patriotice 

laoțiene
XIENG KVANG IC (Acer- 

preș). — După cum se anunță 
din Laos, la 12 ianuarie 
trupele patriotice laoțiene 
și-au restabilit controlul a- 
supra importantului ounct 
militar Moong Boon din pro
vincia Luanx Prabang și au 
lichidat două batalioane ale 
trupelor rebele în această re
giune.

mbosodorul S.U^4. 
i» Republica Haiti 
s-a văzut recent 
pus intr-o situație 
neplăcută. în pre
zența lui, președin- 
țări, Francois Du- 

a criticai, lucru cu to-
* crerref 
tier,

tiU neobișnuit, politica S.U.A. 
față de țările slab dezvoltate. 
El nu și-a putut ascunde de
cepția in legătură 
tele „ajutorului" 
pentru țara sa.

De ce oare este 
domnul Duvalier ?

cu rezulta- 
american

decepționat 
Punem a- 

ceastă întrebare pentru că nu 
stă in firea președintelui Re
publicii Haiti să „critice" pe 
proprii lui ștăpini, mai ales că 
tocmai datorită „ajutorului" 
S.U-A-, el reușește să se men
țină in fotoliul prezidențial. Se 
pare că lui Duvalier, in pre
zent acest „ajutor" nu-i mai 
este suficient. Este bine cunos
cut faptul că datorită dolarilor 
americani, in Haiti funcționea
ză și este întreținut un vast a- 
parat polițienesc, precum și o 
armată care nu au altă meni
re decit de a reprima lupta 
maselor populare pentru o

viață mai bună. Cu toate aces
tea, unealta Washingtonului se 
plinge că îi merge din ce în 
ce mai rău. De ce ? Pentru că 
în ciuda terorii și a reprimări
lor, lupta maselor populare 
crunt exploatate se intensifi
că, amenință să măture regi
mul falimentar al clicii lui 
Duvalier. Iar Duvalier este ne
mulțumit de „ajutorul" pe care 
îl primește din partea S.U.A. 
în lupta pentru înăbușirea as
pirațiilor maselor populare. De
sigur că Washingtonul nu poa
te rămine surd la o asemenea 
„critică" și în consecință Du
valier va primi noi puști, mi
traliere și gloanțe spre deplina 
lui satisfacție și recunoștință.

Haiti este o fără mică (su- 
prafafa 27.7f>0 km pătrafi; 
populafia 3.500.000 locui

tori) așezată în inima mării Carai
bilor. De la descoperirea de către 
Columb (1492), rînd pe 
teritoriu a căzut pradă 
tilor spanioli (în 80 de 
exterminat complet 
băștinașă indiană), apoi colonia
liștilor francezi, iar în 1915 a fost

rînd acest 
colonialiș- 
ani ei au 
populafia

Tratative pentru acordarea 
independenței 

Guyanei
LONDRA 16 (Agerpres). - 

Ministerul Coloniilor din An
glia a anunțat că în luna mai 
a.c. la Londra va avea loc 
conferința în problema acor
dării independenței Guyanei 
Britanice.

Comentînd aceasta știre, ob
servatorul politic al ziarului 
„Daily Express" arată că a- 
ceasta reprezintă o victorie a 
tacticii lui Cheddi Jagan, pri
mul ministru al Guyanei Bri
tanice. După cum se știe, cu 
o lună în urmă, Cheddi Ja
gan a fost la Londra pentru 
a cere ca țării sale să i se a- 
corde independența la 31 mai 
1961. Ministrul Coloniilor, 
Maudling, a respins această 
cerere. Atunci Jagan, în pofi-

ocupat de S.U.A. a căror colonie 
a devenit de fapt.
* In Haiti, industria este ca și 
inexistentă, iar în agricultură, prin
cipala ocupație a locuitorilor, sînt 
practicate cele mai primitive me
tode de muncă. Un grup de pri- 
vilegiați care nu reprezintă de- 
cît 10 la sută din populația to
tală stăpînește aproape întregul 
teritoriu al țării. Economia țării 
se află la cheremul marilor mo
nopoluri americane ca „United 
Fruit". S.U.A. au monopolizat și 
comerțul exterior al Republicii 
Haiti.

Datorită jugului nemilos al mo
nopolurilor americane, poporul 
Republicii Haiti duce o viață 
foarte grea, plină de mizerie. Ță
ranii, care formează 95 la sută 
din totalul populației țării, suferă 
din greu de foame. O bună parte 
dintre ei sînt nevoiți să-și pără
sească și palma de pămînt pe care 
o mai au și devin iobagi ai ma
rilor latifundiari. în folclorul hai
tian au o mare circulație persona
jele numite „zombii", adică 
morți aduși la o stare de roboți, 
care lucrează fără încetare și fără 
a avea nevoie de hrană. Nici că 
se putea o imagine mai sugestivă
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Britanice
da protestelor Angliei, a 
transmis această problemă 
Comitetului de tutelă al 
O.N.U. Un număr de 15 țări, 
mai ales din Africa și Asia, 
au pregătit un proiect de re
zoluție care cere guvernelor 
Marii Britanii și Guyanei 
Britanice să reia imediat ne
gocierile pentru a fixa data 
acordării independenței acestui 
teritoriu.

Comitetul de tutelă a ho- 
tărît să recomande Adunării 
Generale să amîne examinarea 
proiectului de rezoluție pînă 
la reluarea sesiunii, la 15 ia
nuarie.

Guvernul englez a acceptat 
să reia negocierile fără să mai 
aștepte reluarea sesiunii.

a condițiilor gre
le în care tră
iește țăranul din 
Haiti. Puțini co
pii ating vîrsta 
maturității. 30 la 
sută mor înainte 
de a împlini un 
an. Cît privește 
„instruirea" celor 
rămași în viață 
este semnificativ 
faptul că 80 la 
sută dintre copii 
nu merg la școa
lă, îngroșînd ast
fel rîndul analfa- 
beților, care se 

ridică la un procent 
sută din întreaga populație (cel 
mai mare procent din întreaga A- 
merică Latină).

Cu sprijinul direct al imperia
liștilor americani, clica lui Duva
lier a instaurat în țară o cruntă 
teroare. Sute de patrioți care 
luptă împotriva regimului despo
tic zac în închisori. Ei sînt supuși 
unor groaznice torturi sau pur și 
simplu asasinați. Corespondentul 
ziarului „NEW YORK TIMES" în 
Republica Haiti descrie astfel si
tuația din această țară : „Activiști 
sindicali, profesori universitari care 
protestează și al}i cetățeni care 
se opun regimului sînt izgoniți 
din fără. Mulfi zac în închisori și 
dispar... Zeci de învățători califi
cați, agronomi și funcționari de

merican se rezumă 
că propunerile sovietice sînt 
inacceptabile pentru Occident. 
Reprezentantul american a 
prezentat apoi două variante 
ale propunerilor anglo-ameri- 
cane. Potrivit primei variante, 
se propune să fie reluată în 
discuție vechea propunere a- 
mericană cu privire la con
trolul internațional asupra ex
periențelor cu arma nucleară, 
control care să permită state
lor occidentale să desfășoare 
o largă activitate de spionaj 
pe teritoriul Uniunii Sovietice. 
A doua variantă a propuneri
lor este de a întrerupe lucră
rile conferinței celor trei pu
teri, punînd problema sistemu
lui de control asupra expe
riențelor cu arma nucleară în 
discuția Comitetului pentru 
dezarmare al celor 18 state, 
care urmează să-și înceapă lu
crările la 14 martie.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, S. K. Țarapkin, și-a 
exprimat regretul că guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii au 
respins, fără a discuta, propu
nerile constructive și realiste 
ale guvernului sovietic și, în
deosebi, propunerea referitoare 
la sistemul de control asupra 
încetării experiențelor nucle
are în atmosferă în spațiul 
cosmic și sub apă cu ajutorul 
mijloacelor naționale de care 
dispune fiecare țară. Respin- 
gînd această propunere S.U.A. 
și Marea Britanie au confir
mat temerile popoarelor lumii 
că refuzînd să discute propu
nerile sovietice puterile occi
dentale intenționează să conti
nue cursa înarmărilor nucle-

de 89,9 la stat au fost destituiți de clica lui 
Duvalier. Mulfi dintre acești spe
cialiști au fugit din fară“.

Cu toată teroarea instaurată în 
țară, masele populare din Haiti 
n-au încetat nici un moment lupta 
împotriva jugului monopolurilor 
americane și a slugilor sale — 
clica lui Duvalier.

în aceste zile poporul, tinere
tul haitian își intensifică totodată 
acțiunile de solidaritate cu eroi
cul popor al Cubei libere, cu 
lupta sa dreaptă pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare. Masele 
populare din Republica Haiti văd 
în poporul cuban un exemplu 
ce le însuflețește în lupta împotri
va regimului terorist al lui Du
valier.
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