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hntru încheierea 
cu bune rezultate 

a anului școlar
este puțin timp, 
elevii, împreună 
cu profesorii lor, 
vor face bilanțul 
unui an de școa
lă. Pentru ca a- 
cest bilanț să fie

rodnic, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, factorii 
răspunzători de bunul mers al 
activității școlare — profeso
rii, organizațiile U.T.M., părin
ții — au colaborat îndeaproa
pe pe parcursul întregului an 
de învățămînt, sprijinindu-i pe 
elevi să învețe bine, să dobîn- 
dească o pregătire temeinică 
la toate materiile. în mare 
majoritate, elevii, pătrunși de 
sentimentul datoriei patriotice 
de a învăța bine, răspunzînd 
prin fapte condițiilor de învă
țătură și de viață create de 
partid, de întregul nostru po
por, se pregătesc cu seriozi
tate, își însușesc cultura la 
nivelul cerințelor societății 
noastre socialiste, muncesc 
zi de zi pe băncile școlilor și 
la locurile de practică, obțin 
rezultate mereu mai bune. în 
fața lucrărilor trimestriale, a 
examenelor pe care unii din
tre ei le au de susținut, elevii 
silitori trăiesc emoția împli
nirii și confirmării străduin
ței lor. Zilele care ne mai des
part de încheierea anului șco
lar vor fi zile de muncă și 
mai intensă, zile care este ne
cesar să fie folosite din plin 
pentru ca numărul elevilor cu 
note bune și foarte bune să 
fie predominant. Acordînd în
semnătate lecțiilor recapitu
lative, cadrele didactice din 
unele școli au stabilit te
mele pentru recapitulări. 
Aceste teme sînt dezbătute în 
comisiile metodice și comuni
cate din timp elevilor. Sînt și 
profesori care au luat iniția
tiva de a organiza lecții reca
pitulative în întreprinderi, la 
muzee, pentru ca elevii să în
țeleagă și să-și însușească mai 
bine unele noțiuni. Cadrele 
didactice din cele mai multe 
școli dovedesc multă grijă 
pentru buna desfășurare a te
zelor, pentru eșalonarea judi
cioasă a acestora.

Elevii claselor a VII-a și a 
XI-a și cei din ultimul an al 
școlilor profesionale sînt în 
centrul atenției școlilor. Ei au 
de pregătit materia din anul 
curent precum și examenele, 
au de parcurs, deci, o etapă 
grea. Pentru ei se organizează 
consultații, meditații, cercuri 
de pregătire, cadrele didactice 
sînt tot timpul în mijlocul 
lor, îi ajută, îi sfătuiesc.

Organizațiile U.T.M. și de 
pionieri, pe baza indicațiilor 
plenarei C.C. al U.T.M. din apri
lie a.c. concentrează acum în
treaga lor atenție asupra sar
cinii de a-i antrena pe elevi 
Ia o bună pregătire, de a-i 
ajuta în organizarea timpului

în această perioadă, trebuie să 
fie mai bine pregătite, să se 
desfășoare operativ. în adună
rile generale, organizațiile 
TJ.T.M. vor pune în dezba
terea utemiștilor probleme le
gate de pregătirea lor școlară, 
vor analiza activitatea fiecă
rui utemist în vederea pregă
tirii tezelor și recapitulărilor, 
a examenului de maturitate. 
Aceste adunări să constituie 
un util schimb de experiență 
privind cele mai bune metode 
de studiu, de organizare a 
timpului liber.

Organizațiilor U.T.M. din 
școli le revine sarcina ca, prin 
activitatea de zi cu zi din a- 
ceastă perioadă, să sprijine 
efectiv antrenarea elevilor Ia 
un studiu serios, perseverent. 
Birourile U.T.M. de an și de 
clase sînt chemate să sprijine 
profesorii și diriginții în mo
bilizarea elevilor la meditații 
și consultații, în desfășurarea 
activității grupelor de învăță
tură, să vegheze la buna des
fășurare a activității elevilor 
din internate.

Colectivul să-și spună cuvin- 
tul, combativ și exigent, față 
de acei elevi care se pregătesc 
superficial, să le arate cum să 
învețe pentru a se ridica Ia 
nivelul elevilor bine pregătiți. 
Fiecare elev să simtă că este 
răspunzător de felul cum în
vață colegul său, să-I ajute, 
întrajutorarea tovărășească, 
colegială, care a dat de-a lun
gul anului școlar frumoase re
zultate, trebuie să se desfă
șoare cu mai mare eficacitate. 
Elevii care au rămas în urmă 
Ia învățătură să simtă mus
trarea aspră a colegilor, dar 
și ajutorul lor concret în cla
rificarea unor probleme mai 
grele.

Elevii claselor a VZI-a și a 
XI-a, precum și ci din ulti
mul an al școlilor profesionale 
și tehnice se află în aceste 
zile în pragul ab.oi viril. Ei 
au nevoie de un ajutor sub
stanțial în organizarea stu
diului, în pregătirea lecțiilor 
la zi și recapitularea materiei 
pentru examen. Este o impor
tantă datorie a organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri să spriji
ne profesorii in buna desfășu
rare a activităților organizate 
pentru elevii acestor clase.

După examene, fiecare ab
solvent va îmbrățișa o profe
siune. Mulți elevi au hotărît 
cu chibzuință ce profesiune 
să-și aleagă. Ajutați de școală, 
de părinți și organizația
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700 de tone 
laminate peste plan

Siderurgicii Uzinei „Oțelul roșu" desfășoară 
o vie activitate pentru sporirea indicilor de 
utilizare a agregatelor. Pentru a utiliza cit 
mai deplin capacitatea mărită a zonei de în
călzire, colectivul laminorului de platine a 
introdus in exploatare la începutul acestei 
luni o garnitură de cilindri cu calibrajul îm
bunătățit, care a permis ca laminarea plati
nelor să se facă prin 9 treceri față de 11 cîte 
erau necesare înainte. Reducerea numărului 
de treceri prin cajă dă posibilitate colectivu
lui să folosească mai bine capacitatea utila
jelor. Sporind cu 6 la sută indicii de utilizare 
intensivă a laminorului s-a ajuns la folo

sirea mai deplină a timpului de lucru. în ace
lași timp s-au redus rebuturile de prelucrare 
la 0,05 la sută față de 0,25 la sută coeficientul 
admis. Această perfecționare tehnică s-a apli
cat și la laminorul de tablă subțire, și astfel și 
la acest laminor s-a redus numărul de tre
ceri cu 5-6. în perioada 1-15 mai sarcinile de 
plan ale secției au fost depășite cu 700 de 
tone de laminate. Fruntaș în întrecere este 
schimbul doi condus de maistrul Matei Uher 
și șeful laminator Martin Lochner.

V. BOAKIU

îngrășăminte chimice
mai multe, mai bune, mai ieftine

■
 ucrările Sesiunii extraordinare a Marii Adunări

Naționale, consacrată măreței victorii a poporu
lui nostru — terminarea colectivizării agricul
turii — au fost urmărite îndeaproape de munci
torii, inginerii și tehnicienii Uzinei de îngră
șăminte chimice de la Valea Călugărească. în 
fața acestei uzine ca și a altora unde se lucrează 

pentru agricultură stau sarcini sporite. Agricultura noastră 
socialistă are nevoie de cit mai multe îngrășăminte, mai 
bune și mal ieftine, pentru ca rodul ogoarelor să fie tot mai 
bogat. Despre sarcinile ce revin uzinei în această privință, 
ne-a vorbit tovarășul MIHAI DUMITRESCU, inginer șef al 
Lzinei de îngrășăminte chimice din Valea Călugărească.
— In primele 4 luni ale a-

• nului — ne-a declarat tovară
șul inginer șef — planul pro-

• ducției globale a fost îndepli
nit în proporție de 106,1* la

j suta, totodată realizîndu-se 
: peste plan 454.000 de lei eco

nomii. Aceasta constituie, 
cred, o garanție că sarcinile 
pe care le avem vor fi reali
zate și pc viitor în întregime.

La noi, principalul producă
tor de îngrășăminte este secția 
de superfosfați. Ea a dat peste 
plan 2500 de tone de super- 
fosfat din cele 6000 de tone

cît reprezintă angajamentul 
anual. Rezultatele se datoresc 
unei mai bune organizări 
a producției, roadelor în
trecerii socialiste care a cu
prins întregul colectiv de 
muncă. Se datoresc, de bună 
seamă, și înfăptuirii unor 
eficiente măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru moderniza
rea instalațiilor, pentru in
troducerea ' tehnicii noi. Prin 
automatizarea dozării apa- 
titei, de exemplu, a sporit 
cu~ 15 la sută capacitatea de 
măcinare a fosforitelor și a

crescut productivitatea muncii 
cu circa 12 la sută.

Aș vrea să subliniez că în 
aceste zile întregul colectiv al 
uzinelor este continuu preo
cupat de găsirea celor mai 
eficace posibilități pentru creș
terea producției, că în consfă
tuirile de grupă sindicale, 
muncitorii vin cu propuneri în 
acest sens. Și aceasta reflectă 
înțelegerea deplină de către 
colectiv a sarcinilor mari care 
ne revin pe baza hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.M.R. și a 
Sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale din apri
lie 1962.

— Ce ne puteți spune 
despre munca pentru îm
bunătățirea continuă a ca
lității îngrășămintelor ?

— Am obținut și în această 
direcție succese însemnate. In 
medie, am realizat un conți
nut de 17,5—17,8 la sută pen- 
taoxid de fosfor față de

16,5—16,8 la sută cît s-a obți
nut în anii anteriori. Oamenii 
și-au îmbunătățit munca, a 
crescut spiritul de răspundere 
pentru „marca fabricii“. S-a 
realizat sincronizarea dozării 
materiilor prime, s-au montat 
două poduri rulante pentru a 
se asigura vînturarea repeta
tă a produsului în timpul de
pozitării lui etc.

Aș putea spune însă că ceea 
ce am făcut pînă acum con
stituie doar un început. Avem 
în față sarcini foarte mari. 
De aceea luăm măsuri pentru 
ca să ne organizăm mai bine 
munca. Anul acesta ne-am 
propus să producem o formă 
superioară de superfosfat, su- 
perfosfatul granulat. Superio
ritatea constă în aceea că el 
poate fi introdus în sol cu aju
torul mașinii de semănat în 
rînduri, odată cu semințele. 
Asta înseamnă că se asigură 
împrăștierea uniformă a su- 
perfosfatului și utilizarea sa 
mai bună. Mai trebuie adăugat 
și faptul că el are aciditate

șl umiditate scăzută față de 
superfosfatul praf.

— Cum apreciați con
tribuția pe care o aduc 
tinerii, alături de vîrstnici, 
la îndeplinirea sarcinilor 
de pian, despre proble
mele cărora trebuie să 
Ic acorde ei în viitor mai 
multă atenție?

— Fără îndoială, la succe
sele uzinei noastre o contribu
ție însemnată au adus, ală
turi de ceilalți muncitori, și 
tinerii mobilizați de organiza
ția U.T.M. Tinerii noștri sînt 
harnici, inimoși, buni gospo
dari. Ei se străduiesc, urmînd 
exemplul comuniștilor, să fo
losească experiența acestora, 
să lucreze mereu mai bine, 
cu mai mult spor. Aș vrea 
să-i evidențiez pe cei mai 
buni, pe maistrul de schimb 
Gheorghe Trașcu, de pildă,

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a 3-a)
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Utilaje de înaltă 
tehnicitate 

intrate
în funcțiune 

la Baia Mare
Recent, la Uzinele mecanice 

de mașini și utilaje miniere 
din Baia Mare au intrat în 
funcțiune noi utilaje de înaltă 
tehnicitate, printre care cio
cane electropneumatice, ma
șini de găurit și alezat orizon
tal, strunguri paralele mari 
etc. Asemenea utilaje au mai 
fost puse în funcțiune în ul
tima vreme și la Uzinele 
„Unio“ și întreprinderea „1 
Septembrie14 din Satu Mare și 
altele. Acest fapt a contribuit 
la creșterea capacității de pro
ducție și a înlesnit extinderea 
unor procedee tehnologice îna
intate de lucru.

(Agerpres)

-----O-----

Tot mai multe 
materiale 

de construcții
întreprinderile de industrie lo

cală contribuie în măsură tot 
mai mare la asigurarea necesită
ților de materiale pentru noile 
construcții ce se ridică în țară.

Folosind mai bine capacitățile 
de producție, lucrătorii industriei 
locale din regiunea Hunedoara 
au livrat șantierelor, în primele 
patru luni din acest an, cu a- 
proape 20 la sută mai multe că
rămizi, țigle, prefabricate din 
beton șț alte materiale față de 
aceeași perioadă a anului 1961.

Creșterea volumului de con
strucții în regiunea lași a impus 
și dezvoltarea corespunzătoare a 
producției de materiale de con
strucții. De la începutul anului și 
pînă acum, întreprinderile de in
dustrie locală au trimis, peste 
plan, șantierelor de locuințe mai
mult de 3.000 m.c. nisip, mari
cantități de balast, 30.000 buc.
plăci de teracote și alte mate
riale.

de studiu, a grupelor de întra
jutorare etc.

Organizațiile U.T.M. sînt 
chemate să sprijine și mai pu
ternic pe profesori în reali
zarea tuturor sarcinilor ce re
vin școlii în această ultimă 
etapă a anului școlar. Este ne
cesar ca și în această perioa
dă, să se evite supraîncărcarea 
elevilor cu activități extrașco- 
lare, să nu se reducă ni
mic din timpul destinat stu
diului, pregătirii tezelor și 
examenelor. Adunările gene
rale de organizație, precum și 
informările politice organizate

Pagina a 2-a:
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Noi linii de înaltă tensiune
Ieri, colectivul de 

muncă al întreprin
derii regionale de 
electricitate Mara
mureș a dat în 
funcțiune o nouă li
nie de înaltă tensi

(Agerpres)

une de 15 kilovolți, 
Seini-Negrești. Du
pă Baia Mare, 
Satu Mare, Că
rei, Seini, Tg. Lă- 
puș, comuna Ne
grești, centrul raio
nului Oaș este cea

de a șasea locali
tate importantă din 
regiunea Maramu
reș racordată la 
sistemul energetic 
național.

V. MOINEAGU

Masuri privind asigurarea 
protecției muncii

Pe șantierele Ministerului 
Industriei Construcțiilor au 
fost luate anul acesta noi mă
suri în vederea asigurării pro
tecției muncii.

Au fost înzestrate șantierele 
cu noi aparate și dispozitive 
de semnalizare pentru preve
nirea accidentelor. Construc

torii au primit echipament de 
protecție specific muncii pe 
șantier.

Numai în primul trimestru 
au fost cheltuiți pentru pro
tecția muncii aproape 4 mi
lioane lei.

(Agerpres)

jn timpul liber, tinerii de la Combinatul chimic din Borzeșfi participă cu însuflețire la ac
țiunile de munca patriotică pentru înfrumusețarea combinatului lor.

Magazine 
moderne

Recent, în regiunea Eanat au 
fost deschise 7 magazine moderne 
pentru desfacerea produselor in
dustriale și alimentare. Printre a- 
cestea se află un magazin alimen
tar cu autoservire construit la 
parterul unui nou bloc din Bocșa, 
magazinul model pentru produse 
de cafea și dulciuri deschis la 
Timișoara, un magazin de articole 
de metal la Arad și un bufet „Ex
pres" la Reșița.

(Agerpres)

Expoziția studenților
Studenții Facultății de arte 

plastice din cadrul Institutului 
pedagogic de 3 ani — Cluj au 
organizat o expoziție de pic
tură, sculptură și grafică cu 
lucrările lor. Temele abordate 
în compoziții, redau cele mai 
seînnificative aspecte din via
ta cotidiană nouă. Iată doar 
cîteva dintre cele mai reușite 
lucrări : „Colectiviștii" (N. 
Gheorghe), „Peisaj cu noi lo
cuințe (I. Munteanu), „în ate
lierele C.F.R." (D. Cioca) „Ti
neri la muncă patriotică” (C. 
Gyurka), ș.a. Portretele de 
muncitori, colectiviști, realiza
te de Eva Nuridsani, A. Bec- 
zasy, I. Lenk au fost de ase
menea apreciate de vizitatori.

TRAIAN POP 
student

Buciumeanu Simion și Mustafa 
Vasile sînt fruntași în produc
ție. Zi de zi ei depășesc pla
nul de producție cu 15-20 la 
sută, și dau numai piese de 
cea mai bună calitate. Cei doi 
prieteni sînt acum 
noscuți în Uzinele
toare-Brașov, unde lucrează.

Foto: I. CUCU

bine cu- 
de irac-

Mase plastice
în construcția de nave

Căptușelile interioare, par
doselile și alte părți ale na
velor executate la Uzinele me
canice din Turnu Severin se 
fac în prezent din mase plas
tice. Se obține astfel a calita
te superioară și un aspect plă
cut al finisajului interior al 
vaselor și se realizează totoda
tă economii însemnate. în pri
mele 4 luni din acest an, a- 
ceasta a contribuit la reduce
rea prețului de cost al navelor 
cu peste 160.000 de lei.

Folosirea maselor plastice 
se extinde și în alte întreprin
deri din regiunea Oltenia. La 
Uzina „Electroputere", de pil-

dă, unele piese de la transfor
matorii de măsură, colectoare
le al temători lor de putere mi
că etc. se toarnă în forme din 
mase plastice. Ciclul de tur
nare se reduce astfel la jumă
tate, iar piesele sînt mai ief
tine și mai rezistente decît 
înainte.

Prin întrebuințarea maselor 
plastice în această întreprin
dere au fost rezolvate și alte 
probleme tehnice ca, de exem
plu, asigurarea funcționării 
mașinilor electrice în condiții 
diferite de climă.

(Agerpres)

Adunarea activului U.T.M. din Capitală
Congresului Comsomolului

iercuri după-amia
ză s-a desfășurat 
într-o atmosferă 
caldă, entuziastă o 
adunare închinată 
celui de al XIV- 
lea Congres al 

Comsomolului leninist, aduna
re la care au luat parte acti
viști ai C.C. al U.T.M., ai co
mitetelor orășenesc și regional 
U.T.M. București, ai comite
telor raionale U.T.M. din Ca
pitală. Adunarea — care a 
a avut loc la Casa de cultură 
a tineretului din raionul Tu
dor Vladimirescu, a fost des
chisă de tovarășul Nicolae Po
pescu, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești.

Cu mult interes a fost as
cultată expunerea pe care to
varășul Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., a 
făcut-o în legătură cu lucră

rile Congresului Comsomolu
lui. Vorbitorul a arătat că lu
crările Congresului Comsomo- 
lului s-au desfășurat în condi
țiile în care poporul sovietic 
luptă pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., pentru construirea 
orînduirii celei mai înaintate 
— a comunismului.

La chemarea P.C.U.S., tine
rii sovietici și, în primul 
rînd comsomoliștii, muncesc 
cu abnegație pentru reali
zarea în practică a uria
șelor sarcini ale construcției 
comuniste. Activitatea Comso
molului a fost canalizată spre 
educarea prin muncă a tine
retului, spre participarea con
cretă și activă în toate dome
niile economiei naționale, pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor planului de 7 ani. 
Tinerii muncitori, alături de

tovarășii lor mai vîrstnici, 
luptă pentru creșterea conti
nuă a productivității muncii, 
pentru îmbunătățirea califi
cării lor, pentru ritmicitatea 
producției, pentru producția 
cea mai bună din lume etc. 
Cu participarea efectivă a com- 
somoliștilor numai în ultimii 4 
ani au fost construite peste 300 
de mari obiective industriale 
printre Care 48 de furnale și 
cuptoare, 34 de laminoare, secții 
de laminoare și laminoare de 
țevi, 95 de întreprinderi chimi
ce, s-au montat 5.000 de km de 
conducte de gaze și țiței, s-au 
construit și electrificat 13.000 
de km de cale ferată. Noi ca
pacități de producție au fost 
date în folosință la combina
tul metalurgic Magnitogorsk,

(Continuare în pag. a 3-a)



Hotărîri
ife excepțională 
însemnătate

m citit cu multă 
satisfacție Hotă- 
rirea Comitetului 
Central al Parti
dului Muncitoresc 
Romin și a Con
siliului de Mi

niștri al Republicii Populare 
Române, privind dezvoltarea 
și îmbunătățirea învățămin- 
tutui agricol. Atât nouă cu- 
dretor didactice, cit și elevi
lor noștri, ni s-au umplut ini
mile de bucurie. Această hotă- 
rîre dovedește încă a dată gri
ja partidului pentru ridicarea 
învățămîntului agricol pe o 
treaptă superioară, la nivelul 
înalt al cerințelor agriculturii 
noastre socialiste. Școala in 
care lucrez nu este o școală 
agricolă. Ea se află insă la 
sat. De aceea, atît nouă, 
cadrelor didactice de aici, cit 
și elevilor noștri ne revin 
sarcini importante in munca 
pentru transpunerea tn viață 
a acestei hotărîri. Prin pre
darea obiectului „Agricultura.** 
în școlile de cultură generală 
de 8 ani din mediul sătesc, 
elevii vor primi cunoștințe 
temeinice despre sol și agro
tehnică, despre îngrășăminte- 
le agricole și folosirea lor 
rațională, despre cultura ce
realelor, horticultura și crește
rea plantelor, despre creșterea 
animalelor și mașinile agri
cole și despre organizarea 
producției agricole. In felul 
acesta, odată cu terminarea 
celor 8 clase de cultură gene
rală, ei vor putea să lucreze 
mult mai bine în gospodăria 
colectivă, vor putea să urme
ze diferite școli profesionale 
pentru a deveni specialiști in 
agricultură.

Deosebit de importante sint 
prevederile asupra îmbinării 
organice a predării obiectului 
„Agricultura* cu munca prac
tică a elevilor în producție, in 
gospodăria colectivă sau in 
gospodăria agricolă de stat. în 
lumina acestei prevederi. în
treaga activitate pe tărimul 
legării de viață a școlii din 
mediul sătesc, va fi ridicată pe 
p treaptă superioară. Vom fo
losi’ din plin experiența acu
mulată pînă acum în acest do
meniu pentru ca pornind de la 
ea, să ne îndeplinim cu cinste 
sarcina trasată de partid.

Ne.am străduit ca. pe lingă 
cunoștințele de cultură gene
rală, să le transmitem elevilor 
noștri și cunoștințe de agri
cultură, îndrumindu-i totodată 
ca după absolvirea celor 7 
clase să urmeze școlile pro
fesionale agricole, să meargă 
să lucreze în gospodăria co
lectivă. De altfel, marea majo
ritate a elevilor noștri sint 
fii de colectiviști și au îndrăgit 
munca pe ogoare.

Conducerea școlii, luind le
gătura cu consiliul de condu- 
'cere al gospodăriei colective, 
a stabilit ca o mare parte din 
orele de cunoștințe agricole 
și de științe naturale să 
se desfășoare în cadrul gos
podăriei. $i asta în așa 
fel îneît elevii să ia parte 
la cît mai multe lucrări agri
cole, începînd de primăvara, 
de timpuriu și pînă toamna.

în primăvara aceasta, elevii 
noștri au plantat la gospo
dăria ........................ ~ ’
ha cu 
timp, 
gospodăriei, brigadierii, șefii 
de echipă le-au dat îndrumări, 
le-au explicat ce trebuie făcut, 
cum trebuie făcut, de ce așa 
și nu altfel.

In școala noastră funcțio
nează și „Cercul micilor natu- 
raliști" la care sint înscriși 
peste 70 de elevi. El este con
dus de tovarășii profesori 
de științe naturale și, în afară

de temele legate de cgricxl- 
tură care se disecă p? bază 
de refera*. ix cadrul cercului, 
s-a luat hotărirea os eievii să 
ia parte o dară sa* de doua 
ori pe săpcăr-.;id Ic "Ra^es î« 
sectorul zootehnic al gospodă
riei oaiecfcrv. De acord 
conducerea gospodăriei. ei 
fost repartizați pe Tiwgd 
mai buni îngrijitori de amt 
le pentru ca acrsrx « le poc- 
lâ împărtăși din cunosrâueae 
lor de specializate.

Lucrul in gospodăria colec
tivă, in mijlocul coiectivișâ- 
lor are două aspecte foarte 
importante. Mai iutii, elects 
pot căpăta multe cunoț^nțe 
de agricultură direct dxr. pro
ducție, din experiența celor 
mai buni eoUrtiriști sau a ce
lor mai buni muncitori d.« 

In al doilea rind. fa ie- 
Iul acesta ei indrâpesc o sea
mă de meserii din agriculturi 
către care mulți dintre ei ip 
vor îndrepta pașii mai ftrzuL.

De altfel, pentru a dezvo.-.z 
dragostea elevilor fată de 
munca in agriculturi, noi aut 
mai prevăzut și ake aczmtățx. 
Așa. de pildd. l-am ehe^nct «x 
de mult rit mijtoevl eierdor 
pe torcrdșui președinte al goe- 
podâriei eoiecczve cere ies 
vorbit acestora despre dezvol
tarea gospodăriei țî cit ce im
portant este ea ei să ««seso- 
că in pospodăna coiecssed w: 
tirziu, după ce vor te* mize 
școala eiemeatară. d^pâ ce 
vor absolv: cursurile îcouSo- 
profesionale agricole sex 
Institutului agronomic. / 
dată, tovarășul iuginer Nie 
Mârgtneanu ie-a vorbii despre 
frumusețea meseriei sale âe\ 
agronom, despre marile 
facții pe care le are muncind 
direct in producție.

Organizația U.TAf. din școa
lă și din gospodăria coLectizi 
ne ajută mult la orpzmzcrea 
unor astfel de activități. De 
pildă, noi am prevăzut ca la 
una din adunările ptoaiereșîi 
să rină st le rorbeasad pco- 
nierilor și școicrUor tovarășul 
Vasile Bai^, unul dintre tine
rii mulgători fruntași din gos
podăria colectivi r. tovarășul 
Ion Potcoavă, unul dintre co
lectiviștii fruntaș, care lu-

eși reprezintă doar 
un aspect ai strân
sei și necesarei co
laborări dintre fa
milie. școală și

-a c a Șea
- M_rgu' 
eăoo*e: s a < 
O' d -

Ferestre 
deschise 

spre tehnica
nouă

Pregătiri 
pentru examene

creo2ă t«
Mere perre dis eierri cere 

vor termiM «nri crwîa 7 de
se eu iadiMție spre «griewl- 
tură și murfe&c: dorin
ța să se faeene te școli tehni
ce agricole. Noî ii vom ajste 
să-și tudepi’ 
rin;ă.

succes

- . or’ 
âanixația U.T3L — 
îndrumarea elevilor 

spre profesiunile cele mai potri
vite a dezvoltat anmeroaM fi i»- 
SesMoate forme de activitate co
coni a acestor trei factori.

Acțiunile menite si dea elevi
lor o cit mai jo.ti orientare pro
fesionali in raport cu posibili- 
tițiie hr dt »i ca necesității* 
dezvoltării ecoaomiei naționa!* 
n »e pot redoee la mi sările- car* 
se ian in altimni an de școală 
medie, indiferent cît d* M- 
seroase fi eficiente ar fi aceste

Orientarea profesionali sc rea- 
hzează de-a lungul anilor de 
Koalâ. printr-o activitate edaca- 
tivâ continui. prin antrenarea 
elevilor si-ți formeze deprinderi 
fi obișnuințe de munci, si !»- 
creze efectiv in atelierul fcoiri 
fi în ruină, ălătan de mușcă
tori.

în această direcție, aa r 
portant il are colaborarea

rii practice a elevilor, invitîn- 
du-1 să viziteze atelierele școlii 
precum și expozițiile organizate 
la fiecare sfârșit de an școlar cu 
lucrările executate de elevi, aiu 
reușit să ne asigurăm din partea 
părinților un sprijin temeinic 
ia buna desfășurare a acestor 
activități. Școala noastră a or
ganizat instruirea în producție 
a elevilor la Întreprinderile 
steagul roșu" și „Atelierele de 
automotoare C.F.R.”.

Faptul că părinții 
convinși de necesitatea 
irtiritâti

elevilor, 
acestei 

practice, au sprijinit 
b*aa ei desfășurare, a dus pe de 
• parte la dezvoltarea în rîndul

rite mari centre industriale din 
țară ca Hunedoara, Bicaz, O- 
nești, Bacău, Săvinești etc., ex
cursii cu prilejul cărora elevii 
au cunoscut în mod concret dez
voltarea principalelor ramuri ale 
industriei noastre. Acțiunile a- 
cestea au fost susținute prin 
prezentarea în cadrul ședințelor 
și lectoratelor cu părinții a 
perspectivelor de dezvoltare ale 
orașului și regiunii noastre, sub
liniind domeniile de activitate 
care solicită un număr cît mai 
mare de cadre calificate. Lucrul 
acesta a contribuit efectiv ca pă
rinții, cu sprijinul și sub îndru
marea școlii, să se orienteze

Cuvîntul școlii

agricolă colectivă 50 de 
cartofi. In tot acest 

inginerul agronom al

Lucrare de control trimestrială 
la o clasă a Xl-a a Școlii me
dii „Gheorghe Lazăr“ din Ca

pitală.
Foto: O. PLECAN

leoxcâ ucecxiâ do
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șilftiM MKT.
VER A CONSTANTIN

ȘctMia

Un prim examen al
îmi plac mai multe materii : matematica, fizica, 

geografia, chimia, știinjele naturii etc. De aceea 
mi-a fost greu să-mi aleg știința pe care s-o ur
mez la absolvirea școlii. Adunările organizației 
U.T.M. pe tema (,Ce vreau să devin și de ce', 
referatele și discuțiile purtate în orele de dingen- 
ție m-au ajutat însă să-mi aleg profesiunea. Acut. 
în preajma examenelor, mă pregătesc nțens ia 
fizică și matematică. Vreau să devin profesoară. 
Mă și văd la catedră, deși încă n-am dat nici ma
turitatea. Imaginea muncii de dascăl mă însu: ețe- 

ște în activitatea școlară. Ea îmi va fi călăuza și m 
viața de studentă, mă va îndemna să învăț cu răs
pundere pentru a deveni un bun profesor, un bun 
educator, la nivelul exigențelor școlii noastre so
cialiste.

PAPA MARIA
elevă in clasa a XI-a C
Școala medie nr. 3—Sibiu

★

Mai sint cîleva săptâmini pinS la încheierea anu
lui școlar. Ca orice elev din clasa a Vll-a. m-am 
gîndtt ți eu mult asupra profesiunii pe cere șS 
mi-o aleg. In alegerea meseriei m-au ajutat pă
rinții și școala. în adunările pionierești, la orele de 
dirigentie am discutat de multe ori această temă. 
Am avut și întilniri cu muncitori fruntași și cu elev 
de la școala profesională, am făcut și virile in 
mine și întreprinderi.

Aș'a' am îndrăgit meseria de lăcătuș. Acum mă 
pregătesc pentru examenul de absolvire, apoi voi 
urma școala profesională din Lupeni. Voi deveni 
lăcătuș- -- , meserie care-mi place foarte mult.

KULCSAR ZOLTAN
elev în clasa a Vll-a E

Școala de 8 ani nr, 1—Lupeni

Sin tem patru fii și 
fiice de muncitori — 
Balașav Gheorghe. Du- 
mitrache Simona. An
drei Sofia. Voim Gheor- 
ghe — elevi și ele^e 
în clasa a Xl-a a Șco
lii medii nr. 3^ dia 
București. Ne aflăm in

maturitate.
Am cântărit bine, 

fiecare incatro s-o a- 
pucâm : ne-am gândit 
Ia aptitudinile noastre 
și la necesitățile de ca
dre ale patriei. In afa
ră de părinți, am feat 
sfătuiți permanent de 
tovarășa profesoară di
rigintă. Moraru Nata
lia, am discutat despre 
acest lucru in cadrul 
adunărilor U.T.M. Și 
ne-am botă rit. Ba! «o» 
Gheorghe și Dumitra- 
che Simona, pentru in
ginerie ; Andrei Sofia 
pentru Facultatea de 
fiaico-matematicL, iar 
Voicu Gheorghe. pen
tru Facultatea de co
merț exterior. Unii 
dintre noi (Balașov și 
Dumitra che) am
semnat contracte 
întreprinderi din raio
nul Tudor Vladimires- 
cu unde vom lucra 
după absolvire și care

cu

în

SFATUL
NOSTRU

colegă, este neBotâriti. 
Ea oaeîleaaă intre bio
logie. fizica, farmacie. 
Infhomța părinților, a 
rudelor, a canoacuților. 
eare-i dau sfaturi con
tradictorii. se reflectă 
ia oscilațiile Luminiței 
care, astăzi dă examen 
la biologie, miine la 
farmacie ți, peste două 
zile, la fizică. ȘL dacă 
va continua așa. nu va 
reuși nicăieri. A sosit

și al părinților
alegerea viitoarei profesiuni a 
rieriler atît după aptitudinile 
fi posibilitățile acestora, cît ți 
ia raport cu necesitățile de ca
dre ale •rayalui ți regiunii noa
stre. Ața ae explica faptul eâ.

saaiu Mftri elevi dău ciaaa a 
U-« ar areoteată spre fanslta- 
:zBe de Ttuăr-i fi ludustriah- 
ure-a leuailai din In‘Ut a tul po- 
litehnic din lecaliute. spre spe- 
< talizarra la Cluj. în chimie in
dustrială ți fizice-matetnatici, 
spre țcoli tehnice.

Pentru acoperirea necesarului 
de cadre solicitat de generali
zarea invățămintului de opt ani, 
un apreciabil număr de elevi și 
eleve ți-au manifestat dorința de 
a deveni studenți ai Institutului 
pedagogic. Și părinților, nu nu
mai elevilor, li se vorbește des
pre profilul facultăților, al șco-

Iilor. Școala îi ajută și pe pă
rinți să vadă ce perspective au 
fiii lor în viitor, să cunoască 
condițiile ce le sînt asigurate a- 
cestora în institute, școli tehni
ce și în producție.

Au fost însă cazuri — ce-i 
drept destul de puține — cînd 
școala și organizația U.T.M. au 
trebuit să ducă o 
ținută de lămurire 
părinți care mai 
tendință nerealistă 
orientării profesionale 
lor respectivi. Astfel, dintre ca
zurile recente, amintesc pe eleva 
Rafiroiu Vochița care reușise 
să-și convingă părinții că singu
ra profesiune ce i s-ar potrivi 
ar fi cea de actriță. Diriginta 
clasei, o profesoară cu o boga
tă experiență pedagogică, ne-a 
informat însă că eleva respec-j 
tivă ar avea mult mai mari po
sibilități pentru cariera didac
tică, pentru frumoasa muncă de 
profesoară. Numai după discuții 
mai îndelungate am reușit să 
convingem și părinții elevei de 
acest lucru, iar părinții, înțele- 
gînd sfaturile bune ale profeso
rilor, și-au ajutat fiica să-și 
schimbe hotărîrea. Acum Rafi
roiu Vochița se pregătește cu 
multă însuflețire pentru a reuși 
Ia examenul de admitere în 
Institutul pedagogic.

In perioada aceasta, colabo- 
rareă dintre «coală «î familie pe 
lima orientârii profeaaeaale ce 
concretizează in mobilizarea ac
tivă a elevilor ia cursurile de 
pregătire, în punerea Ia dispo
ziția părinților a întregului ma
terial documentar cu privire 
facultățile
care au 
copiii și 
veghere și 
ții elevilor în aceste săptămîni 
hotărîtoare pentru succesul lor 
la examenele care îi așteaptă.

MARGARETA GĂVANEA
directoarea Școlii medii nr.

„Unirea" din Brașov

muncă sus- 
a anumitor 
vădeau o 
în privința 

elevi-

la
și institutele spre 

hotărît să-și îndrepte 
într-o atentă supra* 
îndrumare a activită-

5

Pentru încheierea cu bune rezultate 
a anului școlar

pcfl. I-aJ

necesitățile de 
Mai sint însă

U.T.M. și de pionieri au o 
mare răspundere în îndruma
rea elevilor spre facultăți, 
școli tehnice și profesionale, 
în dezvoltarea dragostei ele
vilor pentru muncă, a dorinței 
de a lucra nemijlocit în pro
ducție, de a se forma la marea 
școală a muncii, în fabrici și 
uzine, în gospodăriile agricole 
colective. Prin gazete de pere
te, panouri, stații de radioam
plificare, prin discuții indivi
duale, organizațiile U.T.M. au 
posibilitatea să-i ajute pe vii
torii absolvenți să se îndrepte

maturității
*î pentru ea timpul 4 
•e hotărască.

In rfirfh- ne mai a- 
iresdm colegulni noo- 
tn Negulescu MihaL 
talentat la desen, fapt 
p*ntru care vrea sâ ar- 
meze Institutul de ar
hitectura. Dar
cu desenul (deși aces
ta are importanță ho- 
târitoare la concursul 
de admitere) nu se poa
te urma arhitectura. 
Spunem aceasta. pen
tru eâ la celelalte ma
terii. importante pen
tru un viitor student la 
arhitectură colegul no
stru are note la limita 
sau foarte aproape de 
limită. N-ar fi mai 
bine sâ-și aleagă o 
școală tehnică unde 
este nevoie de cunoș
tințele și talentul pe 
care el Ie are la de-

eâsen ? Noi credem 
da!

DUMITRACHE 
SIMONA 

ANDREI SOFIA 
BALAȘOV GHEOR- 

GHE 
VOICU GHEORGHE 
elevi in clasa a Xl-a 

a Școlii medii nr. 39 
— București

Tn orientarea profesională a elevilor un rol im- 
ooriant 11 are organizația U.T.M. în școala noastră, 
$coi a medie din Fetești, s-au organizat în acest 
scoo adunări în care s-au prezentat referate prin- 

e care : „Ce să fiu", „învăț azi bine ca să pot 
■ de folos patriei mîine ' etc. De asemenea, la 
•t s:jr,ea „Vorbește școala noastră" care se trans-
- -e de două ori pe săptămînă, se dau sfaturi în 
ceea ce privește alegerea profesiunii. Ca urmare, 
50 fa sută din rîndul elevilor claselor a Xl-a vor 
-e-ge la facultatea de agronomie, o parte la in-

pedagogic, iar alții la diferite facultăți, chi-
- e geo-geograf e, biologie, medicină, filologie, 
scoli tehnice ,etc.

SILVIA CRĂCIUNESCU 
elevă la Școala, medie 

din Fetești
★

Tn z 'ele sesiunii extraordinare a Marii Adunări 
Ne- o.-ale citeam cu interes ziarele. Sînt elevă în 
casa a Xl-a și, ca orice tînăr din patria noastră, 
particip d n fot sufletul la bucuriile poporului nos- 
îhj pentru marile victorii dobîndite sub conducerea 
pa--;dului. Totdeauna, cu asemenea prilejuri îmi 
spun : Curind voi participa și eu la aceste înfăp- 
iu.r. acum învăț, mă pregătesc pentru ca munca 
mea viitoare să fie rodnică. Așa mi-am spus și în 
aceia zile cînd de la tribuna sesiunii s-a anunțat vic
toria difinitivă a socialismului în patria noastră, la 
orașe și la sate. Profesiunea mi-am ales-o. Sînt ho- 
târîtă să devin medic. Dar știu de pe acum că voi 
deveni un medic al satului. Voi muncii ca oame
nii satului să fie sănătoși, puternici. Doresc să de
vin un medic bun și această dorință mă însufle
țește, mă îndeamnă să învăț, să mă pregătesc bine 
pentru examenul de maturitate și apoi pentru cel 
de admitere în facultate.

DOINIȚA DUMITRACHE 
elevă în clasa a Xl-a C 

Școala medie nr. 4—Brașov

spre 
care 
specialiști pentru acele dome
nii de activitate care au ne
voie de numeroase cadre, do
menii în care ei își vor valo
rifica cel mai bine înclinațiile, 
capacitatea de muncă, talen
tul ; să i ajute să cunoască do
cumentele Sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Na
ționale precum și recentele 
Hotărîri ale C.C. al P.M.R. și 
ale Consiliului de Miniștri 
privitoare la redistribuirea ca
drelor de specialiști din agri
cultură și la dezvoltarea și 
îmbunătățirea învățămîntului 
agricol, pentru ca ei să înțe
leagă mai bine importanța 
muncii în domeniul agricul
turii noastre socialiste, frumu
sețea profesiunilor agricole.

Desfășurînd o activitate sus
ținută, antrenîndu-i pe elevi 
să se pregătească mereu mai 
bine, să-și îndeplinească cu 
răspundere, la nivelul celor 
mai înalte exigențe, sarcinile 
școlare, organizațiile U.T.M., 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, vor da școlii un 
sprijin însemnat în încheierea 
cu succes a anului școlar.

acele școli și facultăți 
pregătesc muncitori și

A'- 
un 

___în 
secție. A privit curios în jur, 
oamenii, mașinile, produsele. 
Acum este în anul III al 
Grupului școlar „Electropu- 
tere“-Craiova. Muncitorii din 
echipa comunistului Haiduces- 
cu l-au înconjurat cu dragoste, 
dîndu-i explicațiile necesare.

— Apostolescu, spune Con
stantin Haiducescu, este un 
băiat foarte bun. Și a început 
să ne explice : execută lucrări 
de categoria 6—7 la dispoziti
vele pneumatice de închidere, 
la dispozitivul selenoidal de 
închidere etc., etc. Montarea 
ventilelor la corpul ventil este 
o lucrare grea, dar elevul 
nostru o realizează în bune 
condiții. Va fi un bun mun
citor.

îndrumarea elevilor pentru 
ca aceștia să deprindă bine 
meseria cunoaște noi și noi 
forme. Ieri, muncitorii l-au 
chemat pe elevul CrețuFlorea 
la ștandul de probă să vadă 
cum funcționează piesele la 
montarea cărora a contribuit 
și el. Aici și-a dat seama de 
calitatea montării. Crețu și 
ceilalți elevi care fac practică 
în această uzină simt, zj de 
zi, ajutorul prietenilor lor 
mai mari.

L-am cunoscut la secția scu- 
lerie pe elevul Nicolae Strîm- 
beanu, matrițer în anul IV. 
Lucrează în echipa ajustoru- 
iui Gheorghe Mogoșan. Ani 
de zile muncitorii s-au ocu
pat de el cu atenție, cu dra
goste părintească. I-au expli
cat operație cu operație, l-au 
inițiat în citirea desenului. 
Azi puțin, mîine puțin, „tai
nele meseriei44 au fost desco
perite. Tot ce acumulaseră 
ani de zile muncitorii,, le era 
dăruit cu generozitate. Rezul
tatele elevilor, formarea lor 
profesională și morală sînt 
prilej de bucurie pentru cei 
care le-au fost „dascăli44. Cînd 
maistrul vorbește despre fap
tul că Strîmbeanu a executat 
o ștanță tăietoare pe care con
trolul tehnic a calificat-o 
foarte bună, simți în glasul 
lui o deosebită mîndrie.

Uzina se dezvoltă de la an 
la an. Tehnica nouă pătrunde 
tot mai mult în toate sectoa
rele procesului de producție. 
Trebuie, deci, ca tehnica nouă 
să fie bine stăpînită. Acest 
lucru l-a înțeles Strîmbeanu. 
Cunoștințele sale sînt multi
laterale și temeinice. ’ 
crează la mașina de găurit 
tot atît de bine ca și ’ 
șina de frezat, realizează cu 
aceeași precizie macheta pen
tru executarea bobinelor de 
transformatori. trasează a- 
samblează sau lucrează la ma
șina de rectificat.

Deteșeanu Dumitru, din a- 
nul IV, lucrează acum, aseme
nea muncitorului Săndulescu 
Dan, la mașina de găurit prin 
coordonate.

Să privești înainte înseam
nă nu numai să năzuiești, ci 
să și înfăptuiești. Mi s-a po
vestit următoarea situație. 
Multă vreme, trasarea fiecă
rei piese se făcea pe mașina 
de trasat optic. Fiecare piesă 
trebuia âșezată, centrată. Asta 
însemna o pierdere de 15—20 
minute.

— Ce zici, Albeanu, l-a în
trebat muncitorul Nicolae 
Gheorghe, poate vom reuși 
noi să facem ceva la mașina 
de trasat prin copiere? Ele
vul Constantin Albeanu și 
muncitorul Gheorghe Nicolae 
au început să caute o soluție. 
Au ajuns la concluzia că un 
șablon atașat Ia mașina de 
trasat prin copiere rezolvă a- 
ceastă problemă. Soluția era 
foarte bună, creștea conside
rabil numărul pieselor execu
tate în aceeași unitate de 
timp. Elevul și „profesorul44 
au izbutit.

Cei 217 
practică la 
putere44 din 
Ies bine noțiunea de tehnică 
nouă. La cursuri și la practică 
ei se străduiesc să-și însu
șească temeinic cunoștințele 
predate. Dumitru Pîslaru, Ion 
Vasile, Tudor Racoviceanuj 
Nicolae Felmaș, Zăvălaș 
Marin și alți elevi se pregă
tesc în secțiile uzinei, sub în
drumarea muncitorilor, învață 
meseria, învață să mînuiască 
agregatele modeme, să aplice 
metodele avansate de lucru.

...11 cheamă Constantin 
postolescu. Era aproape 
copilandru cînd a venit

El lu-

la ma-

elevi care fac 
Uzinele „Electro. 
Craiova au înțe.

LIANA CRÎNGUȚ

O grupă de întrajutorare la Școala serală
de reparat material rulant din lași.



Fruntași
în întreținerea

culturilor
Colectiviștii de la gospodă

ria agricolă colectivă „23 Au
gust" din comuna Foeni, raio
nul Timișoara, folosind din 
plin timpul bun de lucru pen
tru întreținerea culturilor au 
reușit să termine in numai 
cîteva zile prima prașilă la 
sfecla de zahăr, pe o supra
față de 180 ha. Paralel cu a- 
ceastă lucrare ei au plivit și 
o suprafață de peste 400 ha 
culturi de toamnă, iar peste 
1000 ha le-au grăpat. La a- 
ceste lucrări s-au evidențiat in 
mod deosebit tinerii din echi
pa lui Chiriei Boba.

MARIAN ADAM
colectivist

(Urmare dfn pag 1-a)

INFOR

CU HOEARIREA DE A ÎNDEPLINI
SARCINILE CE NE REVIN perior.

Congresului Comsomolului

ocumentele sesiu
nii extraordinare a 
Marii Adunări Na
ționale, 
prezentat 
prilej de 
Gheorghe

Raportul 
cu acest 
tovarășul 

_ Gheor-
ghiu-Dej au o importanță co- 
vîrșitoare pentru dezvoltarea pe 
mai departe a agriculturii noa
stre socialiste. Aceasta explică 
de altfel și marele interes stîr- 
nit în rândurile oamenilor mun
cii, ale tineretului, dorința ace
stora de a cunoaște cât mai bine 
conținutul documentelor.

încă din perioada cînd se des
fășurau lucrările sesiunii extra
ordinare, organizațiile U. T. M., 
îndrumate de organizațiile de 
partid, au popularizat documen
tele în rândurile tineretului. Zia
rele care publicau Raportai to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cuvântările membrilor Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
ale participanților la lucrările 
sesiunii au fost afișate la loc 
vizibil în multe comune, iar în 
organizațiile de bază U.T.M. s-au 
făcut scurte informări asupra 
desfășurării acestor lucrări.

în acea perioadă însă, ma
rea majoritate a tinerilor colec
tiviști participa la terminarea 
lucrărilor agricole de primăvară 
și deci nu s-a putut asigura ci
tirea în întregime și cu toți ti
nerii a documentelor sesiunii. 
Lucrul acesta l-am făcut în pe
rioada imediat următoare. Am 
organizat mai întîi studierea do
cumentelor de către activul co
mitetului raional U.T.M. Cunos
când temeinic Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiune și celelalte cuvântări, 
activiștii au posibilitatea să răs
pundă cu competență tinerilor 
la întrebările puse de aceștia.

Deși în raionul nostru munca de 
întreținere a culturilor este acum 
în plină desfășurare Raportul

tovarășului Gheorxb* Gheorghiu- 
Dej este citit pe rapitefe ia pw- 
zele pe care tinerii le au in 
timpul muncii, dminîca. la că
minele cui; ara le sau la ță
rile roșii. Astfel de mrind. la 
căminul cultural din Sunariaești 
președintele GA.C. a vorbit pe 
scurt tinerilor despre lacrănle 
sesiunii la care a participat, iat 
tovarășa Margareta Corala.

Cum se desfășoară 
în organizațiile U. T. M 
citirea documentelor 
sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări 
National e

membră a biroului______
U.T.M.. a citit din raport. îa cele 
mai multe gospodării colective, 
însă, cum ar fi G-A-C. Birca. ci
tirea documentelor a fost orga
nizată pe grupe U.TJL In multe 
locuri, pentru fiecare grapă 
U.TJL mu orcanuație U.T.M. de 
brigadă s-a stabilit cite un tînăr 
cadru didactic care să citească 
in fața tinerilor. Cel ce partici
pă la asemenea adunări generale, 
poate constata atenția cu care 
tinerii urmăresc citirea documen
telor fie că aceasta se face la 
cîmp în timpul pauzei de prânz, 
ia colțul roșu sau căminul cul
tural.

Iată un exemplu. E amiază. 
Fie aflăm la G.A.C. Greci, pe tar
laua unde lucrează brigada a 
Il-a. Strînși roată în jurul lui 
Gheorghe Mogoșeanu. activist al 
comitetului raional U.T.M., tine
rii ascultă capitolul al II-lea din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Se 
tește rar, cu pauze, pentru

încheierea lucrărilor 
„Săptăminii medicale balcanice*

Miercuri dimineața au con
tinuat lucrările celei de-a Vl-a 
„Săptămîni medicale balcani
ce" în secțiile de chirurgie și 
medicină.

S-a dat citire deciziilor Con
siliului general al Uniunii me
dicale balcanice, luate în șe
dințele din 12 și 16 mai.

Prof. dr. Tevfik Saglam 
(Turcia), vicepreședinte al U- 
niunii medicale balcanice, a 
prezentat moțiunea Consiliu
lui general al Uniunii, primită 
cu vii aplauze de participanțL

A luat cuvîntul dr. J. Ster- 
giopoulos (Grecia), care în nu
mele oaspeților participanți la

i!

ci-
ca

această reuniune și-a expri
mat convingerea că 
mînile medicale
reluate după o întrerupere de 
24 de ani, vor contribui la 
strîngerea legăturilor intre 
medicii din aceste țări, la 
consolidarea păcii în Balcani 
și în întreaga lume.

în încheierea lucrărilor știin
țifice a luat cuvîntul acad. 
Grigore Benetato.

în zilele următoare, partici
pant la această manifestare 
vor face vizite în țară.

„Săptă- 
b ai câni ce",

(Agerpres)

Țara dv. devine 
din ce în ce mai minunată

Declarațiile lui Tomiyuky Takata, deputat 
în parlamentul japonez

fru a vizita și cîteva întreprin
deri : „Semănătoarea", Fabrica de 
confecții și tricotaje, precum și 
Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii“. M-a interesat nu numai 
procesul de producție, dar și com
plexele social-culturale care func
ționează pe lîngă aceste între
prinderi, școli, policlinici, spitale, 
cantine, biblioteci, terenuri de 
sport. După cîte mi-am dat seama 
— a spus Tomiyuky Takata — 
nivelul de dezvoltare al industriei 
este ridicat; pe viitor, el poate 
întrece țările capitaliste cele mai 
înaintate.

Capitala f^rii dv. este un oraș 
foarte frumos, cu clădiri moderne, 
în care se ridică la tot pasul 
construcții noi, un oraș al parcu
rilor. In magazinele orașului, a- 
bundența mărfurilor întrece orice 
așteptare.

Lucrul 
continuat 
Romînia 
orașe și 
dar nici 
va deveni din ce în ce mai minu
nară. Pentru aceasta este însă 
nevoie de pace. Vizitînd Romînia, 
ori unde m-am întâlnit cu munci
tori și țărani, am înțeles că ei 
iubesc pacea și sînt interesați în 
menținerea ei. Pentru strîngerea 
relațiilor între state, a arătat dl. 
Tomiyuky Takata, un rol impor
tant îl au schimburile de vizite, 
precum și schimburile comerciale. 
In ceea ce privește întărirea rela
țiilor romîno-japoneze, activitatea 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, ca și a 
Asociației de prietenie Japonia- 
Romînia este prețioasă pentru am
bele țari.

o vizită de cîteva zile la 
Institutului romîn pentru 
culturale cu străinătatea,

După 
invitația 
relațiile 
Tomiyuky Takafa, deputat în par
lamentul japonez, a părăsit marți 
dimineața Capitala. Inaținte de 
plecare, oaspetele a avut o con
vorbire cu redactorul Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres", 
Sanda lonescu, căreia i-a decla
rat printre altele :

„In calitatea mea de secretar 
general al Uniunii agricultorilor 
din întreaga Japonie, m-au inte
resat foarte mult aspecte din 
agricultura țării dv. In vizitele pe 
care le-am făcut la gospodăriile 
agricole colective și de stat din 
împrejurimile Bucureștiului, am a- 
vut prilejul să constat că acestea 
sînt ingenios organizate, că oa
menii muncesc cu tragere de 
inimă și că sînt mulțumiți, că to
tul este pus la punct ca meca
nismul unui ceasornic. La bunul 
mers al gospodăriilor colective 
contribuie faptul să membrii lor 
știu că drumul pe care pășesc 
este un drum drept, ales cu grijă. 
Cadrele tehnice : ingineri, agro
nomi, mecanizatori, sînt prețuiți 
și stimați, iar fiecare își îndepli
nește munca sa cu multă responsa
bilitate. Mecanizarea agriculturii 
se află într-un stadiu avansat, și 
cred că există și mai mari posi
bilități pentru dezvoltarea ei. 
Mi-am putut da seama că folo
sirea îngrășămintelor în agricul
tură se face pe scară largă ; sînt 
și în această privință frumoase 
perspective de viitor.

Trecînd prin sate, privirea mi-a 
fost atrasă de numeroasele 
case țărănești nou construite.

Am folosit călătoria mea pen-

cel mai important, a 
oaspetele, este că în 

socialismul a învins la 
la sate ; nu există așa- 
o îndoială că țara dv.

_ mda. Celiabinsk, la Uzi
nele din Lipețk.

Organizațiile de Comsomol 
participă activ ia dezvoltarea 
agricofturti. la ridicarea ecc- 
nomicâ a coihczurilor și sov
hozurilor Cu înflăcărare tine
rească au răspuns comsomo- 
listii la chemarea partidului 
de a participa la lupta pentru 
desțelenirea pâmînturilor. Este 
o pagină glorioasă scrisă în 
istoria tineretului sovietic, o 
minunată epopee a muncii 
pașnice, creatoare!

Tovarășul Virgil Trofin a a- 
rătat că cei de al XIV-lea 
Congres al Cocsamclului a 
exprimat hotărârea milioane
lor de comsomoliști, a întregu
lui tineret sovietic de a-și dă
rui toate forțele în hxpta pen- 

dezvoltarea economiei U- 
lii Sovietice, pentru noi 
rese in industrie și agri- 

ulturâ în vederea îndeplinirii 
srcinilor trasate de istoricul

Vorbitorul a subliniat în 
continuare că la Congresul 
Comsomolului s-a acordat o 
deosebită atenție problemelor 
educării comuniste a genera
ției tinere. Rezoluția Congre
sului a subliniat că principalul 
în munca ideologică a Com
somolului constituie aplicarea 
în viață a Programului P.C.U.S., 
înarmarea fiecărui tînăr cu 
mărețul plan de luptă pentru 
victoria comunismului. Orga
nizațiilor comsomoliste li s-a 
trasat sarcina de a educa la 
tineret sentimentul înaltei 
demnități a cetățeanului so
vietic. devotamentul nemărgi
nit față de popor, față de 
partidul comunist și cauza 
comunismului, dragostea față 
de patria socialistă, față 
țările socialiste frățești.

Delegații celor 19.400.000 
comsomoliști au acordat

de

Congres 
P.C.US

de
Q 

mare atenție întăririi pe mai 
departe a marii și puternicei 
lor organizații. La Congres a 
fost adoptat noul statut al 
U.T.C.L. In statut se arata că 
Comsomolul este ajutor de nă-

Meile sâ fie ia(eie»e, 
latrebârile pa*? de tiaeri le rfîr- 
șiîal ledarii fiat lămarrtr cu 
ateatic. pe ia* el râul ta tare r.

lntr-aa a»ad acewăaâtar a fast 
•rțaaizatâ citirea dacwaeatder 
sesioEii e^traardtaare a Marii 
Adunări Ăatiaaaie șl ta cadrul 
SALT- fi GA-S- dia raional 
iru. Coautetal orțcairației de 
bau t.TJL de la S-MT. Strc- 
haia. de pddâ. a a&ipxrat din 
vreme cite • calecție ca taate 
xxxreîe dia tăapal cesiunii pen- 
tra fiecare dia rele 14 grape 
U.TJL din brițăzile de tractoa- 
re. Aici, citire* documentelor ee 
*pr*p-e de afirțit. Se mai pot 
da iacă mai te exemple de felul 
cam unt citite aceste documen
te. toate dovedind același lucru : 
interesai mare stârnit în- rândul 
tinerilor de lucrările istoricei se- 
•tuuii a Marii Adunări Naționa
le, hotărârea tinerilor de a munci 
cu toate forțele și priceperea lor 
pentru ca încă din acest an să 
se obțină pe ogoarele socialiste 
recolte cît mat îmbelșugate.

Miercuri la amiază, membri
Ansamblului de stat de 

oansurî populare al Uniunii 
Sovietice. in frunte cu artistul 
poporului al UJLS.S. Igor 
Moiseev, au făcut o vizită la 
Ministerul Invâțămintului și 
Culturii unde au fost primiți 
de tov. Constanța Crăciun, 
adjunct al ministmiui.

*
Cu prilejul prezenței dele

gației de medici turci la ma
nifestările .Săptăminii medi
cale balcanice-. însărcinatul 
cu afaceri a d-interim al Tur
ciei la București, Zubeyir 
Aker, a oferit miercuri seara 
un cocteil.

Au luat parte Sandu loan, 
adjunct al ministrului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, 
funcționari superiori din Mi- 

Exteme, 
lucrările 

balca-

nisterul Afacerilor 
pyticipmU la 
..Sâbtămîaii medicale 
nice-.

Au fost prezenți șefi 
siunilor diplomatice ale 
balcanice, acreditați la 
rești.

ai mi- 
țărilor 
Bucu-

Miercuri au continuat lu
crările celei de-a doua Con- ■ii,

✓✓

| uține 
dezvăluit, în ultima 
vreme, cu stîta preg
nanță- viața cotidia
nă a Americii de 
azi, ca această po
vestire scrisă și re

gizată de Biiiy Wilder. Calitatea 
principală a .'Apariameniuîui” : 

Fără a ataca direct o temă so
cială majoră (cum a făcui 
curajosul Stanley Krammer în 
„Lanțul”, ori creatorul răscolitoru
lui „AAarty ), resirins in preten
țiile sale la urmărirea peripeții
lor prin care trece un individ 
ciuda; (caracter de erou comic în 
manifestările safe exter-oare, tra
gic in esență) reg.zorj! ajunge să 
generalizeze o lume întreagă de 
vicii și moravuri, o societate ce-și 
împarte cetățenii in două catego
rii distincte: „cei ca<e știu să ia 
și cei care sînt luați”. C. Baxter 
face parte din tabăra ce'or s'3b . 
El e unul dintre zeci'e de mii de 
funcționari mărunți ai une: uriașe 
întreprinderi de asigurare, bucu- 
rîndu-se de o reputație exce'en- 
tă printre șefii care profi‘ă de 
apartamentul său pentru consuma
rea unor aventuri extracoo;uga'e, 
și de o reputație îngroz;toare 
printre vecinii deranjați noapre ce 
noapte de zgomotoasele checuri 
ale presupusului Don Juan. Con
trastul dintre cele două fațete — 
de fapt mai multe pentru că e^oul 
disimulează un timp chiar fate 
de sine însuși — ale personalită
ții lui Baxter prilejuiește o exce
lentă situație comică (inteligent 
valorificată de replica vioaie a 
scenariului bine construit și de in
terpretarea unui iscusit mim: Jak 
Lemmon). Dar nu numai atit. Func
ționarul modest nu e văzut bine 
de șefii săi cu toate că muncește 
conștiincios, decîf în măsura în 
care se lasă șantajat, acceptînd un 
compromis ce pare că nu-i pro
voacă la început decit neplăceri 
banale : un guturai contractat în 
parcul unde e nevoit să doarmă 
pentru că a cedat camera, o dis
cuție neplăcută cu proprietăreasa 
etc. etc. Drama începe din mo-

meniul în care eroul e capabil să 
înțeleagă gravitatea compromisului 
la care tf-a lăsat antrenat nu atit din 
slăbiciune, cît din dorința de a-și 
îmbunătăți condiția existenței. El 
își calculează avantajele^ o primă 
bună, fascinația unei avansări și, 
cu timpul, cine știe? Chiar pălăria 
„tinărului director". Pentru înțe
legerea mai compieiă a, filmului 
nu trebuie neglijată această tră
sătura negativă a personajului co
mic, rezultat al relațiilor din lu
mea capite'.stă. Baxter este pe un 
alt plan una din victimele mitului 
amăgitor al prosperității, mit care 
*i împinge pe erc.i lui Arthur 
Millșr ori Tennesse la sinucidere 
sau declasare. Micul funcț.onar 
de 1a etajul 19 țmfește să ajungă 
mai sus, spre vârful piramidei ad
ministrative. la etajul șefilor pe 
care, servîhdu-i ii îndatorează ast
fel cu avansarea sa. încântarea cu

care își mută el lucrurile, îneîn- 
fare ironizată în film prin pasul 
marțial cu care proaspătul avan
sat străbate cîmpul imens de bi
rouri sub privirile invidioase ale 
colegilor, în sunetele unui marș 
Victorios, ne dezvăluie esența 
personajului, lucind multă vreme 
pentru cei din jur, și chiar pentru 
sine însuși rolul băiatului cumse
cade și fricos ce nu-și poate per- 
mde să-și refuze șefii, Baxter reu
șește să-și amine în fond confrun
tarea cu propria-i conștiință. în 
aceasta 'ez»dă profunzimea erou
lui filmului „Apartamentul”. Bax- 
te- e de două ori victimă a so- 
c e-ă- capitaliste: o dată printr-o 
const,-îngere directă, materială, la 
ca-e e supus salariatul marii în- 
frepr nderi capitaliste, o a doua 
pr - inx uenfa morală (și mai pe
ne. oasă pentru că folosește mij
loace ma: subtile) exercitată de 
acest mit al prosperității indivi-

min-duale care-i creează iluzia 
cincasă a „libertății" de a deveni 
el însuși director. Una din puți
nele personaje mai curajoase ce 
apar în aceasta interesanta mono
grafie a lașităților și aparențele lor 
amăgitoare, Fran (cu toate că și 
ea e gata ia un moment dat să 
capituleze în fața vieții) îl pri
vește o clipă pe tînăruț — pe 
care îl simpatizează de fapt — 
cu dispreț cînd află care este pre
țul avansării sale. Fata nu-l va 
putea iubi pe acest „băiat cum
secade" decîf în clipa în care el 
își recapătă demnitatea, dovedind 
tăria de a refuza să-și mai trans
forme locuința în casă de tole
ranță. Fran se apropie de Baxter 
pentru că simte, în sfîrșit, că în 
el s-a refrezit stima față de sine, 
stima care-| determină să renunțe ' 
la slujba ispititoare și să prefere 
tîrgului cu propria conștiință — 
șomajul.

Cu inteligență, actrița Shirley 
Mac Lane (distinsă la festivalul in
ternațional de la Veneția cu un 
premiu de interpretare) reușește 
să sugereze în afara dramei banale 
a fetei îndrăgostite de un bărbat 
însurat și aspectul — mai evoluat 
— al relațiilor mai profunde din
tre personaje. Bărbatul la care re
nunță ea, este directorul atotputer
nic care dispune cu cinism de a- 
partamentul subalternului său ori 
de sentimentele secretarei, ori de 
ale liftierei modeste. Pe această 
fată simplă n-o poate cumpăra 
însă nici cu bani, nici cu promi
siunea ca divorțează. El își pierde 
pînă la urmă dragostea tinerei 
mîndre și inteligente care, chiar 
dacă nu l-ar fi întîlnit pe Baxter 
ar fi preferat singurătatea demnă, 
unui compromis înjositor. Filmul 
luj Wilder depășește așadar cu 
succes drama sentimentală vizînd 
în primul rînd aspecte ale modu
lui de viață american cu legile 
sale care lovesc permanent dem
nitatea umană.

dej de și rezervă a partidului 
comunist, ajută partidul în 
educarea tineretului în spiri
tul comunismului, în atragerea 
lui la construcția practică a 
noii societăți, 
unei generații 
dezvoltată, care 
cii și conduce
ștești în comunism.

Tovarășul Virgil Trofin a 
subliniat că 
Congres al 
constituit o
strație a unității 
sovietic 
hotărîrii

în creșterea 
multilateral 

va trăi, mun- 
treburi-le ob-

cel de al XIV-lea 
Comsomolului a 

puternică demon- 
tineretului

în jurul P.C.U.S., a 
Comsomolului și a

întregului tineret sovietic dd 
a lupta pentru îndeplinirea 
programului adoptat de către 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Cu un deosebit en
tuziasm delegații la Congres 
au salutat scrisoarea C.C. al 
P.C.U.S. adresată Congresului 
Comsomolului precum și Cu
vântarea tovarășului N. S. 
Hrușciov.

Congresul Comsomolului a 
reprezentat o puternică mani- 

. testare a.. internaționalismului 
proletar, a solidarității tinere
tului sovietic cu munca și 
lupta tineretului din. țările so-» 
cialiste frățești, cu tineretul 
democrat din țările Capitaliste 
care luptă pentru pace și pro
gres social, cu tineretul din 
țările ce duc o aprigă bătălie 
împotriva colonialismului și 
imperialismului, a solidarității 
cu toți tiherii iubitori de pace 
de pretutindeni.

Vorbitorul a reliefat bucu
ria sinceră, frățească,cu care 
tineretul romîri a luat cunoș
tință de succesele pe care 
Comsomolul le-a obținut sub 
conducerea P.C.U.S. Munca ti
neretului sovietic, activitatea 
multilaterala a Comsomolului, 
reprezintă și pentru organiza
ția și tineretul din țara noas
tră un exemplu luminos.

Tovarășul Virgil Trofin refe- 
rindu-se —■ în continuare — la 
viața și munca tineretului nos
tru a arătat că generația tî- 
nără este chemată să-și aducă 
contribuția la opera de desă- 
vîrșire a construirii socialis
mului. Recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc ftomîn și se
siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale au făcut 
bilanțul marilor victorii ale 
poporului nostru și au stabilit 
sarcini corespunzătoare noii 
etape de dezvoltare îft Care a 
intrat țara noastră. Alături de 
toți cei ce muncesc, tinerii sînt 
chemați să lupte pentru tradu
cerea în viață a acestor sar
cini, dăruindu-și toate ener
giile, cunoștințele și aptitudi
nile lor cauzei socialismului.

în încheierea expunerii, to
varășul Virgil Trofin — în nu
mele Uniunii Tineretului Mun
citor, al întregului tineret din 
patria noastră — a trans
mis Comsomolului leninist 
urarea de a obține noi și mari 
succese în îndeplinirea hotă- 
rîrilor celui de al XIV-lea 
Congres al său, pentru spori
rea aportului tineretului la 
înfăptuirea mărețului Program, 
adoptat de . Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., pentru 
construirea comunismului.

Expunerea a fost ascultată 
cu un viu interes și cu deo
sebită atenție. în repetate rîn- 
duri aplauze puternice au 
subliniat cuvintele vorbitoru
lui. în sală au, răsunat lozinci 
închinate prieteniei tineretu
lui romîn și sovietic, glorioasei 
cauze a socialismului și comu
nismului.

M. R.

îngrășăminte chimice mai multe,
mai bune, mai ieftine

(Urmare din pag. l-a)

care prin buna organizare a 
muncii, a menținut o perioadă 
îndelungată schimbul său pe 
primul loc în întrecerea socia
listă, pe maistrul Mircea Isbă- 
șoiu, al cărui schimb ocupă a- 
cum primul loc, pe operatorul 
chimist Gheorghe Dragoman, 
tînăr foarte conștiincios, pe 
sudorul David Gheorghe și pe 
șeful de echipă Vrabie Petre. 
Toți sînt tineri destoinici cu 
care uzina se mîndrește.

Trebuie să spunem însă că 
în munca tinerilor mai sînt 
rezerve însemnate. Se simte 
încă în activitatea unor tineri 
insuficienta pregătire profe
sională. în industria chimică, 
ca de altfel în toate domenii
le, îți trebuie cunoștințe pro
fesionale ridicate și pentru a- 
ceasta tinerii trebuie să-și în* 
sușească cu pasiune comunis
tă tehnica nouă. Conducerea 
uzinei a luat, sub îndrumarea 
comitetului de partid, o seamă 
de măsuri în această direcție, 
organizînd mai multe cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale. Maiștrii sînt, de ase
menea, încadrați la un curs

de specializare pe uzină. Din 
păcate, însă, nu țoți tinerii 
folosesc aceste condiții. Frec-. 
vența la cursul pentru opera
tori chimiști este încă redusă. 
Comitetul U.T.M. ar putea să 
sprijine această acțiune expli- 
cîndu-le tinerilor cit este dc 
necesar să învețe, să le arate 
ce posibilități nelimitate au în 
această direcție.

Putem spune că față de anii 
trecuți s-a îmbunătățit mult 
disciplina de producție. Acum, 
absențele nemotivate au dis
părut aproape cu totul, tinerii 
respectă procesul tehnologii. 
Și totuși și în această direcție 
mai sînt posibilități. Sînt cîte
va probleme pe care am vrut 
să le subliniez pentru ca de 
acum înainte să stea mai mult 
în atenția organizației U.T.M. 
Evident că în. rezolvarea lor, 
conducerea uzinei va acorda 
sprijinul necesar.

Avem toate condițiile ca să 
răspundem așa cum se cuvine 
la sarcinile mari ce s-au des
prins din hotărîride Sesiunii 
extraordinare a Marii Adu
nări Naționale. E dorința fie
căruia dintre noi, și ea se va 
realiza. Colectivul nostru își 
respectă cuvîntul !ALICE MĂNOIU

Cursa Pâcii Polo
Luptătorii romîni își continuă 

antrenamentele in vederea partici
pării la Balcaniada de la Atena. 
Competiția de lupte clasice va 
avea loc în zilele de 24 și 25 mai, 
iar cea de libere la 26 și 27 mai. 
Luptătorii romîni vor evolua la 
ambele competiții. Pentru clasice 
au iost selecționați pînă în pre
zent campionul olimpic D. Pîrvu- 
lescu, /. Cernea, M. Schultz, cam
pionul mondial V. Bula rea, I. Ță- 
ianu, Gh. Popovici, iar pentru li
bere I. Vasile, Al. Geantă, 1. Poa- 
lelungi, C. Hathazî, St. Tampa, 
Gh. Boia și Gh. Crișan. Urmează 
să fie desemnați luptătorii care 
ne vor reprezenta la categoria 
grea. După Balcaniada de la 
Atena luptătorii romîni vor parti-

cipa la campionatele mondiale 
care vor avea loc la Toledo în 
S.U.A.

Fotbal
• Selecționata de fotbal a R. P. 

Ungare, care se pregătește pen
tru turneul final al campionatului 
mondial, a jucat la Torino cu echi
pa Juventus. Fotbaliștii maghiari 
au terminat învingători cu scorul 
de 2-0 (1-0) prin punctele 
te de Albert»și Solymossi.

marca-

• In drum spre Chile, 
selecționată de fotbal a R. 
garia s-a oprit în orașul olandez 
Geelen tinde a susținut un meci 
de antrenament cu formația locală 
„Fortuna”. Scorul a fost de 3-1 
în favoarea fotbaliștilor bulgari. 
Au marcat Kolev, Iliev și Iakimov*

echipa 
P. Bul-

Alexei Petrov, neobositul 
ciclist sovietic, a obținut ieri 
cea de-a 4-a victorie în „Cursa 
Păcii", cîștigînd etapa a 13-a, 
Poznan—Bydgoscz (140 km).

Desfășurată pe un traseu 
plat cursa a fost rapidă reali- 
zîndu-se o medie orară 
peste 41 km.

Clasamentul etapei: 1. _ _ 
trov (U.R.S.S.) a parcurs 140 
km în 3h21’23” ; 2. Saidhujin 
(U.R.S.S.) 31121’41”; 3. Fornal- 
czyk (R.P.P.); 4.
(U.R.S.S.); 5. Gazda
6. Primout (Franța) 
pluton de peste 40 
renți în care se aflau și ci
cliștii romîni Moiceanu, Rădu-

de

Pe-

Moskvin 
(R.P.P.); 

și apoi un 
de concu-

lescu, Ziegler, Dumitrescu 
cronometrați în același timp 
cu Saidhujin.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Saidhujin (U.R.S.S.) 
52h37’58”; 2. Melihov (U.R.S.S.) 
la 2’58”; 3. Gazda (R.P.P.) la 
6’49”; 4. De Breuker (Belgia) 
la 11’46"; 5. Petrov (U.R.S.S.) 
la 13’25”; 6. G. Moiceanu
(R.P.R.) la 13’26”.

Clasamentul pe echipe: 1.
U.R.S.S.; 2. R. P. Polonă; 3. 
R.D. Germană; 4. R.P. Unga
ră; 5. Belgia; 6. R. P. Romînă

Astăzi se desfășoară ultima 
etapă Bydgoscz—Varșovia (250 
km) cu 5 sprinturi interme
diare.

Echipa R. P. Romîne de polo 
pe apă va participa la turneul in
ternațional care va avea loc între 
13 și 20 mai la Magdeburg în 
R. D. Germană. La acest turneu 
mai participă echipele selecțio
nate ale R. S. Cehoslovace, Sue
diei, R. P. Ungare și R. D. Ger
mane.

Lotul jucătorilor romîni cuprin
de printre alții pe Ștefănescu, Za- 
han. Grințescu, Firoiu, Chirvăsuță, 
Culineac și Kroner.

formații). Acest turneu constituie 
un prilej de verificare a celor trei 
formații reprezentative ‘ 
campionatului mondial 
Romînă.

în vederea 
din R. P.

Sah
în runda a

Handbal
Vineri, sîmbătă și duminieS se 

va desfășura la Budapesta turneul 
internațional feminin de handbal 
în 7 la care participă echipele se
lecționate ale R. D. Germane, R. P. 
Polone și R. P. Ungare (cu două

Partidele desfășurate ..._______
6- a a turneului internațional femi
nin de șah de la Tbilisi s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Gaprindasvili-Voițik 1-0 ; Nic'olau- 
Polihroniade remiză -, Ceaikovs- 
kaia-Konarkowska 1-0 -, Kușnir- 
Asenova 1-0 j Togonidze-Finta 1-0*.

In clasament conduce 
dasvili 
urmată 
puncte, 
puncte, 
puncte, 
puncte , . a _ _____
7- a turneul are loc în orașul &tr- 
humii

——  --------- Gaprin-.
(U.R.S.S.) cu 5 puncte (1), 
de Kușnir (U.R.S.S.) 4,5

Nicoiau (R.P.R.) 4 (1)
Togonidze (U.R.S.S.) 4
Polihroniade (R.P.R.) ,3 

(1). Incepînd cu runda, iț?



și guvernamentale a U.R.S.S
Bulgaria

Conferința pentru dezarmare
de la Geneva

occiden-

împotriva populației algeriene

Atacuri sîarg^roase ale O.A.S.
și politice din R.F.G., 
delegațiilor la confe- 
18 state pentru dezar- 

nu precupețească nici 
toate

în R. P,
VARNA 16. — (De la trimisul 

special al Agerpres) : In cea 
de-a treia zi a vizitei în Bulga
ria, delegația de partid și gu
vernamentală sovietică, în 
frunte cu N. S. Hrușciov a vi
zitat Uzina de construcții și 
reparații navale „Gheorghi 
Dimitrov" din Varna. In curtea 
uzinei a avut loc un miting. 
Oaspeții sovietici au fost în
tâmpinați cu căldură de mii 
de muncitori și funcționari. A 
luai cuvîntul, T. Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

A vorbit apoi N. S. Hrușciov, 
conducătorul delegației de

partid și guvernamentale so
vietice primit cu ovații furtu
noase de participanții la mi
ting.

După miting oaspeții so
vietici au vizitat nava petro
lieră „Nebit Dag" cu un de
plasament de 4.000 de tone 
care se construiește la co
manda Uniunii Sovietice pre
cum și una din secțiile uzi
nei. N. S. Hrușciov s-a între
ținut cu muncitorii, inginerii, 
s-a interesat de producție.

Au fost vizitate apoi sta
țiunile balneare de pe litora
lul Mării Negre.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat unui co
respondent al agenției TASS, după 
înapoierea din S.U.A., unde a 
participat la sesiunea Comitetului 
international pentru cercetarea 
spafiului cosmic, cosmonautul so
vietic Gherman Titov a declarat 
că colaborarea internațională In 
Cosmos poate fi efectuată în 
prezent In domeniul legăturilor 
prin radio. Legătura prin radio cu 
Pămîntul nu a fost stabilită în 
toate sectoarele zborului astronau
tului american Glenn. In acest 
caz, stafiile sovietice puteau fi de 
folos, a spus Titov.

După părerea lui Gherman Ti
tov, mai există multe probleme de 
perspectivă pentru colaborarea 
internațională în Cosmos. Astfel, 
sînt probleme legate de perico
lul radiațiilor. Știința sovietică se 
ocupă cu studierea lor. Progra
mul științific al celor trei sateliți 
sovietici „Cosmos", lansați în ul
timul timp, prevede studierea cen
turilor de radiafii. Oamenii de 
știință din diferite țări ar putea 
face un schimb de păreri și să 
accelereze totodată descoperirea 
tainelor acestor centuri.

Titov a spus că stabilirea unei 
legături generale prin radio la 
distanțe foarte mari, pronosticu
rile asupra stării timpului, consti
tuie de asemenea probleme de 
perspectiva.

Titov a subliniat că în timpul 
convorbirilor cu Glenn, ei au vor
bit despre ceea ce ar putea oferi 
științei eforturile unite ale U.R.S.S.

și S.U.A. în domeniul studierii 
Cosmosului.

Titov a fost întrebat dacă re
centa lansare a celor trei sateliți 
sovietici poate fi 
drept preludiu la 
cosmice. Gherman 
puns „Știința nu stă 
tr-o anumită măsură, 
preludiu la ceva 
Consider că sateliții au fost de 
mare folos în studierea Cosmosu
lui".

Referindu-se la impresiile din 
călătoria în S.U.A., Titov a subli
niat că poporul american apre
ciază la înaltă valoare realizările 
științei sovietice în exploatarea 
spațiului cosmic. „Cuvintele calde, 
saluturile, telegramele și scriso
rile cordiale, darurile pe care 
le-am primit, sînt o dovadă grăi
toare".

considerată 
noi zboruri 
Titov a răs- 
pe loc. ln- 
toful este un 

mai important.

GENEVA 16 (Agerpres). — 
In Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare continuă 
discutarea problemelor legate 
îndeosebi de prima etapă a 
dezarmării. In ședința ple
nară de miercuri, delegatul 
Suediei și-a consacrat cuvîn- 
tarea analizei răspunsurilor 
date de către reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. la întrebă
rile puse de delegația sa. El 
a pus un accent deosebit pe 
„elementele comune", după 
propria lui expresie, existen
te în declarațiile reprezentan
ților sovietic și american.

Și la ședința din 16 mai 
delegații puterilor occidenta
le au repetat cu încăpățînare 
vechile lor argumente necon
vingătoare în favoarea creă
rii unui sistem ramificat de 
„inspecție și control interna
țional", au pus delegației so
vietice numeroase întrebări 
privind diferite aspecte pur 
tehnice ale dezarmării și au 
denaturat pur și simplu fap
te istorice îndeobște cunos
cute.

Această poziție a fost com
bătută în modul cel mai con
vingător în 
zentanților 
slovaciei și

care au tras, de asemenea, și 
unele concluzi pe marginea 
discutării în Comitet a mă
surilor din prima etapă a 
dezarmării. Reprezentantul 
U.R.S.S., V. A. Zorin, a de
monstrat cu exemple con
crete întreaga netemeinicie a 
pozițiilor puterilor 
tale.

Scurta declarație 
zentantului R.A.U., 
luat cuvîntul la sfîrșitul șe
dinței, s-a referit la proble
mele activității viitoare a 
Comitetului constituit pentru 
elaborarea unor măsuri care 
să contribuie la destinderea 
încordării internaționale.

Următoarea ședință plenară 
a Comitetului celor 
pentru dezarmare va

la 18 mai. La 17 mai Comite
tul se va întruni într-o șe
dință neoficială, în compo
nență restrînsă.

HE •
^--4 di

a repre- 
care a

18 state 
avea loc

GENEVA 16 (Agerpres). - 
O delegație a C.C. al Parti
dului Comunist din Germania, 
alcătuită din Hugo Paul și E- 
mil Carlebach, a înmînat se
cretariatului Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, de
legațiilor reprezentate în a- 
cest comitet și reprezentanților 
guvernelor celor două state 
germane memorandumul în 
problema dezarmării al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Germania și o scrisoare din 
partea lui Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania.

Scrisori din întreaga lume 
primite de delegația R. P. Romîne 

la Geneva

cuvîntările repre- 
Poloniei, Ceho- 

Uniunii Sovietice,

GENEVA 16 (Agerpres). — De 
la trimisul special Agerpres, N. 
Puicea : Ca și celelalte delega
ții care participă la conferința 
pentru dezarmare de la Geneva, 
delegația R.P. Romîne continuă 
să primească din întreaga lume 
scrisori în care se cere parlici- 
panților la conferință să facă 
totul pentru a realiza dezarmarea 
totală și generală, pentru a se 
pune capăt experiențelor nu
cleare. In ultimele zile la se
diul delegației R.P.R. a sosit o 
scrisoare din partea Federației 
Mondiale a oamenilor de știință 
(cu sediul la Londra). In acest 
mesaj, semnat de profesorul 
C. F. Poweil, laureat al Premiu
lui Nobel pentru fizică, președin
tele Federației, se subliniază ne
cesitatea de a se acționa în fa
voarea unui acord internațional 
în problema dezarmării gene
rale și totale și Tn mod deosebit 
în direcția interzicerii armelor 
nucleare și a tuturor armelor de 
distrugere în masă. In același 
sens se pronunță mesajele 
mite de delegația R.P.R. 
partea Uniunii Internaționale 
sindicatelor muncitorilor din 
dusfriile chimică, petrolieră

similare, a Asociației pentru Na
țiunile Unite din Marea Britanie 
și Irlanda de nord, și a altor 
organizații.

Zilele acestea reprezentanți 
Uniunii Germane a păcii (R. 
Germană), aflați în prezent 
la Geneva, au înmînat delegatei 
țării noastre un mesaj semnat 
de 145 de personalități ale vie
ții publice 
care cere 
rinfa celor 
mare, să 
un efort și să folosească 
posibilitățile pentru a se pune 
capăf cauzei înarmărilor.

ALGER 16 (Agerpres). — 
Activitatea criminală a ban
delor fasciste ale O.A.S. con
tinuă să facă noi victime în 
rîndul populației pașnice al
geriene. Potrivit relatărilor 
corespondentului din Alger al 
agenției France Presse, tero
riștii din O.A.S. în cursul zilei 
de 15 mai au căutat să mar
cheze ziua începerii proce
sului căpeteniei fasciste a 
O.A.S., Salan, prin noi crime. 
Ziua de marți, arată cores
pondentul, a fost una din cele 
mai sîngeroase zile după în
cetarea focului în Algeria. Bi
lanțul ei s-a ridicat la 61 de 
morți și 26 de răniți din rîn- 
durile populației musulmane.

Ca și în zilele precedente, 
orașul Alger a fost ținta ce
lor mai puternice atacuri ale 
ultracolonialiștilor. în plina zi 
în centrul Algerului bande de 
fasciști ai O.A.S., îmbrăca ți 
în uniforme ale parașutiștilor 
francezi, au deschis focul asu
pra tuturor trecătorilor. 
Niciodată în lunga istorie a 
terorismului in Alger numărul 
și ritmul atentatelor individu
ale nu a fost atit de ridicat", 
scrie corespondentul agenției 
France Presse.

Crimele sîngeroase ale ban
delor 0-A.S. provoacă o vie 
mînie în rîndul celor mai 
largi cercuri democratice din 
Franța. Pe adresa președinte
lui Franței, de Gaulle, sosesc 
zilnic sute de petiții care cer 
autorităților franceze să pună 
capăt activității teroriste a 
O.A.S.

Mondială a dat publicității o 
chemare adresată tuturor sin
dicatelor și oamenilor muncii 
din lumea întreagă.

F.S.M. cheamă pe toți oa
menii muncii și toate sindica
tele să-și intensifice sprijinul 
acordat oamenilor muncii și 
popoarelor Algeriei și Fran
ței, să ceară aplicarea strictă 
și eficace a acordurilor de la 
Evian, în special lichidarea 
definitivă a bandelor crimi
nale O.A.S., pedepsirea aspră 
a tuturor celor vinovați, eli
berarea imediată a patrioților 
algerieni aruncați 
sori și întoarcerea 
lor în patrie.

în închi- 
refugiați-

PRAGA 16 (Agerpres). 
In legătură cu situația din 
Algeria, Federația Sindicală

din
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H
Venezuela. După înăbușirea răs
coalei împotriva regimului reac
ționar al lui Betancourt un grup 
de marinari arestați sînt duși 

într-un lagar de concentrare.

TH1LISI 16 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 16 mai, 
s-a deschis in capitala R.S.S. 
Gruzine o expoziție a cărții 
rominești. Expoziția conține 
250 de volume de literatură 
beletristică, politică, științifică 
și traduceri, precum și cărți 
pentru copii. Literatura ro- 
mînă în limba gruzină este 
reprezentată prin versuri ale 
marelui poet romîn Mihail 
Eminescu, în traducerea lui 
Grigol Abașidze și prin ope
rele cunoscutului autor satiric 
Ion Luca Caragiale, traduse 
de Valerian Maciaradze și alții.

Una din secțiile expoziției 
este consacrată relațiilor cul
turale romîno-gruzine.

Președintele filialei
Gruzia a Asociației de priete
nie sovieto-romînă, prof. 
Vahtang Beridze, a vorbit des
pre istoria relațiilor culturale 
gruzino-r omine,

ei fiecare dată cînd 
se anunță că un 
nou grup de stu
denți din țările re
cent eliberate ale 
Africii a plecat să 
studieze la Univer

sitatea Prieteniei Popoarelor 
„Patrice Lumumba” din Mosco
va, reprezentanții anumitor 
cercuri din Occident nu scapă 
prilejul să se dedea la diversiuni. 
Amărăciunea acestora este lesne 
de înțeles. Cum poate fi doar 
interpretat altfel decît ca o lo
vitură dată prestigiului Occiden
tului faptul că tot mai mulți stu- 
denti africani resping apelurile 
„generoase" de a veni să înve
țe în fostele metropole ? Este 
adevărat, atunci 
cînd vine vorba w
despre porțile H
institutelor dc
învățămînt su- y î|
perior închise în t
fața studenților IIIIIHIIISHII9III 
africani pe vre
mea cînd țările lor gemeau sub 
jugul colonial, cercurile colonia
liste preferă să păstreze tăcere. 
Tineretul din Africa nu poate 
însă să uite acele timpuri, ale 
căror urmări se fac resimțite cu 
putere după ce multe din țările 
africane și-au cucerit indepen
dența.

Orbite de ură și neputincioase 
îu fața creșterii numărului stu
denților africani care pleacă să 
învețe în Uniunea Sovietică și 
în celelalte țări socialiste, cercu
rile colonialiste au declanșat în 
ultimul timp o campanie furi
bundă de minciuni și calomnii 
prin presă. Tone de cerneală și 
hîrtie au fost cheltuite pentru a 
relata știrile primite „din surse 
sigure" privind „situația grea” 
și „condițiile insuportabile” ale 
studenților africani de la cunos
cuta universitate din capitala so
vietică. Și iată că aceste calomnii 
se spulberă la fel cum, la prima 
suflare, se prăbușește o pira-

midă din cărți de joc. Ba mai 
mult încă. Nu numai că minciu
nile au fost demascate pînă la 
capăt, dar autorii lor au și pri
mit o ripostă extrem de tăioa
să. Unul din cei care și-au luat 
această sarcină este John Keen, 
secretar al Uniunii naționale 
africane din Kenya.

Keen s-a înapoiat recent în 
patrie după o vizită făcută în 
Uniunea Sovietică în cadrul unei 
delegații parlamentare din Ke
nya. Intr-un interviu acordat 
unui corespondent al revistei 
„EAST AFRICAN STANDARD” 
el a declarat că a fost mai mult 
decît mulțumit de condițiile de 
trai și învățătură pe care le au 
la dispoziție studenții africani 

în U.R.S.S. „Si
tuația studenți
lor din Kenya 
care învață în 
Uniunea Sovie
tică — a spus 
el — se deo
sebește radical 
studenților dinde aceea a

Kenya care studiază în Statele 
Unite”. Referindu-se la acest 
din urmă aspect, secretarul 
Uniunii naționale africane din 
Kenya a arătat că în urma călă
toriei făcute anul trecut în 
Statele Unite unde a avut 
prilejul să vorbească cu stu
denți din Kenya și a recentei 
sale vizite în Uniunea Sovietică, 
a ajuns la concluzia că ,,situația 
studenților din Kenya care înva
ță în S.U.A. este demnă de milă. 
Potrivit declarațiilor sale, la 
Universitatea Michigan „studen
ții din Kenya sînt nevoiți să 
spele vase pentru a se putea în
treține iar unul dintre ei s-a și 
sinucis”. Cît privește discrimi
narea rasială, Keen a subliniat 
că aceasta este aplicată în S.U.A. 
aproape tuturor studenților ve- 
niți din țările Africii.

Adevărul iese întotdeauna Ia 
iveală.

I. RETEGAN

S.U.A. concentrează 
trupe la granița 

cu Laosul

I

BANGKOK 16 (Agerpres). 
Un purtător de cuvint al 
ambasadei americane din 
Bangkok a anunțat, potrivit 
agenției United Press Interna
tional, că unități de infan
terie marină americane înde
plinind ordinul președintelui 
Kennedy, vor debarca în Tai- 
landa în următoarele 24—36 
ore. Aceste unități urmează a 
fi concentrate la granița cu 
Laosul. Agenția France Presse, 
citind surse ale Pentagonului, 
relatează că guvernul ameri
can a hotărît să sporească 
efectivul trupelor americane 
din Tailanda la 5.000 de oa
meni.

PEKIN 16 (Agerpres). — 
După cum transmite cores
pondentul din Laos al agenției 
China Nouă, clica rebelă a lui 
Fumi Nosavan—Boun Oum fo
losește pe ciankaiștiști pentru 
extinderea continuă a războ
iului, civil diri Laos. în luptele 
pentru eliberarea localității 
Muong Sing, arată corespon
dentul, au fost uciși, răniți și 
luați prizonieri numeroși ban
diți ciankaișiști.

„Cazul Gizenga” - o înscenare a dușmanilor
pronunță pentru a-
Hamburg în timpul 

au protestat împotriva experien-

libertății Congoului
LEOPOLDVILLE 16 (Ager

pres). — Corespondentul TASS, 
G. Fedeașin, transmite: După 
cum s-a mai anunțat, Camera 
reprezentanților Parlamentu
lui congolez a adoptat cu vo
turile deputaților de dreapta 
o rezoluție rușinoasă care pre
vede retragerea imunității 
parlamentare lui Antoine Gi
zenga, liderul forțelor patrio
tice congoleze.

Ședința Camerei, după pă
rerea unanimă a ziariștilor 
prezenți în sală, s-a desfășu
rat sub semnul celei mai gro
solane încălcări a normelor 
elementare ale regulamentului 
de funcționare. Raportul așa- 
zisei „Comisii a celor șase” 
în „cazul" Gizenga a fost în
mînat deputaților în momentul 
cînd au intrat în sala de șe- 
dințe. De aceea, ei nu au avut 
posibilitatea să cunoască con
ținutul lui și să-1 aprofundeze. 
Președintele Camerei, Kim- 
piobi — adversar înveterat al 
lui Gizenga — nu a admis 
nici un fel de discuții pe mar-

ginea raportului și nici un fel 
de dezbateri. De fiecare dată 
cînd în rîndul deputaților apă
reau șovăeli absolut justificate 
în legătură cu interpretarea 
legii fundamentale, Kimpiobi 
lua el însuși cuvîntul sau îl 
acorda samavolnic adepților 
săi, care îl ponegreau pe fiul 
credincios al Congoului, neți- 
nînd seama nici de fapte, nici 
de principiile stabilite în le
gea de bază.

Mașina dș vot a fost pusă 
in funcțiune. Sub presiunea 
grosolană a reacțiumi. Came
ra a adoptat hotărîrea care 
constituie o pată rușinoasă 
pentru organul suprem al re
publicii.

Omul care și-a consacrat 
toate forțele luptei pentru li
bertatea și independența țării 
sale, poporului său, pentru eli
berarea Congoului de sub do
minația colonialiștilor bel
gieni, va trebui să compară în 
fața unui tribunal care se com
pune din trei consilieri ai... 
Curții de Casație a Belgiei.

PE SCURTf

Pături largi ale populației din 
pararea păcii. în fotografia de sus : 
unui marș al păcii participant t. r . .
țelor nucleare americane și împotriva înarmării atomice a R.F.G. 
In fotografia de jos. Studenți din același oraș în fața consulatului 
S.U.A. cer. încetarea imediată a experiențelor nucleate ale S.U.A.

Muncitorii spanioli greviști 
continuă cu intensitate lupta 
MADRID 16 (Agerpres) — 

în ciuda proclamării stării 
excepționale de către guver
nul Ini Franco în trei pro
vincii din nordul Spaniei, a 
numeroaselor arestări în rîn- 
durile militanților sindicali și 
greviștilor, peste 100.000 de 
muncitori spanioli aflați în 
grevă își continuă cu intensi
tate lupta revendicativă pen
tru majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condiiților lor 
de muncă.

După cum relatează 
țiile occidentale de 
în principalele centre 
citorești din Spania
viștii se mențin ferm 
pozițiile lor. Zilnic, 
semn de solidaritate cu 
viștii, muncitorii din
mai diferite ramuri de activi-

agen- 
presă 
mun- 

gre- 
pe 
în 

gre
cele

PE SCURT
PRAGA. — Lă 15 mai s-a des

chis la Karlovy Vary, conferința 
europeană în problema luptei îm
potriva tuberculozei.

La conferință participă oameni 
de știință din numeroase țări, 
printre care și Republica Populară 
Romînă.

In cele cinci zile cit vor dura 
lucrările conferinței oamenii de 
știință vor face un schimb de ex
periență în ce privește tratamen
tul și măsurile profilactice împo
triva tuberculozei.

BOGOTA. — Agenția Prensa 
Latina anunță că conducerea or
ganizației studențești din orașul 
columbian Baranquilla a cerut

din nou, cu insistentă, guvernato
rului departamentului lor — At- 
lantico — să soluționeze grabnic 
problemele care-i preocupă pe 
studenții aflați în grevă de peste 
o săptămînă.

'ATENĂ. — Ziarul „'Avghi'' a- 
nunță că cu cîtva timp In urmă 
I. Pasalidis, președintele partidu
lui Uniunea democrată de stingă 
(EDA) a trimis Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. o telegra
mă în care protestează energic îm
potriva persecutării democraților 
din Grecia și cere ca O.N.U. să 
intervină pentru apărarea demo
crației în Grecia.

Ziarul scrie că un reprezentant 
al Comisiei O.N.U. pentru proble-

mele drepturilor omului a informat 
printr-o scrisoare specială pe I. 
Pasalidis că problema suprimării 
drepturilor omului în Grecia va fi 
discutată în curlnd în ședința co
misiei.

LENINGRAD. — La 15 mai a 
sosit la Leningrad Pierre Salinger, 
secretarul pentru problemele pre
sei al președintelui S.U.A.

In cursul zilei P. Salinger a vi
zitat orașul. El a fost, în special, 
la uzina de construcții metalice, 
unde s-a interesat de procesul de 
producție.

In cinstea lui . Pierre Salinger a 
fost oferit un dejun.

Miercuri dimineață, oaspetele a- 
merican pleacă Ia Kiev.

Paradisul terestru"
din Marea Caraibilor

este 
mem- 

cerut pro- 
a înde- 

apus

e mai despart pu
ține zile pînă cînd 
Federația Indiilor 
de Vest își va în
ceta cu desăvîrșire 
existența. Motivul 
dezintegrării

cunoscut: fiecare din
bri Federației a 
clamarea separată 
pendenței. In epoca de 
a colonialismului britanic, Fede
rația Indiilor de Vest ocupă un 
loc aparate, care se cuvine să 
fie relevat în acest ultim ceas, 
cînd se aude ecoul cîntecului ei 
de lebădă.

Denumirea Indiilor de Vest 
își are obîrșia în eroarea săvîr- 
șită de Cristofor Columb care, 
ajungînd în aceste insule, crezu
se că a atins țărmul Indiei, iar 
istoria lor zbuciumată se înca
drează în secolele de dominație 
colonialistă. Interesul față de 
dominația acestor teritorii, înfă
țișate în prospectele turistice ca 
„paradisul pămîntesc”, are un 
sens cît se poate de prozaic și 
bine calculat. Indiile de Vest 
cuprindeau în mod formal teri
toriile a 11 insule — Jamaica, 
Trinidad, Tobago, Antigua, Bar
bados, Dominica, Grenada, Mont

serrat, St. Kitts, St. Lucia și 
St. Vincent. Suprafața totală a 
insulelor este de 8.005 mile pă
trate.

Majoritatea pămînturilor ara
bile din aceste insule este 
ocupată de monocultura trestiei 
de zahăr și, pentru a înțelege 
mai bine însemnătatea acestui 
produs, trebuie amintit că 7 la 
sută din exportul mondial de 
zahăr aparține Indiilor de Vest, 
de fapt celor cinci companii en
gleze și „monstrului verde”, 
cum este denumit monopolul 
american „United Fruit Comp” 
care își întinde dominația pe 
multe teritorii latino-americane. 
La fiecare cinci locuitori ai In
diilor de Vest, doi muncesc pen
tru una din cele șase companii 
amintite.

Industria bauxitei din Jamaica, 
în prezent cea mai mare pro
ducătoare de bauxită din lume, 
se află în întregime în mîinile 
capitalului nord-american. De 
asemenea, din industria petrolu
lui din Trinidad, companiile 
americane și engleze scot mari 
profituri. „Standard Oii of Cali
fornia” al Rockefellerilor și 
„Texas Oii”, împreună cu un 
grup de companii engleze sînt

cele care au acaparat petrolul 
din Trinidad.

Cînd colonialiștii englezi au 
inițiat Federația, exista „tradi
ția” ca în industria petrolului și 
bauxitei, ziua de muncă să fie 
de 15—16 ore pe zi, la fel ca 
de altfel pe plantațiile de tres
tie de zahăr din aceste insule 
din Marea Caraibilor. Dar timpul 
cit aveau de lucru, chiar în a- 
ceste condiții groaznice pe plan
tațiile de trestie de zahăr, era 
considerat „anotimpul fericit”, 
căci după aceea muncitorii agri
coli sezonieri deveneau inevita
bil șomeri. Singura statistică 
precisă privitoare la aceste teri
torii este, după expresia unui 
profesor englez, cea privitoare la 
șomaj, căci 
se ridica 
sută din 
muncă.

Cînd, 
doilea război mondial, în 1941 
Anglia a acordat Statelor Unite, 
în schimbul unui grup de distru
gătoare, dreptul să instaleze pe 
aceste insule baze militare, 
mulți dintre micii proprietari au 
fost alungați de pe pămînturile 
lor, care nu le-au fost bine
înțeles redate nici după încheie-

numărul șomerilor 
la 60 și chiar 70 la 

totalul brațelor de

în timpul celui de-al

rea războiului, deoarece bazele 
americane există pînă în ziua de 
astăzi. Tabloul situației din In- 
diile de Vest este completat de 
trimiterea a numeroase expediții 
de pedepsire, care au poposit 
nu odată pe aceste 
pentru a potoli lupta 
bertate a poporului.

In ultimul deceniu 
tate, colonialiștii englezi folosind 
clasicele diversiuni spre a con
tracara mișcarea de eliberare 
națională mereu crescîndă, au 
căutat să „adapteze” vechiul co
lonialism perimat la forme noi, 
menit să dea oarecare autono
mie, dar să păstreze esența stăpî- 
nirii colonialiste. In 1947, con
ferința de la Montego Bay, din 
Jamaica, a luat în considerație 
elaborarea unei constituții pentru 
viitoarea Federație, iar în 1953, 
la conferința de la Londra, au 
fost luate în discuție rezultatele 
acestei inițiative. In 1955, au 
fost create comisiile financiare, 
administrative și juridice ale Fe
derației ; în 1957 se hotărăște ca 
peste un an să fie proclamată 
Federația cu capitala la Port of 
Spain (Trinidad), iar regina An
gliei îl numește pe lordul Hai
les guvernator general al Indi- 
ilor de Vest care își ia postul 
în primire la începutul anului 
1958.

Acum, în apropierea zilei cînd 
steagul alb-albastru avînd la 
mijloc un soare portocaliu ur
mează să fie coborît, iar atribu
țiile lordului Hailes să înceteze, 
se profilează limpede că Ministe
rul englez al Coloniilor a spri-

meleaguri 
pentru li-

și jumă-
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tate din Spania încetează lu
crul. Astfel au intrat în gre
vă marți peste 8.000 de mun
citori de la Uzinele de ca
mioane „Enasa" din Barce
lona,

Autoritățile iau măsuri de 
intimidare pentru a opri 
extinderea mișcării revendi
cative. Agenția France Presse 
anunță că depourile de tram
vaie și autobuze din Madrid 
sînt înțesate de polițiști pen
tru a împiedica intrarea în 
grevă a personalului din 
transporturile publice care a 
anunțat zilele acestea că va 
înceta lucrul.

F. M. T. D.
BUDAPESTA 16 (Agerpres).

— într-o declarație dată pu- 
blicității de către secretaria* 
tul F.M.T.D. se spune că po
porul spaniol în pofida dicta
turii franchiste nu a încetat 
niciodată lupta pentru liber
tate, democrație și pîine. In 
această luptă tinerii muncitori 
și studenți au jucat întotdea
una un rol important.

F.M.T.D., se subliniază în 
declarație, cheamă pe tinerii 
și tinerele din întreaga lume 
să-și exprime deplina solida
ritate cu lupta poporului spa
niol pentru democrație și o 
viață mai bună, să condamne 
încălcarea drepturilor lor de 
către regimul fascist al lui 
Franco.

jin.it ideea federației atita timp 
cît a considerat posibilă menți
nerea absolută a controlului 
asupra acestor teritorii, iar 
atunci cînd la Londra s-a ajuns 
la concluzia că autonomia limi
tată va fi folosită pentru dobîn- 
direa unei independențe reale, 
colonialiștii englezi preferă să 
aibă de-a face cu insule izolate. 
Dar chiar și în această situație, 
reprezentanții Jamaicii — expri- 
mînd cerințele ferme ale majori
tății populației acestei insule — 
au obținut în cadrul unei con
ferințe care a avut loc la Lon
dra, proclamarea independenței 
la 6 august 1962. De asemenea, 
autoritățile locale din Trinidad 
au anunțat Ministerul englez al 
Coloniilor că intenționează „să 
procedeze de urgență la pregă
tirile necesare în vederea pro
clamării independenței”. încă 
acum un an, primul ministru al 
Trinidadului, Eric Williams, a 
ars în mod simbolic Constituția 
Indiilor de Vest și textul acor
dului anglo-american din 1941, 

. cerînd totodată desființarea ba
zei americane existente în 
Trinidad.

Crearea Federației Indiilor 
de Vest a constituit deci o 
formă prin care colonialiștii au 
sperat — zadarnic după cum se 
vede — să-și mențină controlul 
asupra acestuit „paradis terestru” 
care pentru locuitorii săi est^ 
din păcate, ca urmare a domina
ției colonialiste, o zonă a miz» 
riei și suferințelor de tot feluL

Z. FLOREA


