
Celor ce-și aleg acum profesiunea

Sfat părintesc,
îndrumare competentă!

romoția de absol
venți ai școlii de 
cultură generală — 
1962, va face, cu- 
rînd, bilanțul ani
lor de școală, va 
da examenul de

absolvire sau examenul de 
maturitate. Apoi, cu diploma 
de absolvent — 
de drum, tinerii 
viață. Unde? O 
care nu o da.A 
elevii claselor a ------ T_ —
claselor a Xl-a. Cei mai mulți 
au și dat răspunsul, și-au ales 
profesiunea. Nu le-a fost de 
loo ușor, căci nu este simplu 
să ai 14 sau 18 ani, vîrsta vi
surilor înaripate, și să alegi 
din sutele de profesiuni 
aceea care îți este cea 
potrivită, să hotărăști 
este drumul tău din nenumă
ratele perspective ce ți se 
deschid astăzi în față. Marile 
realizări înfăptuite în anii 
puterii populare de poporul 
nostru, sub conducerea înțe
leaptă a partidului,, le-au for
mat elevilor convingerea că 
visurile lor cele mai îndrăz
nețe vor putea fi împlinite. 
Lor li se cere însă să stu
dieze cu perseverență, să se 
pregătească temeinie pentru 
muncă, pentru viață.

Alegerea profesiunii nu este 
numai o problemă personală 
a elevilor și a părinților lor, 
ci o chestiune de interes ge
neral, care prezintă o impor
tanță însemnată pentru în
treaga noastră societate.

De-a lungul anilor de școa
lă, profesorii, organizația 
U.T.M., îndrumați de organi
zațiile de partid, au desfășu
rat împreună cu părinții o 
stăruitoare activitate educati
vă pentru a călăuzi pașii ele
vilor spre profesiuni, 
a i ajuta să-și 
să-și cultive 
adunări generale U.T.M., 
ore de dirigenție, cu prilejul 
vizitelor în uzină, în gos
podăriile agricole de stat și 
colective, elevii au primit cele 
mai bune răspunsuri 
barea „ce să fiu ?“ 
Ies tot mai profund 
riul principal care 
să-i călăuzească in 
profesiunii este cunoișterea 
vocației proprii și înțelegerea 
cerințelor de cadre ale eco
nomiei naționale. „Unde este 
nevoie de noi, în ce sector 
de activitate am putea da cel 
mai mult, vom fi mai utili 
construcției socialismului ?“. 
Iată întrebarea la care răs
pund astăzi majoritatea tine
rilor, prin alegerea profe
siunii.

Elevii claselor a Xl-a de la 
Școala medie nr. 5 din 
Brașov au îndrăgit în cadrul 
activităților practice desfășu
rate Ia Uzinele „Steagul roșu44 
și „Atelierele de automotoa
re C.F.R.“, profesiunile teh
nice. 30 de elevi s-au liotă- 
rît ca la absolvirea școlii să 
se specializeze în lăcătușerie, 
mecanică auto și electricitate, 
meserii pe care le-au cunos
cut și îndrăgit în decursul 
orelor de practică. Drumul 
lor spre o specializare înaltă 
va trece, așadar, prin pro
ducție. prin școala muncii. 
Părinții lor aprobă din toată 
inima această hotărîre. Cu 
ajutorul școlii, al organiza
ției U.T.M. și al părinților, 
majoritatea elevilor dintr-a 
Xl-a ai acestei școli se în
dreaptă spre profesiuni în ra
port cu necesitățile 
ale orașului și ale 
spre facultățile de 
și industrializarea 
spre facultăți de chimie, spre 
universități și institute peda
gogice care pregătesc profe
sori, spre școli tehnice. Școala 
i-a ajutat pe elevi și pe pă
rinți popularizînd prospecte 
ale instituțiilor și școlilor 
tehnice, organizînd vizite, în
tâlniri ale profesiunilor etc.

„Raionul Vaslui este un ra
ion agrar. Pe teritoriul lui se 
află 66 de gospodării colecti
ve — ne scrie colectivul de

drept foaie 
vor păși în 
întrebare pe 
și-au pus-o 
VH-a și ai

pe 
mai 
care

pentru 
înțeleagă și 

înclinațiile. în 
în

la între- 
au înțe- 
eă crite- 

trebuie 
alegerea

de cadre 
regiunii : 
mecanică 
lemnului,

elevi al clasei a Xl-a umanis
tică de la Școala medie nr. 
2 Vaslui. Majoritatea dintre 
noi sîntem fii de colectiviști. 
Cunoaștem satul, îl îndrăgim, 
ne pasionează munca pe o- 
goare. Părinții noștri ne aș
teaptă să le dăm o mină de 
ajutor. Ne-au dat la școală să 
ne pregătim pentru ca ajuto
rul acesta să fie cît mai cali
ficat. Oare mai trebuie să ne 
punem întrebarea: ce meserie 
să ne alegem ? Am ales ca 
domeniu al muncii noastre 
viitoare, agricultura. în clasă, 
am citit documentele sesiunii 
extraordinare a Marii Adu
nări Naționale. Tot atunci, 22 
dintre cei 28 de elevi ai cla
sei au hotărît să se înscrie la 
Institutul agronomic din Iași“.

Aproape 100 de elevi din 
clasele a VlI-a din școlile 
orașului Hunedoara au luat 
cuvîntul la întîlnirea organi
zată, cu zile în urmă, cu oțe- 
lari cu renume ai combinatu
lui. Ei și-au exprimat hotă- 
rîrea să urmeze Școala profe
sională siderurgică din Hune
doara. A devenit o tradiție ca 
fiii siderurgiștilor să îmbrăți
șeze meseria părinților lor. 
Dar visurile lor sînt mult mai 
îndrăznețe decît puteau să 
fie ale părinților lor în copi
lărie. în fața viitorilor side- 
rurgiști sînt deschise porțile 
școlilor medii serale, ale fa
cultăților.

Zeci și zeci de scrisori so
site la redacție ne împărtă
șesc gîndurile elevilor aflați 
în prag de absolvire. Ei ver 
să devină muncitori, tehni
cieni, ingineri, să stăpînească 
mașinile, tehnica înaintată, să 
înalțe clădiri, uzine, să de
vină agronomi, să facă să 
rodească mai bogat ogoarele, 
să devină profesori, medici. 
Hotărîrile pe care și le ex
primă în aceste scrisori arată 
că și-au ales profesiunea cu 
chibzuință, că fiecare va ajun
ge la locul potrivit unde își 
va putea folosi cel mai bine 
toate capacitățile sale.

Mai întîlnim, însă, printre 
viitorii absolvenți și nehotă- 
riți, elevi care își schimbă de 
la o zi la alta preferințele, 
nu știu încotro să o apuce, 
sau elevi, care, influențați de 
sfaturile greșite, au luat hotă- 
rîri nepotrivite posibilităților 
lor. Este foarte important ca 
acești tineri să fie îndeaproa
pe ajutați. Deși ne despart 
puține zile de absolvirea șco
lii, să nu considerăm că ac
tivitatea de orientare profe-

„Scînteia tineretului*1

Proletari din toate fările, unîți-vă!

cînteia
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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și buna sa pregătire profesională.
• Itinerar sovietic

Construcții noi
la Onești

Onești s-a mărit 
încă 10 blocuri 
de apartamente, 
au fost ridicate 
interes social-

Tinerii crescători de animale
în schimb de experiență

Deschiderea Consfătuirii reprezentanților

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La € iunie s-a 
deschis la Moscova Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La consfătuire participă primii-secretari a! 
C.C. ale partidelor comuniste și muncitorești, 
șefii de guverne șl conducători ai economiei 
naționale din țările membre ale C.A.E.R.

Tînărul oraș 
anul acesta cu 
cuprinzînd 365 
Alături de ele 
construcții de
cultural cum sînt : un complex 
școlar petrochimic, o școală 
medie eu 18 săli de clasă, alte 
două școli cu cite 12 săli de 
clasă fiecare etc. Construite 
după metode moderne și econo
mice, blocurile noi cuprind apar
tamente confortabile ți magazine 
corner ciaie.

Străzile tinerei așezări mun
citorești din Valea Trotușului 
se prelungesc continuu ca ur
mare a ridicării de noi con
strucții. Pînă la sfîrșitul anu
lui în curs locuitorii orașului 
vor primi în folosință încă 882 
de apartamente și se vor des
chide alte magazine de desfa
cere. In curînd se va termina 
construcția complexului spitali
cesc și a clădirii pentru poștă 
și telefon.

Din inițiativa co
mitetului raional 
U.TJt. Oriștie, cu 
sprijinul comitetului 
raional de partid, sl
ide trecute la gos
podăria agricolă co
lectivă „Doctor Pe
tru Groza” din Oraș- 
tie. a avut loc o con
sfătuire a tinerilor 
crescători de anima
le din gospodăriile 
agricole colective ale 
raionului. Cu acest

prilej. tinerii lucră
tori din sectorul zoo
tehnic al gospodăriei 
gazdă au împărtășit 
oaspeților din expe
riența lor în crește
rea păsărilor și in 
îngrijirea vacilor.

In cuvîntul său. in
ginerul Avram Ioan 
a vorbit despre me
todele folosite de co
lectiviștii gazdă în 
îngrijirea și furaja
rea

zi nd cu această oca
zie experiența tînă- 
rului mulgător Popa 
loan, îngrijitor-mul- 
gător fruntaș.

La sfîrșitul consfă
tuirii, oaspeții au vi
zitat gospodăria a- 
gricolă colectiv 
„Doctor Petru 
za” 
sări 
vară

a 
Gro

pi- 
de

vacilor, generali-

fermele de 
și tabăra 

a vacilor.
P. MIHAI 

corespondent

Modernizarea și 
de pe

O dată cu sporirea capacită
ții de cazare, în stațiunile de 
pe litoral au fost luate o se
rie de măsuri în vederea mă
ririi și modernizării plajelor. 
Primii oaspeți sosiți zilele a- 
cestea la odihnă sau trata-

mărirea plajelor 
litoral

(Agerpres)(Continuare în pag. a Ii-a)

Foto : AGERPRES

Mecanizatorii de la gospodăria agricolă Belciugatele din regiunea București, au început
• treia prășită la porumb.

ment au fost plăcut surprinși 
de transformările care au avut 
loc aici. Plaja noului com
plex de ' -----
Sud, de 
cu căzi de nămol, are o ca
pacitate 
12 000 de persoane zilnic.

La Constanța, în vederea 
extinderii plajei, au fost talu
zate malurile pe sute de me
tri, a fost construită o nouă 
scară de acces la plajă, un 
vestiar modern cu cabine, 
dușuri, precum și două gru
puri comerciale. Pe digurile 
de la Eforie-Nord se montea
ză, de asemenea, cuiere pen
tru haine. Pe toate plajele de 
pe litoral au fost montate um
brele, tonete pentru desface
rea articolelor de plajă și a 
răcoritoarelor, precum și dife
rite instalații sanitare.

(Agerpres)

băi reci de la Eforie- 
exemplu, prevăzută

de tratament de

Noi magazine
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
în ultimele luni ale acestui an 

la parterul noilor blocuri situa
te în centrul orașului Deva s-au 
deschis 8 noi magazine : pentru 
produse lactate, mercerie și 
marochinărie, încălțăminte, tri
cotaje, o florărie etc. La ame
najarea interioară a acestor ma
gazine s-au folosit în mare 
parte masele plastice. Magazi
nele au fost aprovizionate chiar 
din primele zile cu bogate sor
timente de mărfuri. în curînd 
se vor deschide în același cvar
tal din centrul 
cinci magazine la 
te și de moderne 
chise recent.

orașului alte 
fel de elegan- 
ca și cele des-

Comparativ-despre două secții
eriodic, la serviciul 
preț de cost al în
treprinderilor se co
munică economiile 
realizate de secții. 
Ele sînt analizate, 
comparate, se frag

concluzii, se stabilesc măsuri pen
tru viitor. Cercetînd situația pre
țului de cost la Fabrica de încăl
țăminte și pielărie „Dîmbovița14 
din București te surprinde de la 
bun început diferența de la o sec
ție la alta în ce privește reali
zarea de economii. în ultimele 
două luni, de exemplu, secția II 
croit-ștepuit a economisit peste 
27 000 dmp piele, în vreme ce 
secția I croit-ștepuit a înregistrat 
peste 7 000 dmp piele pierderi. 
Două secții vecine, ale aceluiași 
sector, ale aceleeași fabrici și to
tuși două situații cu totul diferite. 
Cum se explică aceasta ? Să vi
zităm cele două secții.

La secția a ll-a, grija pentru 
materia primă, element principal 
în formarea prețului de cost, con
stituie o preocupare a întregului 
colectiv.

— Anul acesta, ne spunea 
maistrul Nicolae Ursuianu. nici un

tînăr croitor n-a depășit consumul 
specific planificat, lată un fapt 
care confirmă, de asemenea, răs
punderea cu care muncesc tinerii, 
atitudinea lor față de avutul ob
ștesc.

Succesele nu vin de la sine. 
Ele sînt rezultatul acțiunilor ini
țiate de organizația de partid, al 
bunei organizări a muncii, al pre
ocupării fiecărui tînăr, îndrumat 
de organizația U.T.M. să-și ridice 
necontenit nivelul cunoștințelor 
profesionale. Cu cîtva 
timp în urmă, maistrul 
comunist Dinu Marin a 
propus într-o consfătui
re de producție ca fie
care croitor să dea pro
duse de cea mai bună 
calitate conform mos
trei etalon (mostra etalon fiind 
produsul de cea mai bună cali
tate). Propunerea a fost însușită. 
Dacă produsele sînt de cali
tate, atunci se realizează și eco
nomii. S-au luat deci măsuri 
care să asigure îndeplinirea a- 
cestui angajament. De fiecare 
dală, modelele noi se discută 
în b.’.qadă (toți muncitorii de la 
croit fc . • - ’ă o brigadă). Croi
torii cei ina. b.'.H așează iiparele

astfel ca întreaga suprafață să fie 
utilizată cu cel mai mare randa
ment, așa că- atunci arid se • trece 
practic la șfanfarea pieselor, ră- 
mîn foarte puține deșeuri. E un 
procedeu bun care-l ajută pe fie
care tînăr în lupta pentru cît 
mai multe economii.. O atenție 
deosebită se acordă ridicării’ ca
lificării profesionale. La locul de 
muncă. datorită demonstrațiilor 
practice, tinerii își perfecționează 
stilul de muncă. își însușesc me

Economiile
la Fabrica „Dîmbovița"

rnai

foda croirii combinate, realizînd 
în acest fel mai multe economii. 
Toate acestea. alături de buna 
organizare a locului de muncă, 
întreținerea utilajului în cele mai 
bune condiții, au ajutat colectivul 
să-și depășească în fiecare lună 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă.

Buna participare a tinerilor . la 
întrecerea socialistă. atitudinea 
conștientă a acestora față de

sarcina de a gospodări cu grijă 
materia primă sînt. în primul 
rînd, un rezultat al muncii poli
tice desfășurate de .organizația 
U.T.M. sub îndrumarea organiza
ției de partid. Problema calită
ții, a • economiilor, a fpst deseori 
discutata în ' adunările gene- 

.rale U.T.M., în consfătuirile 
grupa sindicală. La unele 
dunări generale U.T.M. au 
invitați tovarăși cu experiență, 
comuniști, cum este maistrul Dinu 

Marin, care le-au vor- 
'bit tinerilor despre 
răspunderea pe care tre
buie s-o aibă 
pentru bunul obștesc, 
pentru materia 
Experiența fruntașilor, a 
responsabilului de bri- 
tinerilor Vasilica Ciurea 

luna mai a economisit 
Vasile Chișer,

: de
a- 

fost

fiecare

primă.

gadă, a 
care în
1 700 dmp piele, 
care a economisit 2500 dmp etc., 
a fost larg popularizată. Fruntașii 
și-au împărtășit metodele și acest 
lucru a făcut ca unii tineri printre 
care Elena Dinu și Sofia Mano- 
lache, care multă vreme se înca
drau doar în consumul specific 
planificat, să ajungă în luna mai 
să realizeze însemnate economii.

In aceeași clădire, la un etaj 
mai jos. se află secția I croit- 
ștepuit. încă de la început în a- 
ceastă secție te surprinde urmă
torul fapt. Cele două brigăzi care 
există aici la croit au rezultate 
diferite în întrecere. în vreme 
ce brigada condusă de Panait 
Bețivoiu a realizat în ultimele 
două luni economii, brigada lui 
Gheorghe Voicilă a înregistrat 
depășiri la consumul specific de 
materiale 
piele. Să 
five care 
gadă, și 
să nu-și 
tele? *" 
găzi 
lucru, mașini la fel, materie pri
mă de asemenea, se lucrează a- 
celași produs, oamenii au califi
cări aproximativ asemănătoare.

Croitul este o artă în care se 
cere nu numai pricepere și dex
teritate ci, mai ales, multă aten
ție. Nu-i tot una cum aranjezi ti
parul pe suprafața materiei prime 
și cum ștanțezi, nu-i fot una dacă

de peste 7 000 dmp 
fie oare cauze obiec- 
fac ca această 
secția în 
realizeze 

Nicidecum.
au aceleași t

bri- 
i ansamblu, 

angajamen- 
Ambele bri- 
condiții de

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Șantierul naval Constanța. 
Echipa de nituitori de la sec
ția navaiă, condusă de Cristea 
Manea, este fruntașă în ope
rațiile de intervenție rapidă 
la locurile defecțiunilor. Pen
tru aceasta, tineri ca Radu 
Hornef, Nifă Stoica, Constan
tin Maftei, Dumitru Necula și 
elfii s-au calificat în alte trei 

meserii.

Foto: AGERPRES

Venituri mari 
din 

legumicultura
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — Gospodă
ria agricolă colectivă Ambud 
aduce o contribuție de seamă 
la aprovizionarea cu legume a 
orașului Satu Mare. Anul tre
cut, legumele și zarzavaturile 
valorificate pe piețele orașu
lui și prin unitățile comerciale 
ale statului au adus colecti
viștilor de aici un venit de 
peste 1.100.000 lei. Dispunînd 
de sere modeme și de o gră
dină de legume bine gospodă
rită, ce se întinde pe o supra
față de 60 de ha, gospodăria 
colectivă a valorificat deja de 
la începutul anului acesta și 
pînă în prezent cantități în
semnate de castraveți, ardei, 
salată, ■ gulioare, - spanac etc. 
încasînd peste 100.000 lei. Co
lectiviștii din Ambud sînt ho- 
tărîți să lucreze în așa fel în- 
cît să: obțină din sectorul le
gumicol în acest ah un venit 
de peste 2.500.000 lei.

NE INSU$IM CU PASIUNE
TINEREASCĂ STIINTA

SI PRACTICA A GRICOLĂ 
Telegrama adunării studenților 
Institutului agronomic din lași

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

In laborator.
Foto: O. PLECAN

Noi, studenții Institutului 
agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad” din Iași, întruniți spre 
a dezbate sarcinile ce ne re
vin din hotărîrile adoptate de 
plenara C.C. al P.M.R. și se
siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 
a. c., ne exprimăm profunda 
recunoștință față de gloriosul 
Partid Muncitoresc Romîn, 
sub' a cărui conducere înțe
leaptă, harnicul nostru popor 
merge din victorie în victorie, 
încheind în primăvara acestui 
an colectivizarea agriculturii; 
odată cu aceasta, socialismul 
a învins definitiv în orașele 
și satele patriei noastre 
scumpe.

Am studiat cu deosebită a- 
tenție și aprobăm din toa
tă inima raportul prezentat 
de dumneavoastră, tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
hotărîrile adoptate de marele 
sfat al țării pe care le con
siderăm documente de mare 
însemnătate istorică, măreț 
program de muncă și luptă 
al întregului popor pentru 
dezvoltarea agriculturii socia
liste. Măsurile stabilite prin 
aceste documente șiHotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului 
agricol ne deschid și nouă, 
viitorilor specialiști agricoli, 
largi perspective pentru o 
pregătire temeinică, în strîn- 
să legătură cu practica, avînd 
un profil larg, corespunză
tor cerințelor noii etape în 
care a pășit agricultura.

în cadrul institutului avem 
condiții minunate de studiu 
și de viață. Ne stau la dispo
ziție săli de cursuri, biblio
teci, laboratoare bine utilate, 
cămine și cantine moderne. 
Cadrele didactice ne îndrumă 
cu multă dragoste și compe
tență.

Pentru toate aceste condiții, 
pentru măsurile luate în ve
derea îmbunătățirii învăță
mîntului agronomic sîntem 
profund recunoscători și mul
țumim din inimă partidului 
nostru care, cu grijă părin
tească, ne îndrumă și ne-a

creat posibilități nelimitate 
de a ne forma ca specialiști 
cu o înaltă pregătire profe
sională.

înflăcărați de perspectivele 
luminoase deschise agricultu
rii socialiste, ne angajăm să 
luptăm pentru lărgirea și per
fecționarea continuă a cu
noștințelor noastre teoretice 
în strînsă legătură cu prac
tica, astfel ca, după absolvire, 
să putem participa din plin, 
cu multă competență la spo
rirea continuă a producției 
agricole • vegetale și animale.

Sîntem conștienți că numai 
avînd o pregătire multilate
rală. însușindu-ne temeinic 
învățătura marxist-leninistă 
vom reuși să îndeplinim cu 
cinste sarcinile complexe ce 
ne revin ca viitori specialiști 
la sate, unde vom fi militanți 
activi pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru.

Pentru noi, viitorii- Specia
liști ai agriculturii, care am 
pășit pragul institutului ani
mați de cea mai adîncă dra
goste față de meseria de in
giner agronom, nu există sa
tisfacție mai mare decît a- 
ceea de a lucra nemijlocit în 
producție, pe ogoarele înfră
țite ale patriei, ajutând har
nica țărănime colectivistă să 
smulgă pămîntului roade tot 
mai bogate.

Asigurăm Comitetul Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn că, dînd expresie 
profundei noastre dragoste 
față de patria socialistă, vom 
munci cu pasiune și avînt re
voluționar pentru ca în pro
ducție, acolo unde este nevoie 
de cunoștințele și elanul nos
tru tineresc, să fim cadre de 
nădejde și, alături de între
gul popor, să ne aducem con
tribuția la lupta nobilă pen
tru victoria cauzei socialis
mului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central!

Trăiască scumpa noastră 
patrie, Republica Populară 
Romînă !

Citiți In pag. a III-a relatarea de Ia adunarea 
studenților Institutului agronomic din Iași



feturitalea...
b exanti

Răsfoiesc cataloagele clasei a 
Xl-a de Ia Școala medie din 
Hunedoara. Generația născută 
în anul eliberării, în 1944, ter
mină în curînd studiile medii 
și își dă examenul de maturi
tate.

Generația lui 23 August își 
dă examenul de maturitate.
Am crescut 
odată cu schelele zvelte 
odată cu tine, Hunedoară, 
odată cu freamătul tău de fier 
și nu mă știu 
să fi purtat pe buze alt cînt 
decît luminile-ți strînse-n

voal imens 
și pulsul furnalelor tale, 
pulsul pînă-n depărtări răsfrînt. 
Eu, 
am crescut cu tina —* 
Hunedoară.

— scrie într-unul din poe
mele sale tînărul poet Victor 
Niță., Numele său poate fi întîl- 
nit în presa literară ; dar nu 
numai acolo. L-am găsit (puțin 
altfel, adică Niță I. Victor) și 
îu catalogul clasei a Xl-a B a 
Școlii medii din Hunedoara. 
Fiul furnali8tului Ion Niță, la 
fel cu toți colegii săi, a cres
cut odată cu Hunedoara. La lu
mina furnalelor au învățat ei 
totul, de la „unu și cu unu 
fac doi” pînă la complicatele 
formule ale chimiei organice pe 
care le „desfac” astăzi cu mînă 
sigură pe tablă. Și tot la lu
mina furnalelor se pregătesc 
pentru un eveniment unic : 
examenul de maturitate.

Gostian Carol, Topor Maria, 
Ghere Iosif, Munteanu Tovică. 
Cei patru elevi sînt optimiști în 
fața examenului de maturitate. 
Pregătirea temeinică este pen
tru ei criteriul succesului. Ei 
se gîndesc la viitoarea profesie. 
N-au nici un motiv să n-o facă. 
Maria Topor va fi laborantă în 
combinat. Tovică Munteanu in
giner mecanic, Carol Gostian, 
inginer electro, Iosif Ghere, 
profesor. Și vor deveni ceea ce 
și-au propus și Cuș Ion și Crin- 
tea Valeria și Voicu Luminița 
și Rogneanu Nadia și Meșter 
Cornel și... toți cei care au as
tăzi 18 ani.

Acum, în pragul examenului 
se pregăteso cu febrilitate. Nu 
departe de clădirea școlii fu
megă furnalele. Această vecină
tate îi obligă.

Succes 1
C. RADU

anului școlar. Pentru aceasta, 
majoritatea și-au luat concediile 
de studii de care beneficiază. 
Acest lucru le permite partici
parea la ore de consultații și 
meditații și în cursul zilei. La 
aceste ore se efectuează o largă 
recapitulare a materiei parcurse. 
Elevii au acum prilejul să-și lim
pezească unele chestiuni insufi
cient asimilate. De asemenea, 
după munca de studiere indivi
duală a problemelor, ei se întru
nesc în mici grupe de învățătură 
pentru a revedea împreună cele 
studiate. Fiecare elev s-a obiș
nuit să-și alcătuiască un plan 
minuțios de lucru. Pentru sera
liști, timpul e prețios. Ion Ră- 
doi, din clasa a IX-a B, de pildă, 
își împarte judicios timpul ne
cesar îndeplinirii celor trei sar
cini importante : munca, școala 
și... obligațiile de soț și tată.

Seraliștii băimăreni vor să în
vețe. Cu același entuziasm viu, 
cu aceeași neobosită atenție, 
dovedind dragoste față de învă
țătură, ei participă la ultimele 
seri din acest an școlar.

NLABlA^iA FILIMON

vire de ansamblu asupra între
gii materii. La matematică, unde 
elevii întîmpinau unele dificul
tăți, s-au organizat numeroase 
ore de consultații și meditații. 
Tov. Nicolae Poșta și tov. di-

Foto: N. STELORIAN

■
 a Școala medie se

rală din Baia Mare 
se fac ultimele pre
gătiri în vederea 
încheierii anului 
școlar. Pentru ele
vii claselor a Xl-a 

sînt ultimele seri de școală. Și, 
la fel ca și elevii de la zi, sera- 
liștii își pun aceeași importantă 
problemă : ce vom face mai de
parte. Pentru că mulți dintre ei 
vor să meargă la studii supe
rioare, să-și continue și să-și 
împlinească învățătura.

Gheorghe Sasu, de la Combi
natul chimic din Baia Mare, do
rește să devină inginer. Colegul 
său, Icn Cuceru, va merge la 
Facultatea de filologie. Sfatul 
popular al regiunii le va asigura 
burse pe tot parcursul perioa
dei de studii.

— Trebuie însă să ne pregă
tim foarte serios. In vara aceasta 
ne stau în față două examene : 
unul de maturitate, celălalt de 
admitere. Ambele vor fi o ref
lectare a cunoștințelor însușite 
în școală.

Și, intr-adevăr, elevii Școlii

medii serale din Baia Mare se 
pregătesc intens. E o muncă fe
brilă, înfrumusețată de bucurii 
și emoții noi, lată, elevii clasei 
a Xl-a A au teză la fizică. In 
pauză, colegii de la celelalte cla

bate răspunde foarte bine, do
vedind o temeinică pregătire. 
Primește nota 9. Apoi, tînărul 
profesor Nicolae Lata le vorbește 
despre originea și evoluția omu
lui. Tema e interesantă, antre

La Școala medie serală din Baia Mare

STUDIU BINS ttKNNOAT,
11 PEBSEVBBBNT

se se string nerăbdători în jurul 
lor:

— Ce subiect vi s-a dat ? Ați 
știut ?

Pe chipurile tuturor se citește 
preocupare, interes.

La clasa a Xl-a B se desfă
șoară ultima lecție de științe na
turale. Una dintre elevele între

nantă. în cîteva minute, tabla 
și caietele de notițe se umplu 
cu scheme precise.

— Pentru seraliști, schema 
este de un mare ajutor—ne spune 
tov. Lata. Cercetarea acestor 
scheme în preajma examenelor 
le ușurează sistematizarea cu
noștințelor și le formează o pri

rectoare-adjunCtă, Maria Arde- 
leanu, ambii profesori de mate
matică, se preocupă în mod con
tinuu de îmbunătățirea situației 
la această materie, astfel incit 
pe semestrul al II-lea s-au ob
ținut note mult mai bune.

Toate eforturile s-au concentrat 
în vederea încheierii cu bine a

Cu note bune 
și foarte bune

Clasa a VII-a 
în prag 

de absolvire

Ecaterina Potoroacă, din clasa 
a Xl-a C a Scolii medii nr. 2 
din Ploiești, este o elevă frun
tașă la învățătură. în aces*e 
zile ea își revizuiește materia 
pentru examenul de matu

ritate

în acest an, noi, elevii cla
sei a VII-a B de la Școala 
medie „M. Eminescu“ din 
Cluj, ne-am propus să ne 
pregătim astfel ca în clasă să 
nu rămînă nici un corijent 
sau repetent.

în trimestrul al III-lea, ac
tivitatea s-a intensificat și 
mai mult. Grupele de întra
jutorare au dat rezultate din 
ce în ce mai bune. Timpul 
este folosit din plin. în pauze, 
dimineața, înainte de începe
rea orelor, după amiezele, se 
repetă, se discută diferite pro
bleme mai grele în grupe. 
Eleva Bordea Ana se bucură 
acum că a reușit s-o ajute pe 
colega sa Popa Silvia să ob
țină note de trecere la toate 
obiectele, și chiar note bune. 
Pe primul trimestru, Silvia a 
obținut note sub limită la 
trei obiecte. Rezultate bune 
au obținut și elevele Cosma 
Ana și Pop Mihaela, care în
vață împreună, precum și 
mulți alți elevi.

Organizația U.T.M. a clasei, 
tovarășa dirigintă Radu Vic
toria și tovarășii profesori ne 
ajută în realizarea hotărîrii 
noastre de a promova clasa 
cu note bune și foarte bune.

nouă promoție de 
elevi ai clasei a 
VII-la de la Școa
la medie nr. 1 din 
Botoșani se pregă
tește să-țfc.ia rămas 
bun de la școală. 

Piuă atunci, mai au însă de tre
cut un examen de absolvire. 
Apoi, alt examen, de admitere 
în școli medii și profesionale.

Conducerea școlii și organi
zația U.T.M., îndrumate de or
ganizația de partid, au luat din 
timp măsuri pentru a-i ajuta pe 
elevi m se pregătească temeinic 
fi să sc •rienteae just in alege
rea pmfearnnii.

Adnnarea panier? ascâ «Ca 
meserie u-ai aleg", de păUâ, 
la care an fost invitați munci
torii fruntași Ion Pe trișor fi 
Mărioara Rață, vizitele ia Uzi
nele textile ^Moldova”, la Uzi
na de reparat tractoare, la Fa
brica de unt, la Fabrica de za
hăr Bucecea și la „Prodaliment” 
Leorda, ca și alte acțiuni, i-au 
ajutat pe elevii clasei a VII-a 
■ă se hotărască asupra meseriei 
pe care s-o urmeze în viață.

Acum, fiecare pionier (din 35 
de elevi, 33 sînt pionieri) știe 
unde va merge după absolvirea 
clasei a VII-a. O bună parte vor 
urma școala medie, alții se vor 
îndrepta spre școli tehnice agri
cole și profesionale.

Pionierii știu că trebuie să se 
pregătească cu multă seriozitate 
pentru examenul de absolvire și 
pentru admitere. La limba și li
teratura romînă și matematică 
s-a început din vreme recapitu
larea materiei din clasele a 
V—VII.

Recapitularea se face sistema
tic, pe capitole. După cîteva ca
pitole, profesorul de specialitate 
organizează consultații cu care 
ocazie se lămuresc problemele 
mai grele sau neclare. Cu ajuto
rul grupelor de întrajutorare, 
mulți dintre pionierii rămași în 
urmă la învățătură și-au îndrep
tat notele pe trimestrul III.

Dirigintele clasei, Ștefan 
Dragomir, instructorii de pio
nieri Rodica Turceac și Ioana 
Șerbu cunosc îndeaproape pe 
fiecare pionier. Știu care grupe 
de întrajutorare dau cele mai 
bune rezultate și la care trebuie 
să mai intervină. Fiecare se o- 
cupă de anumite grupe de în
vățătură, le dau ajutor, sau se 
ocupă individual de anumiți e- 
levi, îndrumîndu-i cum sâ repete 
materia, cum să folosească 
timpul, controlîndn-i. Pentru a-i 
ajuta concret să-și organizeze 
studiul, membru comitetului 
U.T.M. pe școală (secretară Vîl- 
ceanuwDenisa), împreună cu di
rigintele clasei ți membrii din 
colectivul de conducere al deta
șamentului fac deseori vizite la 
domiciliul elevilor, stau de vor
bă cu părinții acestora, îi în
drumă pe elevi cum să se pre
gătească pentru examen.

I. CHIȚIMIA

r VACANȚA ELEVILOR -i 
DIN CAPITALA

rerr.-uu n 
te sume ti 
organiza, I 
oondițu < 
școlar.

Printre 
pionieri ș. școla. 
petrece o parte din ztait 
de vară m tabere de odBtnâ se 
vor afla P prre 22 m ăe 
pionie-. bucnrestenL olep. din
tre fruntașii la inciți:-râ M 
in aczivăazes ptorăeresscă.

Pionierii p elevă cere pe 
timpul vacanțe, de veri n- 
min in Capitală tor pez 
rile tot ari: de plăcu:*- C: 
tetul orășenesc U TJf. n 
tul popula- al Capitalei s-ox 
preocupat din timp pexjr» or
ganizarea unor ncnanx xnzere- 
s<in:€. La ioc de irz~i
acestea se află excursiile, dru
meția. Aproape peste 1111*-* 
pionieri și școlari, precum șt 
elevi din școlile medii și pro
fesionale vor partic.pia la a- 
ceste excursii. Deplasinduse 
pe timp de 1—2 zile. 3—5 zile 
sau 7 Zile, ei vor vizita locuri 
pitorești sau istorice, ma-i 
conrrrtwrțh ale sociaiumuitu, 
șantiere, orașe noi. unități a- 
gricole socialiste, cutreierind 
țara de la un capăt la altaL

Apreciind cum se cuvine 
importanța alcătuirii unor fti- 
nerarii cure sd ofere cele 
mai variate posibilități in-

N

strucf.ve și ei

ța rrre

.at-eo- 
w

» bzgaze și 
Asemenea excur

sii s-<3 făcut c* profesorii 
guz rzzrt-.ele -3 August. Le- 
nix. 30 Decembrie și altele 

Indțizd, de asemenea, dia 
anului trecui, am 

sezrdat cSenție organizării ta
berelor r-nzuce. Mei mult 
ăe 15 000 de pionieri și școlari 
iin Capi’ala iși vor petrece 
s parte din vacanța de cară 
in aceste tabere. Comitetul 
orișczesc U.TSf. împreună cu 

popular al Capitalei au 
orgcmzat o csemenea tabără 
la Snagoc și, in colaborare cu 
Palatul pionierilor. încă una 
la Predeal. *•' afară de aces
tea. am ajutat ca fiecare co
mitet raional U.T.M. să or
ganizeze asemenea tabere

Vor

bertie rtit
Aeâcitazea

va avea is vedere și pregăti
rea elevilor pentru obținerea 
âixtivxțtilor pioniereșii-

Pt Ungâ ceie amintite pînă 
sezm, tot pentru vacanța din 
rara acezxzz, organizăm tabe
re locale, in fiecare raion, pe 
lingă bezele cultural-sportive, 
in parcuri. la case de cultu
ri etc. Asemenea tabere vor 
fi de exemplu, in parcurile 
Herăstrău, 22 August, Parcul 
copUuhu, pe lingă cluburile 
J$tBnța"-Tei și ^ProgresuC, la 
casele de cultură ale tineretu
lui din raioanele T. Vladimi
rtsev, 16 Februarie, N. Băl- 
cescu. De asemenea, elevii din 
școlile medii, profesionale și 
tehnice vor avea in fiecare 
raion, un club al lor, organi
zat tot pe lingă bazele cultu
ral-sportive.

In cadrai taberelor locale și 
al cluburilor se vor desfășura 
acțiuni atractive pentru copii.

ccmcnr- 
> fotbal 
; nrâzi, 
îi con-

CECILIA STAN 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.TM. București

0 tradiție frumoasă

AJUTOR COLEGIAL
e mai despart doar cîteva zile de înche
ierea anului școlar. Am terminat toate 
tezele.

în ultima adunare generală U.T.M. am 
discutat despre încheierea cu succes a anu
lui școlar.

Am hotărît atunci să ne pregătim temei
nic și să ne ajutăm colegii rămași în urmă 
la învățătură.

Utemiștii fruntași Blaj Emil, Vodă Nicu- 
lai, Berechi Mihai, Kovacs Alexandru și

alții își ajută cu dragă inimă colegii cu o 
pregătire nesatisfăcătoare.

Dezbaterile din adunarea generală U.T.M. 
ne-au ajutat să înțelegem mai bine că nu-i 
suficient să promovezi clasa, ci trebuie să 
ajuți și pe colegii tăi să promoveze cu note 
bune și foarte bune.

PINTEA OLIMPIA
secretara organizației U.T.M. pe an 
a claselor a IX-a — Școala medie 

nr. 2 — Reghin

faima zi de curs la clasele 
a Xl-a ale Școlii medii 
„Horia, Cloșca și Crișan- 

din Alba lulia a început și s-a 
terminat printr-o frumoasă tradi
ție. Cu mult înainte de înce
perea orelor, elevii dintr-p X-a 
au împodobit cu crengi de ste
jar și cu buchete de flori sălile 
de clasă ale colegilor mai mari, 
dintr-a Xl-a.

Dar iată, orele frec și clopoțe
lul sună. Nimeni însă nu pleacă 
acasă, deoarece are loc o mică 
solemnitate. Elevii dintr-a Xl-a își 
iau rămas bun de la școală și 
predau celor dintr-a X-a cheile 
claselor. Elevii dintr-a X-a făgă
duiesc să păstreze cu cinste 
tradifia claselor a Xl-a de a fi 
fruntașe la învățătură.

MARIANA VLAD 
elevă

LENEȘUL ÎN CĂUTAREA PROFESIUNII

„Ce mă fac ?...”
— Asta e : constructor de 

mă fac I...
poduri și șosele

— M-am hotărît : inginer în aerodinamici 
mă fac...

— Am găsit : specialist în cultura legumelor 
șl fructelor mă fac....

Elevii din clasa a VII-a pre- 
gătindu-se pentru examenul 

de absolvire.

FLORICA CACAINA
elevi

---------•---------

Celor ce-și aleg acum profesiunea

(Urmare din pag. 1)

sională s-a încheiat. In aces
te momente, hotârîtoare pen
tru viitorul elevilor din ulti
mele clase, profesorii, organi
zațiile U.T.M. sînt chemați să 
verifice încă o dată, 
concluziile pe care 
elev și le-a format 
profesiunea sa de viitor, să-i 
sfătuiască pe cei care nu s-au 
hotărît încă, sau care au luat 
hotăriri nechibzuite, să-și asi
gure ajutorul părinților în a- 
ceastă activitate.

La îndemîna profesorilor și 
a organizațiilor U.T.M. stau 
numeroase mijloace de a le 
face cunoscute viitorilor ab
solvenți cele mai potrivite 
profesiuni, de a-i ajuta în 
alegerea lor. Este foarte ne
cesar ca acei care participă 
la activitatea de îndrumare 
a elevilor din ultimul an de 
școală să studieze cu multă 
atenție cerințele de cadre din 
toate domeniile de activitate, 
să țină seama de localitatea

MS™
Co«i‘&eUȚiU5«.

Aoleu !... Acum ce mă fac ? 11...

atent, 
fiecare 
privind

Desene de NELL COBAR

unde se află școala, de nece
sitățile regiunii, orașului, ra
ionului, satului, să cunoască 
locurile de muncă, școlile pro
fesionale și tehnice, institu
tele unde elevii se pot în
drepta pentru a se pregăti 
în profesiunea aleasă. Este 
bine oa spre școlile și insti
tutele agricole să fie îndru
mați, în primul rînd, elevi 
din mediul rural, care cu
nosc viața satelor, care au 
deja contingență cu probleme
le agriculturii.

în curînd va avea loc exa
menul de absolvire a clasei a 
VII-a. Mulți absolvenți se 
vor înscrie la examenele de 
admitere în școlile profesio
nale și medii. Organizațiile 
U.T.M. și organizațiile de pio
nieri sînt chemate ca, alături 
de părinți și profesori, să 
ajute cu multă grijă pe ab
solvenții clasei a VII-a în a- 
iegerea meseriei viitoare. In 
Raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale se 
prevede ca pînă în anul 1970 
să se asigure necesarul de a- 
proape 59.000 de cadre tehni- 
co-agricole cu o pregătire 
medie. Totodată, agricultura 
va trebui să dispună pînă în 
anul 1970 de 150.000 “
mecanici agricoli. Către 
ceste profesiuni trebuie să 
îndreptăm mereu mai mulți 
tineri. Este o sarcină per
manentă și de mare răs
pundere a organizațiilor 
U.T.M. și a organizației de 
pionieri de a populariza larg 
în rînduî absolvenților clasei 
a VII-a de la sate, școlile a- 
gricole, profilul și însemnă
tatea lor.

Aptitudinile dovedite 
elevi de-a lungul anilor 
școală să fie hotârîtoare 
îndrumarea acestora spre 
profesiune sau alta, 
care au obținut note foarte 
bune la matematică, chimie, 
fizică, să fie stăruitor îndrep-

de
a-

de 
de 
în 
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Elevii

tați spre facultățile eu pro
fil corespunzător din univer
sități și institute tehnice.

O mare imporsanță în înde
plinirea sarcinilor legate de 
orientarea profesională a ab
solvenților are cunoașterea 
documentelor de partid care 
trasează perspectivele fiecărei 
ramuri a economiei naționale, 
care stabilesc sarcinile pri
vind pregătirea de cadre pen
tru economia națională. Cu
noașterea acestor documente 
va ajuta elevilor să gă
sească răspunsul cel mai bun 
la întrebarea: unde este lo
cul meu cel mai potrivit, 
unde are nevoie de mine pa
tria?

Prin gazetele de perete, pa
nouri, stații de radioamplifi- 
care, prin discuții individua
le, organizațiile U.T.M. au 
posibilitatea să-i ajute pe 
profesori în orientarea elevi
lor spre școli și facultăți care 
pregătesc muncitori, tehnicieni 
și specialiști pentru acele do
menii ale industriei care au 
nevoie de numeroase cadre; 
să-i ajute pe elevi să cunoa
scă documentele sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale, precum și recentele 
hoțărîri privitoare la redistri
buirea cadrelor de specialiști 
din agricultură și la dezvol
tarea și îmbunătățirea învăță- 
mîntului agricol, pentru ca ei 
să înțeleagă mai bine impor
tanța muncii în domeniul a- 
griculturii noastre socialiste, 
frumusețea profesiunilor agri
cole.

Paralel cu activitatea me
nită să-i sprijine pe elevi să 
se prezinte bine pregătiți la 
examenul de absolvire și la 
examenul de maturitate, să 
existe o vie preocupare pen
tru ca elevul să-și ia rămas 
bun de la școală, hotărît spre 
ce profesiune se îndreaptă, 
convins că acea profesiune îi 
va aduce marea satisfacție de 
a fi folositor construcției so
cialismului și comunismului.



Utemist
după o bună pregătire!

u cîteva luni în 
urmă, tinerii mi
neri Constantin 
Irimese, Petre 
Bogdan și Ioan 
Bodea de la sec
torul III al mi

să fienei Lupeni ceruseră
primiți în organizația U.T.M. 
Utemiștii nu aveau însă cele 
mai bune păreri despre ei. In 
primul rînd, pentru că acolo, 
jos, în abataje, nu dădeau do
vadă de prea multă străduin
ță în muncă, iar în afara pro
ducției aveau uneori preocu
pări care nu fac cinste nimă
nui. In acel moment, ei nu 
puteau fi primiți în rîndul 
utemiștilor. Intîi de toate, cei 
trei tineri trebuiau pregătiți 
temeinic, ajutați să cunoască 
Statutul U.T.M., să-și ridice 
nivelul de cunoștințe profe
sionale în așa fel ca aportul 
lor în producție să fie la ni
velul celui adus de ortacii 
lor. Tocmai datorită acestui 
fapt, comitetul organizației de 
bază U.T.M., (secretar Ion 
Cîrjan) și-a consacrat una din 
ședințe discutării problemei 
pregătirii tinerilor neutemiști 
pentru intrarea lor în rîndu- 
rile organizației. Unii din 
membrii biroului au fost de 
părere că întregul colectiv de 
utemiști din sector, întreaga 
organizație U.T.M., trebuie 
să se preocupe zi de zi de 
pregătirea acestor tineri. Ei 
vor trebui atrași mereu în 
mijlocul colectivului de ute
miști nu numai în timpul 
producției. în felul acesta ei 
vor cunoaște și se vor con
forma disciplinei sănătoase a 
colectivului, se vor deprinde 
cu preocupările multilaterale 
ale utemiștilor. S-a stabilit 
atunci ca fiecare membru al 
comitetului organizației de 
bază U.T.M., și utemiști din 
sector, să se ocupe personal 
de cîte doi sau trei tineri, 
să-i ajute în pregătirea lor, 
să-i mobilizeze la toate ac
țiunile întreprinse de organi
zație. Cei trei tineri, despre 
care am vorbit la început, fu
seseră repartizați minerului 
Ion Dospina, membru al co
mitetului U.T.M., fruntaș în 
producție, un tînăr care do-

vedise multă răbdare în mun
ca cu oamenii, un om plin 
de inițiativă. La cererea sa a 
fost mutat într-un 
cei trei tineri, la 
de muncă. Ii 
timpul șutului, zi 
dreptîndu-i ori de 
ceștia nu executau 
așa cum trebuie, 
cînd voiau să facă 
puterea brațelor și neglijau 
folosirea tehnicii din dotare, 
dîndu-le cu modestie și răb
dare sfaturi prețioase.

Dar preocuparea organiza
ției pentru pregătirea viito
rilor utemiști nu s-a limitat 
la atît. La o serie de adunări 
generale, deosebit de intere
sante, organizate în acea pe
rioadă, au fost invitați și ti
nerii 
le-au 
partid, mineri fruntași.

Organizația de bază U.T3L 
a cuprins pe o bună parte din 
neutemiști în cercurile de In- 
vățămînt politic, în grupele 
create pentru studierea Sta
tutului U.T3L

Așa a reușit organizația de 
bază U.T.M. din sectorul III 
al minei din Lupeni ca, sub 
conducerea organizației de 
partid, să-și însușească o bună 
experiență in pregătirea și 
primirea tinerilor in rîndul 
U.TJd.

O experiență bună și-au 
însușit și organizațiile U.T.M. 
din sectoarele IX. X, IL

Dar ia Exploatarea minieră 
Lupeni mai sînt încă mulți 
tineri care întrunesc toate ca
litățile pentru a fi primiți in 
organizație. Mulți din ei, în 
repetate rînduri au solicitat 
primirea in rîndurile organi
zației.

Comitetul U.T3L al exploa. 
tării, avea datoria să genera
lizeze experiența bună dobin- 
dită de organizațiile de bază 
U.T.M. din sectoarele III, 
IX etc. privind pregătirea 
și primirea în U.T-M. a ce
lor mai merituoși tineri. In 
acțiunile educative de masă 
pe care le orgarizează cu 
utemiștii la nivelul exploa
tării, comitetul U.TAL tre
buia sa poarte mai multă gri
jă și antrenării neutemiștitor.

schimb cu 
același loc 
ajuta în 
de zi, in
cite ori a- 
o operație 
oprindu-i 

totul prin

respectivi.
vorbit activiști

Tinerilor
de

bună

Orașul Brașov văzut de la cabana Tîmpa.
Foto: AGERPRES

M ÎNSUȘIM CU PASIVM 
nmscĂ șt/inia 

SI PRACTICA AGRICOLA
Era necesar chiar să organi
zeze pentru aceștia acțiuni 
specifice, care să le dea posi
bilitate să cunoască țelul și 
sarcinile organizației noastre, 
lupta și politica partidului. La 
învățămîntul politic, la cele 
două forme „Să ne cunoaș
tem patria noastră socia
listă” și „Studierea Statutului 
U.T.M.” au fost cuprinși doar 
circa 70—80 de tineri ce 
nu erau încă membri ai orga
nizației, deși acest număr tre
buia și putea să fie cu mult 
mai mare. Cum poate fi alt
fel asigurată pregătirea poli
tică a acestor tineri decît prin 
participarea lor activă, alături 
de utemiști. la toate manifes
tările instructive, educative 
ale organizației. Pentru vara 
aceasta, comitetul U.T.M. și-a 
prevăzut să organizeze nu
meroase activități cultural- 
sportive, acțiuni largi de 
muncă patriotică, excursii 
prin țară etc., iar la nivelul 
organizațiilor de bază sînt 
planificate adunări generale 
deosebit de interesante, 
toate aceste activități 
trebui antrenat, alături

La 
va 

________ de 
utemiști, un număr mare de 
tineri pentru ca și pe această 
cale să <ie ajutați să cunoa
scă sarcinile organizației 
U.T.M., preocupările utemiști
lor. să se obișnuiască cu dis
ciplina de organizație. Așa 
cum a recomandat recenta 
plenară a CC. al U.TAL. în 
cel mai scurt timp in toate 
organizațiile de bâză U.TAL 
vor trebui organizate cu ti
nerii grupe de studiere a 
Statutului U.T3L

Generalizînd experiența 
bună acumulată de organiza- 
țiile de bază U.TAL fruntașe, 
a celor din sectoarele m și 
IX în special comitetul 
U-T.M al Exploatării miniere 
Lupeni are toate condi
țiile ca în următoarele luni, 
cesfășurind o susținută mun
că politică, să sporească cu 
mult forța organizației prin 
cuprinderea in rîndurile ei * 
unui număr mare de tineri 
mizeri, harnici și cinstiți, 
să-și îndeplinească în acest 
fel mai bine sarcina încredin
țată de partid, de a mobiliza 
pe toți tinerii la lupta pentru 
îndeplinirea planului de pro
ducție.- |

LAL ROMULUS 
corespondentul ^Scinteii tine
retului'’ pentru regiunea Hune

doara.

1H

Adunarea studenților 
de la Institutul agronomic 

Ion lonescu de la 
din lași

Brad“

iunie la 
cultură a 

din
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Cu prilejul comemorării
lui I. L. Caragiale

Concursul 
formațiilor artistice 

ostășești
prilejul împlinirii a 50 deCu

ani de la moartea lui I. L. Cara- 
giale, Teatrul de Comedie a pre
zentat miercuri seara în premieră 
p;e$a „Procesul domnului Cara
giale** de Mircea Ștefănescu.

Rolul marelui scriitor este in
terpretat de artistul poporului Ju
les Cazaban, cel a! lui Delavran
cea de Mircea Șeptilici, iar per
sonajele nemuritoare din piesele 
marelui nostru dramaturg sînt 
creare de artistul poporului Radu 
Beligan, artiștii emeriți Ștefan 
Ciubotărașu și Nicolae Gărdescu, 
de Fiorin Scărlătescu, MiTcea Ba- 
laban, Dem Savu și alții. In ro
lul calomniatorului ~ 
tînărul actor 
este semnată 
nografia de

înainte de 
dramaturgul 
Ev a Soukupova, directoarea In
stitutului de teatrologie din Pra- 
ga, au evocat personalitatea cla
sicului literaiurij noastre.

La spectacol au asistat oaspeți 
de peste hotare, invitați la ma- 
nifestări’e dedicate lui Caragiale.

Caion apare 
Gh. Dini că. Regia 
de D. Esrig, iar sce- 
I. Popeseu-Udriște.

ridicarea cortinei; 
Aurei Baranga și

INFOR
Miercuri a plecat în Uniu

nea Sovietică, prof. Eugen 
Pora. membru corespondent al 
Academiei RP. Romîne, spe
cialist în fiziologia animală 
comparată.

Prof. Eugen Pora va parti
cipă la expediția științifică 
internațională de oceanografie 
organizată sub patronajul 
U.NE.S.C.O. în oceanele Pa
cific și Indian cu nava sovie
tică „Viteaz”.

Campionatul mondial 
de fotbal

S-au calificat in sferturile de finală:
U.R.S.S., R.F. Germană, Chile, Brazilia,

R.S. Cehoslovacă, R.F. Ungară
SANTIAGO DE CHILE 6 (Agerpres». — După o pauză de 

două zile cel de-al 7-lea campionat mondial de fotbal a fost 
reluat miercuri cu disputarea întîlniriior din cea de-a 3-a etapă 
a preliminariilor.

La Ariea. intr-un joc decisiv echipa URS.S. a învins cu 
2—1 (1—0) selecționata UruguayuluL

Iată celelalte rezultate:

Gmpa a H a (Santiago) R F. Germană—Chile 2—0 (1—0);

Grupa a III-i (Vina de! Mar) Brazilia—Spania 2—1 (0—1);

Grupa a IV-a (Rancagua) R P. Ungară—Argentina 0-0 (0—0).

în urma acestor rezultate sînt cunoscute șase echipe din cele 
opt care se califică in sferturile de finală : UJLS.S., R. F. GER
MANA, CHILE. BRAZILIA, R. S. CEHOSLOVACA și R. P. 
UNGARA.

Astăzi se desfășoară următoarele partide : Iugoslavia—Co
lumbia ; Italia—Elveția ; R S. Cehoslovacă—Mexic ; Anglia— 
R P. Bulgaria.

CARAGIALE
PRIETEN AL TINEREȚII

de Vicu Mîndra

în aceeași seară, în sala Come
dia a Teatrului Național „I. L. Ca
ragiale'’ a avut loc un spectacol 
cu ,,D-ale carnavalului”.

în holul teatrului a fost ame
najată cu prilejul comemorării ma
relui nostru scriitor o expoziție in
titulată „Caragiale pe scena Tea
trului Național".

★
cadrul manifestărilorIn

prilejuite de comemorarea a 
50 de ani de la moartea mare
lui dramaturg I. L. Caragiale, 
la Casa raională de cultură 
din Rîmnicu Sărat, regiunea 
Ploiești a fost deschisă expo
ziția documentară „Ion Luca 
Caragiale**. Expoziția înfăți
șează aspecte din viața și acti
vitatea scriitorului, prin acte 
și fotografii, volume, afișe, 
machete de decoruri, carica
turi, portrete de actori.

Deschizînd expoziția, acad. 
Victor Eftimiu a vorbit celor 
prezenți despre viața și opera 
lui I. L. Caragiale.

(Agerpres)

MÂȚII
Miercuri a sosit în Capitală 

pianista Joanna Hodges din 
S.UA., care va fi solista unor 
concerte simfonice la Bucu
rești și Timișoara.

în aceeași zi a sosit și for
mația italiană de muzică 
ușoară, condusă de Marino 
Marini, care va da mai multe 
concerte în Capitală și în 
alte orașe din țară.

(Agerpres)

PE SCURT
• Sala aporturilor de la Fio- 

re as ca va găzdui duminică, cu în
cepere de ia ora 20, primul meci 
al finalei „Cupei campionilor eu
ropeni'' la volei masculin, care 
va opune echipei Rapid București, 
câștigătoarea ediției de anul tre
cut, iormafia T.S.K.A. Moscova.
• Intre 11 și 17 iunie se va des

fășura cea de-a 7-a ediție a com
petiției cicliste „Cupa UCECOM" 
la care participă anul acesta 50 
de alergători din R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romină. Traseul cursei, în 
lungime de 809 km, este împărțit 
în 6 etape : București — Pitești 
(105 km); Pitești—Sibiu (159) ; 
Sibiu—Cluj (135 km); Cluj—Tg. 
Mureș (107 km); Miercurea Ciuc 
—Brașov (105) km); Brașov — 
București (168 km).

• In runda a 18-a a turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah, Gheller l-a Învins pe Filip 
și a trecut din nou singur pe pri
mul loc al clasamentului, cu 12 
puncte. S-au terminat remiză parti
dele Petrosian—Keres și Fischer— 
Tal. A fost întreruptă partida 
Benko—Korcinoi. Locul doi In 
clasament este ocupat de Petro
sian — Îl1/: puncte, urmat de Ke
res — 11 puncte (1), Fischer — 
8^ puncte (1).

ntr-o scrisoare din 
1906 către un prie
ten al său ardelean, 
Caragiale își afirma 
încă o dată intere
sul pentru „sfînta 
căldură" a tinereții

de care simțea mereu nevoia. în 
ultimul an de viață, marele scrii
tor avea să mulțumească cu o vă
dită emoție pentru numirea sa ca 
membru al societății studențești 
„Romînia jună", după ce în anii 
exilului legase amiciții strînse cu 
tineri cărturari entuziaști. Tinere
țea și tinerimea i-au fost mereu 
scumpe neostenitului nenea lancu, 
îndrăgostii de puritate și dornic 
de aer proaspăt. Negîndu-i cu ve
hemență pe moftologi, Caragiale 
i-a condamnat tocmai pentru ori
bilul atentat la frumusețea natu
rală a umanității.

După cum se știe, autorul „Scri
sorii pierdute" este nevoit să 
pună capăt brusc visărilor tinere
ții, la vîrsta de 18 ani, cînd a 
trebuit să preia răspunderea 
familiei. „Am părăsit amîndoi de 
mici umilul acoperămînt părintesc" 
îi scria Caragiale lui Delavrancea. 
„Aspre cărări am bătut : amorțiți 
la încheieturi, însîngerafi la tălpi, 
loviți peste obraz... am ajuns co
pii încă în Forum, să reclamăm 
toga virilă..." Ecouri ale acestei 
dureroase maturizări pretimpurii au 
fost captate în cîteva dintre bu
cățile literare ale scriitorului.

Deplîngînd soarta ucenicului 
din „Norocul culegătorului** sau 
pe bietul Cănuță, Caragiale vor
bea despre greutățile pe care le 
Intîmpina tinerețea cinstită din 
„Belgia Orientului** în deplină 
cunoștință de cauză. Atenția deo
sebită pe care în schițele sale a 
acordaf-o copilăriei și adolescen
ței, aspectelor educației și vieții 
de familie pornește tocmai de la 
tendința de a descoperi rădăcina 
răului, de a dezvălui racilele bur
gheziei, plecînd de la izvoare.

Opera satirică a lui Caragiale 
supune unei critici ample tocmai 
caracterul anormal, aberant, al 
unei orînduiri sociale condamnate 
de istorie. Dar ciocnirea dintre 
chemarea proaspătă a vieții și 
atmosfera sufocantă a societății 
„monstruoasei coaliții**, devine 
deosebit de evidentă în anii de 
început ai existenței. Caracterul 
inuman al unei vieți sociale diri
jată de către politicieni veroși 
precum Cațavencu sau Dandanache 
va deveni, așadar, deosebit de 
evident încă din etapa incipientă 
cînd monștrii sînt zămisliți în cri
salida ipocriziei, iar viitoarele lor 
victime suferă primele înfrîngeri.

Dincolo de primele aparențe, 
seria instantaneelor dramatice „Un 
pedagog de școală noua** conține 
— de pildă — nu puține reflexii 
amare prilejuite de spectacolul

unei educafii care confine în em
brion tarele moralității burgheze. 
Judecarea mercantilă a meritelor 
(bogatul Ririadi ia examenul fără 
să știe nimic), formalismul birocra
tic (conferinfa menită să pregă
tească aparifia Cometei Falb este 
finufă pentru a respecta ordinul, 
după trecerea evenimentului) sau 
„emulafiunea" care ridică mărșă
luirea de paradă mult deasupra 
învăfăfurii, sînt pe rînd batjocorite 
de elevii,,încă nepervertifi moral 
ai lamentabilului Rostogan. în rî- 
setele școlarilor, care ascultă sfo
răriile surdo-savante ale ridicolu
lui belfer, se exprimă punctul de 
vedere al umanității neîntinate. 
Dintre acești școlari zburdalnici 
dar neartificializafi, o parte dove
dește triste aptitudini versatile, de
venind, în universul caragialean, 
mai întîi tineri „de viitor** și apoi 
cetățeni „onorabili” sau chiar 
„venerabili**. Ceilaifi, cei care 
n-au acceptat compromisul, n-au 
fost uitați de Caragiale. Scriitorul 
i-a distins nuanfat fie în catego
ria ,,sucifilor” derutați, de felul lui 
Cănufă, fie în aceea a opozanfilor 
neclintifi ca Ion din bucata alego
rică cu același nume. Primul con
flict al lui Cănuță cu societatea nu 
se petrece oare la școală, unde 
tendința de a lua cuvintele în 
sensul lor real îi aduce întîiele 
ponoase ?

Pe de altă parte, nașterea și 
formarea viitorului moftangiu 
ocupă un loc însemnat în dosarul 
acuzator pe care Caragiale îl dre
sează guvernanților „istorici** și 
clientelei lor politice. Goe nu 
este, pur și simplu, un băiat rîz- 
gîiat. Purtătorul beretei de „mari
nei" evidențiază certe predispozi
ții pentru traiul parazitar, exersînd 
pe seama celor trei mamițe o ti
ranie a lenei care*i marchează vii
toarea structură morală. Alt „răs
fățat" (Ionel din schița „Vizită") 
atestă în ceea ce-l privește un 
egocentrism suveran la care se 
adaugă picanteria unei precoce 
înclinări pentru vicii. O imagine 
a modului în care mizeria morala 
a burgheziei operează asupra or
ganismelor în plina creștere o 
constituie și monologul lui Spiri
don din „O noapte furtunoasă**. 
Supus arbifrariului tiraniei lui Ti- 
tircă, Spiridon își compune o tac
tica sumară a subterfugiilor, ca- 
re-| conduce, fatal, către ipocrizie.

Asupra tinerilor din burghezia 
mijlocie și mică apasă îndeosebi 
în aceasta lume încriminată de 
Caragiale primele forme ale obse
siei carierei. „Cafindaful" este un 
exemplu ilustrativ dar procesul are 
o sferă cu mult mai largă, cuprin- 
zînd ostenelile „dăscălimii" lui O 
țavencu, frazele umflate ale sfu- 
dintelui Rică, cît și vehemența de
magogică a colegului său Corio-

lan Drăgănescu („Tempora"). în- 
tr-o schiță care închide întrînsa și 
vechi amărăciuni ale vieții scriito
rului („Triumful talentului") doi 
foști prieteni de școală se cioc
nesc, în pragul vieții, de contras
tul total dintre fațadă și conținut 
în moralitatea societății capitaliste. 
Niță Ghițescu, înzestrat cu o scri
ere de rară frumusețe, nu poate 
să înțeleagă de ce nu reușește la 
examenele de copiști, în vreme ce 
Ghiță Nifescu va intra senin, cu 
degetele sale degerate, într-un 
post de caligraf perfect. „Talen
tul” nu însemna, așadar, în acest 
univers întors, înzestrarea fireasca 
a omului, ci obținerea unei scrisori 
de recomandație cu o semnătură 
de bună circulație. A intra sau a 
nu intra în „lanțul slăbiciunilor", 
iată problema care se ridica pen
tru tinerii fără avere, cei bogați 
beneficiind fără ezitare de „ono
rabilitatea" pe care o dă sacul cu 
bani. Corupția „sofietății fără prin
cipii" pe care Trahanache o pre
zidează cu inima împăcată, ab
soarbe conștiințele celor ce se 
tem de „loviturile peste obraz" 
la care s-a referit Caragiale în 
scrisoarea citată. Conștiințele 
ferme nu lipsesc însă din opera 
marelui scriitor care a întreprins, 
in numele acestora, teribilul său 
inventar de viții și tipuri.

Trăgîndu-I de urechi pe Nicu 
lonescu-Hamlet („Autoritate") sau 
urmărind, cu un surîs, palmele pe 
care le primește junele Bostandaki 
în rîvna sa de slujitor al proti
pendadei avute („High-life"), Ca
ragiale biciuiește educația strîmbă 
care producea în serie Zițe îna
morate de „Dramele Parisului" și 
Venturieni îndrăgostiți de zestre. 
Autorul „Momentelor" descifrează 
mereu înțelesul social al întîmplă- 
rilor pe care le relatează. El na
rează cu vervă pentru a acuza 
profund. Strînse cum se cuvine în

/
eri. In Capitală, a înce
put finala celui de-al 
Xl-lea concurs al forma

țiilor artistice ostășești. La 
deschiderea concursului, loco
tenent colonel Victor Militaru 
a salutat, din partea Ministe
rului Forțelor Armate ale 

R.P.R., pe artiștii amatori par- 
ticipanți la finală.

Artiștii amatori au prezen
tat publicului spectator și co
misiei de apreciere coruri, 
dansuri, cîntece pentru so
liști, recitări, gimnastică artis
tică etc. Artiștii amatori au 
adus pe scenă frumoase pro
ducții artistice oglindind 
viața înfloritoare din patria 
noastră, elanul patriotic cu 
care ostașii se pregătesc pen
tru a sta de strajă patriei.

Cei mai mulți dintre artiștii 
amatori sînt purtători ai in
signei „Militar de frunte", 
specialiști de clasă, mlnuitori 
pricepuți ai tehnicii moderne 
de luptă. In prima parte a con
cursului, echipa artistică ostă
șească „Albatrosul" a prezen
tat spectacolul „De strajă pa
triei socialiste" — un specta
col bogat și" atractiv care a 
reunit mulți artiști amatori din 
rîndurile marinarilor. Au mai 
prezentat apoi spectacole șl 
alte formații ostășești.

Reunind pe cei mai buni ar
tiști amatori ai formațiilor ar
tistice ostășești, concursul este 
o expresie a bogatei activități 
culturale și artistice care se 
desfășoară în rîndurile ostași
lor, un prilej de afirmare a 
unor tinere talente.

Cel de-al Xl-lea concurs al 
formațiilor artistice ostășești 
continuă.
în fotografie : aspect din spec
tacolul prezentat de echipe 
artistică ostășească „Alba

trosul".
Foto: O. PLECAN

Plecarea

Filarmonicii de Stat

în lurneu peste hotare
Colectivul orchesfe^i' 

nice a Filarmonicii de Stai 
„George Enescu" a părăsit 
miercuri Capitala, plecînd în 
turneu în R.P. Bulgaria.

în continuarea turneului, 
muzicienii romîni vor pleca 
în Grecia. Ei vor susține la 
Atena două concerte în ca
drul Festivalului internațio
nal al spectacolului.

arți, 5 
Casa de 
sindicatelor 
Iași, studenții și 
cadrele didactice 
de la Institutul 
agronomic din lo

calitate au dezbătut sarcinile 
ce le revin din hotărîrile ple
narei C.C. al P.M.R. și ale se
siunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 
1962.

Adunarea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă plină de entu
ziasm, constituind o puternică 
mărturie a dragostei nețăr
murite față de partid, a hotă- 
rîrii celor prezenți la adu
nare de a-și pune tot elanul 
și toată priceperea în slujba 
înfloririi scumpei noastre pa
trii.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul prof. dr. Con
stantin Pintea, rectorul Insți. 
tutului agronomic din Iași, 
care a făcut o amplă expu
nere despre sarcinile ce revin 
studenților și cadrelor didac
tice din acest '
baza hotărîrilor 
al P.M.R. și 
extraordinare a 
nări Naționale 
1962. Referindu-se la contri
buția adusă de Institutul a- 
gronomic din Iași la pregă
tirea de cadre cu studii su
perioare pentru agricultura 
țării noastre, vorbitorul a 
arătat că, în ultimii 15 ani 
au fost pregătiți de 3,5 ori 
mai mulți ingineri agronomi 
decît în cei 36 de ani ante
riori. Hotărîrea promoției de‘ 
absolvenți 1961—1962 a Insti
tutului agronomic din Iași, 
de a merge să lucreze nemij
locit în gospodăriile colective, 
are o deosebită semnificație 
deoarece este prima promoție 
care va lucra în condițiile în
frățirii complete și pentru 
totdeauna a 
noase din 
patrie.

Studentul ___ _ .
din anul I al Facultății de 
horticulture, a scos în relief 
interesul cu care toți studen
ții institutului au studiat 
Taportul prezentat de tovarăr 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale, pre
cum și documentele care au 
fost adoptate în vederea asi
gurării agriculturii cu cadre 
de specialitate. Vorbitorul a 
arătat că marea majoritate a 
studenților. din Institutyjl a-; 
gronomic din Iași își înqbpli- 
n^ite cu^ cinste sarcina de a 

; aObîhâES^Itemeinică pregătire|;

repartizat, să pot 
o muncă rodnică 
sporirii continua

(Agerpres)

Institut pe 
plenarei C.C. 
ale sesiunii 
Marii Adu- 
din aprilie

ogoarelor mă- 
scumpa noastră

Axinte Vasile,

și ideologică.
în timpul-cit a rnai rămas 

pînă la absolvirea facultății, a 
spus studentul Dragomiț Tu- 
dorel din anul V al Facultă
ții de îmbunătățiri funciare, 
voi aprofunda și mai mult 
cunoștințele predate la cursuri, 
îmi voi însuși și mai temeinic 
cele mai avansate metode de 
aplicare practică a acestor 
cunoștințe, pentru ca, acolo

unde voi fi 
desfășura 
în vederea _ ...........
a producției agricole. Măsu
rile preconizate pentru îm
bunătățirea practicii în pro
ducție a studenților de la 
institutele agronomice cores
pund unor reale cerințe de 
completare și valorificare a 
cunoștințelor noastre.

Prof. dr. Constantin Sandu 
Viile, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., a spus 
printre altele: „în numele 
cadrelor didactice ale institu
tului, ne angajăm să-i spri
jinim cu drag pe tinerii ab
solvenți. Aceștia vor găsi în
totdeauna la noi un sfat to
vărășesc pentru rezolvarea cu 
succes a celor mai complex® 
probleme ce vor fi ridicate 
de activitatea lor practică în 
marile gospodării colective și 
de. stat**.

Inginerul Mardare Comei, 
director al G.A.C. Laza din 
raionul Vaslui, absolvent ăl 
Institutului agronomic din 
Iași, a arătat importanța 
practică a muncii desfășurate 
de specialiști în unitățile so
cialiste din agricultură. El a 
subliniat necesitatea ca ingi
nerul agronom să fie prezent 
acolo unde se hotărăște soar
ta producției agricole.

Au mai luat cuvîntul Lazăr 
Alexandrescu, secretarul or
ganizației de partid a institu
tului, Sasu Paul, secretar al 
organizației U.T.M. din insti
tut, studentul Necula Ion, 
Popovici Adrian, președinte 
al G.A.C. din comuna Chiș- 
căreni, regiunea Iași, precum 
și studenții Mogoșanu Paul, 
Pușcaru Elena, Buculeasa 
Gheorghe. De asemenea, a 
luat cuvîntul tovarășul Tra
ian Damian, director în Mi
nisterul Invățămîntului.

în încheierea lucrărilor a- 
dunării. a luat cuvîntul to
varășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al CC. al U.T.M.

..Să dezvoltăm tot mai pu
ternic în ipimije studenților 
de? tlar.'instigtel^i agronomice, 

_ a spus printre altele tovară
șul' Virgil Trofin, dragostea 
pentru profesiunea aleasă, 
dorința de a exercita această 
profesie acolo unde se hotă
răște soarta producției, acolo 
unde colectiviștii așteaptă cu 
drag sprijinul și îndrumarea 
specialiștilor. Inginerul agro
nom trebuie să fie un om 
multilateral dezvoltat, - - să-și 
însușească învățătura mărxist- 
leninistă, să-și îmbogățească 
finali'xu generală, să 
Ite utr ' înflăcărat militant 

•b pentru înfăptuirea politicii 
partidului la sate, un propa
gandist al științei și culturii 
în satul în care muncește”.

în aplauzele puternice ale 
participanților, a fost adop
tată o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîri, tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Comparativ — despre douăv secții
(Urmare din pag- 1)

folosești din plin cele 480 de mi
nute de lucru sau te grăbești să 
„scoți planul”. Asaltul duce la 
produse de slabă calitate, la re
buturi, deci în ultima instanța la 
depășirea consumului specific de 
materii prime. Or. tocmai acest 
lucru se constată la tinerii care 
au pierderi, la Frangu Virgil care 
în luna mai 
specific de 
peste 2 000

a depășit consumul 
materie primă cu 

dmp piele, la Va-

amplul mozaic al operei satirice 
caragialiene, bucățile disparate se 
completează și se susțin reciproc. 
Tipurile se multiplică în variante 
care îmbogățesc cazierul fiecărui 
caracter stigmatizat. Rostogan îl 
explică pe Bumbeș și pe dască
lul „de familie bună** din „Baca
laureat", lonescu și Popescu duc 
tagma belferilor necinstiți în arena 
politică. Față de lista acestora, se 
ridică pe de altă parte dîrzenia 
onestului Pricupescu („Dascăl 
prost") și figura severului Bazil 
Drăgoșescu („Peste 50 de ani”), 
transpunere idealizată a învățăto
rului lui Caragiale, din clasa a 
IIl-a primară.

Ceea ce ridică însă la o mare 
înălțime satira lui Caragiale este 
adresa precisă a criticii. Înfățișînd 
tipuri și fapte, scriitorul alcătu
iește rechizitoriul explicit al unui 
sistem, al unei orînduiri sociale 
muribunde, descoperind în com
portarea imorală a unor indivizi 
trăsăturile reprezentative ale unei 
clase în descompunere. Vehemen
ța cu care Caragiale a demascat 
în opera literară complotul împo
triva purității morale a oamenilor 
simpli caracterizează și cele mai 
multe dintre articolele sale. „Sis
temul hatîrului și profecfiunii sdro- 
bește adesea conștiințele cele mai 
solide ale dascălilor" — scria au
torul „Scrisorii pierdute" într-un 
foileton din 1 900 în care sublinia 
totodată că „influențele politice 
împart notele și premiile** și duc 
ia creșterea unor generații slab 
instruite și rău crescute de „semi* 
barbari**.

Tinerețea, ca zonă a speranțelor 
imaculate i-a fost mereu scumpă 
marelui scriitor. împotriva profa
natorilor care se străduiau să în
tunece anii de formare a omului; 
pentru a recolta turme de servi
tori umili, Caragiale a scris despre 
Goe ca să priceapă Cațavencu.

sile Șchiopu, Florica Mandea, 
Maria Cristescu și Irina Androne.

Și în această secție există o 
inițiativă lăudabilă. Cu cîtvă timp 
în urmă, croitorul Panait Bețivoiu 
a propus ca la fiecare 100 pe
rechi de încălțăminte . (pantofi 
bărbătești} să se realizeze 3 pe
rechi din economii. O inițiativă 
menită să stimuleze munca 
tinerilor, sa le dezvolte spiritul 
gospodăresc. Dar un singur lucru 
a uitat organizația U.T.M., că an
gajamentul luat nu prinde - singur 
viață, că este nevoie să antreneze, 
să ajute pe fiecare tînăr șă pună * 
în valoare rezervele interne, să 
se perfecționeze, pentru a înde
plini acest angajament. Dacă ar fi 
făcut acest lucru, dacă ar fi spri
jinit pe fiecare dintre tinerii care 
lună de lună dau pierderi, anali- 
zînd în mod amănunțit cauzele, 
atunci cu totul alta ar 
fuația.

O altă cauză care 
la existența unei 
situații este insuficienta calificare 
a muncitorilor tineri. Anul acesta 
nu s-a făcut încă nimic pe linia 
îmbogățirii cunoștințelor profesio
nale, a raspîndjrii experienței 
înaintate. Pe de altă parte sînt 
și tineri care deși constată că 
unele piese pe care le-au ștan- 
țat nu sînt de calitate corespunză
toare, le introduc totuși în lotul 
de piese care pleacă în conti
nuarea fluxului tehnologic la cele
lalte secții. Ele se reîntorc iar. în 
cazul cînd scapă controlului teh
nic de calitate (unele piese au 
dimensiuni foarte mici), pagubele 
sînt și mai mari, lată o proble
mă, care, deși cunoscută, n-a 
constituit o preocupare din partea 
biroului organizației U.T.M.

E drept că uneori tăbăcaria 
minerală a fabricii produce piele

fi fost si-

contribuie 
asemenea

de calitate necorespunzătoare. 
Și muncitorii secției a Iha croit- 
ștepuit au înfîmpinat 
greutate. Numai că 
organizației U.T.M., 
secției, postul utemist de con
trol de aici, au mers la făbăcărie, 
au analizat cauzele și acum 
au mai puține probleme cu ma
teria primă. Acest lucru trebuia 
să-l facă și organizația U.T.M. din 
secția I și unele neajunsuri ar 
fi fost lichidate mai din vreme.

Două secții, două rezultate di
ferite care dovedesc că atunci 
cînd te străduiești, cînd folosești 
condițiile pe care le ai, poți ob
ține rezultate bune. In aceste 
două secții majoritatea muncito
rilor sînt tineri. Firesc era ca 
membrii comitetului U.T.M. pe fa
brică să cunoască acest lucru, să 
intervină la vreme. Și pentru că 
n-a făcut acest lucru în momen
tul de față nu toți tinerii parti
cipă activ la lupta pentru econo
mii. Din această situație comite
tul U.T.M. pe fabrică trebuie.să 
tragă serioase învățăminte. In 
primul rînd, el trebuie să cunoască 
în permanență felul în care se 
realizează indicii de plan, pentru 
ca să ia măsurile corespunzătoare 
în ce privește mobilizarea tine
retului în procesul de producție. 
In cadrul întrecerii trebuie sa se 
urmărească ca fiecare tînăr. să 
aibă angajamente concrete, mobi
lizatoare, iar îndeplinirea lor să 
fie urmărită zi de zi.

Munca tineretului în producție, 
rezultatele obținute să fie princi
palul criteriu al aprecierii muncii 
fiecărei organizații de secție 
U.T.M. Antrenarea fiecărui tînăr la 
lupta pentru economii va face ca 
aportul acestora la realizarea 
sarcinilor și angajamentelor fa
bricii să fie mai mare, mai eficace.

această 
biroul 

maistrul

S.UA


Vii proteste împotriva hotărârii S.U.A. 
de a efectua experiențe nucleare

mare altitudine Sesiunea

Tineretul lumii
se pregătește pentru Festival

LONDRA 6 (Agerpres) * 
Cîteva sute de persoane mem
bre ale „Comitetului celor 
100" și ale „Mișcării pentru 
dezarmare nucleară" au parti
cipat la retragerea cu torțe, or
ganizată la 5 iunie la Londra 
în semn de protest împotriva 
experiențelor nucleare ame
ricane. Demonstranții au tre
cut pe străzile orașului, în- 
dreptindu-se spre ambasada 
americană, în fața căreia se 
aflau postate pichete ale ad
versarilor înarmării nucleare.

O delegație a demonstranți
lor a remis ambasadei ameri
cane o scrisoare de protest 
semnată de Bertrand Russell, 
președintele „Comitetului ce
lor 100“.

lidaritate cu țările Asiei și 
Africii.

Este necesar să fie preîn
tâmpinat războiul, să fie nimi
cite toate genurile de arma
mente inclusiv arma atomică. 
Am aflat cu neliniște despre 
intenția guvernului S.UJL. de 
a începe noi experiențe peri
culoase, a spus U M:a Tar. 
Tin, secretarul general al Co
mitetului birman pentru a- 
părarea păcii. In pofida pro
testelor Uniunii Sovietice și 
ale tuturor celor care iubesc 
pacea, guvernul S.UA. ridică 
bariere în calea cercetărilor 
științifice în atmosferă. Pro
testăm împotriva acestui act

generale
conferinței 
a O.LM.

Gală a filmului
rommesc

Scrisoarea adresată

RANGOON 6 (Agerpres). — 
Opinia publică din Birmania 
aprobă declarația guvernului 
sovietic cu privire la explo
ziile nucleare americane la 
mare altitudine. „Protestăm 
cu hotărâre împotriva expe
riențelor nucleare la mare 
altitudine efectuate de către 
S.U.A. în timp ce au loc în- 
tîlniri importante cu privire 
la colaborarea în domeniul 
cercetărilor cosmice", a de
clarat corespondentului TASS, 
U Hla Cijo, secretar general 
al Comitetului birrnan de so-

Lucrările conferinței
de președintele

de la Geneva pentru dezarmare
Indoneziei lui U Thant

guvernamental, Costică Alecu, 
secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor, delegat al 
muncitorilor, Ion Marinescu, 
directorul uzinei de anvelope 
Danubiana, delegat al direc
torilor de întreprinderi, pre
cum și N. Alexe, director ad
junct la Comitetul de Stat 
pentru probleme de muncă și 
salarii.

La lucrări asistă S. Zeigher, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru probleme de mun
că ți salarii-

Prima ședință plenară a 
conferinței a fost deschisă de 
dr. Merani (India), președin
tele Consiliului administrativ 
a'. O.I.M. In ședința plenară 
din 6 iunie a avut loc alege
rea organelor de conducere 
ele conferinței: a președinte
lui și a vicepreședinților, pre
cum și a președinților mai 
multor comisii etc.

la New York
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

La 5 iunie a avut loc la New 
York, la cinematograful ■ „Paris", 
gala filmului romînesc, la care au 
fost prezentate filmele „Darclee’r 
și „Șapte arte”.

Au participat reprezentanți ai 
Departamentului de Stat, funcțio- 
nari superiori de la O.N.U., șefi 
ai misiunilor permanente ale fă- 
rilor membre ale O.N.U., cunos
cute personalități ale viefii ar
tistice și culturale, ziariști.

Au luat cuvîntul Jane Dick, 
membră în delegafia S.U.A. la 
O.N.U., ministrul R. P. Romîne la 
Washington, Petre Bălăceanu, și 
Ion Florea, șeful delegafiei de 
cineaști romînj

Ca și la Washington, filmele 
romînești s-au bucurat de un fru
mos succes.

HAVANA 6 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la 4 iu
nie, a început Săptămîna festiva
lului, consacrată pregătirii tinere
tului cuban pentru cel de-cl 
8-lea Festival Mondial al tinere
tului și studenfilor, care va 
avea loc la Helsinki. Cu acest 
prilej a avut loc la Havana un 
miting de masă al tineretului și 
studenfilor.

La miting au rostit scurte cu- 
vîntări secretarul general al 
Uniunii tinerilor comuniști, J. Igle
sias, , și ministrul Afacerilor Exter
ne al Cubei, Raoul Roa. în cu- 
vînfările lor, vorbitorii au sub
liniat uriașa însemnătate a ce
lui de-al 8-lea Festival mondial 
în întărirea prieteniei dintre ti
neretul din diferitele fări ale 
lumii.

DELHI 6 (Agerpres). — Ti
neretul din India se pregă
tește intens în vederea Festi
valului mondial al tineretului 
și studenților, care va avea 
loc la Helsinki. La mitingul

din Delhi al reprezentanților 
diferitelor organizații politice 
și obștești din țară s-a ales 
Comitetul național indian de 
pregătire a festivalului. A fost 
format, de asemenea, secre
tariatul acestui comitet din 
care fac parte reprezentanți 
ai organizațiilor indiene de 
tineret și ai uniunilor univer
sitare.

MANILLA 6 (Agerpres). — 
Autoritățile filipineze refuză 
să acorde tinerilor filipinezi 
vize pentru plecarea la Festi
valul mondial al tineretului 
și studenților de la Helsinki.

După cum anunță corespon
dentul din Manilla al agenției 
A.P. această dispoziție a fost 
dată serviciului pașapoartelor 
din Ministerul Afacerilor 
Externe al Filipinelor, la 5 iu
nie de către vicepreședintele 
Filipinelor și ministrul aface
rilor externe, Emmanuel Pe
laez.

Manifestație antiguvernamentală

GENEVA 6 (Agerpres . — 
In ședința plenară din 6 iunie 
a Comitetului celor 18 stata 
pentru dezarmare, primul a 
luat cuvîntul reprezentantul 
Angliei, care a încercat, nu se 
știe pentru a cita oară, să de
monstreze că. după cum s-a 
exprimat eL. cea mai impor-

Declarația guvernului
R. D. Vietnam

HANOI 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul 
Republicii Democrate Vietnam 
a dat publicității o declarație 
în care se spune că concluzia 
membrilor indian și canadian 
ai Comisiei internaționale de 
supraveghere și control, po
trivit căreia R. D. Vietnam ar 
săvîrși „acte de agresiune și 
diversiune" în Vietnamul de 
sud, contravine adevărului și 
reprezintă o încălcare a acor
durilor de la Geneva din 1954. 
O asemenea concluzie, des
prinsă pe baza unor afirma
ții calomnioase ale autorități
lor sud-vietnameze, „consti
tuie o încălcare periculoasă a 
acordurilor de la Geneva toc
mai de către persoanele a că
ror sarcină principală constă 
în a asigura respectarea aces
tor acorduri", ceea ce este 
deosebit de important „într-o 
situație atît de serioasă în 
care Statele Unite trimit în 
mod fățiș forțe militare în 
Tailanda".

Poporul Vietnamului de sud 
s-a răsculat împotriva politi
cii fasciste a guvernului die- 
mist, care folosește trupe pen
tru operațiuni teroriste, pen
tru persecutarea sălbatică a 
patrioților și tuturor oameni
lor cinstiți, împotriva politi
cii americane de intervenție 
tot mai activă în Vietnamul 
de sud, pentru apăr.area vie
ții și intereselor sale. Acesta 
este un drept al său sfînt și 
imprescriptibil și nimeni nu 
poate să știrbească acest 
drept, — se spune în declara
ție.

Indeplinindu-și datoria fața

de compatrioții lor din sud și 
fața de patrie, poporul viet
namez și guvernul Republica 
Democrate Vietnam, cer c 
dată mai mult, ca guvernul 
sud-vietnamez să înceteze ac
țiunile sale trădătoare și să 
respecte acordurile de la Ge
neva și ca guvernul american 
să pună capăt intervenției 
sale periculoase în Vietnamul 
de sud, să respecte obligațiile 
asumate la conferința de la 
Geneva din 1954. Ei solicită 
Comisia internațională să ia 
toate măsurile pentru tradu
cerea în viață a acordurilor de 
la Geneva cu privire la Viet-

BUDAPESTA 6. — Cores
pondentul Agerpres transmi
te: La 5 iunie și-a început 
lucrările la Academia de ști
ințe a R. P. Ungare cea de-a 
4-a consfătuire științifico-me- 
todologiră a institutelor de 
economie agrară din țările 
socialiste.

Delegația R. P. Romîne este 
coodusă de conf. universitar 
Nica Sabin, secretar general 
al Institutului central de cer
cetări agricole.

în primă zi a lucrărilor, 
partid pan ții la consfătuire au 
dezbătut problemele îmbună
tățiri: planificării agricole. 
Dsn partea delegației țării 
noasme a vorbit Timen 
IoslI. decanul Facultății de 
zgr.r-it-ră a Institutului a- 
grac-omic ^Dr. Petru Groza” 
dm Onj, care s-a referit la

problemele legate de reorga
nizarea conducerii agricultu
rii și îmbunătățirea practicii 
de planificare a agriculturii 
în R. P. Romînă.

a studenților
BOGOTA 6 (Agerpres). — 

La 5 iunie, la universitatea 
din orașul columbian Barran- 
quilla s-au produs grave inci
dente între studenți și poli
ție, ca urmare a unei mani
festații antiguvernamentale 
organizate de studenți. După 
cum transmite agenția France 
Presse, în fața atacului poli
ției, sprijinită de unități ale 
forțelor armate, studenții s-au 
refugiat în clădirea universi-

din Columbia
tății unde au rezistat timp de 
cinci ore, în ciuda grenadelor 
cu gaze lacrimogene aruncate 
de polițiști.

în urma ciocnirilor, peste 
30 de studenți au fost răniți, 
dintre care doi grav. în semn 
de protest împotriva acestor 
acțiuni represive, Asociația 
studenților din Barranquilla 
a hotărît să declare grevă 
generală.

Manevre ale căpeteniilor O.A.S.

PE SCURT

Moscova. Noi bloari de iocu-nje in car Maz ovo

Itinerar
tic

Corespondență telefonică de la trimisul nostru special

Aici visurile 
învață să zboare
— Din această clipă — ne-a 

spus ghidul, deschizînd ușile pa
latului — închipuiți-vă că sîntefi 
copii, pentru că numai așa fru
musețile acestei împărății vor pu
tea încăpea, toate, în inimile voa
stre.

Așadar, ne închipuim că sîntem 
copii și că visăm.

Pășim neauzit și sfioși pe scă
rile de marmură ale palatului. 
Ne uimește mai întîi lumina. Da, 
e foarte multă lumină aici, parcă 
mai multă decît încape în pri
virile noastre. Ne uităm în jur și 
visăm că sîntem undeva, într-un 
ținut mirific, lată un palmier, 
care-și așează ocrotitor frunzele 
uriașe deasupra capetelor noastre. 
E bine să stai sub umbra lui și să 
te odihnești ascultînd susurul apei 
care cade într-un lac limpede 
prin care înnoată pești de toate 
culorile.

Vasta sală de primire e goală 
dar n-avem senzația ca sîntem 
singuri. Chipurile copiilor din în
treaga lume ne privesc și ne 
zîmbesc.' Marmura pe care au fost 
încrustafi le dă o puritate și o 
lumină profundă privirilor — și 
ce bine le stă unul lingă altul — 
albi, negri, galbeni — parcă se 
țin de mînă într-o horă care în
conjoară globul, făcîndu-l să tre
salte sub pașii lor mărunți.

— Nu întrerupefi visul, tova
răși, ne avertizează ghidul. Vizi
ta noastră de-abia acum începe, 
lată sala tehnicii și științei.

Avem în față șiruri, șiruri de 
mașini și aparate. Apăsăm pe un 
bufon și un strung automat sfîr* 
tecă oțelul. Introducem o cheijă 
într-un contact și motorul unui 
tracta. (nu mai mare decît o bi

cicletă) e gata sa intre in brazdă, 
lată un aparat pentru fotog'c; 
meteoriții. Nu e o jucărie. Coc> 
din Crimeea au fotografiat cu e 
500 de meteorifi. Acesta e un 
model nou de excavator, unic în 
lume. Este ideea unui pionier d n 
Leningrad. Excavatorul n-are cupă 
dar are în schimb o productivi
tate uriașă. N-ar fi exclus ca teh
nicienii să adopie această inven
ție. lată o pisică cibernetică (a- 
propiafi-vă, nu zgîrie). Această 
este o rachetă cu motoarele gata 
de funcționare. Ea zboară pini 
la 300 metri înălțime și nu poa‘e 
transporta decît un șoarece sau 
un pisoi, dar nu uitați că e con
struită de copii. Acesta este un 
automat pentru-.. uituci. A-e un 
ceas deșteptător. Cînd cafeaua 
este gata, el sună. Dacă nu-l auz 
dă singur comanda și cafeaua se 
răstoarnă singură in ceașcă, cai
macul rămînînd intact.

Să mergem mai departe. Ale 
puteți învăța să pictați, aici să 
zîr.tați, aici se țin conferințe, aici, 
a Observatorul astronomic, pu
teți privi stelele, luna și alte pla
nete, aici este sala leagăne or, 
iar, aici, un helicopter. Aici se în
vață balet, aceasta este casa tu
riștilor, aici este o expoziție de 
fotografii executate de copii, aici 
este laboratorul fotografic, aici 
o expoziție de pictură, aici un 
bufet expres, aici o sală de jocuri. 
Ce doriți să mai vedeți 1 Sînt 400 
de încăperi — și închipuifi-vă că 
nu sînt gata decît 7 clădiri și se 
vor construi încă 20. Filateliștii, 
agricultorii, crescătorii de anima- 
'e, chimiștii, cosmonauții, toți, toți 
au cite un palat al lor.

Aici vin în fiecare zi 6.000 de 
copii, cu visurile lor. Nici unul 
dintre aceste visuri nu va rămîne 
afară, toate se vor simți aici la 
ele acasă și vor învăța să zboare.

— Tovarăși, spune ghidul cu

cravată roșie a g‘, viz'*a roas- 
tră a luat sUrșit. Inc* o-*’-vă ci 
nu mai sintefi copii ș. că flu vî- 
safi

De fapt nu visase® Zăăcoe.- 
sem cîteva ore prin palarJ po
nderilor d»n Moscova, »e căre 
chei au . fost d«e în prim re co
piilor cu cîteva z.Je n de
către Nikita Se-cheevki Hrușco 
Conducătorul par*idufui p Paru
lui sovietic r-a felicitat că-d-ros 
pe arhi'tecf ii, proiectat* l: con
structorii aces’- edificiu. Ei *- 
creat un palat de o humuset 
unică în lume, prin care imagi
nația unor creatori de mare ta
lent a zburat cu aripi largi, ® 
care frumosul și-a lăsat însemne 
impresionante.

Nikrta Hrușciov a Wc.*at căl
duros. de asemenea, pe comso- 
moliști, care au muncit cu nespu
să dragoste per*ru a înălța a- 
ceastă construcție minunată, ofe
rită in da' tovarășilor lor mai 
mici de visuri și împliniri.

Pionierii din Moscova au primit 
cheia palatului rostind s^emn in 
fața Partidului Comunist: wVsegde 
gatov r.

Prietenii din Moscova
Printre miile de străini sosiți 

din întreaga 'urne pe care îi găz
duiește în aceste zile Moscova, 
se află și tînărul constructor din 
Onești, Gheorghe Bucelea. Seara 
ne-am întîlnit la hotel și am stat 
de vorbă pînă noaptea tîrziu, pri
lej cu care mi-a povestit impre
siile după prima zi petrecută în 
Moscova. Era adine impresionat.

— Măi frate, văd Moscova pen
tru prima oară, am umblat toată 
ziua, peste tot, dar abia acuma 
mi-e dor cu-adevărat de ea. Dacă 
aș putea aș lua-o ioată-n brațe. 
Sigur, poți să spui despre Mos
cova că e frumoasă, că e extraor-

d-nară. asta s-a mal spus. Me 
mi-a spus in me a^ceva. Uite, 
am fost io Piața Roșie și eram 
așa de imp^es-onat de ce-am vă
zut, c-am simțit nevoia să spun 
ia cineva asta, f-em luat atund 
mî.Ta ubuî om de pe stradă — 
îți dau cuviaM meu de criste — 
și i-ara strins-o. E nu-a spus cam 
mirat ^zdravs^reffeT. C’eoee d 
sînt vreun cunoscut de-al lui, dar 
pe urmă jr-a dat se*-a că nu 
știu rusește, că s*nf sriâ-n, dar că 
sînt pc - e- oe-e W, p ne-am 
sîrîns în b^ațe. am ris a-'-oc., 
ne-am buarr, ne-am scr^s adre- 
see și ne-am zs ^a re.edt'e'’ 
pe -ere. Adcă am ghicit 
_~de s.*“t. JSâe Ia Moscova” — 
mi-am zis.

Să-ți oc»es*esc a-ce.a.
Am rrril* combinatul de con

strucții de preăflcrcare. Am vi- 
zAat, e-j—'-_n te spus, e un cu- 
vint cam oficiat Ln sSrș.t, am vă
zut aici _T« iuenri grozave. Știi 
doar, că și eu iac meser a asta 
se constructor oe a vreo 16 ani, 
(șj a® acuș 301. Au trecut m_.‘e 
prin auna -ea (ou-; veroa oe 
a«dăk dar pot să spun că ce-am 
.âr_- a c m-e er-„zas—a4- Aici 
e oe tape o iabrxă oe case in 
*oacă reg- a De a un capăt a!
-e. ce iabnca#e itr-ă materia 

pr ~ă p peste doua ore iese un 
pere*e ga s oe pus cu macaraua 
pe bancare. Pini și geamul e 
pus, iar gearn^ ăsta e și ch'rtuit 
dacă mă-nșeiegi bine.

Eu atei am :~»ă‘at, îți spun sin
cer, cit îr.tr-un ar, oe școală, l-am 
pus ing.neru - șei aed că vre-o 
100 de întreoă-, și ia toate mi-a 
răspuns ca ia carte, punct cu 
punct.

Cel mai frumos a fost insă cînd 
am stat de vorbă '.~^e noi ca oa
menii. Jn primul rina mi-a vor
bit despre ei, desp'e viața lor. 
Cel mai grozav e că am găsit un 
băiat, unul Vasili, leat cu mine, 
care semăna cu m're leit și care 
avea —- nici nu*ți vine să crez: 
— o viață la fel ca a mea. Și el 
a venit dintr-un sat să învețe me
seria asta — că-i plăcea — și el 
a lucrat pe vreo zece șantiere în 
toată țara, a urmat școala de 
maiștri și așa mai departe. A 
lost și în Romînia, a văzut litora
lul, despre care mi-a spus niște 
vorbe de mi-au rămas la inimă.

Pe urmă au început ei să-mi 
pună mie întrebări, lnchipuieți că 
știau despre Onești. M-au pus să 
le povestesc istoria orașului. Am 
luat-o așa, ușurel, de la Ștefan 
cel Mare, cu stejarul din Boczești 
și am ajuns la combinate și ra
finării, le-am spus cum ne-au a- 
jutat pe noj specialiștii sovietici

să -^căn» coffsmc-iu» area 
iraaă sus să « ppresesc
cesp-e orgiaca maa — și e-affr 
ppvesrr că an irr ea 33 de oa- 
mer. p tflmr. p Mrrem
ma ia vrsră. p că iac r-eaeă 
bemă Jwr m s*-« a»A. ,
ce tacne concede per. să ssu
oesora erl r^-e. Pâ

bc, Vflfl • itfaifl. hi
O-er, penr u prrrra cari «rr â»- j 
ce-zr weoca cor-r--r o>cct- 
r;tor de jpcurre dccâ 
cofra.-ecr gusanne. Aocă, *0™ 
betonu, cofr*-r «a sas» ar
rom. tar p-cșa «mi oepame.
In zece z2e p fjsănte am con
struit asa ui doc de zece 
Aici, marea p-pd’-er-â ere să 
lucrez, fără rrrrer-pere. oer*-- că 
dacă-î lăsaf iac-u, duar p pen
tru cmc- rwrxza. ex stă pe-co
să se îst ărească betonul și după 
aceea — țara. le-am spus că 
in vremea asza ev ou oormeam 
decît ciieva ore pe noapte, că 
eram acoo t.rapuî. Le-am
spus nueau că-ntr-o seară s-a 
pornit o piese cu furtună groza
vă, de te zo-*a pe sus. Atunci, . 
băieții d.-. scxrsbui care lucrase 
ziua, în inarre ca comun s’.. Po
tecă Vas e și Ssancju Constantin, 
au plecat oe-acesă fără să-ă che
me nimen. s-au ren • să-i ajute 
pe ceriafo p -^ spre d.m .neața, 
dnd a trecui p-.me.o a.

„Harașo •eo ara'* — m.-au spus, 
și mi-am de? seama că-i impre
sionase în^mpiarea.

Am ținut oe urmă să le spun, 
cu cită dragosze areaptă poporul 
nostru delegata oe partid și gu
vern amenta, ă sovietică, în frunte 
cu tovarășul Hrușc-ov. Le-am spus 
că locuitori} orașuhi meu Oneșt-, 
doresc din foa*ă in.ma ca oaspeții 
sovietici să v nă in mijlocul lor, 
și se pregăteau încă oe pe cînd 
am plecat eu ce acolo. In primul 
rind, tot orașul e plin de flori, 
totul strălucere de cjrățenie. Dar 
cele mai frumoase sînt pregătirile 
din sufletele oamenilor, bucuria 
lor.

Le-am spus că atunci și eu voi 
fi în Onești și dacă tovarășul 
Hrușciov și ceilalți oaspeți vor 
venj M Onești, am să strig cit 
am să pot de ta-e pe rusește ca 
să m-audă : „Zdravstvuite tova- 
rișci Hrușciov I".

Ne-am despărțit scriindu-ne a- 
dresele. O să ne scriem. C-am 
rămas acum prieteni pe toată 
viața.

...M-am despărțit tîrziu de Bu
celea. Era aproape dimineața. Și 
ej încă mai avea de povestit.

Moscova, 6 iunie 1962.

ION BĂIEȘU ;

ALGER 6 (Agerpres). —
După cum transmite agen

ția France Presse, în ciuda 
faptului că, folosindu-se de o 
„emisiune pirat" la posturile 
de radio din Alger, O.A.S.- 
iștii au anunțat că își înce
tează provizoriu acțiunile pe 
teritoriul Algeriei, căutînd 
prin aceasta să împiedice 
plecările masive de europeni

MOSCOVA. — La 5 iunie, 
guvernul sovietic a oferit în 
Palatul Mare al Kremlinului 
un prinz in cinstea lui Ma
ma du Dia, președintele Con
siliului de Miniștri și ministru 

------- al Republicii Se-

MOSCOVA. — La Moscova 
a fost dat publicității comuni- 
eual in legătura cu vizita in 
Uniunea Sovietică a vicepre- 
s-edinteiui Republicii Daho
mey, Sourou Migan Apithy, 
care s-a aflat în fruntea unei 
mimcnj de bunăvoință.

Cde două părți au subli
niat unitatea lor de vederi a- 
vupra necesității lichidării de-

din Algeria, O.A.S.-ul și-a 
continuat și în cursul zilei 
de marți acțiunile criminale. 
Deși agenția France Presse 
denumește ziua de marți „cea 
mai puțin sîngeroasă" de la 
începutul activității criminale 
a O.A.S., atentatelor ultraco- 
lonialiste le-au căzut victime 
cinci arabi și șase europeni.

Aceeași agenție precizează 
ca în urma unui atentat 
O.A.S.-ist a fost rupt cablul 
care asigură comunicațiile te
lefonice între Alger și Oran, 
ultracolonialiștii căutînd prin 
aceasta să împiedice orice 
acțiuni ale poliției și jandar
meriei împotriva fasciștilor.

Agenția France Presse scrie 
că numărul de marți al co
tidianului algerian „La De- 
peche d’Algerie” a fost con
fiscat de către prefectura de 
poliție din Alger deoarece 
OA-S.-ișxii au reușit să stre
coare o „ediție pirat" a ace
stui ziar.

într-un comunicat al agen
ției Algerie Presse Service se 
arată că în ultimele trei zile 
la Alger a avut loc o consfă
tuire a căpeteniilor O.A.S. 
Arătînd că motivul convocării 
acestei consfătuiri le-au con
stituit dificultățile prin care

trece în prezent această orga
nizație fascistă, agenția cita
tă scrie :

„Devine tot mai clar că 
așa-zisul armistițiu stabilit in 
ultimele zile în orașul Alger 
a urmărit un singur scop și 
anume acela de a da conducă
torilor fasciști posibilitatea de 
a se consulta pentru a lua 
noi măsuri în legătură cu 
emigrarea în masă a europe
nilor, care scapă tot mai mult 
de sub controlul lor crimi
nal".

„O.A.S. reprezintă numai 
o minoritate neînsemnată a 
europenilor" — scrie Algerie 
Presse Service, care subli
niază că „înfăptuirea acordu
rilor de la Evian impune mai 
mult ca oricînd lichidarea 
criminalilor din O.A.S.“.

Referindu-se la campania 
provocatoare pe care o desfă
șoară în rîndul europenilor 
din Algeria ultracolonialiștii 
francezi. Algerie Presse Ser
vice arată că „aceasta urmă
rește otrăvirea spiritelor eu
ropenilor care de mult timp 
sînt înșelați. Ei urmăresc să 
atragă pe europeni de partea 
lor. Europenii conștienți care 
doresc să rămînă în Algeria 
pot face aceasta în liniște".

Să înceteze provocările 
imperialiste în Laos!

finiâve și imediate a colonia
și a rămășițelor sale.

MONTEVIDEO. — Radio 
difttxrunea din Montevideo a 
trsBsaâs recent o audiție con
sacrată lui George Enescu.

SANTIAGO. — Postul de 
tdevizinne al Universității 
dăn Chile a ,transmis zilele 

nflti George Enescu. Cu a- 
ees» prilej, Enrique Bello a 
vorbit despre viața și opera 
Iui George Enescu. Totodată 
postai de radio al Universită
ții tehnice de Stat a transmis, 
eu sprijinul Institutului de 
cultură chfliano-romin, un 
program d« muzică de Geor
ge Enescu.

XIENG KUANG 6 (Ager
pres). — Consiliul militar su
prem al Laosului cere înceta
rea imediată a provocărilor 
militare ale imperialismului 
american și ale complicilor 
lor, precum și retragerea ime
diată a trupelor lor de pe pă- 
mintul laoțian.

In declarația consiliului 
transmisă la 5 iunie de pos
tul de radio „Vocea Laosului" 
se arată că imperialismul a- 
merâcan săvîrșește în ultima 
vreme permanente provocări 
împotriva Laosului, pătrun- 
zînd chiar pe teritoriul lui. La 
27 mai, trupele americane au 
efectuat mari aplicații mili
tare de-a lungul frontierei 
Tailandei cu Laosul. Unități 
de recunoaștere ale S.U.A. au 
pornit de pe teritoriul Tai
landei în direcția Hue-Sai și

au efectuat operațiuni de 
„curățire" la 15 km nord de 
acest oraș.

Ei au cotropit, de asemenea, 
localitățile Pak-Beng din pro
vincia Luang Prabang. Insti
gată de Statele Unite, grupa
rea lui Fumi Nosavan a con
tinuat operațiunile de „cu
rățire" în jurul orașelor 
Vientiane și Chepon, în par
tea răsăriteană a provinciei 
Savannaket și în provincia 
Saravane.

Consiliul militar suprem al 
Laosului subliniază că numai 
atunci cînd imperialiștii ame
ricani vor înceta provocările 
militare și își vor retrage 
trupele din Laos și Tailanda 
vor fi create condițiile nece
sare pentru desfășurarea tra
tativelor între cei trei prinți 
și pentru crearea unui gu«» 
vern de coaliție.

Aspect din viafa plină de lipsuri și mizerie a populației din Spania franchistă. Oamenii muncii 
sînt nevoifi să locuiască în grotele săpate în malurile colinelor ce înconjoară unele orașe.
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