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lii preajma intrării 
în funcțiune

(prin telefon). —
Uroați pe îmbrăcămintea metalică 
a cuptorului, mai mulți tineri cu 
periile de sîrmă și pensulele de 
vopsit în mînă, ..fac toaleta“ pri
mului cuptor Martin al noii oțe- 
lării. bijuteria siderurgiei noastre. 
Cînd s-a ajuns la această fază, 
constructorii sînt mai veseli. Asta 
înseamnă că greul a trecut, că lu
crarea este gata pentru predare.

Intr-adevăr, greul a trecut. Hala 
mare a noii oțelării și-a schimbat 
și ea aspectul. Nu mai sînt atî- 
tea fronturi de lucru, împărțite pe 
profesii. Sudorii, nituitorii, zidarii 
șamotori, s-au mutat mai încolo, 
pe partea dreaptă, unde se lu
crează la a.l doilea cuptor. Aici, în 
față, a rămas doar cuptorul S.M. 
nr. 1, în toată măreția sa, și oțe- 
iarii care-1 vor stăpîni.

Pe platforma cuptorului s-a pe
trecut în ziua de 17 aprilie primul 
eveniment de seamă : tînărul ingi
ner Rădulescu Gheorghe, șeful noii 
oțelării, a aprins focul 1a baza co
șului de fum, pentru uscare. Acum 
se trece la o nouă fază : încălzi
rea spațiului de elaborare.

La noul cuptor vor lucra aproa
pe numai tineri. De altfel și cei 
care au ridicat întreaga construc
ție au fost în mare majoritate ti
neri. Brigăzile de montori ale lui 
Traian Voicu, Ion Ilea, maistrul 
Petru Mîțu, fac parte din marea 
armată a tinerilor constructori. 
Aici au crescut și și-au căpătat un 
bun renume montorii Alex. Vîlce- 
leanu și Matei Vrăjitoru. Tinerii 
veniți de la țară, ajutați de maiș
trii lor, iu devenit nu numai buni 
muncitori, dar șl cei mai buni... 
cățărători. Plini de curaj, ei s-au 
urcat la înălțimi de peste 50-60 
metri pentru montarea fermelor 
metalice. Pentru a ilustra munca 
titanică a montorilor este suficient 
să spun că în noua oțelărie s-au 
folosit aproape 900 de vagoane 
metal.

Spuneam că la noua oțelărie vor 
lucra în mare majoritate tineri. 
Inceptnd cu șeful secției, inginerul 
Rădulescu Gheorghe, care are 28 
de ani, cu Bîrsan Aurel, adjunc
tul secției, care este cel mai vîrst- 
nic (30 de ani) și pînă la cei trei 
ingineri șefi de schimb, Rusu Tra
ian (26 ani), Hîmbăreanu Ion (25 
ani) ‘ ............... ...
sînt, 
Nici

La uzinele „Vasile Roaită“ în cin stea zilei de 1 Mai, brigada con
dusă de comunistul Matei Aurel s-a angajat să termine sarcinile 

de plan cu o zi mai devreme.
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Președintelui Consiliului de Miniștri
S. S.} N. S. Hrușciov

Declarația
ministrului Afacerilor Externe al R.P.R,

Stimate tovarășe președinte al 
Consiliului de Miniștri,

Hotărîrea Uniunii Sovietice cu 
privire ]a încetarea unilaterală a 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen a fost primită cu cea 
mai mare însuflețire în țara noas
tră ca și în întreaga lume ca o 
nouă și puternică expresie a înal- 
tului ei simț de răspundere față
de interesele vitale ale omenirii 
întregi, ca o contribuție concretă

si Dan Nicolae (26 ani) toți 
așa cum observați, tineri, 
ceilalți ingineri, economiști,
(Continuare în pag. 3-a)

MIRCEA NEAGU

Despre Sighetul Mar maț lei 
aveam din copilărie o amintire 
fabuloasă. Venea pe la vecinii 
noștri, într-un mic orășel olte
nesc, un domn elegant, cu pan
taloni la dungă. Ceea ce era 
extraordinar e că el servea, 
zău, pe cei din jur, cu țigări 
dint r-o tabacheră de aur.

Ca urmare, ceilalți îl priveau 
plini de respect și teamă.

— Cu ce se ocupă domnul 
Beneș ?

— Ei, e cineva: contraban
dist la Sighet I

Și eu credeam că foarte 
cinstită și folositoare trebuie să

Reportaj
1 a

Salva - Vișeu

1

campaniei agricole de primăvară
In regiunea Stalin ritmul arăturilor 
și însămînțărilor e nesatisfăcător

In regiunea Stalin 
campania agricolă de 
primăvară este mult 
rămasă în urmă. Pînă 
la 18 aprilie — de 
pildă — pe întreaga 
regiune s-a executat 
abia 25 la sută din 
planul de arături și 
numai 7 la sută din 
planul de însămînțări. 
Pentru rămînerea în 
urmă a campaniei a- 
gricole de primăvară 
în regiunea Stalin 
vina o poartă nu 
numai vremea nesta
tornică, ci și organele 
de stat, sfaturile 
populare comunale 
cît și organizații de 
bază U.T.M., care nu 
privesc cu suficientă 
răspundere grăbirea 
ritmului actual al a- 
răturilor și însămîn- 
țărilor, nu folosesc 
pentru acesta timpul 
prielnic. In raionul 
Făgăraș — de e- 
xemplu — arăturile 
de primăvară s-au 
făcut în proporție de 
38 la sută, iar însă-, 
mînțările numai în 
proporție de 9 la 
tută. In raionul Ru
pea s-a arat numai 
J7 la sută din supra-

fața planificată și s-a 
însămînțat doar 3 ia 
sută. Și asemenea 
exemple se mai pot 
da.

Cum se explică 
însă disproporția în- 
tre rezultatele obți
nute de diferite uni- 
tați agricole din re
giunea Stalin în ac
tuala campanie agri
colă ? In primul rînd 
prin buna organizare 
a muncii și folosirea 
rațională a forțelor 
existente în executa
rea tuturor lucrărilor 
agricole în unele 
părți, și prin neres- 
pectarea acestor înda
toriri elementare în 
alte părți. Lucrul a- 
cesta este dovedit din 
experiența unor uni
tăți socialiste frunta
șe. în campania agri
colă de primăvară. 
Folosind fiecare oră 
prielnică lucrărilor 
în cîmp. tinerii mun
citori ' ' - ■ -
Agnita 
numai 
82 ha. 
cartofi 
ha. cu 
hăr, 10 ha. cu 
toți de toamnă și 12 
ha. cu sfeclă fura-

de la G.A.S. 
au însămînțat 
în cîteva zile 
ovăz, 5 ha cu 
timpurii, 15 
sfeclă de za- 

car-

jeră și în același timp 
ei au pregătit și te
renul pentru însă- 
mînțarea celor peste 
500 ha. cu porumb 
hibrid. Cu tot timpul 
nefavorabil, colecti
viștii din Hărman au 
reușit să termine de 
însămînțat cele 346 
ha. de păioase : grîu 
de primăvară, orzoai- 
că, ovăz și borceag. 
La obținerea acestor 
succese au adus o 
contribuție importan
tă nu numai brigada 
de tractoriști de la 
S.M.T. Hărman, con
dusă de comunistul 
Ion Popa, care deser
vește G.A.C., ci și 
mulți utemiști și ti
neri colectiviști con
ducători de. atelaje 
ca : Emil Boriceanu, 
Vasile Nan, Ion Gîr- 
ccagy Andrei Torni și 
alții.

Toate acestea dove
desc că și în regiunea 
Stalin există posibili
tăți ca ritmul desfă
șurării lucrărilor a- 
gricole de primăvară 
să fie cu mult sporit, 
iar culturile să fie 
însămânțate la vreme.

ANDREI ION

fie meseria asta, de vreme ce 
stârnește atâta considerație și 
aduce tabachere de aur...

Sighetul, cel mai nordic oraș 
al nostru, a intrat în anii de 
după război complect neadap- 

\ tat realităților. Drumurile se- 
X crete dar știute de toți ale con- 
\ trabandei erau acum tăiate, ca 
X niște tentacțile periculoase. In 
x schimb, însă, nici un drum pe 
X care să vină, ca printr-o tul- 
X pină, sevă, nu lega încă locu- 
x rilc acestea de restul țării. Pre- 

tutindeni începuse o viață 
nouă. Cum să pătrundă ea în 
casele arătoase dar părăsite ale 
Sighetului, făcute odinioară din 
tabachere de aur ?

Se sufoca — lipsit de mărfuri 
ale altora, de putința de a-și 
desface propriile produse — nu 
numai un orășel de graniță, 
ci o regiune întreagă, Maramu
reșul, înecată în sifilis și mi

ri zerie.
ri In satele de munte, porțile 
ri măiestrite, monumentale erau 
ri mai mari debit colibele către 
ri care deschideau drumul. Geo 
ri Bogza, scriind despre alți mun
ți teni, moții, arăta că ei trebuiau 
ri să se limiteze la cea mai te
ri dusă expresie a strictului nece- 
ri sar: un om și un topor, un om 
ri și un brad... Ei bine, țăranii 
ri maramureșeni, izolați pe vîr- 
<2 furi de munte și în văi unii 
v de alții, au fost din această 
v pricină nevoiți să facă econo
mi mie pînă și la... grai omenesc. 
(? Ar fi fost pestă puterile celor 
? hrăniți cu mămăligă drept aii- 
? ment unic, și care, ca să le
< pară mai gustoasă, o botezase
și ră chiar tocană, să țipe peste
< dealuri fraze întregi și . cohe-
< rente. De aceea, maramureșa-
< nul rezuma astfel o fericită
< pentru el ■— împrejurare :.

|— Măi Ioa, tune-o-nc6 la 
va, mămăli cu brî cu Ia... adică: 
Măi Ioane, vino încoace la 
vale (merită osteneala) să mă- 
nînci (mâncare de zile mari) 
mămăligă cu brînză și cu 
lapte...

Iată unde, acum 10 ani, au 
sosit din toate colțurile țării 
tineri veseli și hotărîți, care 
păreau ca niște exploratori în 
locurile unde veniseră să con
struiască prima linie ferată. Și 
nu trecu debit un an și opt 
luni pînă ce calea de la Salva 
la Vișeu, care leagă Maramu
reșul, prin munți, de trupul ță
rii, fu gata.

M-am întâlnit cu mulți din- 
tr-înșii acum cîteva zile, la 
Sighet. Ei — erau alții, și locu
rile unde nc-am revăzut — tot 
altele.

Le-a fost poate neobișnuit oa
menilor în toată firea, cu funcții 
importante, familii mari și 
uneori cu... mustăți impună
toare, să poarte iarăși pen
tru o zi salopeta și boneta 
albastră de tânăr brigadier. 
Dar, electrizați de fiorul a- 
mintirii, s-au încolonat disci
plinați și au străbătut cîntînd 
un imn care promitea construc
ția liniei, orașul obișnuit de 
zece ani cu ea.

Am plecat de dimineață 
încă, să-i întâmpinăm prin co
mune pe foștii brigadieri care 
veneau la aniversare de de
parte, dinspre Vișeu.

lnvățarăm din mers despre 
un nou Maramureș. Arhitectura 
de lemn căpătă în prima clă
dire de zid a satelor, școala, 
un exemplu demn de urmat. 
Căruțele pline de flăcăi. cu 
pălării de paie fi fete în fuste 
de in vopsite aprins în galben, 
se grăbesc spre centru, unde 
azi, duminică, are loc un con
curs al echipelor artistice. 
Foștii brigadieri, acum un de
ceniu țărani sau lucrători de 
pădure analfabeți, pe ultima 
treaptă a sărăciei, ni se reco
mandă cu demnitate.

Nu ne pare atât de curios că 
Vlad Ilie e miner iar Furtun 
fon — sondor. Nu rii se par

(Continuare în pag. 3-a) 
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de cea mai mare importanță la 
realizarea unui acord general refe
ritor la încetarea experiențelor cu 
armo nucleare și la înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear.

Alături de celelalte țări iubitoa
re do pace, guvernul romiîn a mi
litat pentru interzicerea totală a 
armelor nucleare, pentru scoaterea 
lor d.in arsenalul statelor, pentru 
folosirea energiei atomice exclusiv 
în scopuri pașnice, conform cu in
teresele vitale ale tuturor popoa
relor.

Este neîndoielnic că un prim 
pas de importanță covîrșitoare 
pentru atingerea acestor țeiuri îl 
reprezintă încetarea experiențelor 
cu armo atomice și cu hidrogen, 
experiențe care duc la intensifica
rea cursei înarmărilor, la psihoza 
do război și pun în primejdie să
nătatea generației actuale și a co
lor viitoare.

Pe drept cuvînt, opinia publică 
mondială este îngrijorată de ati
tudinea celor două puteri care 
posedă arme atomice și cu hidro
gen și cere cu insistență ca S.U.A. 
și Marea Britanie să se alăture 
Uniunii Sovietice, încetînd expe
riențele cu armele atomice și cu 
hidrogen.

Apare astăzi mai limpede ca 
niciodată că realizarea unui acord 
general pentru încetarea definitivă 
a experiențelor nucleare depinde 
do poziția pe care o vor adopta 
pînă la urmă Statele Unite ale 
Americii și Marea Britanie. Dacă 
guvernele acestor două țări vor 
da ascultare popoarelor care Ie 
cer să ia Ia rîndul lor hotăriri pen
tru încetarea experiențelor cu arme 
nucleare, vor exista condiții pentru 
a trece la măsuri practice și efec- 
tivo de dezarmare, la măsuri pen
tru înlăturarea pericolului războiu
lui atomic — năzuința fierbinte a 
întregii omeniri-

Iată de ce, stimate tovarășe pre* 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne salută cu căldură hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a înceta în 
mod unilateral experiențele cu 
arme nucleare, și sprijină cu fer
mitate propunerile guvernului 
U.R.S.S. ca S.U.A. și Marea Bri- 
tanio să înceteze la rîndul lor ex- 
periențelo cu arme nucleare, în 
interesul întregii omeniri, al cauzei 
păcii și securității internaționale.

Cu deosebită considerație,

Chivu Stoica,
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 

Romîne

în legătură cu zborurile avioanelor militare 
ale S. U. A. încărcate cu arme nucleare 
în direcția frontierelor Uniunii Sovietice
La 24 aprilie, tov. Avram Bunaciu, minisitrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne .a 
ministrul S.U.A. la București, 
clarație:
Poporul și guvernul romîn au 

luat cunoștință cu firească în
grijorare de faptul că în ultima 
vreme formațiuni ale flotei ae
riene militare a S.U.A., avînd la 
bord arme nucleare, efectuează 
zboruri în direcția frontierelor de 
stat ale Uniunii Sovietice.

După ce de luni de zile avioa
nele americane încărcate cu arme 
nucleare întreprind așa-zise zbo
ruri de patrulare deasupra țărilor 
vest-europene, această acțiune a 
comandamentului militar ameri
can constituie un nou pas, deo-

primit pe d'l. Cliffon R. Warton, 
căruia i-a făcut următoarea de

T

București, 24 aprilie 1958.

Un frumos dans popular executat de tineri din Petroșani.

sebit de primejdios, fn direcția 
provocării unui război atomic.

Faptele semnalate în declarația 
ministrului Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, A. A. Gromiko, 
nu au fost contestate de autori
tățile americane. Dimpotrivă, unii 
conducători militari și unii repre
zentanți ai guvernului american 
au încercat să justifice aceste 
zboruri invocînd pretinsele inte
rese de securitate ale S.U.A. și 
să inducă în eroare opinia publică 
mondială cu afirmația că avia
torii respectivi pleacă în misiu
nea lor de luptă cu dispoziția de 
a se înapoia la bază, în cazul 
cînd datele furnizate de sistemul 
de alarmare se dovedesc neînte
meiate. Rămine astfel La aprecie
rea unor comandanți militari 
dintre care nu puțini s-au de
clarat fățiș în repetate rînduri 
în favoarea războiului preventiv, 
adică a războiului de agresiune 
— și în funcție de puterea 
de stăpînire a nervilor a 
unor piiloți educați în spi
rit agresiv, dacă primejdioasa 
misiune a avioanelor americane 
să fie continuată sau nu.

Ca urmare a acestor acțiuni 
ale comandamentului militar a- 
merican omenirea se găsește pe 
marginea prăpastie! unui război 
care poate să izbucnească dato
rită unor cauze care prin însăși 
natura lor se sustrag previziunii 
și deci posibilității de a le preîn
tâmpina, și care ar putea servi 
drept camuflaj unor provocări de
liberate.

Această acțiune deosebit de 
periculoasă pentru cauza păcii și 
securității întregii omeniri este 
întreprinsă de autoritățile milita
re americane în împrejurări cînd,

Continuare în pag. 4-a)

Cum este frinata mișcarea 

tinerilor inovatori
la Atelierele

Documentele Plenarei a III-a a 
C.C. al U.T.M. arată că e necesar 
ca organizațiile U.T.M. să se ocu
pe mai mult de dezvoltarea în 
rîndul tinerilor a pasiunii pentru 
tehnică, pentru perfecționarea și 
folosirea ei deplină, a interesului 
pentru inovații și raționalizări în 
producție. în acest scop o mare 
importanță se acordă noii iniția
tive a tinerilor de la uzina „En-

Membrii circului de stat sovietic în Capitală

C. F. R. „16 Februarie44 - Cluj

Realizări importante în raionul Slatina
Gospodăriile agricole colective 

ți întovărășirile agricole din ra
ionul Slatina au obținut realizări 
importante în grăbirea lucrărilor 
agricole din această primăvară. 
Gospodăriile colective din Bălteni, 
Clucereasa și Valea Mare, precum 
și întovărășirea agricolă „Drumul 
belșugului“ din comuna Oporelu, 
au anunța, deja terminarea lucră
rilor agricole din epoca întîia și 
a doua. Succesele obținute de u- 
aitățile socialist-cooperatiste din 
raionul Slatina în desfășurarea 
Campaniei se datoresc și contribu
ției organizațiilor U.T.M., efortu
rilor neprecupețite ale tinerilor co
lectiviști și întovărășiți. încă îna
inte de începerea campaniei, orga
nizațiile de bază U.T.M. din G.A.C. 
și întovărășirile agricole, sprijinite 
de activiștii comitetului raional 
U.T.M., și-au stabilit obiective 
precise de muncă în această cam
panie. Aceste obiective au fost 
ftpoi traduse în fapte. Astfel, de 
Humele tinerilor colectiviști și în
tovărășiți sînt legate acțiunea de 
Valorificare a îngrășămintelor na-

turale risipite pe maidane și în 
rîpi, selecționarea și condiționarea 
semințelor de soi, repararea inven
tarului agricol, formarea unor 
echipe speciale din tinerii cei mai 
sîrguincioși și cei mai destoinici, 
pentru mînuirea mașinilor agricole 
și pentru patronarea loturilor se- 
mincere etc.

Felul cum s-au achitat tinerii 
colectiviști și întovărășiți de sar
cinile primite din partea organi
zației U.T.M, se concretizează prin 
următoarele cifre : au transportat 
pe cîmp 9.056 tone de gunoi de 
grajd pe o suprafață de peste 
4.538 hectare, au executat arături 
și au efectuat însămînțări de pri
măvară pe o suprafață de peste 
3.000 hectare.

Bogata activitate a tinerilor co
lectiviști și întovărășiți din raio
nul Slatina constituie un exemplu 
pentru toți tinerii săteni din re
giunea Pitești, în efectuarea în
tr-un timp cît mai scurt a tutu
ror lucrărilor agricole de primă
vară.

P. LUMGU Ieri după-amiază au sosit maeștrii circului sovietic care întreprind un turneu în fara noastră

csel Mauriciu0, Inițiativă ce tre
buie extinsă în cît mai multe în
treprinderi.

Ce fac în această direcție tinerii 
Atelierelor C.F.R. „16 Februarie“ 
din Cluj ?

Secretarul comitetului U.T.M., 
tov. Iuliu Pleșa, ne relatează că 
din totalul muncitorilor atelierelor 
deși 1.000 sînt tineri, iar dintre 
aceștia 510 sînt utemiști, totuși 
tineri inovatori... nu prea există.

Discutînd mai pe îndelete cu 
tinerii ca și cu cei vîrstnici, afli 
și cauzele acestei situații : o acti
vitate birocratică a cabinetului 
tehnic (responsabil tovarășul ing. 
Cojocaru), o muncă îndepărtată 
de realitate din partea colectivu
lui de inovații (condus de ingi
nerul șef al atelierului tov. Ovidiu 
Pop), ca și lipsuri ale altor or
gane de care depinde în mare 
măsură dezvoltarea inițiativei crea
toare a muncitorilor și tehnicie
nilor de aici.

Pentru a dovedi cele afirmate 
să luăm ca punct de plecare pro
blema ajutorului tehnic pe care 
sînt obligați să-1 acorde — con
form legii — inovatorilor, respon
sabilii cabinetelor tehnice.

Acest ajutor trebuie să fie 
acordat de cabinetele tehnice ori 
de către specialiști desemnați de 
către conducătorul unității, mai 
cu seamă la întocmirea dosarelor, 
propunerilor de inovații, la desene, 
descrieri, întocmirea memoriilor 
tehnice.

Or, ce se întîmplă aici ?
Din comoditate și ca urmare a 

unei atitudini neprincipiale, res
ponsabilul cabinetului tehnic, în 
loc să-i ajute pe inovatori atunci 
cînd este vorba de desene preten
țioase, ce nu pot fi făcute de către 
aceștia, îi trimite la desenatori 
cu care este prieten. (O. Czinege 
și Kovacs Ștefan). Aceștia, înțeleși 
fiind cu cel care-i recomandă, 
transformă ajutorul (de multe ori 
chiar fără știrea inovatorului — 
cum s-a întîmplat cu colectivul de 
inovatori din secția VI), în „co
laborare la inovație“.

Pe aceste căi, necinstite, a ajuns 
tînărul desenator Kovacs Ștefan să

fie „colaborator“ la 40 de inovații, 
iar desenatorul Czinege cam la tot 
atîtea.

O altă problemă, pe care o ri
dică inovatori ca Aurel Mercean, 
Badyui Zoltan, Gavrilă Nistor și 
Zsaki Sandor de la sculărie este 
aceea a filierei complicate pe care 
o străbat propunerile lor. „Pier
dem enorm de mult timp pentru 
aprobări și para-aprobări de la 
vreo 7 organe din întreprindere“— 
spun dînșii. Discutarea inovațiilor 
se face cu mare întîrziere, ne inai 
vorbind de faptul că cele accep
tate se aplică cu iuțeala unui... 
melc.

întocmirea devizelor de consta
tare a economiilor ce se realizează 
de pe urma inovațiilor — iată 
o altă direcție în care se lucrează 
foarte superficial și neobiectiv.

Așa, de pildă, cînd a fost vorba 
să calculeze economiile ce se ob
țin prin inovația privind modifi
carea ciocanelor pneumatice de 
cioplit, inovație realizată de către

Noul ministru al Franjei 
la București

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

La 24 aprilie a.c., acad. Mlhaîl 
Ralea, vicepreședinte al Prezidiu, 
lui Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, a pri
mit pe dl. Jacques Emile Paris, 
Trimis Extraordinar și Ministru 
Plenipotențiar al Republicii Fran
ceze în Republica Populară Romt- 
nă, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

La solemnitate au participat 
Avram Bunaciu, ministrul Afaceri
lor Externe, Gheorghe Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 

în 
Ion 
Mi. 
Ion

Romîne, Traian Micu, director 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Moruzi, directorul Protocolului 
misterului Afacerilor Externe, 
Vrabie, directorul Cancelariei Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

Ministrul Franței a fost însoțit 
de Jean Deciry, consilier, lt. col. 
Louis l’Helgouach, atașat militar. 
Marc Jeandet, consilier comercial, 
Gabriel BLanchot atașat de lega
ție.

Cu acest prilej, ministrul Re
publicii Franceze și aoad. Mihail 
Ralea eu rostit cuvîntări.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scìnteli tine
retului“ pentru regiunea Cluj

ANUNȚ
Aducem pe această cale la 

cunoștința participanților la 
concursul corespondenților vo" 
Iuntari și al cititorilor de la 
sato organizat de ziarul nostru 
că ULTIMA ZI CIND SE 
MAI PRIMESC MATERIALE 
PENTRU CONCURS ESTE 
S ÎMBATĂ 3 MAI A.C. Acea
sta, pentru a avea timpul ne
cesar stabilirii premianților și 
publicării rezultatelor concursu
lui în ziua de 5 mai a.c.

0 delegație guvernamentală a R. P. R. 
a plecat la deschiderea primei expoziții 

economice romîne în R. P. Chineză
Joi dimineața a părăsit Capi

tala, plecînd la Pekin, delegația 
guvernamentală a R. 
condusă de tov. Ana 
junct al ministrului 
care va participa la 
festivă a primei expoziții econo
mice a țării noastre în R. P. Chi
neză. Din delegație fac parte re
prezentanți ai Ministerului In
dustriei Grele, Ministerul Indus
triei Bunurilor de Consum și Mi
nisterului Comerțului.

P. Romîne, 
Toma, ad- 

Comerțului, 
deschiderea

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de membri, ai colegiului Ministe
rului Comerțului, de reprezen
tanți ai altor ministere și ai umor, 
întreprinderi de stat pentru co
merțul exterior.

Au fost de față Cen Ke, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim''âl 
R. P. Chineze la București, și 
membri ai Ambasadei,



Adunările generale
La o oră de chimie de la Școala 

medie nr. 13 din București

mijloc de educație politică

PASIUNEA PENTRU CULTURĂFA:'?’’

La început documentele nu 
m-au impresionat. Mi se părea că 
voiau ou tot dinadinsul să vor
bească despre succesele organi
zației U.T.M. a Școlii medii 
2 „A. Toma" din Ploești. Un 
iet cu procese verbale, scris 
donat, care informează asupra 
dințelor de comitet (cu teme 
teresante de altfel), dosarul

a ele V11 o r
nr. 
ca- 
or- 
șe- 
in- 
cu

planurile, cu dările de seamă de 
la adunările generale, cu infor-
mări. Totul într-o ordine desă- 
vîrșită. Apoi, însă, după ce-am 
cunoscut ceva din activitatea or
ganizației, m-am convins că do
cumentele acestea își au semnifi
cația lor : ele trebuie să vorbea
scă și mai tîrziu, în locul acelora 
care vor fi de-acum plecați, des
pre experiența care se formează 
aci, cu efort, despre tradiția 
tivității organizației U.T.M. 
școală.

Acum, pentru acel care le 
tește, documentele îi confirmă 
riozitatea cu care organizația 
U.T.M. muncește în școală.

Organizația U.T.M. — s-ar pu
tea spune — într-un fel își face 
datoria. Orizontul ei este însă 
puțin mărginit, n-are profunzi
mea politică necesară, se limitea
ză prea mult la sarcinile instruc
tive, școlare. Străduința cu care 
luptă pentru ca elevii să învețe 
bine, este demnă de laudă. Dar 
cu aceasta, organizația U.T.M. 
din școală nu poate să declare 
că și-a îndeplinit datoria. Comi
tetul U.TJVI. și birourile de clasă 
se gîndesc încă prea puțin că 
printr-o activitate politică mai 
intensă, rezultatele ar putea fi 
și mai bune. Elevii și-ar forma 
o concepție mai clară despre 
munca lor, o conștiință politică 
înaintată. Temele dezbătute în a- 
dunările generale, care sînt de 

activității organiza- 
confirmă temeinicia 
mai sus.
în afara adunării 
alegeri s-au ținut 
generale: prima a 

citatele trimestrului

ac- 
din

ei
se-

fapt oglinda 
{iei U.TJVI., 
afirmației de

Pe școală, 
generale de 
două adunări 
analizat rezu' 
I, a doua a analizat rezultatele 
trimestrului II. Pe clase, adună
rile generale au fost mai nume
roase, dar tema una singură : în
vățătura și disciplina — la sfîr- 
șit de trimestru, la început de 
trimestru, sau la mijlocul trimes
trului. La clasa a VIII-a B. am 
descoperit o timidă încercare de 
a îmbogăți tematica adunărilor 
generale.

Adunările generale — se știe 
— sînt un mijloc de seamă prin 
care organizația U.TJVI. își exer
cită rolul său politic și educativ 
în rîndul utemiștilor. Ele trebuie 
să dezbată problemele care îi 
frămîntă cel mai mult pe tineri 
și care să ducă la îmbunătățirea 
muncii utemiștilor. Este desigur 
o lipsă că birourile de clasă, co
mitetul U.T.M. al școlii nu 
știu bine să se orienteze cînd a- 
leg tema unei adunări generale. 
Sînt doar tot timpul în miezul 
problemelor care-i frămîntă pe 
tineri, știu ce este bun și ce este 
rău în activitatea lor... dar con
tinuă să discute în adunările ge
nerale numai 
și disciplină, 
își are rostul 
eare moment

despre învățătură 
Și asemenea temă 
ei, dar nu în fie*- 
e necesar să pre-

„Băiatu’ mamei4*

Tu ai primit de la ai tăi
O educație aleasă 
De-aceea lași să intre-intîi, 
Profesorul în clasă

SANDU VALE 
elev

— Mamă, ta peștii de-aici I De 
gălăgia lor nu pot să-rvăț 111

zinți elevilor o situație, mai mult 
sau mai puțin analitică a rezul
tatelor lor .a învățătură.

Și apoi, despre învățătură se 
poate discuta în chip și fel. Se
cretara U.T.M. a clasei a X-a C, 
spunea, de pildă, că. sînt eleve 
care învață mai mult la început 
de trimestru, se asigură de o 
notă bună și-apoi se mulțumesc 
cu note din care, adunate, să iasă 
o medie de trecere. Au în fața 
lor, cînd învață, numai această 
idee a notei — mai ales a notei 
de trecere. Această acceptare a 
mediocrității, a comodității, con
travine cu sarcinile pe care or
ganizația U.T.M. le pune în fața 
membrilor săi. Adunarea genera
lă U.T.M. trebuie deci să-i ajute 
pe elevi să privească mai depar
te de notele pe care le obțin la 
lecții. i

In clasa a X-a B elevele discută 
foarte mult între ele despre pro
blemele de viață. Se ciocnesc în 
părerile lor, își susțin punctul de 
vedere și nu întotdeauna acest 
punct de vedere este cel just. In 
general, în clasele a X-a, pro
blema „ce vor face în viață“, a- 
pare mereu în discuție. Și toate, 
toate elevele hotărăsc să meargă 
la facultate, deși multe din ele 
ar putea îmbrățișa foarte bine o 
meserie practică la absolvirea 
școlii. O asemenea discuție nu 
se poate desfășura în cadrul unei 
adunări generale ?

Pe băieți îi preocupă proble
mele științifice; își pun o mul
țime de întrebări pe această temă 
și bijbîie căutînd singuri răspun
sul. Pe fete le preocupă literatu
ra. Citesc, citesc, dar nu tot ceea 
ce citesc este bun. Adunările ge
nerale pot discuta și despre a- 
ceste probleme. Pot și trebuie să 
discute despre participarea elevi
lor la învățămîntul politic, chiar 
dacă cercurile se desfășoară în 
bune condițiuni, sînt la zi cu lec
țiile. Asemenea discuții nu pot să 
ducă decît la ridicarea calitativă 
a activității utemiștilor în cerc. 
Pot și trebuie să discute despre 
felul în care utemiștii își îndepli
nesc sarcinile lor de organizație, 
chiar dacă aceștia nu le dau bă
taie de cap birourilor U.TJVI. de 
clasă cînd este vorba să-i mobi
lizeze la anumite activități. Și 
asemenea discuție nu va avea alt 
rol decît să-i determine pe ute
miști să muncească cu mai multă 
convingere, mai bine.

Probabil, asemenea teme li se 
par însă cadrelor U.TJVI. din 
școală prea depărtate de obiecti
vul numărul 1 pe care-1 
resc: elevii să învețe bine.

Organizația U.T.M. a 
medii nr. 2 are un suport 
nic : prestigiul său în fața 
lor. Inițiază acțiuni interesante, 
elevii le apreciază și puținul timp 
liber pe care-1 au și-l petrec cu 
plăcere-la o serată literară, la un 
film cu colegii, pregătind o ser
bare. Profesorii sînt mulțumiți că 
nu-și întîlnesc elevii hoinărind pe 
străzi. Nu-i deajuns însă. Sînt 
numai acțiuni care reflectă preo
cupările prezente ale elevilor, 
care asigură fiecărei zile de școală 
o varietate. Preocupările zilnice 
pot deveni cu timpul simple dis
tracții de cerc, de club, se pot 
transform,a în acțiuni în sine, 
care umplu timpul liber al elevi
lor, dar îi ajută mai puțin în

urmă-

Școlii 
puter- 
elevi-

Epigramă
Unui elev care intirzie la ore

formarea lor ca viitori construc
tori ai societății socialiste, dacă 
ele nu vor fi solid fondate pe o 
concepție clară, comunistă, despre 
îndatoririle tinerilor în viață. Ne 
vom trezi la sfîrșiț, că de pe 
băncile școlii vor pleca elevi bine 
pregătiți, dar care nu știu de ce 
s-au pregătit bine, ce au de făcut 
mai departe. Temele adunărilor 
generale, din acest motiv, trebuie 
să fie cuprinzătoare, să discute 
activitatea prezentă a elevilor 
prin prisma conștiinței responsa
bilității față de societate. Ase
menea teme nu trebuie căutate 
cu tot dinadinsul, născocite. Ele 
reies cu ușurință din activitatea 
fiecărei organizații U.T.M.

L. ILIEȘ

Iași. Ne aflăm în ^sa scriitoarei Otilia Cazimir. Bi
nevoitoare ca întotdeauna, scriitoarea a acceptat cu 
plăcere discuția pe care i-am solicitat-o. Astăzi nu ne 
vom mai aduce aminte și nu vom mai discuta despre 
unii dintre marii scriitori care au trecut de multe ori 
pragul acestei case și care sînt mereu prezenți, prin fo
tografii, prin desene, prin scrisori, în camera unde ne 
aflăm. Astăzi nu vom mai vorbi nici despre Topîr- 
ceanu, nici despre Ibrăileanu, nici despre Mihail Sa- 
doveanu, toți trei prieteni buni ai casei gazdei noastre.

Am rugat-o pe scriitoare să ne vorbească despre anii 
săi de școală, despre felul în care concepe formarea 
unei culturi multilaterale a elevilor.

— La noi în Moldova au existat vreme îndelungată 
școli vestite, cu o bogată tradiție culturală. Mulți oa
meni de seamă au ieșit din rîndurile foștilor elevi ai 
acestor școli, unde cultura și ideile înaintate au stat 
mai totdeauna la loc de cinste atît în rîndurile profe
sorilor cît și ale elevilor. In ceea ce mă privește eu 
am avut nenorocul să fiu elevă la o școală unde dom
nea o atmosferă rigidă, veche, contrară spiritului școli
lor moldovene.

Directoarea școlii mele, profesoara Tereza Stratilescu, 
preda în școală istoria și istoria artelor. Era o femeie 
cu o bogată cultură formată în mulți ani de studii 
la Londra și Paris, dar era de o ferocitate îngrozitoare. 
Parcă ne ura. Dorea să ne vadă cît mai urîte, ou niște 
pălării și niște pelerine detestabile. Ne urmărea peste 
tot. Profesoară de estetică, cu multe cunoștințe despre 
artă, n-a reușit decît să ne schilodească sufletele de 
copii. Noi ne-am iubit profesorii, chiar pe cei care nu 
ne plăceau, dar pe Tereza Stratilescu nu cred că a 
existat cineva care s-o iubească.

Aș fi totuși nedreaptă dacă aș spune că în anii aceia 
n-am ținut la niciuna dintre profesoarele mele. Iu 
școala în care învățam, geografia era predată de o 
femeie cu anumite defecțiuni fizice. Se numea Lucre- 
ția Xenopol. Noi eram tinere, aspiram spre ceea ce e 
frumos, ne plăceau oamenii cu un aspect fizic plăcut. 
In mod greșit, elevii sînt tentați să desconsidere pe 
un astfel de profesor, fac glume la adresa lui. Pe pro
fesoara Xenopol noi am iubit-o pentru căldura pe care 
o punea în predarea materiei. Așa cum era, ea ne-a 
învățat geografia, ne-a făcut să iubim călătoriile și ci
team cu o pasiune deosebită chiar lecțiile de geografie 
economică încărcate de cifre și date obositoare. In fața 
profesoarei Xenopol nu îndrăzneam să ne prezentăm 
cu lecțiile nepregătite, nu pentru că ne-ar fi făcut 
servații, ci pentru că ne-ar fi fost rușine de noi 
șine.

Din anii aceia am rămas cu ideea că și de Ia 
profesor mai puțin tînăr, mai puțin frumos, se pot

ob- 
în-

un
. . - . . . _ c.. în

văța multe lucruri folositoare. Elevii văd adesea intrînd 
în clasa lor cîte un profesor mai bătrîn, adus de spate 
și sînt înclinați să nu-i dea atenție. Ei nu știu să vadă 
cîte lucruri minunate poate să-i învețe acel om, ce 
cunoștințe folositoare pentru toată viața poate să le 
dea acel profesor. Eu și colegele mele n-o iubeam pe 
directoarea Tereza Stratilescu. La orele ei eram totuși 
numai ochi și urechi. Avea multe cunoștințe, ne făcea 
demonstrații excelente de istoria artelor; de la Tereza 
Stratilescu am învățat să privesc și să înțeleg o pic
tură, un tablou.

«

— Am vrea să ne spuneți: în ce fel concepeți forma
rea unei culturi multilaterale ?

— Necesitatea formării unei culturi multilaterale ri
dică azi numeroase probleme. Acum un secol, de pildă, 
era mult mai ușor să-ți însușești toate cunoștințele epo
cii, să devii enciclopedic. Cred că în epoca actuală lu
crul acesta este aproape imposibil. S-au dezvoltat în- 
tr-atît științele încît este de necrezut că un om își 
poate însuși totul. De aceea eu cred că este bineve
nită reîmpărțirea ultimilor ani ai școlii medii pe spe
cialități (crearea în școli a unor secții cu caracter li
terar sau științific).

Cînd vorbim despre cultura generală cred că trebuie 
să ne gîndim azi în primul rînd la alegerea unei spe 
cialități căreia trebuie să-i consacri principalii tăi ani 
de studiu, dar fiind mereu atent ca să nu rămîi străin 
de restul domeniilor culturii. Dacă te pasionează fizica 
sau științele naturii nu înseamnă să neglijezi cunoștin-

De vorbă cu scriitoarea 
OTILIA CAZI MIR 
despre anii de școală

țele de literatură, de istorie, de geografie, sau invers. 
Elevii să nu uite că anii pe care ei îi petrec în școala 
medie creează cele mai mari posibilități pentru forma
rea unui larg orizont cultural. Ceea ce ai căpătat în 
anii de școală constituie fondul de aur de care te vei 
folosi toată viața.

Scriitoarea Otilia Cazimir ne-a vorbit apoi despre 
felul în care elevul trebuie să-și aleagă calea pe care 
s-o urmeze.

— Dacă elevul este conștient își poate alege singur 
calea, potrivit temperamentului, posibilităților și încli
națiilor sale. Cred însă că școlii îi revine un rol imens 
în îndrumarea elevului spre alegerea profesiunii. Profe
sorii trebuie să studieze pe fiecare elev în parte, 

nu și-au 
literatură

să-l îndrume pe fiecare, 
dat seama 
deși le-am 
fesoară de 
abia după...
nuiam că ai * ,
:ă nu „bănuise“ nimic. Ce rost mai avea această indi
cație la două decenii după părăsirea băncilor școlii ? 
Ea trebuia să-mi fi fost dată în anii copilăriei, cînd tre
buia să-mi aleg calea pe care s-o urmez în viață.

Azi, lucrurile nu se mai petrec așa cum se petreceau 
atunci. încrederea profesorilor în copii și a copiilor în 
profesori joacă un mare rol în formarea viitorilor ce
tățeni.

— Revenind la problema formării unei culturi multi
laterale,

Profesorii mei 
aveam înclinații 

fost atîția ani elevă.
literatură romînă mi-a spus că am talent 
20 de ani de la absolvirea școlii. „Eu bă- 
talent“ — mi-a spus ea atunci, deși e cert

că spre
Fosta mea pro-

sînteți — fără îndoială de acord că aceasta

*

Care este răspunderea
propagandistului ?

„Profesorul care este șl propa
gandist al învățămintului politic 
U.T.M. din școli, — spunea tov. 
Savoaie Elisabeta, directoare ad
junctă a Școlii medii nr. 3 din 
Timișoara — trebuie să ajute 
elevii în funcție de capacitatea lor 
de înțelegere, de puterea lor de 
asimilare, să înțeleagă just poli
tica partidului nostru, să-și poată 
forma treptat, putința de a se 
orienta in viața politică și econo
mică a țării“.

Vorbele tovarășei Savoaie 
s-au părut că oglindesc 
plin sarcinile ce se pun în 
propagandistului din învățămîn
tul politic U.T.M. din școlile me
dii. De aceea, au și fost recru
tați pentru o astfel de muncă pro
fesori cu pregătire politică cores
punzătoare, cu o mare autoritate 
în rîndul elevilor, precum și cei 
mai buni activiști utemiști.

îndeplinirea acestei misiuni 
cere însă multă atenție, multă 
dragoste pentru ridicarea nivelu
lui politic al elevilor. In orașul 
Timișoara sînt mulți tovarăși 
care corespund unor astfel de ce
rințe. Ei au reușit să trezească la 
elevi dragostea față de învăță
mîntul politic, interesul față de 
problemele discutate, determinînd 
în seminar discuții pasionante.

In multe cercuri de învățămînt 
politic, cum sînt cele din Școala 
medie nr. 3, Școala medie nr. 9 
cu limbă de predare germană 
etc., elevii au discutat pe larg în 
cercuri despre caracterul revolu
ționar al organizației noastre de 
tineret, despre îndatoririle ce re
vin utemiștilor, atît în timpul 
școlii cît și după aceea ca luptă
tori activi pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru.

Și faptul că aceste discuții 
le-au dat posibilitatea elevilor să 
înțeleagă mai just îndatoririle 
lor este dovedit cu prisosință de 
situația din ce în ce mai bună la 
învățătură, de disciplina care s-a 
întărit și mai ales de fluxul de 
cereri venite din partea elevilor 
pentru a fi primiți în rîndurile 
organizației U.TJVI.

Claritatea predării tuturor te
melor discutate, explicarea lor a- 
mănunțită și cît mai pe înțele
sul elevului este una din sarci
nile principale ale propagandis
tului din școli.

Se știe că după aceleași ma
nuale se predau în cercurile 
politice din clasele VIII—IX—X. 
Or, a folosi aceeași metodă cu 
toți elevii, a predă și a pretinde 
discuții în seminare la un nivel 
similar, nu ar face decît să înde
părteze pe unii elevi de învăță
mîntul politic.

Tovarășa Weis Marta, profesoa
ră la Școala medie nr. 9 cu limba 
de predare germană, a observat

că pe elevii clasei a VIII-a, unde 
este propagandistă, îi preocupă 
în mod cu totul deosebit discu
țiile despre figurile de eroi ai 
clasei muncitoare. Folosind acest 
interes al elevilor aproape că nu 
există lecție la care să nu vor
bească de figura unuia sau mai 
multor luptători ai clasei noas
tre muncitoare, despre patriotis
mul lor, despre dîrzenia și perse-

mi 
din 

fa{a
Cîteva însemnări pe 
marginea desfășurării 
învățămintului politic 

în orașul Timișoara

verența ou oare au luptat pentru 
viața pe care noi o trăim astăzi.

In aceste condiții discuțiile din 
seminarii depășesc materialele bi
bliografice date, elevii aducînd 
în discuție fapte și figuri de eroi 
întîlnite în cărțile citite, în fil
mele văzute, sau auzite în poves
tirile celor mai bătrîni.

Propagandistul trebuie să ve
gheze de asemenea ca activitatea 
cercurilor politice să fie strins le
gată de întreaga viață a organ» 
zației U.TJVI. Prin cercul politic 
trebuie să se ajungă la înțe.ege- 
rea mai profundă a diferitelor 
probleme ce se ridică în fața or
ganizației U.T.M., prin pricepe
rea elevilor, la realizarea lor.

Este interesant în acest sens 
programul de lucru al cercului 
de studiere a statutului U.T.M. 
din clasa j, X-a B a Școlii medii 
nr. 3 — propagandistă tovarășa 
Viorica Drula activistă a comite
tului regional U.T.M. Aici a- 
proape în fiecare seminar se în
vață cîte un cîntec revoluționar. 
De asemenea pentru a apropia 
mai mult pe elevi de munca 
practică și a face activitatea în 
cerc mai interesantă, lecția refe
ritoare la succesele obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului pentru industrializarea 
țării și în socializarea agricultu
rii va fi predată în două părți: 
prima parte de un muncitor în 
vîrstă care va vorbi despre via-a 
grea a muncitorilor în timpul re* 
gimului burghezo-moșieresc și de 
tovarășa Albu Viorica muncitoa
re la „Firul Roșu" absolventă a 
liceului lor. Cealaltă parte a lec
ției va fi predată întno G.A.C. 
unde fetele vor prezenta de altfel 
și un mic program artistic. La 
predarea lecției vor colabora și 
colectiviștii.

Cercurile de învățămînt politic 
contribuie din plin la ridicarea 
nivelului ideologic și politic al e- 
levilor numai atunci cînd propa
gandistul știe să trezească inte^

resul elevilor pentru învățămînt 
să-i facă să studieze cu pasiune, 
cu interes și plăcere, cînd nu 
transformă învățămîntul politic 
într-o anexă a altei discipline 
școlare iar ora de seminar într-o 
oră obișnuită de cursuri în care 
profesorul stă la catedră și elevii 
în bănci, în care profesorul în
treabă și elevul răspunde.

O scurtă analiză a desfășurării 
învățămintului politic U.T.M. în 
școlile din Timișoara, ne-a dove
dit că numai acolo unde propa
gandiștii au acordat atenție per
manentă conținutului lecțiilor, 
conținutului dezbaterilor, lecțiile 
și-au îndeplinit din plin menirea. 
Propagandiștii au reușit astfel să 
țină prelegeri la un înalt nivel 
ideologic.

Or, în unele școli medii din o- 
rașul Timișoara mai sînt încă 
propagandiști care predau lecții 
în mod scolastic, plictisitor. 
Printre aceștia se numără și to
varășa Tunea Maria de la Școala 
medie nr. 7, " "
Titel Marta, Șooș Maria de la 
Școala medie nr. 4 și alții.

De această situație se fac vi- 
novați în bună măsură și tova 
rășii din biroul comitetului oră1 
șenesc U.T.M. Timișoara, care nu 
au controlat și îndrumat îndea
proape activitatea acestor propa
gandiști, care au în fond reale 
posibilități de a face și din cercu 
rile lor adevărate școli de educa
ție politică a tineretului.

Nu trebuie uitat nici un mo
ment că și în învățămîntul poli
tic din școlile medii, propagan 
distul rămîne figura centrală 
care trebuie să se bucure de toa1 
tă atenția și îndrumarea organi
zației de U.T.M Numai în acest 
fel el își poate îndeplini înalta 
misiune politică pe care o are.

Nemeth Elisabeta,

nu se poate face fără dezvoltarea la elevi a unei pa
siuni pentru lectură, pentru informare. In ce fel ve
deți dezvoltarea acestei pasiuni ?

— Voința fiecărui elev în parte joacă un mare rol 
în dezvoltarea pasiunii pentru lectură, pentru cultură. 
Va trebui însă să subliniez de această dată și rolul deo
sebit care revine colectivului clasei în formarea acestei 
pasiuni. Pe vremea cînd eram elevă era o întrecere în
tre noi — cine citea mai mult ? Intîlnindu-ne la școală 
sau în cercul de prietene ne povesteam cele citite, ne 
împrumutam cărți una alteia. Exista, la multe dintre 
noi, dorința de a nu rătnîne în urma celorlalte, de a ne 
menține la nivelul unei culturi superioare.

In ceea ce privește lectura eu mai cred că ea nu trebuie 
să fie făcută la întîrnplnre, fără nici un control. Acum 
cîteva decenii a fost o mire plagă literatura de senza
ție ieftină, needucativă, care strica gustul și sufletul 
copiilor. Vedeam în mîna elevilor cărți cu adevărat 
scabroase. Mă bucur cînd văd că azi tot mai mulți elevi 
citesc volumele care apar în colecția „Clasicii litera
turii universale“, sau cărțile romînești de mare valoare.

Trebuie făcută în permanență îndrumarea din punct 
de vedere al gustului literar și artistic, pe care să o 

. exercite profesori experimentați și care să aibă ei în
șiși gust și înțelegere pentru adevărata artă și cul
tură.

Cred că elevii trebuie să se preocupe mai mult 
și de studiile limbilor străine moderne. Cred că 
în această privință școala noastră, profesorii și 
ele/ii trebuie să se străduiască pentru crearea unei at- 

trecut 
latină, 
cît de 
apucat 
străine 

să și

mosfere prielnice acestui studiu. - Personal, am 
prin liceu fără să învăț mare lucru la limba 
Mai tîrziu, un coleg îmi spunea : „Cine nu știe 
cît latinește, nu cunoaște limba romînă 1“ M-am 
s-o învăț și am reușit. Socotesc studiul limbilor 
deosebit de necesar pentru elevul care dorește 
însușească o cultură multilaterală.

...Orele au trecut pe nesimțite. Anii de școală veche, 
rigidă și neînțelegătoare, reînviați de amintirile scrii
toarei Otilia Cazimir. ne ău făcut să nu observăm că
derea întunericului. Era tîrziu.

— Să spuneți elevilor — ne-a îndemnat scriitoarea, 
— că mie școala veche mi-a lăsat o asemenea impresie 
datorită distanței care exista între bancă și catedră, 
deci între profesori și elevi. Păstrez și azi în suflet ră
ceala. sentimentul de superioritate și un fel de rău
tate pe care unii dintre foștii profesori o manifestau 
față de tinerețea noastră de atunci. In acea situație noi 
am înțeles totuși ceea ce era important pentru noi, să 
ne însușim cultura.

Elevii de azi au la îndemînă alte condiții, altfel de 
profesori. Să fie demni de școala nouă, de posibilitățile 
care li s-au creat și să dovedească aceasta prin pasiu
nea lor pentru studiu, pentru cultură.

Am mulțumit interlocutoarei noastre.
E. FLORESCU

Un dans olandez executat de elevele școlii de 7 ani cu limba de predare germană din Orașul Stalin.
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CÂRÎ1ET UCENICII
La ședința cenaclului 

literar de la Școala me
die „Dimitrie Cantemir“ 
din București veniseră 
peste 50 de elevi. Era 
a douu ședință din a- 
cest an.

Activitatea literară din 
școală a început cu vreo 
patru ani în urmă. A- 
tunci cenaclul număra 
doar cîțiva membri. După 
citeva ședințe insă, cei 
care doreau să-și citeas
că producțiile au fost tot 
mai mulți,

Cenuclul a devenit u- 
nul din factorii princi
pali care contribuie la 
dezvoltarea gustului pen
tru citit, pentru literatu
ră. In discuțiile care se 
fac, atunci cind se ana-

o poezie sau o 
în proză, se dis-

VERSULUI

CAZ APARTE
P. ISPAS

I

— Nu văd nimic! Dar știți 
ce-i aia ? Absolut nimic !!

Desen de N. CLAUD1U

Uzează 
lucrare 
cută de obicei și ope
ra unui scriitor care 
ca temă este asemănă
toare cu lucrarea pre
zentată la cenaclu. Acest 
fapt dă posibilitate e- 
levilor să analizeze pro
fund și scriitorul respec
tiv și propria lor creuție. 
Cenaclul nu mai este 
astfel o simplă trecere 
în revistă a producțiilor 
literare a elevilor ci un 
mijloc prin care se îm
bogățește cultura elevi
lor, un mijloc prin care 
se insuflă dragostea pen
tru literatură, care dez
voltă spiritul critic și 
autocritic, puterea de 
giwdire și interpretare.

în cele cîteva ore cit 
a durat ședința i-am cu
noscut pe acești elevi în 
cu totul altă înfățișare 
decit ii cunoscusem pini 
acum la ore, pe culoare, 
sau pe stradă, l-am cu
noscut sub înfățișarea a- 
ceea avintată de tineri 
care trec pe pragul ma
turității și-și apără cu 
îndîrjire părerile, sau 
care discută și argumen
tează lucruri și proble
me serioase de critică și 
teorie literară sau de 
știință și tehnică. Din 
cele peste zece poezii 
cite s-au citit în ședin
ța cenaclului, n-aș putea 
spune că a existat vre
una care să nu fie as
cultată cu interes, să nu 
fi pus probleme și să nu

fi suscitat discuții. N-am 
să mă opresc la fiecare 
poezie cu toate că des
pre fiecare ar fi de spus 
cile ceva. De remarcat 
este insă faptul că in 
majoritatea lor autorii 
au abordat teme legate 
de viață, legate de mun
ca și lupta poporului 
pentru construirea socia
lismului.

Poezia patriotică de 
evocare a unor orașe is
torice cu trecut bogat sau 
poezia în care se pun 
față-n față două lumi 
— cea apusă și cea pre
zentă, constituie de ase
menea una din sursele 
de inspirație ale elevi
lor din cenaclu.

lonescu Cornel, 
clasa a X-a A. in
nunchiul de poezii „Ci
clu sighișorean“ redă în 
versuri tot ce l-a impre
sionat din acest oraș, tn 
poezia „Primăvara in 
Sighișoara“ pe care a ci
tit-o la această ședință 
își imaginează cum ara
tă orașul desmorțit din 
iarnă. Primăvara mai în
seamnă și suflul nou care 
a reînviat „vechiul burg“.

Celelalte poezii ca 
„Orașul“, „Realități și 
visuri“, prin antiteză, 
scot in evidență evoluția 
și viața nouă a orașelor.

Uneori motivele de in. 
spirație sint luate din 
lumea muzicii, a pictu
rii, din fenomenele na
turii.

Mocanu Traian din

din 
mă-

clasa a X-a A a prezen
tat, de pildă, poezia „Ce
lor care cred in izbindă“. 
inspirată după portretul 
lui David de Mic hei An- 
gelo. închinată celor ca
re luptă pentru liberta
te, pentru descătușare.

Majoritatea celor în
scriși la discuții au scos 
în evidență faptul că e- 
levii au scris prea puțin 
despre viața lor de școa
lă și au dat uneori poe
ziilor nuanțe triste, me
lancolice.

îndrumări prețioase au 
fost aduse de tovarășa 
profesoară de română 
care a arătat că poeziile 
ar fi trebuit cunoscute 
dinainte de elevi pentru 
ca să poată lua cuvintul 
mai mulți și discuta mai 
amănunțit asupra orien
tării fiecărei poezii. Un 
lucru care ar mai trebui 
adăugat este și acela că 
în viitoarele ședințe să 
nu se mai citească atît 
de multe producții — și 
îndeosebi poezii — pen
tru că scade atenția și 
puterea de analizare. în 
afară de aceasta, în creu- 
ția lor elevii să nu se 
limiteze numai la versuri 
ci să scrie și proză pe 
care au încercat-o prea 
puțini dintre ei. Să cau
te, așa cum au arătat de 
altfel și cițiva elevi, te
me și din viața lor de 
școlari, aspecte din va
canță, din diversele ac
țiuni pe care le între
prind.

M. COSMIN
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CONTRACTlND CU STATUI
ȚĂRANII MUNCITORI

PRIMESC MARI AVANTAJE
De Cînd se știe Achim Mailat 

tatăl, a îndrăgit tare mult anima
lele ca un gospodar trecut prin 
multe în viață. Așa că nu-i de 
mirare faptul că astăzi el trece 
drept cal mai priceput crescător 
de animale din Feldioara. Și as
tea nu sînt simple vorbe arun
cate în vînt. _ ... ” 
abat vreodată ] 
nu-i anevoie să al 
mai frumoși boi. Boi de 
Siementhal, frumoși la înfățișare 
și care cîntăresc pe puțin vreo 14 
măji.

Ne-a fost dat și nouă să-l 
cunoaștem și într-o împrejurare 
care merită atenție.

In ziua aceea nu eram singurii 
săi oaspeți. Ne-o luase înainte 
Traian Ghimbășanu — un om la 
vreo 50 de ani — achizitor din 
partea ORACA regiunea Stalin. 
împreună încheiau un tîrg.

— Apăi boii i-a! văzut dum
neata...

— Frumoși nene Mailat, nimic 
de zis. Dar cît mai pui pe ei ?

— Cît ? Mă prind să iau pe fie
care premiul de 500 dacă nu pe 
ăl de o mie.

Și nu-i vorbă de șagă. Achim 
Mailat contractează animale de 
cîțiva ani. Și cunoaște bine avan
tajele pe care le primește din 
partea statului: valoarea în bani 
a boilor îngrășați, talpă și piele 
(vreo 7 kg. și respectiv 7 fuse de 
piele numai pentru o pereche de 
boi) scutirea din cotele de carne, 
înlesniri prin comerțul de întîm- 
pinare etc. Dar se vede treaba că 
de data aceasta îi pus pe fapte 
mari. Vrea cu tot dinadinsul să 
obțină pe deasupra și premiul 
oferit de stat contractanților care 
întrec cuantumul normal. In ca-

Dacă treburile te 
prin Feldioara 
iui cine are cei 

rasă

Drumuri în
(Urmare din pag. l-a)

excepționale nici îndeletnici
rile altora: Cocerjuc Mihai — 
mecanic forestier, Tlvadar Ghe- 
za — activist sportiv, Tușet 
Alexandru și Victor Ilicluc -■ 
tehnicieni, Racz Ludovic — o- 
fițer și Racz Nicolae — zia
rist. Pentru ei e o evoluție ui
mitoare, dar în Maramureș cea 
mai impresionantă meserie, 
prin ineditul său, e aceea a 
fostului brigadier Ștefan Med- 
veș.

— Ce-ai ajuns ?
— Ceferist !
Tinerii brigadieri, care la

zul
700

său, dacă predă boii peste 
kg. sau peste 1.000 kg. pri

mește pentru fiecare un premiu 
de 500 de lei și respectiv 1.000 
lei.

— Ei, facem tîrgul ?
— Facem, cum de nu 1
— Și pe cînd îi trimitem la 

oraș ?
— Destul de repede, pe la mij

locul lui mai...
Au semnat apoi contractul 

așa cum trebuie. Noi am imorta
lizat pe peliculă acest moment. 
Gospodarul se ridică de la masă 
și apropîindu-se de noi, 
treabă :

— Ați pozat și boii?
— Da, faină pereche.
— Păcat că n-ați trecut 

aici mai acum o lună, cînd 
predat o pereche și mai și...

fntîlnirea1 aceasta ne-a pus 
fapt în tema reportajului nostru.

De aici din Feldioara drumul 
ne-a purtat către comuna Măe- 
reș. Cum gospodarii erau pe 
cîmp, cu chiu cu vai am putut 
găsi pe capul unei familii. Stră- 
dan a noastră a fost răsplătită 
căci capul familiei nu era altul 
decît președintele G.A.C. ,,lon 
Fonaghi“. Dar adevărata răspla
tă ne-a fost oferită datorită unei 
întîmplări. In aceeași zi sosise 
tot de la ORACA un reprezen
tant însărcinat să înmîneze in
signe, diplome și premii în bani 
crescătorilor de animale, membrii 
ai gospodăriei colective care s-au 
distins în munca de îngrășare a 
animalelor predate statului de 
gospodărie în anul trecut. Am a- 
flat că în anul 1957 G.A.C. „Ion 
Fonaghi" a contractat 137 capete 
de vite mari. 15 porci, 30 oi. în 
total 61,9 tone carne, pentru

ne î li

Pe 
am

de

care colectiviștii au primit 396.833 
lei, talpă, fuse de piele. Cu 10 la 
sută din valoare și-au oumpărat 
țiglă, ciment, cărămidă, unelte a- 
gricole și alte măîfuri prin co
merțul de întîmipinare. Și unde 
mai pui și premiile la care nu se 
așteptau atunci.

Nu-i de mirare că pe loc s-a 
încheiat un alt tîrg. Intr-o adu
nare generală ținută cu puțin 
timp în urmă s-a hotărît ca 
G.A.C. să contracteze 40 boi, 50 
porci, pe care-i vor preda la sfîr- 
și’tul lui iunie și alte 20 bovine 
și 15 porci cu un termen de pre
dare ceva mai lung. Acum sosise 
ziua încheierii tîrgutui. Am fi ră
mas la adunare unde aveau să 
se distribuie diplomele, premiile, 
dar treburile ne chemau către co
muna Ghimbav. Ajunși 
cunoscut pe țăranul Ion 
membru al întovărășirii 
cembrie" — un veteran 
rie de contractări. Anul 
predat statului pe bază 
tract nu mai puțin de un vagon 
de carne de vită. In anul acesta, 
se pare că vrea să predea o can
titate și mai mare de carne. In 
primele două luni a contractat o 
pereche de boi pe care i-a predat 
în greutate de 1900 kg. Cît pri
vește pe cei care1 i-a adus astăzi' 

ORACA a raionului

Contractul a fost semnat

0 nouă formă de organizare 
a sectorului 

energiei electrice
In baza unei hotărîrl a Consiliu

lui de Miniștri au fost desființate 
energotrusturile care constituiau 
verigi intermediare intre întreprin
derile energetice și Departamentul 
energiei electrice din Ministerul 
Industriei Grele, org.anizîndu-se tn 
locul lor întreprinderi regionale de 
electricitate.

întreprinderile regionale de elec
tricitate răspund de exploatarea și 
întreținerea centralelor, stațiilor de 
transformare și a rețelelor de 
transport a energiei electrice apar- 
țifltnd Departamentului energiei e- 
lectrice de pe cuprinsul unei re
giuni administrative. Marile termo
centrale ca: Sîngiorgiu de Pădu
re, Paroșeni, Borzești și altele, ră- 
mîn In subordonarea directă a De
partamentului.

tilÉGftAMÂ
Tovarășului lOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Populare Federative Iugoslavia
BELGRAD

Cu ocazia realegerii dv. ca președinte al Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, vă rog să primiți călduroase felicitări în 
numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popular» 
Romîne și al meu personal.

Vă urăm cu această ocazie succes deplin în activitatea dv. în» 
chinată dezvoltării continue a Iugoslaviei socialiste, întăririi prie
teniei dintre țările noastre și a păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adurtărf 
Naționale a Republicii Populare Romîne

Unul din flăcăii colectivei

Maramureș
la școală, în Maramureș 
numai acum.

Prin locurile unde acum zece 
ani localnicii, auzind pentru 
întîia oară difuzoarele de ra
dio, s-au speriat, crezînd că e 
diavolul — se reîntorc către 
casă, la munca lor, brigadierii 
de odinioară. La răscruci îi în- 
tîmpină tineri de școală, 
flori și cu o întrebare:

— Am vrea și noi Să mer 
gem pe noile șantiere. Ce e de 
făcut pentru asta ?

16—17 ani, fără nici o figură ]" 
de stil — spărgeau munții în 
pumni, au ajuns astăzi să fie 
cineva nu numai pentru țară 
ci și pentru ei înșiși.

Odinioară, pe drumuri ho
țești, contrabandiștii erau „e- 
roii“ acestor locuri. Tinerii 
constructori, îndrumați de par
tid, au deschis aici întiiul drum 
cinstit. Ei sînt eroii Maramu
reșului : n-au tabachere de aur 
dar cele învățate pe șantier 
i-au ajutat să cîștige alte avu
ții infinit mai prețioase: o pro
fesiune de aur, o școală de aur, 
o familie de aur.

In seara sărbătoririi unui de
ceniu de la plecarea primelor 
unități la Salva-Vișeu, dansau 
fericiți un soț și o soție — 
Ileana, țărancă întovărășită, și 
Gheorghe Brumar, sondor. 
Acum 10 ani s-au intilnit, la o 
linia ferată. Vlad llie, de care 
am mai amintit, are patru 

g copii. Rudolf Varga l-a intre- 
1 cut: are cinci. Copii, f irește, 
s s-au născut veșnic. Dar pionieri.

i

aici l-am
Vlad -
„30 De
in mate- 
trecut a 
de con-

Stalin, greutatea lor depășește 
2.000 kg. Se vede treaba că Ion 
Vlad își va respecta curind sem
nătura dată pe contract, dacă 
numai în primele luni a predat 
4.000 kg. carne vie.

★
De la I Ianuarie a acestui 

an, în regiunea Stalin au fost 
contraotate 3804 vite mari, 960 
mînzați, 3666 porci. Planul pro
pus pe întregul an s-a realizat în 
proporție de 43 la sută. Avem 
de-aface, așa dar, cu un început 
promițător.

0 sesiune a tinerilor

V. RANGA

Suzana Man — îngrijitoare in G.A.C. „Ion Fonaghi“

cercetători științifici
In zilele de 25—26 aprilie 1958 

are, loc o sesiune științifică a ti
nerilor cercetători din institutele 
din București ale Academiei 
R.P.R.

Sesiunea se deschide astăzi 25 
aprilie 1958 ora 9, în aula Aca
demiei R.P.R., Calea Victoriei 125

Cu acest prilej va fi prezen
tat un raport privind : „Contribu
ția tinerilor la activitatea de cer
cetare științifică și problemele le
gate de creșterea tinerelor cadre 
din Academia R.P.R.".

Vineri 25 aprilie 1958 după 
amiază și sîmbătă 26 aprilie 1958 
pînă la prinz se va desfășura 
ședința de comunicări, pe domenii 
de cercetare.

Sîmbătă 26 aprilie 1958 ora 
17,30 se va ține tot în aula Aca
demiei R.P.R. ședința de încheiere 
a sesiunii.
fiooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooa».

Sala de clasă a școlii elementa
re din Chirnogi, raionul Oltenița, 
devenise neîncăpătoare. Concursul 
cu care se încheie acum cursu
rile cercurilor agrozootehnice or
ganizate pe comună cu țăranii 
muncitori tineri și bătrîni — nu 
va fi prea ușor.

Examenul a început. Examina- 
specialitate, 
cu subiecte 
cu grijă in

scria nevasta că în Chirnogi va 
lua ființă colectiva, că ea ar vrea 
să se înscrie, dar că socrii n-o 
lasă și singură nu poate hotărî, ti 
cerea părerea.

Noua oțelărie
dm Hunedoara

Cum este trinata mișcarea
TINERILOR INOVATORI

la Aieliereie C. F. R „16 Februarie"-Cluj
(Urmare din pag. l-a) 

colectiv de tineri muncitori, tov.un
llyes Zoltan, însărcinat cu evalua
rea, a găsit că realizarea nu (ace 
mai mult <le ctteva sute de lei 
deși inovația prelungește viața ti- 
tilajelor cu 3—4 ani. în același 
timp, pentru o altă „inovație“, în 
care, desigur, tovarășul inginer 
Crișan are merite, dat care nu 
aduce economii mari și care se fo
losește o jumătate de oră săptă- 
minai, s-a acordat o recompensă 
de 800 lei.

Criteriile de apreciere a inova
țiilor în această întreprindere de
vin mai clare cînd aflăm că ute- 
mistui Gh. Paltenie de la sculărie

DEPUNE-L CHIAR AZI

a realizat de 10 luni o inovație 
care reduce aproape de 10 ori 
timpul de lucru, dar realizarea nu 
i s-a înregistrat, pentru că — 
spune responsabilul cabinetului 
tehnic — „concomitent cu Paltenie 
a realizat aceeași inovație și... un 
inginer. Precis — adaugă el pru
dent — nu-mi aduc aminte“.

Dacă adăugăm că inovatorii sînt 
îndepărtați și prin tergiversarea 
rezolvării referatelor secțiilor be
neficiare, tînărul inginer Teodor 
Laza, de pildă, ținînd în sertar 
inovația strungarului Bikfalvi Al
bert de o lună și jumătate, căpă
tăm o imagine și mai complectă a 
situației.

Una din cauze o găsim în ex
presia tovarășului Gheorghe Mirou 
șeful secției I-a locomotive. Dacă 
el are o atitudine refractară față 
de aplicarea îțj procesul de pro
ducție a inovațiilor în sectorul de 
care răspunde, dacă le amină luni 
de zile, are pare-se și un „motiv“ 
pentru asta : „pe prim plan tre
buie să avem producția... și cînd 
vom avea vreme (ar vrea să zică 
vreme de pierdut) ne vom ocupa 
și de inovații !“.

Iată o formulă care poate riva
liza cu multe din formulele eroilor 
lui Caragiale 1

Comitetul U.T.M. a asistat pa
siv la această situație și nu a 
fost un factor mobilizator al ti
neretului pentru realizarea de ino
vații.
Jlllllllllllllllllllllllillllllllllllll^

Posibilități ar fi avut mult mai 
mari decît în multe alte întreprin
deri clujene. Tineri, utemiști. 
există în fiecare atelier, secție și 
echipă. Ei trebuiau însă sprijiniți 
și îndrumați.

Ce să se facă acum ? O analiză 
temeinică a situației, cu sprijinul 
comitetului orășenesc U.T.M., și 
mai ales multă muncă concretă, 
astfel ea prevederile celei de-a 
Ill-a Plenare a C.C. al U.T.M. să 
fie aplicate în viață .

Faptul că nu s-au organizat 
cursuri de minim tehnic, că se 
duce o slabă propagandă tehnico- 
industrială de masă în legătură cu 
inovațiile, că biblioteca 1 
nu este împrospătată cu 
tehnice, că inovatorii sînt 
cient popularizați — toate 
lipsuri trebuie lichidate.

Ar fi util ca mișcarea de 
ții de la Atelierele C.F.R. „16 Fe.

din Cluj să fie analizată

tehnică 
reviste 
insufi- 
aceste

inova-

bruarie“
temeinic și de către organele de 
resort al

Cops’, elevi, studenții 
șb profesori

Cu ajutorul diafilmelor:

— Siberia, pâmîntul viitorului
— Orașul Norlisk j

! — Stațiunea Munți
!; — Prin două sate colhoznice j 

—- Petroliștii din Baku
— R. S. S. Estona J

I: — R. S. S. Letonia
[ — R. S. S. Lituaniană,
[ produse de Studioul de DiafiJme„ION CREAVGĂ“, ! 
r putem cunoaște unele as ,ecte de viată, muncă ! 

și belșug ale U. R. S. S. j
Se găsesc de vînzare la toate librăriile I 

și magazinele cu jucării.

Informații
Dr. Octavian Belea, președin

tele Comitetului Central al Crucii 
Roșii romîne, a primit din partea 
d-lui dr. Abbas Nacify, președin
tele Societății Leului și Soarelui 
Roșu din Iran, o scrisoare de 
mulțumire pentru ajutorul mate
rial acordat de Crucea Roșie a 
R. P. Romîne victimelor cutremu
rului din regiunea occidentală a 
Iranului.

★
Cu prilejul Zilei Presei Comu

niste (5 mai) și în întîmpinarea 
Reuniunii internaționale 
terilor, care va avea loc 
rești, Comitetul sindical 
presă a organizat un 
pentru cel mai 
scris, ‘î .
mai 1958, pentru publicațiile ale 
căror redacții țin de acest co
mitet.

A fost alcătuit un juriu careva 
acorda premii în bani.

★
Prof. dr. Edxvard Hindle, mem

bru al Royal Society, directorul 
Institutului de zoologie și parazi- 
tologie din Londra, oare se află în 
țara noastră la invitația Acade
miei R. P. Romîne și a Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a făcut joi 1a In
stitutul „Dr. Cantacuzino“ comu
nicarea intitulată : „Relațiile din
tre zoologie și medicină“. .

Au asistat academicieni, profe
sori și cornul med'col el Institutu
lui „Dr, Cantacuzino“.

e repl
ia Buçu- 
local de 
concurs 
reportaj 

în perioada 18 aprilie—5
bun

(Urmare din pag. l-a)
tehnologi, energeticieni. nu depă
șesc vîrsta de 29 de ani.

Cu siguranță că cititorii au re
marcat numărul mare de ingineri 
care vor lucra aici. Asta, pentru 
că cuptoarele și celelalte agregate 
sînt de un înalt nivel tehnic și 
ca să le stăpînești îti trebuie mul
tă pricepere.

Cei oare au încredințat noua 
oțelărie acestor tineri inimoși s-au 
gîndît bine. Tinerețea, entuzias
mul lor, va face ca noua oțelărie 
să meargă pe drumuri noi, des
chise de tehnica modernă.

La noul cuptor totul se face au
tomat. Inversarea focului în cup
tor este condusă de un potențio- 
metru electronic. Automat se va 
face și reglarea tirajului în cup
tor. Omul a fost exclus de la a- 
ceste operații. Subiectivitatea lui 
nu va mai influența mersul cup
torului. Reparația la cald se va 
face cu o mașină specială. Pentru 
a primi dolomita necesară, prim- 
topitorul va apăsa pe. un buton, 
din siloz dolomita va cădea pe o 
bandă rulantă, iar de aici pe un 
elevator care o*va așeza în troei. 
Lopata a dispărut de pe platfor
ma de încărcare a cuptoarelor.

Printre prim-topitorii de aici sînt 
și cunoscitții Stanciu Aurel și 
Stratulat Dumitru. Deși tineri, a- 
ceștia au o mare experiență în to
pirea oțelului. Mai ales că îm
preună cu ceilalți topltori, apa- 
ductieri, lăcătuși, au urmat de 
mai multe săptămîni o școală oare 
i->a familiarizat cu noul agregat. 
Pentru unii, la început, a fost mai 
greu. Erau obișnuiți să elaboreze 
oțelul după culoarea flăcării din 
cuptor, pe cînd acum 
urmărească aparatele 
nice,

In aceste zile, hala
rii Martin de la Hunedoara este 
cuprinsă de febrilitate. Pregătirile 
care se fac sînt ultimile înaintea 
marelui eveniment — țîșnfrea șu
voiului de foc.

Totul este pregătit pentru prima 
șarjă...

lorii, profesori de 
pregătiseră bilețele 
din lecțiile predate 
fiecare săptămînă.

— Orneață Constantin I E rân
dul dumitale. Ce subiect ția că
zut ? — a întrebat profesorul

Emoționat, cu obrajii ca 
focului, utemistul Orneață Con
stantin începu să vorbească 
întîi repede, iar apoi din ce în ce 
mai rar, mai stăpîn pe sine des
pre : „Cînd, cum și cu ce se exe
cută desmiriștitul“.

★
Cu cîțiva ani în urmă tînărul 

Orneață Constantin intrase in 
Gospodăria Agricolă de Stat din 
Chirnogi, ca să învețe tîmplăria. 
in organizația U.T.M. nu intrase 
încă, iar de viața satului era a- 
proape străin.

— Cum să intru în 
cînd... -— încerca el uneori să ex
plice, dar se oprea la jumătatea 
frazei. Purta cu sine o moștenire 
rușinoasă a trecutului și-i venea 
greu s-o spună băieților. Orneață 
Constantin era analfabet.

Intr-o zi însă un prieten i-a 
spus în treacăt :

— Știi că învățătorii din satul 
nostru încep cursurile de alfabe
tizare ?

N-a mai stat de loc pe gînduri. 
S-a înscris printre primii. La în
ceput îi venea peste mină să în
vețe după abecedar, dar numai 
după cîteva lecții făcu progrese 
uimitoare.

in 1952 a plecat militar. In 
unitate nu și-a întrerupt învăță
tura. in ceasurile libere stătea de 
vorbă CU băieți de prin alte sate. 
Mulți dintre ei erau colectiviști și 
povesteau cum se muncește în gos
podărie, ce rezultate au obținut, 
ce metode folosesc în agricultură. 
Orneață asculta și se minuna.

tntr-o zi ii sosi o scrisoare. Ii

para

mai

U.TM.

trebuie să
termo-teh-

noii oțelă-

ow
RMO
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Utemiștii — gospodari 
de frunte în sat

De mult doream să avem 
cămin cultural. Cu toții ne-am 
bucurat cînd au început lu
crările. Noi, utemiștii, ne-am 
angajat ca prin toate forțele 
să contribuim la ridicarea 
edificiului de cultură din co
muna Șelaru. Dădeam ajuto
rul acolo unde era nevoie. A- 
jutam la încărcat, la descăr
cat materiale, ba unii chiar 
ajutau zidarilor. Intr.o seară, 
s-a comunicat de la gară că 
au sosit trei 
ment care 
descărcate.

Tovarășul 
președintele 
și Tănase Sucală, secretarul 
comitetului U.T.M. comunal 
precum și tovarășul Boris 
Ciobanu secretarul U.T.M. pe 
sat au pornit-o pe ulițe pen
tru a mobiliza tineri cu atela
jele necesare transportului.

I vagoane de ci- 
trebuiau imediat

Miu Alexandru, 
sfatului popular

Totodată, utemiștii erau mobi
lizați să plece spre gară pen
tru a descărca la timp vagoa
nele evitînd prin aceasta pla
ta locației.

Era seară și burnița des ca 
prin sită. Printre primii tineri 
ajunși la gară utemiștii Bra- 
tu Marin, Anghel Radu, Tăna
se Sucală, Bratu Ion, Badea 
lorgu și alții au început des
cărcarea primelor două vagoa
ne. Ceva mai tîrziu alt grup 
avînd în frunte pe utemistul 
Barbu Ion, directorul școlii de 

7 ani, începu descărcarea celui 
de-al treilea vagon.

Datorită muncii depuse de 
către utemiști s-a realizat o 
economie de peste 
sumă care ar fi trebuit să fie 
plătită din fondul destinat 
construirii căminului.

NICOLAE BUCURESCU 
învățător

4.500 lei,

— Acum l-acum ! — se gîndt 
Orneață Constantin. Ce să facă ?

Un prieten din companie cu el 
îl sfătui să se ducă pînă acasă.

Cînd s-a întors la unitate, Or
neață era colectivist.

!n 1955, terminindu și stagiul 
militar, s-a întors în satul lui. 11 
așteptau acasă multe treburi și 
multe surprize. „Iar unii tineri 
din gospodăria noastră, să ne fie 
cu iertare, tare s 
spunea de cîte 
prin sat.

— De ce, măi 
să luăm în grija 
tor ? Sîntern aici peste 40 de ti
neri numai unul și unul și aștep
tăm să ne tragă bătrinii la treabă. 
Nu-i rușine măi pentru anii 
noștri ?

Cel vizat îl privea nepăsător și- 
tăcea. Sau îi spunea : „Ce, numai 
eu sînt aici ?“ Orneață insă tot nu 
i-a lăsat în pace. A început apoi 
să-i îndrume in adunările U.T.M„ 
căci intrase de mult în organiza
ție.

In cele din urmă utemiștii Iau 
ales secretar. Se îngriji de muzică, 
intîlnirile tovărășești terminindu- 
se cu o reuniune. Începu să se 
ocupe intens de sport, activitate 
îndrăgită mult de băieți. Conduce
rea gospodăriei, mai ales tovară
șul contabil Mihai T. Miroi, can
didat de partid, i-a dat tot con
cursul. Și încet, încet băieții înce
pură să se siringă în jurul mun
cii de U.T.M. Iar cind secretarul 
veni într-o zi cu ziarul „Steagul 
Roșu“ și le citi utemiștilor că tine
rii din G.A.C. Mircea Vodă, raio
nul Călărași, au trecut în grija 
lor sectorul zootehnic, propunerea 
na mai făcut-o doar el. Băieții au 
cerul ca și în gospodăria lor 
sectorul zootehnic să treacă în 
grija tinerilor. Iar la adunarea 
generală ținută pe gospodărie, Or
neață Constantin a exprimat do
rința utemiștilor. Propunerea a 
fost aprobată.

Colectiviștii din Chirnogi au 
mai trecut în plan ca anul acesta 
să înceapă construcția unei mater
nități pentru 12 scroafe. Și-ou pro
curat întreg materialul. Tinerii 
s-au sfătuit cu secretarul lor și a- 
cum Orneață Constantin a spus.o 
clar celor din conducere : „Lăsa- 
ți-ne pe noi s-o construim. Sîntom 
destui și avem băieți care se pri
cep la zidărie, alții la timplărie. 
O să iasă lucru bun".

Propunerea lor a rămas să fie 
discutată în adunarea generală. 
Pînă atunci însă tînărul Orneață 
Constantin nu vrea să piardă vre
mea. S-au hotărit să lucreze raf
turile și dulapul pentru noua bi
bliotecă a colectivei. Cărțile care 
le-au cumpărat pînă acum și pe 
cele ce le-au câștigat drept premiu 
la concurs — atît el cât și ceilalți 
colectiviști — vor sta aici.

Vedeți dar, de ce utemistul Or
neață Constantin este acum iubit 
de tinerii din gospodăria agricolă 
colectivă „8 Martie" din Chirnogi 
și de ce nu s-a mirat nimeni că 
la cercurile agrozootehnice din co
mună el a obținut premiul II.

adormiți" îmi 
ori îl întîlneum

Andrei, nu vrei 
noastră un sec-

MIHAI MOCANU 
activist al comitetului raio

nal U.T.M.-OItenița, regiu
nea București

ministerului.

Rapid București a pierdut cu 0-2, dar 
fotbalul a avut de cîștigat

Se tntlmplă foarte rar ca, ple- 
cind de la o partidă internaționa
lă de fotbal, după o infrîngere a 
echipei noastre, totuși să nu fii 
mîhrut prea mult de aceasta, ci. 
dimpotrivă, mulțumit de spectaco
lul ce fi s-a oferit. Am constatat 
acest lucru la cei mai mulți din
tre spectatori in tribune și in timp 
ce părăseau stadionul „23 Au
gust“. După amiaza zilei de ieri 
n.a fost de loc favorabilă fotba
lului; ploaia nu s-a astimpărat o 
clipă; frigul și vîntul ne-au amin
tit de o zi de toamnă. Și totuși, 
nici unul din cel peste 35.000 de 
spectatori care au făcut deplasa
rea piuă la stadionul „23 August“ 
n-au părăsit tribunele decit după 
fluierul final. Ne-am așteptat cu 
toții, desigur, ca M.T.K. Budapes
ta să învingă .formația bucureștea- 
nă Rapid. Dacă exista vreun du
biu, acesta se referea la scorul cu 
care urma să se încheie partida...

Fotbaliștii din Budapesta au în. 
scris două goluri prin Hidekuti în 
min. 10 și Palotaș in min. 70. Ra
pid București n-a reușit să înscrie 
nici un punct în poarta lui Glieller, 
dar și-a dat contribuția la reușita 
demonstrației de fotbal. Ni se pare 
că Rapid București a făcut 
compania ' ' " " " __
mai bune partide ale sale din ul
timul an. Fotbaliștii din formația 
oaspe s-ait simțit oarecum favori
zați de terenul extrem de moale

con. 
teh-

feri 
Do-

. tn
lui M.T.K. una din cele

și alunecos, care in asemenea 
diții este de partea celui mai 
nic.

Fotbaliștii feroviari au dat 
după amiază tot ce au putut,
rința lor de afirmare le->a dat aripi 
și au fost perioade cînd apărarea 
lui, M.T.K., a trebuit să lupte din 
răsputeri pentru a zăgăzui iureșul 
tinerilor noștri fotbaliști. Dar, a. 
cest nelipsit dar, fără a ne indis
pune, ne obligă să tragem cîteva 
concluzii după frumoasa partidă o- 
ferită de M.T.K. și Rapid Bucu
rești. Pe teren s-au Intilnit două 
echipe între care a existat tot 
timpul o diferență clară de valoa. 
re, de stil de joc, de concepție; 
s-au intilnit două echipe. două 
generații.

Generația „bătrtnilor" de la 
M.T.K. ne-a demonstrat un fotbal 
bazat pe o tehnică de înaltă cla
să, viteză în execuție, mobilitate, 
plasament și șuturi. Pînă aici ni
mic nou... Dar in timp ce fotba
liștii budapestani valsau pe teren, 
iar pătrunderile lor în careu se 
tăceau cu multă larghețe, ferovia
rii bucureșteni alergau crispați, se 
epuizau intr-o fugă fără sfirșit, 
ceea ce face ca jocul de fotbal să 
nu mai fie o plăcere, ci o caznă 
supraomenească. Fotbaliștii Rapi
dului știu pe dinafară, la... tablă, 
o mulțime de scheme tactice, cu
nosc „corelația între atac șl apă
rare“, dar cînd se apropie de ca.

reul advers nu știu ce să facă cu 
balonul; incep să se gîndească ce 
să facă, cum să facă, iar jucătorii 
M.T.K.-ului nu prea le-au permis 
să „studieze“ în voie aceste pro
bleme. In locul „intoxicării’’ cu 
formule teoretice, relații și corela
ții, fotbaliștii trebuie învățați să 
gîndească, să se descurce in faze și 
nu în funcție de lecțiile învățate 
papagalicește pe dinafară, dar in
aplicabile, fără puțin efort din par
tea creierului jucătorului.

MECIUL DE IERI DE PE „23 
AUGUST" A FOST BINE VENIT. 
Am văzut in tribune mulți jucă
tori din provincie veniți să asiste 
la demonstrația de fotbal oferită de 
M.T.K. FOARTE BINE AU FĂCUT 
CEI CARE AU PERFECTAT A- 
CEASTA PARTIDUL Au avut de 
învățat cu acest prilej, sperăm, 
multe lucruri și tinerii jucători ai 
Rapidului, și zecile de fotbaliști 
fruntași din Capitală, și cel veniți 
din provincie.

Așteptăm ca Federația Romînă 
de Fotbal ca și cluburile sportive 
să țină seama de o veche lacună 
în dezvoltarea fotbalului nostru, 
lacună care a fost depistată, dar 
care a fost uitată, se pare, in ulti
mul timp: e vorba de lipsa me
ciurilor internaționale cu echipe de 
valoare. N-am avea decit de ctș- 
tigat.

Iasă seara lumina

Ceva despre NOI
Unde mi-e pîinea ?... Adu- 

mi și mie felul doi. Vezi că 
sînt în colțul din dreapta... 
Orientează-te frate că doar ai 
făcut armata la vînători... Stai 
vere că ai înfipt furculița în 
pufoaica mea.

Toate acestea se petrec la 
cantina S.M.T. Berești, regiu
nea Galați, la masa de seară. 
Avem două motoare. Unul de 
50 C.P. și unul de 25 C.P. Totuși cum se ___ ____ __ _
stinge, iar masa o servim cu... vizibilitate complet redusă.

Această problemă i-am adus-o la cunoștință și tovarășului 
Ion Jalbă directorul stațiunii. „Noi, tovarăși — a spus el — 
seara nu avem nevoie de curent!“.

Despre care NOI a fost vorba nu pot să-mi dau 
DINSUL nu fâce parte 
la G.A.S. Berești, unde 
însă, avem

M. ZON1S

G. STROE 
tractorist

mai ti- 
bătrîni 
sport.

din
are

seama, 
această categorie, intrucit lecuiește 
iumină pînă la ora 24. NOI ceilalți

GR. ROVENTA 
elev

S p o
comunei Roșia Jiu 
Tg. Jiu, au deve-

r f...

nevoie.

Locuitorii 
din raionul 
nit renumiți pentru calitățile 
lor sportive. De la cei 
neri pînă la cei mai 
cetățenii de aici fac

Pentru dezvoltarea continuă a 
aptitudinilor fizice. Sfatul 
popular le-a pus ia dispoziție 
podul stricat de la Roșia Jiu* 
Poiana. Aici se antrenează la 
gimnastică acrobatică, înot, 
obstacole etc. Cei care nu se 
încumetă să practice aceste 
sporturi trebuie să fie buni 
maratoniști, pentru a ocoli e- 
ceastă ingenioasă „bază spor. 
tivă“ deteriorată.



Să sc pună capăt pc veci 
experiențelor nucleare !

Mesajul adresat de președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. președintelui S.U.A., Eisenhower

al

MOSCOVA 24 (Agerpres) — 
TASS transmite: La 22 aprilie, 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A.,
M. A. Menșikov, a remis Depar. 
tamentului de Stat al S.U.A. 
pentru a fi transmis președinte
lui S.U.A., D. Eisenhower, me
sajul de răspuns al președintelui 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov la me
sajul din 8 aprilie al lui D. Ei
senhower, care reprezintă răs
punsul la mesajul din 4 aprilie 
1958 al lui N. S. Hrușciov în 
problema încetării experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen.

Referindu-se la hotărîrea Uniu
nii Sovietice de a înceta unilate
ral experiențele cu armele ato
mice și cu hidrogen, N. S. Hruș
ciov scrie:

INIȚIATIVA UNIUNII SOVIE
TICE A CREAT O SITUAȚIE 
IN CARE REZOLVAREA PRO- 
BLEMEI ÎNCETĂRII EXPERI
ENȚELOR CU ARMA ATOMICA 
ȘI CU HIDROGEN DEPINDE 
INTRU TOTUL DE GUVERNE. 
LE A DOUA PUTERI - STA
TELE UNITE ALE AMERICII 
ȘI MAREA BRITANIE, DEOA
RECE NUMAI ACESTE PU
TERI DISPUN IN PREZENT, 
IN AFARA DE UNIUNEA SO
VIETICA, DE ACEASTA ARMA.

Răspunsul dv. negativ la ape
lul meu, arată N. S. Hrușciov, 
ne-a decepționat profund.

Principalul constă în faptul că 
în răspunsul dv. nu am găsit co
municarea faptului că guvernul 
S.U.A. este gata să urmeze ex
emplul Uniunii Sovietice și să 
înceteze la rîndul său experien
țele cu arma atomică și cu hi
drogen..

Arătînd că în mesajul său, Ei
senhower a considerat necesar să 
declare că Uniunea Sovietică a 
adoptat hotărîrea cu privire la 
încetarea unilaterală a experien
țelor cu arme atomice și cu hi
drogen după efectuarea unei se
rii de experiențe de acest fel.
N. S. Hrușciov scrie:

NU ESTE OARE UN FAPT 
CA STATELE UNITE ALE AME
RICII AU EFECTUAT MULT 
MAI MULTE EXPERIENȚE CU 
ARME NUCLEARE DECIT U- 
NIUNEA SOVIETICA? NU AU 
AVUT OARE S.U.A. DUPĂ ORI
CARE DIN ACESTE EXPE
RIENȚE POSIBILITATEA DE A 
LUA INIȚIATIVA ÎNCETĂRII 
EXPERIENȚELOR ?

Pot să vă asigur, domnule pre
ședinte, sqrie N. S. Hrușciov, că 
dacă S.U.A. ar Ii făcut primele 
acest pas, noi l-am fi salutat în 
mod sincer.

In mesajul său N. S. Hrușciov 
subliniază că DACA STATELE 
UNITE, URMIND UNIUNEA 
SOVIETICA, AR ÎNCETA EX
PERIENȚELE CU ARME ATO
MICE ȘI CU HIDROGEN, A- 
CEASTA NU AR ADUCE NICI 
UN PREJUDICIU INTERESE
LOR SECURITĂȚII S.U.A. ȘI 
PRESTIGIULUI LOR.

Dacă se spune că experiențele

Criza de guvern din Franța
PARIS 24. Corespondentul A- 

gerpres transmite : Liderul
U.D.S.R., René Pleven, însărcinat 
cu formarea noului guvern, a 
anunțat la 24 aprilie că va da 
președintelui Republicii răspunsul 
definitiv dacă acceptă sau nu sar
cina primită, de-abia duminică 
seara sau luni dimineața, adică 
după cel de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor cantonale care au 
loc la 27 aprilie.

Intre timp, Pleven își continuă 
întrevederile cu președinții grupu
rilor parlamentare ale partidelor 
fostei majorități parlamentare. 

Profesorul M. P. Kuznețov este conducătorul lucrărilor studenților romînl Vasile Ursoiu și Virgil 
Pastor. In foto: profesorul sovietic și cei doi studenți în laboratorul de sudură al facultății de 

transporturi al unui institut din Uniunea Sovietică. ;

sînt necesare Statelor Unite pen
tru perfecționarea armelor ato
mice și cu hidrogen, avînd în ve
dere că S.U.A. au efectuat pînă 
acum un număr mult mai mare 
de experiențe decît Uniunea So
vietică, nici în această privință 
S.U.A. nu ar pierde nimic prin 
încetarea experiențelor cu arme 
atomice și cu hidrogen dat fiind 
că Uniunea Sovietică a și înce
tat aceste experiențe.

In ce privește considerentele 
de domeniul prestigiului, consi
der, scrie N. S. Hrușciov, că veți 
fi de acord cu mine, că o putere 
care acționează în interesul pă
cii nu va prejudicia niciodată 
prestigiul ei.

Răspunzînd la observațiile lui 
Eisenhower privind posibilita
tea efectuării cîtorva tipuri de ex
periențe, în secret, necontrolat, 
N. S. Hrușciov scrie, că în pre
zent există aparate, instrumente 
și metode de depistare care per
mit să se înregistreze orice ex
plozii ale armelor atomice și cu 
hidrogen.

La cele spuse mai trebuie adău
gat că guvernul sovietic nu nu
mai că nu obiectează împotriva 
instituirii unui sistem de control 
asupra încetării experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen, ci 
a și prezentat propunerile sale 
concrete în această privință. Din 
păcate puterile occidentale nu au 
acceptat propunerea Uniunii So
vietice.

In continuare N. S. Hrușciov 
subliniază că, finind seama de 
experiența îndelungată a tratati
velor, de fapt sterile, asupra pro
blemelor dezarmării, el nu poale 
fi de acord cu punctul de vedere 
al lui D. Eisenhower, potrivit că
ruia încetarea experiențelor cu 
arme nucleare trebuie să fie o 
parte a unui acord larg cu pri
vire la dezarmare.

Subliniind că pentru a contra
cara, parcă, propunerea U.R.S.S. 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arme atomice și cu hi
drogen, președintele S.U.A. amin
tește în mesajul său propunerile 
sale anterioare privind „cerul 
deschis“, folosirea spațiului cos
mic în scopuri1 pașnice și înce
tarea producției materialelor fi
sionabile în scopuri militare, 
N. S. Hrușciov scrie în conti
nuare :

Este puțin probabil ca popoa
rele țărilor noastre să se simtă 
mai sigure și să dobîndească pace 
și liniște de pe urma faptului că 
deasupra țării noastre vor zbura 
în lung și în lat avioane ameri
cane, iar avioane sovietice vor 
brăzda cerul american, atîta timp 
cît între noi există relații de în
cordare și neîncredere.

In condițiile cînd toate propu
nerile U.R.S.S. de a se interzice 
armele atomice și cu hidrogen 
sau de a se renunța măcar la fo
losirea lor, sînt respinse în mod 
categoric, cînd se fac pregătiri 
pentru un război atomic, fotogra-

în seara de 23 aprilie a avut loc 
o ședință a Comitetului de con
ducere și a grupului parlamentar 
al partidului radical în cadrul că
reia o serie de vorbitori au ridicat 
problema majorității parlamentare 
și guvernamentale. Unii dintre 
membrii de frunte ai partidului 
radical, între care Edouard Dala- 
dier, Charles Hemu etc. au decla
rat în cadrul acestei ședințe că nu 
pot fi ignorate la infinit propune
rile Partidului Comunist în legă
tură cu constituirea unei majori
tăți de stînga care să corespundă 
voinței populare din 2 ianuarie 
1956.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București, Plata „Sctnteii". Tel.’ 7.60.10,. Secția acrișori : Țel. 7.66,91. Tiparul; Combinatul Poligrafia Casa - Setatei! „I. V. Stalta", STAS 3452 -52

focul.
N. S. Hruș- 
U.R.S.S. este 
acord care să 
spațiului cos-

fierea din avion ar putea să a- 
graveze încordarea internațională 
și ar face jocul forțelor care în
cearcă să găsească un pretext 
pentru dezlănțuirea unui război 
atomic nimicitor.

In această ordine de idei, con
tinuă N. S. Hrușciov, aș vrea să 
spun că în Uniunea Sovietică nu 
s-a putut să nu se dea atenție 
știrilor privind faptul că coman
damentul militar al S.U.A. a tri
mis în repetate rînduri înspre 
Uniunea Sovietică avioane ale a- 
viației strategice avînd la bord 
bombe cu hidrogen.

Așteptăm ca guvernul S.U.A. 
să pună neîntîrziat capăt acestui 
joc primejdios cu

In mesajul său, 
ciov subliniază că 
gata să încheie un 
interzică folosirea 
mic în scopuri militare și care să 
permită lansarea de rachete în 
cosmos numai în conformitate cu 
un program internațional de cer
cetări științifice adaptat de co
mun acord. Totodată, se spune 
în mesaj, nu putem ignora fap
tul că armele atomice și cu hi
drogen pot fi trimise la țintă nu 
numai cu ajutorul rachetei inter
continentale, ci și cu ajutorul ra
chetelor cu rază mijlocie și mică 
de acțiune, precum și cu ajutorul 
aviației obișnuite de bombarda
ment, staționate la numeroasele 
baze militare americane situate 
în regiuni din apropierea Uniunii 
Sovietice.

Declarația 
ministrului Afacerilor Externe al R.P.R 
în legătură cu zborurile avioanelor militare 

ale S.U.A. încărcate cu arme nucleare 
în direcția frontierelor Uniunii Sovietice

(Urmare din pag. l-a)

urmare a inițiativelor șl pro

realizării 
a elibera 

dăunătoare 
și de pri- 

din cursa 
In aceste

ca urmare a inițiativelor și pro
punerilor Uniunii Sovietice și ale 
altor state iubitoare de pace, 
s-au creat posibilități pentru exa
minarea celor mai importante și 
urgente probleme internaționale 
pe calea tratativelor.

După cum se știe, întreaga o- 
menire iubitoare de pace așteaptă 
cu viu interes organizarea cit 
mai curînd a unei întîlniri la ni
vel înalt care să contribuie la în
sănătoșirea atmosferei internațio
nale.

Hotărîrea de însemnătate isto
rică a Uniunii Sovietice de a în
ceta în mod unilateral experien
țele cu arme atomice și cu hidro
gen a trezit noi și puternice spe
ranțe în posibilitatea 
unei înțelegeri pentru 
omenirea de efectele 
ale acestor experiențe 
mejdiile decurgînd 
înarmărilor atomice, 
împrejurări, acțiunile provocatoa
re întreprinse de comandamentul 
militar american apar vădit ca 
încercări de a submina eforturile 
îndreptate spre destinderea În
cordării internaționale și elibera
rea omenirii de pericolul războiu
lui atomic.

Nu astfel de acțiuni provoca
toare așteaptă omenirea iubitoare 
de pace din partea S.U.A., ci ho
tărîrea de a înceta la rîndul lor 
experiențele cu arme nucleare.

Guvernul romîn consideră că 
securitatea statelor nu poate fi 
asigurată, așa cum afirmă cercu
rile oficiale americane, prin mă
suri care crează primejdia ca o- 
menirea să fie Împinsă într-un 
război nuclear cu efecte catastro
fale pentru toate statele. Singura 
cale pentru realizarea păcii și 
securității trainice a tuturor state
lor este aceea a dezarmării, și în 
primul rînd a dezarmării nuclea-

Propunerea lui Eisenhower cu 
privire la folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice, sublinia
ză în continuare N. S. Hrușciov, 
se rezumă la a îndepărta de 
S.U.A., prin interzicerea rachete
lor balistice intercontinentale, o 
contralovitură nucleară prin spa
țiul cosmic. De aceea, scrie N. S. 
Hrușciov, noi am declarat că un 
acord cu privire la interzicerea 
folosirii spațiului cosmic în sco
puri militare trebuie să prevadă 
și lichidarea bazelor militare si
tuate pe teritorii străine, în pri
mul rînd în Europa, in Orientul 
Apropiat și Mijlociu și în Africa 
de nord.

Actuala situație internațională 
— se spune în încheierea mesa
jului lui N. S. Hrușciov — cere 
tuturor statelor și în primul rînd 
marilor puteri, care poartă prin
cipala răspundere pentru destine
le lumii, nu declarații generale 
despre necesitatea dezarmării, ci 
acțiuni concrete în acest dome
niu. De acum înainte, în Uniunea 
Sovietică nu va exploda nici o 
bombă atomică, nici o bombă cu 
hidrogen, decît dacă S.U.A. și 
Marea Britanic ne vor obliga la 
aceasta, ACUM DEPINDE NU
MAI DF. DOUA PUTERI — STA
TELE UNITE ALE AMERICII 
ȘI MAREA BRITANIE — SA 
SE PUNĂ CAPAT PE VECI 
EXPERIENȚELOR NUCLEARE 
SAU SA SE CONTINUE ACES
TE EXPERIENȚE.

re, a interzicerii armelor atomice 
și cu hidrogen, a scoaterii lor din 
armamentul statelor.

Guvernul romîn consideră că 
guvernul Uniunii Sovietice a a- 
dns un serviciu cauzei păcii, ri- 
dicind în fața Consiliului de Secu
ritate și a opiniei publice in
ternaționale problema măsurilor 
în vederea încetării zborurilor a- 
vioenelor militare americane în 
direcția frontierelor de stat ale 
Uniunii Sovietice.

Guvernul romîn sprijină întru 
totul măsurile propuse de Uniu
nea Sovietică și își exprimă pro
testul său față de acțiunile peri
culoase ale comandamentului mi
litar american și dezaprobarea 
față de atitudinea adoptată pînă 
in prezent de S.U.A. de a îm
piedica examinarea atentă a a- 
zestei chestiuni în Consiliul de 
Securitate.

Guvernul romîn, îngrijorat de 
consecințele grave pe care aceste 
acțiuni periculoase pot să le aibă 
pentru pacea și securitatea lumii, 
cere ca guvernul S.U.A. să le 
pună capăt și să vină în întîm- 
pinarea propunerilor constructive 
ale Uniunii Sovietice și a altor 
state îndreptate spre înlăturarea 
pericolului războiului atomic, 
spre soluționarea pașnică a pro
blemelor internaționale.

In ceea ce-1 privește, guvernul 
romin este hotărit să-și dea și 
de acum înainte întreaga contri
buție pentru realizarea acestor 
nobile țeluri.

JnterveDtia delegatului 
R.P.R. la Conferința asupra 
drepturilor de navigație 

maritimă

a-

GENEVA 24 (Agerpres). — 
La 23 aprilie plenara Conferin
ței asupra drepturilor de naviga
ție maritimă de la Geneva a adop
tat articolele referitoare la dreptu
rile și obligațiile statelor în ms-' 
rea liberă. Cui această ocazie de
legațiile U.R.S.S., Republicii Ce
hoslovace, R. P. Polone, și a 
R.P.F. Iugoslavia au propus 
doptarea unei prevederi prin care 
să se interzică efectuarea expe
riențelor cu arme atomice în lar
gul mării.

In susținerea acestei propuneri 
a luat cuvîntul Alexandru Lăză- 
reanu, conducătorul delegației 
R.P.R. la Conferință.

Delegatul romîn a subliniat că 
inițiativa recent luată de U.R.S.S. 
de a renunța în mod unilateral la 
efectuarea experiențelor cu arme 
atomice, constituie un element 
nou de mare importanță și de 
natură să faciliteze decizia confe
rinței în favoarea încetării expe* 
riențelor cu arme nucleare în 
marea liberă.

Propunerea celor patru state 
nu a mai fost pusă la vot, de
oarece conferința a adoptat cu 
majoritate de voturi un proiect de 
rezoluție, care deși recunoaște 
necesitatea interzicerii experien
țelor cu arme atomice în marea 
liberă, totuși recomandă ca acea
stă problemă să fie supusă Adu
nării Generale O.N.U. în vede
rea luării măsurilor adecuate.

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Vă mulțumim din toată inima pentru călduroasele dv. felicitări 

și urări frățești, cu prilejul marii noastre sărbători naționale, cea 
de-a 13-a aniversare a eliberării patriei noastre. Poporul ungar 
continuă cu fermitate munca de construire a socialismului începută 
acum 13 ani, își pune ca țel obțin erea de noi rezultate in interesul 
unei și mai mari îmbunătățiri a vieții, în interesul întăririi lagăru
lui socialist, condus de Uniunea Sovietică și al apărării păcii. Sîn- 
tem convinși că relațiile frățești multilaterale dintre popoarele 
noastre se vor întări și de acum înainte și vor contribui la reali
zarea cauzei noastre comune — victoria definitivă a socialismului.

JANOS KADAR
Prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Dr. FERENC MUNNICH 
Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc al Republicii 

Populare Ungare

21—IV—1958.

ISTVAN DOBI
Președintele Prezidiului Republicii 

Populare Ungare

Situația din Indonezia

/

DJAKARTA 24 (Agerpres). — 
Posturile indoneziene de radio a- 
nunță că potrivit datelor secției 
de informații a armatei indone
ziene, la 22 aprilie trupele gu
vernamentale au ocupat în partea 
de vest a Sumatrei centrale un 
important punct de sprijin al re
belilor — orașul Soloc, ța est de 
Padang. După ocuparea acestui

de

A' 'A \ \
-, ' - ' .................. ■ Ar.

Fotografia de sus reprezintă un ciclotron construit în Polonia la 
Institutul de cercetări nucleare din Bronowice (lingă Cracovia) 

pe baza documentației sovietice.

Căutam pe primul secretar al 
Comitetului Raional de Comso- 
mol. Intr-un orășel mic cum este 
Sudakul să cauți pe cineva două 
zile, fără să-i poți da de urmă, 
pare un paradox. La raion mi se 
spune că secretarul e la Casa 
de Cultură la repetiție, iar la 
Casa de Cultură că repetiția s-a 
terminat și a plecat la Organiza
ția de tineret a pescarilor, 
așa mă poartă in fiecare zi 
drumuri fără să am măcar 
rezultat.

— Acum îl găsiți precis 
îmi spune un activist. E în parc 
unde ornează intrarea pentru 
adunarea raională a pionierilor. 

M-am îndreptat spre grădina 
orășenească. Pe arcada porții 
erau cățărați doi tineri cu alură 
de sportivi, străduindu-se să lege 
cît mai drept o lozincă 
scrisă pe pînză roșie: „Salut adu
nării pionierilor din raionul Su
dak“. I-am întrebat unde l-aș 
putea găsi pe primul secretar 
raional. Unul din ei, de la înăl
țimea unde se găsea, se uită la 
mine, mirat că s-a găsit cineva 
care să nu-l cunoască și răspunse 
sărind pe trotuar:

— Eu sînt. îmi întinse apoi 
mîna recomandindu-se plin de 
demnitate, nu după numele de 
familie, sau numai după numele 
mic cum se obișnuiește, ci: 
Ivan Ivanlci.

De la prima privire mi-am dat 
seama că tînărul activist era — 
după cum se spune fără figuri 
de stil — un băiat simpatic, dar 
nici nu bănuiam că pe lingă per
soana oficială pe care o repre
zenta, mai era artist de frunte 
în echipa artistică raională și tî- 
năr iubit nu numai de fete, ci 
de toată lumea din orășel. La 
Casa de Cultură auzeam numai 
„Ivan Ivanîci! Ivan Ivanîci 1“

— Cum s-a putut întâmpla că 
tocmai la concertul despre care 
veți scrie la gazetă să nu-și dea 
concursul tocmai Ivan Ivanîci, 
principalul nostru solist / Fără el 
sîntem ca mâncarea fără sare l 

rgamza-
■ilor. Și 

pe 
un

oraș se creează mari posibilități 
de a da o lovitură definitivă re
belilor în Sumatra centrală.

Situația rebelilor de la Bukit- 
tingi devine din ce în ce mai cri
tică. Trupele guvernamentale a- 
tacă din diferite direcții acest 
punct principal de sprijin al re
belilor.

IVAN IVANÎCI
— își exprima părerea de rău 
directoarea Casei de Cultură. In
tr-adevăr primul secretar era tn 
ziua aceea chemat urgent la re
giune și nu putea rămâne, iar 
concertul nu putea fi amânat 
pînă la întoarcerea lui, fiindcă 
nu așa se fine cuvîntul în fața 
colhoznicilor care așteptau. Cu 
părere de rău că nu era și Ivan 
Ivanîci printre artiștii amatori, 
directoarea dădu ordin ca lumea 
să se urce în mașină.

— Poate totuși o să vină! II 
cunoaștem noi pe Ivan Ivanlci...

Călătorind prin Crimeea
Nu-l lasă inima să nu-și execute 
cîntecele, completă ea. II știm 
noi de la Festival.

Festivalul regional al tineretu
lui avusese loc la Simferopol cu 
o zi înainte de sosirea mea în 
Crimeea. Auzisem că a fost in
teresant, iar pe drum, de la 
membrii echipei, că a fost plin 
de surprize.

■— Știți, cea mai frumoasă sur
priză a venit tot ain partea lui 
Ivan Ivanlci, îmi explica o'fată. 
In cîteva minute, prințr-o glumă 
a lui, secretarul a devenit figura 
cea mai populară a Festivalului. 
Chestiunea s-a petrecut în felul 
următor: la noi se obișnuiește 
ca la balurile tineretului, la car
navaluri, să sp organizeze con
cursuri în rîndul participanților. 
Ați văzut, se dau premii pentru 
perechea care a dansat vals în 
modul cel mai atrăgător, sau 
tango, „pas de quatre“, „pas de 
trois“, polka și altele. Se organi
zează și concursuri de cîntece: 
tinerii sînt invitați pe estradă să 
cânte fiecare cite ceva fi cel care 
a cîntat cel mai frumos primește 
un premiu. Am fost și eu odată 
premiată la un asemenea con
curs cu un... biberon. La Festi-

Tragediile sudului
Minele de sulf din Sicilia 

constituie pe drept cuvînt una 
dintre tragediile sudului Itali
ei. Ele sînt dintre cele mai 
înapoiate și primitive mine 
din lume. Pentru transportul 
subteran mai sînt încă și as
tăzi folosiți caii, care orbesc 
pentru că nu mai ies nicioda
tă la lumina soarelui. Zilele 
din urmă însă, în minele din 
GessC'lungo, nu departe de 
Caltanissetta, au orbit nu caii, 
ci oamenii. In urma unei ex
plozii de gaze, la două sute 
de metri adîncime, au murit 
opt mineri, alți 60 au fost ră
niți și mutilați, iar 22 dintre 
ei au căpătat grave răni la 
ochi. De atunci și pînă astăzi, 
muilți mineri au orbit.

Aceasta 
a fost, 
tragedie 
minele d 
siciliene ș 
gur că
fi nici ultima. Ea a fost însă 
una din cele mai înspăimîn- 
tătoare.

De aici trebuie să tragem nu 
numai concluzia că în minele 
de sulf se întîmplă multe ne
norociri, dar și că nu se face 
nimic pentru a se evita acest 
adevărat masacru al oameni
lor, acest „omucid deschis“ 
care se repetă cu o macabră 
regularitate, făcînd din viața 
multor famiilii un infern. In 
fiece an, după fiecare trage
die, sosesc telegramele de con
doleanțe ale guvernului și ale 
autorităților, ziarele varsă cî
teva lacrimi și invocă provi
dența, preoții binecuvîntează 
pe morți, iar funeraliile sînt 
solemne. Dar o furie surdă 
cuprinde populația în fața a- 
cestor manifestații ipocrite.

Minerii sicilieni, în ciuda 
condițiilor groaznice de mun
că sânt nevoiți să se întoarcă 
în mină. Patronii speculează 
aceasta deoarece știu că mi
nerii, în afara minelor, nu vor 
găsi de lucru din cauza nu
mărului mare de șomeri. Tra
gedia minerilor din Sicilia ds- 
vine tragedia întregii țări. In
tr-adevăr, acolo, din zece mii 
de locuitori 1200 sînt mineri. 
Plătiți — cînd sînt plătiți — 
cu circa 1000 de lire pe zi, 
acești mineri aduc țării a- 
proape un milion și jumătate 
de lire pe zi, ceea ce înseamnă 
în opt luni ceva mai mult de
cît 300 de milioane. Dar cînd, 
pentru opt luni, minerii mun
cesc, mor fără salarii, a- 
ceasta înseamnă că întreaga 
țară a fost furată de 300 de 
milioane. Datorită cîmpiilor 
arse și rămase sterile din cau
za vaporilor de sulf, întreaga 
regiune e lipsită de orice re
surse, trăiește în mizeria cea 
mai neagră; devine astfel o 
insulă tragică. Este acesta re
versul medaliei cu care se 
laudă capitalismul. Aceasta

VARȘOVIA. La 24 aprilie Kli
ment Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și persoanele care-1 În
soțesc au vizitat capitala Repu
blicii Populare Polone.

RABAT. — După cum relatează 
agenția Associated Press, conduce
rea partidului marocan Istiqlal, 
nunță că conferința țărilor din 
frica de nord se va deschide 
Tanger la 27 sau 28 aprilie.

a- 
A- 
la 

La

valul din Simferopol responsabil 
pentru această întrecere a fost 
Ivan Ivanîci. S-a urcat la tribu
nă, fi-a îndreptat cravata și a 
invitat tineretul. Ca un făcut ni
meni nu voia să vină. Băieții se 
rușinau ca niște fete, iar de fete 
nici nu mai încape vorba... A 
așteptat cit a așteptat lingă mi
crofonul care transmitea numai 
fîșîit. încă două - trei minute și 
concursul își pierdea orice efect, 
iar lumea ar fi plecat în altă 
parte.

Trebuia să spargă cineva ghea-

fa. Și a spart-o chiar el. Ivan 
Ivanîci n-a mai avut ce face și 
a început singur să etnie. Cînd 
a terminat primul cîntec urmat 
de aplauze, pe scenă a și venit 
primul concurent. Dar concuren
tul a trebuit să aștepte pînă cînd 
secretarul nostru a terminat și 
al doilea cîntec.

Concertul echipei artistice din 
Sudak avea să se desfășoare in 
condiții mai puțin obișnuite. Bal
coanele, lojile, scaunele, scena, 
culisele, erau înlocuite de un lu
miniș de la marginea șoselei. Ar
tiștii făceau ultimele exerciții 
vocale înainte de apariția pe 
„scenă“, în timp ce publicul se 
înmulțea văzînd cu ochii. Erau 
colhoznici veniți cu camioanele 
direct de la prășitul porumbului. 
Mașinile plecau apoi la garaj, 
iar spectatorii se așezau pe iar
ba moale. S-au adunat vreo 200 
de oameni. Cîteva tinere aveau 
trac. La un moment dat, artiștii 
amatori s-au înveselit. Nici n-am 
observat cum din mașina oare-l 
ducea la Simferopol s-a coborît

sînt obli*

de măsli-

este bunăstarea muncitorilor 
pe care, cică, le crează mono
polurile.

Neplătiți, mereu în pericol 
de moarte, minerii 
gați să renunțe și la bucata 
de pline, la pumnul 
ne și la salata și portocala, 
care în timpuri „normale“ re
prezintă unica lor hrană. Pen1 
tru ei, păstrează doar o bu
cată de piîne, restul îl lasă 
familiei și copiilor. In timp ce 
la măsline, la pește uscat și 
la portdcale sînt nevoiți să 
renunțe și ei și copiii lor. Por 
tocatele splendide pe care tu
riștii le văd pe cîmpurile si
ciliene nu sînt pentru sclavii 
sulfului.

„Tcate acestea sînt adevă
rate și triste“, a 
spus un ziarist 
burghez, care 
„a descoperit“ 
pentru prima 
dată această 
care de ani de 
de stînga o de- 
intri în casele
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realitate, pe 
zile partidele 
nunță. „Cînd
mizerabile ale minerilor și in 
cepi să vorbești despre pro
blemele lor — scria ziaristul 
— cînd vezi cum in ochii co
piilor se aprinde o lumină de 
teamă și grijă, la simpla men
ționare a numelui minelor, în
țelegi atunci că într-adevăr 
peninsula noastră este împăr
țită în atttea Halii".

Din păcate, această Italie 
feudală, situația aceasta mi
zeră pe care clasele con
ducătoare se fac că n-o 
observă, nu există doar 
în Sicilia. Nu este nici 
măcar singura în mizerie din 
celelalte regiuni ale sudului 
Italiei. Ea există peste tot și 
în inima marilor orașe, și în 
regiunile muntoase, și în cele 
de șes. Și victimele ei nu sînt 
numai minerii, ci muncitorii, 
șomerii, țăranii săraci. Nu e 
vorba de o plagă într-un trup 
sănătos, ci de semne maî evi
dente ale unei maladii gene
rale. Ele sînt semnul irespon 
sabilității capitalismului ita
lian. a incapacității saleoonge- 
n'tale de a conduce țara. 
Nu este de aceea sufi
cient să vezi și să înțelegi a- 
mara realitate, mizeria în 
care se zbat oamenii muncii. 
Este necesar să înțelegi tot
odată că actualele clase con
ducătoare clericale și burghe
ze nu sînt în stare să îndrepte 
această realitate. Această sar
cină istorică revine clasei 
muncitoare, unui regim pro
fund democratic, unul guvern 
care să fie expresia voinței 
clasei muncitoare, care să 
facă să renască spiritul Re
zistenței și ai Constituției, 
-'care să asigure țării un viitor 
socialist.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scîntell ti

neretului“ la Roma

conferință vor participa reprezen
tanți ai partidelor de guvernămtnt 
din Maroc, Tunisia și al Frontului 
național de eliberare din Algeria. 
Libia va trimite observatori la 
conferință.

LA VALETTA. — France Presse 
anunță că situația din insula Mal
ta, după demisia guvernului con
dus de Dom Mintoff, continuă să 
fie încordată. La 23 aprilie a avut 
loc o puternică demonstrație antl- 
brltanică. Poliția a atacat pe ma
nifestant!, rănind mal multe per
soane.

Ivan Ivanîci. Toți erau fericiți 
că de la concertul „important“ 
de astăzi primul solist nu avea 
să lipsească.

— V-am spus eu? — zicea di
rectoarea. Parcă prevăd eveni
mentele !

Ivan Ivanîci își repeta numă
rul. Ii ascultam vocea plăcută 
adueîndu-mi aminte de cele au
zite despre el de trei zile de cînd 
mă aflu la Sudak. Ce-l face atit 
de iubit pe primul secretar al 
raionului de comsomol ? E un 
băiat ca oricare altul. Nu și-a 
pus cel puțin cravata. Barba 
blondă, astăzi nerasă, accentuia- 
ză tenul bronzat al feții. Secre
tul constă, probabil, în faptul că 
petrece puține momente în bi
rou. Mai tot timpul îl vezi pe 
teren, printre tineri.

Spectacolul începe. Se aprind 
și reflectoarele: de data aceasta 
sînt razele roșietice ale apusului 
de soare. O simplă coincidență. 
Fiindcă secretarul se grăbește, 
numărul lui e primul. După exe
cuția celor două cîntece prefe
rate, Ivan Ivanîci s-a îndreptat 
spre mașină și și-a continuat 
drumul.

■ir
In iarnă l-am întâlnit din nou 

pe Ivan Ivanîci Mitin, la Sim
feropol. Proaspăt ras, îmbrăcat 
într-un pardesiu ușor, pentru că 
pe meleagurile Crimeei iarna 
aduce mai mult cu primăvara de 
la noi, pe cap purta o pălărie 
cu boruri late care-i desăvîrșea 
aspectul festiv. Am fost sincer 
bucuros să-i strîng mîna. L-am 
întrebat cu ce ocazie pe la re
giune. Și cu jovialitatea și voio
șia care-l caracterizează mi-a 
răspuns :

— Știi, astăzi am fost la Con
ferința regională și am fost ales 
delegat la Congresul Comsomo- 
lului. Dacă vei fi atunci la Mos
cova ne vom întîlni neapărat.

Ochii îi sclipeau de fericire.

VICTOR FRUNZA


