
Prolefarî 3ln toate țările, unîți-vă!

cînteia
Ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți
pag. 2-a:

Viața culturală 
a tineretului
Viața nouă — 
Izvorul creației 

literare

Anul XVI, seria II-anr. 3391 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 9 aprilie 1960

deFilatoa-rea Ber Held<j este una din fruntașele în producție c 
la întreprinderea „Partizanul Roșu" dm Orașul Stalln.

Foto : I. URDEA

In întrecere la însâmînțarea 
porumbului

PLOEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

Anul trecut brigada l-a de 
mecanizare completă de, _la
G.A.S, Cilibia, condusă de Mihai 
•Irimescu, a obținut 4.300 kg. po
rumb boabe la ha. în cultură 
neirigată.

Mecanizatorii brigăzii au însă- 
mînțat această cultură în prima 
6ăptămînă a lunii aprilie, cînd 
temperatura devenise favorabilă. 
Pentru efectuarea însămînță- 
rilor din epoca a Il-a tinerii me-

canizatori. îndrumați și ajutați 
de tehnicienii agricoli, au pre
gătit din timp terenul destinat 
acestei culturi. In timp ce unii 
mecanizatori efectuau discuirea 
terenului alții împrăștiau cite 
200 kg. superfosîat pe fie
care ha Așa s-a născut întrece
rea între membrii brigăzii a I-a 
de mecanizare completă, întrece
re care are la bază efectuarea 
lucrărilor agricole de primăvară 
în timpii optimi.

Ce învățăm de la 
muncitorii vîrstnici

6u mal mult timp în urmă, în 
lecția Hala nouă, a Combinatu
lui Metalurgic Reșița, mai exi
stau unii tineri care nu-și reali
zau sarcinile de producție. Or
ganizația de partid a îndrumat 
organizația U.T.M. să grupeze 
acești tineri în brigăzi de pro
ducție pentru a putea fi mal 
bine ajutați să atingă nivelul 
fruntașilor secției. Astfel s au 
organizat 9 brigăzi de produc
ție cu toți tinerii care rămîneau 
in urmă în îndeplinirea sarcini-
lor de producție. 
Pentru ca să sprijine 
cit mai eficient mun- 
ca de formare a a- 
cestor tineri care
n-aveau nicâ expe
riența muncii In pro
ducție și nici expe-

nd-a spua tovarășul Șera Pa
vel, cei ia mașina căruia fu
sesem repartizat. Am lucrat așa 
împreună, o zi, două, o săptă- 
mînă. Tovarășul Șera m-a trecut 
apoi să lucrez în schimbul ur
mător la aceeași mașină cu el. 
Nu m-a lăsat însă singur. După 
ce i se termina schimbul și in
tram eu la lucru, el rămînea cu 
mine cîteva ore.

încet, încet, am desprins 
din explicațiile lui cum să-mi 
organizez munca cum să exe-

văzut cuup lucrează, Wegherzin 
a clătinat din cap.

— Nu prea sîntețl atențl cum 
lucrați — le-a spus el.

— Pentru ce să ne 
capul atît? Pentru niște 
buloane ?

— Dacă nu vă convine 
vă dau alte piese — șl 
celor doi tineri să lucreze piesele 
sale preluînd el butoanele.

Cei doi s-au cam umflat în 
pene că vor lucra piese mari dar 
pînă la

însemnări pe marginea activității 
brigăzilor de producție ale 

tineretului de la secția Hala noua 
a Combinatului Metalurgic Reșița

rien;a vieții, organizația de par
tid a însărcinat cîțiva comu
niști și muncitori vîrstnici, cu 
experiență să intre în compo
nenta acestor brigăzi, să con
ducă activitatea lor.

Au trecut de atunci mai multe 
luni. Astăzi toți cei 54 de tineri 
care formează cele 9 brigăzi de 
producție își îndeplinesc cu re
gularitate sarcinile de plan; 
brigăzile au devenit colective de 
muncă puternice.

Cum s-a ajuns la aceasta ?
Dacă reușim să muncim acum 

mai bine, dacă reușim să ne în
deplinim și să ne depășim sarci
nile de producție, să ne com
portăm frumos nu numai în 
muncă ci și în viața de toate 
zilele, aceasta se datorește în 
primul rînd ajutorului primit 
din partea comuniștilor, al mun
citorilor vîrstnici, cu experiență 
de muncă și de viață — spun 
tinerii din cele 9 brigăzi.

— Eu, spune tînărul rabotor 
Alexandru Nedelea, am terminat 
școa a profesională de curînd. 
Cînd mi s-a dat să execut pri
ma piesă m-a cuprins un fel 
de toarnă.. Voi putea s-o execut? 
„O vom lucra împreună —

#cut operațiile complicate. Și în
deosebi, prin căldura și atenția 
cu care m-a ajutat continuu 
mi-a sădit încredere în capaci
tatea mea

Și ciți alți tineri ca Nedelea 
nu vorbesc cu același respect și 
dragoste despre ajutorul și gri
ja pe care comuniștii vi munci
torii vîrstnjci le-au arătat-o ? 
Tudor Molea, Iulian Duță și al
ții .ne-au vorbit despre dra
gostea cu care muncitori} vîrst
njci îi învață să stăpînească ma
șinile, să-și organizeze munca, 
să-și ridice calificarea. Dar nu 
numai aceste lucruri învață ti
nerii de la comuniști, de la 
muncitorii vîrstnici.

Ion Ivănescu, cînd a început să 
lucreze, a uimit controlul tehnic: 
dădea regulat piese rebut sau 
care necesitau remanieri. De 
regulă erau piese mici dar adu
nate toate la slîrșit de lună adu
ceau o pagubă serioasă secției. 
El vedea că alți lucrători prelu
crau piese mai mari șj de aceea 
la piesele lur mărunte nu le dă
dea atenție. Același lucru se în- 
tîmpla și cu Ion Oprescu. Au in
trat apoi amîndoi în brigada 
condusă de tovarășul Mihai We
gherzin. Din prima zi cînd i-a

ll\ VIATA Șl HUMA TIVIRET UIUI
In 3 luni— 

54 de inovații
Un aport deosebit în lupta 

pentru mărirea producției, «pori- 
rea productivității muncii, redu-* 
cerea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității produselor îl 
aduce mișcarea de inovații.

Această mișcare cunoaște la 
Fabrica de țevi din Roman o 
puternică dezvoltare. Astfel nu
mai de la începutul acestui an 
și pînă în prezent — adică în 
trei luni — au fost propuse ca-, 
binetului tehnic un număr de 
54 inovații pentru experimen- 
tare care vor aduce fabricii eco
nomii anteoalculate în valoare 
de peste un milion trei sute 
șaptezeci mii lei.

Di ntre Inovațiile mai im por- 
tarate care se aplică cu succes 
în producție este aceea a tână
rului inginer comunist George^ 
viei Tiberiu care se referă la 
„Automatizarea mecanismelor 
paturilor de răcire nr. 1 și 2“.

Prm aplicarea acestei inova, 
ții se asigură o funcționare co
rectă a mecanismelor necesare 
fluxului tehnologic de laminare 
și în același timp se realizează 
importante economii privind con* 
stimul de energie electrică.

MARCEL SCORȚARU 
lăcătuș

Amenajează drumurile de acces
în sectorul zo

otehnic al gospodăriei 
agricole din Lima nu, 
raionul Negru-Vodă 
drumurile de acces 
spre grajduri, locu
rile de adăpare a 
animalelor, magaziile 
cu nutreț, în zilele 
ploioase deveneau 
inaccesibile din cau
za noroiului. Din 
inițiativa organiza
ției de partid, colec
tiviștii au început o 
acțiune pentru ame*

najarea drumurilor 
de acces.

Mobilizați de or
ganizația de bază 
U.T.M., tinerii colec
tiviști au lucrat fi 
ei pentru realizarea 
acestui obiectiv din 
planul gospodăriei.

Astfel brigăzile ule- 
miste de muncă pa
triotică au aliniat 
drumurile, au scos 
piatră din cariere, au 
transportat-o și 
împrăștiat-o. 
drumurile de 
sînt în stare 
și noroiul nu 
este o piedici în 
munca colectiviștilor.

; au
Acum 
acces 
bună 

mai

TON PANAGHIA 
colectivist

batem 
simple

am să 
a dat

urmă s-au lăsat pă
gubași — erau la un 
pas de a le rebuta. 
In schimb tovarășul 
Wegherzin le-a ară
tat niște * * 
sum nu mai văzuse
ră. Parcă nu la 
strung, ci la o ma-

bilioane

Pentru educația 
sanitară 

a elevilor
Ministerul Sănătății și Preve

derilor Sociale, Ministerul In- 
vătămîntului și Culturii, C.C. al 
U.T-M. și C.C. al Crucii Roșii 
eu elaborat un program comun 
de educație sa ni tara în 
pentru anul 1960.

Acest program are ca 
însușirea unor cunoștințe

școli

•cop 
___ ________________ . Pri
vind igiena corporală și vesti
mentară a elevilor, igiena c’.a- 
selor, a școlii, a apei de băut * 
locuințelor etc. în vederea com- 
baterii bolilor transmisibile.

în afara lecțiilor de educație 
sanitară, în orele programului 
școlar vor fi rezervate de 2-3 
ori pe săptămînă 5 minute pen
tru controlul deprinderilor i£ie- 
nico-sanitare la elevi.

Școala sau clasa cea mai cu
rată și mai ordonată va primi 
diploma de școală sau clisă 
fruntașă în curățenie, iar <*ei 
mai buni activiști de Cruce Ro
șie din școli vor primi insigna 
„Evidențiat în munca de Cru
ce Roșie".

(A^erpre»)

Planteazâ 
și pomi

vița de vie 
fructiferi

Mobîlizațl de organizația de 
bază U.T-M, tinerii colectiviști 
din Săveni, raionul Fetești, par
ticipă la acțiunea de valorifi
care a terenurilor nisipoase și 
slab productive din gospodărie. 
La propunerea organizației de 
partid și a consiliului de con
ducere a G.A.C, pe aceste tere
nuri se vor face plantații de 
pomi fructiferi și viță de vie 
nobilă.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică au amenajat pînă 
acum 2 ha. cu viță de vie și își 
continuă munca pînă la reali- 
zarea a 4 ha., cîte s-au angajat 
tineri; să lucreze prin muncă 
patriotică.

Totodată utemiștii contribuie 
la plantări de pomi fructiferi, 
caiși, piersici, gutui etc.

MARIANA VOICU 
funcționară

Motorul 
a fost salvat

„Scurt circuit între spire"
Așa suna „diagnosticul" mo

torului de 75 de kilowați in clipa 
cînd tehnicienii Uzinelor „Kle- 
ment Gottwald" din Capitală îi 
hotărî seră, de-acum soartă.

La chemarea comuniștilor, bo
binatorii din brigada de tineret 
nr. 1 condusă de Paul Neagu, , 
au cercetat cu atenție fiecare 
bobină, izolația, conexiunile și 
au propus conducerii atelierului 
nu nebobinarea motorului, ope
rație costisitoare și în cazul c- 
cesta în detrimentul economiei, 
ci repararea lui, înlocuirea bobi
nelor arse.

Bobinatorii Paul Neagu, 
|im Emmer, Dorian Pauga 
Emil loachimescu, 
pînă tîrziu 
motorului,

A doua 
controlului 
le prevăzute în 
„scadențar" și motorul de 75 de 
kilowați.

Motorul a fost salvat, fără a 
mai fi rebobinat. Iar în carnetul 
de economii al brigăzii sumo 
realizată a mai crescut cu 2.000 
lei.

șină de rectificat de înaltă pre
cizie fuseseră executate. Le-a fost 
dat apoi celor doi tineri să va
dă că tovarășul Wegherzin 
lucrează totdeauna orice pie
se — fie ele mici sau mari 
— cu același interes, cu același 
simț de răspundere.

— Pentru cine lucrați voi bu
toanele astea? i-a întrebat to
varășul Wegherzin. La montaj, 
cei care montează cu butoanele 
acestea piesele turbinelor nu sînt 
tovarășii voștri de muncă ? Nu 
răspundeți și voi dacă o turbină 
funcționează bine sau rău ? Nu 
sînt în ea montate și piesele 
voastre? Atunci de ce dați lucru 
de mîntuială ? Dacă toți munci
torii ar lucra ca voi, atunci 
strungurile cu care lucrați ar 
avea joc la lagăre, autobuzele 
cu care veniți la uzină s-ar opri 
la fiecare cinci sute de metri, 
iar tractoarele ar trebui înlocuite 
repede cu cai.

Băieții au înțeles că șj ei sînt 
interesați și răspunzători alături 
de toți muncitorii ca produsele 
întregului combinat să fie de 
cea mai bună calitate.

Tovarășul Wegherzin i-a în
vățat pe tinerii din brigadă să 
nu-șl tolereze lipsurile, să se a- 
iute reciproc prin critică și au
tocritică.' Ion Vuc, un tînăr din 
brigadă, multă vreme nu ți
nea pasul cu ceilalți- Lipsea 
nemotivat de la muncă, întirzia. 
răspundea urit maiștrilor, se lua 
la harță cu controlorii. Colecti
vul brigăzii I-a discutat de cî
teva cri și l-a sfătuit să se în
drepte. Ion Vuc nu s-a îndrep
tat însă. Colectivul a hotărit a- 
tunci să-l înlăture din brigadă 
pentru a-1 face să înțeleagă că 
în brigadă nu își au loc indis- 
ciplmații. Vuc și-a dat seama de 
greșeală și a hotărît să se în
drepte. Sînt semne sigure că el 
va fi primit înapoi în cadrul 
brigăzii devenind un element 
disciplinat șl conștiincios în 
muncă.

Virgil 
cum a

Slavu mi-a povestit 
ajuns el în rîndurile

T. MIRONESCU

(Continuare in pag. 3-a)
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In regiunea Stalin t

zl «I au prezentat
In afară de motoare- 

p revăzute în obișnuitul

7500 de tineri 
muncitori 

la învăfămîntul seral 
și fără frecventă

PETRE MIHAI
ajustor

Echipe d« dansuri a InstJtutuJul medico-farmaceutic din Tg. Mureș prezintă un dans meghior.

Cel peste 7.500 de tineri mun
citori romi ni, germani șl ma
ghiari din regiunea Stal In, care 
Iși completează studiile de cui* 
tură generală în învățămîntul 
seral și fără frecventă au asigu
rate condițiile necesare pentru 
frecventarea cursurilor și pregă
tirea în vederea examenelor. 
Pentru unii muncitori de la șco
lile serale de pe lingă Uzinele 
„ Ernst Thălmann" și „Steagul 
Roșu" clasele au fost organiza
te pe schimburi de producție.

Numeroși ingineri și tehni
cieni sprijină cite doi, trei elevi- 
muncitori în pregătirea zilnică 
a lecțiilor.

Diriginții se deplasează în 
fabrici și uzine pentru a cu
noaște munca elevilor și a dis
cuta cu cel rămași In urmă la 
învăfătură.

Tinerii inovatori Tudor Pirone, 
Vasil© Mictila, Tudor Balan și 
Ion Tutu na ru de la Uzinele „Se
mănătoarea" se consultă în ca
binetul tehnic al uzinei asupra 

unei noi inovații.

-- •—
Manifestări consacrate 

aniversării nașterii 
lui Y. 1. Lenin

• Vineri la amlaiă, eoni, 
univ. N. Huscaru a vorbit mun
citorilor de la fabrica „Tînăra 
Gardă" din Capitală despre 
„Leninismul, steagul victorios al 
epocii noastre".

In sala de festivități a școlii 
medii nr. 13 „Mihai Viteazul" a 
avut loc în aceeași zi o adu
nare a intelectualilor din raio
nul „23 August". Prof. dr. Si- 
mion Oeriu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romi-' 
ne, a tinut conferința : „Leni
nismul și dezvoltarea științei 
contemporane".

A urmat un program prezen
tat de formații artistice ale în
treprinderilor „Electroaparataj", 
„Republica", „Metaloglobus".
• La Iași, Filarmonica de 

stat „Moldova" din localitate a 
dat un concert Închinat aniver
sării nașterii lui V. 1. Lenin.

Concertul, dirijat de George 
Vintilă, directorul Filarmonicii 
ieșene, a avut ca solistă pe ar
tista emerită Zenaida Palii, 
prim-solistă a Teatrului de O- 
peră și Balet din București.
• La clubul muncitoresc din 

Lupeni a lost deschisă o expo
ziție cuprinzînd opere ale lui 
V. I. Lenin.

In localitatea minieră Vulcan, 
în fata a numeroși muncitori 
mineri, s-au tinut conferințe a- 
vind ca temă „Viața și lupta 
lui V. I. Lenln tn anii ilegali
tății".
• La Pitești, întreprinderea 

cinematografică regională a or
ganizat un ciclu de filme docu
mentare și artistice despre viața 
și opera lui V. 1. Lenin. La ci
nematografele din orașeie și 
centrele muncitorești, precum și 
din comunele regiunii, urmează 
a fi prezentate filmele „Cruci
șătorul Potemkin", „Familia U- 
lianov", „Vladimir Ilici Lenin", 
„Omul cu arma" etc-

(Agerpres)

Instructorul»«•
instructorilor.

T| > unca cu pionierii, cu școla- 
Jl/J rii în general, implică o 

mare răspundere. E vorba 
de a le organiza copiilor, sau 
mai bine zis, de a-i ajuta pe 
copii să-și organizeze o activitate 
interesanta, atractivă, specifică 
virstei lor.

Succesul în munca cu pionierii 
depinde în mare măsură de felul 
cum instructorul superior mun
cește cu instructorii de detașa
ment. Este știut că unii dintre 
utemiștii care primesc sarcina de 
instructori de detașament nu au 
experiența în această munca 
complicată și de mare răspunde
re. E de la sine înțeles că aci 
trebuie să intervină cu experien
ța sa pedagogică, cu priceperea 
sa, instructorul superior.

----In urmă cu trei ani — ne 
mărturisește tovarășa Rădița 
Zamfir, instructoare superioară 
la Școala de 7 ani nr. 26 din ra
ionul 1 Mai — am avut un caz 
interesant. Pe atunci eram și eu 
nouă in muncă și nu prea aveam 
experiență. Au venit la mine 
cîțiva utemiști de la întreprinde
rea Sănătatea" care primiseră 
sarcina să fie instructori de pio
nieri. „Foarte bine — zic — 
dacă vă place să munciți cu co
piii rămineți, dacă nu...** „Ne 
place", răspunseră ei și, cum era 
și normal, a trebuit să le dau în
drumări. Le-am spus : „Țineți 
odată pe lună adunări cu tema, 
iar din două, în două săptămîni, 
adunări de grupe". „Bine !" — 
au acceptat ei și cu asta basta. 
„Îndrumarea" s-a terminat. Vă 
închipuiți surprizele, intr-o zi 
(ca sa dau numoi un exemplu) 
îl aud pe un instructor de deta
șament anunțînd pe pionieri : 
— „Copii — le spunea el — as
tăzi vom ține o adunare cu te
mă". „Astăzi ?!" se mirară co
piii, „Adică așa pe nepregătite?" 
E știut doar ca o adunare eu 
temă constituie de fapt o sinte-

CU 
în-

am
in-

In biblioteca Fabricii de confecții „Proletarul Roșu" din Birlad.

ză, o trecere în revistă a unei 
întregi activități axată pe o anu
mită idee, pe o anumită proble
mă și nicidecum o ședință oare
care. Dar... de unde să știe in
structorul de detașament lucrul 
acesta dacă el n-a mai lucrat 
pionierii, iar eu nu i-am dat 
drumurile necesare ?

Din această întâmplare 
tras multe învățăminte. Am
ce put să dau mai mare atenție 
îndrumării instructorilor de deta
șament. Am organizat cîteva adu
nări model cu scopul de a le a* 
rata concret instructorilor de de* 
tașament cum se organizează o 
adunare cu temă și, totodată pen
tru a-i face să îndrăgească și mai 
mult munca cu pionierii. Astfel 
am organizat o adunare cu te
ma-. „Matematica în slujba omu
lui" la pregătirea căreia au luat 
parte toți instructorii. Prima 
parte a adunării a fost mai mult 
teoretică, un fel de introducere 
cum s-ar zice, după care a urmat 
partea cea mai interesantă : am 
ieșit din clasă și ne-am deplasat 
cu toții pe un șantier de con
strucții. In timp ce vizitam șan
tierul, un inginer explica pio
nierilor cum se întocmește planul 
unei clădiri și cum îl ajută ma
tematica în activitatea sa. „Fără 
matematică — spunea el — nu 
t ar puica construi nimic din tot 
ce vedeți". Procedeul a reușit să 
stârnească la maximum interesul 
copiilor. Și faptul acesta voia 
parcă să ne spună noua-, instruc
torilor : vedeți, așa se face o a- 
dunăre cu temă : dt mai viu, 
cit mai interesant.

Dar tovarășa Rădița Zamfir 
nu s-a oprit numai la adunările 
model cu temă. E necesar doar 
ca îndrumarea să fie permanen
tă și să cuprindă toate aspectele 
muncii cu pionierii. Astfel ea 
le-a arătat instructorilor cum 
trebuie, de pildă, să lucreze cu 
activul pionieresc. — „Nu e bihe 
să-i înlocuiți în activitatea lor 
pe pionierii din conducerea de
tașamentului — le-a spus ea. 
Copiii au și ei personalitatea lof 
care trebuie ajutată să se dez
volte. lndrumați-i, urmăriți-le în
deaproape activitatea și numai 
atunci cînd e nevoie interveniți". 
De asemenea : 
dau pionierilor de către instruc
tor ci de către președintele de 
detașament. El, instructorul, lu
crează cu pionierii nu direct, ci

AUREL GEORGESCU

sarcinile nu se

(Continuare in pag. 3-a)
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Pe șantierele 
de îmbunătățiri 

funciare

Foto: P. POPESCU

In Capitală a început:

Faza finală a trecerii în revistă 
a formațiilor artistice studențești

Vineri după-amiază 
a început în Capitală 
desfășurarea fazei fi* 
nale a trecerii în re
vistă a formațiilor ar* 
tistice studențești — e* 
diția 1959—1960.

Pe scena Casei de 
cultură a studenților

„Grigore Preoteasa", 
unde se întrec forma
țiile de teatru, studenți 
ai Institutului medico* 
farmaceutic din Timi
șoara au prezentat 
procesul literar „Din 
carnetul unui medic

de plasă", după care 
studenți de la Institu* 
tul de construcții Bucu
rești 
piesa 
de C. Teodoru.

In aceeași zi, la Pa-* 
latul Pionierilor, au 
prezentat spectacole de

au interpretat 
„Partea leului"

cîntece și dansuri for* 
mațiile artistice stu
dențești din Cluj, Tg. 
Mureș, Orașul Stalin și 
București.

Întrecerea continuă.

(Agerpres)
1
1

Pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare din gospodăriile agri« 
cole de stat Vădeni, regiunea 
Galati, Pietroiu și dr. Alexan* 
drov, regiunea Constanta, unde 
se fac amenajări pentru irigarea 
unor suprafețe de 1.000—1.500 
ha, lucrările sînt aproape termi
nate- Un volum sporit de lu
crări s-a executat în ultima vre* 
me și pe alte șantiere din tară, 
datorită muncii vo-luntare care 
a antrenat mii de colectiviști, 
întovărășiți și țărani muncitori 
cu gospodărie individuală.

Pî-nă acum au fost deschise 
în întreaga tară aproape 400 de 
șantiere de îmbunătățiri funcia
re, pe care se execută amena
jări pentru irigarea unei supra* 
fete de 41.000 de ha și îndiguiri 
și desecări pentru ameliorarea 
unei suprafețe de peste 95-000 
ha. In primul trimestru al aces
tui an a fost organizat un nu
măr aproape dublu de șantiere 
și s-a executat un volum mai 
mare de lucrări fată de perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut.

Cele mai bune rezultate 
fost obținute 
rești, Pitești, 
mișoara.

au
în regiunile Bucu- 
Constanta și Ti*

(Agerpres)



Viața nouă — izvorul creației literare
Pe marginea consfătuirii cercurilor literare din regiunea Craiova

de
ear net

Referatul se dovedește mai a- 
tractiv decit mă așteptam. El 
dezvăluie în mod curajos lipsu
rile și greșeli-le din activitatea 
unor cercuri literare - cum ar 
fi cel de la Tg. Jiu. Anul trecut, 
prin octombrie, s-a organizat 
acolo o șezătoare cu tema 
„Toamna**, lata citeva mostre 
din cuvimtul introductiv al profe
sorului Stei ian Stere seu :

„Cînd tîrziurile cenușii cu ploi 
bacoviene adună g înduri le noa
stre lingă priveghiul amintirilor 
pe care le depanam în liniștea 
somnoroasă a căminului, din 
văgăuna anilor copilăriei și a 
clipelor de studiu întins pe cîm- 
pia cu flori de litere a cărți
lor..." etc., etc. Afirmi nd în con
tinuare că toamna e o temă 
veche și totuși mereu nouă— lu
cru, de altfel, foarte adevărat — 
prezentatorul a dat cuvîntul 
unora dintre colegii săi de cerc, 
pentru a-și înfățișa lucrările „de 
recentă actualitate”. Merită să 
spicuim cîteva titluri : Prinos de 
toamnă, Unde sînt toamnele 
(llarie Popescu), Plînge parcul, 
Refulări (!) de toamnă (Gh. Pîr- 
călăbescu), 
taina nopții

Presupun 
avertizat să 
gomenoil în

Recent a avut loc consfătuirea cercurilor literare 
din regiunea Craiova. Făcînd parte dirrtr-un șir 
de manifestări similare care se desfășoară în di

ferite centre ale tării, consfătuirea, așteptată cu mult 
interes de tinerele talente din regiune, și-a propus să 
dezbată succesele obținute, inițiativele bune, dar și 
neajunsurile, greșelile manifestate în activitatea cercu
rilor literare.

Atît în referatul prezentat de tovarășa- I. Stăncoveanu, 
vicepreședinta Sfatului popular regional, cît și în cu- 
vîntările participantilor s-a dat importanta cuvenită 
principalelor probleme legate de creația literară. Au fost 
luate în discuție diferite aspecte legate de nivelul poli
tico-ideologic al membrilor cercurilor literare, subli- 
niindu-se necesitatea unui studiu temeinic organizat 
care să ducă la o mai bună orientare a tinerilor înce
pători pe tărîmul literaturii. Din păcate, asupra acestei 
probleme de mare importantă nu s-a stăruit su
ficient, lipsind o analiză concretă a situației nesatis
făcătoare din anumite cercuri literare. Vorbind despre

0 problemă esențială:
cunoașterea vieții!

In toamna rece, In 
(M. Marinescu).
câ publicul a fost 
vina cu aspirine și 
cantități suficiente.?.

Cum era și firesc, într-o dez
batere consacrată „tainelor** scri
sului, Ia consfătuirea de la Cra
iova a venit mereu pe primul 
plan acea problemă a proble
melor — cunoașterea vieții. în 
darea de seamă și mai ales în 
cuvîntul de închidere rostit de 
tov. Petre Golea, secretar al Co
mitetului regional Craiova al 
P.M.R., s-a accentuat necesitatea 
ca marile realizări industriale, 
agricole, culturale, dobîndite de 
oamenii muncii în anii noștri, 
să stea la temelia tuturor lucră
rilor literare. Succesul artei a- 
devărate este asigurat numai de 
cunoașterea în adîncime a boga
tei vieți sufletești a constructo
rilor socialismului.

Exemplificîndu-se această idee 
prețioasă s-a vorbit pe larg în 
consfătuire despre inițiativa ace
lei „brigăzi complexe** formată 
din tineri scriitori, muzicieni și 
artiști plastici din Craiova, care 
au plecat în toamna anului tre
cut pe șantierul de hidroamelio
rații de la Bechet—Jiu. Râspun- 
zînd entuziasmului constructori
lor cu același elan, tinerii acrii* 

; tori Șina Dănciulescu. Petre 
1 Dragu. Lucian Zatti, P. Surupă- 
reanu și A. Petrințenaru. picto- 

I rii Eustațiu Gregorian și Gabriel 
I Barbu, alături de compozitorii 

O. Gheorghiu și C. Ungurean, 
! n ai eâ au creat la fața le- 
: euhti un admirabil program agi- 

fiindcâ

a-

legătura tînărului scriitor cu viața, participanții la coir 
sfătU'ire au relevat marile perspective de dezvoltare oe 
le are creația literară dacă este rezultatul unei cunoaș
teri adinei, multilaterale, a realizărilor deosebite înfăp
tuite de oamenii muncii, constructori ai socialismului, 
atît în regiunea Craiova, cît și în întreaga tară- De ase
menea, în cadrul consfătuirii s-a subliniat necesitatea 
ca fiecare tînă-r care aspiră la literatură să dobîn- 
dească cunoștințe variate, cuprinzătoare, printr-un efort 
stăruitor de asimilare a valorilor culturale. In mod 
firesc dezbaterile au avut în vedere și diverse probleme 
organizatorice ale muncii cercurilor literare.

Publioînd pagina de față, ziarul nostru invită con
ducerile cercurilor literare ca în urma dezbaterii unor 
astfel de probleme importante ca : studiul politico-ideo
logic, însușirea esteticii marxist-leniniste, experiențe și 
inițiative legate de cunoașterea vieții oamenilor muncii 
etc. — să ne trimită articole și informații, însoțite de 
cele mai reușite creații ale tinerilor talentați.

Pentru un larg orizont 
politic și cultural

Experiența ne demonstrează 
că ridicarea nivelului ideologic 
și cultural, îmbogățirea cuno
ștințelor literare, sînt probleme 
ce se cer rezolvate în timp, cu 
seriozitate și perseverență. In 
acest sens, am putea spune că 
atunci cînd este vorba de însu
șirea filozofiei marxist-leniniste, 
tînărul începător — fie el poet 
ori prozator — nu trebuie să cu

noască nici o clipă de odihnă. 
Din păcate, în multe cercuri li" 
terare mai sînt unii care își în
chipuie că talentul este suficient 
pentru a rezolva cele mai com
plicate probleme de creație.

Fenomenele vieții se cer nu 
numai cunoscute, ci și interpre
tate de pe pozițiile ideologice ale 
clasei muncitoare. Numai însu
șirea temeinică a bazelor marx-

★

Unul dintre „eroii” manifes
tației despre care vorbeam este 
Gh. Rîrcălăbescu, autorul unor 
asemenea producții lirice : „Lie, 
lie, ciocîriie / Plînge frunza ru
ginie / Plîng și tremură salcî- 
mii / Și mai urlâ-a pustiu ciinii 
/ Căci e toamnă grea și rece / 
Viața mea ca ea se trece / 
Singur, trist și plin de dor / Dus 
pe gînduri, visător...**.

Atît referatul cit și unii par
ticipa nți la discuție și-au spus 
răspicat părerea în legătură cu 
nivelul ideologic al încercărilor 
lui Gh. Pîrcălăbescu. Luind cu
vîntul, autorul și-a necunoscut 
deschis lipsurile, făgăduind să 
lupte pentru înlăturarea lor. Un 
singur lucru m-a nemulțumit in 
oceastă intervenție : printre fra
zele bine închegate ale autocri
tic») se strecura ici-cok» ideec 
că — fo urma urme.y — activi
tatea unui cerc wee'or a*e mc 
degrabă un caro eter experimen- 
tal și mai puțin un scop practic, i wtorie, foarte atractiv 

folosea limbajul poeziei, prozei, 
muzicii și plasticii (un marș al 
brigadierilor, o expoziție de por
trete ale tinerilor, expuse pe o 
foaie de cort !), dar la întoar
cere au putut alcătui împreună 
o întreagă culegere utilizabilă și 
pentru alte brigăzi de agitație. 
(Din păcate, Casa creației popu
lare a regiunii Craiova a ținut-o 
în sertarele ei pînă acum dove
dind o atitudine pe care n-o 
putem califica altfel decît biro
cratică).

Inițiativa „brigăzii complexe” 
trebuie să fie continuată deoa-f 
rece s-a putut observa că, în 
afara eficacității imediate a lu
crărilor create la fața locului, ea 
a avut o înrîurire profundă și 
binefăcătoare asupra muncii ar
tistice ulterioare a tuturor aces
tor tineri entuziaști.

Credem că și alte cercuri li
terare, nu numai din regiunea 
Craiova, ar putea prelua forma 
aceasta experimentată cu deplin 
succes, sau ar putea iniția alte 
acțiuni asemănătoare.

în orice caz majoritatea mem
brilor cercului literar de la Tg. 
Jiu ar trebui să se grăbească o- 
dată cu primăvara spre găsirea 
căilor care duc la cunoașterea 
oamenilor. Tovarășul C. Pîrcă- 
lăbescu, unul din autorii princi
pali ai pluvioasei toamne poeti
ce, fiind pe bună dreptate se
ver criticat la consfătuire, a re
cunoscut că nici el, nici ceilalți 
tovarăși n-au fost niciodată în
tr-o uzină sau într-o gospodărie 
colectivă.

Sînt doar atîtea posibilități de 
a ajunge în mijlocul eroilor des
pre care vrei să scrii.

Multe cercuri literare iau fiin
ță din acele nuclee, atît de răs-

mulți tineri care abia ia* 
viață, au deci cunoștințe 
și o experiență săricâ- 

dar de cum pun mina pe 
re fă gindesc la nemu-

Desen de : TIA PELTZ

ism-leninismului îl poate ajuta 
pe tînărul scriitor în înțelegerea 
și interpretarea justă a fenome
nelor înconjurătoare Despre Pe
tre Surupăceanu din Craiova, 
autor al unor schițe interesante, 
publicate atît în presa regională 
cît și în cea centrală, se spune 
că ar cunoaște viața, că se află 
mereu pe teren, fapt de nedez
mințit. Nu de mult însă, Petre 
Surupăceanu a trimis spre pu
blicare schița „Cupa“. Citind-o, 
ajungi în mod firesc la conclu
zia că autorul nu știe să inter
preteze fenomenele observate în 
viață. Despre ce este vorba ? 
Intr-un sat din Oltenia se des
fășoară o întrecere sportivă în
tre două gospodării colective. 
Pe un drum plin de hîrtoape se 
întrec, într-o zi de duminică, 
căruțele trase de cai ale celor 
două colective. La un moment 
dat, eroul schiței, un colectivist, 
concurent și el, gîndește : „Nu 
e o prostie mai mare decît să 
gonești caii prin toate hîrtoape- 
le“. Ceea ce, după părerea noas
tră, este foarte adevărat. De alt
fel, cititorul înțelege destul de 
ușor că „originala'* competiție 
sportivă n-are nimic comun cu 
întrecerile hipice sau cu alte ma
nifestări sportive. lotuși, spre 
surprinderea cititorului, autorul 
„descoperă" în concluzia rea
listă a eroului său, rămă
șițe ale unei „gîndiri indivi
dualiste". în felul acesta scriito
rul își manifestă fără rezerve, 
toată simpatia față de neobiș
nuita întrecere sportivă. Fără în-

Sînt curios ce vor spune oei- 
lelți vorbitori...

★

. Tovarășa Jeana Șerbănescu, 
de la Casa raională de cultură 
din Tîrgu Jiu, e de altă părere.

„Avem nevoie de texte pentru 
brigăzile de agitație, spune dîn- 
sa. Poate că acestea nu sînt 
opere poetice așa de Importan
te ca suspinele de toamnă, dar 
din punct de vedere al educării 
maselor ele prezintă pentru noi 
6 mare însemnătate".

Și din punct de vedere poetic 
de asemenea, 
Șerbănescu.

dragă tovarășă

★

este țăran cotecSelea Barbu
tiviși din Goicea Mare, raionul 
Segarcea. Are 50 de ani și-i 
tot umblă prin minte versuri și 
oîntece. El a compus mai multe 
poezii în legătură cu proble
mele colectivizării - îndeosebi 
cuplete și dialoguri pe tema a- 
vantajelor muncii în comun.

lată un fragment dintr-o ase
menea discuție în care se des
crie bunăstarea materială a 
colectivistului Marin Purecel : 
„Are Purecel o casă / frumoasă / 
pardosită, zugrăvită / are radio, 
de-i cintă / și sobe de teraco
tă / și ferestrele cu boltă / trei 
paturi cu noptiere / pături cu 
plăpumi pe ele / plăpumi, frate, 
de mătase, / ce n-am pomenit 
in casă ! / Ce-ai cu omul, dacă 
lucră / Cinci minute - am stat 
uimit... / După ce mi-am revenit,/ 
noi cu toți i-am mulțumit / Iar cei 
ce l-am vizitat / și alți vreo 
optzeci din sat / statutul l-am 
cercetat / și degrab-am înfiin
țat / o gospodărie / ca o far
macie / și-a intrat comuna toa
tă : / i-am dat numele / „G.A.C. 
— Vasile Roaită“.

După mine, asemenea versuri 
simple ca formă, dar grele de 
serii, au o valoare poetică mai 
mare decit „ahturile** și „ohtu- 
rile" tomnatice - gen șezătoa
rea prof. Sterescu et comp.

★

pîndite, brigăzile artistice de 
gitație. Compuse din oameni ta- 
lentați, creatori sau iubitori de 
literatură, brigăzile acestea nici 
nu ni le-am putea închipui rupte 
de realitățile și problemele de 
zi cu zi ale colectivității din 
care iau ființă. Ce-ar fi dacă 
fiecare membru al cercului lite
rar ar intra într-o astfel de 
formație agitatorică, muncind 
cot la cot pentru crearea de 
texte?

Organizațiile U.T.M. pregătesc 
și prezintă simpozioane, procese 
literare, întîlniri cu scriitori, ar
tiști, cineaști etc. Sînt oare pre- 
zenți tinerii membri ai cercurilor 
literare la astfel de acțiuni mo
bilizatoare, atît de utile și pen
tru ei ? Putem întreba, pe buna 
dreptate, cum sînt ajutați ei și 
de organizațiile U.T.M. să parti
cipe la astfel de acțiuni și la 
altele încă ? După absența totală 
a unor astfel de preocupări în 
discuțiile de la Craiova, se pare 
că în această privința lucrurile 
lasă foarte mult de dorit.

Sînt 
tră în 
puține 
cioasâ.

rire. De aceea re arată foarte so- 
părați eâ ■■ K ae peMreâ iree- 
«■at ierereârike. aa aoaua ia 
pagina culturală a aâarwhri local 
sau într-o revista centrală, ei 
chiar în volume, de-a dreptul ! 
Pe bună dreptate asemenea ma
nifestări au fost aspru critieate 
și combătute la consfătuire.

E necesar să mai subliniem o 
idee importantă. Nu numai tine
rii care lucrează în uzină și care 
aparțin cercului literar respectiv, 
dar și ceilalți au obligația pri
mordială de a se strădui să cu
noască viața clasei muncitoare, 
clasa cea mai avansată și cu o 
bogată tradiție revoluționară, 
pentru a putea scrie despre ea 
lucrări adevărate. Muncitorul Va- 
sile Cireș, membru al cercului 
literar de la „Electroputere**, 
spunea la consfătuire : „Munci
torii noștri urmăresc cu interes 
și mîndrie succesele literaturii. 
Ei citesc cu nesaț cărțile ins
pirate din viața muncitorilor, 
deși ele nu apar atît de des oît 
am dori. Este necesară îndruma
rea tinerilor talentați către pro
blemele centrale ale actualității**.

într-adevăr, viața impune acut 
această cerință și discuțiile 
despre activitatea tinerilor crea
tori din regiunea Craiova au 
scos-o încă o dată în evidență.

Pentru a îmbogăți literatura 
noastră realist-social istă cu noi 
opere de valoare, și pentru a 
lărgi rîndurile scriitorilor talen
tați cu cadre noi, ieșite din rîn
durile muncitorilor și țăranilor, 
este absolut necesar să orientăm 
munca cercurilor literare — și 
din regiunea Craiova și din alte 
regiuni — spre cunoașterea te
meinică a realității, spre formele 
cele mai variate și eficace de a 
ajunge în mijlocul oamenilor — 
singurul izvor adevărat și nese
cat al artei realist-socialiste.

ION BRAD

doială că la observația noas
tră, autorul ar putea să răspun
dă : „Dar întrecerea aceasta a

Poetul popular
nu mai e un „anonim77

în milenara Iar exis
tență istoncă. cei ee-oa 
împletit din mjenațâ 
versurile Mioriței. tei 
ce-au slăvit in baladă pe 
Toma A li moș. pe Gruia 
lui 5ot«c. pe Pinten 
Viteazul fi Mihu Cobihu. 
cei ce-au zis prima data 
doinei doină fi dorului 
dor, plinginduși amaru
rile in frunză și-n flu
ier de soc, au trecut in 
depărtări și uitare, ne- 
știuți, nebăgați in sea
mă. S-o fi numit Ion. 
Gheorghe, Pătru ori Ni- 
colae cel care a avut 
la nuntă nași „brazi și 
păltinași' ? Cine poate 
ști ! Apele care le au 
văzut chipul s au dus și 
ele în depărtări și a- 
dîncuri, ochii în care 
s-a oglindit s-au stins, 
zăpezile cu urmele pa
șilor s-au topit. Din ui
tarea aceasta, stăpînii au 
împletit mitul și legen
da „anonimului" popu? 
Iar. Robul de pe moșie 
avea un nume cu care 
să poată fi tras la răs

pundere. robul cere o 
oftat domele, care a 
creai din lacrimi pe 
Fit Frumos și din du
rere Miorița a rămas u« 
ANONIM.

A trebuit si treacă 
ani, a trebuit să se îm
plinească mărețul act is
toric de la 23 August 
1944. pentru ca ..anoni
mii" aceștia si capete 
un nume. Și l-au dpi 
tat in uimitorul proces 
de descătușare a ener
giilor creatoare din ria
dul maselor populare, 
generat de revoluția cul
turală, condusă de par 
tidul clasei muncitoare.

M-am gindit la lucru 
rile acestea în timpul 
recentei consfătuiri a 
cercurilor literare din 
regiunea Craiova, cînd 
în sala de festivități a 
Sfatului popular regio
nal, printre muncitori, 
tineri țărani colectiviști, 
elevi, studenți și tineri 
intelectuali, se distingea 
figura unui cioban ajuns 
la jumătate de veac, care 
urmărea cu ochii vii,

fosforescența, cuvintele și 
mișcările vorbitorilor. 
Prezența unui cioban la 
o consfătuire despre ar
tă și poezie. în regimul 
democrat-popular, e o 
prezență firească, e un 
răspuns al vremii noastre 
dat trecutului de împi
lări, e o prețuire a mili
oanelor de foști anonimi. 
Far prezența în pagini
le culturale ale ziarului 
regional a unor poezii 
pline de călduri și dra
goste pentru viața nouă, 
creații ale unor aseme
nea poeți, constituie și 
ea semnul unei împli
niri. Și astfel e fireec ca 
astăzi fondul vechi fol
cloric să se înnoiască cu 
elemente poetice izvorî- 
te din realitatea noastră 
socialistă :

„De pe Mîndra, de 
pe culme, / Mă uitai în 
regiune, / Văzui lucruri 
de minune. / Văzui fete 
și copii, / Și trenuri in- 
trind pe Jii / Uzinele 
șuierind/ Gorjul de ste
le sclipind./ Nu rint

stele de pe cer/ Sînt son
dele din Țicleni./ De pe 
Parîngul înalt/ Arunc 
ochii-n Calafat./ Am vă
zut așa prin zare/ Și 
puternice tractoare/Brăz- 
dînd șesul pîn-la vale,/ 
Pîn-la Dunărea cea ma
re J Văzui lanuri mari 
de grîu/ Crescute pînă 
la briu,/ Iar pe luncă și 
pe șes/ Te bătea spicui 

la piept...
Așa vă spune ciobanul 

Gheorghe Nistor Ungu- 
reanu**.

Scrise pe crestele mun
ților Paring și pe văile 
apelor, poeziile cioba- 
n ului-poet Gheorghe 
Nistor Ungureanu din 
raionul Novaci oglindesc 
destinul unui om care a 
parcurs drumul de la 
slugi la stăpîn, care și-a 
găsit adevărata demnita
te umană în anii regi
mului democrat-popular.

Aceștia sînt „anoni
mii" de ieri: creatorii 
populari, răspîndiți pe 
toate meleagurile țării.

ION DODU BALAN

avut loc In satul X. Am asistat 
la ea.. E un fenomen nou în 
viața satelor noastre". Dacă Pe
tre Surupăceanu ar fi fost de
prins să interpreteze în esență 
realitățile satului contemporan, 
atunci ar fi putut să observe că 
acest „fenomen nou" nu poate 
să aibă decît o singură conse
cință în viața gospodăriei : is
tovirea fără rost a cailor și dis
trugerea căruțelor. Un aseme
nea fenomen cerea din partea 
autorului nu admirație, ci o po
ziție critică.

Orientarea greșită a unor 
lucrări ale tinerilor scriitori 
din regiunea Craiova este o ur
mare firească a slabei preocu
pări pentru studiu. Acest lu
cru l-au dovedit și exemplele 
pe care le-a adus în discuție to
varășul Ion Giubelan, redactor- 
șef al ziarului regional „îna
inte". Astfel în schița „Gi- 
că", Ion Marinca lasă să se 
creadă că una din preocupările 
cele mai importante ale gospo
dăriilor colective ar fi oblădui
rea unor copii vagabonzi, fugiți 
de la părinți. Cum s-ar zice 
„Certați-vă cu părinții copii, și 
haideți la noi că avem zile-mun- 
că de dat I". Aici nu mai putem 
vorbi nici pe departe de un sens

educativ, absolut necesar tn ast
fel de lucrări.

Tendințe tot atît de vulgari
zatoare, denaturînd adevărul 
vieții noastre, apar în schița „în
dărătnicul" scrisă de Ștefan Ne- 
culici, al cărei erou, tînăr mun
citor la școala serală, ajuns mal 
tîrziu „doctor în tehnică**, înva
ță exclusiv dintr-o ambiție bol
năvicioasă, exteriorizată prin ex
presii ca „o să rămînă toți cu 
ochii cît cepele". Ce pot a- 
vea comun astfel de elu
cubrații cu adevărata pasiu
ne pentru învățătură, atît de 
specifică miilor de muncitori- 
elevi. cărora partidul nostru le-a 
deschis cele mai largi posibili
tăți de-a studia temeinic, cu mo
destia caracteristică tinerilor 
înaintați și nu dintr-o ambiție 
meschină ?

Concluziile sînt evidente : nu-i 
suficient să cunoști, ci mai tre
buie să știi să și discerni, să și 
interpretezi.

Consfătuirea de la Craiova a 
subliniat necesitatea ca birouri
le cercurilor literare să ceară 
sprijinul susținut al organelor 
de partid și U.T M. pentru a 
cuprinde în sistemul învățămîn- 
tului politic pe cei mai talentați 
începători.

Și oare cine altcineva decît 
organizațiile de bază U.T.M, din 
întreprinderile și instituțiile în 
care lucrează membrii cercurilor 
literare ar fi mai indicat să se 
ocupe de problema studiului 
ideologic al tinerilor, conform 
nivelului respectiv de pregăti
re? Din păcate, pînă acum în re
giunea Craiova nu s-a manifes
tat atenția cuvenită față de a- 
ceastă îndatorire. Nu putem tre
ce cu vederea faptul că la o 
consfătuire atît de importantă, 
unde majoritatea participantilor 
erau tineri, nu a fost prezent 
nici un delegat al Comitetului 
regional U.T.M. Craiova-

Birourile cercurilor literare 
mai au datoria de a îndruma pe 
cei ce se dedică literaturii să-și 
desăvîrșească studiile de cultu
ră generală. In acest sens afir
mația tovarășului V. Cireș, 
muncitor la „Electroputere* și 
membru al cercului literar din 
întreprindere, ne apare în toată 
semnificația ei: „Șj dacă am 
văzut că fără o pregătire ideo
logică și culturală nu merge, am 
hotărît să mă înscriu la Facul
tatea muncitorească**. Pilda to
varășului V. Cireș se cere urma
tă de cîți mai mulți membri ai 
cercurilor literare din regiunea 
Craiova-

Sînt numeroase căile, mijloa
cele concrete, de cunoaștere șl 
aprofundare a ideologiei clasei 
muncitoare. Important este ca 
fiecare membru al cercurilor li
terare să fie convins că succe
sul viitoarelor sale creații de
pinde în cei mai înalt grad de 
pregătirea sa politico-ideologică, 
de lărgimea orizontului său 
politic și cultural.

îndemnul marelui Lenin „In- 
vățați, învățați, învățați“ trebuie 
să fie o lege de bază a celor 
care aspiră să contribuie și ei, 
prin creația lor, la educarea co
munistă a maselor de cititori.

HARALAMB ZINCA

In cercul literar „Traian Demetrescu“

Trebuie să recunosc că m-am 
înșelat : nu e o discuție pe te
me organizatorice. In centrul 
atenției sînt aceleași probleme 
majore ale literaturii noastre 
contemporane. Dacă noi. scrii
torii „de meserie** am transfor
ma tați foirile intîmplătoare cu 
membrii cercurilor literare într-o 
activitate susținută - ne-am da 
repede seama că e vorba de un 
sprijin reciproc, de o muncă din 
oare și unii și alții avem de 
învățat.

De la Vasile Cireș, macara
giu la Electrocutare, pînă la 
Ileana Pirvan - fetița de 10 ani, 
membră a cercului literar din 
Calafat, vom intilni pretutindeni, 
in satele și orașele regiunii Cra 
iova P« actualii și viitorii noș
tri colegi de breaslă - cintă- 
reții domniei poporului.

DAN DEȘLIW
Un grup de tineri membri ai ce nculul literar „Traian Demetres- 
ou- din Craiova, discutînd ta timpul unei pauze q consfătuirii

Cercul nostru literar „Traian 
Demetrescu" a atras numeroși 
tineri iubitori de literatură din 
întreprinderile și instituțiile o- 
rașului Craiova ca : „Electropu- 
tere“, „7 Noiembrie", LR C.F.L.. 
școli și i-nstitute de învățămînt 
superior, unități militare etc. 
Cercul și-a început activitatea 
cu un număr de 30 membri. E 
remarcabilă varietatea genurilor 
în care membrii cercului își în
cearcă condeiul : versuri, schi
te, nuvele, ba-sme, piese de tea
tru, texte de brigadă, texte de 
oîntece etc. De pildă, tînărul e- 
lectrician Vasile Pătru reușește 
să oglindească în poezia .,Ekc- 
troputere" clocotul muncii con
structive : „De pe schelele dure 
și zvelte / orchestra simplelor 
unelte / așează cîntec trainic în 
zidire / orașului meu cu vise-n 
împlinire I / Acolo sus, stelele 
cerului pale / întîlnesc stelele 
schelelor tale“. Lucrări din ce în 
ce mai izbutite au început să 
creeze tinerii Eliza Radu, Ema- 
noil Gregor, Oancă Teodor, Ba
dea Sabin, Chira Furtună, Petre 
Călin și alții. In ceea ce 
privește creația . și orienta
rea ei generală, trebuie încă 
să ducem o muncă dîrză, siste
matică. îndelungată, cu noi în- 
șine, pentru a ne însuși măie
stria artistică, pentru a lucra 
mai mult și mai bine. Consta
tăm că unii tineri din cercul 
nostru mai folosesc încă ima
gini uzate, expresii șterse, ne

semnificative, atunci cînd abor
dează o tematică valoroasă, 
cînd vorbesc despre probleme 
care privesc mărețele transfor
mări din zilele noastre. Ce am 
făcut noi pentru a orienta pe 
un făgaș bun activitatea cercu
lui ? Ne dăm foarte bine seama 
că o primă și principală sarci
nă a noastră este educarea co
munistă a membrilor cercului. 
Probleme de estetică marxistă, 
principiile metodei realismului 
socialist, constituie subiectele u- 
nor dezbateri vii, surse de cu
noștințe noi. pentru fiecare din
tre membrii cercului. Intr-una 
din ședințe, lectorul Constantin 
Barbu ne-a prezentat interesan
ta prelegere intitulată : ..Lenin 
despre literatură". O altă lecție 
a fost „Patriotismul socialist — 
temă de inspirație in literatura 
noastră contemporană". De un 
mare ajutor ne sînt și artico
lele de teorie literară, traduse 
din presa sovietică.

Este îmbucurător și semnifi
cativ faptul că membrii cercu
lui sînt înscriși și activează io 
cadrul învățămîntului politic la 
locul de producție. Ridicarea ni
velului politico-ideologic nu a 
rămas fără ecou în lucrările li
terare. creșterea calității unor 
încercări semnate de Vasile 
Pătru, Emanoil Gregor, Petre 
Călin. Eugen Scărlătescu, Teo
dor Oancă, lăsînd să se între
vadă un studiu mai atent al 
vieții noastre. Nu este întîmplă-

tor faptul că tocmai acești to
varăși sînt dintre cei mai activi 
participant! la discuțiile aminti
te mai sus ale cercului, dovedind 
un interes viu pentru probleme
le teoretice, de orientare, pentru 
o analiză constructivă și ta o- 
biect a lucrărilor citite.

Bineînțeles că munca cercu
lui nostru a avut de întîmpinat 
și destule greutăți, mai ales in 
direcția creației literare propriu- 
zise încă insuficient educați in 
spirit critic și autocritic, pri
mind câteodată greu observații
le aduse, nesocotind sugestiile 
prietenești ale tovarășilor, unii 
dintre membrii cercului se soco
tesc iezati de exigența care li 
se pretinde. In urmă cu aproa
pe un an printre noi se strecu- 
raseră și cîțiva „pletoși", în- 
gîmfați — și la drept vorbind, 
fără pic de talent. Atitudinea 
combativă a membrilor cercului 
nostru s-a făcut repede simțită 
și „pletoșii" au fost nevoiți să 
plece

Este de remarcat faptul că 
mulți dintre membrii cercului 
ca Sabin Badea, Emanoil Gre
gor, Eugen Scărlătescu, sînt cre
atori de texte de brigadă. O bu
nă parte dintre creatorii acestor 
texte sînt și ei interpreți în di
feritele formații de amatori, par- 
tickpînd astfel și pe aceasta cale 
la opera de educare a maselor. 
Unele texte de brigadă au fost 
publicate în diferite culegeri de 
către Casa regională a creației

populare, altele de către revis
te sau în presa locală. Majori
tatea acestor texte au fost pre
zentate în cadrul programelor 
date de brigăzile artistice de a- 
gitație la unele cămine cultura
le. Membrii cercului sînt conti
nuu îndrumați și stimulați să 
scrie pentru îmbogățirea reper
toriului formațiilor de amatori. 
Eficacitatea directă, imediată, a 
unor lucrări contribuie la edu
carea înțelegerii mai depline a 
rolului social pe care urmează 
să-l joace viitoarele lucrări li
terare

le același sens credem că 
cercul nostru literar ar fi avut 
mult de cîștigat dacă ar fi or
ganizat în mod sistematic întîl
niri ale membrilor săi cu frun
tași in muncă din întreprinderile 
regiunii, cu realizatori ai re
coltelor bogate Trebuie să folo
sim pe larg toate căile pentru a 
cunoaște mai adînc qxperiența 
de viață, modul de gîndire și 
trăsăturile de caracter ale ce
lor mai buni dintre oamenii că
rora le sînt adresate lucrările 
noastre

In activitatea sa cercul lite
rar a fost sprijinit de Casa de

Cultură a Sindicatelor (institu
ția noastră tutelară) prin crea
rea de condiții materiale, nece
sare desfășurării în bune condi
ții a muncii sale.

Considerăm că cercul nostru 
literar ar fi avut o activitate și 
mai rodnică, dacă el s-ar fi 
bucurat în mod permanent de 
sprijinul Casei regionale a crea
ției populare și al Filialei U- 
niunii scriitorilor.

Așteptăm de la comisia de în
drumare a cercurilor literare din 
regiunea Craiova un sprijin 
susținut, astfel ca pe viitor să 
putem îmbunătăți activitatea 
noastră.

Membrii cercului literar vor 
depune toate eforturile pentru a 
oglindi în lucrările lor. într-o 
formă artistică corespunzătoare, 
procesul viu al construirii socia
lismului în orașul și regiunea 
noastră, victoriile și activitatea 
de zi cu zi a oamenilor muncii, 
cărora trebuie să le fie închinate 
toate sentimentele și glodurile 
noastre.

ILARIE HINOVEANU 
secretar al cercului literar

Viata culturală' 
a tineretului

*
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Pentru continua îmbunătățire 
a muncii de educație 

comunistă a tineretului

Trimisul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Afganistanului 

în R. P. Romînă și-a prezentat 
acreditare

Conferința organizației U.T.M. 
din Regiunea Autonomă Maghia
ră care a avut loc de curînd la 
Tg. Mureș — la lucrările că
reia au luat parte tovarășul 
Csupor Ludovic, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului regional de partid 
al Regiunii Autonome Maghia
re, tovarășul Domokoș Geza, 
membru al Biroului C C. al 
U.T.M., membrii ai comitetului 
regional P.M.R. — a discutat 
pe larg contribuția pe care ute- 
miștii, tinerii din Regiunea Au
tonomă Maghiară o aduc la 
dezvoltarea industriei și agri
culturii regiunii, la realizarea 
sarcinilor trasate de partid.

In conferință s-a evidențiat 
faptul că tinerii muncitori din u- 
zinde și fabricile rqpunii, mobi
lizați de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au reușit să realizeze 
numai în cursul anului tre
cut peste 10.000.000 lei economii. 
Rezultate bune au obținut tine
rii de la sate, care, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, au 
adus o contribuție însemnată la 
întărirea și dezvoltarea sectoru. 
lui socialist al a- 
gricuiturii. Cei pes
te 50.000 de tineri 
încadrați în cele 
peste 1.200 brigăzi 
utemiste de muncă 
patriotică au parti
cipat cu entuziasm 
la construcția de 
noi locuințe, școli, 
cămine culturale, drumuri și șo
sele, la împădurirea și redarea 
de noi terenuri agriculturii.

In cadruil conferinței, printre 
alte probleme dezbătute, ca de 
pildă aceea a muncii organizații
lor U.T.M. din școli și facultăți, 
a muncii cu pionierii, a stilului 
de muncă al organelor și organi
zațiilor U.T.M. și altele, o aten
ție deosebită s-a acordat proble
mei educației comuniste a tine
retului.

Darea de seamă prezentată de 
către tov. Kirâly Kâroly, prim 
secretar al comitetului regional 
U.T.M., ca și participanții la 
discuții a subliniat faptul că în 
ultimul timp organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, și-au îmbunătățit munca 
de educare comunistă a tineretu
lui muncitor. Majoritatea celor 
630 brigăzi de producție ale ti
neretului care cuprind peste 6500 
de tineri romîni, maghiari și de 
alte naționalități au devenit co
lective de muncă fruntașe adu
ci nd o contribuție însemnată la 
realizarea planului, în reducerea 
prețului de cosL în economisirea 
materiilor prime și a materiale
lor și în aplicarea diferitelor ini. 
țiative ale tineretului. Și asta 
pentru că aceste brigăzi, printre 
care cele de la Fabrica de mo
bilă „23 August" din Tg. Mureș, 
de la mina Bălan, sau .,En- 
csel Mauriciu" au devenit 
colective de muncă și educație, 
colective închegate, puternice, 
care se ocupă în permanen
ță de întărirea disciplinei în 
munca tinerilor, de educarea 
acestora în spiritul exigenței, al 
răspunderii pentru calitatea pro
ducției pe care o execută, pen
tru că în brigadă tinerii sînt e- 
ducați să nu se mulțumească cu 
rezultatele obținute, ci învăfînd 
de la comuniști, de la muncito
rii vîrstnici, să tindă mereu spre 
obținerea de noi și noi realizări.

Atitudinea înaintată, socialis
tă față de muncă a tinerilor, 
răspunderea acestora pentru îm
bunătățirea continuă a procesu
lui de producție, pasiunea pen
tru tehnică se manifestă și în 
caracterul de masă pe care l-a 
luat în regiune mișcarea de i- 
novații și raționalizări.

în conferință s-a arătat însă 
că nu toate organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderile regiiT- 
nii se ocupă atent, cu grijă de 
educarea tinerilor muncitori. Din 
această pricină, în unele între
prinderi își fac loc manifestări 
negative, care nu sînt combătu
te la timp. Astfel unele brigăzi 
de la întreprinderile „Secera și 
ciocanul", și „Textila-Mureș“ 
din Tg- Mureș nu folosesc cu
noștințele și experiența în pro
ducție a muncitorilor vîrstnici.

Mulți dintre participanții la 
conferință care au luat cuvîntul 
au subliniat faptul că mobili
zați de organizațiile U.T M., sub 
conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de partid, utemiș- 
tii, tinerii din regiune au luat 
parte activă la munca politică 
de masă, pentru dezvoltarea și 
întărirea sectorului socialist at 
agriculturii.

— Gospodăria colectivă e a 
noastră, a tuturor, cine dacă nu 
noi, colectiviștii trebuie să con
tribuim la întărirea ei ? — a 
spus Ma ty as Ghizela de la 
G.A.C. „7 Noiembrie" din comu
na Atid. La îndemnul organiza, 
ției U.T.M., sub conducerea or
ganizației de partid, noi tinerii 
din gospodărie ne-am angajat 
să construim un grajd și să efec
tuăm 8.000 de ore de muncă vo- 
luntară la diferite construcții, 
iar din sumele astfel economisite 
să cumpărăm 2 vaci proprietate 
obștească.

— Ar fi o greșeală, însă, au 
arătat mulți participant la con
ferință, să trecem cu vederea 
faptul că alături de mulți tineri 
conștienți care muncesc cu dra
goste și entuziasm, contribuind 
la dezvoltarea gospodăriei lor 
colective, mai sînt încă tineri 
„pierde vară" care au o atitudi
ne înapoiată față de muncă, față 
de gospodăria colectivă, care lu
crează doar din cînd în cînd și 
sînt în stare să părăsească gos
podăria lor chiar în toiul celor 

mal importante munci agricole. 
Unele organizații U.T.M. din a- 
cele gospodării agricole colecti
ve unde se manifestă astfel de 
atitudini, n-au combătut cu tă
rie asemenea manifestări.

Un rol important în educarea 
comunistă a tineretului îl au 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică.

— Nu e suficient însă faptul 
că organizațiile U.T.M. se ocu
pă de organizarea brigăzilor u- 
temiste de muncă patriotică și de 
asigurarea unor obiective de lu. 
cru — spunea în cadrul confe
rinței tov- Covasc Mihaly, prim 
secretar al Comitetului raional 
de partid Sf. Gheorghe. Organi
zațiile U.T.M. trebuie să arate 
tinerilor scopul patriotic, efecte
le economice ale activității bri
găzilor, să le arate importanța 
obiectivelor la care muncesc, să 
le dezvolte mmdria că participă 
la realizarea unor asemenea o- 
bieotive.

în prezent, peste 91 la sută 
din numărul utemiștilor din re
giune, precum și numeroși tineri 
studiază în cercurile și cursurile 
politice ale U.T.M. Datorită spri
jinului acordat de către organi.

Pe marginea conferinței 
U. T. M. a Regiunii 
Autonome Maghiare

zațiile de partid, aotjvitatea 
cercurilor și cursurilor politice 
U.T.M. s-a îmbunătățit, a deve
nit mai bogată în conținut, mai 
eficientă. Totuși, după cum s-a 
arătat în conferință, în multe 
cercuri lecțiile și seminarele se 
desfășoară încă la un nivel scă. 
zut, rupt de problemele politico- 
economice actuale; unele orga
nizații U.T.M. — în special în 
raioanele Tg. Mureș și Odorhei 
— n-au selecționat cu grijă ca. 
drele de propagandiști, ceea ce 
a avut repercusiuni asupra cali
tății învățămmtului politic.

Numeroși delegați au subli
niat că munca cultural-educativă 
prin conținutul său, trebuie să 
servească educării comuniste a 
tineretului, formării concepției 
materialiste despre lume, lărgi
rii orizontului său cultural, for
mării unor luptători hotăriți și 
conștienți pentru construirea so
cialismului.

Tînărul inginer Kobor Lajos 
de la Uzinele de fier Vlăhița s-a 
ocupat în cuvîntul său de ridi
carea nivelului cultural al tine
rilor muncitori. El a arătat că 
din cei 150 de tineri muncitori ai 
uzinei, peste 50 urmează învăță- 
mîntul seral și fără frecvență, 
din care 39 școala medie seraiă, 
iar numeroși tineri s-au înscris 
la universitatea populară.

— Tinerii muncitori vor să în
vețe, să se cultive, să devină oa
meni dezvoltați multilateral și 
noi trebuie să-i ajutăm.

Criticind lipsurile ce se mani
festă în activitatea unor cercuri 
ale tinerilor naturaiiști și faptul 
că unele organe și organizații 
U.T.M. nu acordă atenția cuve
nită educării tineretului în spiri
tul concepției materialiste despre 
lume, combaterii superstițiilor, 
atitudinilor înapoiate, mistice, 
tovarășii Ștefan Sallo, ing. Tru- 
ță Gheorghe și alții au cerut 
ca noul comitet regional U.T.M. 
să ia măsuri pentru intensifica, 
rea propagandei științifice, înde
osebi la sate, să acorde o mai 
mare atenție cercurilor tinerilor 
naturalist!, propagandei prin 
conferințe, cercurilor de cultură 
generală care să fie folosite mai 
eficient pentru educarea tinere
tului .

In cadrul conferinței s-a rele
vat faptul că în ultimul timp or. 
ga-nizațiile U.T.M. se ocupă mai 
intens de antrenarea tineretului 
în formațiile artistice, că organi
zează mai des reuniuni tovără
șești, „Joi ale tineretului" cu un 
bogat conținut educativ, con. 
cursuri „Cine știe cîștigă", ex
cursii și vizite la locuri istorice 
în diferite orașe și regiuni pito
rești ale patriei, în întreprin- 
deri, în gospodării colective, că 
se ocupă mai intens de populari, 
zarea literaturii, artei, a reali
zărilor științei și tehnicii din 
țara noastră, din Uniunea So
vietică și din țările de democra- 
ție populară.

Peste 33.000 de tineri s-au în
scris la concursul „Iubiți car
tea" dintre care peste 13.700 au 
și obținut insigna de „Prieten al 
cărții ‘.

Nu peste tot, ,pu arătat însă 
multi vorbitori, activitatea echi
pelor de teatru, corurilor, brigă
zilor artistice de agitație este 
strîns legată de viață, de sarci. 
nile politico-economice concrete, 
actuale Trebuie de asemenea a- 
cordată mai multă atenție or
ganizării serbărilor majoratului 
ca și nunților utemiste.

în conferință s-a dezbătut pe 
larg munca organizațiilor U.T.M. 
pentru educarea tineretului în 
spiritul patriotismului socialist 
și al internaționalismului prole
tar, al frăției între oamenii mun. 
cii romîni, maghiari și de alte 
naționalități.

Luînd cuvîntul în cadrul con
ferinței, tov. Csupor Ludovic, 
prim secretar al Comitetului re
gional de partid din Regiunea 
Autonomă Maghiară, a arătat 
că organizațiile U.T.M. au des
fășurat o activitate rodnică pen- 
tru mobilizarea tineretului la 
lupta pentru sporirea producției 
în industrie și în agricultură, 
pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru educarea 
comunistă a tineretului. în vi
itor, organizațiile U.T.M, — a 

spus tovarășul Csupor Ludovic, 
trebuie să intensifice munca de 
mobilizare a tinerilor la marile 
obiective economice pe care par
tidul le pune în fața oamenilor 
muncii — sporirea producției, 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și în 
mod special pentru descoperirea 
rezervelor interne, pentru dez
voltarea și întărirea sectorului 
socialist al agriculturii. De ase
menea, organizațiile U.T.M- tre
buie să se ocupe mai îndeaproa
pe de educația tineretului în spi
ritul concepției materialiste des
pre lume, să înarmeze tineretul 
împotriva oricăror manifestări 
ale ideologiei burgheze, îndeo
sebi împotriva manifestărilor na
țional ist-șovine, trebuie acorda
tă mai multă atenție purității i- 
deologice a învățămîntului poli
tic, îmbogățirii conținutului ac
tivității cultural-educative în 
scopul educării permanente a 
tineretului în spiritul patriotis
mului socialist și al internațio
nalismului proletar.

Luînd cuvîntul la închiderea 
discuțiilor pe marginea dării de 
seamă, tov. Domokoș ~ 
membru al ‘ * 

Geza, 
Biroului C.C. al 

U.T.M. a arătat că 
succesele obținute 
de comitetul regio
nal U.T.M., de or
ganizațiile U.T.M. 
se datoresc condu
cerii de către par
tid, grijii și drago
stei cu care s-au o- 
cupat organizațiile 

de creșterea și edu-

munca. Organizațiile 
U.T.M. din întreprin-

de partid 
carea tineretului.

Apreciind rezultatele obținute, 
vorbitorul a subliniat lipsurile 
ce s-au manifestat în acti
vitatea vechiului comitet re
gional și în munca organizațiilor 
U.T.M. din regiune. El a arătat 
că organizațiile U.T.M. trebuie 
să dea o mai mare atenție mo
bilizării tineretului la cunoaște
rea și participarea activă ia re
zolvarea problemelor concrete 
ale producției de la fiecare Ioc 
de muncă.

Brigăzile de tineret, a arătat 
vorbitorul, trebuie să devină co
lective de muncă fruntașe, co
lective puternice de educație a 
tineretului. Pentru aceasta în 
componența brigăzilor trebuie 
să fie atrași muncitori vîstnici 
cu bogată experiență de muncă 
care să îndrume, să învețe și 
să ajute pe tineri să-și îmbună
tățească 
de bază 
deri, din gospodării colective și 
de stat, din S.M T.-uri trebuie 
să se ocupe cu mai multă răs
pundere de generalizarea expe
rienței fruntașilor, de extinderea 
metodelor înaintate de muncă. 
Trebuie să se acorde mai mare 
atenție educării tinerilor colec
tiviști în spiritul răspunderii 
pentru proprietatea obștească, 
ridicării nivelului lor cultural și 
profesional.

De asemenea, a arătat tov. 
Domokoș Geza, organele și 
organizațiile U.T M din re
giune trebuie să-și intensi
fice manca de educație comunis
tă a tineretului

In acest scop trebuie intensi
ficată munca politică de masă 
cu ajutorul adunărilor generale 
U.TAl., al conferințelor, gazete
lor de perete, a posturilor ute
miste de control. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să ia atitudine 
combativă împotriva concepți
ilor mistice care se mai mani
festă Ia unii tineri, educînd 
tinerii în spiritul concepției ma
terialiste despre lume.

In încheiere vorbitorul a sub
liniat necesitatea ca organele și 
organizațiile U.T.M. din regiu
ne să-și îmbunătățească stilul 
de muncă să instruiască și să 
ajute mai activ și concret comi
tetele organizațiilor de 
U.T.M.

★
Conferința a ales noul comitet 

regional U.T.M., care în prima 
ședință plenară a ales în funcția 
de prim secretar pe tov. Kirâly 
Kâroly. De asemenea conferința 
a ales comisia regională de revi
zie și delegații la cel de-al III- 
lea Congres a| U.T.M.

AL. PINTEA 
ȘT. NECANIȚK1

La grădinița de copii a întreprinderii ieșene „Țesătura", micuții 
primesc o îngrijire cu adevărat maternă.
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Ce învățăm de la muncitorii vîrstnici
(Urmare din pag. l-a)

muncitorilor fruntași. După ce 
a terminat liceul a alergat să-și 
găsească o slujbă ușoară fără 
răspundere prea mare. S-a apu
cat de o muncă oarecare într-un 
birou. La început a mers cum a 
mers, dar după vreun an de zile 
munca pe care o făcea a început 
să-1 plictisească, a început să se 
simtă nemulțumit de el însuși.

Ar fi vrut să facă ceva bun, 
folositor tuturor și care să-1 pa
sioneze. Dar ce să facă? în că
minul în care locuia a făcut cu
noștință cu doi ingineri turbi- 
niști Discuțiile lor despre tur
bine au început să-l pasioneze. 
Inginerii i-au făcut cunoștință 
cu maistrul comunist Aurel Bon
teanu. Pe maistrul Bonteanu, 
Slavu l-a admirat din primul 
moment. A găsit la el opti
mism, prietenie și mai ales o 
mare pasiune pentru muncă. 
Deși Slavu era mult mai tînăr, 
maistrul 
cestuia 
început 
meserie.
mat un curs de calificare, Slavu 
cu ajutorul maistrului a intrat

comunist i-a acordat a- 
multă prietenie și a 
să-l ajute să învețe o 
Și așa. după ce a ur-

Vasile Dumitrei 
ministrului Afa- 
Nicolae Korcin* 
Ministerul Afa*

scrisorile de

Elevii Victor Costescu, Dumitru 
lorgoiu, Traiain Predescu și 
Aurelian Drăghici din anul I C 
de la Centrul școlar agricol din 
Craiova la o ora practică de 

lăcătușerie.

Foto: AGERPRES

• în cea de-a 6-a zi a cam
pionatelor europene de tenis de 
masă de la Zagreb au continuat 
probele de simplu și au început 
probele de dublu. Radu Negu- 
lescu s-a calificat pentru turul 
4 în proba de simplu bărbați, 
învingînd cu 3—0 pe belgianul 
Dugardin. O mare surpriză au 
produs jucătorii romîni Cobîrzan 
și Covaci care au eliminat în 
primul tur cu 3—0 perechea ma
ghiară Foeldi, Bubony. Ulterior 
ei au fost învinși însă cu 3—1 
dc jucătorii sovietici Saunoris și 
Paskiavicius. O altă surpriză a 
constituit-o eliminarea campioni
lor mondiali Stipek, Vihnanovski 
care au cedat cu 1—3 la Harri
son, Merrett. Cu succes au jucat 
în proba de dublu Angelica Ro
ze anu și Maria Alexandru. Ele 
au eliminat pe rînd cu 3—0 pe
rechile : Roland, Van Kampen 
(Belgia), Schmith, Lidel (R. P. 
Polonă) și Mossoczi (R. P. Un
gară), Pitică (R.P.R.).

• Pe terenurile „Progresul" 
din Capitală a început vineri 
întâlnirea prietenească de tenis 
de timp dintre echipele mascu
line ale R.P. Romîne și R. Ce
hoslovace. După prima zi, sco
rul este 1—1: Gheorghe Viziru 
l-a învins pe Korda cu 6—1, 
6—1, 4—6. 6—0, în timp ce Ja- 
vorski l-a întrecut pe tânărul ju
cător romîn Tiriac cu 6—-4, 4—6, 
6—3, 7—5.’

Întâlnirea continuă astăzi după- 
amiază.

( Agerpres)

în hala nouă să lucreze la sec
torul subansamble al turbinei. 
Firește că ajutorul maistrului 
n-a încetat și astăzi tînărul nos
tru a început să devină un alt 
om. Ga meseriaș este socotit 
printre cei buni.

— Mă simt mîndru de, munca 
pe care o fac și am sentimentul 
că sînt acum mai folositor to
varășilor mei, combinatului. Am 
învățat de la comuniști să iubesc 
munca, uzina; datorită lor mă 
simt acum de nedespărțit de 
muncă. Am plecat pe un drum 
bun și n-am să mă opresc. Do
resc să mă perfecționez și să 
ajung și eu maistru ca tovarășul 
Bonteanu.

De la comuniști, de la munci
torii fruntași, tinerii au învățat 
să nu se mulțumească niciodată 
cu ceea ce realizează și să caute 
mereu să-și perfecționeze munca. 
Și pentru aceasta, pentru a fi în 
ritm cu tehnica, cu viața în ge
neral, trebuie să învețe neconte
nit.

în toamna trecută, în organi
zația U.T.M. s-a discutat despre 
învățămîntul mediu seral și posi
bilitățile nenumărate pentru în
vățătură create prin noua Ho- 
tărîre a partidului. Mulți din-

Noi descoperiri arheologice 
în regiunea Constanfa

Colectivul Muzeului arheologic 
„V asile Pîrvan" din Constanța 
desfășoară o intensă activitate în 
vederea îmbogățirii patrimoniu
lui cultural cd țării cu noi va
lori muzeistice. In această mun
că, cercetătorii muzeului sînt 
ajutați îndeaproape de oamenii 
muncii din regiunea Constanța. 
Sub îndrumarea organelor de 
partid și de stat, numeroși mun
citori, tehnicieni, colectiviști au 
contribuit la salvarea și valori
ficarea unor monumente de mare 
însemnătate pentru istoria po
porului nostru. Printre descope
ririle făcute se numără marele 
edificiu cu mozaic din Piața i 
Ovidiu, mormintele romane din 
strada Cuza Vodă, descoperirile 
de la Bevlic.

Recent, colectivul muzeului a

Consiliul de Miniștri a apro
bat Acordul Comercial, Acordul 
de Plă(i și Proiocoiul Financiar 
intre Guvernul R. P. Romine și 
Guvernul 
semnate la

Regatului Suediei, 
București,

★
Marii Adunări Na-Prezidiul 

ționale a hotărît, printr-un de
cret, aderarea R. P. Romîne la 
Convenția privitoare Ia expozi
țiile internaționale și la Proto
colul asupra modificării acestei 
Convenții.

★
Vineri dimineața, la Institutul 

de igienă și sănătate publică al 
R. P. Romîne au început lucră
rile simpozionului cu tema 
„Problemele de salubritate le
gate de îndepărtarea rezidiilor 
solide".

tre noi, ne povestește Matei Lu- 
cuță, își puneau problema să se 
înscrie la cursul seral, dar încă 
nimeni nu se hotărîse. Ba unii 
dintre noi ne văicăream că o să 
fie greu să și muncești, să și 
înveți și că mai bine ar fi să 
nu ne înscriem la școala serală. 
A intervenit atunci un fapt Mai
ștrii noștri, comuniștii Ion Aibu 
și Benko Gheorghe, ne-au che
mat la o discuție. Am vorbit 
despre progresele din tehnică, 
despre perfecționările ce se vor 
aduce procesului de producție 
în combinatul nostru etc. „Cu
noștințele actuale nu vor mai 
fi suficiente mîirie, ne-au spus 
maiștrii noștri — și deci nu vom 
mai putea face față la fel de bi
ne sarcinilor pe care ni le pune 
în față procesul de producție. De 
aceea trebuie să învățăm con
tinuu, să ținem pasul cu tehnica. 
Noi sîntem mai în vîrstă, avem 
familii și uite, tot învățăm“. Tu
turor ne-a fost rușine. Pe 
maistrul Albu îl vedeam adesea 
cu cărți sub braț și printre căr
țile tehnice își făceau loc și cele 
de literatură. Și noi să ne 
plîngem că n-o să mai avem 
timp să învățăm!.., Celălalt to
varăș, comunistul Benkot a în- 

descoperit noi monumente de 
mare valoare, care dau posibili
tatea cercetătorilor de istorie 
veche să aducă contribuții în
semnate la mai buna cunoaștere 
a trecutului îndepărtat al acestei 
regiuni și al țării noastre. Ast
fel, în comuna Ostrov au fost 
găsite două coifuri de paradă, de 
o mare valoare arheologică. După 
finețea execuției și bogăția de
corației lor artistice, aceste 
coifuri datează probabil din e- 
poca elenistică, poate de la sfîr- 
șitid secolului al 111-lea î.e.n. 
sau începutul secolului al 11-lea 
î.e.n. Se crede că ele au aparți
nut unui șef geto-daeic din Do- 
brogea, adică a unui reprezen
tant al aristocrației militare lo
cale, care aprecia în special ar
mele și podoabele grecești. Și 
din acest punct de vedere, so
cial-economic, coifurile descope-

La lucrări participă numeroși 
medici igieniști, ingineri și teh
nicieni din serviciile de salu
britate, delegați ai unor insti
tuții și întreprinderi din țară.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. Ilie Ardelea- 
nu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romine, directo
rul Institutului de igienă și să
nătate publică al R.P.R.

Au fost prezentate apoi co
municări științifice de speciali
tate.

Lucrările simpozionului con
tinuă .

★

Teatrul de Stat de Operetă a 
prezentat vineri seara, în cins. 
tea celei dc-a 15-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub iugul 
fascist, premiera operetei «Vițe- 
luțul tărcat" de compozitorul 
maghiar Otto Vincze. Direcția 
de scenă aparține lui Barbu Du
mitrescu, iar conducerea muzica
lă lui Mircea Icnescu. Scenogra
fia este semnată de Doria Voi- 
nescu; coregrafia — Oleg Da- 
.novschi. In rdunie principale 
apar: Nae Roman. Maria Wau- 
vrina, Mazica Munteami, .Mircea 
Ne mens, .Mioara Adam, Petre 
Valentin și alții.

*
francez Samson 

susținut Tineri seara
Pianiștii

Franțois a ____________
în sala Ateneului R. P. RonUr.e 
cel de-al doilea recital extraor
dinar în Capitală. Programul 
concertului a cuprins lucrări de 
Liszt, Debussy și Ghopin.

Angajam ingineri construc
tori, ingineri electrotehnici, 
ingineri mecanici, ingineri 
instalatori, maiștri construc
tori și maiștri de montaj cu 

pregătire.

ceput în toamna anului 1959 să 
învețe la un nou curs. Firește 
n-am mai stat nici noi pe gîn- 
duri și ne-am înscris la școala 
medie serală. Acum din atelie
rul nostru 7 tineri merg regulat 
la școala medie serală. Și nu
mărul acestora va spori la 
toamnă.

...Din astfel de exemple din 
munca tinerilor, Comitetul 
UT.M. al secției Hala nouă 
a reținut pentru activitatea 
sa de viitor cîteva conclu
zii. !n munca sa de educație 
comunistă a tineretului, organi
zația U.T.M. va folosi mai te
meinic ajutorul pe care-1 dau 
tovarășii mai în vîrstă. In adu
nări generale, în consfătuiri vor 
fi invitați să vorbească comu
niști, muncitori fruntași. In bri
găzile de tineret vor mai fi in
vitați și alți comuniști și munci
tori cu bogată experiență de 
muncă. Tinerii vor fi îndemnați 
să fie mereu în preajma acestor 
oameni, să învețe și mai mult de 
la ei ce înseamnă să fii un mun
citor cu răspundere personală 
față de ceea ce faci, pentru a 
căpăta trăsăturile muncitorului 
de tip socialist

La 8 aprilie tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne, a primit pe dl. Abdul 
Hakim Shahalami, trimis extra-- 
ordinar și ministru plenipotenr 
țiar al Afganistanului în Repu
blica Populară Romînă, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

La solemnitate au participat 
tovarășii : Gheorghe Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii Adu^ 
nări Naționale, 
seu, adjunct al 
cerilor Externe, 
ski, director’ în 
cerilor Externe, Nicu Șerban, di
rector ad-interim al Protocolu
lui Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ion Vrabie, directorul

rite lingă Dunăre permit o mai 
justă apreciere a dezvoltării so
cietății băștinașe din vremea an
terioară cuceririi romane.

O importantă descoperire ar
heologică a fost făcută în comu
na Cumpăna, raionul Negru Vo
dă. Aici cercetătorii muzeului au 
găsit un „cadran solar" de mar
mură, care se adaugi celor două 
exemplare descoperite la Istria. 
Cu ajutorul lui se va putea stu
dia pe baze noi această categorie 
de monumente puțin cunoscute.

Ministerul Invătămîntului și 
Culturii a oferit vineri după-a- 
miază la Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, un cocktail în cinstea 
colectivului Filarmonicii de Stat 
din Sofia, care întreprinde un 
turneu în țara noastră.

Au participat C. Prisnea, ad
junct al ministrului Invătămîn- 
tului și Culturii, artistul poporu
lui George Georgescu, directorul 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“, Ion Dumitrescu, prim- 
secretar al Uniunii Compozitori
lor, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai 
O.S.T.A.. dirijori, artiști instru
mentiști și alți oameni de artă.

Au luat parte membrii Filar
monicii de Stat din Sofia, în 
frunte cu directorul Filarmoni
cii, Stoian Staianov-lvanov și 
dirijorul Constantin Iliev.

Instructorul...
(Urmare din pag. l-a)

prin intermediul activului pio
nieresc. Așadar, cea mai mare a- 
te nț ie la alegerea pionierilor în 
activ și-. la îndrumarea lor, 
daci vrem gă avem garanția des- 
fășarării unei activități bogate.

— Eu, care nu prea am ținut 
seama de această cerință — își 
amintește tovarășul Mihai Ta- 
che, instructor de detașament — 
am intrat odată intr-un impas 
destul de greu. Datorită unor 
motive obiective fusesem nevoit, 
intr-o perioadă, sâ vin mai rar 
pe la școala. In lipsa mea activi
tatea din detașament lincezea. Nu 
știam ce să fac. M-am dus la to
varășa instructoare superioară fi 
i-am cerut sfatul. ,jCe fel de 
pionieri ai în activ m-a întrebat 
dînsa direct ? Sînt ei cei mai 
buni copii ? Au destulă autori
tate ? Dar președinta detașamen
tului?. Am organizat îndată în 
grupe adunări de analiză a 
muncii și... s-a dovedit cd tova
rășa Zamfir avea dreptate : pio
nierii din activ — (unii) au fost 
cel mai mult criticați. Unii pio
nieri din activ nu constituiau 
exentple pentru ceilalți, nici la 
învățătură și nici în ce privește 
comportarea și, ca atare, nici 
autoritate nu puteau să aibă. Au 
fost schimbați și de atunci mun
ca merge bine.

Dar instructorul superior tre
buie să vegheze și asupra con
duitei instructorilor de detașa
ment. Se știe doar că instructorii 
de detașament sînt pentru pio- 

Io secția podoabe din masa plastica eUn‘grup de tineri de la secția podoabe din masă plastică e 
Cooperativei „Arta populară", di scutind asupra unor noi modele.

Cancelariei Prezidiului Marii A« 
dunări Naționale.

în cuvîntarea »a, dl. Ahdul 
Hakim Shahalami a transmis gu
vernului și poporului romîn mw 
sajul de prietenie din partea re
gelui și a poporului afgan. Mi«: 
nistrul afgan a subliniat de ase
menea dorința sa de a contribui 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Populară Romînă și 
Afganistan.

în răspunsul său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a mulțumit 
pentru mesajul de prietenie și a 
rugat să transmită din partea 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, guvernului și poporului 
romîn, cele mai calde urări penJ 
tru prosperitatea Afganistanului.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a avut 
eu ministrul Afganistanului, dl. 
Abdul Hakim Shahalami, o con
vorbire prietenească.

w

:1

Primirea ministrului 
Afganistanului 

de către ministrul 
Afacerilor Externe 

al R. P. Romine

îi

Vineri 8 aprilie a.c., ministrul ' 
Afacerilor Externe al R.P. Ro
mîne, Avram Bunaciu, a primit 
în audiență pe trimisul extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Afganistanului la București, 
Abdul Hakim Shahalami, în le- 
gătură cu prezentarea scrisorilor, 
de acreditare.

Au fost de față Ivan Spasov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la București, 
și alți membri ai ambasadei.

Printre invitați se aflau diri
jorul sovietic O. Dimitriadi, ar
tist al poporului din U.R.S.S-, 
precum și compozitorii bulgari 
Filip Cutev, Liubomir Pipcov și 
Ștefan Remencov, oaspeți ai ță
rii noastre.

*
Filarmonica de Stat din So

fia își încheie sîmbătă turneul 
întreprins în țara noastră.

Cu acest prilej, cunoscuta for
mație simfonică bulgară oferă 
un concert extraordinar pentru 
oamenii de muzică din Capitală. 
Concertul va avea loc în sala 
Ateneului R. P. Romîne în ziua 
de 9 aprilie la ora 15,30-

(Agerpres)

instructorilor

I-am 
in- 
am

nieri cele mai apropiate modele* ■ 
Fiecare pionier tinde să-și imite 
instructorul.

— Odată — ne spune tovară
șa Rădița Zamfir — venise ca 
instructoare de detașament o tâ
nără, Florica Badea, din orgoni- 
zația U.TM. de cartier. Nu știu 
dacă se pricepea să muncească 
cu copiii, dar aspectul ei exterior 
nu mi-a plăcut de loc. Nici pio
nierilor nu le-a plăcut. Venea, 
îmbrăcată cam indecent, se piep
tăna fistichiu... Parcă era o dom-' 
nișoară de pension nu o tânără 
chemată să educe copiii, 
convocat imediat pe toți 
structorii de detașament și 
pus-o în discuție. I-am arătat că 
simplitatea șade mai bine unei 
fete și că astfel va reuși să și-i 
apropie mai mult pe copii. Ea 
n-a vrut să asculte sfatul nostru 
și, bineînțeles, a trebuit să ne 
lipsim de sprijinul ei. Cred că 
am procedat corect — în orice 
caz în interesul educației pe care 
avem datoria s-o facem pionieri
lor.

Toate acestea ne demonstrează 
că instructorul superior trebuie 
să fie față de instructorii de de
tașament, mai ales față de cei. 
antrenați pentru prima dată în- 
tr-o asemenea activitate, un frate, 
mai mare, un sfătuitor perma
nent. Numai așa vom reuși să le 
organizăm pionierilor o activita
te cu un puternic conținut edu
cativ dar și atractivă și interesan
tă, plină de romantism, de ca,re 
să-și amintească cu plăcere toată 
viața ca de cei mai frumoși ani 
ai copilăriei.

I



Din însărcinarea delegațiilor țărilor socialiste 
șeful delegației sovietice a prezentat la Geneva

Proiectul de principii fundamentale 
ale tratatului de dezarmare generală

și totală
GENEVA 8 (Agerpres).— Co

respondentă specială :
In ședința de vineri a Comi

tetului celor 10 state pentru de
zarmare șeful delegației ameri
cane F. Eaton a luat cuvîntul a- 
firmîfld că „esența negocierilor 
din comitet este concilierea pune, 
telor de vedere**. Cu toate aces
tea, cînd s-a referit la aspectele 
concrete ale problemelor dezar- 
mării, vorbitorul a revenit la 
pozițiile îndeobște cunoscute din 
ultimele discuții.

Din însărcinarea delegațiilor 
țărilor socialiste șeful delegației 
sovietice, V. A. Zorin, a prezen
tat PROIECTUL DE PRINCIPII 
FUNDAMENTALE ALE TRA.

Guvernele statelor membre 
celor zece state pentru dezarmare, călăuzite de 
rezoluția celei de-a 14-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 20 noiembrie 1959 „Cu pri
vire la dezarmarea generală și totală", adoptă 
ca o sarcină concretă urgentă înfăptuirea de
zarmării generale și totale a tuturor statelor pe 
baza următoare’or principii în virtutea cărora 
trebuie elaborat tratatul ou privire la dezarmarea 
generală și totală:

1. Dezarmarea generală și totală cuprinde des
ființarea tuturor forțelor armate, lichidarea tu
turor armamentelor, încetarea producției de răz
boi de toate tipurile, lichidarea tuturor bazelor 
de pe teritorii străine, retragerea de pe aceste 
teritorii a trupelor străine și demobilizarea lor, in
terzicerea arme or nucleare, chimice, bactenolo- 
gice și a armelor rachetă, încetarea producerii 
acestor arme și distrugerea stocurilor lor, des
ființarea organelor și instituțiilor destinate unor 
scopuri militare in cadrul statelor (a statelor 
majore, ministerelor de război și a organdor 
locale ale acesto-a), interzicerea pregătirii mi
litare, lichidarea instituțiilor de învățâmînt mi i- 
tar și încetarea cheltuirii mijloacelor in scopuri 
militare.

2. Dezarmarea generală și totali se efectuează 
pe etape intr-o ordine staWi’â de cornet acord 
și se încheie într-un termen fixat ai strictețe— 
în patru ani.

3. Indepi ni rea tuturor măsurilor prevăzute de 
programul dezar-râri generale și totale se efec
tuează sub un control internațional. *î cărui vo
lum trebuie sâ corespundă votamului și car ic
terului măsurilor de dezarmare jnUptzrte H fie
care etapă. Pentru orga-iza-ea contruiuiw p 
inspecției asupra dezarmării se imai- c «■ »r-

TATULUl 
GENERALA

de

SCt«

fost deschis! de
Ghanei, Kwame 

a arătat că a-

masă din în-

La Accra

I
Portjcnl preg&ndu-M tootnteo unei ooe-cțH » opera pictorului Indonezian Dullah. (Din colec

ția de tablouri eporț'ntod președintelui Indoneziei, Sukomo).

Conferința pentru pacea 
și securitatea Africii

M. Olimpios: întâlnirea de la București 
a tineretului și studenților din regiune* 

Balcanilor și Mării Adriatice — 
un pas înainte spre întărirea păcii

lor din regiunea Balcaniloi 
și Mării Adriatice sînt docu 
mente de mare însemnătate 
Aceasta constituie încă un pai 
pozitiv înainte spre întărire* 
picii. Chemarea întâlnirii d< 
la București înflăcărează ini 
mile noastre, inimile tineri 
lor și tinerelor din insula 
Cipru în lupta pentru pac» 
și fericirea poporului no. 
Siru*.

NICOSIA 8 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat zia
rului „Telegraphos", M. O. 
lini pios, conducătorul delega
ției cipriote, care a partici
pat la întîlnirea de la Bu
curești a tineretului și stu- 
denților din regiunea Balca
nilor și Mării Adriatice, a 
subliniat că „hotăririlc în- 
tîlnirii, precum și apelul a- 
dresat tineretului și guverne

ACCRA 8 (Agerpres). — La 
7 aprilie a început la Acera con
ferința pentTu pacea și securita
tea Africii la care participă re
prezentanții guvernelor țârilor 
independente din Africa Șî ai or
ganizațiilor de 
treaga Africă.

Conierința a 
către premierul 
Nkrumah, care ___________ __
ceasta conferință are loc în con
dițiile în care a început „sfîrși- 
tul supremației și dominației 
străine fo Africa’.

El a subliniat apoi necesitatea

continuării luptei împotriva colo- 
nialismului și imperialismului 
„care mai fac ravagii în unele 
regiuni ale continentului nostru 
ca d® pildă. Algeria. Angola. 
Kenya. Ruanda Urundi, Nyassa- 
land și Uniunea Suda-fricană’.

Nkrumah și-a exprimat con
vingerea fermă că Africa va fi 
cit de curînd „curățată de orice 
f?rmă de colonialism’, deoarece 
lupta de eliberare națională din 
Arica a luat în ultima vreme 
o amploare uriașă, capabilă să 
ardă „pînă la cemișe ultimele 
rămășițe ale colonialismului".

BRUXELLES 8 (Agerpres).- 
Recent, la Bruxelles, a fost 

constituit grupul parlamentar 
belgia no-romîn, care cuprinde 
circa 50 de deputați ți senatori, 
reprezentanți ai tuturor partide
lor politice din parlamentul bel
gian.

In ședința din 5 aprilie a 
grupului parlamentar belgiano- 
romin, a fosț ales comitetul de 
conducere cu următoarea comp> 
nență: președinte E. Machtens, 
senator socialist primar de Mo
lenbeek, vicepreședinți: Verse, 
senator din partea Partidului so
cial creștin; A. Buisseret, sena
tor'liberal, primar de Liăge, Mu- 
lin — deputat comunist; secretar 
al Comitetului a fost ales de
putatul socialist F. Guillaume, 
iar trezorier deputatul socialist 
L. Hicquet

Printre membrii comitetului 
sini: F. Brunfaut, deputat socia
list, vicepreședinte al Camerei 
Dep.itaților: doamna J. E. Van- 
develde, senator socialist; A. E. 
Demyter, deputat liberal; J. Gel
dof, deputat socialist, secretar 
general al sindicatelor din trans
porturi etc.

Congresul U.
HAVANA 8 (Agerpres). — 

La Havana continuă lucrările 
celui de al IV-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Socialist 
din Cuba. în cuvîntările lor 
delegații la congres au subli
niat că tinerii socialiști, ca 
și întregul tineret progresist 
din Cuba, sînt ferm, holăriți 
să-și consacre toate forțele lor 
apărării și dezvoltării conti
nue a revoluției. Ei au vorbit 
despre necesitatea întăririi u- 
nituții tinerilor cubani care 
apără și sprijină in mod ac
tiv revoluția, despre impor
tanța creării unei organizații 
unice a tinerilor revoluțio
nari din Cuba.

Ramon Calcines, președin
tele Comitetului național 
executiv al Uniunii Tineretu
lui Socialist din Cuba, a spri
jinit în raportul său prezen
tat congresului această idee.

T. S. din Cuba
El a declarat că o astfel di 
organizație, avind ea program 
propriu programul revoluție. 

0 cabane, ar fi o organizație t 
adevăratei colaborări frățeșt 
a tinerilor revoluționari, ai 
contribui la o mai strînsă co 
laborare a lor.

Iaz congres au luat cuvîntnd 
reprezentanții organizațiiloi 
de tineret frățești din Uniu 
nea Sovietică, China, Canadt 
și multe alte țări din lume 
V. I. Drozdenko, conducăto
rul delegației sovietice, prim 
secretar al C.C. al U.T.C.l 
din Ucraina, și-a exprimai 
speranța că legăturile de prie 
tenie și contactele între tine
retul Uniunii Sovietice și ti
nerelul cuban se vor întări și 
dezvolta, vor servi cauzei u- 
nei și mai strînse apropieri c 
popoarelor celor două țări.

Mesajul
lui N. S.

DE DEZARMARE 
. Șl TOTALA.

In declarația făcută cu acest 
prilej șe arata că în cursul exa- 

. minării timp de patru săptămîni 
a problemelor dezarmării ge
nerale și totale, pozițiile delega
țiilor nu s-au apropiat încă în 
măsură suficientă peîitru ca ele 
să poată să treacă de pe acum 
la elaborarea prevederilor con
crete ale tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
Totuși, subliniază declarația, 
după părerea noastră, s-a reali
zat o anumită înțelegere în mai 
multe probleme importante.

Pornind de la această premi
să, se spune în declarație, dele-

gan internațional de control, ținîndu-se seama de 
toate statele, care va funcționa pe baza unei 
prevederi speciale ce va face parte integrantă 
a tratatului de dezarmare.

4. După desăvîrșirea dezarmării generale și 
totale, la dispoziția statelor vor rămine numai 
contingente de poliție (miliție) strict limitate, 
stabilite de comun acord pentru Jiecare țară, în
zestrate cu arme ușoare de infanterie și desti
nate exclusiv menținerii ordinii interne și apă- 
rării securității personale a cetățenilor.

5. înfăptuirea de către state a programului 
de dezarmare generală și totală nu poate fi în
trerupt sau pus In legătură cu îndeplinirea vre
unor condiții neprevăzute de tratat

In cazul încercărilor din partea unui stat sau 
altuia de a eluda și încălca tratatul cu privire 
la dezarmarea generală și totală, problema unei 
asemenea încălcări urmează să he examinată de 
urgență de către Consiliul de Securitate și Adu
narea Generală a O.N.U. penrv adopwea de 
măsuri impotnva infractorului pe baza prevede
rilor Cartei O.N.U.

Guvernele sterefor membre aie ComrtetaJji ce
lor zece state pectr. dezarmare isi expnmă coo- 
v.ngerea că înfăptuirea dezarmării generate șâ 
to rale in cocfomuiate cu pnudpuie s^s-mențio- 
nate ar iritară pentra isdeaam primejdm de 
război și ar ssăgara om^airu o pace ira.nxă 
iacă iu trenai riețâ atuutei gevrațu.

Ca • aefiaute de hruâvmuță ia scopul creări 
creadițtar afooate peitera m^ererea cri mai 
grabcDCă a trata tatei ca prmre ta dezarmarea 
geaeraU p totală scatete me atee ate Cawlere- 
hl care ison de arme T»c3ez-e. deda*! h 

că de a jcusp. parate a-
eetfe arzz.

grațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Poloniei, Romîniei și Uniunii So- 
vietice au ajuns la concluzia că 
pentru ca lucrările Comitetului 
să progreseze pe calea spre a- 
tingerea obiectivului fixat în re
zoluția Adunării Generale a 
O.N.U. din 20 noiembrie 1959, 
este necesar să se treacă la for
mularea principiilor fundamenta
le ale dezarmării generale și to
tale, pe baza cărora trebuie ela. 
borat tratatul cu privire la de
zarmarea generală și totală.

In documentul „principiile 
fundamentale ale dezarmării ge
nerale și totale", se spune :

ale Comitetului

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite :

Președintele Consiliului 
Miniștri al UJLS&, N. S. Hruș- 
eiov, a adresat președintelui 
Conferinței extraordinare a gu- 
rerneior și organizațiilor ob
ștești din țările Africii, care se 
desfășoară la Acera, nn mesaj 
de salut în care urează mari 
mecese în rezolvarea probleme
lor care se afla în fața confe
ritei.

Uniunea Sovietici, se apune 
în mesaj, ca prieten sincer al 
pape ardor africane, urmărește 
cw adincă simpatie lupta lor 
ewejoasâ împotriva jugului co- 
1—ial pentru libertatea și intle- 
peadeuța lor naționala, pentru

Hrușcioo
consolidarea păcii și securității 
în Africa. Oamenii sovietici a- 
preciază și sprijină deplin nă
zuința popoarelor africane de 
a transforma continentul african 
într-o zoDă a păcii, denuclearii

Mari manifestații 
țărănești în Franța

Sosirea președintelui Sukarno 
la Soția

efxturf.e depuse de forțele hi- 
b '.tare de pace în interesul re- 
: Tir., celor mai importante 
Țra&ese ca interzicerea tuturor 
țipe-idelor cu arma nucleară 
> dezarmarea pot duce la ins- 
xacrirea unei păci îndelungate 

uga lume.

PARIS 8 (Agerpres). — Du
pă cum transmite Agenția Fran
ce Ptesse. în ziua de 7 aprilie, 
In peste 21 de orașe din dife
rite regiuni ale Franței au avut 
loc mari manifestații țărănești, 
la care după cum relatează a- 
genția, au participat aproxima
tiv 350.000 de agricultori.

Agenția France Presse infor
mează că in localitatea Sens 
departamentul Yonne, care se 
află la aproximativ 100 km. de 
Paris, poliția a Încercat să Îm
prăștie pe manifestanți arunetnd 
grenade lacrimogene. Au avut 
loc ciocniri, pe care agenția ci
tată le califică drept ..serioase-.

Clasa muncitoare franceză 
sprijină revendicările țăranilor 
care luptă pentru îmbunătățirea 
situației lor.

Crincena exploatare a copiilor 
în Germania Occidentală

BONN 8( Agerpres). — 
Ziarul „Metall", organ al 
Sindicatului metalurgiștilor 
vestgermani, scrie despre ex
ploatarea crincena a muncii 
copiilor în întreprinderile 
din Germania Occidentală. La 
una din fabricile din Unsle
ben (Bavaria)" lucrează 20 
de copii în vîrstă de 10—14 
ani. Uneori ziua de lucru 
în fabrică durează pînă la 
ora 10 seara. Capiii primesc 
pentru munca lor un salariu 
derizoriu — în total 40 de 
pfenigi pe oră. Aceasta re
prezintă de citeva ori mai 
puțin decît salariul unui

muncitor adult. Femeile pri- 
mese pentru munca lor nu
mai 80 pfenigi, sau cel mull 
o marcă pe oră. Adolescenții 
și femeile lucrează în fabrică 
pînă la 14 ore pe zi. Toate 
aceste fapte au fost confir
mate de Walter Stein, mini
strul Muncii al Bavariei.

Ziarul citează numeroase 
afte exemple de exploatare 
a muncii copiilor în diferiți 
întreprinderi din Germania 
Occidentală. Ziarul cere a- 
doptarea de urgență a unei 
noi legi cu privire la ocro
tirea muncii copiilor și tine* 
rilor.

inspecției asupra dezarmării se

După ce V. A- Zorin a ficat 
cunoscute „principi '.e funda
mentale ale dezarmării genera
le și totale** reprezenta"-.: Fran
ței și S-U-A- au făcut scurte ob
servații. Ei au declarat ei in
tenționează să studieze cu aten
ție documentul prezentat dir 
In același timp au încercat să 
minimalizeze importanța lut

A. I. Mikoian a sosit 
in Irak

BAGDAD 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 aprilie 
a sosit la Bagdad pe bordul ți
nui avion „11-18" A 1. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Const i u- 
lui de Miniștri al U R.S.S., pen
tru a lua parte la deschidere* 
expoziției industriale sov etice.

Pe aeroportul de la Bagdad 
înadtul oaspete a fost -
nat de membri ai g-jremux-i 
irakian în frunte cu primul nu- 
nistru Kassem, de alte per so-1- 
lități politice, ofițeri superiori 
din armat* irakiană, reprezen
tanți ai corpului diplomatic, per
sonalul Ambasadei U.R.S.S. in 
Irak în frunte cu ambasadorul 
G. T. Zaițev, reprezentanți ai 
vieții publice din capitala Ira
kului. Pe tot parcursul de la 
aeroport pînă în oraș A. I. 
Mikoian a fost salutat de nJi 
de locuitori ai Bagdadului care 
scandau lozinci In dastea pne- 
teniei sovieto-irakiene.

Cuvintarea 
generalului de Gaulle 

in parlamentul 
englez

LONDRA 8 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, pre
ședintele Franței generalul ce 
Gaulle, care a făcut zijele aces
tea o vizită oficială în Ang'.ia, 
a luat cuvîntul în parlamentul 
englez. Franța considera, a spus 
între altele de Gaulle, că pacea 
‘„nu poate fi realizată daca in 
prealabil nu va fi lichidată tea
ma generală în fața unej^dis- 
trugeri pe neașteptate — iar a- 
cest lucru presupune limitarea 
armamentelor ambelor lagăre și 
controlul asupra acestor arma
mente- Franța dorește ca în pri
mul rînd să fie distruse depo
zitele de arme nucleare, să fie 
schimbată destinația întreprin
derilor care produc aceste ar
me. să fie trecute sub suprave
ghere comună rachetele și avi
oanele cu ajutorul cărora se pot 
efectua bombardamente cu ar
ma nucleară, precum și bazele 
fixe sau mobile de la care pot fi 
lansate aceste proiectile aducă
toare de moarte".

Ultima parte a cuvîntarii sale 
de Gaulle a consacrat-o apro
piatei conferințe la nivel înalt.

De Gaulle a declarat că 
Franța se pregătește pentru a- 
ceastă conferință „fără înfumu
rare, dîndu-și profund seama 
de ceea ce se pune în joc și 
nutrind o speranță rezonabilă**.
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0 nouă înscenare judiciară împotriva patrioților greci
Din nou trbuno'j» ■adnr dai 

Atone c devenit aceno pre-
ces cu o'npte ecouri la op “a 
publică. Impctrvc c 14 oe-c- 
c-cți g-ec-‘ c irte-Oct un
ptaces în cc-e ccuzcța nr. 1 
este o pretase octerOote de— 
spionaj. O imrjruire oe ea ease ■ 
tează prin origina?ecte ocr 
cere - a sa precum sub.-<3ză 
presa democsctâ greacă — ferai- 
zeozâ terenul unei ArecsTm po
litice. Nu-i des gw/ c ind»pcre 
că rolul de procure' b» proces 
i-a fost incredințct ha N ties 
Po'/h-cnopoulos cei ocre « ce- 
l.itrte de c e sec -«te ci trbana
lului m<Iricr La csr’r.t in tese- 
n?ță pe Gezos. Ac-- dL PoS- 
hronopou ios se răzbceșse dri 
nou cu edevond.

Caracterul de iasceacre oi 
procesului, pe cere- de-racscă 
energic cercurile de.-ocrr.ee 
din Grecia, reiese d - detoâ*-- 
roreo chior și c prireei'c- fee.-- 
țe. Z arul ate' on „Avguc po- 
blioot o om.p ă reiate re cu 
privire la modul în care $-c con
sumat prima zi c proces—-. Cu
pă ce sou ext cefe 47 pogei 
ele octutui oe acuzcre, cc mer- 
tor a cpărut in instanță Th. 
Rakidzis, ce mortor ol acuză-’. 
La oceste omen urle trebue 
însă să odâugăm și pe ceea 
că dumnea.'- este— d'rectcnJ 
poliției din Atena. Așa 
„imparțiabtotea" nici nu 
poate fi pusă in discuție, 
nul director al poliției 
și-a făcut din „mărturiile"
a doua profesiune) a ofkîr-at că 
Partidul Comunist din Grecia ar 
fl, chipurile, o agentură de 
ipionaji - insă cum a tată

incit 
rr*oi 

Dot- 
(cere 
iui o

Zcee gneceșt* e. -ecset de- 
pcz-M fi dm-ogu-
.-«e ce crs arjt oc as ocest 

So spe-- oteMt mo- 
awrae Ouoo ztarui «AvgrJ".

Stefencxa. cvooat al opârorif 
1 .-recoc pe -norter" de unde 
see că F s (anul din acuzaț) 
c m foriie socioiiste.

.Uortorui- ; Am fost •nfocmat
Stefa norii : Am datoria să 

conezez oceste informeții.
^4artoruT : Informați iie mele 

sir* coevc-ote.
Stefonokis : ’ Pentru mine este 

^oocceptoo4 din punct de ve
dere procedo-ol ca tribunalul să 
p-.ă seo^a de informațiile dv. 
Vă întreb de ce date dispuneți 
că Filinis a fost in țările de 
după „cortina de fier" deoarece 
e| reegă acest lucru...

„Martorul": Da, neegâ.
$: cu ccec sta polițistul trens- 

fo^at in martor devine mut In- 
co-’țit nu are ce răspunde—

«ego<itate). 
cunosc nici un

De unde știți câ 
eseu.-» pe Tzefro-

Din diferite infor-

informații, 
nu puteți

Skuriots il întreabă pe „mar
tor" : Dun moment ce nu ați 
descifrat cifrul găsit la Erithria- 
dis iar telegrafia statului major 
nu a recepționa* nici un semnal, 
cum ați ajuns ta concluzia că 
se transmiteau îndeosebi infor
mații militare ?

„Martorul": Am ajun* la con
cluzia oceasta deoarece nu pot 
sâ accept că partidul comunist 
a trimis în Grecia în alt scop 
cadre special selecționate.

Dea, nu dovezi, ci iarăși pre
supuneri I întrebat dacă cu
noaște un caz concret de spio-J

naj ai ocuzcțlor, ^nertoru!** 
afirmă că are „informații clare’ 
dar nu se referă la e'« ci la 
niște probe ’ndoelnce din pro
cese judecate mai de mult Di
rectorul poliției din Atena nu 
poate oferi c*tcevQ decît simple 
presupuneri și nu dovezi ma
teriale concludente. Nu poate 
oferi mai muM orie it s-C' zbate 
deoarece nu este cu putință să 
dovedești ceva 
oare e suficient 
liverne spre a _
meni ? Se va reedita cazul Gle- 
zos ? Vor fi din nou batjocorite 
adevărul și d-eptatea ?

Karasavas (avocat ol cpără
rii): Dețineți probe concrete că 
Avra Partsaiidu a recrutat femei 
în rețeaua de „spionaj** ?

„Martorul": Dețin, dor nu pot 
să vă spun care sint acestea.

Rețineți încă odată neputințe 
„martorului" de a-și jusbfko prin 
probe afirmațiile ! Strins cu ușa 
dl. polițist nu are ce răspunde... 
Regizorul înscenării nu se poete 
felicita pentru asemenea 
tori“.

Erithriadis : Guvernul a 
rat in parlament 
probe zdrobitoare. De 
le-a prezentat ?

„Martorul" : Eu nu fac 
rații.

Cită nevinovăție lipsită 
bilitate. Calomniatorul de 
sie nu face declarații 1

Participarea mea în 
și lupta mea 

germanilor sînt acte

inexistent. Dar 
să afirmi bc- 

cc-oo-'-c oc-

,mar

că

decta-

de a- 
profe-

Filinis :
organizația Epon 
Împotriva 
de spionaj, așg cum le-ați califi
cat In dosar ?

Președintele tribunalului s Nu 
răspundeți, domnule martor.

Polițistul-martor s-a încurcat 
In răspunsuri, ta unefe întrebări 
a preferat să tocă, iar alteori 
abia a fost scos din încurcătură 
de către președinte.

Presa democrată greacă re- 
marcă că a devenit limpede ca
racterul provocator al acestei 
mascarade judiciare. De altfel 
ce poete fi mai grăitor decît 
faptul că deși unii acuzați sînt 
arestați de 6 ani ei sint jude
cați abia acum ? 6 ani au tre
buit pentru a se emite niște 
presupuneri, a se fabrica acu
zații ce nu pot fi probate și a 
se căuta n-ste indivizi geta sâ-și 
vindâ conștiința* 6 ani au fost 
necesari pentru o se ajunge ta 
inrirt u rea că participa rea ta un 
cor greș mondial ol femeilor ar 
reprezenta un oct de spionaj. 
Ziarul poezia n „ Libero ti on “ 
scria cc „acuzațiile împotriva lor 
(a patroțiior greci) nu au mai 
multă consistență decit cele for
mulate împotriva lui Giezos", 
care precum inUeago omenire 
știe a fost condamnat pe 
nedrept

Procesul continuă. Opinia pu
blică d«n Grecia urmărește cu 
îngrijorare atentatele la adresa 
democrației pe care le pune in 
legătură cu întreg onsamblui si
tuației politice din această țară, 
cu încercările de a se abate a- 
tențta poporului grec de la pro
blemele esențiale prin diversiuni 
prost regizate. Partidul E.DA 
s-a adresat partidelor Uniunii 
democratice, liberal progresist, 
social-populist, liberal-democrat 
și altor partide și organizații 
politice printr-o notă in care su-

blintazâ câ acest proces a fost 
Inscenaț într-un moment în care 
pe plan internațional se contu
rează tot mai precis evoluția 
spre destindere iar pe plan in
tern guvernul grec trece printr-o 
perioada grea. Observatorii din 
Atena remarca câ noul proces 
este intentat și cu scopul de a 
lovi in forța principala a opo
ziției — partidul E.D.A., de a 
slăbi unitatea forțelor democra
tice. Cercurile democratice din 
Grecia cer în mod deosebit a- 
nutarea legii #5, lege ce sfi
dează grosolan drepturile de
mocratice. Avocații apărării au 
arătat de altfel neconstituționa- 
litatea procesului, incompetența 
tribunalului 
Mangakis a 
mele politice sint opuse păre
rilor grupării acuzaților. Dar nu 
sint in dilema aflindu-mâ aici ca 
sâ-i apar. Acești » 
fost și nici nu 
niciodată nu au 
considere greci".

Noul proces de 
provocat indignare 
de hotarele Greciei. Opinia pu
blică înțelege că întreaga masca
radă de la tribunalul militar din 
Atena este un nou atentat îm
potriva democrației în Grecia. 
Din diferite țări sosesc la Atena 
proteste energice ce cer să se 
pună capăt procesului, să se 
anuleze legea 375, să înceteze 
persecutarea patrioților greci. A- 
ceste cerințe sînt pe deplin justi
ficate.

militar. Avocatul 
spus : „Părerile

oameni nu au 
sint spioni și 
încetat să se

la Atena a 
și dincolo

E. O.
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Klaus Walter 
a fost pus 
In libertate

' BERLIN 8 (Agerpres). - 
La 7 aprilie tribunalul d 
Berlinul Occidental a pr 
nunțat sentința în „procesu 
tînărului patriot germa 
Klaus Walter, deferit just 
ției pentru motivul că s 
pronunțat împotriva fasc: 
mului și antisemitismuli 
Tribunalul l-a condamnat | 
Klaus Walter Ia două lu 
închisoare.

Dat fiind că termenul d 
tențiunii preventive a fo 
luat în considerare, Klai 
Walter a fost pus în libe 
fate.

Programul de cercel 
al celui de-al trei!

satelit artificial 
sovietic al Pămîntu 

a fost efectuat 
in întregime

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite : La 6 api 
1960 cel de-al treilea satelit 
tificial sovietic al Pămîntu 
lansat la 15 mai 1958, * in 
în păturile dense ale almosft 
și și-a încetat existența.

Satelitul a zburat 691 de 
și a străbătut în acest tiimj 
distanță de peste 448.000.1 
km.

Pe baza calculelor și în c 
fermitate cu datele privitoare 
ultimele observații efectuate 
emisfera vestică, satelitul și->a 
cetat existența pe cînd înconji 
pământul pentru a 10.037-a oi 
avind perioada de revoluție 
aproximativ 87 minute.

Programul proiectat de cei 
țări și măsurări a fost efectuat 
întregime.

MILANO, — Tn cadrul șed. 
ței din 7 aprilie a celui de 
V-lea Congres al Confederat 
Generale a Muncii din Italia 
luat cuvîntul tov. Gheorghe I 
loș, secretar al C.C.S. El a tra>i 
mis Congresului C.G.M. din I 
lîa Și muncitorilor italieni sa. 
tul Consiliului Central al Sin 
cutelor din R.P.R. și al da 
noastre muncitoare.

In cursul zilei de vineri < 
de-al V-lea Congres național 
C.G.M. din Italia și-a înche. 
lucrările

VARȘOVIA. - La 5 apri 
prof. D. Praporgescu. ambasac 
rul R. P. Rorrîne la Varșovia, 
vorbit studenților din capita 
R. P. Polone despre real iz ăr 
R. P. Romîne în domeniul înv 
țămtntului superior. La sfîrșil 
conferinței vorbitorul a ră&pu 
întrebărilor pnse de studenți.

BERLIN. — Ziarul „Neu 
Deutschland^ a publicai hotă 
rea plenarei C.C. al P.S.U. 
„Sporirea producției agricole 
dezvoltarea cooper olivelor agi 

i cole de producție". In hotărîre 
subliniază că la 31 martie 81 
la sută din suprafețele agricc 
aparțineau sectorului socialist 
agriculturii.

NEW YORK. - Agenția Ass 
dated Press anunță că la 7 i 
prilie la Cap© Canaveral o n 
chetă balistică americană de t 
,,Atlas“ a explodat pe rampa < 
lansare luît^i foc. Potrivit s 
genției explozia se datoreșfe un 
„deficiențe" de funcționare 
altă rachetă de același tip ‘a c: 
plodat la 11 mantie tot pe ramp 
de lansare.

ocrr.ee

