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ÎN CINSTEA Proletari din toate țările, unițl-vă!

CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL P.M.R

Angajamentele 
brigadierilor _ 
bucureșteni: 

25.000.000 lei 
economii

Alte G.A.S. și S.M.T. 
din țară se alătură 

chemării la întrecere

Răspunzînd chemării brigă- 
zildr din Orașul Stalin și ra- 
ionul Codlea, brigăzile de 
muncă patriotică din Capi
tală s-au angajat să realizeze 
in anul 1960 economii în 
valoare de 25.000.000 lei la 
următoarele obiective :

— Brigăzile de muncă pa
triotică vor munci la cons
trucția celor J0.500 aparta
mente ce vor fi date in fo
losință oamenilor muncii în 
anul I960 efectuînd diferite 
lucrări necalificate în așa fel 
incit din economiile realizate 
să se poată construi 120 a- 
partamente.

— Vor participa efectiv — 
prin executarea majorității 
lucrărilor necalificate la con
strucția a 8 școli cu 152 
clase.

— Participînd la lucrările 
edilitare ce vor avea loc in 
București in anul i960, bri
găzile de muncă patriotică 
vor lucra la săparea canale
lor pentru conductele de apă, 
și la montarea branșamente
lor necesare rețelei electrice.

— Tinerii vor sprijini Sfa
tul popular al Capitalei la 
construcția podurilor Panteli- 
mon și Bordei, lucrări ce vor 
fi terminate in anul acesta.

— Pentru înfrumusețarea 
Capitalei brigăzile de muncă 
patriotică vor lucra la ame
najarea și întreținerea spa
țiilor verzi, efectuînd un vo
lum de 121.900 m.p. săpături 
și nivelări.

— Prin acțiunile de mun
că patriotică, brigăzile vor 
participa la creșterea supra
feței arabile in comunele sub
ordonate Capitalei redind a- 
griculturii peste 3.250 ha. în 
raionul Stalin prin lucrări de 
ameliorare și 1.250 ha. în ra
ioanele Gh. Gheorghiu Dej și 
Grivița Roșie, iar la lucrările 
terasamentelor pentru indi- 
guiri vor efectua 79.000 m. 
cubi săpături.

— Participînd la acțiunile 
de colectare a metalelor 
vechi, in anul I960 brigăzile 
vor da oțelăriilor Reșiței și 
Hunedoarei cantitatea 
50.000 tone fier vechi.

întrecerea socialistă în cin
stea celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R-, lansată de cele patru 
gospodării agricole de stat și 
două stațiuni de mașini și trac
toare fruntașe- antrenează noi 
colective de muncă din secto
rul agricol de stat.

In urma propunerilor făcute 
in consfătuirile de producție, pe 
baza analizei condițiilor concre
te din fiecare unitate, muncito
rii, tehnicienii și inginerii din 25 
de gospodării agricole de stat și 
12 stațiuni de mașini și trac
toare din regiunile Constanta 
și Timișoara, au răspuns chemă
rii la întrecere socialistă și s au 
angajat să obțină noi succese in 
sporirea producției agricole și in 
reducerea prețului de cost. Ast
fel, din regiunea Constanța, au 
răspuns chemării G.A.S Donca 
Simo, Cobadin, Cocargeaua, far 
din regiunea Timișoara G.A.S. 
Utvinis. Banloc și Peciul Nou. 
Gospodăriile agricole de stat 
din aceste regiuni s au angajat 
să livreze peste plan in acest an 
7.914
rumb

tone grîu, 6.764 tone po- 
bcabe, peste 2 000 hl lap-

te. 224 tone carne, 6 224 kg 
lînă și alte produse, depășind 
beneficiile planificate cu
16.843.000 lei.

Stațiunile de mașini șl trac
toare Sibioara și Topraisar, din 
regiunea Constanța și Ciacova 
și Ortișoara, din regiunea Timi
șoara, răspunzînd chemării s-au 
angajat să depășească planul a- 
nua| de lucrări cu 73.130 hec
tare arătură normală și să rea
lizeze 4 194.000 lei economii ia 
cheltuielile de producție.

Angajamente asemănătoare 
și-au mai luat gospodăriile a- 
gricole de stat Stupina, Peștera. 
Țepeș Vodă. Fetești, Jegălia. 
Cernavodă, Murfat’ar, Nicolae 
Băkescu, Săcele din regiunea 
Constanța și Aradu Nou. Baraț- 
ca, Brabaț, JimboLa, Giarmata, 
Bulgăruș, Sînandrel, Ciala, Neu
dorf, Jamu Mart din regiunea 
Timișoara, precum și stațiunile 
de mașini și tractoare Cobadin, 
23 August, Castelu Hagieni, 
Dorobanțu. Valu lui Traian, Je- 
gălia. regiunea Constanța și 
Freidorf, regiunea Timișoara.

(Agerpres)

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria 11-anr. 3405 4 PAGINI — 20 BANI

de

Adunări eonsaorste 
zilei de 1 Mai

in viața și nn\c\
IIUIIIUIIII

Olimpiada de matematică 
a elevilor

Prin sporirea indicilor 
a agregatelor

nificate. In acțiunea pornită în 
aceste uzine pentru îmbunătăți
rea folosirii mașinilor, realiza
rea unor produse de calitate și 
la un preț de cost cît mai re
dus, sint fruntașe echipele con
duse de Lazăr Borcuteanu, Va- 
sile Dărăbuș și Vasile Len- 
deschi.

de utilizare
Uzinele „1 Mai** Baia 

în prima săptămină de 
măriți in* 

a agregate* 
la sută la secția 

la sută

La 
Mare, 
întrecere au fost 
clicii de utilizare 
lor cu 39,5 
convertizoare și cu 35.2 
în secția aglomerare. Ca urmare, 
muncitorii de aici au ’ 
o producție sporită cu 
tuieli mai mici dccit cele

și fizică
Duminică a început la Bucu

rești desfășurarea etapei finale a 
Olimpiadei de matematică și 
fizică pentru elevii școlilor me
dii, profesionale, pedagogice și 
tehnice de maiștri. Participă 
aproape 400 de elevi selecționați 
din cei peste 6.000 care s-au în
trecut la etapa regională.

Duminică dimineața, la 
cultatea de matematică și fizică 
a Universității „C. I. Parhon"* 
concurenții au dat lucrările seri-

Fa

se, iar luni dimineața—examene
le orale și probele practice de 
laborator.

In aceste zile elevii partici
pant la etapa finală a olimpia
dei vizitează, în orele libere, Mu
zeul de istorie a P.M.R. și Mu
zeul de Artă al R.P. Romine, 
Casa Scinteii, Palatul pionierilor, 
Grădina botanică și alte locuri 
din Capitală.

( A ger preș) i

tinerilor 
Oradea

\realizat 
i chel- 

pla- (Agerpres)

brigadierilorSuccese ale
din Orașul Stalin

Tinerii încadrați în brigăzile 
u temi sie de muncă patriotică 
din Orașul Stalin și raionul 
Codlea. care au chemat la între
cere in cinstea celui de-al 
Hl-lea Congres al P.M.R. tine
rii brigadieri din întreaga țară, 
au început să traducă in viață 
angajamentele luate- Muncind 
cu însuflețire sub lozinca „Să 
facem orașul și satul nostru 
mai curat, mai frumos, in 
întîmpinarea Congresului parti- 
dului*', tinerii de la Uzina nr. 2 
și de la grupul școlar profesio
nal „Steagul Roșu" din Orașul

in 
ore

Stalin au efectuat numai 
două zile aproape 1.000 
muncă voluntară la amenaja
rea parcului „Strungul*4* Prin 
munca patriotică a tinerilor de 
la Uzinele „Steagul Roșu 
„Ernst Tliălmann", „Partizanul 
Roșu" și alte’.e au fost săpați, 
într-o singură zi, 300 m.c. de 
pămint pe șantierul de hidroa
meliorații „Bela " “ **
găzile de muncă
Codlea, Tohan și 
scris în carnetele 
ore de muncă voluntară.

Breiner". firi- 
patriotică din 
Rîșnov au în- 
lor încă 2.500

în întrecere

Ajutor tovărășesc
în muncăA

Colectivul sectorului nostru — 
sectorul transformatori al Uzi
nei „Electroputere" Craiova, s-a 
angajat ca în cadrul întrecerii 
în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al P.M.R. să realizeze 
1.690.000 lei economii la prețul 
de cost, să construiască 6 trans
formatori din materiale economi
site și pe aceleași spații pro
ductive să sporească volumul 
producției cu circa 57 la sută. 
Biroul U.T.M. a stabilit un plan 
de măsuri concrete care să ducă 
la sporirea contribuției tineretu
lui din sector la îndeplinirea 
angajamentelor întregului co
lectiv. Printre altele, noi am 
stabilit să acordăm o atenție 
deosebită organizării întrajuto
rării în muncă, generalizării ex
perienței înaintate a fruntași
lor, în scopul ridicării muncii

fiecărui tînăr îa nivelul munci
torilor fruntași.

Este necesar să facem acest 
lucru cu atît mai mult cu cit 
mai avem în sector unii tineri 
care n-au ajuns încă să stăpî- 
nească bine meseria și cărora 
le-ar folosi foarte mult ajutorul 
tovarășilor lor cu o calificare 
superioară, mai experimentați- 
Tinerii cu o calificare mai sla
bă vor fi repartizați să lucre
ze pe lingă cei mai buni dintre 
muncitorii virstnici ai secției. 
Aceștia le vor arăta în perma
nență cum trebuie să-și organi
zeze lucrul, îi vor ajuta să se 
deprindă cu citirea desenelor, îi 
vor ajuta să capete dexteritatea 
de a lucra repede și cu precizie.

Principala 
rare pe care 
primele zile

formă de intrajuto 
o folosim încă din 
ale întrecerii este

ora tehnică a brigăzii. Aici, sub 
conducerea unui inginer, au loc 
în fiecare săptămină discuții a- 
mănunțite despre diferitele pro
bleme pe care le ridică munca 
noastră zilnică Fiecare tînăr iși 
spune părerea despre felul cum 
trebuie executată cutare sau cu
tare operație, este consultată li
teratura de specialitate, șe alege 
procedeu ’, cel mai bun și se fac 
apoi demonstrații practice. Ingi
nerii și muncitorii fruntași dau 
tinerilor explicații suplimen
tare. îi pun chiar să execute 
de probă o operație, in «Ș» 
fel ca atunci cind încep să lu
creze efectiv la respectivul pro
dus, să nu piardă timp, să nu 
rebuteze piesa, ci. dimpotrivă, să 
dea un produs de calitate și la 
un preț de cost cit mai scăzut.

Numeroase au fost cazurile 
GHEORGHE OPREA 

secretarul 
organizației de baza U.T.M. 

sectorul transformatori 
Uzina ^Electroputere'-Craiova

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada comunistului Simen Ion este fruntașă pe șantierul vii
torului cuptor Martin din Hunedoara. FotorepciIerul i-a surprins 
pe membrii brigăzii discutînd noiie căi pentru sporirea produc

tivității muncii.
Foto : P. POP

In aceste zile, mii de tineri 
din satele regiunii participă la 
acțiunea de curățare a pășuni
lor. la lucrările de pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare, la 
împăduriri etc. Numai in ulti
mele 3 săptămîni au fost cură
țate peste 20.000 ha. de pășuni, 
s-au executat lucrări de canali
zare, desecări, îndiguiri prin

Realizări ale 
din regiunea

care au fost redate agriculturii
300 ha. și au fost amenajate 
pentru irigat alte 260 ha. Cu 
sprijinul tinerilor au fost repa
rate peste 560 km. drumuri ra
ionale și regionale- In ultima 
vreme tinerii din regiunea Ora
dea au colectat pesie 1.100 
tone de fier vechi.

(Agerpres)

Utamista Despina Prisecaru, filatoare lq întreprinderea „Țesă
tura" din laș! este fruntașă în producție și~animatoare a acti

vității teatrale din fabrică.
Foto : P. PAVEL

Duminica s-au încheiat lucră
rile Conferinței pe țară a cercu
rilor științifice studențești.

Timp de două zile, in șase 
centre universitare ale țârii, au 
fost prezentate, pe 'penalități, 
peste 150 de lucrări reprezen- 
tînd cele mai valoroase reali
zări obținute de studenți in 
munca de cercetare științifică

anul universitardesfășurată în 
1959-1960.

Conferința a 
rea activității 
fice studențești 
cu precădere a problemelor le
gate de practica construcției so
ci a,ris'te"'dîn țara noastră.

Autorii celor mai bune lucrări 
au fost premiați sau evidențiați.

(Agerpres)

relevat orienta- 
cercurilor științi- 

spre rezolvarea

SPECTACOL FESTIV PREZENTAT 
DE FORMAȚIILE ARTISTICE STUDENȚEȘTI 

FRUNTAȘE PE CAPITALĂ

Lunî seara la Teatrul dc Op>- 
ră și Balet al R. P. Romine a 
avut loc un spectacol festiv pre
zentat de formațiile artistice stu
dențești fruntașe pe centrul uni
versitar București.

Și-au dat concursul corurile 
' Universității „C. 1. Parîr6n“, In. 
stltutului medico-farmaceutic, ln- 

' stitutului Agronomic și al Casei 
de cultură „Grigore Preoteasa",

precum și orchestra simfonică 
soliști ai Conservatorului „< 
prian Porumbescu44.

La spectacol au luat parte stu
denți fruntași, cadre didactice, 
activiști ai C.C. al U.T.M, 

(Agerpres)

î Și 
,Ci-

Luni au avut loc în întreprin
deri din Capitală -adunări ale 
muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor și funcționarilor consa
crate zilei de 1 Mai — Ziua 
solidarității' internaționale a oa
menilor muncii.

La Uzinele „Timpuri Noi“ în 
fata sutelor de muncitori întru
niți în sala de festivități, a 
vorbit Victor Vlădescu, prim-se- 
creiar al Comitetului raional 
T. Vladimirescu al P.M R. des
pre „însemnătatea zilei de 
1 Mai“.

Metalurgiștii de aici au în- 
tîmpinat Ziua internațională a 
celor ce muncesc cu rezultate 
bune în producție. In primul tri
mestru al anului planul la pro
ducția marfă a fost depășit cu 
7 la sută, productivitatea mun
cii a crescut cu 2,3 la sută, iar 
sarcina de reducere a prețului 
de cost a fost îndeplinită in 
proporție de 107 la sută. Pînă 
la 25 aprilie au fost făcute 73 
de propuneri de inovații din 
care 20 au fost aplicate aducînd 
o economie postcalculată în va
loare de peste 145-000 Iei.

A urmat un concert popular 
radiodifuzat, dat de orchestra 
de studio a Radioteleviziunâi, di
rijată de Constantin Bobescu cu 
un program din cîntecele și dan
surile popoarelor. Și-au dat con
cursul AÂagda lanculescu și Va
lentin Teodorian prim-soliști ai 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne.

Numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Uzinele „21 
Decembrie", care au participat 
la adunarea închinată aniversă
rii Zilei solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, au as
cultat conferința „Importanța 
zilei de 1 Mai" ținută de Jean 
Beiu, secretar al Comitetului ra
ional 23 August al P.M.R. Vor
bitorul a scos în evidență rea
lizările frumoase obținute de 
colectivul de muncă din între
prindere. Avîntați în întrecerea 
socialistă muncitorii Uzinelor 
„21 Decembrie14 au depășit pla
nul pe trimestrul I Ia produc
ția globală cu peste 20 la sutk. 
Productivitatea muncii pe fie
care muncitor a fost îndeplinită 
pe aceeași perioadă în propor
ție de 114 la sută, .obținîndu-se 
economii peste plan în valoare 
de 183.000 lei.

La adunarea de la Uzinele 
metalurgice „Grivița”, după ex
punerea despre semnificația zi
lei de 1 Mai. brigada de agita’ 
tie a prezentat un program ar
tistic.

(Agerpres)

Fanfara căminului culture! d*n comuna Tcpolovățu Mare, regiunea Timîșocra, ca-e a obținut 
premiul I pe țară la ai cincilea concurs a| artiștilor amatori este condusă și instruită de mai 

la caninul cul- 
de copii ci coJec- 
Foto : AGERPRES

mulți ani de țăranul colectivist Ion Peri. ‘ Sub îndrumarea 
turol din comună s-a organizat un curs de instrumentiști frecventat < 

tiviștilor.

i lui, 
de 29

w-Metoda" însâmînțârii
porumbului in... ședințe

Afară e soare. Cald. Pămîntul 
scoate aburi invizibili, ciocîrliile 
înalță imnuri primăverii aflată 
în toi. De citeva minute stau 
de vorbă despre problemele în- 
sămințirii cu cițiva tineri țărani 
muncitori din comuna Slobozia, 
raionul Giurgiu.
- Mai sint cumva pe la dum

neavoastră cite unii care mai lu
crează încă după metode înve
chite, care încep insămințatul 
porumbului cind zboară găinușa?

— Nu, îmi răspunde laconic 
unul dintre ei.

— Dar pe ce vreme ? 
înfloresc porumbarii ?

— Nici!
— Salcimii ?
— Cu atît mai mult !
— Atunci am ghicit, 

cintă cucul !
— Fugi tovarășe, de-aci. Cine 

.mai crede acum în asemenea su
perstiții ? !

— Asta înseamnă că 
nearoastri lotul este in 
cu însămi nțarea po
rumbului. Nici un 
fel de concepții. în
vechite, care spun 
că trebuie semănat 
tîrziu. pe la mijlocul lui mai, 
nu vă țin pe loc. Lucrați după 
știință.

— Da,

Cînd

Cind

Din problemele
lil erai urii pentru copii

opili îndrăgesc poezia, 
literatura încă înainte de 
a învăța să citească. Po

veștile, versurile sint pri
mele „porți fermecate*4 prin 
care micul cititor pornește 
pe aripile fanteziei, condus de 
scriitor, la explorarea universu
lui, începind să distingă ce e 
bine de ce e rău.

Prin ce opere au răspuns 
scriitori noștri setei de cunoaș
tere a copiilor, ce eroi le au 
oferit drept exemplu ? Către 
care aspecte ale realității noa
stre le-au îndreptat atenția ?

Poeziile pentru cei mici strîn- 
se in ,,Prisaca“ lui Tudor Ar- 
ghezi, în volumul de poezii de 
Otilia Cazimir sau „Poveștile 
bălții" de Mihu Dragomir, ofe
ră copiilor imagini captivante 
pentru înțelegerea tainelor u- 
niversului înconjurător, pentru 
indrăgirea naturii patriei.

Cicerone Theodorescu, pen
tru a surprinde frumusețea de
plină a vieții de astăzi a coDii- 
lor noștri, „făurarii de fru
musețe" cum ii numește el, dea- 
nănă. prin contrast, povestea 
tristă a fiilor de muncitori 
de la Grivița cărora în trecut

fiind îm-li se furase copilăria, 
băttîniți înainte de vreme, de 
griji și lipsuri. 7?

Preocupat să cultive de 
timpuriu în sufl'dtul •' copiilor 
respectul pentru munca crea
toare de valori, Marcel Br.es- 
lașu recurge la o * modalitate 
artistică ingenioasă,- de mare 
efect asupra copiilor : iși an
gajează eroul,; pe Bondocei, 
într o mare aventură-; îl poartă 
cu închipuirea ’prin lufrea .p'.ină 
de surprize și satisfacții a fie
cărei meserii. Concluzia : lui 
Bondocei îi vine greu să a'.ea- 
gă, ar vrea să învețe toate 
meseriile.

Poeziile înaripate, publicate 
în revistele pentru copii, de 
Mihai Beniuc, Dan Deșliu, Du
mitru Corbea, Eugen 
Nina Cassian. Dimes 
Victor Tulbure, Ion Brad, 
colae Tăutu și alții, 
patriei noastre sccialiste, 
tidului, eroilor căzuți în 
Hp eliberare de sub jugul 
ploatării, eroilor muncii, 
pionierești, dovedesc prin 
loarc-a lor că poezia lirică pen
tru copii și mai ales balada,

Frunză, 
Rendis, 

Ni- 
închinate 

par- 
lupta 

cx- 
vieții 

va-

de ne-
carac-

pot reflecta în imagini 
.uitat idej și sentimente 
teristîce. omului înaintat aL.vre- 
.mii noastre, dezvoltind ..toto
dată gustul copiilor pentru fiu- 
mos, pentru limba literară co
lorată, simplă, muzicală.

La exemplul scriitori lor frun
tași ai literaturii noastre,, de- 
tașaiȚieptul de scriitori / tineri, 
talentați, care s-au 
acestui gen de literatură, pe 
măsură ce și-au clarificat con
cepția despre rosturile și da
toriile scriitorului în educația 
comunistă a tinerei generații, 
au făcut să răsune și in 
crările lor glasul epocii 
stre. Astfel s-a produs 
limii ani în literatura 
copii an fenomen demn de re
marcat: cele ma i recente crea
ții ale multor scriitori, repre- 
zentînd și cele mai reușite ope
re ale lor, dezbat cu îndrăz
neală unele probleme ale ac
tualității. Octav Pa meu Iași în
chină „Cartea cu ochi albaș
tri" oglindirii noilor relații ce-i 
leagă nu numai pe maturi dar 
și pe copii în societatea noa
stră. Prin destinul personajului 
său central, scriitorul exprimă

cu- 
do.

ideea că pretutindeni în tară 
la noi oamenii se simt acasă, 
înconjurați de prieteni, de to
varăși.

Vladimir Colin, creatorul 
-noscut al multor basme,
rindea răspundă înU-un jnod 
mai direct problemelor con-ieni- 
porane, închină’ cartea de. *-a- 
venturi „întoarceiea pescăru-

consacrat șului“ unui moment din lupta 
ilegală a parddului. Folosind

cu pricepere caracteristicile ge
nului de 
îi ajută pe copii să 
idealul în numele 
comuniști erau 
jertfească viața.

Gica Iuteș. autoarea „Inimo
șilor" trece treptat 
de preccu-pări mult 
realizînd cea mai 
totodată interesantă 
„Cei de la Crisanta”. Prin des
tinul unor copii de argați, scrii
toarea explică cititorilor actul 
de justiție al expropierii moșie-

Iu- 
r.oa- 

în ul- 
pentru

aventuri, scriitorul 
înțeleagă 

căruia 
gata

eroii 
să-și

spre o, arie 
mai largă, 
recentă și 
corle a ei :

LUCIA OLTEANU

(Continuare în pag. 2 a)

la dum- 
ordine

FOILETON

țineți cele mai bune rezultate în 
campania de însămînțări?

Tovarășa ingineră stă o clipă 
pe ginduri. Privește undeva pe
ste zare, parcă peste tarlalele ce
lor șase întovărășiri din Slobo
zia, apoi îmi răspunde:

— Trebuie să vă spunem că 
n a fost deloc ușor. Dar ne-am 
străduit și... am învins! Totul 
este să nu pierzi timpul !

— întocmai, mă grăbesc să 
completez. Să te apuci de treabă 
din vreme. Lucrul potrivit, la 
timpul potrivit.

— Exact ! Așa am procedat 
noi in vederea insămințării po
rumbului. Am trecut la organi
zarea comandamentului comunal 
pentru însămînțări cu mult timp 
înainte. în afară de coman
damentul general al însămințâ- 
rilor pe comună, am mai orga
nizat cîte un comandament pen
tru fiecare întovărășire în purte. 
Ne-am gindil mai pe urmă că 
schema comandamentului gene

ral nu e completă și 
i am făcut reorgani
zarea : l-am inclus in 
acest for suprem și 
pe directorul școlii, 

apoi, pe directorul că- 
cultural. Dar cind

să vedeți ? Schema tot 
~ ' adi-mai ales în privința 

organizării. Totul e științific in 
această privință. Comandamentul 
e gata !

— Care comandament? întreb 
eu curios.

— Cum, n-ați auzit încă 
comandamentul nostru ?

— Nu — fac, eu mirat.
— Atunci hai să mergem 

tovarășa inginer agronom pe 
mună, Vasilica Radoslav. Dînsa 
o să vă explice mai bine. E ceva 
foarte interesant, zău. Merită să 
știți și dumneavoastră.

Cu inima arzind de nerăbdare 
am pornii către tovarășa ingine
ră. Am ajilns la sfatul popular 
comunal, 
sfaîului: 
adine in 
rea unei 
damentului.

— Știți, organizarea acestui 
comandament ne-a dat mare bă
taie de cap, îmi șoptește înso
țitorul meu.

Ne am așezat. Am stat o vre
me în nemișcare. O muscă se 
plimba grăbită de colo pină colo 
pe colțul biroului. Am așteptat, 
în sfirșit, tovarășa ingineră u a- 
runcat la o parte creionul cu 
care scria, exclamând triumfător:

— Am găsit! Asta-i cea mai 
bună schemă a comandamentului. 
Pe seară facem o ședință de re
organizare și gata... Terminăm 
și cu porumbul !

— Exact de lucrul acesta vreau 
să mi interesez și eu, am inter
venit, Cum afi procedat să ob~

de

la
co

Am intrat in biroul 
Am găsit-o cufundata 
studiu. Studia întocmi- 
noi scheme a... coman-

iar mai 
minului 
colo, ce 
nu era completă. De-abia 
neaori, cînd ați venit dumnea' 
voastră, am băgat de seamă că 
lipsește... președintele coopera
tivei de consum. De aceea pe 
seară, vom face, cum vă spu
neam, o ședință de reorganizare.

— Grozav, am răspuns. Asta 
înseamnă că la dumneavoastră 
există o preocupare deosebită 
pentru semănatul porumbului. 
Cit ați însămințat din cele 1083 
hectare pe care le aveți în plan 
anul acesta?

— Păi, să vedeți, îmi răspun
de tovarășa ingineră, încurcată. 
De însămințat n am însămințat 
încă nimic pină acuma..,

_  9 ț
— Știți, noi ne-am ocupat de

ocamdată cu organizarea coniatt* 
damentului pentru însămînțări. 
Nu putem porni la treabă neor
ganizați.

— Dar am trecut deja de ju
mătatea lunii aprilie, timpul este 
destul de înaintat.

— Tocmai de aceea, vom lua 
măsuri să ținem citeva ședințe 
in vederea stabilirii unor sar
cini... (etc. n. a.).

Concluzia ? Comandamentul, 
mai bine zis comandamentele 
din Slobozia ar fi de mare ajutor 
pentru urgentarea lucrărilor agri
cole de primăvară în această co
mună dacă ar ajunge la preți- 
oasi constatare că porumbul se 
însămânțează pe cîmp și nu în... 
ședințe.

PETRE GHELMEZ
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Din problemele 
literaturii pentru copii

(Urmar» din pag. l-a)

ril<5r, explică esența luptei de 
cl*să desfășurata la sate.

Viata pionierească plină de ro
mantism a servit drept inspira
ție pentru crearea a două lu
crări valoroase ale scriitorului 
Petre Luscalov, cum sfat: „Cra
vata" și „Puiul de rată sălba
tică".

Subliniind importanta abordă
rii unei tematici majore în aces
te cîteva cărți, trebuie să ară
tăm că ele păcătuiesc uneori 
prin schematism, prin prezenta
re® simplificatoare a vieții. Al
teori stat zugrăviți eroi ai luptei 
ilegale, cum e Gazul tfaărufai 
Pavel din „întoarcerea pescăru
șului" de Vladimir Colin, ca ac- 
tiontad mai mult la intimplare, 
minimalizindu-se astfel acele 
fapte conștiente, eroice, atît de 
specifice comuniștilor. Sentimen
talismul dulceag, accentuarea 
unor laturi nesemnificative din 
evoluția personajelor diminuează 
forța multor pagini din lucrări
le lui Pancu Iași și Gicăi luteș. 
Acțiunile neverosimile. lupta 
izolată, de unul singur, pe care 
o duc «numiți eroi-copii. din 
cărți ca „Trenul trebuia oprit" 
de Lidia Golea și ..August de 
foc" de Mircea Mohor, lucrări 
închinate actului eliberării de 
sub fascism, ne arată că tema 
singură, aricit de importantă ar 
fi ea. nu poate suplini orienta
rea ideologică a scriitorului, 
profunda cunoaștere a. vieții și 
legilor oare acționează în dez
voltarea istorică a societății.

Un rol decisiv în dezbaterea 
unul conținut de idei înalt fa li
teratura pentru copii îl joacă 
modalitatea artistică în stare să 
pună în valoare problematica la 
nivelul înțelegerii copilului.

Prozatorul Marfa Preda oferă 
colegilor săi mai tineri o expe
riență interesantă legată de mo
dul în care trebuie dezbătute 
marile probleme sociale în căr
țile pentru copii. Lucrarea sa, 
„Niculae Moromete" se inspiră 
din viață din trecut a satului. 
Niculae este fiul unui țăran mij
locaș a cărui gospodărie este pe 
cale dț a se ruina. Băiatul lipsit 
de mijloace, bolnav, scuturat de 
friguri, luat In deridere ptna și 
de membrii familiei sale, are o 
singură dorință : vrea Cu iocăpă- 
ținare să mearga mai departe la 
școală. Dar de idealul sau îl 
despart obstacole de neinfrfnt: 
pauperizarea gospodărie :atăiui 
său, scăderea prețului grinelor, 
impozitele copleșitoare care apă
sau în acea vreme gospodăria 
țărănească. $i copilul în v-stă 
de 12 ani cunoaște și urmărește 
aceste probleme cu aceeași i'.'r- 
g ura re ca și tatăl său, de ele 
depinzind mergerea Iui la

Ne simțim datori să arătăm 
că s-au scris mult prea puține 
lucrări reușite inspirate din rea
litatea vremii noastre, <#n man
ie probleme contemporane. Raf
tul de cărți al micilor cititori 
este încă prea sărac, cupr de 
preă puține cărți ale k-estx 
timp.

O răspundere pentru această 
stare de lucruri revine ș; cr.ticii 
noastre literare care, cu excep
ția zilelor festive, nu s-a intere
sat de dezvoltarea acești gen 
literar. Articole teoretice care să 
dezbată probleme iraporta~te 
s-au scris foarte puține. €.-itica 
ar fi putut să aibă un ral de în
drumare, de orientare a scriito
rilor către dezbaterea ta cărțile 
dedicate copiilor a celor mai im
portante probleme în stare să 
contribuie la educația corru—istă 
a tinerei generații, O oarecare 
indiferență au manifestat dear 
și scriitorii pentru copii care nu 
au consemnat fie și in dteva rin. 
duri, păreri pe margtnea vreunei 
lucrări de a colegilor lor. nu 
și-au exprimat in presă anumite 
probleme legate de crea’fa 1* 
personală.

Un rol important ta îndruma
rea literaturii pentru copii putea 
juca și Editura Tineretului. Tre
buie să observăm fosă că exi

Prima obligație a ilustrației 
e6te să dea imaginii literare o 
înfățișare concretă, convingătoare 
și revelatoare de sens. Fantezia 
fiind un imperativ al artei pen
tru copii, răspunderea cea mare 
a artistului este aici de a de
prinde imaginația fragedă să lu
creze în sensul vieții, in sensul 
adevărului. De aici decurge sar
cina educativă a genului. La „de 
ce“-urile lacome ale micului ci
titor, imaginea plastică trebuie 
să dea răspunsuri exacte, dar 
care conving pe cale emoțională. 
De aici decurge condiția estetică 
a ilustrației pentru copii. Anali- 
zînd una din cele mai reușite 
opere ilustrative, imaginile create 
de Perahim la „Cartea cu Apolo- 
dor*1 de Gelu Naum, se poate 
ușor constata că — dincolo de 
talentul și experiența graficianu
lui — acționează aici legile fun
damentale ale genului : persona
jele sînt reprezentate cu preg
nanță vizuală, eroii au fiziono
mii care caracterizează in chip 
memorabil, imaginea conțiriind 
verdictul moral al artistului. 
Pseudo-savuntul ridicol, tîlharul 
abject și alte figuri ale celor sa
tirizați în carte,, orientează ati
tudinea copilului față de fauna 
imperialistă. Relațiile între per
sonaje au nerv dramatic, susci- 
tînd interes pentru text, iar vir- 
tuțiile grafice ale desenului far
mecă imaginația copilului, favo- 
rizindu-i acea transpunere în 
universul cărții care e o condi
ție a lecturii fecunde, educative 
Doua întrebări pune în primul 
rînd copilul operei literare : ce 
face eroul ? Cum e eroul ? Ilu
strata la ,^ipolodortf dă răspun-

gența editurii a fost destul de 
scăzută lăsînd să apară unele 
cărți cu slăbiciuni ideologice și 
artistice iar altele cu un conținut 
de-a dreptul greșit, cum este ca
zul volumului „Bob auriu" de Tu
dor George. Editura Tineretului 
nu s-a sezisat dfa timp de fap
tul că scriitorii pentru copii nu 
abordau în cărțile lor tocmai 
problematica cea mai importan
tă, nu a mers în intimpinarea 
scriitorilor pentru a-i orienta 
spre tematica inspirată din con
temporaneitate.

Chiar și puținele lucrări 
inspirate din actualitate pot 
face dovada câ la noi există 
toate posibilitățile, avem ta
lentele și deci trebuie să avem 
și cărțile necesare.

Capiii resping acele cărți de 
literaîută care ocolesc temele 
majore ale vieții. Ei se pregă
tesc, intens pentru a intra in 
viață, pentru a deveni vrednici 
constructori ai comunismului. 
Copiii noștri, învață cu rhnă 
spre a-și apropia știința și cul
tura. In ateliere se pregătesc 
pentru munca practica. Răs
pund cu entuziasm tuturor sar
cinilor patriotice. Tineretul no
stru activ, pionierii .noștri, sfat 
dornici să se alăture cit mai 
curind armatei oamenilor mun
cii.

Literatura pentru copii are 
datoria să înfățișeze acestui 
tineret tablourile impresionante 
ale construcției socialismului, 
să dezvolte spiritul creator al 
copiilor, interesul lor pentru 
cucerirea tehnicii, să le insufle 
mindria profesională.

thspirîndu-se din faptele de 
eroism ale luptătorilor comu
niști, din munca impresionantă 
a generației de astăzi, scriitorii 
pot și trebuie sâ sădească ta 
sufletul copiilor noștri senti
mente patriotice, o iubire activă, 
pasionată, pentru a nu cunoaște 
mila față de dușman și a fi gata 
de orice sacrificii, dacă patria 
o va cere. Scriitorii pot aduce 
o contribuție substanțială fa for
marea conștiinței, caracterului, 
idealurilor viitoarei generații, 
creînd figuri de eroi care să 
înflăcăreze inimile tineretului 
nostru, să lase o amintire de 
neșters, fn lupta de eliberare 
a poporului .tqsi.-u s-au afirmat 
nenwnărJte fiftti legendare de 
eroi, figuri de comuniști ți ute- 
ciști. Oamenfi inutfcli, erou 
pașnici ai zilelor noastre, cresc 
astăzi atît de repede Și slujind 
poporul săvîrșesc asemenea lu
cruri îndrăznețe incit ei pot 
oferi ser;-tarilor noștri nenumă
rate modele demne de iasprn- 
lie-

Calea principală prfa care H- 
terațura pearu coțx: va petei 
sâ-și îndeplineasca zii t *e 
rolul de indrucnitx a- ccpuar 
o reprstnu iegaAi'a sa: ttrm- 
sâ a scrirtorifcr eu Viața.

6:t de actuale, de păfrurzi
toare sent și pentru acest sec
tar de iițerât-ra cuvxise uxa- 
rașjf a Gh Ooceyiu Dej jOr- 
pr*'.e 1 org*# *a* fle de pa.- 
*xi trebuie să combată ș» si 
critice cu tine rupturi de vUțâ 
carp se mardte^â îs &ta: i 

reflectare a opere de co.stnm 
a soeteiisgjtlut și a erodor >- 
ceste: opere, omeni stote a: 
pâine noastre, ânirte te 
rervț-.ere ?» ttecm sas tarte 

pe care • "Tina. î-iA co*- 
țrmM 3pe*e de rA te dr>* 
f-i w*" rreirrse origt^aMd^ 
de fteteT

DezoaterSe ce se teafășca*! 
fa aceste zăe pe Me-
ratarii oenr_ -*xr reteezrixâ
u= excridi grifej pttaa 
zirea nani scîmbo trertor de 
păreri, care să- ajute pe sern-

nnportaate isoec-e a*-* răsădi 
lor de creație, pentru 1 di ce- 
p’itor pe r-tar cârti* frxreaîe. 
tMriddte. faaptrafe dl2 realii- 
tea noastră socahsU.

Ilustrațiile
suri dare la aceste uaSrebin.

dotele ai U lumea fewfmtirului 
se poate face pe relaoud de 
basme si lut Vladimir CoLjc, 
ilustrat de MarceU Cordescu. 
(care de dat^ aceasta • adop
tat un stil decorativ și dar 
mult mai apt pentru tipar de- 
cit vechea manieră utilizată la 
basmul lui Hauffj sau despre 
ilustrația Ioanei Olieș la .Jtm- 
Big-ffum" de Ion Jipa. Aceasta 
tînără artistă are dând de a trăi 
ingenuu copilăria sporind cu 
propria-i naivitate autenticitatea 
poveștii.

In contrast cu asemenea lu
crări bune de ilustrație, aspectul 
grafic urît al altor volume e și 
mai greu de tolerat. La antipo
dul realizărilor stau în activita
tea editurii volume vitregite de 
ilustratori cum e „Navăceștii" 
ori „Rob auriu**. „Novăceștii1*. 
poem popular, e în stare să in
spire prin dinamica acțiunii și 
pitorescul chipurilor o operă 
plastică interesantă. Al. Alexe, 
ilustrator încercat, a rămas însă 
indiferent la imboldul literar 
Linia de gravură în lemn — gen 
grafic popular — e adecuată tex
tului dar graficianul n-a folosit-o 
consecvent pentru a crea o ima
gine cu savoare populară, ci a 
aservit-o prea adesea unei vi
ziuni convenționale. La această 
impresie contribuie fără doar fi 
poate și poligrafia care a com
promis planșele prirltr-un tipar 
năclăit. „Bob auriu" deține re
cordul negativ al ilustrației, 
nedumirind și printr-o ciudățe
nie de metodă tehno-redacțio- 
nală : patru pictori buni și

Cerințele 
sînt mai mari

într-un trecut nu prea înde
părtat, cîteva cărți pentru copii 
au fost foarte apreciate : „Fă
urari de frumusețe** de Cicerone 
Theodorescu, „Nică fără frică" 
de Nina Cassian, „Nufărul Ro
șu" de Petre Luscalov, și 
„Basmele'' lui Vladimir Colin, 
în ultimii ani, a apărut Octav 
Pancu-lași cu vioiciunea cărților 
sale pentru copii, M. Sintîm- 
breanu. Constantin Chirifă și 
alții. A revenit Cezar Drăgoî la 
vechile îndeletniciri, s-a maturi
zat Gica luteș, a revenit si Al- 
Șahighian. Dar multi dintre 
scriitorii mai vîrstnici uu fnai 
scriu în ultima vreme pentru 
copii- Cu excepția devotatului 
prieten ai pionierilor, care este 
Marcel Breslașu, vîrsta înțelep
ciunii nu prea trece pe la „Lu
minița** și „Cravata Roșie". Cu 
tot aportul adus de generațiile 
tinere, operele colegilor mei de 
vîrsta nu sînt însă scutite de 
căutări, de experiențe, de pă
cate. Marea literatură pen
tru copii trebuie s-o facă marii 
scriitori Altfel nu se poate. O 
bibliotecă de școlar trebuie să 
fie plină de cărți bune.

★

există 
succes 
lui C- 
mare“

în- 
stîr- 
peri- 
mult 
se a- 
cînd

Radu Tudoran autorul mult 
apreciatei cărți „Toate pînzele 
sus" și Felix Aderca au scris 
două noi cărți de aventuri nu 
lipsite de interes și nici de... lip
suri. Genul a fost încercat și de 
către tineri. O aventură 
și în „Nufărul Roșu". De 
s-a dovedit și „Cireșarii" 
Chiriță, „Mică e vacanța 
de Mihai Stoian e tot o tato
nare a unei teme atît de 
drăgită de copii. Ceea ce 
nește uimire ,e că, intr-o 
oadă de avînt științific 
mai restrins, Jules Verne 
răta atît de frigentos, pe 
astăei cînd aventura și fantezia 
trecutului au devenit realitate, 
literatura șființifico-fantasticd 
pentru copii a rămas cm ..lipsă 
la cintar* Oare spvtnidi și sa
teliții nu înflăcărează fantezia 
acriltorvM ? Jsfes Verwe te- 
Btant ta teai tedl ca mag>- 
aațLi și a seri» « ex'*: «ai *■ 
totegraftai j—fti'u «nteiă 
a taste- Dar sate • cartea ? 
Aceiași Jalea lerw atetert atei 
pe ea Mac de gtea U. dar ate 
avoe aa spărgăte* titer. 
Late e cartea ?

»rfteW te te acwa Mesia 
ritetari tor w roaaaarter te

— Writer* care tete 
ateeMe ca vacate** stetetf

ae —* esM predeat eeaML 
F «atei • așar te
irrW da are . (deși a-a
«d tete ea .Cai| A«r <a Laa- 
tea) și Mite» • pdraaiM ie <te 
sa a Vllke B (< 
na -Caarr’)

Criasa d lia

4

Htatea eu m dmeuece la fai. U 

țar și pretentsm. aitte imapim 
care bațatelizeaai textad pria

fitx.
Dar aa despre u»emeaeu evuri 

de gust h de procedaa a varba 
aid, ei despre o categorie da 
diutroții ia cart pictorii aa ia- 
veatu talent fi fantezie, raaii- 
zind planșe cu cohtiți grafice in
trinsece. dar firi catititi ila 
flrotirt, adică fără virtutea edu
cativi a concretizării imagină li
terare. Așa e in parte ten^ de 
desene a bti Tiberiu ^icorescu 
la „Povești de la fereastra mea“ 
de Uf. Stoian 0 economie legi
timă impune editurii disciplina 
ilustrării intr-o singuri culoare, 
dar pictorul n-a găsit soluții a- 
decuate acestei condiții. De pildă 
ideeu poveștii culorilor din spec
trul golar e anulată in imaginea 
curcubeului monocrom. Stiliza
rea cromatică a unor forme e fă
cută aici pe gustul cititorului 
adult (ciorchinele galben de 
pildă). Păcatul capital in ase
menea imagini formaliste (adică 
necorespunzătoare funcției edu 
cative a genului) e că nu ajută 
imaginația copilului să intre in 
universul cărții, îl distrag de la 
acest univers, punîndu-i pro
bleme suplimentare și exterioare 
textului, probleme de interpre
tare a desenului. Așa fac și ilu
strațiile Raisei lusein la „Pri
chindel în țara albinelor", de
pildă, desen care nu ajută ima
ginii literare să pătrundă în ima
ginația copilului fOr^ca e neclar 

luj sînt practic nemărginite. 
Stnt așteptate cărțile.

★

Școala de azi, cu lecțiile și 
cataloagele, cu laboratoarele și 
cu viața pioniereasca, oferă un 
teren infinit mai larg fanteziei 
scriitorului. „Nufărul Roșu" a 
dovedit-o cu prisosință. Avem 
și noi „timuriștii" noștri iar poe
mul lui Tulbure, „Vară fierbin
te" a arătat că pioniera noastră 
Boroș Marioara poate fi soco
tită soră cu Pavlik Morozov- 
Avem și traduceri din literatura 
sovietică, exemple demne de ur
mat. Unde sînt cărțile despre 
școala nouă, cărțile noii pasiuni 
științifice și ale noii vieți cetă
țenești a pionierilor ? Mulți pio
nieri din cărțile noastre mai 
culeg încă spice în urma combi
nelor și se mai miră că la țară 
e frumos (ca in „Mică e vacanța 
mare") de parcă n-ar fi văzut 
vaci decît pe firmele lăptăriilor. 
Unde sînt noile relații între în
vățători, profesori și elevi, în
tre, pionieri și instructorii de pio
nieri, între pionierii înșiși ? Nu
mai corespondența purtată între 
pionierii lagărului nostru socia
list oferă un bogat teren de 
imaginație prozatorului și poe
tului.

Copiii noștri, atît de tineri 
fizicieni, chimiști, naturali ști 
care umplu de viață sălile Pa
latului pionierilor, copiii noștri, 
care se Întrec în concursuri ma
tematice. construiesc machete 
aviatice și nautice, apar la ra
dio și televiziune. întocmesc al
bume — acești copii — acești 
pionieri tamultoșl, minunați, să 
se mulțumească oare cu po
vești du Ic eg i, leșinate ?

Iertați-mă Multe rine, mulți 
eroj ireali dau basmeior (au se 
știe de ce) titlul de gen Jte 
finitofiu'" al literaturii pee:ru 
copii Oare paseisute! si n euu- 
Irwpcra-Mtatea să Se aerai >

VI ctr son. dar despre dra- 
natertte peatru capa au aa cu 
acrie, ffmt aflMtesc ua tete: 
,Trt*Ste te «T — te Maura

Cer iertare peatru tonul nițel 
Bm. dar aacanl hteratwrii 
tetera capi e al austru al ta- 
War. Nu vruau să par negati- 
vW: wa «cm mahe și fn- 
■aaae pafiui peutru copii, dar 
•e daare iatna ci cele antolo
gice stat tete puțiue Pionierii 
Mtert merită ca mult nai mult.

AL ANDRIȚOIU

fi urmirviit aeapuri moi ales 
furnale

Ia ealaborarea ca pictorii, re- 
dact.a am pan a da întotdeauna 

fțiMtte. Intt-a poveste 
atit de dar iicemeretâ pg ca- 
ncteni mda cum e Jtfof Ion 
Roata fi Uaina“ de Creangă s-au 
adoptat — de dragul uaui reia- 
r«U prestigiu decorativ — ilustra
ții ia cere re evită individuali- 
zarea ia favoarea unui efect for- 
mal de ansamblu. „Concertul în 
iuncd- de V, Alecsondri prezintă 
natura ia imagini foarte con
crete, fiorul liric imbrueîndu-se 
in termenii colorați ai reperto
riului botanic și zoologic popu
lar. „Condurul doamnei" ori 
.Jhsmbrăveanca" au în numele 
lor o plasticitate pitorească pe 
care poetul o invocă liric dar și 
didactic ; redacția a valorificat 
efectul didactic subliniind prin 
tipar roșu vocabularul care ține 
de științele naturii. Totuși pic
torului (Ștefan Constantinescu) 
i-a admis planșe total lipsite do 
preocupare educativă. Suit unele 
peisaje frumoase, colorate abun
dent, în tonalități adecuate evo
cării literare („Poiana tăinuită", 
de pildă, are culorile unei nopți 
străvezii) dar plantele și vietă
țile n-au identitate, copilul nu 
rămîne cu imagini coherente ale 
lumii vegetale sau animale, ci cu 
imaginea unui „vag" al naturii 
— ceea ce nu e nici util în pro
cesul educativ, nici corect față 
de caracterul textului literar. In 
cazurile citate la acest capitol al 
negativului nu e la mijloc lipsa 
talentului ; de cele mai multe

In plinâ întrecere. Aspect de la finalele pe Capitală ale crosului „Să întimpiinăm 1 Mai".

Foto : R. VASILE

Juniorii romîni, vicecampioni 
ai turneului U.E.F.A.

Convorbire telefonlcâ cu antrenorul Traian lonescu

Lhunele confruntări ale fotbaliștilor juniori reuniți în cadrul 
ce*e; de-a XllI-a ediții a turneului U.E.F.A. s-au consumat 
duminici la Viena.

Reprezentativa țării noastre care a dispus în semifinală cu: 
scorul de 4—I de formația Austriei trecînd astfel drept prima fa- 
\orsti a turneului a primit replica juniorilor maghiari-. După o 
dispută de-a dreptul dramatică in care juniorii maghiari și-au 

^-'at chiar din prima repriză, un avantaj de două puncte, 
datorită unor greșeli elementare ale apărării noastre, formația 
R.P. Lngars reușește să cucerească o victorie la limită: 2—1.

Cu tot insuccesul din finală, evoluția ior în această ediție a 
terntului U.ETA este deoseMt de merituoasă, mai ales pentru 
te sportivii români au dovedit in fiecare intilrtire o demnă com- 
purtacr spori»vă ce tee ars* culorilor sportive ale scumpei 
ooawe patrii.

•«UcTi® rxaruM nostru a avut Ieri dimineață o convorbire 
teieiocucâ ca an.rencrui TRALA\ IONESCU, care ne-a relatat 

dirtoni ziarului cjeva aspecte din desfășurarea acestui 
meo pâ trte «ie. părznie uPor specsa iști despre comportarea 
tepraemaln«: te jmnuori a R.P.

c<3a.i*tu soșăn — oe-a acuș 
Tra<as kmeu — s-uh coopor- 
Ut « șj te teBtetâ î=ti- 
atre. afa a*bră te mfle 
teua piște a* cate

pasate at^ax rsș. an.
aflerra ce aș xxea 

rep’ll ecuse! au
«m: șfi te asU Bău ca 

Mite a&MM. Biwte.aA akteuașt - 
rea* caLut: :*r.-.xe și tacnce 

censruzizrile anterioare. Ad- 
wrsar- aaptri, sportivii ma- 
5 i - : s r C j ; ■
xei* mmule deciși să-și asigure 
va ava .taj pe are I-ău și reu
și Oupa aceasta ei au dovedit
ms auțina preocupare penim 
foftteil dg --
du-și toau attftfia spre menime- 
rea cu ance preț a rezultatului, 
a ava etajul ui cucerit Cea mai 
mare parte a mtîlnirii a iost to- 
tași în favoarea fotbaliștilor ro- 
aini, din păcate această sure- 
riorTate n-a fost concretizată 
decît printr-un singur pune:, 
înaintașii noștri au atacat in 
nenumărate rlndurî poarta ad 
verși, au crea- foarte multe o- 
cazii de a înscrie. lotuși am 
părăsit terenul invmși. lacob a 
ratat acel 11 metri fapt ce-a 
demoralizat in bună măsură for
mația noastră. .Atacul deși a fost 
inspirat adeseori, n-a putut fruc
tifica ocaziile create deoarece 
jucătorii maghiari s-au masat 
jn apărare, astfel că fiecare 
înaintaș al nostru avea în față 
doi-trei adversari. Totuși, în 

ori desenele au ceea ce s-ar pu
tea numi valoare de expoziție, 
dar nu au valoare de ilustrație. 
Sau, mai exact, sînt ilustrații 
pentru adulți la texte pentru co
pii. Peste umărul copilului picto
rul se adresează părintelui, în 
stare a Prețui, ca pe calități in 
sine, verva liniei, Uibzafea nai
vă, așezarea în pagină rafinau. 
S-ar părea că dintr-o îndreptă
țită aversiune față de didacticis
mul și naturalismul care pot nă
pădi ilustrația in lipsa fanteziei, 
unii ilustratori își iau strașnice 
precauțiuni ; se înarmează anu
me cu o libertate de interpretare 
care, cultivată cu tot dinadinsul, 
devine din mijloc, scop. Practic, 
odată cu apa din copaie se varsă 
și copilul : din zel antididacti- 
cist, se sacrifică și caracterul 
concret, explicit (care de fapt nu 
exclude cîtuși de puțin fantezia 
ci îi pretinde o anume disci
plină, o anume logică pe măsura 
înțelegerii și necesității copilu
lui). De aici pare a veni contra
dictoria greșeală care apasă a- 
supra unor volume ilustrate pen
tru copii : greșeala de a fi „fru
moase" în chip inutil, ineficace, 
jocuri grafice pe un pretext in
fantil. E vorba în ultimă analiză 
de a stabili un criteriu stabil 
și just în judecarea specificului 
genului. Nu e vorba de optat in
tre o normă educativă și o nor
mă decorativă, ci de obținut sin
teza lor. Ceea ce s-a și făcut une
ori în mod fericit cum $e vede în 
cele mai bune lucrări de ilustra
ție ieșite din Editura Tineretu
lui.

ANGA ARGHIR

Romine.

aceasu situație juniorii noștri 
au grTȚ't Inghesuir.d ocj! pe 
tr.pCeia Jucătorii maghiari 
ne-OQ jose sooeriori isrr-u_--. s&o- 
rr dprta: coteersațu fizxâ.

Slnxc: bocurcșt câ ani
*' S ’ C: *■ • .z7-7-
te buna impresie dștigatâ din 
partea spectatorilor aMptriapi, B 

Tuturor specibtîȘifcf pr&eftft- iâ 
acest turneu.v* X

Rămineir. mai mult decît în
aintați pentru... performanța de-a

Au început primele întreceri 
ale Concursului cultural-sportiv 

al tineretului
De cîteva zile stadioanele și 

terenurile de aport din în
treaga țară, cunosc din 

nou freamătul marilor intrecen 
sportive de masă. A început des
fășurarea întrecerilor sportive in 
cadrul Concursului culiural-spor 
tiv al tineretului. închinat celui 
de al Ill-lea Congres al P.M.R. 
și zHeîor de „1 Mai- și ^3 
August". Această largă compe 
tiție de masă este privită cu 
deosebită atenție de către comi
tetul orășenesc U.T.M. și consi
liul orășenesc U.G.F.S. din ora
șul Roman.

Comitetul orășenesc U.T^M. și 
consiliul U.G.F.S. și-au prdoas 
să mobilizeze în prima etapă a 
Concursului cultural-sportiv >1 
tineretului, cel puțin 8.000 de 
tineri care sâ se întreacă in 
sport. Experiența dobindită cu

Ana Chizachi - Centrul școlar 
profesional Oradea — evoluînd 
la sol, în cadrul întrecerilor 
campionatelor republicane de 
gimnastică ale școlilor profe

sionale. 

reuși să cucerim publicul vienez, 
specialiștii în materie. După 
terminarea acestui ultim meci, 
publicul austriac ne-a aplaudat 
frerietic. Ceilalți părticiipanți la 
acest- turneu — fotbaliștii en
glezi, franceii și portughezi — 
au venit în cabine după termina
rea jocUiliii, adresîndit-ne sincere 
felicitări pentru frumoasa evolu
ție în acest turneu. Rețin de
clarația președintelui Comisiei 
de ’jumori a U.E.F.A. făcută 
după terminarea partidei. „Ju
niorii romîni au alcătuit cea mai 
burtă echipă a acestui turneu, au 
practică- urt fotbal de calitate, 
dar în finală alt fost vitregiți de 
neșansă. TrfebUîe să vă tiiîndriți 
pentru că rămîhețj de departe 
ciștigâtorii motaii ai turiiedlui 
U.E.F.A.. rezervat juniorilor", 
în același timp rlu este fără im- 
porianțâ ceea ce scriu ’ ziarele 
de specialitate din Austr a |î 
alte ;âri: Naționala Rcminiei 
va av»a în scurtă vreme uh cu- 
vfnt greu de spus rn fotbalul 
european. E firesc doar — afir
mă midte dintre ziaftele de spe- 
clăi Tale - de vreme ce aii ju
nior: atît de trrlenfati, atît de 
bine pregătiți din punct de ve
dere tehnic și tactic.

In orașul Roman

prilejul Spartachiadelor tinere
tului din anii precedenți, ne dă 
convingerea că acest angaja
ment va fi îndeplinit.

Unul din obiectivele noastre 
este să atragem cit mai mulți 
tineri începători în practicarea 
diferitelor ramuri sportive. In 
acest scop în fiecare secție 
din fabrică sau uzină, in fie
care clasă din școli vor fi orga
nizate mai multe echipe de vo
lei. fotbal, popice etc. Fiecare 
echipă va avea de disputai mai 
multe meciuri asigurindu-se ast
fel o perioadă mai mare de pre
gătire precum și pentru desfă
șurarea întrecerilor. Totodată in 
acest fe| vom angrena in între
ceri un număr cit mai mare de 
tineri.

Organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive au primit indi
cația ca in pregătirea și desfă
șurarea întrecerilor sportive din 
cadrul concursului să folosească 
din plin ajutorul sportivilor frun
tași. Aceștia nu sînt solicitați 
numai să vorbească tinerilor 
despre importanța unor disci
pline sportive ci mai ales să 
organizeze antrenamente cu ti
nerii, să le împărtășească din 
tainele măiestriei sportive. Ti
neri sportivi fruntași de ia „La
minorul** au întocmit deja un 
plan de muncă în această di
recție. Atleții. fotba’;< •>- 
leibaliștii se antrenează |a un 
loc cu începătorii, le împărtă
șesc din experiența lor. Ion Po
pescu, portarii! echipei de fotbal 
a uzinei „Laminorar*. spre pildă, 
a venif cu puțin timp in urină 
la U.C.F.S. și a cerut să se or
ganizeze o întrecere de fotbal 
pentru copiii din cartiere șl 
școli. El s-a angajat să formeze 
două echipe de copii. De trei, pa
tru ori pe săptămirlă tînărul 
Ion Popescu este văzut îndrep- 
tîndu-se spre stadion cu o 
minge de fotbal. Este doar an
trenorul piticilor. Nu i-a fost 
prea greu să'formeze un joi de
stul de mare de copii, pe care i-a 
recrutat din rindul fiilor de 
muncitori' d,e la fabrica de țevi. 
Antrenamentele se desfășoară 
după un plan bine chibzuit. Nu 
pierde din vedere nici proble
mele de educație. Cei care pri
mesc note slabe nu sînt primiți 
la antrenamente Au fost for
mate și alte echipe de copii 
în cartierul „N. Bălcescu", 
„C.F.R.", căminul de copii etc.

Peste cîteva zile, alături de cei

DUMINICA 
SPORTIVĂ

Duminică în trei orașe din 
țară atl avut loc primele întiL 
niri de fotbal ale turneului ini
țiat de federație în cinstea celui 
de-al IlI-lea Congres al Partidu
lui. La această competiție par
ticipă echipele din categoria A 
— fndi pățiți U Ț. Arad și Știin
ța Cluj, plecate în turneu peste 
hotare.

în Capitulă, pe stadionul Di
namo. echipa Dinamo Bucutești 
a îritrUCut Putrolitl PlOești cu 
3—1 (2—1), iar Rapid a ter
minat la egalitate 2—-2 cu Stea
gul Rbșii. La Constanța, întâlni
rea C.C.A.— Dinamo Bacău s-a 
terthinat nedobis 1—1 (1—0).In 
cea de-a doua partidă, Progresul 
București a Ulvins cu 2—1 echi
pa Farul. La întâlnirea de la Pe
troșani între echipa locală Jiul 
și Minerul-Lupeni rezultatul a 
fost egal : 2—2.

★
într-un cadru sărbătoresc, du

minică dimineața în Capitală, 
pe traseul din împrejurimile Ca
sei de cultură a tinerelului din 
raionul „23 August", s-au des
fășurat întrecerile fazei orășe
nești a popularei competiții de 
masă, crosul „Să întâmpinăm 1 
Mai". Și de data aceasta cei care 
au luat startul, primii cinci cla
sați în întrecerile raionale, s-au 
prezentat bine pregătiți, luptând 
cu ardoare pentru victorie în a- 
ceasta frumoasă competiție a ti- 
hereții;

Printre cei care s-au clasat pe 
primele locuri și au primit di
plome se numără T. Sirbulescu 
(Raionul I. V. Staliit), I. Chi- 
moiu (Raionul Grivița Roșie)— 
juiiiori; Maria Gheorghe (Raio
nul 1 Mai) — senioare ; Iosif 
tiecko (Raionul I. V. Stalin) — 
Seniori.

Reprezentanții sportivilor din 
Raionul Stalin du avut cea mai 
frumoasă comportate și au cuce
rit clipa decernată echipei în
vingătoare.

★
Duminică pe stadionul Dina

mo din Odesa echipă selecționa
tă feminină de handbal a orașu
lui BuciirCști a întâlnit pentru, a 
doua' oară echipa Lokomotiv 0- 
desa, campioana U.R.S.S. Hand
balistele romînce au repurtat 
Victoria cu 6—3 (3—-0). în pri
mul meci echipa bucureșteană 
ciștigase cu 4—1. Cele mai bune 
jucătoare din echipa orașului 
București au fost Antoaneta Va- 
sile și Aurora Niculescu.

( Agerpres)

mari, piticii cum îj numim noi, 
vor începe primele confruntări.

Și încă alte numeroase exem
ple pot îi date despre acțiunile 
de atragere a tinerilor la prac
ticarea organizată a sportului, 
cu prilejul Concursului cultural- 
sportiv al tineretului.

Elevii de la școala sportivă 
spre pildă, au primit bucuroși 
să ajute la pregătirea unor e- 
chipe din alte întreprinderi iar 
elevii de la ctirsurilâ de arbitri 
își vor face practica arbitrînd în- 
tilnirile sportive ale etapei l-a 
din uzine și școli.

Asigurarea bazei materiale ne
cesară întrecerilor acestei com
petiții, este de asemenea în a- 
tenția organizațiilor U.T.M. și a 
asociațiilor sportive. Pînă acum 
au fost reamenajaie toate bazele 
sportive simple din oraș. La sta
dionul orașului, brigăzile u!e- 
mîste de muncă patriotică au 
prestat mii de ore muncă volun
tară. Deocamdată stadionul a 
i:.trat parțial în folosință. Se 
amenajează noi terenuri de sport 
pe lingă Școaia de meserii nf. 2 
și la Școala profesională
Tot prin muncă voluntară tine
retul va reamenăja și 6 pistă de 
popice.

Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
planifică judicios terenurile exi
stente pentru fiecare întreprin
dere in parte, îi asigură totodătâ 
condițiile tehnice neCfesare des
fășurării întrecerilor.

Prlfnele întreceri de volei, atle
tism și fotbal ăli și litceput; Nu 
se poate vorbi incâ despre o Va
loare ridicată a întrecerilor dar 
mtilți tineri fac actim cunoștință 
cu stadionul și aceasta consti
tuie factorul cel niai important. 
La comitetul orășenesc U.T.M. și 
consiliul U.C.F.S. au inceptif să 
apară prlmele informări asupra 
desfășurării întrecerilor. Aici se 
iau imediat măsuri concrete care 
să ducă la îmbunătățirea muncii 
de mobilizare și desfășurare a 
întrecerilor sportive din cadrul 
Cohbursuluî cultural-sportiv al 
tineretului. Succesul competiîiei 
depinde de felin cHm va fi or
ganizată prima etapă. De aceea 
noj acordăm și pe mai departe 
toată atenția acestei etape-

ION BIR.IOVEANU 
secretar aț> Comitetului 
orășenesc U.T.M. Roman 

GH GRUNZU 
președintele consiliului 

orășenesc U.C.F.S.



Pentru creșterea aportului 
tineretului la dezvoltarea

economică a regiunii
Nu de mult, în orașul Bacău, 

i sala Teatrului de Stat a avut 
dc conferința regională U.T.M. 
<a lucrările conferinței au luat 
arte tovarășul Gheorghe Roșu, 
Tim-secrefar al comitetului re
gional. de partid, membrii Bi- 
oului regional de partid, tova- 
ășul Dumitru Popescu, membru 
1 Biroului G.G. al U.T.M., prim- 
ecretari ai comitetelor raionale 
j orășenești de partid, membrii 
Comitetului executiv al sfatu- 
ui popular regional, conducători 
ti organizațiilor obștești, direc- 
ori și tehnicieni din mariie în
treprinderi industriale.

Atît în darea de seama, cît și 
n discuțiile delegațiior la con
ferință, un loc important l-a 0- 
:upat analiza muncii organizații
lor U.T.M. din întreprinderile 
industriale. In conferință a fost 
evidențiată munca brigăzii de 
tineret, de la Fabrica „Partiza- 
iul“ din Bacău, con
dusă de tînărul Stafie 
Ion care a economisit 
n anul 1959, 280.000 
decimetri patrați piele, 
ictivitatea tinerilor de 
a Rafinăria Darmă- 
nești care, mobilizați 
de organizația U.T.M., 
sub conducerea or
ganizației de partid, 
iu realizat în cursul 
inului trecut 1.000.000 lei eco
nomii.

Conferința a analizat pe larg 
nunca organizațiilor U.T.M. de 
)e șantierele de construcții.

Luptînd pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de par- 
;id, organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid au mobilizat tineretul la re
ducerea prețului de cost, econo
misirea materialelor de cons
trucții. Astfel a luat naștere ini
țiativa brigăi-'i de tineret de fie
rari betdnișfi condusă de tînă- 
ruî comunist Gheorghe Bucelea, 
de reducere a consumurilor spe
cifice de materiale cu 2 la sută.

In cuvîntdl săli tovarășul 
Gheorghe Bucelea a împărtășit 
conferinței drumul pe care l-a 
făcut brigada sa, cum a reușit 
să devină un colectiv închegat, 
cu o înaltă calificare, lupta pe 
care au dus-o tinerii din bri
gadă împotriva conservatoris
mului care se manifesta la unii 
tehnicieni.

— înalta calificare a brigăzii, 
a spus tovarășul Bucelea, ne-â 
permis ca în lună martie prin- 
tr-o raționalizare făcută de bri
gadă să economisim 4.000 kg. 
fier din 40.0fl0 kg hecesare unei 
fundații. A§ta îhseămhă raportat 
la cantitate, că brigada a redus 
corisumul specific cU 10 la sută. 
Dar toate acestea, a spus în con
tinuare vorbitorul nu le^am fi 
putut realiză dacă nu aveam în
drumarea concretă a organiza
ției de partid. De cîte ori nu am 
reușit singuri s-o scoatem la ca
păt cu o treabă, am găsit la 
comuniști, un sfat bun. un aju
tor competent și apropiat.

Conferința a arătat că datorită 
unei insuficiente munci de popu
larizare a experienței înaintate 
din partea comitetelor U.T.M. pe 
complexele ds șantiere Bicaz și 
Săvinești, această prețioasă ini
țiativă n-a fost preluată decît de 
13 brigăzi la Săvinești și 5 la 
Bicaz.

Pentru darea în folosință îna
inte de termen a obiectivelor 
industriale, tinerii constructori 
au nevoie de o înaltă pregătire 
profesională. De aceea în confe
rință a fost pe larg dezbătută 
problema calificării tinerilor 
constructori. Se arăta că pe 
șantierele de construcții cursu
rile de minim tehnic nu au cu
prins toți tinerii. Unele organi
zații U.T.M. n-au colaborat 
suficient cu certurile A.S.i.T., 
cu cabinetele tehnice pentru an
trenarea unui număr cît mai 
mare de tineri la cursurile de 
minim tehnic. Aceste cursuri au 
fost lăsate în multe locuri pe 
seama conducerii întreprinde
rilor în loc să fie o preocupare 
permanentă a organizațiilor de 
bază U.T.M.

în munca de viitor conferința 
a recomandat organizațiilor 
U.T.M. să se ocupe cu perseve
rență de a cultiva la tineri pa
siunea pentru cuhoășterea teh
nicii, de a întreprinde acțiuni 
comune cu cercurile A.S.I.T., cu 
cabinetele tehnice pentru ca ti
nerii să cunoască metode noi, 
noi procedee tehnice.

Conferința arăta că organiza
țiile U.T.M. de pe șantierele de 
construcții își trăiesc în prezent 
mai intens viața de organizație, 
adunările generale pun în dez
baterea utemiștilor probleme le
gate de producție, de viața și 
comportarea tinerilor. Pe șan
tiere se organizează mai multe 
acțiuni cultural-artistice.

Pe șantierele din regiunea 
Bacău, datorită grijii organiza
țiilor de partid și a organelor de 
stat aU fost create coiidiții bune 
de viață pentru tinerii munci
tori constructori.

— La noi, Ia Săvinești a spus 
tovarășa Plătică Lucreția, mun
citoare fruntașă la uzina de fi
bre sintetice, organizațiile 
U.T.M. au cultivat la tinerele 
muncitoare grija față de avutul 
obștesc, dorința de »a-și înfru
museța cît mai mult locuj un- 
de-și petrec o parte din timpul 
liber. Nu același lucru se poate 
spune și despre unele dormi
toare ale tineretului de la O- 
nești, I.C.S.Î.M.-Roman, Hidro
centrala Bicaz. Organizațiile 
U.T.M. de aici nu s-au ocupat 
suficient de tinerii care dove
desc lipsă de grijă față de avu
tul obștesc, nu s-a ocupat de fe
lul cum unii tineri își cheltuiesc 
salariul. Dezvoltarea și cultiva
rea unei atitudini înaintate față 

de muncă, a grijii față de avu
tul obștesc trebuie să fie rezul
tatul unei intense munci poli
tico-educative.

în conferință s-a analizat 
munca desfășurată de organiza
țiile U.T.M. din comunele re
giunii, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru trans
formarea socialistă a agricul
turii pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a unităților 
socialiste din agricultură.
In comuna Pitulați din raionul 
Piatra Neamț, organizațiile 
U.T.M., sub directa conducere a 
organizațiilor de partid, s-au în
grijit ca în cercurile de învă
ță mint politic să se discute pe 
larg, aducîndu-se exemple con
crete, despre avantajele lucrării 
în comun a pămîntului, în alte 
părți au fost organizate vizite 
ale tineretului la G.A.C., s-au 
făcut panouri și grafice compa

Pe marginea lucrărilor 
conferinței regionale 

U. T. M.- Bacău

rative etc. Toate acestea au 
făcut ca în cursul anului 19591, 
18.000 de tineri să intre in sec
torul socialist. Analizîndu-se însă 
muncă organizațiilor U.T.M. 
din sectorul socialist al agricul
turii conferința a arătat că mai 
sirtt și o serie de lipsuri. Sînt 
organizații U.T.M. care ri-ati 
pus îii centru! activității lor e- 
ducațiă tinerilor colectiviști în 
spiritul răspunderii față de pro
prietatea Obștească. Unele orga
nizații U.T.M. ca cele din G.A.C. 
„Vasile Roaită“ Bacău, ROgoăza- 
Adjud, Girov-Piatra Neamț ele. 
continuă să flit acorde o sufi
cientă atenție mobilizării tineri
lor ia dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Conferința a arătat că îti 
19t)0 tineretului din agricultură 
îi revin satcifti deosebit de im
portante dih planul de măsuri a- 
doptat de conferința regională 
de partid, in ceea ce privește 
contribuția tineretului la conso
lidarea economico-organizatorică 
a unităților din sectorul socialist 
al agriculturii, la creșterea pro
ducției agricole și a șeptelu’ui 
de animale proprietate obștea
scă.

în conferință a fost dezbă
tută și mutica organiiățiilor 
U.T.M. din școli. în regiu
ne sint astăzi școli ele
mentare cu peste 130.000 de 
elevi, 15 școli medii și dna pe
dagogică, 32 școli profesionale 
în care îiivață peste 10.000 de 
tineri. în urma dezbaterii în 
școli a problemelor ridicate de 
Plenara a Vll-lea a C.C. al 
U.T.M., organizațiile U.T.M. 
din școli se ocupă mai mult de 
educarea politica a elevilor, de 
creșterea combativității lor re
voluționare față de orice mani
festare a influențelor ideologiei 
și moralei sirăine. se dezvoltă 
mai mult la elevi dragostea față 
de munca fizică. Conferința a 
cerut organelor și organizațiilor 
U.T.M. să ajute mai muit con
ducerea școlilor în lichidarea 
mediocrității ia învățătura, în 
dezvoltarea și niai mult la elevi 
a dragostei pentru munca fizică, 
a educării lor în spiritul mate- 
rialist-științific despre lume și 
viață. -

In conferință au fost dezbătu
te și unele probleme ale stilului 
de muncă al organelor și orga
nizațiilor U.T.M. Se arăta că 
multe lipsuri existente în munca 
organizațiilor U.T.M. își. au cau
za in faptul eă este incă sUb 
controlul îndeplinirii hotârîrilor 
atît la comitetul regional U.T.M. 
cât și la comitetele raionale și 
orășenești. Datorită acestui fapt 
unele măsuri din planurile de 
muncă nu sînt duse pînâ la ca
păt; nu se urmărește eficacitatea 
măsurilor luate. Conferința a ce
rut viitorului comitet regional 
U.T.M. să acorde o mai mare 
atenție pregătirii și instruirii a- 
paratului regional, raional șl o- 
rășenesc pentru a putea îndru
ma cu mai multă competență 
munca organizațiilor de bază.

Un fost conac moșieresc situat în comuna Cosmești, regiunea 
lași a fost renovat prin contribuția voluntara a țăranilor munci
tori din comună și transformat Intr-un frumos local de școală. 
Școala de 7 ani din Cosmești, al cărui exterior vi-l prezentăm 
în fotografie, are 8 $ăli de clasă, laborator, bibliotecă, camera 

pionierilor și alte încăperi.
Foto : AGERPRES

în numele comitetului regio
nal de partid tov. Gheorghe 
Roșu, prim-secretar. a adus un 
călduros sahit conferinței regio
nale U.T.M. Tovarășul Gheor
ghe Roșu spunea că regiunea 
Bacău se transformă cu fiecare 
zi într-o puternica regiune in
dustrială. Numai in anul 1960 
vor fi date in funcțiune patru 
grupuri la Hidrocentrala „Vladi
mir îlici Lenin“ de la Bicaz ch 
o putere de 100 MW; grupul al 
patrulea de la Termocentrala 
Borzeșfi cu o putere de 50 MW 
secția dexat și monoclor benzen 
de la Combinatul chimic Bor- 
zești iar la Rafinăria 10 Onești 
secția de cracare catalitică 
I—II.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că în munca de viitor or
ganizațiile U.T.M. din întreprin
deri trebuie să-și intensifice și 
mal mult eforturile în mobiliza

rea tinerilor la înde
plinirea planului de 
producție la -toți indi
cii, lă realizarea de 
Cît mai multe econo
mii, la dezvoltarea 
mișcării de inovații 
și raționalizări. Tine
retul de pe marile 
șantiere de la Bicaz, 
Onești, Săvinești tre
buie să lupte pen

tru darea în funcțiune îna
inte de termen a obiecti
velor planificate pe anul ace
sta. Organizațiile U.T.M. din 
satele regiunii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, trebuie 
să desfășoare o muncă politică 
și mai susținută de atragere a 
tinerilor și a familiilor acestora 
pe făgașul agriculturii socialiste. 
Ele trebuie să mobilizeze tine
retul la dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

în cadrul conferinței, luîrtd 
cuvîntul, tovarășul Dumitru 
POpescu, membru al Biroului 
C.C al U.T.M a felicitat 
în numele C.C. al U.T.M. pe de
legații ja conferință pentru re
zultatele bune obținute de tine
retul regiunii în murtca de 
traducere în viață a sarcinilor 
trasate de partid, arătînd că a- 
ceste succese exprimă roadele 
muncii de educație comunistă 
primită de către tineri de la par
tid. In continuare vorbitorul a 
subliniat că în munca de educa
ție mal sînt încă lipsuri. Asupra 
unor tineri efectul muncii de e- 
ducație e încă slab. Organiza
țiile U.T.M. n-au reușit să con
tribuie la schimbarea unor ră
mășițe înapoiate din conștiința, 
gîndirea și caracterul unor ti
neri, la schimbarea și lichidarea 
unor atitudini înapoiate față de 
muncă și cultură. Tovarășul Du
mitru Popescu sublinia că une
ori comitetul regional U.T.M, a 
împins unii activiști să urmă
rească cifrele, numărul firmelor 
de brigăzi ale tineretului 
sau numărul cercurilor de 
minim tehnic în loc să urmă
rească scopul și efectul acestora, 
deși marea majoritate a ac- 
triștilor totuși nu procedează 
așa. Ei au tnțeies ci a face edu
cație cbrfiunîstă înseamnă a mo- 
deia un om nou, demn de mă
reața epocă pe care o trăim, 
capabil să înțeleagă frumusețea 
și măreția acestei epoci, să în
țeleagă sarcinile căre i revin, să 
fie un luptător înaintat pentru 
îndeplinirea lor. In încheiere, to
varășul Dumitru Popescu a vor
bit despre sarcinile actuale care 
stau in fața organelor șl orga
nizațiilor U.T.M. din regiunea 
Bacău privind îmbunătățirea 
muncii de educație comunistă a 
tineretului de creștere a vigi
lenței revoluționare împotriva 
influențelor străine moralei co
muniste.

★

Conferința regională U.T.M. 
Bacău a ales noul comitet re
gional. comisia de revizie pre
cum și delegații la cel de-al 
Hl-lea Congres a! U.T.M, Î«1 
funcția de prim-secretar ai co
mitetului regional U.T.M. a fost 
ales tovarășul Stelian Dumitriu.

VASlLICA ENĂȘOAÎE

Sărbătorirea
Zilei internaționale 

a tineretului împotriva 
colonialismului, pentru 

coexistență pașnică
Ziua internațională a tinere

tului împotriva colonialismului, 
pentrtf coexistență pașnică, pen
tru dezarmare a fosf sărbători
tă de întreg tineretul țării noas
tre. La toși. Timișoara și Chij 
rj atirt k>c adunări ale tinere
tului consacrate sărbătoririi a- 
cestei zile. La Iași, în sala Fi- 
la-monirii, a avut loc o mani
festare la care a vorbit tov- 
Ion Mane uc, prim secretar al 
Comitetului regional U.T.M. 
Iași, studentul iordanian Daud 
El Humidi și studentul coreean 
Joon Ung Zib. La Timișoara a- 
dunarea a avut Ioc în amfitea
trul Institutului de medicină, 
luînd cuvîntul cu acest prilej 
tov- Iosif Nichita, prim secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Timișoara- La Casa Universita
rilor di>n Cluj a votW despre 
semnificația zilei de 24 aprilie, 
tov. Remus Bucșă, prim secre
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Cluj. Vorbitorii au subli
niat că tineretul din lumea în
treagă luptă mereu mai hotărît 
împotriva colonialismului, pen
tru coexistentă pașnică, pentru 
pace.

Sirtele1 de tineri prezenfi la 
adunări și-au manifestat solida
ritatea tor cu lupta tineretului 
iubitor de pace de pretuiindeni 
peniru înlăturarea definitivă a 
colonialismului, pentru triumful 
păcii, pentru dezarmare genera
lă și totală. Adunările s-au des
fășurat într-o atmosferă entu
ziastă,- cuvintările rostite fiind 
întrerupte în repetate rinduri de 
aplauze și ovații.

Cumpărăm
măreț poștale 

romînești
I.C.S.  FILATElfA, București, 

str. Fostei nr. 1f achizițio
nează :

1. Sortimente de mărci 
poștale rominești de 100 și 
206 diferite, in pachete con- 
ținind 10 pachețele a 100 
mărci de același fel.

2. Pachete izolate care pot 
fi încadrate in sortimentele 
de mai sus.

Ofertele, însoțite de spe
cificații, vor fi înaintate în
treprinderii.

Intr-unui dm node btocur de loeuirde dote in tokx-Tțâ m oroș ui Gox^i s o deschis de cunnd 
un m ogorin ahmentar cu autodese^ vire.

Foto: T. M4RONESCU

^TnDitațic la eaneertul (~^ilaim&aieit
în pauza recentului concert al 

Filarmonicii, pe dnd eram in 
rotonda Ateneului și citeam afi
șul care anunța programul viitor, 
aud in preajma mea o voce:

— Cum adică... KJn stil do- 

ochiiîntorcindu-mă. dau at
de un fost coleg care se grăbe
ște să-mi facă cunoștință cu un 
tinăr a cărui fizionomie imi de
venise familiară la concertele din 
ultima vreme.

— îmi pare bine că te văd, 
explică-i, te rog, amicului meu. 
ce înseamnă o muzică în stil
clasic? Vine numai de vreo ci-
teta luni la concerte și ar vrea 
să le știe de-acum pe toate... ca 
un muzicolog.

— S'u găsesc nimic râu în 
asta!

— Mai bine-ar asculta și m ar 
mai slăbi cu întrebările lui care 
nu mai contenesc .

Zărind un grup de prieteni, 
în timp ce spunea acestea, cole
gul se îndreaptă spre ei lâsin- 
du-mă singur cu cunoștința pe 
care tocmai o făcusem. Ce pu
team discuta altceva decit des
pre subiectul propus ?

— Clasic e un epitet ce se a- 
tribuie unor opere de mare va
loare artistică, cu un bogat con
ținut emoțional, care se remarcă 
prin echilibru, prin armonia de- 
săvîrșită a construcției. în mu
zică înțelegem îndeobște prin 
clasicism perioada de la răscru
cea secolelor al 18-lea și al 
19-lea, cind au trăit, la Vierta, 
Mozart, Haydn și Beethoven. 
„N-o să mai putem scrie atît de 
frumos ca Mozart, dar să scrim 
tot atît de clar ca el“...

în aceste cuvinte, unul din 
marii compozitori ai veacului 
trecut își exprima venerația pen
tru opera genialului maestru

La colțul viu al Casei pionierilor din Sighișoara. 
Foto : A. FOCȘA

Comemorarea lui Mark Twain
In cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con- 
g;liul Mondial al Păcii. luni 
după-amiazâ a acut loc m 
sala studio a Teatndiri Au- 
țional „2. L. Caragiale". fes
tivitatea consacrată comemo
rării a 56 de ani de la moar
tea scriitorului american Mark 
Twain, organizată de Comitetul 
național pentru apărarea păcii 
din RP. Romină. Uniunea scrii
torilor din R.P. Romină. și In
stitutul romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

La festivitate au participat 
membri ai Comitetului național 
peniru apărarea păcii din R.P. 
Romină. oameni de știință și

Primul tren al prieteniei din acest an
Luai seara a plecat din Gara 

de Xord spre Uniunea Sovietică 
primul tren al prieteniei din a- 
cest an organteat de Consiliul 
General A.R.L.U.S. și O.N.T. 
(Sarpa-ți. Cu acest ț»ren călătoresc 

tienes. Nutrind aceeași stimă 
pentru creația lui. Ceaikovski.
cel mai mare simjonist rus, a 
scris o suită pe care o întitulea
ză, în chip semnificativ. ,.Mozar- 
tiana". M am referit mai mult 
la Mozart fiindcă acea lucrare 
„in stil dasic“, înscrisă in viito
rul program al Filarmonicii, con
stituie un pios omagiu muzical 
adus marelui muzician german.

— Dar de ce se cheamă lu
crarea „DIVERTISMENT ? Pă
strează ea oare ceva din acele 
lucrări mozartiene care. după 
cite știu, erau menite să întovă
rășească reuniunile și petrecerile 
familiare ale timpului?

— întocmai. Cele șase părți 
ale compoziției pe care o vom 
asculta („Divertisment în stil 
clasic' de N. Boboc) au u>n 
caracter agreabil, amuzant, u- 
neori chiar spiritual. La în
ceput Intrada, adică o mică 
uvertură ; pe urmă o vioaie 
Gagliarda, dans de obîrșie ita
liană — fiind foarte răspîndit 
prin secolul al 16-lea, el a fost 
introdus în suite ; apoi o mică 
romanță — Romanzetta, lirică, 
visătoare; partea a treia e un 
Scherzino. piesă cu caracter glu
meț. iar următoarea un Menuet 
grațios; ultima parte a Divertis
mentului aduce, intr-o mișcare 
animată, o eleganță și o vervă 
specific mozartiene.

— Nu înțeleg însă în ce-ar 
consta originalitatea lucrării !

— Ai auzit Simfonia clasică 
de Prokofiev?

Desigur; e o muzică savuroa
să, minunată. „Sună ă la Mo
zart și Haydn" dar e altceva. 
Sub „costumația de epocă" îl 
simțim mereu pe Prokofiev.

— Ei bine, cam așa se întâm
plă și cu miniaturalul Divertis
ment pe care îl vom asculta du- 

cultură, scriitori, fruntași ai or
ganizațiilor obștești, studenți.

A fost de față Paul E. Whee
ler. atașat al Legației S.U.A. la 
București.

Curtatul de deschidere a fost 
rostit de scriitorul Dumitru Cor- 
bea, care a arătat drumul stră
bătut de Mark Twain în creația 
sa și locui pe care îl ocupă în 
literatura universală.

Despre personalitatea și opera 
literară a lui Mark Ttvain a 
vorbit scriitorul Petre Solomon, 
după care a urmat un program 
de tălmăciri din opera scriito
rului american, prezentate de 
actorii Nicolae Brancomir, Nicu 
Dimitriu și Emanoil Petruț.

peste 300 muncitori, ingineri, 
tehnicieni, intelectuali etc., care 
vor participa la demonstrația 
oamenilor muncii de 1 Mai la 
Moscova și vor vizita orașele 
Leningrad și Kiev.

Dirijor-. Nicolae Boboc Solist: Vladimir Orlov
mistice. A atomi iui • issțeies ei 
« Zue exemplu ■* inseanuti • 
imita. Pnn folomree procedeelor 
muzicale de tacturi clasici (de 
a»cs.~ Jst stil dome' f ia melo- 
did, armonie. orchestrație șs 
modul de a alcătui lucrarea, ai 
se evoci cite ceva din secolul 
lui Mozart fără ca acezte proce
dee să fie reproduse aidoma, co
piate ; altfel am fi avut de~e

Avancronică 
muzicală

face cu o pastișe, adică cu o lu
crare din care lipsește nota per
sonală a autorului.

Lăsîndu-mă să vorbesc mai 
mult, la un moment dat inter
locutorul meu s-a simțit, cred, 
dator să restabilească echilibrul 
dialogului arătîndu-mi în cîteva 
fraze că despre concert, cel mai 
popular gen al muzicii simfonice, 
știe multe. Nu mi-a mai ră
mas decît să-i atrag atenția că 
lucrarea lui Schumann, în
scrisă pe afișul Filarmonicii
— CONCERTUL PENTRU 
VIOLONCEL Șl ORCHESTRA
— e un exemplu în ceea ce 
privește sobrietatea și noble
țea expresiei, că Schumann nu a 
fost un adept al scriiturii instru
mentale spectaculoase, teatrale, și 
că el însuși afirma că nu împăr
tășea gusturile curentului... „an- 
tiartistic ce tinde să pună în lu
mină exclusiv virtuozitatea su
perficială../' în dauna substanței 
adevărate a muzicii.

Nu mică mi-a fost surprinde
rea cind proaspăta mea cunoș
tință a făcut cîteva aprecieri a-

10 ani de apariție 
în limba romînă a revistei 

„Tineretul lumii"
In Juna aprilie 1960 se îimpdlw 

nesc 10 ani de la apariția pri
mului număr în iliimba ro«mînă a 
revistei „Tineretul luimVi" editată 
de Federația Mo-ndia'lă a Tine
retului Democrat In oei 10 ani 
care au trecut, ediția în li'mba 
remind a revistei „Tineretutl lu
mii" a publicat diferite ma
teriale despre viața și lupta ti
neretului din lumea întreagă 
pentru pace, prietenie, împotriva 
primejdiei de război. De ase
menea ediția tn limba romînă

înapoierea tov. 
de la Congresul

Luni seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind din Belgia, 

| tbv. Elena Lascu lordâchescu, 
membru al G.G. al P.M.R., se-

. ere tar al Garni telain* orășenesc 
București al P..M.R,, care a 
reprezentat Partidul Muncito
resc Ronin ia cel de-al XIII-

Informații
Pianista Tamara Guseva și-a 

început turneul în țara noastră 
luni seara, ând a fost solista 
concertului Orchestrei simfonice 
a cinematografiei dirijată de 
Mircea Cristescu. Artista sovie
tică a interpretat cu acest pri
lej concertul pentru pian și or
chestră nr. 1 de Ceaikovski.

în continuarea turneului său, 
Tamara Guseva va mai concerta 
împreună cu filarmonicile din 
Focșani, Iași și Orașul Stalin.

Ajutor tovărășesc 
în muncă

(Urmare din pag. l-a)

î cînd cu ajutorul acestor ore 
tehnice brigăzile de tineret au 
reușit să înlăture anumite greu
tăți și să- îmbunătățească cali
tatea a serii întregi de produse. 
Nu mai departe este brigada 
Ini Grigore Zăgărin care într-o 
vreme din 20 de miezuri de 
transformatori cîte executa pe zi, 
primea înapoi de la controlul 
tehnic de calitate mai mult de 

I jumătate. In afară de ajutorul 
primit din partea brigăzii lui 
Ghirean Fior ea, în foarte mare 
măsură a folosit brigăzii acea
stă oră tehnică. împreună cu 
maisirul atelierului, cu inginerii 
și tehnicienii, cu muncitori vîrst- 
nici din brigadă, tinerii au a- 
nalfzat amănunțit în comparație 
cu tehnologia prescrisă fiecare 
operație în parte. Tinerii au 
ajuns la concluzia că din cauza 
proastei folosiri a celor 480 de 
minute din ziua de i lncrti, a fo
losirii unor scule necorespunză
toare, a neatenției, piesele nu 
ieșeau de calitate bună. Și săp- 
tămîna de săptămină respectînd 
cu strictețe indicațiile primite la 
ora tehnică a brigăzii, ținînd 
seama de sfaturile muncitorilor 
vîrstnkr, brigada a ajuns ca să 
nu mai primească înapoi piese 
de la controlul tehnic decit foar
te rar. Deoarece această formă 
de întrajutorare colectivă a dns 
la creșterea productivității mun
cii și la îmbunătățirea continuă 
a calității produselor, noi vom 
mări numănri acestor ore teh-

, race șt vom căuta să le ținem 
ou cea mai mare regularitate.

Am observat mai de multi 
vreme ci brigada unde lucreazi 
Constantin Preda, Victoria VI- 
tan. Ion Vitan, Constanța Con- 

1 ătantinescu. comuniști cu expe

mpre progroaaaitemuitH, incodnd 
unele idei cupnnse in articolul 
cere încheia (6 decembrie 1959) 
âtdol .Să cunoaștem comorile 
uuszicir. publicat în .Scînteia 
tinereUtluT.

— „înțelegerea poemului sim- 
fode ^CIORS\ de compozitorul 
sovietic Srecimcov. ca și a ori- 
cârti mutici atentă nat oare, ăș- 
tigi extraordinar de mult atunci 
cind ești avizat asupra ei.

— Mai ales cind ai de-a face 
cu un gen a cărui accesibilitate 
e direct legată de un subiect, de 
un fapt anumit — completează 
interlocutorul mea.

— într-adevâr.
In poemul său simfonic, Sve- 

cinicov a redat lupta aprigă a 
ucrainenilor, conduși de Sciors. 
împotriva interrenționiștilor, în 
anii războiului civil. Eroul revo
luționar a fost lovit, cade fără 
să mai radă victoria. Compozi
torul nu se oprește insa la acest 
episod dramatic ci, în încheie
rea lucrării sale înfățișează viața 
înfloritoare de astăzi a popoare
lor sovietice, cucerită cu prețul 
a nenumărate sacrificii.

— Recunosc programatismul 
cînd este integral, în sensul că 
muzica urmărește clar, cu preg 
nanță. ca în poemul simfonic 
..Sciors", un anumit subiect, o 
fabulație precisă : dar nu înțe
leg. de pildă, de ce își inlitulea 
ză Mendelssohn Bartholdy sim
fonia sa a III-a pe care o vom 
asculta .JSCOȚIANA".

Explicația mea cum că lucra
rea a fost scrisa in urma unei 
călătorii întreprinsă de compozi
tor în ținuturile de nord ale 
insulelor britanice, că el a mai 
realizat și o uvertură intitulată 
Hebridele (după numele insule
lor cu același nume)... s au ară
tat nesatisfăcătoare. 

a „Tineretului lumii** publică 
numeroase articole privind pro
bleme ale muncM tinerei gene
rați? din țara noastră pe frontul 
construcției socialiste. La ru
brica permanentă „Cine vrea să 
corespondeze ou nor ?" sînt pu
blicate adrese ale tinerilor din 
diferite țâri care vor să ae împrie
tenească prin scrisori cu cititorii 
„Tineretului llumii" din lumea in-i 
tneagă. In revistă apar de ase
menea artico’le sportive, necenz’i 
literare, cronici cinematografice^ 
jocuri distractive etc.

Elena La»cu lordâchescu
P. C. din Belgia
lea Songres ai Partidului ®w 
munist din Belgia.

La sosire, ia aeroportul Bă- 
neasa, au fost de fată tovarășii 
Station BnghicL Pavel Daju, 
Ghizela Vass, Gostta Nădejde, 
activiști de partid.

(Agerpres)

Luni dnpă-ainiază a sosit în 
Capitală mezzosoprana ameri
cană Blanche Thebom de Ia 
..Metropolitan Opera*' din New 
York, care întreprinde un tur
neu în țara noastră. In cadrul 
turneului artista americana va 
susține un recital în ziua de 
27 aprilie și își va da concursul 
în ziua de 29 aprilie într un 
spectacol cu opera „Carmen" pe 
scena Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romine.

riență și înaltă calificare, nu 
primește înapoi de la controlul 
tehnic de calitate nici o piesă. 
Există în brigadă o atmosferă 
permanentă de muncă însufleți
tă și entuziastă. Tbți lacrea- 
ză cu atenție și conștiinciozita
te, nu pierd nici tm minut din 
timpul de muncă și nu dau lu
crul peste cap. Tinerii care lu
crează cu ei în brigadă se bu
cură întotdeauna de sfaturile și 
recomandările lor competente, 
au întotdeauna în față exemple
le celor mai buni dintre mun
citorii uzinei.

La noi în sector mai sînt încă 1 
unele brigăzi în care lucrează 
puțini muncitori vîrstnici sau în 
care nu lucrează nici unul. Pen
tru că experiența brigăzilor frun
tașe ne-a dovedit că prezența 
muncitorilor vîrstnici are foarte 
mare influență asupra muncii 
tinerilor, ne vom îngriji să 
cuprindem în brigăzile de tine
ret un număr cît mai mare de 
muncitori vîrstnici care să ofere 
în permanență tinerilor ajutorul, 
sfaturile și experiența lor. De 
asemenea între acești muncitori 
fruntași și tinerii din sector 
vom organiza cu regularitate 
schimburi de experiență pe di
verse teme.

Calitatea superioară a produ
selor, cei 8000 lei economii rea
lizați în prima săptămină de în
trecere la materiile prime și au
xiliare. și alte rezultate obținute 
incâ din primele zile de între
cere, ne-au dovedit că sub con
ducerea organizației de partid 
din sector, cu sprijinul munci
torilor vîrstnici, cu bogată ex
periență, dezvolți nd larg ajutorul 
reciproc ia locul de muncă, vom 
putea să ne îndeplinim cu suc
ces angajamentele șj să ocupăm 
an loc de frunte în întrecere.

— Nu văd corespondențe între 
muzică și titlul simfoniei.

— Nu poate fi chiar așa ! Au
torul ne sugerează, tocmai prin 
titlu, că e vorba de o lucrare 
descriptivă.

— Este deci un fel de pictură 
sonoră.

— Da... și încă mai mult. 
Mendelssohn zugrăvește natura 
aspră dar plină de măreție a Sco
ției. munții și văile ei peste care 
trec norii aduși de vînturile At
lanticului. El percepe insă ca
drul acesta, in care stânca col
țuroasă taie sclipirea apei, in 
care lumina soarelui străpunge 
întunecimile, iar mugetul ocea
nului liniștea tainică a codrilor, 
prinir-o viziune poetică sensibi
lizată de o aleasă cultură. Aseme
nea pictorului, compozitorul redă 
mai mult ambianța mediului, 
sentimentele pe care i le trezesc 
aspectele înconjurătoare. Pornind 
de la peisaj, el lasă deci fante
zia să-l îmbogățească, să-l anime 
făcindu-ne pe noi ca ascultând o 
astfel de muzică, să nu fim stă- 
piniți numai de curiozitatea de 
a desluși unde ar fi vorba de 
o furtună, de pildă, de ilustra
rea ciripitului păsărilor, ori de 
redarea jocului luminii într-o 
perdea de apă. Muzica poate e- 
voca mai mult. Să ne lăsăm pur- 
tați de ea, de darurile ei, de a 
plăsmui uneori peste puteriie 
picturii sau ale literaturii.

între tâmp pauza se terminase- 
Rămăsesem printre ultimii care 
urcau scările pentru a usculta 
partea a doua a concertului. 
L-am reîntâlnit sus, în sală, pe 
colegul care-mi făcuse noua cu
noștință.

— Ei l-ai lămurit ? Ai grijă 
cînd scrii avancronica viitorului 
concert să te gîndești și la el.

— M am și gîndit, avancroni
ca e gata. Nu-mi mai rămine de 
cît s-o semnez.

EUGEN PRIGOPE



Congresul U.T.S. 
din R. P. Polonă
VARȘOVIA 25 Corespon

dentul Agerpres transmite. 
In Sala congreselor din Pa
latul Culturii și Științei din 
Varșovia s-a deschis in ziua 
de 25 aprilie cel de-al 11-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Socialist din R.P. Polona. 
Ala. a de cei 1.234 de delegați, 
rep.-ezentind 4511.000 de hneri 
organizați in Uniunea Tine
retului Socialist, la Congres 
participă 30 de delegații de 
peste hotare, printre care și 
o delegație a Uniunii Tine- 
retului Muncitor din R.P. Ro. 
mină, alcătuită din Vasile 
Florea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., șeful secției 
rela'ii cu străinătatea a C.C. 
al U.T.M., și Teodor Coman, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Constanța al U.T.M.

După ce s-a ales prezidiul 
Congresului, a luat cuvîntui 
Wladis'aw Gomulka prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Marian Renke, prim-se
cretar al C.C. al U.T.S, a 
prezentat apoi raportul C.C. 
al U.T.S.

Lucrările Congresului con
tinuă.-

Studenți străini 
care studiază 

la Moscova 
la muncă voluntară

MOSCOVA 25 (Ager- 
pres). — TASS transmite: 
Peste 2,000 de studenți din 
China, R. P. Bulgaria, R. P. 
Albania. R P. Romînă, R 
Cehoslovacă și alte țări care 
studiază la institutele de in- 
vățămint superior din Mos
cova, au participat la 24 a- 
prilie la muncă voluntară in 
cinstea aniversării a 90 de 
ani de la nașterea lui Lenin* 

In diferite raioane ale 
Moscovei, studenfii străini 
au ajutat la construcția de 
locuințe, la demolarea de di
ferite construcții vechi și au 
executat alte munci.

Sosirea lui J. Sambu 
la Praga

PRAGA 25 (Agerpres). — 
Dună cum transmite agenția 
Ceteka la invitația lui Antonin ! 
Novotny, prim-secretar al CC. 
al PC din Cehoslovacia și p;e- 
ședintele Republicii Cehoslova
ce. a sosit la Piaga. venind pe 
calea aerului de la Varșovia. 
J Sambu. președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular a’. • 
R. P. Mongole, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti- i 
duiui Popular Revoluționar 
Mongol.

înscenarea unui nou 
proces împotriva 

unor democrați greci
ATENA 25 (Agerpres). — 1 

TASS transmite: La 26 ap-:- 
1 e va începe la tribunalul mi
litar din Atena procesul împo- ■ 
triva a 42 de democrați, invt- ■ 
nuițî de „spionaj*4 in baza legii 
375. Printre acuzați sint con
ducători ai Partidului Comunist 
din Grecia, H. Florachîs, L. 
Dzufronis, G, Lolios, D. Da’as, 
C. Lulis, S Caia?, G. Cutru- 
cliis și 1. C. Tzachiris.

Ca martori ai acuzării apar 
.polițiștii, în frunte cu Rakindzis. 
directorul Poliției din .^tena, 
adică acele persoane care au 

;pus la cale această „afacere*. 
- După cum relatează ziarul 
(„Avghi“, democrații s-au adre
sat Federației Sindicale /Mon
diale, Federației Democrate In
ternaționale a Fe ne: lor, Uniu- 
oilor Internaționale a Juriștilor și 
Ziariștiloi-, organizațiilor din 
Grecia și opiniei publice cu 
chemarea de a intensifica lup* 
ta pentru restabilirea rânduieli
lor democratice din Grecia, pen- 

. tru- lichidarea legii 375 care ad
mite ca tribunalele mijitare sa 
fie folosite pentru răfuiala îm- 

. potriva adversarilor politici ai 
. guvernului.

Conferința 
a lui de Gaulle

WASHINGTON 24 (Ager- 
preș) — TASS transmite: de 
Gaulle, președintele Franței, 
care se găsește ir.tr-o vizită ofi
cială la Washington, a luat cu- 
vin'.ul la 23 aprilie la o confe
rință de presă care a avut loc 
lâ Clubul Național al Presei. El 
a declarat că apropiata confe
rință a celot patru mari puteri, 
care va avea loc la Paris, va 
trebui să se ocupe „de problema 
cea mai importantă de rela
țiile între Est și Vest.

De Gaulle a declarat că după 
părerea lui nu este posibilă re
zolvarea eficace nici a proble
mei dezarmării, nici a prob'emei 
germane atît timp cit relațiile 
dintre Est și Vest nu vor fi îm
bunătățite.

Președintele Franței a spus 
că el sprijină ideea unor noi 
conferințe la nivel înalt, dacă 
cei patru mari vor obține un 
succes la conferința de la Pa-is 
care va avea loc in luna mai. 
..Dacă nu dorim să ducem 
război, a declarat președintele 
Franței, atunci indiscutabil tre
buie să tindem către obținerea 
păcii. Trebuie să ducem trata
tive. Cred că prima conferință Ia 
nivel înalt este un lucru bun“.

In răspunsurile la numeroase- 
i. întrebări aie corespondenților

•S

De peste hotare
Aniversarea 

de la instaurarea
și de la crearea P.

a 40 de ani 
puterii sovietice 

C. în Azerbaidjan

*a

BAKU 25 (Agerpres). 
TASS transmite : La Baku 
deschis sesiunea jubiliară

s-a
_  ,______ a 

Sovietului. Suprem al R.S.S. A- 
zerbaidjene consacrată aniver
sării a 40 de ani de la instau
rarea puterii sovietice în Azer-

Comunismul * 
de

cauza practică a milioanelor 
oameni sovietici

Laiud cuvîntui la 25 aprilie 
la ședința -solemnă de la Baku, 
N. S. Hrușciov a sublimat câ 
cea de-a 4u-a aniversare a in
staurării puterii sovietice și a 
creării Partidului Comunist din 
Azerbaidjan este o sarbatuare a 
întregii familii mărețe a po
poarelor sovietice, educate de 
ideile leniniste. a>le mternationa 
lismului proletar, sudate într-un 
singur tot prin sentimente fră
țești, sincere.

„întreaga țară este bucuroasă 
și mîndra de remarcabilele voa
stre succese și de faptele voa
stre, deoarece ele constituie o 
mare contribuție la cauza con
strucției comuniste, ca-uza noa
stră comună*, a spus N. S. 
Hrușciov adresindu-se pârtiei- 
panților la ședință.

N. S. Hrușciov a sublimat 
că sărbătoarea Azerbaidjanului 
coincide cu o mireață aniversare 
— aniversarea a 90 de ani de 
la nașterea lui Vladimir Ihci 
Lenin. Mergînd pe Calea leni
nistă. a spus el, popoarele Uni
unii Sovietice ati făcut, în 4*2 de 
ani, un pas gigantic de la starea 
de înapoiere sare progres.

„Comunismul, care pentru 
multe generații a fost visul cel 
nia: atrăgător, dar îndepărtat, a 
devenit astăfzi cauza practici a 
milioanelor de oameni sovetia 
ies :fleț ți de ideile leniniste’.

Amintind meritele revo»n*.:csa- 
re ale proletariatul* multinatio
nal din Baku, X. S. Hrușciov a

oame:

Dezarmarea si încheierea Tratatului de pace 
cu Germania - principalele probleme 

care trebuie urgent rezolvate
Referi nln-se U p'obiemefo

vietu inter na pooale, X $ Hr^ș- 
cio\ a declarai că gurai; 
victic a?'e<.azâ acLria 
ție internațională ca fiind bană.

Intilninie cu șefii stat or «i 
guvernelor, a spus X. S. Hruș
ciov. orecum ș: cu alți oameni 
de stal care au avut foc in ul
tima vreme, și in primul find 
vizita noastră in Statele Unite 
ale Amencii și inamic de acea
sta intilninie și convorbirile cu 
primul ministru ai Marii Bri
tanii, Macruill-m la Moscova, 
vizita in India, Birmaaia. Indo
nezia. Afganistan și, in sfirșil 
recenta noastră vizita in Fran
ța — toate acestea marchează 
prin ele insele o destindere a 
încordării internaționale.

N. S. Hrușciov i «pus in con
tinuare : „Cred că procesa! sa- 
Intar ii destinderii iolerna|k>* 
na le va continua și pe viilor.

Referindu se la conferința Ia 
nivel înalt, președinte’e Consi
liului ce Mîn ștn 11 U R SS a 
declarat: „Vom pleca la Parâ 
cu cele mai sincere inteații «■ 
numai de a contribui la însănă
toșirea generală a situației te» 
ternaționale, dar și de a face 
totul penlru a realiza o iațe e- 
gere reciprocă c< țefii ftatefor 
și guvernelor poterilor occiden
tale, de a înregistra progrese iu 
rezolvarea problemelor urgente 
care, cum se spune, bat la ușăM.

In primul rind, a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov, trebuie 
urnită din loc problema dezar
mării — „această stinca dintre 
cele mai masive care barează

de presă 
la Washington

președintele de Gaulle a decla
rat că în urma îndelungatelor 
sale convorbiri pe care le-a 
avut recent cu N S. Hrușciov 
s-a convins că acesta „este un 
om mare care luptă pentru ide
ile sale". N. S. Hrușciov. a con
tinuat de Gaulle. înțelege că 
problemele internaționale nu 
pot fi rezolvate exclusiv prin 
acțiuni unilaterale. Hrușciov 
cunoaște bine lumea, poporul 
/au și dorințele poporului său. 
Consider, a spus de Gau'le. că 
la apropiata conferință de la 
Paris, Uniunea Sovietică nu 
poate fi reprezentată de altci
neva mai bine decit de N. S. 
Hrușciov.

NEW YORK 25 (Agerpres).— 
După cum informează presa, în 
urma tratativelor care au avut 
loc la Camp David la 24 aprilie 
între președintele Eisenhower și 
președintele de Gaulle, a fost 
dată publicității o declarație in 
care se spune că cele două părți 
și-au precizat punctele de vede
re în legătură cu poziția lor la 
conferința la nivel înalt.

Tn declarație se spune că Ja 
25 aprilie va avea loc întîlrtirea 
președinților cu miniștrii lor 
pentru a ..hotărî metoda prezen
tării ideilor noastre comune la 
conferința la nivel înalt".

Comunist din Azerbaid-
baidjan și de la crearea Parti
dului ..................
jan.

La lucrările sesiunii parti
cipă M. c «J------- 
dintele Consiliului de Miniștri 
al U R.S.S, delegații din 

N. S. Hrușciov, preșe-

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov

scos in evidență tradițiile in
ternaționaliste ale organizațiilor 
comuniste din Azerbaidjan și 
din întreaga Transcaucazie.

Oamenii muncii din Azerbaid
jan, a spus in continuare N. S. 
Hrușciov, precum și toți oame
nii sovietici cinstesc cu sfințenie 
numele activiștilor de frunte ai 
partidului nostru, al revoluționa
rilor de seamă care. In timpuri 
diferite, au fost organizatorii și 
conducătorii bolșevicilor din 
Baku, promotori ai ideilor leni
niste in mase: Iosif Stalin, Mi
hail Kalinin, Serghe» Kirov, Gri
gori Ordjonikidze, Nariman Na
rimanov, Kliment VoroșJov. 
Anastas Mikoian și alții/

Vorbitorul a arătat că în în
treaga perioadă de existență a 
industriei petrolifere în U.R.S.S., 
în țară au fost extrase 
I..500.000.000 tone țiței dintre 
care jumătate este țîțe; din 
Baku.

N. S.'Hrușciov a declarat că 
Uniunea Sovietică a început bine 
anul I960, cel de-al doilea an al 
septenalului. Planul producției 
fflohale pe primul trimestru a 
ost îndeplinit în proporție de 

104 la sută. în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anu
lui t-’ecut, volumul producției in
dustriale a crescut cu II la sută.

.Acestea sint rezi ie bune, 
ele ne inspiră încrederea că sar
cinile pianului sentenal vor h 
:ndepiiu:te și depășite*.

a*—aioerje? șă 
A sesh d< RT-lt 
penă capă» p<ntr» ex
periențe ier cb arma nuclea’i.
care intensifică cursa foarmâr»- 
lor și constituie o pr.mejdie 
pentru viafa și sănătatea oame
nilor.

N. S- Hrușciov a subliniat câ 
declarația comună a președinte
lui Eisenhower șj primului 
ministru Macmillan, in care ei 
se declară de acord, in princi
piu. sâ-și asume obligația de a 
nu efectua explozii subterane 
atita timp cit continua cercetă
rile privitoare la control, „ne 
face să nutrim speraa*.a că in 
cel mai' scurt timp vor fi lichi
date divergentele și se va în
cheia un acord cu privire a în
cetarea experiențelor’.

Progresul ulterior in tratati
vele cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare depinde a- 
cum de puterile occidentale. Să 
sperăm că șefii guvernelor ver 
reuși, în cele din urmă, sâ gi- 
seascâ soluționarea aceste: pro
bleme arzătoare.

N. S. Hrușciov s-a arătat 
circumspect in legătură cu fap
tul ca unii oameni de stat a: pu
terilor occidentale abordeazs in 
mod unilateral problemele care 
stau in fața pa rt ici pa nțitor ia 
conferință. Ei caută și amplifica 
tocmai acele aspecte ale uneia 
sau alteia dintre probleme asu
pra cărora, dacă se va concen
tra atenția, aceasta nu poate 
contribui la elaborarea unor so
luții reciproc-acceptabiie. „Acea
stă aliordare, se înțelege, nu a- 
jută la găsirea unei căi spre re
zolvarea problemelor internaț-o- 
nale Importante, dimpotrivă, e3 
duce la menținerea încordării și, 
în consecință, stînjeriește norma
lizarea relațiilor dintre state".

Drept exemplu X. S. Hrușciov 
a citat discursul recent rostit de 
secretarul de stat adjunct al 
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R.S.F.S.R., Ucraina, Bielorusia, 
Uzbekistan, Gruzia, Lituania, 
Estonia și celelalte republici so
vietice. vechi bolșevici care au 
luptat activ pentru crearea Par
tidului comunist și pentru in-

dezarmarea 
prin control.

S.U.A., Dillon. „Acest d'scurs 
miroase a război rece". El a 
subliniat câ declarația lui Dillon 
„distonează în mod evident cu 
atmosfera care s-a stabilit in re
lațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
după convorbirile pe care le-am 
avut cu președintele Eisenhower 
la Camp David".

Referindu-se la problema de
zarmării și ța lucrările Comite
tului celor zece, N. S. Hrușciov 
a declarat că propunerile pe 
care puterile occidentale le-au 
prezentat acestui comitet nu 
sint îndreptate spre dezarmare 
ci spre stabilirea unui control 
fără dezarmare.

Uniunea • Sovietică, a spus In 
continuare N. S. Hrușciov, iși 
va apăra pozițiile sale pînă la 
capăt, pentru a obține rezolva
rea problemei dezarmării. Dezar
marea este o prob'emă de bază 
de rezolvarea căreia depinde 
înlăturarea primejdiei urnii nnu 
război. „Noi nu putem admite și 
nu vom admite ca 
si fie înlocuită 
Vom face totul pentru a obține 
o dezarmare îmbinată cu cel 
mai temeinic și atotcuprinzător 
control. Lichidarea tuturor mij
loacelor de distrugere, inclusiv a 
armei nucieare și a armei ra
chetă. dizolvarea armatelor — 
iau țelul nostru**.

„Sinteui pentru un control ri
guros cu condiția să se efectueze 
dezarmarea și împotriva contro
lului fără dezarma'e”. Uniunea 
Sovietici va râmine pe această 
poziție și nu o va abandona 
niciodată, a sublinia* X. S. 
Hrușciov.

X. S. Hrușciov a sp. s ci, 
după eit se vede, in statele im
perialiste mai sint puterrsrre 
OCTcrrle agresive, care e» se 
pec toci nwra ca «ibScbU U- 
garuâr sroal st. care Je stă âa 
g-: tace-' atejt-^rar*.

Tariie sortate, a rthmaf 
X S duErî
trec» la rj*x st.^>a tar ac- 
tsaiâ ir hnea rrtietpn ’X 
■a prâ recar ra&rea Jar ta ea-

Judecata sănătoasă va triumfa

Ml

[>e caiea discurilor cu pnvire 
canlfirarea Gerwatae, a p- 
i unor piebtsene. a desrășj- 
I unor d scoții :-3 problemele

-/vel
tefer rețrezentaie Ia cosieruța 
la rrvel mait

Reirnfkarea Gennarie este o 
proclenu a gemamfor înșiși și 
es nn ae-au însărcinat să ne o- 
cupâ-n de tebjr.le lor interne, 
nu ne-au dat astfel de imputer- 
aknri. Probiema reuni hei': Ger
maniei nu pete fi rezolvată decit 
de germanii înșiși și de nimeni 
altul.

Cu totul altceva este încheie
rea tratatului de pace cu Ger
mania. Această problemă este 
in întregime de competența pu
terilor învingătoare și de mult 
a devenit actuală rezolvarea ei.

El a declarat câ dacă, in ciu
da tuturor eforturilor U.R3.S., 
puterile occidentale nu vor dori 
să caute împreuna cu Uniunea 
Sovietică o soluție de comun 
acord a problemei tratatului de 
pace și, în pofida judecății sănă
toase, vor ignora această pro- 
blama, „noi, desigur, vom urma 
calea noastră și vom încheia un 

*

staurarea puterii sovietice în 
Azerbaidjan.

Raportul la sesiune a fost pre
zentat de Veli Iusuf Ahundov, 
prim-secretar al C.C. al Parti- 
duiui Comunist di-n Azerbaidjan.

tre Liga Națiunilor sau Organi
zația Națiunilor Unite. Ele au 
cucerit acest drept lupta re
voluționară și acest drept este 
menținut și consolidat de po- 
f iarele țărilor socialiste pe ca- 
ea dezvoltării cu succes a eco

nomie: și datorită puterii forțe
lor armate naționale.

X. S. Hrușciov a declarat că 
s’atele socialiste dispun astăzi 
de o putere nu mai mică ci mai 
mare dec.t statele imperialiste și 
zi de zi. an de an. forța și pu
terea lor vor crește.

Politica care are la bază ura 
oarbă față de orinduirea socială 
din țările socialiste este lipsită 
de perspective.

Politica agresivă a imperia
liștilor este odioasă popoarelor 
țărilor neutre și țărilor care 
s-au eliberat de sub jugul colo
nial. Politica imperialistă devine 
tot ma: odioasă și popoarelor 
țărilor ale căror guverne o pro
movează, deoarece ea lovește în 
economia acestor țări- o epui
zează. face să scadă nivelul ma
terial al populației*

Căutind să impună cursa în- 
i-nărilor. imperialiștii au cău
tat probabil nu numai să stăvi
lească dezvoltare^ economiei, 
științei și culturii țărilor socia- 
csîe. c și să le ducă la ruină 
și astfel sâ discrediteze orindui
rea sociala socialistă.

-După corn vedeți, domnilor, 
a ‘.us X S. Hrușciov, această 
politică a ș* dat faliment. Cei 

rezonabili oameni de stat, 
economiști și industriași din ță- 
ri'.e Occidenlulm recunosc sin- 
gwi aceasta**.

Și an de an, prin faote con- 
rK» {>ri« succesele obținute in 
tetapfitarti p'an ului septenal al 
Lrwwafi Scv e<xe șt ale p’anu- 
ritor ecowraiei naționale ale ce- 
JorCa te stale social s*e. xu® ea 
■oi $â woă jecțxi- vcxi denons'-i 

insd eăxrert raracîenl fa£:• 
«star a-' otaecă .ta ae poci- 
tă ta forța" 

I

rr pe drapa K pra 
sraițeri vai 1 

l.tenr ța-*»». Mtle-' 
poate f.

PSîtlcz nonstrl se 
pe preazse real sîe. 
sevietr est* riituzit 
bine: de a Ecttda 
ratai de-al Soiei război mon
dial. de a i*'â:era regimul de 
ocupație dn Bertinel occidental, 
de a da Bertiaahn occidental nu 
statut de eras liber.

N. S. Hrușciov a sublimat câ 
după semnarea tratatului de 
pace R. D. Germani iți va exer
cita drepturile suverane pe în
tregul său teritoriu de stat. Dacă 
puterile oxidentaie nu vor don 
să semneze întâiul de pace cu 
R. D Germană, aceasta im le 
va păstra drepturile pentru a 
căror menținere insistă. Ele vor 
pierde atunci in mod firesc drep
turile de acces in Berlinul occi
dental pe pămint. pe apă și in 
aer.

Guvernul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov. este încredințat 
că judecata sănătoasă va trium
fa, că după tratativele de Ia con
ferința la nivel înalt țț plecarea 
din Paris a participanților la 
conferință, relațiile dintre țările 
reprezentante vor fi mai bune 
decit au fost pini atunci, și nu 
dimpotrivă.

N. S. Hrușciov a sublimat că 
guvernul sovietic nu va precu
peți eforturile pentru ca „confe
rința la nivel ina-It sâ fie Încu
nunată de succes și rodnică, 
pentrii ca in urma ei popoarele 
să' poată constata cu satisfacție 
că S;a făcut un ncu și important 
pas in direcția consolidării păcii".

întemeiază 
Guvernul 

de intenții 
rămășițele

Cuvîntui reprezentantului R. P. Romine
GENEVA 25 (Agerpres). — 

Ședința din 25 aprilie a Comi
tetului celor zecestaie pentru de
zarmare a fost prezidată de șe
ful delegației lomîne, Eduard 
Mezincescu. Primul a luat cu
vîntui șeful delegației poloneze, 
M. Naskowszki, care și-a con
sacrat cuvîntarea problemelor 
legate de dezarmarea nucleară.

A luat apoi cuvîntui reprezen
tantul Italiei. Cavaletti, care a 
încercat să respingă aprecierile 
delegațiilor țărilor socialiste 
potrivit cărora statele occiden
tale sînt pentru măsuri izolate 
și împotriva unui plan de an
samblu de dezarmare generală 
și totală.

Răspunzînd delegatului ita
lian, reprezentantul R. P. Ro
mîne, Eduard Mezincescu. a a- 
rătat că delegațiile țărilor so
cialiste continuă să considere 
propunerile occidentale un con
glomerat de măsuri izolate, par
țiale, măsuri de control asupra

Comunicatul comun 
chino-indîan

DELHI 25 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite 
textul comunicatului comun al 
premierului Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze 
și al primului ministru al Repu
blicii India :

1. La invitația primului mi
nistru al Indiei, Shri Jawahar
lal Nehru, excelența sa dl Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze. a sosit la 19 aprilie la 
Delhi pentru a avea convorbiri 
cu privire la unele deosebiri de 
vederi care au apărut între gu
vernul Republicii Populare Chi
neze și guvernul Indiei, referi
toare la regiunile de frontieră. 
Excelența sa premierul și per
soanele care l-au însoțit și-au 
înche-at vizita în India în dimi
neața zilei de 26 aprilie.

2. Cei doi prim-miniștrl au 
avut mai multe convorbiri lungi, 
s ncere și prietenești.

3- Cei doi prim-miniștri au 
prezentat în mod amănunțit po- 
z țiile lor respective cu privire 
la problemele referitoare la re
giunile de frontieră. Aceasta a 
dus la o mai bună înțelegere a 
punctelor de vedere ale celor 
două guverne, insă convorbirile 
nu au dus la lichidarea deose
birilor de păreri existente Cei 
doi prin-ninițtri și-au esprimat 
pârerea ca recreientanti ai ce
lor jj-ți si etanisexe mai 
departe matena*»! faptic care 
se află i» posesia ceV»r două

4- Ia ocse; -;ă. cei doi pri.-n- 
■n.ițiri au lio’ănt ci reprezen
ta-;: ai .-țior două guverne să 
se 'nr.-uneascl și să examineze, 
si cerceteze și să studieze toate

Comunicatul comun 
so vieto-neozeelandez

’•VOSCOVA 24 (Agerpres). — 
T.VsS :ra-sm:te : Guvernul Uni- 
uni Sovietic» 5; guvernul Noii 
Zee.mde Enpartâțrsc pârerea ca 
cc^iensța jeLlor guvernelor, 
care se va deschide la 16 mai la 
Pans, va pute, cor.L-ibui 1, sle
ire» coabnua a încordai ii m- 
lecsaTor.alc daca se va da do. 
vadâ de bunăvoință jr înțelegere 
reciproca — se spune bl coenu- 
aîealui comun soviete-neozeelan
dez da: publicității in legătură 
ca vizita ia Uniunea Sonctka a 
lui Walter Sash, primul m-nistru 
al Noii Zeeiande.

Cele dona părți au câzut de 
aca.-d că problema cea ma> ur
gentă a lumii contemporane este 
problema dezarmării ți au decla
rat că sint gata sâ continue 
eforturile lor Îndreptate spre tra
ducerea cit n>a: grabnrcă In 
viața a bcUrtrlor celei de-a 
14-a sesiuni , Adunări: Generale 
a Organizației Națiunilor Umte 
fo această problemă.

In problema tratatului de pace 
ea Germania ți a Berlinului oc-

----- •------

Un
a

d, 
d»

violent cutremur 
distrus un oraș 

iranian
TEHERAN 25 (Agerpres). 

După cum enunță agențiile 
presă. în după amiaza z.lei 
24 aprilie, orașul Lar, din 
dul Iranului, a fost distrus

cu-
ora-

f-d 
iar

de 
un riolenl cutremur de pimint 
urmat de un alt cutremur de 
aceeeți intensitate la interval de 
4 ore. Cutremurul a fost atit 
de violent incit orașul a fost 
prefăcut in ruine in citeva mi
nute.

Agenția Reuter relatează 
numărul morților in urma 
tremurului catastrofei din

Lar, se ridici la cea. 3.OOO, 
al răniților Ia 3.000.

--------•--------

PE SCURT
COPC\'HAGA. — In capitala 

Danemarcei au luat sfirșit intr-o 
atmosferă de mare entuziasm lu
crările Intilnirit internaționale a 
femeilor la care au participat 
peste 1-000 oe delegate 'ep'ezen- 
tind 102 țări din toa’e continen
tele.

HELSINKI 25 (Agerpres). — 
Asociația de prietenie Finlanda- 
Romînia a organizat la Islami 
o expoziție de artă populari ro- 
minească în cadrul căreia au 
fost prezentate costume națio
nale. covoare, broderii, obiecte 
din ceramică etc. 

înarmărilor, care nu duc la de
zarmarea generală și totală.

Vrem să facem primii pași, 
dar vrem să știm mai întîi pe 
ce drum și în ce direcție mer
gem. Delegațiile occidentale re
fuză însă să colaboreze pentru 
definirea țelului obiectivului 
nostru final Opinia publică aș
teaptă Intr-adevăr rezultate con
crete, dar primul rezultat con
cret pe care-l așteaptă este a- 
cela de a ?t> că la Geneva se 
merge pe drumul dezarmării ge
nerale și totale. Refuzul delega
țiilor occidentale de a defini 
scopul lucrărilor noastre creea
ză impresia că aceste delegații 
urmăresc să creeze în opinia 
publică numai iluzia că lucrările 
Comitetului sînt îndreptate in 
direcția dezarmării generale și 
totale, în timp ce în realitate 
acest obiectiv — fixat în rezo
luția Adunării Generale — 
abandonat. Țările socialiste 
acceptă să fie părtașe la o 
menea acțiune 

este 
nu 

ase-

părți 
în dezacord sau care tre
să fie examinate in mod 

amănunțit și clarificate. A- 
raport va trebui să ajute 
două guverne să examine- 

pro-

documentele istorice, rapoarte
le, dările de seamă, hărțile și 
celelalte mater’a'e referitoare la 
problema frontierei pe care se 
bazează poziția fiecăreia dintre 
părți și să întocmească un ra
port care să fie supus„ celor 
două guverne Acest raport va 
enumera punctele asupra cărora 
există un acord și punctele a» 
supra cărora cele două 
sînt 
buie 
mai 
cest 
cele 
ze în continuare aceste 
b-leme,

5. S-a hoțărît de asemenea că 
reprezentanții se vor întîlni în 
perioada cuprinsă între luniie 
iunie și septembrie 1960. al
ternativ în capitalele celor 
două țări. Prima intîlnire 
va avea loc la Pekin și repre
zentanții vor raporta celor două 
guverne pină la sfîrșitul lunii 
septembrie I960. In timpul pe
rioadei cînd vor fi examinate în 
continuare materialele faptice, 
cele două părți vor depune toate 
eforturile pentru a evita fric
țiunile și ciocnirile in regiunile 
de frontieră.

6. Intîlnirea celor doi prim- 
miniștri a censtitu t un prilej 
pentru discutarea altor proble
me importante pe plan intei na
tional. Cei doi prim-miniștri au 
sa’oiat apropiata conferință a 
șefilor de guverne care va avea 
loc Ia Paris și și-au exprimat 
speranța câ această conferință 
va contribui la slăbirea încordă
rii internaționale, la interzice
rea producției și folosirii arme
lor nucleare și la promovarea 
dezarmării.

cidenta] cele două părți au recu
noscut câ rezolvarea cit mai 
grabnică a acestor probleme pe 
o baza stabilita de comuo a>:ord 
ar fi un aport important la asi
gurare, păcii ți securității th 
Europa ți In întreaga lume.

Noi tulburări au izbucnit 
în Coreea de Sud

• 20.000 demonstranți 
caută o formulă de

SEUL 25 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că in 
noaptea de 24 spre 25 aprilie au 
iibucnit noi tulburări la Seul, 
unde au avut loc mari demon
strații antiguvernamentale. După 
cum transmite agenția Reuter, 
circa 20.000 de demonstranți au 
impinzît străzile orașului. Un 
număr de 3.000 demonstranți au 
devastat locuința lui Li Ki Pun, 
fost vicepreședinte al Coreei de 
Sud, mina dreaptă a lui Li Sin 
Man și principalul organizator 
al alegerilor falsificate din 15 
martie Pentru a potoli mînia 
maselor populare care au cerut 
anularea acestor alegeri fraudu
loase și demisia lui Li Sin Man, 
Li Ki Pun s-a retras zilele a- 
cestea din funcția de vicepreșe
dinte. Poliția a tras in demon
stranți, omorind trei dintre ei 
și rănind mai mulți alții. Au 
fost arestați mai mulți demon
stranți

In cursul dupa-amiezii de du
minică au avut loc demonstrații 
antiguvernamentale și in fața 
sediului Adunării Naționale cit 
și a sediului guvernului la care 
au luat parte un mare număr de 
profesori și studenți. Demon
stranții au cerut demisia lui Li 
Sin Man și organizarea de noi 
alegeri Alarmat de reînceperea 
demonstrațiilor de protest, gu
vernul lisinmanist a trimis in 
grabă unități militare însoțite 
de tancuri care au încercat să 
împrăștie pe demonstranți cu 
baioneta la armă și cu gaze la
crimogene. Numeroși demon
stranți au înfruntat pe soldați 
răminind în fața tancurilor. De
monstranții i au chemat pe sol
dați să fraternizeze cu ei* Sol- 
dații au ezitat să tragă asupra 
demonstranților, trăgînd 
mult salve în aer.

mai

In Franța

participat ministrul R.P. Ro- 
line Ia Paris, Mircea Bălănescu,

de 
fost 
artă

PARIS 25 — Corespondentul 
Agerpres transmite:

In zilele de 23 și 24 aprilie 
au avut loc în orașele Poitiers 
și Chattelerault din departa
mentul Vienne manifestări con
sacrate prieteniei franco-romîne.

La manifestarea culturală 
franco romînă de la Poitiers, or
ganizată sub auspiciile Alianței 
franceze și a primăriei orașului, 
a 
mine 
și membri ai Legației R.P. Ro- 
mine. Oaspeții romîni au fost 
întîmpinați la Poitiers de sena
torul Mastaud, primarul orașu
lui, de membri ai Consiliului 
Municipal și de prefectul de
partamentului Vienne, Laffond.

Cu acest prilej în sala 
festivități a primăriei a 
deschisă o expoziție de 
populară romînească. Mistouflet, 
secretarul general al secției lo
cale a Alianței franceze a salu
tat prezența la Poitiers a mini
strului R.P. Romîne la Paris, 
Mircea Bălănescu, și a celorlalți 
oaspeți romîni urîndu le bun 
sosit, evocînd tradiționalele le
gături dintre Franța și Romînia.

Luînd cuvîntui, Mircea Bălă
nescu a arătat că manifestarea 
culturală de la Poitiers este o 
nouă expresie a dezvoltării fa
vorabile a relațiilor dintre cele 

. două țări.
în prezența unei numeroase 

asistențe a avut loc apoi verni
sajul expoziției care cuprinde 
numeroase costume naționale din 
diferite regiuni ale Romîniei, 
obiecte sculptate în lemn, o- 
biecte de ceraihică, cărți și fo
tografii. Printre cei prezenți se 
aflau reprezentanți ai organiza
țiilor culturale locale, precum 
și ai universității și Camerei de 
Comerț diu Poitiers. Expoziția 
se bucură de aprecierea una
nimă a vizitatorilor.

La 24 aprilie în orașul Chat
telerault a avut loc din inițiativa 
Asociației Carteziene vizitarea 
casei în care a locuit marele 
filozof francez Descartes. Cu a- 
cest prilej Henri Boucher, pri
mar adjunct al orașului Chat
telerault, președintele Asociației 
Carteziene, a salutat prezența în 
acest oraș și Ia casa meinorială 
Descartes a ministrului R.P. Ro
mîne la Paris, M. Bălănescu.

După ce a evocat figura ma
relui gînditor francez, Henri 
Boucher, a vorbit despre rela
țiile franco roinîne. în răspun
sul său Mircea Bălănescu a ară
tat interesul și aprecierea de 
care se bucură în Romînia ope
ra marelui filozof francez.

Președintele Asociației Carte
ziene a înuiînat ministrului R.P. 
Romîne la Paris o medalie co
memorativă cu efigia lui Des
cartes.

în aceeași zi oaspeții romîni 
au vizitat instituțiile 
ale orașului, precum 
mentele istorice din 
împrejurimile sale.

*
PARIS 25 — Corespondentul 

Agerpres transmite:
La 23 aprilie a avut loc la 

Legația R.P. Romîne din Paris 
o seară consacrată prieteniei ro- 
mina-franceze. După un ciivint 
introductiv rostit de T. Moraru, 
prim-secretar al Legației R.P.R., 
au fost prezentate filmele ro- 
minești Șapte arte", „Luchian" 
și ,.Muntele Retezat". După pre
zentarea filmelor a urmat un 
scurt program de cintece popu- 
lare romineșli mult apreciate de 
asistență.

culturale 
și monu* 

Poitiers și

la Seu! • Li Sîn Man 
„guvern provizoriu"

O mare demonstrație a avut 
loc de asemenea la Cihuncihon, 
In apropiere de Seul, localitate 
considerată ca citadela Partidu
lui liberal al lui Li Sin Man, 
partid acum definitiv compro
mis, precum și in alte localități.

Din spitalele supraaglomerate 
din Seul și din alte orașe unde 
au avut loc in aceste zile de
monstrațiile antiguvernamentale 
sosesc mereu știri despre înce
tarea din viață a nul victime 
aie sângerosului masacru. Po
trivit datelor oficiale, numărul 
celor uciși și al răniților care 
au murit la Seul Pusan și 
Kvanciju, a atins pină in pre
zent cifra de 130 de persoane.

SEUL 25 (Agerpres). — Șe
dința Adunării Naționale sud-co- 
reene care a avut loc la 25 a- 
prilie s-a desfășurat intr-o at
mosferă calmă dacă nu s-ar 
ține seama de strigătele cîtor- 
va deputați din partea partidu
lui democrat care au cerut de
misia lui Li Sîn Man și orga
nizarea unor noi alegeri. In ge
neral la această ședință, la care 
ș-au întrunit ceva mai mult de 
jumătate din membrii parlamen
tului, opoziția s-a comportat li
niștit nedorind, desigur să agra
veze situația de teama unei ex
plozii și niai puternice a miniei 
poporuiui. capabile să răstoar
ne întregul regim.

Ședința, care a durat in total 
o jumătate de oră. s-a încheiat 
cu adop'.area unei rezoluții care 
prevede suspendarea legii mar
țiale dar fără a se menționa 
termenul precis. Nu s-au luat 
nici un fel de hotărâri princi
pale

Li Sîn Man a însărcinat De 
adepții lui să formeze un „gu
vern provizoriu'4 care va fi con
dus de el însuși.


