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Iși spun cuvîntul 
inovatorii

întrecerea în cinstea Congre
sului al Ill-lea al Partidului 
mobilizează toate forțele în lup
ta pentru descoperirea și valo
rificarea rezervelor și posibili
tăților existente pentru realiza
rea de noi economii în produc
ție- Și colectivul de la l.M-U. 
Medgidia, s-a avîntat în acea
stă înflăcărată întrecere. Mun
citorii au descoperit noi izvoare 
pentru realizarea de importan
te economii.

La capitolul folosirea mai ra
țională a materialelor, spre e* 
xemplu, s-au descoperit impor
tante rezerve. Din valorificarea 
capetelor de material și deșeuri 
6e pot scoate 30.000 lei., Dacă 
se reduce maselotajul cînd se 
toarnă, se economisesc 94.000 
lei. Economisind materiale re
fractare, cînd se repară cuptoa
rele, se adaugă alți 64.000 lei. 
Oamenii de la turnătoriile de 
oțel și fontă au arătat con
cret că prin sistematizarea 
cuptoarelor se pot obține econo
mii de 183.000 lei. Dâr prin ra
ționalizări, prin perfecționarea 
proceselor tehnologice, cîte eco
nomii se po<t obține ?

— Ce faceți voi inovatorii ? 
î-a întrebat într-o zi secretara 
comitetului U.T.M., tovarășa Io
sif Agafia. pe tinerii inovatori 
din seotorul II ? Nu v-ați gîn* 
dit ?

De față enau trei tineri i 
stru-garul Ion Iordache, mai
strul Maftei Dumitru și Andrei 
Ion.

— Ba ne-am gîndit! Cum să 
nu ne gîndim la un asemenea 
lucru ? Iată despre ce e vorba. 
Printre altele noi ne-am gîndit 
că propunem înființarea unei 
brigăzi a inovatorilor... Primim 
în cadrul ei pe orice tînăr ino
vator, fie că e la prima sau că 
a făcut deja mai multe inovații- 
Munca de creație, ca și cea de 
producție, este lucrul dovedit, 
dă roade mai bune cînd se face 
în colectiv.

Propunerea era bună. In focul 
întrecerii ea își găsea un larg 
ecou. Discuția în biroul U-T.M, 
a durat mai mult. Aici, cei trei, 
i-au arătat secretarei comitetu
lui U.T.M. pe larg rostul ei. 
Comitetul de partid a apreciat 
în mod pozitiv această inițiati* 
vă și a indicat comitetului 
U.T.M. să se ocupe cu atenție 
de înființarea brigăzii inovato
rilor. Comitetul de partid a re
comandat tinerilor inovatori 
să-și îndrepte atenția în pri
mul rînd înspre principalele 
obiective ale întrecerii — îmbu
nătățirea calității produselor 
uzinei și realizarea lor la un 
preț de cost cit mai redus, a- 
dică : economisirea de materii 
prime — metal, reducerea con
sumului de scule, reducerea re
buturilor și sporirea productivi
tății muncii. Astfel, în răspunsul 
dat de către colectivul uzi
nei din Medgidia, la chema
rea la întrecerea lansată de cele 
19 întreprinderi, s-a trecut și 
faptul că prin aplicarea unor 
inovații, care aduc o serioasă 
reducere a prețului de cost, se 
vor obține economii în valoare 
de 735.000 lei. Angajamente', 
inovatorilor a fost primit cu en
tuziasm.

Era expresia politică a unui 
fapt obișnuit din întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea Con
gresului partidului: inovatorii, 
acești savanți ai muncii de fie*

care zi. descoperiseră și de astă 
dată că cele mai bogate izvoare 
de economii se găsesc totuși 
în fantezia lor, în conștiința 
lor și în inteligența matură cu 
care sînt dotați. Deci, asalt teh
nicii !

Și încă din primele zile ale 
întrecerii, tinerii inovatori în
scriu în activitatea lor, pe gra
ficul întrecerii, fapte deosebite.

De multă vreme pe cei trei, 
Iordache Ion, Maftei Dumitru și 
Andrei Ion, i-a preocupat proble
ma creării unui dispozitiv în 
care să se poată face strunj’rea 
pieselor exagonale cu prindere 
din mers. Descrierea lui, noțiu
nile, par. greoaie. Mai gre
oaie erau însă operațiile pe 
care le făceau strungarii cînd 
strunjeau piesele exagonale. 
Trebuia să oprească pentru fie
care piesă strungul. Se chel
tuia multă energie, se pierdea 
mult timp. Ei au construit un 
dispozitiv pe care să-l aplice la 
toate strungurile universale. 
Primele calcule, primele rezul
tate, sînt îmbucurătoare. In pri
mul rînd se reduc rebuturile la 
zero. Dar cîștigul cel mai mare 
iese din economiile de timp. Se 
economisesc două minute la 
fiecare piesă. înseamnă' că un 
strungar poate să facă într-o zi 
în loc de 350 bucăți, cîte execu
ta pînă acum, 600 bucăți. La un 
singur reper se obțin economii 
anuale de circa 28.000 lei. Dar 
dispozitivul „celor trei" se poa
te aplica la încă 8 repere.

Izbînda acestei inovații, rezul
tatele ei, îi îndeamnă să pună 
și mai mult sîrg în înfăptuirea 
altora. Acuma au în proiect o 
nouă inovație : vor să schimbe 
procesul tehnologic al supapelor 
K.D.-35. Inovația, care deocam
dată se află în fașă, urmărește 
comasarea mai multor operații 
în scopul reducerii manoperei și 
îmbunătățirii calității.

...Și, de bună seamă, activita
tea inovatorilor în sprijinul în
trecerii nu se reduce numai la 
cei trei. Activitatea inovatoare 
îi pasionează și pe alții în a- 
ceeași măsură. Munca aceasta 
de căutări febrile, arzătoare, sea
mănă cu o bătălie neîntreruptă.’ 
In iureșul ei. urmînd exem
plul comuniștilor, s-au prins 
numeroși tineri din întreprin
dere.

S-au alăturat brigăzii, tinerii 
inovatori Vintilescu Mihai, Bo
bită Ion, Cortușan Nicolae. 
Cînd aceștia au cerut sa 
fie primiți în brigada ino
vatorilor, evident, fiecare a pre
zentat și cîte o inovație. Asta 
a făcut ca „examenul** să și-l 
treacă fără... emoții. Se preco
nizează ca brigada să nu se li; 
miteze numai ia tinerii inovatori 
cin sectorul doi, ci să cuprin
dă și a’.ți tineri din sectoarele 
celelalte- De ce așa ? Pentru că 
multe din inovați.le care prevăd 
reducerea consumului de metal 
și a manoperei, se referă la 
toate fazele și operațiile de pre
lucrare, deci trec prin mai multe 
sectaare. Cei mai proaspeți pro
movați în brigada inovatorilor 
sînt: Sabo Vladimir, maistru la 
sculerie, Buzea Vasile» strungar 
și And^ Rîșnoveanu. strungar, 
recent absohent al școlii profe-

V. CABULEA

(Continuare în pag. 3-a)

întrecerii în 
de al Ill-lea 
Partidului, bri

de utemistail

Acum, în toiul 
cinstea celui 
Congres ci 
gada condusă
Kvasz Pavel din secția mon
taj parțial a Uzinelor „losif 
Rangheț"-Arad, discută mo
dul cum vor fi rezolvate sar
cinile săptămînale ale bri

găzii.
Foto : P. POP

Succese 
ale metalurgiștilor 

brăileni
Metalurgîștiî de la Uzinele 

„Progresul” dm Brăila muncesc 
cu entuziasm pentru îndeplinirea 
angajamentder luate în cinstea 
celui de-oî Ill-lea Congres al 
partidului- Cu prilejul reparației 
făcute cuptorului Martin, care 
s-a executat în numai 5 zile 
față de 18 cît era planificat, co
muniștii Nicolae Coconcea, ingi
ner, și Nicolae Preda, maistru 
oțelar, au adus cuptorului unele 
îmbunătățiri prin care se scurtea
ză timpii de elaborare a unei 
șarje ciu-30 de minute.

Colectivul secției construcții 
metalice a economisit de la în
ceputul anului 67 tone d« metal. 
Din metalul economisit au fost 
confecționate o presă de 90 de 
tone și 3 cărucioare pentru po
duri rulante. Numai în zilele 
care au trecut de cînd a răspuns 
la chemarea la întrecere în cin
stea Congresului partidului, co
lectivul acestei secții a făcut e- 
comomii de materiale în valoare 
de 78.000 lei.

(Ager prea)

Schimburile 
la nivelul

de noapte 
celor de zi

D intre multiplele inițiative 
aplicate de către lamino- 
riștii romașcani în lupta 

pentru realizarea planului este 
și aceia privind ridicarea schim
burilor de noapte la nivelul ce
lor de zi și reducerea timpului 
neproductiv, inițiată de petroliștii 
de la sondele 1.109 și 1.117 
Moinești.

Prin aplicarea acestei iniția
tive la atelierul de filetaj țevi 
s a reușit ca schimburile con
duse de către comuniștii Buz
dugan Gheorghe și Juravlea 
loan să ajungă și chiar să de
pășească schimburile de zi, la 
număr de țevi filetate și expe
diate. Biruind greutățile schim-

burilor de noapte tinerii fileta- 
tori Roman Gheorghe, Mușat 
Nicolae, Năstase Vasile și alții 
au reușit să depășească planul 
de producție 
tate.

Inițiativa
de la sondele 1.109 și 1.117 se 
aplică cu succes și la secția la
minor. Astfel în cinstea celui 
de-al Ill lea Congres al Parti
dului brigada „Steaua Roșie'" a 
reușit ca in schimbul III să la
mineze un număr record de 730 
țevi calibru 85/8 depășind cu 
mult norma zilnică.

dînd țevi de cali-

tinerilor petroliști

MARCEL SCORȚARU 
lăcătuș

Căminul cultural a primit 
un aparat de proiecție

Lîngă apa Re- 
brei, sus între 
munți, se află 

comuna Parva. Ca 
să ajungi din acea
stă comună pînă la 
Năsăud, centrul ra
ionului, îți trebuie 
aproape o zi. In 
regimul trecut comu. 
na a fost dată uită
rii. Oamenii nu a- 
veau nici școală, nici 
dispensar. Trăiau în- 
tr-o sărăcie neagră, 
într-o totală 
ranță.

Prin grija 
dului, în anii 
știa comuna I

tele și. comunele pa
triei noastre — și-a 
schimbat înfățișarea. 
S-a construit o școa
lă de 7 ani cu in
ternat, cămin cultu
ral mare, modern, 
s au instalat difu
zoare.

de

igno- 'M

Tînârul topitor Eugen Ghiotu este unul din fruntașii oțelăniei 
nr. 2 de la Hunedoara.

Fota : P. PAVEL

In regiunea Hunedoara 

Noi construcții 
social-culturale

Numeroase localități dim re* 
giunea Hunedoara s-au îmbogățit 
cu noi construcții social-culturale. 
în preajma zilei de 1 Mai con* 
structorii de locuințe din orașul 
Hunedoara au terminat și dat m 
folosința siderurgiștilor încă 4 
blocuri cu 24 de apartamente. 
Cu acestea, numărul apartamente
lor dale în folosință anul acesta 
a ajuns la 234, cu 26 mai multa 
decît prevedea angajamentul luat 
de constructori. De asemenea la 
Deva, Brad, Petroșani și Petrii» 
s-au terminat peste 100 de apar* 
tamente. în localitățile regiunii 
au fost terminate și alte lucrări, 
în Piața Unirii din centrul ora* 
șului Deva, de exemplu, s-a intro
dus iluminatul fluorescent ; îa 
orașul muncitoresc Hunedoara 4 
fost dat în folosință noul stadion 
sportiv cu o capacitate de 15.000 
de locuri.

Pe ulițele satului Boz, raionul 
Sebeș, s-au aprins primele becuri 
electrice. în cinstea zilei de 1 Mai 
au fost electrificate și satele Va* 
Ușoara, Bucerdea-Vinoasă, Oarda 
de Jos, Păchișa. S au terminat da 
asemenea, lucrările de construcții 
la 6 școli de 4 și 7 ani.

(Agerpres)

Ce jucării 
oferim copiilor

parti- 
ace- 

- Parva, 
— la feil ca toate sa-

Țăranii muncitori 
din comună au acum 
o nouă bucurie. Au

primit un aparat 
proiecție. De trei ori 
p: sâptămînă la că- 
minul cultural rulea
ză filme. După fie
care film, din ini
țiativa organizației 
U.T.M. se poartă 
discuții unde fiecare 
își spune impresiile 
despre film, ce a în
vățat din filmul vi
zionat.

Aceste discuții s-au 
dovedit a fl deose
bit de folositoare. 
Ele contribuie la 
educarea tinerilor.

TRAIAN POP 
elev

Parc de odihnă
în gospodăria agricolă de stat

Odată cu venirea primăve
rii, tinerii din cadrul 
gospodăriei agricole de 

stat din Utviniș, raionul Arad, 
mobilizați de organizația U.T.M. 
au amenajat prin muncă volun
tară un frumos parc de odihnă 
în incinta gospodăriei. Ei au
dislocat prin această acțiune
peste 400 metri cubi de pămînt, 
transportîndu-1 cu mijloace pro
prii la distanță de aproape 
2 km, economisind importante

cheltuieli de transport, sădind 
pomi ornamentali, însămînțînd 
flori, amenajînd frumoase alei. 
In organizarea acestei acțiuni 
s-au evidențiat zeci de tineri din 
cadrul gospodăriei, printre care 
se pot menționa utemiștii: losif 
Sipoș, Maria Blaga, loan Siclo- 
van, Andrei Drăghici și alții.

STANCIU ILIE 
țăran muncitor

ra într-o simbătă. Sirena 
sunase prelung încetarea 
lucrului. Dar tinerii din 

secția mecanic-șef a uzinelor 
r23 August** din Capitala care 
formează brigada utemistă nr. 2 
de muncă patriotică, nu se în
dreaptă spre poartă, ca de obi
cei.

In planul brigăzii figura • 
sarcină importantă : colectarea 
fierului vechi din uzină.

După cîteva ore de muncă, 
tinerii au făcut bilanțul hărni
ciei lor: 16 tone fier vechi vor 
fi predate turnătoriei.

In mod deosebit s-au eviden
țiat utemiștii Gh. Bucurel, Ion 
Pațîrnea, Gh. Ștefănescu, D. Ena- 
che și alții.

AL. BORȘAN 
D. PASCU 
tehnicieni

Imagini de la

Marele pedagog Makarenko 
spunea că epoca de joc este e- 
poca de aur a copilăriei. Edu
cația copilului, trăsăturile mo
rale, de caracter, ale viitorilor 
cetățeni, se conturează începînd 
cu jocul. Iar jucăria este ele
mentul de bază în jocul copi
lului pînă la vîrsta de școală, 
în joc copilul învestește toată i- 
maginația și fantezia sa, întrea
ga lui energie o consuma jucîn- 
du-șe.

Vîrsta își cere însă 
drepturile ei ! Nu o- 
rice jucărie este utilă 
formării și educării 
copilului. Jocul și ju
căriile trebuie să aibă 
rolul unui educator.
Iată de ce, la vîrsta a- 
ceasta, a jocului, părinții, e- 
ducatorii și cei care fac jucări
ile trebuie să vegheze cu atentă 
grijă asupra jocului copiilor, să 
le ofere acele jucării care să 
însemne în mina copilului o u-

nealtă de muncă, un aparat de 
laborator, un mic obiect de artă, 
o realitate din viață la scara re
dusă.

întrunesc jucăriile prin tema
tica și realizarea lor asemenea 
condiții ? Cîteva răspunsuri la 
această întrebare ne-au fost su
gerate în cadrul unei consfătuiri 
ținută cu cîtva t mp în urmă la 
Fabrica de jucării , Bucuria co- 
piilor“, Ia care au participat con
ducerea întreprinderii, ingineri,

Clovnul cu umbrei a-i colorați 
viu, care se învîrtește, dînd co
pilului impresia că face o sca* 
materie este de asemenea cerut 
de cumpărători. Și unele păsuri 
mecanizate sînt apreciate.

— Jucăria mecanizată, în ge4 
neral, este foarte solicitată, spu
nea tov. Maria Peschi, educa
toare, membră în comisia artis
tică de jucării. Fabrica a făcut 
un progres remarcabil în 
ducția

însemnări pe marginea 
unei consfătuiri

tehnicieni, muncitori, educatoare 
și lucrători din comerț care de
servesc la raioanele de jucării.

Problema iernaticii 
și a varietăfii jucării or

pro* 
unor asemenea jucării. 

Dar, ni se pare ca au- 
tomu’țumirea cara 
domnește în rîndul co-* 
lectivului fabricii poa* 
te fi o frînă a p-o- 
gresului pe mai de
parte in producția de 

mecanice.
tovarășa Maria Peschi

La Fabrica „Electrofar" din Capi
tală se produc lămpi fluorescen
te. In fotografie : un nou lot de 

lămpi intră la control.
Foto: AGERPRES

întreprinderea „Bucuria copîi- 
lor“ este tînără. Ea s-a profilat 
în creația de jucării mecanizate, 
și se modernizează treptat. Pînă 
acum fabrica a dat numeroase 
prototipuri de jucării mecanizate.

Inginerul șef al întreprinderii, 
arăta participanților la consfă
tuire că asupra fiecărei jucării 
se poartă largi dezbateri pînă 
să ajungă în magazine. în ca
drul Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii există o comisie 
artistică a jucăriilor, care se o- 
cupă numai de estetica și carac
terul educativ al jucăriilor. Sînt 
consultați specialiști în dome
niul tehnic, pedagogi, pictori, 
medici, chimiștj etc. Toți se 
îngrijesc de cel mai mic 
amănunt ai jucăriilor: vop
seaua să nu conțină vreo sub
stanță chimică dăunătoare, ju
căria să nu provoace zgîrieturi 
copilului, să respecte veridic 
realitatea etc. Un adevărat „la- 
borator“ de creație Și multe ju
cării ieșite din acest „laborator" 
sînt reușite.

Aerodinamul, o mașină mai 
complexă, cu gust făcută, inge
nioasă, a cucerit pe copii și .. pe 
părinți. Copilul, privind și mî- 
nuind dinamul, iși face o ima
gine reală, începe să înțeleagă 
felul cum este condus un tren 
electric, urmărește oprirea a-> 
cestuia în gări, semnalizările.

jucării
Atît _______ _____ .

cît și alți vorbitori au făcut ob
servații interesante în ce prive
ște tematica jucăriilor, au dat 
sugestii pe care fabrica tre» 
buie neapărat să le fructifice.

La ora actuală tematica ju
căriilor mecanice este săracă. 
Fetițele, de bine de rău, au pă
puși, „unelte" de gospodărie.. 
Dar băieții ? Pentru părinții 
care au băieți e foarte greu 
cînd n-au ce le oferi pentru joc. 
Un aerodinam, un tramvai (cu 
defecțiuni), un clovn, un trac
tor, cîteva păsări și a*te cîteva 
jucării mecanizate produse 
aite fabrici de jucării... Și 
ta-i tot.

Dar în viața noastră de 
tehnica avansată utilizează fe
lurite mecanisme și mașini, pe 
care copiii le văd, Ie vor, aduse 
„la scara redusă*'. E o curiozi* 
late a virstei care trebuie sațis* 
făcută. Puțină fantezie și stră
duință ar rezolva cu siguranță 
această cerință.

Copiii văd pe șantierele de 
construcții escavatoare, macara
le, văd pe cîmp combine, trac
toare, vorbesc despre elicop* 
tere. avioane cu reacție, vapoa
re. despre sateliți și rachete. Nu 
pot fi acestea transpuse în ju
cării ? Copiii ar înțelege mai 
bine, la puterea lor de înțele
gere, desigur, realizările Știin
ței și tehnicii moderne, s-ar de-

de 
as-

azi.

DOINA NIȚESCU
LUCREȚIA LUSTIG

l- (Continuare în pag. 3-a)

sărbătorirea zilei de 1 Mai
Impresiile produse de entuziasta demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii sînt încă vii. Prin 
fața tribunelor au trecut zeci și zeci de mii de oameni ai muncii, manifestîndu-și cu un u.niaș 
entuziasm hotărîrea de a obține și de acuim înainta realizări și mai importante în con
struirea social ternului în scumpa noastră patrie, lată în prima fotografie un aspect de la de
monstrația oamenilor muncii din Craiova. Ici-colo, rîndurile demonstranților din Capitală cuprin*. 

deau șl echipe de dansuri din întreprinderi și instituții (a doua fotografie)



Din experiența organelor U, T, M. fruntașe

Cum îndrumă comitetul comunal U> T>
In această pagină este reflectată experiența 

comitetului comunal U.T.M. din Tărcești, raionul 
Cristuru - Secuiesc, Regiunea Autonomă Maghia
ră în ceea ce privește îndrumarea birourilor or
ganizațiilor U.T.M., organizarea adunărilor ge
nerale U.T.M., mobilizarea tineretului la muncă 
patriotică, activitatea cultural-artistică etc., des
pre care ne scriu cîțiva dintre membrii comite
tului.

Rezultatele bune obținute în munca comitetu-

lui U.T.M. se datoresc conducerii și îndrumării 
pline de grijă de către comitetul comunal de 
partid, sprijinului competent, perseverent dat de 
către comitetul raional U.T.M., de către instruc
torul acestuia, spiritului de răspundere cu care 
muncesc membrii comitetului U.T.M., entuzias
mului celor 139 
nirea sarcinilor 
de partid.

utemiști din comuna în îndepli- 
primite din partea organizației

organizarea 
adunărilor 

generale U.T.M.

■ ■■

în educația comunistă a ute- 
miștilor un rol hotărîtor îl joa
că adunările generale U.T.M. 
Iată de ce comitetul nostru co
munal U.T.M., la îndemnul co
mitetului comunal de partid, a 
acordat întotdeauna o mare a- 
tenție fiecărei adunări U.T.M. 
în parte. Mai întîi, iată cum pre
gătim noi aceste adunări, 
sfîrșitul lunii, la ședința în 
comitetul comunal U.T.M. 
cută temele viitoarelor 
generale participă și secretarul 
organizației de partid, care prin 
observațiile și propunerile șate
ne ajută să ne orientăm în ale
gerea acelor probleme de cea 
mai mare însemnătate politică, 
economică și educativă.

Apoi, propunerile comitetului 
U.T.M. sînt dezbătute în ședin- 
Jele de birou ale organizațiilor 
de bază, în care se stabilește ute-; 
mistui care va pregăti pentru 
adunarea generală U.T.M., in
formarea politică cu privire la 
situația externă și internă și cel 
care susține referatul pe margi
nea căruia vor avea loc discu-’ 
țiile.

De pildă, în adunarea genera
lă din februarie a organizației 
de bază U.T.M. din satul Cehe-! 
țel s-a făcut analiza învățămîn- 
tului politic. în raportul prezen
tat, propagandista Mikloș Mar
gareta a arătat că cercul politic 
„Să ne cunoaștem patria“ 
frecventat 
ganizației de bază. La începutul 
anului de...............
prinși în 
afara organizației, care apoi au 
fost primiți în U.T.M. Luările de 
cuvînt ale utemiștilor și apoi al 
secretarului organizației de par
tid au completat darea de sea
mă. Propagandista a fost eviden
țiată pentru faptul că se pregă
tește bine pentru fiecare lecție, 
pentru faptul că expunerile ei 
sînt legate de sarcinile politice 
și economice concrete ale tinere
tului din sat. Astfel, cînd a ți
nut expunerea despre politica 
Partidului Muncitoresc Romîn în 
problema națională, ea a vorbit 
pe larg despre marile drepturi și 
libertăți care au fost asigurate 
pentru minoritățile naționale de 
către orînduirea democrat-popu- 
lară. Cu acest prilej propa
gandista a enumerat pe acei ti
neri care au fost trimiși din sat 
în școli superioare, despre mi
nunatele condiții de învățătură 
ce le-au fost asigurate. Ea a 
vorbit cu căldură despre dra
gostea tinerilor de diferite na
ționalități față de patria noa
stă socialistă, Republica Popu
lară Romînă, despre frăția și 
lupta comună a întregului no
stru popor pentru construirea 
vieții noi, socialiste.

în adunarea generală au fost 
aspru criticați utemiștii Albert 
Jozsef și Izsak Arpad pentru că 
nu și-au luat notițe la cercurile 
politice și în general au parti
cipat prea puțin la discuțiile din 
seminarii. Totodată a fost cri
ticat și biroul U.T.M. pentru 
faptul că în anul trecut n-a or
ganizat nici o excursie pentru 
cunoașterea regiunii, a țării.

în adunările generale U.T.M. 
din martie am dezbătut hotărî- 
rile plenarei a VIII-a a C.C. al 
U.T.M. Cu acest prilej în satul 
Turdeni, de pildă, utemiștii din 
gospodăria colectiva au botărît 
să-și sporească aportul lor la 
întărirea economico-organizato
rică a gospodăriei colective. Ur- 
mînd pilda secretarului U.T.M. 
Marosi Sandor patru membri ai 
biroului U.T.M. au cerut să lu
creze în sectorul zootehnic ca 
îngrijitori de animale. Utemiștii 
s-au angajat de asemenea să în- 
silozeze 400 tone de furaje.

în adunările generale din a- 
prilie membrii celor trei orga
nizații de bază U.T.M. au discu
tat cu însuflețire despre acțiu
nile cu care vor întîmpina ei 
Congresul al Ill-lea al partidu-

La 
care 
dis- 

adunări

este
de toți membrii or-

învățămînt au fost cu- 
cerc și 8 tineri din

lui nostru iubit.
Tărcești, de pildă, au hotărît 
printre altele să-și dubleze 
angajamentul lor cu privire la 
participarea la niunca voluntară; 
pe lîngă cele trei hectare vor 
mai planta un hectar de puieți, 
vor strînge 1000 kg fier vechi 
și vor învăța patru cîntece re
voluționare.

Am arătat doar cîteva exemple 
despre felul cum ne străduim 
noi ca în adunările noastre gene
rale să ne ocupăm de cele mai 
importante probleme politice, 
economice și educative. Comite
tul U.T.M. este de asemenea 
conștient de faptul că mai are 
încă multe de făcut în ceea ce 
privește ridicarea nivelului cali
tativ și al combativității discu
țiilor în adunările generale, că 
pe viitor trebuie să acorde o a- 
tenție și mâi măre acestui mij
loc de educare comunistă a ti- 

-nerilor.

Utemiștii din

DUD1 BELA 
responsabil cu educația 

politică în comitetul 
comunal U.T.M.

munca 
birourilor 
U. T. M.

■ BB

La ultima adunare de alegeri, 
om promis adunării generale in 
numele noului comitet comunal 
U.T.M., că nu vom precupeți nici 
un efort, că ne vom dărui toate 
puterile noastre pentru ca mun
ca organizațiilor noastre U.T.M. 
să se îmbunătățească serios, să 
corvtribue la educarea comunistă 
și în spiritul dragostei față de 
patria noastră socialistă, față de 
Partidul Muncitoresc Romîn a 
tineretului. Am făcut această 
promisiune cu toată seriozitatea 
și răspunderea pentru câ știam 
că organizația de partid ne 
va sprijini zi de zi, ne va 
ajuta să înlăturăm din ca
lea noastră greutățile ce se vor 
ivi. Ne-a încurajat și faptul că 
la adunarea de alegeri, utemiștii 
i-au ales pe cei mai buni ute
miști, printre care șase candidați 
de partid, de a munci in cadrul 
comitetului U.T.M.

Cînd în prima ședință de co
mitet am discutat cum am putea 
munci mai bine, tov. Mikloș Fe
renc, instructorul comitetului ra
ional de partid, ne-a spus că 
numai atunci munca noastră va 
da rezultate, dacă vom munci 
tot timpul în spirit colectiv, dacă 
nu ne vom pierde in lucruri mă
runte, astfel incit să nu mai ob
servăm pădurea din cauza co* 
păcii or, dacă vom controla cu 
regularitate activitatea organiza
țiilor de bază, ajutîndu-le în 
muncă concret, direct.

Pentru stilul de muncă al co« 
miletului U.T.M., toate aceste 
îndemnuri ne-au fost de un mare 
ajutor. Pentru ca să ne ușurăm 
munca noastră de control, de 
îndrumare, mai întîi ne-am pu$ 
la punct treburile organizatorice. 
In prima adunare a organizației 
de bază U.T.M., la propunerea 
noastră, utemiștii au hotorît să 
stabilim zile precise în fiecare 
lună pentru ținerea adunărilor 
noastre generale : la Cehețel m 
ziua de 5, la Tărcești în 15, la 
Turdeni jn 18. Desigur, esen
țial în asigurarea participării tu
turor utemiștilor la adunările ge
nerate este conținutul ridicat al 
acestor adunări, tematica lor 
interesantă și actuală. Pe lingă 
aceasta, pentru a întări simțul 
de răspundere al utemiștilor față 
de participarea regulată la adu
nările generate U.T.M., am ho- 
tărît să avem în organizațiile de 
bază grafice în care, ijngă nu
mele fiecărui utemist, so notăm 
dacă a participat sau a lipsit de 
la adunarea generală lunară. 
Aceste grafice sînt cunoscute de 
întreaga organizație. Metoda a 
dat rezultate bune. Astăzi, pu
tem spune că la adunărite noa
stre generate foarte rar se în- 
timiplă să avem vreo absență.

Ședința comitetului comunal 
U.T.M. o ținem în ziua de 29 a

lunii. La ea participă întot
deauna secretarul organizației 
de partid și membrii birourilor 
organizațiilor de bază U.T.M. In 
ședință analizăm planul de 
muncă trimestrial al comitetului 
comunal U.T.M. și pe baza lui 
dezbatem sarcinile cele mai im
portante pentru luna următoare, 
ordinea de zi a adunărilor gene
rale. Pe baza acestor sarcini or
ganizațiile de bază își fac pla
nurile lor de muncă. •

In ședința comitetului comu
nal în fiecare lună analizăm ac
tivitatea cîte unui birou al orga
nizației de bază U.T.M. dintr-un 
sat. Ultima oară, de pildă, am 
discutat despre participarea la 
munca patriotică a membrilor 
organizației de bază U.T.M. din 
Turdeni, pentru că aici era nevoie 
de cel mai mare ajutor. Din 
cele 1000 de kg. fier vechi pe 
care s-au angajat să le strîngă 
cei din Turdeni au strîns doar 
200 Jeg. Au rămas de asemenea 
în urmă cu curățirea pășunei. 
La ședință eu am fost în
sărcinat să ajut biroul organi
zației de bază să lichideze a- 
ceste lipsuri.

Pentru munca comitetului im
portant este ca membrii săi 
să-și desfășoare munca lor zi de 
zi, nu numai atunci cînd au ioc 
ședințe sau adunări generate. 
Am căutat ca membrii comitetu
lui să fie în mijlocul tinerilor la 
toate acțiunile întreprinse, la 
activitatea culturală și sportivă, 
să dea întotdeauna un bun 
exemplu personal, să-i însufle
țească pe tineri în muncă.

oo artistica din satul Turdeni

ai comitetului

al 
al
de

r-»*.» W Partidului să sporim în 
acesta numărul purtătorilor 

trisignei de brigadier la 139, ceea 
ce înseamnă toți ulemiștii.

PALLFY GHEORGHE
rw i-Koil cu munca patriotică 

in romitetul comunal U.T.M.

• BB pregătirea 
viitorilor 
utemiști

U.T..M. 
socotit 

sporirii 
r utemiștilor ca pe o 
de prima importanță, 
organizații numără azi 

oe membri. In comună mai 
doar 10 tineri neutemiști, 

să

Organizațiile de bază 
d- comuna noastră au 
xzsccdeanna problema

SZOKE ALEXANDRU 
secretar al comitetului 

comunal U.T.M.

L’.T-M. au
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patriotică 
a tineretului

eu 
de

Tinerii dta tatai Cehețel ta knpâdurMț

despre atroStr^ f itarfi» ■* «pe- 
delist silt te ne-a mrbu despre 
speciile de copaci fi piante de 
pădm, despre veioerea lor jsdu- 
ftrieiă. Sen, ta prd unui uriaș 
ioc de tabără, dntet f*
dBUBBr. Sâ nu nit si vi spun d 
in cele trei zile am curățat 6d ha.

De ademenea. am acordat e- 
tenți* cureniiâ șl evidenței orelor 
lucrate. Întotdeauna, după termi
narea unei acțiuni. erai, trecute 
numărul orelor lucrate in carne
tele de brigadier. Abia a trecut 
o jumătate de an fi zece ute
miști aveau deja âte o sulă de 
ore de muncă voluntară. Am or
ganizat o adunare festivă, am îm
podobit sediul organizației U.T.M. 
cu flori, ți acolo, de fotă cu se
cretarul organizației de partid, 
am înmînat celor zece tineri in
signele de brigadieri.

Astfel am reușit să obținem ca 
în comuna noastră fiecare tinăr 
să fie membru al uneia din cele 
cinci brigăzi u t emisie de muncă 
patriotică. In anul trecut aceste 
brigăzi au curățat 125 hectare de 
pășune, au plantat 66.000 de pu- 
ieți de brad, au săpat 1.600 me
tri de șanț pentru scurgerea apei, 
au sțivui't 10.000 cărămizi, au 
construit un teren de sport ți 
unul de popice. Cea mai mare 
parte a angajamentelor noastre 
pe anul.i960 le-fym și îndeplinit.

Astăzi,'49 Utgrniști din comună 
poartă insignode brigadier, iar 
de curînd he Om angajat ca în 
cinstea celui de al Ill-lea Con-

cum se pregătesc și ei 
- U.T.M,

ma: bine lucrează în 
tameniu organizațiile 

T-M. din 
In cursul 

ta căminul

Tărcești și 
lunilor de 

cultural, 
și ai -bi». 
discutat 

-pregătesc 
despre or- 
- Uniunea 

titor, despre țe- 
ite și în- 
□bru al 

de ase- 
se al^ or- 

■taBHor de teză U.T.M la 
riut pe tinerii din 

să asculte ex- 
Ce a da: regimul 

tineretului*
. de ab: egație 

avei Tca- 
Vasile 

sa tine- 
oonlocui. 

astră so-
Popotari Ro-

cu ei. Astfel air. fost la Bercedi 
Etelka. Pe fată am încadrat-o 
mai înainte în echipa de dan
suri și de teatru, am chemat-o 
la muncă patriotică. Peste tot 
ea a muncit cu însuflețire. Gînd 
am întrebat-o dacă ar dori să 
devină utemista a răspuns că 
dorește aceasta din toată inima, 
dar... mama ei n-o lasă. Cînd 
am explicat părinților care este 
scopul organizației noastre, ce 
educație are ea sarcina să dea 
tineretului, faptul că noi consi
derăm că și fata lor este demnă 
de a deveni membră a U.T.M., 
și-au dat consimțămîntul din 
toată inima.

La Turdeni, astăzi, fiecare tî- 
năr între 14 și 28 de ani este 
membru al organizației noastre. 
Biroul organizației de bază 
U.T.M. de aici a alcătuit un 
tabel cu pionierii care în de
curs de o jumătate de an împli
nesc 14 ani. Acestora începem 
de pe acum să le încredințam 
unele sarcini de organizație. Ăst. 
fel ei studiază Statutul U.T.M., 
se ocupă cu pavoazarea sediului 
U.T.M., anunță pe tineri cînd 
au loc unele acțiuni de muncă 
patriotică etc. Secretarul orga
nizației de bază U.T.M. urmă
rește de asemenea cum învață 
iei la școală.-

Acordăm de asemenea o mare 
atenție respectării disciplinei de 
.organizație, edueîndu-i pe ute
miști să-și îndeplinească sarci
nile de organizație, să partici
pe la adunările generale, să 
respecte statutul, să se compor
te demn în societate.

SZILVESZTER LUDOVIC 
locțiitorul secretarului 

comitetului comunal U.T.M.
VARGA ROZALIA, 

membră în comitetul comunal 
U.T.M.

... activitatea

sportivă
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In organizarea activității cul
turale a tineretului ne-am stră
duit ca în primul rind aceasta 
să servească obiectivului cel mai 
de seamă al muncii politice 
— transformarea socialistă a 
agriculturii.

Multă atenție a acordat co
rni: etui U. T. M. cuprinderii tu- 
:uror tinerilor :n activitatea cul- 
tura’.ă Planul cultural, alcătuit 
In colaborare cu conducerea că” 
m nuîui cultural, a urmărit toc
mai acest scop.

Ia toate cele trei organizații 
de bază — Tărcești, Turdeni și 
Cehețel — am organizat echipe 
ce teatru de amatori, care în 
cursul iernii au prezentat în

fața țăramlor muncitori, trei 
piese cu subiecte din viata co
lectiviștilor (piesele le-am luat 
din revista ..îndrumătorul cultu
ral") Utemiștilor din cadrul e- 
chipelor de dansuri le-am trasat 
sarcina să culeagă cele mai fru
moase dansuri populare ale sa
tului lor și să învețe totodată și 
2—3 dansuri romînești. In gene
ral. am prezentat cile un pro
gram nou la căminul cultural in 
fiecare lună. Adesea am vizitat 
și alte sate, unde există o bo
gata activitate culturală. Astfel, 
am fost la Nagymedea, unde am 
vizitat și gospodăria colectivă. 
Altădată am invitat la noi echi
pele culturale din gospodăriile 
colective vecine.

Programul săptăminal 
căminului cultural l-am 
cătuit în așa fel ca în afară 
zilele de miercuri și vineri
care sint rezervate cercului po
litic. cursului agrotehnic și acti
vității cercului tinerilor natura- 
liști — tineretului să i se ofe
re in fiecare seară cite ceva. 
Astfel, luni, la toate cele trei 
cămine culturale au loc repetiții 
ale echipelo-' de teatru, iar mem
brii cercului de limba romînă 
merg la școală, la cursuri. 
Marii, repetă echipele de dan
suri, după care urmează învăța
rea de cîntece patriotice. Apoi 
urmează două ore de dans. Joia 
activitatea se desfășoară la bi
bliotecă- Aici prezentăm cărțile 
recent apărute, vorbim despre 
viata și opera unor scriitori so
vietici, rom-ini sau maghiari. 
Sîmbătă are loc repetiția echipei 
de teatru și conferințe pe teme 
educative, ca de pildă : „Cum 
trebuie să se comporte un ute
mist în societate" etc., după ca
re urmează dans. Duminică di
mineața mergem la muncă pa
triotică. iar după amiaza facem 
sport. Programul săptăm-înal se 
afișează la gazeta de perete ca 
să poată fi văzut de to(i tinerii.

In întimpinarea Songresului 
al Ill-lea al Partidului ne-am 
luat angajamentul oa fiecare 
tînăr, pe lî-ngă insigna de bri
gadier, să obțină anul acesta și 
insigna de „Prieten al cărții". 
Tot în cinstea celui de al Hl-lea 
Congres al Partidului am or
ganizat o brigadă artistică de 
agitație

Tinerii din comuna noastră au 
îndrăgit mult nu numai activi
tatea cultutală, ci și sportul- 
Avem in prezent în comună 80 
de membri U.C.F.S Să vă po
vestim în cîteva cuvinte cum 
am reușit noi să-i facem pe ti
neri să îndrăgească sportul. 
Mai întîi ne-am îngrijit de a- 
menajarea unor terenuri de 
sport, de procurarea materiale
lor sportive. Aici, bineînțeles, 
ne-am sprijinit pe contribuția 
voluntară a tinerilor, care și-au 
amenajat ei singuri terenurile 
pe care aveau să facă apoi 
sport. Am amenajat astfel un 
stadion de fotbal, o popicărie, 
o masă de ping-pong etc. Tine
rii au îndrăgit repede sportul 
lor preferat.

Unele greutăți am avut în 
ceea ce privește atragerea fete
lor la activitatea sportivă- M-ai 
erau destule fete care socoteau, 
după obiceiurile vechi. înapo
iate, că a ieși pe terenul de 
sport echipat e o „rușine". Așa 
se face că deși aveam un teren 
de volei, cu toate materialele 
necesare, fetele nu veneau să fa
că sport. Comitetul a discutat 
atunci cu utemista Ban Mar- 
ghit, o fată cu mult prestigiu 
în sat, care a primit sarcina să 
vorbească cu fetele, să le explice, 
să le convingă că e în interesul 
întăririi sănătății lor să facă 
sport. La început nu le-a con
vins decît pe Buzogany Etelka 
și pe Kardo I-rmo, aar apoi, în- 
cet-încet, le-au urmat exemplul 
și celelalte. Astăzi multe fete 
joacă nu numai volei, ci și te
nis de masă, fac alergări etc.

In această privință nu putem 
fi însă pe deplin mulțumiți, tre
buie să continuăm munca pen
tru atragerea fetelor la sport, 
să organizăm mai multe compe
tiții interesante.

MAROSI ALEXANDRU 
KOVA6S MARTIN 

responsabil cu munca cultu
rală ți .portivd în comi

tetul comunal U.T.M.

SZOKE ALEXANDRU, 
secretar ai comitetului 

comunei U.T.M.

SZILVESZTER LUDOVIC, 
locțiitor al secretarului

DUDI BELA, 
responsabil ou educația 

politică

VARGA ROZALIA, 
responsabilă cu munca 

cu fetele

MAROSI ALEXANDRU, 
responsabil cu munca 

culturală

Utemiștii sînt ajutoare de nădejde 
ale comuniștilor

Mă bucur că mb pritajta «* 
vorbesc despre steotștj Ăn sa
tul nostru, cart scot aiWMart 
de nădejde ate orgiarza-^- de 
partid și care aa fâcaî ■■«te 
lucruri demne de Haiti.

Alături de oomMtștti tan 
sat, sub conducerea ergBM 
zaț iei de partid ei aa ades o 
importantă contribuție la pof*- 
larizarea superiorMății maorii 
în comun, pentru atragerea ță
ranilor munatori pe calea a- 
griculturii socialiste

In această privință, tinerii aa 
avut o activitate rodnică îndeo
sebi la căminul cultural unde 
au popularizat permanent, a- 
tractiv și convingător, succesele 
gospodăriei colective din satui 
vecin Turdeni, au evidențiat in 
fața utemiștilor pe tinerii colec
tiviști Maroși Sandor și Fekete 
Etelka, care au realizat în anul 
trecut 540 și respectiv 200 zile- 
muncă, pentru care au primit 
însemnate cantități de produse 
și bani. Utemiștii au organizat 
de asemenea o vizită la tinerii 
colectiviști din satul Medieșel, 
unde au vizitat gospodăria, ca
sele colectiviștilor, au discutat 
îndelung cu ei. De asemenea. în 
unele adunări generale U.T.M., 
la cercurile politice și cu alte 
ocazii, a fost prelucrat Statutul

ajutoare de nădejde ale orga
nizației de partid, că ei răspund 
la toate chemările noastre.

Trebuie să arăt însă că în 
ceea ce privește răspîndirea 
științei agricole în rîndul tine
rilor, utemiști] merită o critică. 
Din cei 44 utemiști din G A.C., 
doar 15-18 au participat cu re
gularitate la lecții. Pentru a- 
c east a vinovat este biroul 
ganizației de bază U.T.M. 
G-A.C., care nu s-a ocupai 
această problemă în măsura 
venită.

Am convingerea că aceste 
vinte — dintre care cele 
multe sint de laudă — n-o să-i 
facă pe utemiștii noștri să de- 
*mă înfumurați, ci dimpotrivă, 
să constituie un stimulent, un 
itatiBi ca pe viitor să obțină 
succese și mai frumoase.

MAJOR GAȘPAR 
tecreml organizației 
bază PJ/JL din G.AC.

Tărcești

PALLFI GHEORGHE, 
responsabili cu munca 

patriotică

SZILVESZTER ȘTEFAN, 
instructor ol comitetului 

raional U.T.M.
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Concursuri pentru tineret organizate 
în întîmpinarea celui de-al III-lea

Congres al P. M. R

„Orumol glorios 
de luptă a partidului 

pentru fericirea 
i bunăstarea poporului" 
In întîmpinarea celui de-al III-lea 
ngres al P.M.R., C.C. al U.T-M. și 
mitetul de Radio și Televiziune orga- 
’.ează pentru tineret un concurs cu 
na : „Drumul glorios de luptă a Parti- 
lui pentru fericirea și bunăstarea po- 
rului".

■

Concursul constituie un bun prilej pentru cu- 
iș te re a mai temeinică de către tineret a 
iei P.C.R. împotriva exploatării capitaliste șî 
șierești, împotriva dictaturii fasciste și a războ- 
jj antisovietic, a luptei comuniștilor pentru eii- 
area Romîniei de sub jugui fascist, a luptei 
•rioase a partidului nostru pentru construirea 
:ietății noi, socialiste.
Zoncursul, bazat pe studierea unei bogate bi
ografii, va avea în organizarea și desfășura- 
i lui, o fază regională, la care vor participa 
icurenții din fiecare raion al țării, și o fază 
țară, care va reuni pe concurenții cei mai 

ie pregătiți din fiecare regiune și din Capitală, 
/erificarea cunoștințelor participanților la con- 
s se va face mai întîi prin lucrări scrise. Pe 
za selecționării acestor lucrări, concurenții se 
• confrunta apoi într-o întrecere orală, care va 
radiodifuzată.
Tinerii care doresc să participe la acest con- 
rs vor trebui să se adreseze organizațiilor 
r.M.» care vor acorda o atenție deosebită 
igătirii concurenților, cunoașterii temeinice d® 
ire ei a bibliografiei, organizării de vizite la 
izee și locuri istorice legate de lupta P.M.R. 
ntru fericirea și bunăstarea poporului. De 
omenea, se vor organiza conferințe și expu- 
rî, întâlniri cu activiști de partid și de stat, cu 
iitori și alte acțiuni menite să contribuie la 
bogățirea cunoștințelor politice și culturaie ale 
rticipanților.
In organizarea și desfășurarea concursului se 
pune accent pe popularizarea realizărilor ob- 

ute de oamenii muncii, sub conducerea 
rtidiilui, în opera de construire a socialismului 
țara noastră.

(Urmare din pag. l-a)

fi un bun

de-al III-lea

Hanna, Wel-

superioara 
organizata

mod sistematic 
de popularizare

„întrecerea 
prietenilor cărții
„întrecerea prietenilor cărții** fază 

a concursului „Iubiți cartea" a fost 
pentru prima dată în anul 1957.

Această întrecere s-a dovedit a 
mijloc pentru organizațiile de bază U.T.M, în 
antrenarea tuturor purtătorilor insignei „Prieten 
al cărții** de c-și continua în 
lectura precum și in acțiunile 
și răspindire a cărții.

In întîmpinarea celui
Congres al P.M.R. și a zilei de 23 Au
gust, C.C. al U.T.M., Ministerul învăță- 
mîntulul și Culturii organizează o nouă 
„întrecere a prietenilor cărții".

Toți tinerii purtători ai insignei „Prieten al 
cărții" vor avea po-si-bilitatea să se întreacă în 
cadrul etapelor pe unități (întreprinderi, insti
tuții, sate, școli și facultăți) raioane, regiune și 
pe țară.

La prima etapă, concurenții vor povesti în 
scris despre o carte cu tematica actuală din bi- 
bliograifia obligatorie și la alegere. La cea de a 
doua etapă, vor da răspunsuri scrise ia un nu
măr de întrebări întocmite pe baza cărților di>n 
bibliografia obligatorie a concursului „Iubiți 
cartea’*. Tinerii concurenți clasați pentru etapele 
regională și pe țară vor trata în scris o temă 
inspirată din aceiași bibliografie a concursului 
și se vor întrece în cadrul 
meții veseli". ,

Cîștigătorii „întrecerii 
primi premii și mențiuni 
obiecte și cărți.

Pentru a participa Ic 
cărții", purtătorii insignei . 
vor adresa organizațiilor de bază U.T.M. care în 
scopul pregătirii temeinice a concurenților vor 
organiza, in coiobordre cu' blblioteoiile, recenzii, 
discuții asupra cărților, întâlniri cu scriitorii etc. 
Temele ce se vor dezbate, întrebările care vor fi 
puse în cadrul concursurilor, precum și cărțile 
alese de concurenți, vor trebui să oglindească 
lupta partidului nostru pentru organizarea ac
țiunilor revoluționare ale proletariatului, pentru 
cucerirea puterii de stat, pentru construirea so
cietății noi, socialiste.

unor concursuri „Dru

prieteni-lor cărții** vor 
const?nd în diferite

„întrecerea prietenilor 
„Prieten al cărții" se

Concursul tinerilor poeți
In întîmpinarea celui de-al III-lea 
ongres al P.M.R., ziarul „Scinteia ti- 
?retului", organizează un concurs de 
yezie cu tema „Drumul glorios de luptă 

partidului pentru fericirea și bună- 
area poporului muncitor".

participa toți poeții tineri. 
Scriitorilor, ai cercurilor lite-

Ce jucării
oferim copiilor

își spun cuvîntul 
inovatorii

trecute a 
neprogra- 

Brigada 
Erau însă 

puseseră

T ine rele Greser 
denbâcher Fridcnen și Pri.piș 
Elena de la sera de flori a 
G.A.S. Godleq sînt mult Q_ 
predate pentru munco io-r.

Foto : A. VIERU

Tinerii poeți sînt chemați să se inspire din tre- 
itu| de luptă al poporului noștru, condus de 
îrtid spre libertate și socialism, din jertfele pe 
ire le-au dat cei mai buni fii ai țării - comu- 
știi și iiteciștîi ; să cînte marile izbînzi ale re- 
mului nostru democrat-popular, ale oamenilor 
uncii, ale tineretului, chipul luminos al con- 
ructorilor socialismului, al comuniștilor și ute- 
iștilor, viața și activitatea pionierilor și școla- 
or, munca entuziastă pentru îndeplinirea și 
îpășirea angajamentelor luate de oamenii mun- 
i în cinstea celui de-al lll-lea Congres, al 
M.R., eveniment de mare importanță în viața 
artidului și poporului nostru.

La concurs pot 
membri ai Uniunii 
rare, tineri muncitori, țărani muncitori, elevi, stu- 
denți, ostași etc.

Lucrările vor fi trimise pe adresa ziarului 
„Scinteia tineretului4*, Piața Scînteii nr. 1» cu 
specificarea „Fentru concursul de poezie", pînă 
la data de 5 iunie a.c.

Poeziile care au mai fost publicate nu pot in
tra în concurs.

Juriul va fi format din reprezentanți ai C.C. al 
U.T.M., ai Uniunii; Scriitorilor și ăi redacției.

Recitalul 
xtraordinar oferit 
e David Oistrach

ori

Celebrul violonist David Oiș- 
?h a oferit marți seara în 
ia sală a Palatului R.P. Ro
le un recital extraordinar, 
)avid Oistrach, acompaniat la 
n de V, E. lampolșki, a in- 
pretat cu o strălucită măies- 
t artistică Ciacona de Vitali, 
tata „Kreulzer" de Beethoven, 
vata de Karen Haciaturian, 
'ludiu și fuga din partita pen- 
vioară solo pe tema B.A.C.H, 
Alfred Mendelsohn și patru 

isuri ungare de Brahms, 
lechemat de mai multe

aplauzele îndelungi ale pu
cului, DaVid Oistrach a mai 
srpretat în barcă de Debussy, 
ls-capriciu de Schubert, Varia
nt pe o temă de Corelli de 
rtini-Kreisler, Melodia spanio- 
de Sarasate.
Ilustrului artist i-au fost oferi- 
buchete de flori.
Recitalul a fost radiodifuzat, 

ir
După recital tov, Ilie Murgu- 
cu. ministrul învățământului 
Culturii a oferit în cinstea 

sionistului David Oistrach o 
isă în saloanele hotelului 
thenee Palace*\

Mihăiiescu — să scoată din raft 
o jucărie, s-o prezinte cumpără
torului și jucăria să nu func
ționeze, să n-aibă cheia, să-i 
lipsească ceva. Cumpărătorul își 
pierde încrederea în astfel de 
jucării**.

Așa cum se arăta, chiar dacă 
vînzătorul prezintă o altă jucă
rie, din același sortiment, în 
perfectă stare, cumpărătorul o 
privește cu suspiciune, cu teama 
că, dacă nu s-a stricat în ma
gazin se va strica acasă.

Tovarășa Elena Cojocarii, 
gestionară a raionului de jucării 
din Magazinul „Victoria**, spu
nea pe bună dreptate: „Uneori, 
în loc ca jucăria să producă 
copilului bucurie, îi provoacă la
crimi și... necazuri părinților- 
Crocodilii, fluturii au mașinării 
slabe, arcul se rupe foarte repe
de, paletele de la umbrela clov
nului cad, tramvaiul are șinele 
strîmbe, unele puști, la proba în 
fața clientului se rup cînd arcul 
este întins.

Și alți vorbitori s-au referit la 
rezistența jucăriilor, care acum 
mai prezintă unele dificultăți, 
cerînd totodată ca fabrica să 
urmărească realizarea unei linii 
mai elegante, mai suple la fie
care jucărie, de asemenea, ca 
jucăriile să fie mult mai ușoa
re, cheile să fie mai ușor de mî- 
nuit, astfel ca și copiii să poată 
pune în mișcare jucăriile.

Jucăria mecanizată are, desi
gur, un mecanism mai dificil 
Cumpărătorilor trebuie să li 
se explice deci mecanismul 
de funcționare. Și acest lu
cru trebuie să-1 facă vînză- 
torii. S-a constatat însă că 
multe jucării s-au stricat la pre
zentarea lor cumpărătorilor. Este 
explicabil faptul din moment ce 
vînzătorii nu știau să le mînu- 
iască. De aceea vînzătorii de la 
raioanele de jucării, prezenți la 
consfătuire, au propus fabricii 
„Bucuria copiilor** să organize
ze un instructaj cu vînzătorii ori 
de cîte ori apare o nouă jucărie 
mecanizată. De asemenea, a fost 
salutată inițiativa fabricii de a 
trimite ingineri, tehnicieni și 
maiștri la magazinul de jucării 
de pe Bulevardul Magheru, pen
tru a prezenta cumpărătorilor 
jucăriile. Aici volumul vînzărilor 
este, de aceea, foarte ridicat. 
Inițiativa aceasta trebuie ex
tinsă și la alte raioane de ju
cării. De asemenea, s-a mai pro
pus să se organizeze un schimb 
de experiență între vînzătorii de 
la magazinele care au raioane 
de jucării în ce privește organi
zarea muncii și metoda de pre
zentare a jucăriilor.

S-a mai vorbit și despre re
clamă domeniu în care sec
torul jucăriilor e deficitar. Apa
riția unei jucării trebuie să fie 
anunțată și popularizată ca și 
apariția unei cărți. Să se facă 
reclamă în magazine, cu afișe, 
panouri frumoase, realizate ar
tistic, prin cinematografie, chiar 
și prin presă, să se organizeze 
expoziții, copiii să fie invitați 
prin grădinițe să viziteze fabri
ca, să fie întrebați ce jucării 
le-au plăcut.

prinde de mici să dea explica
ții științifice unor fenomene din 
viață.

Mai trebuie de asemenea de 
amintit încă ceva. Copiii au în
clinația deosebită spre acțiune, 
sînt curioși, le place să con
struiască, să cerceteze. Cu actua
lele jucării nu pot face altceva 
decî-t să învîrtă cheia — uneori 
nici acest lucru nu-1 pot face 
pentru că cheia se învîrte greu 
— și să le u mărească mersul. 
Copilul se plictisește însă să 
privească și începe să scotocea
scă în „tainele" jucăriei, să de
monteze. La loc, însă, n-o mai 
poate monta fiindcă jucăria nu 
este concepută să fie montată 
și demontată și de un „nespe- 
cialist". La consfătuire s-a fă
cut propunerea ca fabrica să 
studieze crearea unor complexe 
de jucării, piese montabile, din 
care copiii să-și facă singuri a- 
numite jucării, iar în măsura 
posibilităților să fie astfel con
struite pentru ca fiecare copil, 
sau părinții capiilor, să le poată 
demonta și monta. Este foarte 
important acest lucru pentru că 
formează la copii deprinderi teh
nice, le solicită ingeniozitatea, 
le dezvoltă gîndirea, agerimea. 
De asemenea s-a cerut să se 
producă anumite unelte simple 
cu care copiii să lucreze-

în consfătuire a fost sugerată 
ideea organizării unui concurs, 
pentru crearea unor prototipuri 
variate de jucării- Acest concurs 
va antrena specialiști de valoare 
la proiectarea unor mecanisme 
de jucării realizate simplu, dar 
în același timp științific. Aceste 
prototipuri ar trebui să fie ex
puse, (de altfel ar fi foarte util 
să existe o expoziție permanen
tă de prezentarea jucăriilor) și, 
după consultarea largă a edu- 

I catorilor, profesorilor, părinților 
și desigur a copiilor, prototipu
rile cele mai bune să fie puse 
în fabricație.

Informații
La Teatrul Muncitoresc C.F.R, 

Giulești din Capitală a intrat în 
repetiție comedia ,>O lună de 
confort*1 de Ștefan Iureș și B. 
Dumitrescu, redînd aspecte din 
activitatea unui grup de studenți 
în practica de vară pe un șantier. 
Piesa este pusă in scenă în regia 
lui Horea Popescu și Mircea Du- 
mitriu^

combustibil, surse importante 
pentru sporirea economiilor- Ei 
caută, cercetează, studiază po
sibilitatea revizuirii unor proce
se tehnologice de debitare, pen
tru introducerea debitării com
plexe ; propun măsuri și rațio
nalizări în vederea reducerii tot 
mai accentuate a rebuturilor și 
a consumului de scule prin re- 
condiționarea sculelor vechi. A- 
cestea sînt doar cîteva din suc
cesele dobîndite în întrecere, 
cîteva din proiectele entuziaste 
și inventive ale brigăzii initiate 
de tinerii inovatori, în lupta lor 
pentru a nu risipi nici un leu, 
ci pentru a fructifica fiecare 
leu, fiecare ban.

Iată cum. în
oameni modești, în mîinile și 
puterile acestor
sionați, setoși de cultură și noi 
cunoștințe, îndrăzneți și uniți, 
se află cheiia unor viitoare iz
bînzi în întrecere; în elanul lor 
de muncă și creație, dăruit din 
inimă marelui eveniment care 
se apropie, se află comori bo
gate, inepuizabile-

I

★
Ministrul Jzrael’ului la Bucu

rești Shmuel Bendor a oferit 
marți ssara o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a Iz- 
radului „Ziua independenței1*. ’

Au luat parte reprezentanți ai 
Marji Adunări Naționale a R.P. 
Romîne, ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și 
cultură.

(Urmare din pag. l-a) 

sionale. După cum se vede nu
mărul tinerilor inovatori crește 
mereu. Este un fapt semnificativ 
care-și are geneza în însăși în
flăcărată întrecere care se des
fășoară în cinstea Congresului 
al III-lea al Partidului.

Intr-una din zilele 
ăvut loc o discuție... 
piață a inovatorilor, 
nu era in „plenul** ei. 
de fată, cei care îi 
„piatra de temelie*4.

— Ce-am făcut e bine, dar am 
greșit intr-un Ioc, a spus lor? 
dache Ion. Noi am făcut „pro
pagandă" cu brigada noastră 
numai printre tineri. Ce fel de 
brigadă o fi cînd ne lipsim de 
experiența de muncă, experien
ța de producție și de viață a 
vîrstnicilor ?

Discuțiile, tonul cu ca re-șl 
„reproșau" inițiatorii brigăzii 
vădeau nu numai prețuirea de 
care se bucură vîrstnicii dar șî 
interesul pentru experiența în
delungată a acestora în activi
tatea de creație, experiența de 
care nu se puteau nici o clipă 
lipsi. Desigur, efectul discuției 
.s-a văzut chiai din filele urmă
toare. Ei au început să stea de 
vorbă'cu Stoican.Gh., cu Buli- 
gestu Ailex. cu Szekely Ștefan. 
Le-iau spus acestora că s-ar bu
cura dacă ei ar primi să facă 
parte din brigada lor.

Cei trei comuniști vîrstnici, 
inovatori cu un stagiu serios în 
această activitate, și:au dat „a- 
deziunea" intrării lor în briga
dă. Ba mai mult chiar, Stoican 
Gh. a propus și o importantă 
inovație în vederea reducerii 
consumului de oțel special la 
două repere.

...In aceste zile de întrecere 
însuflețită, la IM.U.-Medgidia, 
numărul tinerilor inovatori 
crește pe zi ce trece brigada se 
întărește, începe să-și spună 
tot mai mult cuvîntul în ce pri
vește realizarea obiectivelor 
propuse de uzină în marea în
trecere. Tinerii din noua brigadă 
alături de inovatorii mai vîrst
nici șj-au propus să găsească 
noi căi pentru reducerea consu
mului de metal, pentru micșo
rarea consumului de energie și

mintea acestor

inovatorî pa-

I
Dornici ca la toamna să se 
înscrie la „seral" în clasa o 
VIII-a tinerii muncitori de la 
Uzinele „Mao Țze-dun", Țe- 
sătoria „Tudor VladĂmirescu", 
..Tricotajul Roșu" din Capi
tală urmează cu regularitate 
cursurile de pregătire 

școlii medii.

Comerțul — barometrul 
calității jucăriilor

La consfătuire au participat 
lucrători din comerțul socia

list, care deservesc la raioanele 
de jucării. După cum bine spu
nea unul din vorbitori, barome
trul calității jucăriilor este co
merțul.

Lucrătorii din comerț, care 
au luat cuvîntul, de fapt acei 
care fac legătura între fabrică 
și cumpărător, au stăruit mult 
asupra calității jucăriilor, volu
mul vînzărilor fiind, în ultimă 
instanță, determinat de aceasta. 
Raioanele de jucării sînt soli

citate de cumpărători. Se cum
pără multe jucării și dintre a- 
cestea multe aparțin fabricii de 
jucării „Bucuria copiilor**. Altă
dată se vindeau jucării numai 
în preajma unor sărbători, as
tăzi însă raioanele de jucării, in 
majoritatea lor își depășesc pla
nul de desfacere în toate tri
mestrele anului.

„Dar nu numai despre lucru
rile bune trebuie să vorbim noi 
aci, spunea tov. Elena Mihăile- 
scu, gestionară și vînzatoare a 
raionului de jucării de la Maga
zinul „Romarta copiilor*'. Cred 
că vom ajuta mai mult fabrica 
dacă vom arăta observațiile 
noastre critice și cele ale cum
părătorilor cu care noi venim 
zilnic în contact**.

De altfel, tovarășa Mihăile- 
cu venise la consfătuire 
documente vtâ“ — cîteva 

cării aparținînd fabricii de 
carii „Bucuria copiilor**. 0 
muzină (ultima din creațiile 
bricli de jucării, frumoasă, 
țin cam greoaie însă ca juci 
și cu linii insuficient de elegan
te pentru o limuzină) cu arcu
rile înțepenite, un clovn căruia 
ii lipsea o paletă de la umbrelă, 
un tractor defect, o pușcă ruptă- 
Și cu aces>te documente, tovară
șa argumenta celor din colecti
vul fabricii că nu există sufici
entă grijă pentru ca jucăria să 
prezinte o rezistență mai mare 
la uzură, și, de asemenea, pen
tru ca fiecare jucărie să plece 
din fabrică intr-o stare perfectă.

„Nu știți 
un vînzător

Și

(Agerpres)

care Vama și Vatra 
urmînd ca aceasta 
se extindă în întreg

Moldovița

(Concert Lfeaîkoiiski

Cele mai bune lucrări vor fi distinse 
cu următoarele premii:

2
2
3
8

a 1.500 lei fiecare 
a 1.000 lei fiecare

750 lei fiecare

premii I
premii II
premii III a 
mențiuni a 250 lei fiecare

Și o concluzie

„Casa absolvenților"
din comuna

Pe lingă școala de 7 ani din. co
muna Moldovița, raionul Cimpu- 
lung, a luat ființă anul acesta o 
„casă a absolvenților". Dotată 
cu cărți literare și științifice, cu 
broșuri, reviste și colecții de 
ziare, casa absolvenților consti
tuie o nouă formă de menținere 
și întărire a legăturii dintre școa
lă și tineret.

Aici se întîlnesc de două ori 
pe săptămînă ținerii care au ab
solvit școala. Un grup de profe
sori se ocupă de îndrumarea foș
tilor elevi pentru ca ei să men
țină în continuare legătura cu 
cartea, îi ajută să-și însușească 
noi cunoștințe de cultură gene
rală, politice și de comportare ce
tățenească.

La casa absolvenților au avui 
loc de asemenea demonstrații 
practice privind executarea unor 
lucrări agricole.

Datorită bunelor rezultate ob
ținute pînă acum în urma folosi
rii acestei forme de ținere a le
găturii absolvenților cu școala și 
cartea, Comitetul raional Cîmpu-

lung al P.M.R. a luat inițiativa 
organizării unor asemenea case 
ale absolvenților și in alte comu
ne printre 
Moldoviței, 
inițiativă să 
raionul.

din nou împreună, 
discuția

— Iată-nc
— N-am bănuit că 

noastră de săptămîna trecută va 
fi reprodusă. Audiez, citesc me
reu dar nu mă simt încă în stare 
să angajez discuții despre mu
zică.

— Cum nu ? Ai și dovedit-o.
— Fără să știu. Dacă bănu

iam ca voi fi dat în vileag...
— Să continuăm totuși.
— Din avancronica trecută re-

aș

dauna 
orche-

cu 
ju- 
ju- 

I li- 
: fa-

Intîlnirea lui David Oistrach 
critici muzicali

David Ofetrach a arătat că 
răsunetul primului Concurs ia- 
zernaițional „George Emescu** a 
k>st foarte mare în Uniunea So
vietică. Ștefan Ruha, frații 
Sheorghiu sînt bine cunoscuți 
în U.R.S.S. Următorul Goncurs 
„George Enescu" se bucură de 
atenția tinerilor muzicieni 
sovietici și concomitent ei se 
pregătesc pentru cel de-al doi
lea Concurs„P- I. Ceaikovski*- 
din anul 1962, Ia care vor par- 
:icipa desigur și tineri muzicieni 
.•©mini.

Mulțumind pentru felicitările 
adresate în legătură cu decerna
rea Premiului Lenin pe anul 
i960, marele violonist sovietica 
spus: „Sînt fericit pentru acea
stă apreciere deosebită adusă 
uuncii mele. Totodată sînt fe
ricit că sânt primul interpret 
zăruia i-a fost atribuită această 
înaltă distincție".

In încheiere, David Oistrach 
și-a exprimat profunda sa pre
țuire și dragoste față de publi
cul roinînesc și muzicienii ro
mîni.

cu ziariști și
Marți Ia amiază 
vietic David 
întîlnire cu

i muzicali.
In București nu am mal fost 
un an și jumătate — a spus 

irele violonist — și sînt uimit 
ceea ce s-a putut realiza aici 

ir-tin timp atît de scurt Am 
zitat locuințele din jurui Pa
tului Republicii. Aceste cons- 
reții, prin stilul, prin Colori- 
1 tor, mi-au lăsat o impresie 
arte bună. Sala Palatului este 
inunatăî ea constituie o fru- 
oasă realizare a arhiteoților 
constructorilor romîni.- Sala 

•e o formă foarte interesantă, 
raierele denotă mult gust, iar 
laterialele de construcție folo- 
te sînt expresie a bogatelor 
îsurse de care dispune tara dv.
Artistul sovietic a făcut apre- 

eri pozitive lucrării Preludiu 
i fugă din partita pentru vi- 
ară solo pe tema B.A.C.H., de 
Jfred Mendelsohn, pe care o 
iterpretează șl a arătat că in. 
•nțtonează să includă în reper. 
>riul său permanent și alte Iu. 
rări romînești.

I violonistul 
Oistrach a avut 
ziariști și cri-

(Agerpres)

ieșea că despre „concert** 
avea multe cunoștințe.

— Ți-am dat atunci „un 
vans'* pe care nu e nevoie să-l 
justifici acum.

— în schimb aș cere eu cî
teva... justificări. Nu de mult, în
tr-un program al Filarmonicii 
am citit prezentarea Concertului 
nr. 1 pentru pian și orchestră de 
Ceaikovski, pe care îl vom ascul
ta. Știu că marele compozitor 
rus a scris trei concerte pentru 
acest instrument, — însă nu 
înțeleg bine la ce se referă 
comentatorii cînd vorbesc despre • 
caracterul simfonic, despre anb 
ploarea mijloacelor orchestrale 
folosite de Ceaikovski în lucră* 
rile; sale coneertistice. Orchegtra 
trebuie, totuși, să acompanieze, e 
doar vorba de o lucrare cu so
list.

— Istoria muzicii mai păstrea
ză numele unor autori de capri
cii concertante, concerte fastu
oase și alte lucrări de acest soi 
care, deși altădată foarte apre- 
ciați de un public ce se impre* 
siona mai mult de performan
țele tehnice ale instrumentiști
lor și mai puțin de conținutul 
emoțional al muzicii, au fost 
dați -uitării.

în cele mai izbutite 
ale sale, Ceaikovski n-a 
această cale. Deși plină de bra
vură, de pagini sclipitoare, par
tea solistică a lucrărilor sale 
concertante nu renunță la expres

sie, nu este reliefată în 
orchestrei. Ba mai mult : 
stra nu rămîne nici pe departe 
în situația de acompaniator. Ex- 
punînd și dezvoltînd, prelucrînd 
materialul melodic, temele, ea 
nu acompaniază în sensul obiș
nuit al expresiei, ci cîntă, pu
tem spune, o „simfonie**.

— Ce s ar putea spune des
pre modul în care Ceaikovski 
valorifică în acest Concert cin- 
tecul popular ?

— Nu rareori întâlnim teme 
cu rezonanțe populare sau chiar 
autentic folclorice în opera ceai- 
kovskiană. In Concertul nr. 1 
de pildă, după o parte intro
ductivă, cu caracter grandios, so
listul expune o melodie șăgalni
că — tema principală a primei 
părți — melodie pe care auto-

tire dureroasă. Știu, de aseme
nea că partea a III-a a Pateticei 
e un scherzo-marș. Dar nu am 
ajuns încă să înțeleg forma pri
mei părți, să sezisez locul unde 
începe dezvoltarea temelor ei.

— Este foarte simplu: melo
dia tristă, dureroasă a fagotului, 
din introducere, e preluată de 
violă. Adusă mereu cu insisten
ță de diverse instrumente, ea 
devine tema principală. Evo- 
luînd spre o culme de in
tensitate, această temă este 
înlocuită, — după un moment 
de calmare, de o melodie largă 
a viorilor și violoncelelor.

— Este tema secundară, tema 
a II-a, alinătoare ca o rază de 
speranță.

— Această melodie, extraordi
nar de expresivă, odată auzită

de la

fost

creații 
urmat

ce înseamnă pentru
— spunea tovarășa

Discuția a fost fructuoasă. Fa
brica „Bucuria copiilor** și-a 
îmbogățit cu siguranță sursa de 
sugestii pentru realizarea unor 
jucării variate, ca tematică, de 
bună calitate. Aprecierea rezul
tatelor bune, faptul că, în gene
ral, jucăriile plac, nu trebuie să 
împiedice colectivul fabricii să 
vadă că sînt domenii în care 
activitatea lui este deficitară- 
Problemele dezbătute în consfă
tuire sînt mult mai ample ; ele 
se referă și la calificarea oame
nilor din fabrică, la prețul de 
cost, la stabilirea cifrelor 
de plan. Ni s-a părut, însă, 
mai important de semna
lat cele cîteva lucruri amintite. 
Am adăuga la acestea propune
rea ca întreprinderea, și alte în
treprinderi de jucării, să orga
nizeze mai des consfătuiri cu 
profesori, educatori, părinți, lu
crători din comerț pentru a fi 
la curent în permanență cu ce
rințele acelora care cumpără ju
cării și ale celor care se ocupă 
de educația copiilor.

Conferința de presă 
ambasada R. Cehoslovace

Avancronica muzicală
rul a auzit o undeva în Ucraina, 
în localitatea Kamenka. De a- 
ceeași obîrșie este și tema vi
guroasă, dansantă, cîntată de 
pian la începutul părții a LII-a; 
e un cîntec despre primăvară, 
care imprimă finalului Concertu
lui un caracter 
mic, optimist.

— Să trecem, 
a doua piesă a x

— Am reascultat de curînd la 
radio Simfonia Patetica. Această 
lucrare copleșitoare, care impre
sionează puternic, mi-a devenit 
familiară Oricînd aș putea re
cunoaște temele ei, dacă mi-ar 
fi oîntate. Am cunoștințe și des
pre structură, despre arhitectu
ră muzicii. Știu, de pildă, că 
partea a II-a a Simfoniei este 
alcătuită din trei subdiviziuni: 
prima și ultima, asemănătoare, 
sînt un fel de vals, iar episodul 
de mijloc îl constituie o melodie 
diferită, tânguitoare, ea o amin-

luminos, dina

acum la cea de 
programului.

se întipărește adînc în conștiința 
ascultătorului.

— Simt imensa tensiune a mu
zicii ceaikovskiene care exprimă 
lupta inegală a omului împotri
va unei soarte necruțătoare, în 
condițiile noianului de asupriri 
din Rusia țaristă, dar întotdea
una sînt răpit de desfășurarea ei, 
fără să pot Urmări etapele for
mei după încheierea așa-numitei 
expoziții a părții de la început 
în care ni se înfățișează melo
diile.

— Deci, după momentul cînd 
clarinetul preia tema a II-a care 
se aude ca dintr-o lume de vis, 
pînă ce se pierde în adîncimile 
registrului grav, de jos.

— Da.
-— Ei. tocmai acum, cînd nici 

nu bănuim, întreaga orchestră 
irumpe într-un acord sec. De 
aici începe dezvoltarea, așa că 
nu e de loc greu să surprindem 
acest moment. Asistăm apoi la

o adevărată încăierare sonoră, 
furtunoasă, pe viață și pe moar
te : impetuozitate, dîrzenie,
ciocniri disperate, deznădejde 
tragică... Pe toate le alungă însă 
reluarea, reexpunerea melodiei 
alinătoare.

Cu tot efortul parcă supra
omenesc, de a ieși din cercul 
frămîntărilor copleșitoare, Ceai
kovski rămîne prizonierul lor. 
Sărmanul Ceaikovski trebuia 
să-și termine Patetica, cîntecul 
său de lebădă (lucrarea a fost 
prezentată în primă audiție sub 
bagheta autorului cu 9 zile îna
intea morții sale), cu o parte 
depresivă, de o adîncă tristețe.

Dacă în încheierea Simfoniei 
a IV-a eroul ceaikovskian cău
ta bucuria în dansul și
lia populară, dacă finalul Sim
foniei a V-a proslăvea iz* 
bînda omului asupra potrivni- 
ciei soartei, ultima mișcare a 
Simfoniei a Vl-a e un sumbru 
tablou al înfrângerilor 
lume potrivnică omului, 
suferința sa, Ceaikovski 
însă cu convingerea că 
rerile vieții lui amare 
naște o lume mai bună.

La sfîrșitul acestei convor
biri despre concertul radiodifu
zat de duminică al Filarmonicii 
bucureștene cu prilejul împlini
rii a 120 de ani de la nașterea 
lui P. I. Ceaikovski, mă întreb 
doar dacă voi putea fi sau nu 
autorul exclusiv al avancronicii?

— Vă repet doar că nu mă 
simt în stare să angajez discu
ții despre muzică.

— Mă rog, atunci, deși „jocul 
în doi“ continuă, voi semna to
tuși eu.

EUGEN PR1GOPE

Gu prilejul celei de-a 15 a- 
niversări a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist, la am
basada Republicii Cehoslovace 
a avut loc o conferință de presă.

Ambasadorul Ivan Rohal llkiv 
a vorbit despre felufl în care P0' 
porul cehoslovac întâmpină acea-

stă importantă aniversare și 
despre succesele obținute de oa
menii muncii din țara prietenă 
în construirea socialismului.

Au participat redactori ai pre
sei centrale, Radiodifuziunii și 
Agenției Romîne de Presă „Ager-

într-o 
Strigînd 
o face 
din du-

vese-



Decernarea Premiilor 
Internationale Lenin 

pe anul 1959
MOSCOVA 3 (Agerpres). * 

TASS : Comitetul pentru Pre
miile Internaționale Lenin a de
cernat Premii Internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare" pe anul 1959 urmă
toarelor persoane pentru me
ritele lor deosebite în lupta pen
tru menținerea și întărirea păcii:

Doctorului Sukarno — fruntaș 
ol vieții publice și om de stat din 
Republica Indonezia, unul dintre 
cei mai remarcabili conducători 
ai Asiei libere, care duce în med 
activ o politica externă indepen
dentă, avînd drept scop întărirea 
păcii în întreaga lume.

Lui Cyrus Eaton - fruntaș al 
vieții publice din S.U.A., a cărui 
activitate constituie un exemplu 
de slujire cu curaj a ideii nobile 
a coexistenței pașnice între po
poare.

Lui Laurent Casanova - frun
taș a«l vieții publice din Franța, 
unul din inițiatorii mișcării parti
zanilor păcii.

Lui Alexandr Korneiciulc - 
scriitor și activist pe tărîm ob
ștesc din Uniunea Sovietică, a 
cărui activitate contribuie la ex
tinderea contactelor și colabo
rării cu diferite mișcări și orga
nizații internaționale și naționale 
care se pronunță în favoarea 
păcii.

Lui Azlz Șerif - fruntaș al vie
ții publice din Republica irak, a 
cărui viață este indisolubil le
gată de lupta poporului i-rakian 
împotriva colonialismului, pentru 
întărirea păcii și prieteniei între 
popoare,

Ședința Comitetului pentru 
Premiile Internaționale Lenin a 
avut loc Ia 21 opri lie și a fost 
prezidată de academicianul 
Dmitri Skobelțîn.

Hotărî rea cu privire la decer
narea premiilor a fost semnată 
de Dmitri Skobelțîn, de vicepre
ședinții comitetului Go Mo Jo și
Louis Aragon și de membrii co
mitetului Grigori Alexandrov,
John Bernal, Jan Dembowski,
Ilya Ehrenburg, Pablo Neruda, 
Mihail Sadoveanu, Anna Se- 
ghers și Sahib Singh Sokhei.

★

Comentînd hotărîrea Comite
tului pentru Premiile Interna
ționale Lenin, academicianul 
Dmitri Skobelțîn a declarat prin
tre altele :

Comitetul pentru Premiile In
ternaționale Lenin a respectat 
totdeauna principiul de a de
cerna premiile nu in funcție de 
situația sociala, apartenența po
litică, rasa sau religia laurea
tului ci în funcție de meritele 
acestuia în domeniul rezolvării 
principalei probleme a contem
poraneității — menținerea pă
cii.

Și de data aceasta Comitetul 
a-a călăuzit după acest princi
piu: au fost conferite premiile 
Lenin conducătorului unui stat 
nesocialist, unuia dintre cei mai 
mari industriași americani, unui 
comunist francei, unui reprezen
tant al culturii sovietice, unui 
fruntaș al mișcării naționale a- 
rabe.

Acțiuni împotriva înarmării nucleare

In apropierea capitalei cehoslovace, Praga, se construiește un modern institut de cercetări 
nucleare.

Deschiderea expoziției 
Cehoslovacia în anul 1960“

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS :

La 3 mai. In parcul „Sokol
niki** din Moscova s-a deschis 
expoziția „Cehoslovacia în anul 
I960", consacrată aniversării a 
15 ani de la eliberarea Ceho
slovaciei de sub cotropitorii fas
ciști.

La festivitatea deschiderii ex-

in
Declarația guvernului sovietic 
legătură cu comunicatul comun 

Eisenhower-Macmillan
3 (Agerpres). —,» GENEVA 

JTASS:
In ședința 

feirinței celor 
elaborarea tratatului cu privire 
la încetarea experiențelor cu ar
mele atomice și cu hidrogen, 
6. K. Țarapkin, reprezentantul 
.Uniunii Sovietice, a prezentat 
con-ferirței declarația guvernului 
6ovietic in legătură cu comuni
catul comun al președintelui 
S.U.A., Eisenhower, și al primii, 
lui ministru Macmillan din 29 
martie I960.

Guvernul sovietic, se spune în 
declarație, examinînd declarația 
comună a președintelui S. U. A. 
și primului ministru al Marii Bri
tanii din 29 martie a.c., consi
deră că această declarație ar 
putea juca un rol pozitiv în do
meniul apropierii pozițiilor păr
ților și al realizării cit mai grab
nice a unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma

din 3 mai a con
trei puterii pentru

nucleară, dacă guvernele 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Bri
tanii ar cădea de acord asupra 
unui moratoriu pe un termen 
acceptabil pentru ambele părți.

Guvernul sovietic acordă o 
mare importanță termenului de 
valabilitate a moratorului pen
tru experiențele subterane cu 
arme nucleare întrucît de 
ceastă problemă depinde 
prezent în nwre măsură viito
rul întregului acord cu privire 
ja încetarea experiențelor nu
cleare.
: Declarația președintelui S.U.A 
ș: a primului ministru ai Marii 
Britanii din 29 martie a c. nu 
amintește însă nimic despre du
rata mcratoriului. Guvernul 
.Uniunii Sovietice speră că 
S.U A. și Marea Britanie vor 
da într-un viitor apropiat un 
răspuns clar la această între
bare.
; După cum au arătat pe bună

a- 
în

poziției au participat delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Cehoslovace condusă 
de A Novotny, N. S. Hrușciov, 
K- E. Voroșilov și alți condu
cători ai Partidului comunist șl 
ai guvernului sovietic

Au fost de asemenea de față 
numeroși reprezentanți ai orga
nizațiilor econom’ce și ai opi
niei publice din Moscova, mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști sovietici și străini.

In numele Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și guvernului 
sovietic, delegația cehoslovacă 
condusă de Antonin Novotnv a 
fost salutată de N. S. Hrușciov. 
El a subliniat că expoziția ..Ce
hoslovacia în anul I960'* reflec
tă pe deplin realizările poporu
lui cehoslovac.

Luînd apoi cuvîntul, Antonin 
Novotny a subliniat că organi
zarea expoziției „Cehoslovacia 
în anul 1960“ coincide cu ani
versarea a 15 ani de la elibera
rea Cehoslovaciei de către eroi
ca Armată Sovietică. El și-a ex-

primat
ția va , .. r —
spre întărirea prieteniei dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Cehoslovaciei.

Antonin Novotny a deschis 
oficial expoziția și a invitat pe 
toți cei prezenți să o viziteze.

Expoziția ilustrează dezvol
tarea Cehoslovaciei pe drumul 
socialismului, demonstrează rea
lizările oamenilor muncii din 
Republica Cehoslovacă în con
strucția economică și culturală.

convingerea că expozi- 
constitui un pas înainte

★

MOSCOVA 3 (Agerpres). = 
TASS : La 3 mai delegația de 
partid și guvennamentailă ceho
slovacă condusă de Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și pre
ședintele R. Cehoslovace, a făcut 
o vizită la Kremlin lui N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S,

căreia 
cerce-

de a-

Congresul interamerican 
de luptă pentru libertate 

și democrație
HAVANA 3 (Agerpres), — 

După cum anunță coresponden
tul din Caracas (Venezuela) al 
agenției Prensa Latina, la 28 
aprilie la Caracas și-a încheiat 
lucrările cel de-al doilea Con
gres interamerican de luptă pen
tru libertate și democrație, la 
care au luat parte fruntași ai 
vieții publice și oameni politici 
de seamă ca foști președinți ait 
Guatemalei — Arevalo, Mexicu
lui — Lazaro Cardenas, Ecuado
rului — Calo Piaza și Velasco 
Ibarra ; contraamiralul Larraza- 
bal, ambasadorul Venezuelei în 
Chile, Salvador Allende, preșe
dintele Partidului Socialist din 
Chile, Miguel Otero Silva, 
bricio Oheda, fruntași 
publice și a
Venezuela, și alții.

Betancourt, președintele 
nezuelei, a rostit la congres o 
scurtă cuvîntare de salut.

Congresul a condamnat regi
murile tiranice din Republica 
Dominicană, Nicaragua, " 
guay și Haiti.

Congresul a condamnat 
temenea colonialismul din 
rica Latină, El a cerut

acorde independență Guyanei 
Britanice.

în rezoluție se subliniază de 
asemenea că Porto Rico, „dato
rită istoriei caracterului demo
grafic și culturii sale. face parte 
din familia țărilor Americii La
tine și are dreptul să participe 
ca stat suveran la organizarea 
juridică a continentului ameri
can**.

dreptate reprezentanții S.U.A. și 
Marii Britanii la conferință, pro
blema moratoriului este strîns 
legată de durata programului de 
cercetări ș.i experiențe. Condu- 
cîndu-se după aceleași conside
rente, partea sovietică a prepus 
ca moratoriul să fie stabilit pe 
o perioadă de patru-cinci ani. 
In orice caz, durata moratoriu
lui nu trebuie să fce mai mică 
decit perioada în cursul 
va li înfăptuit programul 
țărilor comune.

Guvernul sovietic este
cord să treacă neîntîrziat la ela
borarea unui program comun 
de cercetări și experiențe, în 
scopul perfecționării sistemului 
de control asupra exploziilor nu
cleare subterane, care provoacă 
oscilații seismice de 4,7o unități 
sau mai mici.

Ținînd seama de poziția pu
terilor occidentale, Uniunea So
vietică nu este împotrivă ca în 
cursul înfăptuirii acestui pro
gram U.R.S.S., S-U.A. și Marea 
Britanie să efectueze în comun 
un număr strict limitat de ex
plozii nucleare subterane în 
scopul verificării metodelor și a 
aparatelor destinate controlului 
asupra încetării experiențelor 
subterane cu arma nucleară sub 
limita indicată.

Căutînd să înlesnească reali
zarea unui acord, guvernul so
vietic acceptă propunerea State
lor Unite și a Marii Britanii ca 
moratoriul să fie proclamat sub 
forma unor declarații unilaterale 
ale fiecăreia dintre cele trei pu
teri — U.R.S.S., S.U.A. și Ala- 
rea Britanie.

In Vietnamul de Sud

Un fnvățămint „made in S.U.A.**
Fa- 

ricio Oheda, fruntași ai vieții 
niblice și oameni politici din

Fe-

Para~

de o- 
Jme-

VIENA. — Ministrul Afaceri
lor Externe al Austriei. Bruno 
Kreisky. a oferit la 2 'mai un 
dejuri cu prilejul apropiatei ple
cări din Austria a ministrului 
plenipotențiar al R.P. Romîne, 
Constantin Nicuță. .

LENINGRAD. — La Lenin
grad a intrat în funcțiune cen
trul experimental de televiziune 
în culori.

MOSCOVA. - La 3 mai N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștr> al U.R.S.S., l-a 
primit pe Maurice Dejean, 

. Uniu-
cerere^ a- 

* o con-

,___ . . Maurice
ambasadorul Franței în 
nea Sovietică, la 
cestuia, și a avut cu el 
vorbire.

RABAT. — La 2 mai 
1a Rabat îirtr-o vizită 
Sukarno, președintele și

a sosit 
oficială 

__ _ __ ___________ _ T. primul 
ministru al Republicii Indonezia.

PHENIAN. — La Phenian s-a 
anunțat în mod oficial că gu
vernul R.P.D. Coreene a invitat 
o delegație a guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria să 
facă o vizită de prietenie în Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Guvernul provizoiu al Algeriei 
a acceptat această invitație.

Vietnamul de Sud 
ne oferă o imagine 
edificatoare a unui 
regim falimentar, a- 
cela al clicii milita
riste a lui Ngo Dinh 
Diem, care, pentru a 
se menține la putere 
a devenit un instru
ment docil al cercu
rilor imperialiste a- 
mericane, 
masacrele, aruncarea 
cu miile 
nițe a 
sud-vietnamezi, mi
zeria și șomajul în 
permanentă creștere 
— iată „binefaceri
le" aduse de regimul 
de la Saigon. în a- 
ceste condiții nu tre
buie să ne mire si
tuația falimentară a 
învățământului.

Cum este educat 
și crescut tineretul 
sud-vielnamez ! Și de 
această problemă se 
ocupă în exclusivita
te... experții ameri
cani. Oficialitățile 
din S.U.A. au „grija" 
de a trimite în Viet
namul de Sud nume
roase delegații „cul
turale" permanente, 
cu misiunea de a 
controla îndeaproape 
școlile primare, se
cundare și universi
tare și de a impune 
punctul lor de vede
re în ceea ce privește 
desfășurarea procesu
lui de învățămînt. 
Experții americani 
elaborează manuale-^ 
le pentru școlile de 
toate gradele. Ba 
mai mult chiar. Pen
tru ca învățămîntul 
să fie 100% „made 
in S.U.A.** catedrele

Teroarea,

în tem- 
patrioților

sînt ocupate de pro
fesori americani. Con
secința acestei situații 
o ilustrează de pil
dă și faptul că la Fa
cultatea de litere din 
Saigon catedra de 
cultură vietnameză 
este deținută de un 
profesor... american. 
Este cazul să mai a- 
mințim aici și de un 
alt paradox. De-a Iun, 
gul anilor, studenții 
au cerut și cer cu 
insistență introduce
rea limbii natale în 
universități. Dar mo
nopolul în facultăți 
continuă să fie deți
nut de limbile fran
ceză și engleză.

Clica lui Ngo Dinh 
Diem nu este intere
sată ca tineretul sud. 
vietnamez să învețe. 
Ea are nevoie de un 
tineret docil, pe care 
să-l manevreze con
form intereselor sale 
militaristo - teroriste. 
Și pentru a-i împie
dica pe tineri să se 
înscrie in școli, a gă
sit mijlocul1 deloc 
original de a impune 
o taxă exorbitantă 
pentru cei ce vor să 
devină elevi și stu- 
denți. In cine love
ște aceasta? In pri
mul rind în copiii 
oamenilor muncii, în 
cei care formează 
imensa majoritate a 
populației, care nu 
numai că nu pot plă
ti taxa respectivă, 
dar care nu-și pot 
asigura nici măcar 
strachina cu orez ne
cesară hranei zilnice. 
75 la sută din copiii 
și tinerii sud-vietna-

în
sud-vietname-

mezi n-au putut ur
ma vreo școală în 
anii 1957 — 1958 și 
82 la sută în 1958— 
1959. în schimb 
presa
ză, ca în ziarul „Buoi 
sang“ se pot citi a- 
nunțuci ce cheamă 
pe tineri „să se pre
zinte la școlile mili
tare". Nu rămîne nici 
o îndoială asupra 
scopului urmării de 
clica guvernantă: să 
transforme tineretul 
în carne de tun.

Elevii,, studenții, 
. tineretul sud-vietna- 

mez nu stau însă cu 
brațele încrucișate. 
Numeroasele mani
festații și greve sînt 
mărturii ale luptei 
pe care o desfășoară 
tineretul pentru un 
învățămînt național, 
democratic, în Viet
namul de Sud. Greve
le studenților din 
Saigon, cele ale ele
vilor școlii din Cao 
Lanh, amploarea aces
tora în întreaga țară 
a obligat ziarul sud- 
vietnamez „Trieng 
Chuong" să ajungă 
la concluzia că „gre
vele elevilor au de
venit un flagel social 
extrem de îngrijoră
tor". Mișcarea tine
retului împotriva in- 
vățămintului reacțio
nar, antinațional se 
încadrează în lupta 
pe care o desfășoară 
întregul popor împo
triva regimului lui 
Ngo Dinh Diem vin- 
dut imperialiștilor.

LUCIAN ROLEA

Manifestațiile antiguvernamentale 
Turcia continuă

• înăsprirea măsurilor represive e Demonslrafii 
în faja sediului conferinței miniștrilor de Externe 

N.A.T.O.
1STANBUL 3 (Agerpres) — 

în dimineața zilei de 3 mâi la 
Istanbul și in alte orașe ale 
Turciei au avut loc noi mani
festații antiguvernamentale. A- 
gențiile de presă occidentale re
latează că în ciuda măsurilor 
represive și a interzicerii orică
ror întruniri și manifestații, 
marți dimineați pes e 2.000 ae 
studenți din Istanbul au parcurs 
încolonați străzile centrale ale 
orașului scandînd lozinci antigu- 
vernamentale. Demonstranții 
s-au îndreptat spre clădirea un
de are loc conferința miniștri
lor de Externe ai țărilor mem- 

” ~ Puternicele
masa- 
risipit

bre ale N.A.T.O. 
forțe militare și tancurile 
te in jurul clădirii i-au 
pe demonstranți.

Agenția U.P.I. adaugă 
vioane militare turcești 
lează deasupra Istanbului și în 
special deasupra cartierelor și 
străzilor unde au loc demonstra
ții antiguvernamentale.

Corespondentul din Istanbul 
al agenției France Presse reia- 
tează că primul ministru turc, 
Menderes. în încercarea de a 
calma spiritele s-a adresat din 
nou, pentru a patra oară, popu
lației declarind că manifestațiile 
din ultimele zile „au fost pregă- 
ti.e și organizate" de opoziție. 
El a acuzat de „complot* Par
tidul republican, principalul par
tid de opoziție.

Răspunzînd Iui Menderes, li
derul Partidului republican Is- 
met Inonjî într-o declarație re
misă corespondenților presei 
străine a acuzat pe șeful parti
dului majoritar de complot îm
potriva întregii națiuni turcești.

că a- 
patru-

Agenția France Presse rela
tează că au avut loc manifesta
ții antiguvernamentale și la 
Brussa, unul din principalele 
orașe ale Anatoliei.

★

ISTANBUL 3 (Agerpres). — 
Marți dimineața agenția Reuter 
anunța că se așteaptă ca con
ferința miniștrilor de Externe 
N.A.T.O., deschisă la 2 mai la 
Istanbul în timp ce în acest 
oraș continuau manifestațiile și 
demonstrațiile ropu'are, să ia 
sfîrșit în cursul zilei de 3 mai, 
adică cu o zi mai devreme de
cit fusese inițial programat. 
Ședința din după-amiaza zilei 
de luni, adaugă agenția, a du
rat mai puțin de o oră.

Pînă acum nu a fost dat pu
blicității nici un comunicat cu 
privire la desfășurarea conferin
ței.

★
ISTANBUL 3 (Agerpres). — 

TASS: în ședința din dimineața 
de marți a sesiunii Consiliului 
N.A.T.O., au luat cuvîntul mi
niștrii Afacerilor Externe ai An
gliei, Canadei și Franței, precum 
și secretarul general al N.A.T.O., 
Spaak. Sesiunea a continuat dis
cutarea problemei relațiilor Est- 
V est.

Vorbitorii au acordat princi
pala atenție problemei întăririi 
solidarității lagărului occidental 
în preajma conferinței la nivel 
înalt.

în dimineața zilei de 4 mai 
va avea loc ședința de închidere 
a sesiunii în cadrul căreia va fi 
adoptat un comunicat comun.

• Sute de muncitori de la fa
bricile și instituțiile Genevei au 
organizat o demonstrație de pro
test împotriva experiențelor cu 
armele nucleare și a cheltuieli
lor pentru înarmare.

Demonstranții au străbătut 
străzile principale ale orașului 
purtînd pancarte pe care scria: 
„Să fie interzise armele atomi
ce", „Să fie reduse cheltuielile 
militare", „Vrem sporirea sala
riilor", „Pentru prosperitate și 
bunăstarea copiilor și tineretului 
generației noastre".

• în Germania Occidentală 
continuă acțiuni împotriva înar
mării atomice a Bundeswehru- 
lui. După cum anunță agenția 
A.D.N., la o adunare a muncito
rilor care a avut loc la Alen, la 
care au luat parte 4000 de per
soane, a fost adoptată o rezolu
ție prin care se cere organizarea 
unui referendum popular împo
triva înzestrării armatei vest- 
germane cu arma atomică.

• Ziarul „The Worker" anun
ță că zilele acestea a avut loc 
la Detroit un miting organizat 
de Comitetul național de luptă 
pentru o politică nucleară rezo
nabilă. La miting a luat cuvîn
tul E. Maisie, trezorierul Sindi
catului unit al muncitorilor 
industria de automobile și 
aviație.

El - -

vernului S.U.A. să se înființeze 
un departament al păcii,

• „Goana nucleară nu ne asi
gură securitatea" a declarat Bar
bara Castle, cunoscută activistă 
a Partidului Laburist din An
glia, luînd cuvîntul la Black- 
F'rn (Lancashire). Castle a de
clarat că în prezent guvernul en
glez discută planurile pentru a-

chiziționarea rachetelor din Sta
tele Unite ale Americii și a pro
ducerii armei atomice în comun 
cu Franța și Germania Occiden
tală. B. Castle a condamnat a- 
ceste planuri și a chemat să se 
creeze zone fără arme atomice 
în Europa Occidentală și Răsă
riteană care ar putea fi contro
late și inspectate pe baza unui 
acord internațional.

In pofida instaurării „legii marțiale1*

a cerut ca în cadrul

din 
de

ju-

Deschiderea 
conferinței 

Commonwealth-ulul 
britanic

LONDRA 3 (Agerpres). — 
La 3 mai s-a deschis la Londra 
conferința primilor miniștri ai 
țărilor membre ale Common- 
wealth-ului britanic.

La conferință sînt reprezen
tate următoarele țări: Anglia. 
Canada, Australia, Noua Ze- 
elahdă. Uniunea Sud-Africană, 
India, Pakistanul, Ceylonul, 
Ghana, Malaya și Federația 
Rhodesiei și Nyassalandului.

In cuvîntările rostite la so
sirea 'pe aeroportul din Londra, 
premierul Nehru, și primul mi
nistru al Republicii Ghana, Kwa- 
me Nkrumah, au subliniat ne
cesitatea de a se lua în dis. 
cutie situația din Uniunea Sud- 
Afrioană, unde, după cum se 
știe, guvernul rasist a dezlăn
țuit noi represiuni împotriva 
populației de culoare.

Vorbind despre actuala con
ferință. agenția Reuter scoate 
în evidentă faptul că .confe
rința primilor miniștri este um
brită de politica rasistă a Afri
cii de Sud*'. iar ziarul „New 
York Times- arată că „aproape 
toate țările Commonwealth-ului 
manifestă o atitudine critică 
față, de politica de apartheid și 
sînt sensibile față de stigmatul 
pe care aceasta l-ar putea atra
ge asupra tuturor țărilor din 
Commonwealth**

UN DEZIDERAT COMUN 
AL TINERILOR CHINEZI 

Șl JAPONEZI
PEKIN. — După cum anunță 

agenția China Nouă, la 2 mai 
la Pekin a fost 6emnat un acord 
între Federația Tineretului De
mocrat din întreaga Chină și 
Consiliul Ligii Tineretului De
mocrat din Japonia. In acord 
cele două părți declară că dez
voltarea relațiilor de prietenie 
între tinerii din China și cei 
din Japonia constituie un dezi
derat comun al tineretului din 
cele două țări. Este de datoria 
tineretului din cele două țări să 
lupte pentru apărarea păcii în 
Extremul Orient și în întreaga 
lume.

DEMONSTRAȚII IN ZONA 
CANALULUI PANAMA

PANAMA CITY. — După cum 
anunță agenția United Press In
ternational „studenții panamezi 
au organizat mari demonstrații 
în zona canalului Panama*4 cu 
trilejui împlinirii a doj ani d® 

i represiunile sîngeroase ale 
forțelor americane de ocupație 
din zona canalului împotriva ce
tățenilor panamezi care au cerut 
arborarea steagului țării lor în 
această zonă.

Demonstranții au _____
nul național și au scandat 
zinci antiamericane.

In Coreea de Sud 
demonstrafiile se extind 
SEUL 3 (Agerpres). — Sub 

.presiunea puternicelor demon
strații ale locuitorilor Coreei de 
Sud, care, în ciuda instaurării 
„legii marțiale", continuă fără 
întrerupere în diferite orașe ale 
țării, la 3 mai, după mai multe 
zile de tergiversări, Adunarea 
Națională sud-coreeană a fost si
lită să adopte demisia lui Li Sîn 
Man din postul de președinte. 
.După cum transmite agenția 
France Presse, în dimineața zilei 
de 3 mai, la Pusan peste 8.000 
de persoane au ieșit din nou pe 
străzi, cerînd dizolvarea imediat 
iă a Adunării Naționale sud- 
coreene. O altă demonstrație a 
avut loc și la Taegu. Potrivit 
datelor preliminare la demon
strațiile din 3 mai au participat 
peste 20.000 de persoane. împo
triva demonstranților au fost 
mobilizate poliția militară și 
care blindate. Intre demonstranți 
și poliție au avut loc ciocniri.

In după amiaza zilei de marți 
demonstrațiile s-au extins și la 
Seul unde manifestanții s-au în
dreptat spre clădirea Adunării 
Naționale cerînd dizolvarea par
lamentului. Demonstranții au pu
tut fi împrăștiați numai după 
Ce poliția a lansat un atac cu 
gaze lacrimogene.

Se anunță de asemenea că la 
3 mai guvernul sud<oreean 
„provizoriu" a publicat o amplă 
declarație politică în care jură 

alianței cu Statelecredință 
Unite.

După cum rezultă din această 
declarație, guvernul intenționea
ză să meargă mai departe pe 
linia dezlănțuirii campaniei is
teriei anticomuniste pe care o 
desfășurase guvernul lui Li Sîn 
Man. In declarație se arată că 
guvernul va reflecta „starea de 
spirit anticomunistă și mai pro
nunțată decit s-a făcut în tre
cut".

în ceea ce privește măsurile 
guvernului în domeniul politicii 
interne, ei se limitează fa pro
misiuni care au în primul rînd 
drept scop să liniștească po-pu-* 
lația Totodată, autoritățile fac 
apel la populație să renunțe la 
„instigările care pot provoca 
haos".

După cum se anunță din Seul, 
după răsturnarea lui Li Sîn 
Man, în Coreea de Sud se fac 
auzit? glasuri care cer reînvie
rea diferitelor partide politice și 
a organizațiilor de masă care 
fuseseră dizolvate de către Li 
Sîn Man.

Reprezentanți ai acestor par
tide și organizații cer anularea 
tuturor legilor adoptate în pe
rioada conducerii țării de către 
Li Sin Man. Ei cer de asemenea 
să se asigure libertatea cuvân
tului, a presei, a întrunirilor și 
organizațiilor.

Printre aceste partide se nu
mără „Partidul Independenței 
din Coreea ‘. „Liga Națională a 
independenței*4, „Partidul pro
gresist" și altele.

Soarta lui Li Sin Man 
inspiră temeri regimurilor 

teroriste din Asia de sud-est
MANILLA 3 (Agerpres). — 

TASS: Președintele Garcia al 
Filipinelor se consultă cu Cian 
Kai-și în Taivan, unde a sosit 
în grabă la 2 mai. Această în
trevedere dintre marioneta din 
Taivan și președintele Filipi
nelor a fost accelerată de eve
nimentele din Coreea de Sud.

Cian Kai-și și Garcia sînt 
foarte îngrijorați de explozia de 
indignare a populației din Co
reea de Sud, care s-a soldat cu 
răsturnarea lui Li Sin Man. Ei 
discută de asemenea situația 
din Vietnamul de Sud unde în 
ultimele zile au devenit mai ac
tive forțele care se 
împotriva dictaturii 
Dinh Diem.

Se crede că 
Garcia își vor 
inițiatori ai

pronunță 
lui Ngo

Kai-și șiCian 
asuma rolul de 

convocării unei 
conferințe a așa-numitei „Ligi

I

intonat

Cian Hun (stingă), fost țăran și Hsin-ciun (dreapta), un constructor de nave cu o experiență în 
producție de peste 10 ani sînt acum studenți a*i secției de construcții navale a Universității 

„Ciocotun" din Șanhai.
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anticomuniste a popoarelor din 
Asia*'. La această conferință 
vor fi discutate măsuri în legă
tură cu lupta împotriva „ofen
sivei pașnice a comunismului1'. 
Printre aceste măsuri figurează 
înjghebarea unei „organizații 
de securitate a Asiei de est“.

★
3 (Agerpres). — 
cum s-a mai anun- 
de oameni politici 
Vietnamul de Sud, 
și cîțiva foști mi-

HANOI 
TASS: După 
țat, un grup 
i afluenți din 
printre care 
niștri, au condamnat zilele tre
cute politica lui Ngo Dinh 
Diem, protestînd împotriva te
rorii și represiunilor. De frica 
să nu aibă soarta lui Li Sîn 
Man, autoritățile ngodinhdie. 
miște au pus pe picior de răz
boi unitățile militare și de po
liție. Pretextul oficial pentru a- 
ceastă măsură sînt „acțiunile 
partizanilor'*

In spiritul 
coexistenței pașnice 

Relatările tovarâțului
Petre Constantinescu-lați cu privire la sesiunea 

Consiliului Uniunii
In legătură cu lucrările de la 

Atena ale recentei 
Consiliului Uniunii Interparla
mentare, acad- prof. Petre Con- 
stantinescu-Iași, președintele 
Comitetului de conducere al 
grupului național romin al U- 
niunii Interparlamentare, a re
latat printre altele unui redac
tor al Agenției Romîne de Pre
să ..Agerpres**:

Sesiunea a avut drept scop 
să pregătească lucrările celei 
de-a 49-a conferințe interparla
mentare. oare va avea loc in 
toamnă la Tokio.

Consiliul interparlamentar a 
adoptat un apel către Conferin
ța celor tfei puteri de la Ge
neva pentru încetarea experien
țelor cu arme nucleare, precum 
și un apel către Comitetul ce
lor 10 state pentru dezarmare.

In lucrările sesiunii, cit și în 
discuțiile neoiiciale dintre dife
rite delegații, s-a manifestat 
dorința unanima ca apropiata 
conferință la nivel înalt să a- 
jungă la o rezolvare pozitivă 
a problemelor internaționale 
importante, la lichidarea răz
boiului rece și la complecta 
destindere a încordării interna
ționale.

Sesiunea a dezbătut în ca
drul celor 4 comisii probleme 
de o deosebită importanță ac
tuală. Delegația romină a adus 
o contribuție, activă la aceste 
dezbateri. « . : . . <

în comisia economică și fi* 
nanciară, tov. Gh. Vasilichi, re- 
ferindu-se la situația grea în 
care se găsesc țările slab dez
voltate economicește, a propus 
o serie de măsuri, printre care, 
încheierea 
nomice de 
ceste țări 
fluctuației 
prime, precum și ajutorarea lor

sesiuni *a

unor contracte eco- 
lungă durată cu a- 
în vederea evitării 
prețurilor la materii

interparlamentar»
în vederea industrializării șî 
valorificării bogățiilor lor natu
rale.

In comisia juridica, tov, C. 
Paraschivescu-Bălăceanu și-a 
adus contribuția în discutarea 
problemei delicvenței în rîndul 
.tinerilor. In discuții s-au arătat 
cauzele so-ciale ale numărului 
mare de delicte comise de ti
neri și copii în tarile capita
liste-

Comisia socială și umanitară, 
la care a participat’ tov- Ion 
Iliescu, a dezbătut problema 
organizării unui „An mondial 
al sănătății *.

Este demn de relevat faptul 
că, deși în comisii au fost pre
zentate proiecte din partea unor 
grupuri parlamentare naționale 
diferite, după discuții s-a ajuns 
la un punct de vedere comun, 
rezoluțiile adoptate fiind în ge
neral în spiritul coexistenței 
pașnice, care a caracterizat lu
crările sesiunii.

In afara ședințelor de lucru 
au avut loc contacte directe 
.între difer.ite grupuri parlamen
tare. Delegația romină a avut 

.întrevederi cu delegațiile din 
Anglia, Franța, Belgia, Italia.

Membrii delegației noastre 
_,au avut de asemenea discuții 

cu deputați și personalități de 
seamă ale vieții politice din 
Grecia, printre care Sofocles 

- Venizelosr. fost prim-ministru. 
^Stăm.atis Mercur is, fost mi- 
. nistru, președintele Mișcării 
..pentru înțelegere balcanică și 
alții. Deputății greci Mavros și 
Platis, vicepreșed.nte al Came
rei, au organizat o reuniune în 
cinstea delegației romine.

In discuțiile avute s-a subli
niat necesitatea strîngerij rela
țiilor de colaborare și înțelege
re reciprocă.
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