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Presa făuritorilor 
primăverii omenirii

Dragi tovarăși, scria cotidia- 
lui ..Izvestia" fierarul Tima- 
/schi din colhozul „Drujba", 
itru mine ziarul este o acade- 
e ; eu mâ întîlnesc aci cu toți 
de la oameni de stat, pînă la 
ncitorul nostru simplu. Citind 
ru| privești în toate colțurile 
ii te bucuri de succesele co
lor tăi care construiesc, su- 
i natura și înalță mereu cite 
a nou".
In aceste rînduri nemeșteșugî- 
ale unui simplu fierar de la 
ă, se cuprinde întreaga dra- 
de și recunoștință a omului 
rietic pentru presa lui, pentru 
jitorii ei. A vorbi cu redacția, 

scrie despre bucuriile și pre- 
tpârile tale» a-i comunica gin- 
ile și propunerile tale de ci- 
>r-cetățean, a devenit o tradi- 
în U.R.S.S., ceva firesc, ne

ar. Presa sovietică este parte 
sgrantă a vieții spirituale a 
>orului: nu-ți poți închipui
ă la oraș sau la țară unde 
teta și revista să nu fie la loc 
cinste, să nu fie așteptată cu 
ăbdare. Pentru omul sovietic 
este „academie" nu numai 

itru că este o enciclopedie de 
loștințe, ci pentru că il infor- 
ază prompt, conștiincios și 
stit cu privire la toate cite se 
rec în patrie și in lume, pen
ei îl ajută să interpreteze 

t. științific evenimentele ,pen- 
căl mobilizează, la chemarea 

rtiduluj Comunist al Uniunii 
vîetice. la noi fapte mărețe în 
rele efort de construire des- 
urată a comunismului.
'îndva, cu șase decenii în ur- 
. genialul Lenin făurea primul 
r revoluționar de tip nou — 
kra" determinîndu-i rolul de 
tator. propagandist și organi- 
or colectiv în lupta cea grea 
itru eliberarea clasei munci- 
re. Visind o presă cu adevă- 
liberă. Lenin crea prototipul 

în edițiile lui .,Vperiod“, „Pro- 
îrii" și apoi ale „Pravdei“ de 
apariția căreia se împlinesc 

ăzi 48 de ani. Vestind lumii 
tornicirea puterii sovietice, 
iurile „Aurorei" anunțau și 
imea cind pe a șasea parte a 
tbului pămîntesc dispărea pen- 

totdeauna presa burgheză, 
preună cu pretinsa ei Jiber- 
e" menită să camufleze de- 
îdența totală față de capita-
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lișîi. Păstrînd cu sfințenie tradi
țiile presei bolșevice ilegale și 
semilegale, spiritul ei revoluțio
nar, pasiunea in apărarea cauzei 
oamenilor muncii și intransigen
ța față de dușmanii ei, presa de 
tip nou — trup din trupul po
porului muncitor — parte inte
grantă din cauza generală a cla
sei muncitoare, a pășit ia înde
plinirea noilor sarcini „Să a- 
vem o presă răspîndită în sute 
de mii și milioane de exemp’are, 
care să facă cunoscut populației 
felul exemplar de a organiza tre
burile..." iată ce considera Lemn 
că este extrem de important. 
Presa devenea astfel o armă a 
construcției socialiste, un organ 
de educație economică, o tribună 
cu adevărat populară în mîinile 
muncitorilor și țăranilor care își 
făuresc statul cel nou, economia 
și cultura, viața cea nouă.

Zeci de ani au trecut de a- 
tunci. Presa sovietică. îndepli- 
nindu-șj datoria de cea mai as

cuțită armă a Partidului, s-a 
dezvoltat mereu. In toate etape
le greului drum parcurs, în lupta 
pe frontul reconstrucției, ca și în 
cincinalele antebelice, pe frontu
rile Marelui Război de Apărare 
a Patriei și în anii măreței con
strucții ce au urmat, presa sovie
tică a fost ajutorul credincios al 
Partidului în mobilizarea mase
lor populare pentru înfăptuirea 
sarcinilor de luptă trasate de 
C.C. al P.C.U.S. Astăzi presa 
sovietică reprezintă o vastă re
țea. amplă și ramificată, o forță 
socială redutabilă Cele 7.686 de 
ziare care apar într-un tiraj 
global zilnic de 69 milioane de 
exemplare, ce’e 3.824 reviste cu 
un tiraj anual de 637 milioane 
de exemplare constituie una din 
primele linii ale muncii de par
tid, acel mijloc strălucit prin in
termediul căruia partidul stă zi 
de zi de vorbă cu masele, le 
lămurește linia generală și sar
cinile cotidiene, le mobilizează și 
le animă la îndeplinirea lor. Și, 
totodată, prin intermediul presei 
sovietice oamenii muncii își 
spun cuvîntul în toate probleme
le construcției — căci presa nu 
numai că se scrie pentru ei, ci 
este realizată de ei înșiși, fiind

(Continuare în pag. 4-a)
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Prima secție 
a Combinatului 
chimic Borzești 

a intrat în probe 
tehnologice

Intensificind întrecerea socia
listă in cinstea celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R., sub lozinca 
scurtării termenelor de execuție

Un grup de studenți ieșeni 
la muncă patriotică pe șan
tierul Casei de cultură a ti-i 

neretulul din localitate

Foto: A. VIERU

Citiți
Pag. 2-a:

Acolo unde 
se formează 

muncitorul 
de miine

t Intr-un cerc de citit din co-
“ ' mu na Dăbuleni, regiunea

Craiova

constructorii și montorii de pe 
șantierul Combinatului chimic de 
la Borzești au terminat cu două 
luni mai devreme lucrările de 
construcție și montaj a secției 
de insectofungicide (detexan).

Zilele acestea, la Borzești a^ 
început probele tehnologice cu 
materii prime la instalațiile de 
fabricare a detexanului, în ve
derea dării lor în funcțiune.

Capacitatea anuală de pro
ducție a noii unități chimice este 
de 1.500 tone detexan (substan
ță activă), insecticid, folosit în 
agricultura pentru tratarea se
mințelor și a semănăturilor. Atit 
proiectele cît și utilajele secției 
au fost primite din Uniunea So
vietică. O bună parte din pro
cesul tehnologic al secției de in
sectofungicide este automatizat*

IM VIATA SIIIOUA
TINERETULUI

Acțiuni de muncă patriotică
In cadrul unei adunări 

nerale a organizației de 
U.T.M., comitetul U.T.M. 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Săcele, raionul 
Istria, a prezentat în fața ute- 
miștilor un plan de măsuri pri
vind acțiunile patriotice pe 
care le vor întreprinde în cin
stea celui de-al lll-lea Congres 
al Partidului. Planul deosebit 
de bogat, prevede acțiuni con
crete cum sînt: colectarea fie
rului vechi, transportarea pie

ge- 
bază

din

trei șî a nisipului pe șosele, să
direa de pomi, repararea dru- 
murilor etc

Acum tinerii din gospodăria 
colectivă au început să traducă 
în practică obiectivele acestui 
plan.

Cea mai importantă acțiune 
la care tinerii au contribuit este 
săparea unui bazin pentru acu
mularea apei necesare pentru

Un nou 
stadion

orașul Roman se făcea tot 
mult simțită lipsa unui

Foto ! N. STELORIAN (Agerpres)

Ce asigură participarea

irigarea unei suprafețe de 18 
hectare grădină și 20 de hectare 
porumb. Tinerii, alături de cei
lalți colectiviști au săpat prin 
muncă patriotică acest bazin, 
executîna o lucrare de bună 
calitate.

O altă acțiune patriotică la 
care o contribuție însemnată 
?i-au adus-o și tinerii, este ame
najarea drumurilor din sat.

în 
mai 
s'adion modern, capabil să găz
duiască întreceri sportive inte
resante și pe miile de spectatori 
romașcani.

La chemarea Comitetului oră
șenesc U.T.M. Roman, de a se 
construi prin muncă patriotică 
acest stadion, tinerii laminoriști 
încadrați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au răspuns cu 
dragoste. în fiecare zi, după 
terminarea lucrului, mobilizați 
de către comitetul U.T.M. al 
întreprinderii, sute de tineri 
brigadieri lucrează la amenaja
rea terenului de fotbal, a pistei 
de atletism, la ridicarea tribu
nelor. care sînt construite din 
prefabricate.

Fiecare tînăr brigadier s a 
angajat ca săptăminal, in timpul 
liber, să lucreze cite 8 ore. Ast- 
fol că în cinstea Congresului 
Partidului stadionul va putea 
găzdui primele întreceri spor
tive.

de masă la activitatea 
căminului cultural

ION PERȘINARU 
inginer agronom

MARCEL SCORȚARU 
lăcătuș

Infrumuselează întreprinderea
Sub conducerea or-' 

goni zaț iei de partid, 
cele 6 brigăzi ute- 
miste de muncă pa
triotică de la atelie
rele C.F.R. Pioești au 
răspuns cu entuziasm 
la acțiunea de înfru
musețare a între
prinderii.

Astfel, prin muncă

voluntară s-a ame
najat în curtea ate
lierelor C.F.R.-Ploești, 
pe o suprafață de 
6000 m. patrați, un 
frumos parc in care 
s-au plantat 40 de 
pomi ornamentali, 35 
de tei, 20 
100 tufe ds 
firi.

ștejeri și 
tranda-

Acest nou parc, a- 
menajat după un 
plan estetic bine în
tocmit, a schimbat 
complect înfățișarea 
curții întreprinderii, 
oferind muncitorilor 
ceferiști un loc de 
plăcută odihnă.

IONEL M1REA 
tehnician

Zî de zî, sfera manifestărilor 
educative organizate în 
cadrul instituțiilor cultu

rale de masă se lărgește șl se 
îmbogățește tematic. Și e fi
resc să fie așa. Omul 
muncii are trebuință de multe 
cunoștințe, menite să-i lărgească 
necontenit orizontul politic, pro
fesional și de cultură generală, 
să-l ajute în mod concret în 
activitatea lui productivă.

Milioane de constructori ai 
socialismului au nevoie de în
sușirea concretă a unor bogate, 
multilaterale valori cuitural-ști- 
ințifice. Tocmai de aceea un 
principal criteriu de apreciere a 
muncii instituțiilor culturale de 
masă îl constituie, in perioada 
actuala, modul in care acestea 
reușesc să cuprindă in raza lor 
de acțiune educativă un număr 
cit mai mare de oameni ai 
muncii.

Răcăciunî-Bacău, Axente Se
ver - Mediaș, Voicești - Dragă- 
șani, Horodnic-Rădăuți, Petrești- 
Sebeș, Mușetești-Argeș — iată 
numai cîteva dintre comunele 
țării unde viața cultural-artisti- 
că pulsează puternic, unde că
minul cultural polarizează in 
jurul său marea majoritate a 
cetățenilor. Nu voi uita nici
odată emoția încercată la Vasu- 
lești-Dorohoi, bunăoară, unde 
vizitînd numeroase gospodării 
țărănești, am zărit in cele mai 
multe dintre ele, înrămate și 
frumos orinduite pe pereți — 
diplome de onoare, de eviden
țiere ori de simplă participare 
la felurite forme de activitate 
culturală, incepind de la corul 
pe patru voci pînă la cercu-

In cinstea celui de al lll-lea Congres al P.M.R.
Scad consumurile 

specifice
TG. MUREȘ (de la cores

pondentul nostru). —
La secția tâbăcărie de la 

Fabrica „Petofi Șandor"*  
Tg. Mureș, prin îmbunătăți, 
rea procesului de fabricație 
la piele pentru mănuși s-au 
realizat numai in primele 10 
zile din luna aprilie economii 
dd peste 5000 lei. Tot la tă- 
băcărie, printr.o mai justa 
stabilire a normelor de con
sum și prin îmbunătățirea ca. 
lității produselor s-au econo

misit pînă la 20 aprilie piei 
crude în valoare de 28.655 
lei, rneșină vopsită în valoa
re de 6.900 lei — în total 
peste 35.000 lei prin reduce
rea consumurilor specifice. 
La aceste succese au contri
buit activ și utemfștii Molnar 
Sandor, Bereczkî Imre, tînă- 
rul Gali Antal, d:n brigada 
lui Bela Csiszer de la tâbă- 
căria albă și numeroși alțî 
tineri tăbăcari.

Economii 
prin inovații

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Din primele zile de între» 
cere, cele 17 brigăzi de pro
ducție ale tinerelului de la 
fabrica de sticlă din Azuga 
și-au intensificat eforturile in 
lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor și reali
zarea de cit mai multe eco
nomii. In fruntea întrecerii 
s-a situat colectivul atelieru
lui semiautomate condus de 
maistrul utemist Ion Cu» 
cu (secretarul organizației 
U.T.M.), atelier in care majo- 
ritatea muncitorilor sini ti
neri. Gospodărind cu grijă 
materia primă, folosind din 
plin mașinile, urmind expe
riența comuniștilor, tinerii au 
economisit 143.000 lei din 
cei 432.000 lei economii la 
prețul de cost realizați de 
fabrică pină acum. Una din 
căile principale care i a dus 
pe tineri la aceste rezultate 
o reprezintă creșterea mișcă
rii de inovații. Atelierul are 
11 tineri inovatori, printre 
care și maistrul utemist Ion 
Cucu. El a realizat și aplicat 
6 inovații. Două dintre ace
stea aduc anual economii an- 
tecalculate în valoare de 
99.000 lei.

In cinstea celui de-al lll-!ea 
Congres al Partidului, ston- 
țatorul fruntaș Paul Dindâ- 
reanu, de la fabrica de încăl
țăminte „Kirov", o reușit ca, 
pe luna aprilie să economi
sească 130 kg. talpă, lată-l 
arătind tovarășilor săi din 
brigadă modul cum se stan
țează economic suprafața 

tălpii.
Foto : AGERPRES

întrecerea— 
o flacără ce călește 

conștiința
Antrenați în întrecerea în cin

stea Congresului Partidului, 
membrii colectivului secției bo' 
binaj de la întreprinderea ,.Kle- 
ment Gottwald'*  din Capitală — 
au realizat pînă acum 5—6 zile 
economii in valoare de 249.000 
lei.

„Pînă la 1 Mai angajamentul 
pentru economii era de 200.000 
lei, și precum se vede a fost de
pășit — ne-au arătat tovarășii 
care contabilizaseră cifrele.

Acesta e rezultatul cel mai 
important al întrecerii".

„Ba noi credem că în legă
tură cu calitatea s-a obținut cel 
mai important rezultat : pînă 
acum toate motoarele secției au 
trecut cu bine de controlul fi
nal" — au ripostat tovarășii de 
la controlul tehnic.

Cum s-au obținut economiile ? 
Un fapt : lancu Aurel, din bri
gada lui Țau Gheorghe, a primit 
sarcina să lucreze la niște mo
toare mai mari. Bobinele pe care 
el le așeza in rotoare veneau de 
la atelierul de bobinat unde fu
seseră confecționate conform de
senelor fixate dinainte. Așa că 
el nu avea nici o răspundere in 
legătură cu confecționarea bobi
nelor. Tot montind insă bobine 
a observat că rămin pentru de
cupat capete prea lungi. S-a gin- 
dit o clipă că atelierul de bobi
ne e răspunzător dacă se pierde 
material fiindcă el confecțio
nează bobinele. Tot el s a intre» 
bat insă : dar cum să vadă ate
lierul că nnt prea lungi capetele 
cind el nu montează ,ci numai 
eu fac această operație. Eu sini 
deci răspunzător dacă aici se

fice risipă sau economie — așa 
cum toți sînt răspunzători pen
tru îndeplinirea angajamentului 
luat în întrecere. A propus apoi 
și a justificat practic propune
rea, ca bobinele să aibă capete 
mai mici — atit cît este necesar 
pentru montare. Propunerea a 
fsst acceptată.

O altă întrebare : cum au fost j 
înlăturate toate rebuturile ? Și 
aci, pentru răspuns, tot un | 
fapt din întrecere. Secția Ier- [ 
minase cîteva motoare bobi- | 
note cu sirmă izolată cu relon. j 
l n lot de sirmă n-a corespuns I 
tuturor cerințelor tehnice — lu- | 
cru care n-a putut fi prevăzut I
— și la controlul intermediar | 
maistrul secției a sezisat defecți
uni in funcționarea statoarelor. ; 
Motoarele nu mai puteau fi mon- 1 
tate și trimise controlului elec
tric ; după un timp de funcțio
nare ele s-ar fi defectat. Deoare
ce statoarele suferiseră impreg
narea in lac special care datorită 
coacerii devenise casant, soluția 1
— soluția obișnuită ! — era ca I 
sirmă să fie tăiată jos cu dalta 
și să se treacă la rebobinare. 
Adică pentru o bobină sau două 
defectate, trebuiau aruncate zeci 
de bobine care existau pe în
treg statorul. La cele 3 statoare 
cu defecte se pierdeau astfel 
c.rca 5.000 lei. Firește, nu era , 
vina nimănui din secție, dar 
daci ar fi existat cineva care sâ 
poată repara bobinele defecte 
fjră a tăia toată sirmă atunci

T. MIRONESCU
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Utemistul Edmond B-erdorfer de la 6.A.C Bed, regiunea 
Stalin, este fruntaș în creșterea vițeilor.

Foto: N. SANDU

Lucrări pentru extinderea 
irigațiilor

După terminarea insămin*ări-  
lor d> primăvară, numeroase 
unități agr cole sorialis-e dî 
stat și cooperatiste au intensifi
cat iJC'ăriie pentru extinderea 
irigațiilor. Pînă la 1 mai s-au 
amenajat pentru irigații pes.e 
17-500 ha. Pe ai te 21.590 ha Iu- 
crir le au fost efectuate în p.o- 
por.ie d? 70—90 la sută.

Amenajări'e pentru extinderea 
irigațiilor s'nt aproape termi
nate in unl'âțile agricole de 
8 at, a căror suprafețe cu cul
turi irigate cresc in acest an cu

19.009 ha. în unitățile agricole 
coopera.iste dn regiunile Con- 
s.anța. Gîlați, Iiși, Piteșt:, 
Plo?ș i și altele a fost execulat 
p s e 85 la sută din volumul te
rasa rentelor necesare lucrărilor 
de irig ț i.

In ultima vreme au fost in- 
tens fica e și lucrările de îndi
guiri și desecări. Aceste lucrări 
s» execu'â in acest an pentru 
ameliorarea unei suprafețe de 
104.000 ha.

(Agerpres)

rile de studiu — acelea de 
broderii sau de artă culinară.

— La noi nici un tînăr nu 
se plictisește. Totdeauna cămi
nul e plin — se mîndrea unul 
din membrii comitetului U.T.M. 
din această comună. Și pe bună 
dreptate. Activitatea multilate
rală a căminuiui cultural de 
aci îmbrățișează cele mai variate 
domenii, dă răspuns concret 
celor mai felurite cerințe de cul
turalizare.

Sînt insă șî cazuri cînd unii 
activiști culturali se plîng de o 
slabă participare la activitatea 
căminului cultural. Așa am vă
zut petrecindu-se lucrurile în 
comuna Prostea Mare, din veci
nătatea Mediașului.

Dar aci, in afară de cîteva 
sporadice conferințe, de cîteva 
manifestări artistice și de filme 
deseori defectuos proiectate la 
cinematograful sătesc, căminul 
cultural nu organizează nici o 
altă activitate, este străin de 
problemele concrete ale localită
ții.

Activiștii culturali de aci 
nu-și puneau problema dacă a- 
ceste manifestări stîrnesc sau 
nu intere:» cu adevărat în masă.

Paralel cu îmbunătățirea con
ținutului propriu zis al activi
tății, eforturi sporite trebuie 
întreprinse și pe linia îmbo
gățirii laturii atractive de 
exprimare a conținutului fiecărei 
manifestări. Pregătirii politice, 
ideoiogice și cultural-științ.fice 
a activistului cultural trebuie să
i se alăture și priceperea peda
gogică, talentul de a asigura 
manifestărilor organizate un ca
racter viu, atractiv, convingător.

Legat de aceasta îmi revine în 
minte un episod petrecut toam
na trecută într unul din satele 
comunei Horodniceni, raionul 
Fălticeni. Încă de la sosire, di
rectorul căminului cultural și 
secretarul organizației U.T-M. 
ne avertizaseră, pe un ton re
semnat, că lumea nu prea vine 
la conferințe. Poate așa s-ar fi 
întimplat și de data aceea dacă 
conferențiarul, medic de cir
cumscripție, n-ar fi avut buna 
Idee de a efectua mobilizarea cu 
ajutorul... microscopului, pe 
care l-a instalat pe o măsuță in 
curtea căminului cultural. In 
scurt timp tot mai mulți oameni 
au trecut pragul căminului- Aci
ii aștepta o nouă surpriză. Doc
torul desfăcea „bucată cu bu
cată" mulajul anatomic al 
corpului omenesc, explicîndu-le 
„pe văzute' locul și funcția fie
cărui organ. Atunci mi-a fost 
dat să văd un lucru neobișnuit: 
cițiva oameni s-au ridicat din 
bănci, au părăsit grăbiți sala,

L1VIU CERNA1ANU
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Noutăți 
în industria 
petroliferă

In schela petroliferă Boldești 
a intrat în probe tehnologice o 
instalație modernă pentru con
trolul și conducerea de la dis
tanța a exploatării sondelor. Cu 
ajutorul ei ge urmărește auto- 

| mat, ia 13 sonde, debitul și pre- 
I siunea la gura sondei, oprirea și 
! pornirea sondelor în pompaj j 

alte procese de extracție a ț»>e- 
I iului. Acest sistem modern de 
, control și conducere de la dis

tanță a sondelor urinează să fie 
introdu^ și în alte schele petroli
fere din regiunea Ploești.

... *
La Rafinăria 3 — Teleajcn, a 

intrat in funcțiune o instalație 
modernă de lichefiere a gudrca
nelor acide. Instalația servește la 
valorificarea gudroanelor acide 
— reziduri ale procesului de fa
bricație — care pină acum erau 
aruncate. Cu ajutorul instalației 
se obține combustibil lichid, pre
cum și ape acide, utilizate la fa
bricarea acizilor naf teniei.



Școala Acolo unde sc formează 
profesionala mUIlCltorul de mîine Uzina

Recent, in Orașul Stalin, a avut loc o con
sfătuire la care au participat directori ai șco
lilor profesionale, profesori, diriginți, membri ai 
comitetelor U.T.M. ale școlilor și ai birourilor 
U.T.M. de clasă, elevi, ingineri din întreprinde
rile care patronează școlile profesionale, mai
ștri, muncitori, membri ai comitetelor U.T.M. din 
aceste întreprinderi. In cadrul consfătuirii au

fost dezbătute unele probleme privind munca de 
educaȘie politico-ideologică desfășurată în șco
lile profesionale, educația in procesul muncii, 
nivelul de cunoștințe generale al elevilor, organi
zarea și desfășurarea practicii.

Relatăm in această pagină unele din proble
mele principale dezbătute in consfătuire.

Un profil moral- 
politic înaintat
Principala sarcină a orga

nizațiilor U.T.M. din șco. 
Iile profesionale este 

educarea comunistă a elevilor, 
in cadrul consfătuirii s-a stă
ruit mult asupra acestei proble
me. fn fond, rezultatele elevi
lor la învățătură și in activita
tea practică reflectă nivelul de 
conștiință al fiecărui elev spi
ritul său de răspundere — 
trăsături care se dezvoltă la 
elevi în procesul muncii politi
co-educative.

Școlile își desfășoară activita
tea pe lingă marile uzine din 
oraș, elevii se pregătesc să de
vină muncitori ai acestor uzine. 
Plenara a Vil-a a C.C. al 
UT.M- a cerut organizațiilor 
U.T.M. din uzinele care patro
nează școlile profesionale să se 
ocupe cu grijă de îndrumarea 
activității organizațiilor U.T.M. 
din aceste școli profesionale, să 
le ajute să desfășoare o intensă 
muncă politico-educativă, să-și 
îmbunătățească stilul de mun
că, să întărească viața de orga
nizație. și mai ales să sporea
scă rolul adunărilor generale 
U.T.M. în munca de educație 
comunistă.

Tovarășul Ion Gușu, inginer 
la Uzinele „Tractorul" răspunde 
In cadrul comitetului U.T.M al 
uzinei de problemele învățămin- 
tului în general și deci și de 
activitatea organizației U.T.M. 
de la școala profesională.

„In primul trimestru nu ne-am 
ocupat de loc de activitatea or- 
ganizației U.T.M. din școală— 
spunea tovarășul Gușu, ne-am 
mulțumit că secretarul comite
tului U.T.M. al școlii este mem
bru in comitetul U.T M. al uzi
nei. Și atit. Cind s-a analizat 
activitatea la sfîrșit de trimestru 
am văzut, însă, că treburile merg 
slab, că organizația U.T.M. din 
școală se pierde in activități 
mărunte. Noi am ajutat comite
tul U.T.M. al școlii in alcătui
rea unui plan de muncă in care, 
printre obiectivele mai impor
tante, se prevedea îmbunătăți
rea nivelului invățămintului po
litic U.T M, și dezvoltarea rolu
lui adunării generale U T.M. ca 
școală de educație comunistă".

Astăzi, la cursurile politice 
predau tineri din uzină, u- 
temiști, sau candidați de par
tid. Acești propagandiști nu se 
limitează doar la predarea unei 
lecții și la seminarizarea ei, 

ci ajută efectiv munca organiza, 
ției U.T.M. a clasei' din care 
este constituit cercul politic. Se 
discută in cercul politic despre 
problemele curente ale clasei, 
despre nivelul muncii politice. 
Foarte multe clase și-au îmbu
nătățit munca ca urmare a a- 
cestor discuții in cadrul cercu
rilor politice".

Preocuparea organizației
U.T.M din uzină pentru activi- 
tatea organizației U.T.M. a șco
lii s-a soldat cu rezultate bune. 
Comitetul U.T.M. și birourile de 
clasă au învățat să muncească 
mai bine. S-a statornicit obi
ceiul ca la fiecare adunare ge
nerală U.T.M. utemiștii să sta
bilească tema viitoarei adunări. 
Temele adunărilor generale răs
pund mai bine cerințelor mun
cii politice din școală. După 
trimestrul I, cînd situația la 
învățătură era slabă, de pil
dă, adunările generale U.T.M. pe 
clasă, dezbateau probleme le
gate de profilul moral-politic al 
elevilor, de pregătirea lor : 
„Munca o datorie de onoare", 
„De ce trebuie să învățăm", 
„Muncitorul — un om cult", 
„Prima noastră îndatorire — în
vățătura", „Cum ne comportăm 
în uzină"-sînt citeva teme ale 
adunărilor generale U.T.M su

gerate de comitetul U T.M. din 
uzină, care puneau, sub diverse 
aspecte, problema luptei împo
triva mediocrității.

Directorul centrului școlar 
..Steagul Roșu*,  iov. Puni Ion, 
și secretarul comitetului U.T.M-, 
tov Gavrilă Coman, vorbeau, 
de asemenea și ei despre raM 
important pe care l-au jucat ti
nete adunări generale U.T.M.— 
dintre care uneie deschise — in 
munca educativ-pofiticâ în școa
lă. Iu aceste adunări elevii s-au 
■ntilnit cu comuniști — munci
tori sau maiștri — cu absol
venți ai școlilor profesionale, 
azi muncitori, și au discutat 
despre trăsăturile moral-polrtice 
ale muncitorului, despre pasiu
nea pentru meseria aleasă, des
pre necesitatea iasațirii tehnicii.

S-au ținut și adunări cu te
mă in cadrul cărora utemiștii 
au avut prilejul să cunoască 
mai bine trecutul de luptă al 
partidului nostru, realizările 
regimului democrat-popular, po
litica partidului nostru.

In consfătuire s-a arătat, de 
asemenea, că la unele școli, cum 
ar fi, de pildă. Școala profesio, 
nală „Steagul Roșu", se țin nu
meroase conferințe pe teme edu- 
cative.

„Clasele noastre sint adevă
rate laboratoare, strălucesc de 
curățenie, căminul de asemenea, 
elevii iși gospodăresc singuri 
întreaga școală, se autodeser- 
vesc Nu e oare șl acesta un 
puternic argument că munca e- 
ducativă desfășurată de organi
zația U.T.M. este eficace, temei
nică. că acțiunile ei țintesc pre
cis realizarea unui scop: dez
voltarea acelor trăsături noi la 
elevii noștri de azi — muncitorii 
de mîine ? — spunea directorul 
centrului școlar profesional 
„Steagul Roșu'. Cred, insă că 
membrii comitetului U.T.M. d-n 
uzina nu ajută așa cum ar tre
bui activitatea organizației 
U.T.M. din școală. Nu-i ajută să 
organizeze acțiuni interesante, 
care să contribuie mai mult la 
educarea unor înalte trăsături 
moral-politice la elevi, nu-i invi
tă pe utemiști la acțiunile or
ganizate in uzină, să invețe 
practic cum se organizează a- 
ceste acțiuni.

Și alte comitete U.T.M. dm 
întreprinderi au fost criticate 
pentru modul defectuos in care 
se ocupă de îndrumarea organi
zațiilor U.T.M. din școlile pro. 
fesionale dt pe lingă uzină. 
Ajutorul pe care-1 dau acestea 
organizațiilor U.T.M. din școli 
este sporadic, formal uneori. Nu 
se discută planul cu comitetul 
U.T.M. din școală, comitetele 
U.T.M. și birourile U.T.M. de 
clasă nu sint îndrumate cum 
să muncească. Experiența bună 
a organizațiilor U.T.M. din uzi
nele „Steagul Roșu" „Partiza
nul Roșu", „Depoul C.F.R.", nu 
este transmisă și organizațiilor 
U.T.M. din școli. Nu-i de mi
rare deci că sint comitete U.T.M. 
și birouri de clasă (la școlile 
„Partizanul Roșu", la Depoul 
C.F R.) care se mențin incă la 
îndeplinirea unor sarcini cu ca
racter administrativ, inițiază ac
țiuni neinteresante, organizează 
uneori adunări generale slabe, 
fără eficacitate

Consfătuirea a arătat că este 
necesar, in scopul îmbunătățirii 
substanțiale a întregii activități 
politico educative, ca orga
nizațiile U.T.M. din întreprin
derile ce patronează școlile pro
fesionale să respecte indicațiile 
date de Plenara a Vll-a a C.C. 
al U.T.M, indrumind concret, 
permanent, activitatea organi
zațiilor U.T..M. din școlile pro. 
fesionale.

rezolvate printr-o coordonare 
mai bună a muncii de că
tre școală și întreprindere. 
Așa cum arăta moîstrul-instruc- 
tor C. Bărbulescu de la Uzinele 
„Steagul Roșu’, in desfășurarea 
practicii elevilor din anul III 
există deficiențe. Programul de 
învățătură și practică nu este ju
dicios întocmit Primele trei zile 
din săptămină, toți elevii se află 
în uzină. Ic practică, iar cele- 
♦oHe trei zile in școală. Or, a- 
ceasta îngreunează desfășurarea 
programului de practică. Vin 
prea muhi elevi deodată in 
urmă și nu există practic posi- 
b’ritctea ca toți să lucreze >a 
mașină. & a făcut pra punerea 
de a se reorganiza programul 
școlar, osigurind u-se ofeematrv, 
o zi de școciă și o zi de prac
tică, iar ccsee să vină prin ro
tație in producție.

Problema instruirii practice a 
elevilor in intreprinderile cu pro
ducție in serie, a constituit o- 
biectul unor vii dezbateri. Por- 
nindu-se de .a constatarea câ 
întreprinderile oare produc in 
serie, duc la specializarea uni
tate re la a etavilc’ oare foc prac
tică ca, tovarășii Albert Bara, 
maistru ta Uzinele „Steagul 
Roșu-, I. Puni, directorul grupu
lui școtar „Steagul Roșu" și alții 
ou propus intentarea pe lingă 
aceste uzine a unor secții spe
ciale pentru elevi, tn care a- 
ceștia sâ primeoscă in anul | cu
noștințe practice de lâcătușerie, 
în anul II cunoștințe specifice 
diferitelor meserii, iar în anul 
III să lucreze alături de munci
tori. De asemenea, s-a cerut ge
neralizarea experiențe; întreprin
derii „Partizanul Roșu“ în ceea 
oe privește orgonizarea unor 
ateliere școală — in care să se 
poată aplica strict programa 
analitică și totodată să se exe
cute comenzi ale întreprinderilor 
respective.

Elevii trebuie să-și însușească 
la practică nu numai deprinderi 
practice ci și cunoștințe tehnolo
gice, noțiuni de desen tehnic. 
Aceasta implică o cerință in 
plus : elevii sâ fie îndrumați de 
maiștri- nst-uctori bine pregătiri. 
La oca octootâ. sfot prea cutinj 
maiștri-instructori, in rapert cu 
numărul erei și. tfta ccecstâ 
pricină, dou >d'cotii *ugcre.  De 
asemenea, se pune cu ccu-tate 
problema ca etarii să fie repar
tizați numai pe lingă muncitori 
fruntași, cu o pregătire înde
lungată în producție. In mod 
greșit în unele întreprinderi e- 
levii sînt repartizați pe lingă 
muncitori care s-au calificat de 
puțină v-eme și, de ta ©are. pat 
ce! mulț să învețe cum se mi
nute ste mașina.

Elevul școlii profesta^cta erte 
pregătit pentru vihoo-ea luî roe-

Ajutorul profesorului este totdecura bine venit krtă-l pe profesorul-inginer Mihai Țemian, de 
la grupul școlar profesional „Steagul Roșu-, ajirtindu-i pe elevii onului III turnătorie în pregăti

rea lecți’dor.

de cele ale unui muncitor cu
o vechime în producție de 10

se'-e ‘ncepind de 
simple și term ini nd cu cele mai 
complexe. Tocmai 
atft profesorul dt și 
crtonjl pun muttă bază pe cu- 
nocșterec de către elev a dese
nului tehnic. In consfătuire s-a 
arătat însă că mai sint unii 
maiștri și profesori pe care nu-i 
interesează in suficientă măsura 
pregătirea tehnică a viitorului 
muncitor. De pildă, la Uzinele 
„Steagul Roșu’, maistrul Mihai 
Va sita concrciecză superi ied ca
ietele de practică o<e elevi tar, 
desenele tehnice și descrie ea 
P'ocesului tehnologic făcută de 
ucenici. Unii elevi greșesc dese
nul sou pur și simplu in loc să 
schițeze singuri, pe bază de cal
cul, o on urnită piesă, pun presa 
pe hirtta și o cop rază. In ©cest 
fel. cotatele de practică, dese
nele, devin o fo-moifeote.

Consfătuirea a făcut obser
vații prețioase privind corținutJ 
practic . Aceste observați*  stat 
foarte b*re  sinteCrare ra cuvin
te iovcxsjt» Fu*  on. d~recto- 
roi yupute vcetar ^Stecgji

Atitudine
socialistă

la lucrurile

de aceea, 
munci- „Uzina este casa noastră, mun

citorii sint părinții noștri. Pe 
ei ii imităm in totul și ne mîn- 
drim ei arem asemenea pilde de 
urmat, asemenea modele. Ei se 
întrec acum sâ dea produse mul
te fi de buni calitate. Ne în- 
trecem și noi alături de ei — 
spunea elevul Bolojan Ion, de la 
grupul școlar Steagul Roșu". 
Clasa noastră de turnători a for
mat, la locul de practici, o bri
gada de producție căreia i s a 
încredințat un plan de producție. 
Îndeplinirea planului (atit din 
penet de vedere cantitativ cit și 
calitativ) de către fiecare elev 
izn b-.gadi e urmărită de un 
grafie de producție. Niciodată 
c^.gada nu s-c prezentat cu pla
nai da producție neindeplmit La 
termen. Mm mult chiar: vacan
ța ■■teri, « eieznlor, începea la 
21 martie. Și infr adeair, cm 
poem ia 21 merte ia — r—M

tru munca pe care o prestează, 
pentru obligațiile lor. Rezulta
tul a fost că elevele care fac 
practică la întreprinderea „Par
tizanul Roșu" știu să-și organi
zeze bine munca, după exemplul 
muncitoarelor, ele s-au constituit 
în trei brigăzi de producție, 
care au un plan de producție 
pe care nu numai că-l reali
zează. dar îl și depășesc. Ele 
au adus însemnate economii la 
materia primă, dînd totodată 
țesături de calitate. Munca în 
brigada a contribuit la instaura
rea unui sănătos spirit de dis
ciplină în muncă, a unui spirit 
de echipă, la educarea la eleve 
« trăsăturilor caracteristice vii
torului muncitor cu o înaltă ca
lificare, muncitorului fruntaș.

In consfătuire s-a arătat însă 
ci mai sint unii maiștri care 
nu se preocupă să educe la uce
nicii care le-au fost încredințați 
trăsăturile unui adevărat munci
tor, pe care nu-i interesează 
cam se comportă ucenicii, nu-i 
«jtaâ să-n corecteze lipaanle. 
De pddi, Grzgori» Emd — rec-

«ie « Uc re!

fată de muncă itm

Larg orizont
cultural

Înaltă calificare 
profesională

In școlile profesionale cresc 
viitorii muncitori ai uzinelor și 
fabricilor noastre, muncitori ca
pabili sâ mînuiasca mașini și 
agregate moderne cu care sînt 
înzestrate întreprinderile noastre 
industriale. In Orașul Stalin — 
unul dintre cele mai mari cen
tre școlare profesionale, din țara 
- efectuează practica în pro
ducție peste 2.000 de elevi. Or
ganizarea și desfășurarea prac
ticii în producție ridica, de ace
ea, probleme importante,

Ținînd seama de specificul fie
cărei întreprinderi industriale, 
practica în producție a ucenici
lor este diferit organizată. Ast
fel, în unele întreprinderi elevii 
lucrează într-o brigadă a lor, în
drumați de către un mafetru-in
structor. In alte întreprinderi, 
elevii sînt repartizați pe lingă 
muncitori la mașini, iar pe a- 
locuri elevii sînt încadrați chiar 
în echipe ale muncitorilor. între
prinderile dovedesc multa înțe
legere pentru asigurarea condi

țiilor de lucru fiecărui ucenic. 
Și succesele sint frumoase.

In întreprinderea „Partizoaul 
Roșu“ - arăta maistrul-instruc
tor Emil Nagy - majoritatea ele
velor mînuiesc singure războa
iele. Eleve ca : Clara Manta, 
Martini Ana-Marie, Elena Savu 
și a'ltele muncesc cat la cot cu 
țesătoarele din întreprindere, 
contribuind astfel la îndeplinirea 
planului de producție ai între
prinderii. De altfel la această 
întreprindere lucrează trei bri
găzi de eleve. Una din aceste 
trei brigăzi este de multă vreme 
fruntașă pe întreprindere și pe 
oraș.

De asemenea, la Uzinele 
„Strungul", la Atelierele C.F.R., 
la Uzinele „E. Thâlmann“, buna 
organizare și desfășurare a prac
ticii în producție a dus kj obți
nerea unor rezultate meritorii 
de către elevi.

Totuși instruirea practica a 
peste 2000 de elevi ridică multe 
probleme, care pot insa fi

In școlile profesionale sînt mulți iubitori ai sportului, l-n foto
grafie: echipa de 
Roșu", cîștigătoarea

handba-l a Școlii profesionale „ Partizanul 
campionatului de zona a școlilor profesio

nale.

muncitori, 
se contu'

cesc aici alături de 
și în procesul muncii 
rează acel spirit muncitoresc.

Pornind de la lucrurile cele 
mai simple, de la grija pentru 
gospodărirea locului de muncă, 
pentru mașină, — munca în uzi
nă este un admirabil educator.

de la Uzinele „Steagul Roșu", 
lata, de pildă, la secția pre
să și capotaje, elevi ca : 
Manciu Vasile. Bîrsan Constan
tin, Nagy Wilhelm cunosc 
meinic meseria de presor.
orice presă ar lucra, rezultatele 
muncii lor pot fi puse alături

te- 
La

Maistrul Ion Bârbulescu de 
la grupul fcolar JSteagul Roșu" 
arăta cire» • reBțrt si-l transfor
me pe un chiulangiu intr-un u- 
eenic destoinic. JEn l-am criti
cat adesea pe elevul Machedan 
F i-— - Ra-Wa pier-
zi nd timpul. li dădeam ca pildă 
de urmat muncitorii care mun
cesc cu entuziasm pentru reali
zarea sarcinilor de producție, îi 
arătam ce face un muncitor, ce 
di el țării în timpul pe care el 
îl irosea plimbîndu-se. M-a as
cultat, dar peste puțin timp și-a 
reluat vechea atitudine, L-au cri
ticat apoi și muncitorii din sec
ție, biroul U.T.M. din secție, In
tr-o si m am dus la tatăl său 
acasă, i am povestit pe îndelete 
ce face fiul la practică, l-am 
vorbit noi emîndoi băiatului cum 
am învățat meseria, în ce con
dicii grele. Băiatul s-a rușinat. 
A văzut că nimeni nu-i aprobă 
comportarea fi a început să se 
îndrepte.

Așa procedează și alți maiștri- 
instructori. Nici un chiulangiu 
nu este iertat. ..Și constat 
bucurie — spunea maistrul 
Albert— câ ucenicii, băieții 
știincioși — care formează 
joritatea — ni se alătură
de cite ori discutam abaterile 
unui coleg de al lor. Cită satis-

a- 
la

plici muncitorul în producție, 
cm depășește el planuL Mai 
suU unu maiștri, ca Topor Ale
xandru și Mihai Pazile de la 
Uzinele ^Steagul Roșu", care 
atunci cind văd că un ucenic 
pleacă de la locul de muncă și 
se plimbă prin secții fără nici un 
rost. în loc să-l cheme și să-i 
explice, că chiulind din produc
ție, e! nu va ști niciodată sa 
lucreze bine, nu va învăța ni
ciodată si aplice metodele cele 
mai avansate, stimulează lipsu
rile elevilor, tnmițîndu-i să 
care tuburi de oxigen, cărămizi 
seu sâ le cumpere țigări.

Ce pot învăța elevii de la un 
asemenea maistru, ce educație 
poate transmite el ucenicilor 
săi ?

Toți maiștrii instructori care 
au luat cuvîntul în consfătuire, 
și îndeosebi Bara Albert de la 
Uzinele „Steagul Roșu", Nagy 
Emil de la „Partizanul Roșu", 
un arătat că lor personal și mul
tor altor maiștri și muncitori 
din producție nu le este indi
ferent felul în care elevii vor 
fi pregătiți pentru viitor, ce edu
cație primesc aceștia. De felul 
cum îi îndrumă pe elevi la lo
cul de muncă, cum îi educa în 
spiritul muncitoresc, depinde ca
litatea muncii lor de mîine în 
producție, comportarea lor în 
colectivele de muncitori din care 
vor face parte.

„Tn ultima vreme — spunea 
directorul școlii profesionale 
„Tractorul4, tovarășul ^Constan
tin Sofronescu, acordăm cea 
mai mare atenție ridicării ni
velului de cunoștințe al elevi
lor. ne străduim ca în orele 
afectate materiilor de cultură 
generală elevii să primească te
meinice cunoștințe41.

Pentru a ridica răspunderea 
ucenicilor fată de pregătirea 
lor de cultură generală a tre
buit spulberată o mentalitate 
care mai dăinuia în conștiința 
unora — părinți, ucenici și 
chiar profesori — că materiile 
de cultură generală sînt mate
rii suplimentare, mai puțin im
portante pentru un elev de la 
o școală profesională. Maximum 
ce își cerea un eilev de la el 
însuși era să promoveze clasa.

Aceasta s-a întîraplat, însă, în 
trimestrul I. De atunci situația 
s-a schimbat mult. Indicațiile 
Plenarei a VII-a a C.C. al 
U.T.M. au devenit un program 
de activitate si în aceste școli.: 

Adunările deschise, organiza*  
te pentru discutarea situației la 
învățătură, au devenit un punct 
de cotitură în activitatea uceni
cilor. Au venit aici toți elevii 
claselor, profesori, părinți ai 
ucenicilor. Și-au spus părerea 
fără menajamente, despre chiu
langii, leneși, delăsători, au 
condamnat mediocritatea, le-au 
cerut tuturor să învețe, i-au 
sfătuit cum să muncească mai 
bine.

„Lupta împotriva notelor micîrt 
— iată unul din obiectivele prin
cipale ale acestor adunări. A- 
proape în toate școlile profesio*  
nale au apărut gazetele „No*  
tele zilei", o oglindă a activi
tății claselor, a fiecărui elev, 
Posțurile utemiste de con
trol, după exemplul posturilor 
utemiste de control din uzine, 
acționează și ele prompt acolo 
unde situația o cere, sfimulînd, 
popularizînd metode bune, cri- 
ticînd, satirizînd pe cele rele.

Aceste metode bune, efici
ente. au creat o atmosferă 
de întrecere întTe elevi. S-a 
inițiat întrecerea între clase, o 
Întrecere tovărășească, pentru 
cele mai bune rezultate-

O dovadă ci în școlile profe
sionale de ucenici există înce
tățeni-â acum, in rîndul majo
rității elevilor, o atmosferă de 
stadiu, de învățătură, este și 
£articiparea numeroasă a elevi- 

•r_la cercurile pe materii.
la consfătu- 
însă, unele

Partid panții 
ire, semnalau 
nereguli In ce privește ni
velul de pregătire al elevi
lor Unele lipsuri sînt gene
rate de stilul de muncă al pro
fesorilor și al organizațiilor 
U.T.M. Consfătuirea remarca, 
de pildă, că sînt încă profesori 
care sînt prea puțin legați de 
activitatea din școlile respec
tive. Ei predau cele dteva ore 
pe săptămină și ou aceasta își 
socotesc încheiată misiunea. Or
ganizațiile U.T.M, de asemenea, 
nu duc pfnă la capăt unele acți
uni. Ne referim mai ales la gru
pele de învățătură, foarte utile, 
dar care, din păcate, funcționea
ză cu adevărat, ca o formă orga
nizată de muncă, cu sarcini con
crete, doar în preajma sfieșituri
lor de trimestre. De asemenea, 
organizațiile U.T.M. de clasă 
recurg prea puțin la schimbu
rile de experiență, nu urmăresc 
cu consecvență ca noile iniția
tive ce se nasc, metodele cele 
mai bune de muncă — cum ar 
fi. de pildă, introducerea pla
nului individual de muncă pe 
baza căruia muncesc numeroși 
elevi de la Școala profesională 
„Strungul44 — să fie generali
zate.

Alte deficiențe, însă, care 
aduc prejudicii pregătirii de cui.

tură generală a elevilor, sînt 
cauzate de alcătuirea defectu
oasă a programei analitice de 
către Ministerul Invățămîntului 
și Culturii; sînt prea puține ore 
de limbă romînă, d,   .....: 
tică, de fizică, 
zute ore de istorie, de 
grafie.
în pregătirea elevilor, 
timid an de școală 
III — nu sînt prevăzute ma
terii de cultură generală} la 
Școala profesională „Partiza
nul Roșu44 — cu o durată de 
școlarizare de doi ani — sînt 
prevăzute doar în anul II, două 
ore de limba romînă, iar ma
teria prevăzută în anul I la 
socialism științific se repetă în 
anul II. De ce ? Ce are de spus 
secția de învățămînt a sfatului 
popular orășenesc ? A sezisat 
această deficiență ? Se pare că 
nu, pentru că, duipă cum ară
tau vorbitorii, nici secția de în
vățămînt a sfatului popular oră
șenesc și nici cea a sfatului 
popular regional, n-au studiat, 
n-au îndrumat și controlat mun
ca din școlile profesionale îmtr-o 
perioadă îndellungată de timp.

„Desigur, nu-i ușor să înde
plinim cerința ca elevii să-și 
însușească cunoștințe de cultură 
generală în afara programului 
de pregătire tehnică și practică 
—- spunea tov. Simion Toma, 
profesor de limba romană lâ 
Școala profesională „Steagul 
Roșu* 4. Este totuși realizabil a- 
cest lucru. Trebuie însă, ca atît 
noi, profesorii, cit și. organiza
țiile U T.M. din școlile noastre 
să desfășoare o activitate mai 
intensă în afara orelor de curs. 
Să desfășurăm o activitate cul
turală, care să suplinească Și 
să întregească cunoștințele pri
mite la ore. Ii urmăresc pe e- 
levi discutînd între ei probleme 
de literatură, constat că mulți 
dintre ei știu să dea explicații, 
se exprimă clar, corect, își spun 
păreri competente despre lucră
rile literare. Am observat. însă, 
că aceiași elevi, în alt mediu 
devin timizi, discută mai puțin. 
Lipsa aceasta de siguranță în 
discuții provine de la o anu
mită sărăcie în pregătirea de 
cultură generală a eieviior. 
Or, noi nu-i îndrumăm sufi
cient și metodic pentru a folosi 
anii de școală, ani de mare re
ceptivitate intelectuală, pentru 
a-și fundamenta baza pregătirii 
de cultură generală. Să organi
zăm, în colaborare cu organiza
țiile U.T.M., concursuri pe teme 
de literatură, de muzică în ge
nul „€ine știe, răspunde44, gen 
atit de apreciat de elevi. Să or
ganizăm concursuri literare, re
cenzii, seri literare, echipe de 
recitatori, simpozioane muzi
cale, să-i ținem la curent pe 
elevi cu noutățile literare, să-t 
ajutăm să se pregătească în ca
drul concursului „Iubiți cartea*,  
să-i îndrumăm pas cu pas ca 
să citească. Să organizăm cît 
mai multe cercuri de prieteni 
ai cărții, de prieteni ai muzicii, 
ai teatrului, ai filmului.

Ucenicii se pregătesc să de
vină muncitori culți. Ei au po
sibilitatea să îmbine interesul 
pentru știință și cultură cu pa
siunea pentru meserie, pentru 
stăpînirea deplină a acestei me
serii. Consfătuirea a îmbogățit 
mult experiența fiecărei școli 
pentru ca în viitor munca de 
pregătire a ucenicilor să cores
pundă mai bine acestor cerințe.

, de mate-m-a- 
nu sînt prevă- 
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facție ne dă faptul că băieții 
ceștia învață de la noi, de 
muncitori".

Majoritatea muncitorilor 
maiștrilor fruntași in producție 
ca de pildă Barta Francisc — 
strungar, Solomon Francisc —- 
mecanic auto, Dandu Ștefan — 
strungar de la Uzinele „Steagul 
Roșu", — arătau în consfătuire 
maiștrii Bara Albert și Bărbu- 
lescu Ion — îi învață pe ucenici 
să-și gospodărească munca, să 
folosească fiecare minut în pro
ducție, să nu risipească mate
rialele, să facă economii la ma
teria primă, Za 
care o produc, 
rea „Partizanul 
toarele fruntașe 
sînt repartizate 
cat la acestea răspunderea pen-

p

fiecare piesă pe 
La întreprinde- 
Roșu" munci- 
pe lîngă care 

elevele au edu-

In colectiv, greutățile începutului în însușirea meseriei, sînt mai ușor de trecut
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Tineretul bucureștean
entuziast pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid

10 ani de la aparifia 
revistei 

Narodnaia Rumînia4’

lucrările conferinței orășe- 
U.T.M, București au luat 
membrii biroului comite- 

orășenesc de partid, 
secretari ai corni tete4or

raionale de partid, secretari 
ai 6.G. al U.T.M., reprezen
tanți ai comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc, se
cretari de partid, directori și 
tehnicieni din marile întreprin
deri. oameni de cultură și artă, 

în cele două zile cit au durat 
lucrările, delegații și invitații, 
in discuțiile pe care ie-au purtat 
pe marginea dării de seamă, au 
analizat cu maturitate politică 
munca organizațiilor U.T.M. din 
întreprinderile industriale pentru 
mobilizarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor de plan : ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. 
din școli și facultăți pentru ri
dicarea nivelului la învățătură, 
ichidarea mediocrității, creșterea 
vigilenței și combativității revo
luționare a elevilor și studenți
lor ; felul în care organizațiile 
U.T.M. se preocupă de îndruma
rea activității pionierești, de 
îmbunătățirea conținutului a- 
—. — analizat pe larg

in
cesteia; au
munca organizațiilor U.T M. 
rîndul tinerilor intelectuali,

Un bilanț rodnic

conducerea organizațiilor 
Jartid, organizațiile U-T.M.

Conferința a Apreciat că sub 
de 

. , _ f. din 
întreprinderile industriale și de 
construcții au mobilizat mai ac
tiv tineretul la îndeplinirea 
planului de producție, la creș
terea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost 
și realizarea de economii. Nu
mai în anul trecut tinerii din 
Capitală au realizat economii in 
valoare de 84.000.000 lei. Un 
rol important în această privință 
l-au avut cele 2.173 brigăzi de 
tineret și cele aproape 1.000 
posturi utemiste de control.

A fost apreciată de asemenea 
în conferință munca tinerilor de 
pe șantierele de construcții. Cei 
peste 8.600 tineri, dintre care 
peste 4.000 utemiști — s-a ară
tat în darea de seamă — urmind 
exemplul comuniștilor, au con- 
ribuit la depășirea planului 
construcțiilor de locuințe, la da- 
•ea în folosință înainte de ter- 
nen a celor 380 săli de clasă. 
1 apeductului Argeș—Arcuda—’ 
București și a altor obiective e- 
iilitare și industriale.

In grăbirea lucrărilor pe u- 
tiele șantiere, economisirea mii- 
nii de lucru și a materialelor de 
construcții, o contribuție însem
nată au adus-o și cele aproape 
3.000 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, care cuprind peste 
37.000 de tineri. Muncind la să- 
jarea canalului colector Argeș- 
\rcuda, la taluzarea malurilor 
Dîmboviței, construirea de locu- 
nțe, înfrumusețarea orașului, a 
întreprinderilor și instituțiilor» 
ă amenajarea de terenuri spor
tive etc., au fost efectuate un 
număr de 11.920.000 ore muncă 
voluntară, care au adus statului 
icon om ii în valoare de peste 
19.430000 lei. De asemenea au 
fost colectate șl predate I.C.M. 
peste 9 000 tone metale vechi, 
strînse din afara întreprinderi
lor, aproape 23.000 tone strînse 
lin întreprinderi și peste 14.000 
tone strînse din întreprinderile 
:u turnătorii proprii și folosite 
în aceste întreprinderi, aducînd 
astfel statului economii de peste 
1.860.000 lei.

Mulți dintre participanții la 
:uvînt au subliniat că aceste re
zultate ale brigăzilor de muncă 
patriotică au fost posibile, dat 
iind preocuparea organizațiilor 
U.T-M. sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru dezvol
tarea și închegarea vieții de co
lectiv a brigăzilor.
•* * Brigada noastră cuprinde 

un număr de 40 de tineri — a 
spus în conferință Bălan Iorda- 
she de la Uzinele „Republica", 
responsabilul brigăzii utemiste 
de muncă patriotică fruntașă pe 
Capitală. Fiecare membru al 
brigăzii a prestat anul trecut 
514 ore, fiind totodată și frun
taș în producție. Noi ducem o 
viață frumoasă de colectiv. îm
preună cu soțiile sau prietenele 
pe care le au cei necăsătorit! 
am vizionat filme și piese de 
teatru, am mers împreună în 
excursii la Doftana, în Delta 
Dunării, la Bușteni și în alte 
părți. Toate acestea au sudat

însărcinatul cu afaceri ad-i-n- 
terim al Uniunii Sovietice la 
București, V. F. Nikolaev a o- 
ferit miercuri seara în saloane
le Ambasadei un cocktail cu pri- 
lejuil Zilei presei comuniste.

Au participat redactori șefi și 
lucrători ai ziarelor centrale și 
ai Radi o-Tele viziunii, corespon
denți ai presei străine și atașați 
de presă.

amiază a avut loc 
de presă consa-

za-tă de întreprinderea 
comerțull exterior 
colaborare cu 
căs“,

A fost de
Merta, atașat 
basadei R. Gehoslova-ce la Bucvw 
rești,

„Mi-a plăcut foarte mult 
înfățișarea țării dv.“

Declarațiile specialistului american J. Garst 
tori, precum și competența 
calificarea inginerilor și munci
torilor. Am remarcat că în țara 

o dv. se face un mare volum de 
cercetări și experimentări știin
țifice.

In continuare dl. J. Garst a 
spus: Tn agricultura Romîniei 
se muncește bine. Gospodăriile 
agricole de stat din Rominia o- 
cupă terenuri întinse, ca ^i fer
mele din S.U.A., fa.pt care poate 
permite extinderea pe scară lar
gă a mecanizării lucrărilor.

In încheiere, dl. J. Garst a 
arătat că a fost plăcut impre
sionat de românii pe care i-a 
cunoscut, de muzica pe care a 
ascuitat-o, de baletul și picturile 
pe care fe-a văzut. Consider — 
a spus el — că ar trebui să 
exi^e schimburi mai intense în 
diferite domenii între țările noa
stre.

Timp de cîteva zile specialis
tul american în domeniul îngră
șămintelor chimice și agricultu
rii Jonathan Garst,*  a făcut 
vizită în țara noastră.

într-o convorbire cu un re
dactor al Agenției Routine- de 
Presă— ț,Agerpres", dl. J. Garst 
a spus printre altele: Mi-a plă
cut foarte mult înfățișarea țării 
dv. cu suprafețe întinse de te
ren agricol, cu munți, cu mari 
bogății naturale. Mi-a plăcut de 
asemenea energia cu care se 
construiesc fabrici, locuințe, dru
muri etc. Ați făcut progrese 
foarte rapide în ultimii ani. Gu 
prilejul vizitelor făcut în între
prinderi am observat că aveți 
fabrici bine construite și că în 
ele se lucrează cu pricepere. 
Geea ce m-a impresionat mai 
mult în aceste fabrici sînt reia- 
țiile apropiate care există între 
oamenii de conducere și munci- 

colectivul, ne-au apropiat mal 
mult unii de alții".

Cu toate rezultatele obținute 
de tineri in producție, participan
ții la conferință au arătat că în 
activitatea organizațiilor U.T-M. 
din întreprinderile industriale și 
șantierele de construcții se mai 
manifestă încă și unele lipsuri.

„ încă nu am reușit să creăm în 
toate organizațiile U.T.M. o o- 
pinie puternică împotriva unor 
atitudini înapoiate care mai 
apar la unii tineri4* — a spus în 
cuvintul său tov. Ion Cornel, 
prim secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. 23 August.

Și în domeniul calificării tine
retului mai sînt încă lipsuri. 0 
bună parte din cercurile de mi
nim tehnic, minim economic etc. 
desfășoară încă o activitate li
mitată, dau încă un volum mic 
de cunoștințe tineretului și sub 
nivelul cerințelor tehnicii avan
sate folosite în întreprinderi.

Conferința a cerut noului co
mitet orășenesc U.T.M. să ia 
toate măsurile pentru ca aceste 
lipsuri manifestate în munca 
organizațiilor U.T.M. din între
prinderile industriale să fie 
grabnic lichidate, pentru ca efor
turile tineretului, mobilizat de 
organizațiile U.T.M-, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
să fie și mai mult concentrate 

Pe marginea conferinței 
organizației orășenești 
București a U. T. M.

spre Îndeplinirea sarcinilor eco
nomice trasate de partid.

Pentru 
întărirea muncii 

de educare ideologică 
a tinerilor intelectuali

Din lucrările conferinței a 
reieșit că organizațiile U.T-M. 
au dat !n ultimul timp o mai 
mare atenție educării ideologice 
a tinerilor intelectuali, încadrin- 
du-i în invățămînlul politic 
U.T-M. sau recomandîndu-i pen
tru învățămîntul de partid. De 
asemenea în același scop s-au 
ținut mai multe conferințe pe te
nie politice și ideologice, s-au 
organizat mai multe dezbateri 
pe marginea hotărîrilor partidu
lui și guvernului nostru. Toate 
acestea au contribuit ca activi
tatea tinerilor intelectuali să fie 
mai strîns legată de problemele 
practice ale construirii socialis
mului în patria noastră.

— Aplicînd în viață hotăririle 
plenarelor C.C. al P.M-R. din 
noiembrie 1958 și decembrie 
1959 — a spus în cuvintul său 
tovarășul Popa Badea — tinerii 
cercetători din cadrul Academiei 
R.P.R. s-au străduit să găsească 
o seamă de soluții practice unor 
probleme ridicate de nevoile con
crete ale producției. Astfel ei 
și-au adus o contribuție însem
nată la folosirea radioizotopilor 
în forajul petrolifer, la introdu
cerea în producția industrială a 
cazanului Vuia etc.

în conferință s-a apreciat de 
asemenea, că organizațiile 
bază U.T.M din instituțiile de 
creație, sub conducerea organi
zațiilor de partid, s-au ocupat cu 
mai multă grijă de educarea po- 
litko-ideologică și etică a tine
rilor creatori, au contribuit mai 
mult la creșterea vigilenței și 
combativității lor revoluționare 
față de orice influență a Ideolo
giei și moralei străine, i-au în
drumat și ajutat mai mult pen
tru a oglindi în creațiile lor pro
cesul construirii socialismului, 
viața nouă din orașele și satele 
patriei noastre.

Cu toate acestea, conferința 
a scos la iveală și o seamă de 
lipsuri destul de serioase mani
festate în munca organelor și or
ganizațiilor U.T.M. dusă în rin- 
dul tinerilor intelectuali.

Principalele lipsuri manifesta
te în această privință se referă 
la educarea politică a tinerilor 
intelectuali, la mobilizarea și 
mai activă a acestora pentru 
rezolvarea operativă a probleme-

de

lor practice, ridicate de constru
irea socialismului în patria noas
tră.

La conferință s-a arătat că 
este necesar să existe o legătură 
mai strînsă a tinerilor cercetă
tori științifici, a tinerilor proiec- 
tanți cu producția. De lucrul a- 
cesta trebuie să țină seama în 
mod special tinerii de la 
I.P R O M E.T., I P S.E.C.. Pro
iect București etc., care folosesc 
ca bază aproape unică de docu
mentare doar literatura de spe
cialitate. Din această cauză in 
unele proiecte nu se ține seama 
suficient de timpul scurt în care 
trebuie materializate acestea pe 
șantiere, de necesitatea folosirii 
în primul rînd a materialelor in
digene, nu se ține suficient sea
ma în ultimă instanță de necesi
tatea ridicării la maximum a 
rentabilității fiecărei investiții

Pentru a ajuta la remedierea 
acestei stări de lucruri o soluție 
au găsit tinerii de la Academia 
R. P. Romine, care au propus 
înființarea unor brigăzi de asis
tență tehnică care să meargă în 
întreprinderile productive. Desi
gur că aceasta nu este singura 
soluție care poate contribui la a- 
propferea nnerifor cercetători 
științifici. proiectanți etc. de 
problemele practice ale con
struirii socialismului. De aceea 

conferința a cerut organizațiilor 
U.T-M. din instituțiile științifice, 
institutele de proiectări etc. să 
caute necontenit căi noi de le
gare a activității utemiștilor de 
problemele actuale ale construc
ției socialiste in patria noastră.

Paralel cu întărirea muncii de 
educare ideologică problema 
care s-a ridicat in conferință și 
pentru tinerii scriitori, compozi
tori, artiști dramatici și plastici, 
tineri interpreți de muzică, a 
fost aceea a unei mai strînse le
gături cu viața și munca tinere
tului, sprijinirea activității cul
turale desfășurată de acesta De 
aceea conferința a primit cu a- 
plauze propunerea tinerilor scri
itori de a se forma o brigadă 
mixtă de tineri scriitori, artiști, 
compozitori etc., care să dea 
spectacole în întreprinderi, sate, 
șantiere, să sprijine activitatea 
culturală a organizațiilor U.T.M.

Conferința cerut comitetului 
orășenesc U.T.M. să ajute mai 
mult decit pînă acum organiza
țiile U.T.M. din instituțiile de 
artă și cultură, în intensificarea 
munci} de educare politică și 
ideologică a tinerilor intelec
tuali, pentru legarea și mai 
strinsă a activității acestora de 
problemele construcției socialis
mului în patria noastră.

★

în cadrul conferinței a luat 
cuvintul tovarășa Elena lordă- 
chescu Lascu, membra al C.C. al 
P.M R., secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
care a salutat și felicitat tinere
tul Capitalei pentru succesele 
obținute. „Comitetul orășenesc 
de partid—a spus vorbitoarea— 
apreciază în mod deosebit abne
gația și entuziasmul, inițiativa 
și dîrzenia cu care tineretul din 
întreprinderi, instituții, școli și 
facultăți, in frunte cu utemiștii, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au luptat pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de par
tid și guvern".

Subliniind pe larg rezultatele 
obținute de tineri, tovarășa Ior- 
dăchescu Lascu a criticat unele 
lipsuri care se mai manifestă în 
munca organelor și organizați
ilor UT.M. în ceea ce privește 
întărirea disciplinei în produc
ție, creșterea calificării tineretu
lui, ridicarea nivelului la învăță
tură și a pus în fața organiza
țiilor U.T-M. din Capitală sar*  
ci ni deosebit de importante. PETRU ISPAS

Primăvara a sosit. Dar, pe culmile șl în vâi'le Bucegilor mai stăruie zăpada

Foto t V. ALEXANDRU

„Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile industriei 
grele, industriei ușoare, alimen
tare, din întreprinderile și șan
tierele de construcții, vor trebui 
să lupte mai activ pentru folosi
rea mai rațională a mașinilor, 
pentru extinderea cit mai largă 
a micii mecanizări, pentru intro
ducerea tehnicii noi, pentru folo
sirea rațională a materiei pi'me 
și a metalului, pentru continua 
îmbunătățire a calității produ
selor4*.

In numele comitetului orășe
nesc de partid, tovarășa Iordă- 
chescu Lascu. a pus o seamă de 
sarcini in fața organizațiilor 
’U.T.M. din școli și facultăți, din 
institutele de cercetări științifice, 
de proiectări, de artă, in vederea 
ridicării muncii organizațiilor 
U T.M. pe o treaptă superioară.

în încheierea discuțiilor pur
tate pe marginea dării de sea
mă. a luat cuvintul tovarășul 
Virgil Trofin. membru supleant 
al C.C. al P.M.R . prim secretar 
al C.C. al U.T.M. în cuvintul 
său, in numele C C- al U.T.M., 
tovarășul Virgil Trofin, a feli
citat tineretul din Capitală pen
tru succesele obținute în toate 
domeniile de activitate. „înalta 
apreciere dată de comitetul oră
șenesc de partid muncii și acti
vității organizației U. T. M. 
din Capitală, constituie totodată 
și un puternic imbold pentru ac
tivitatea de viitor**  — a spus 
vorbitorul în continuare tovară
șul Trofin a vorbit pe larg 
despre viața și munca tineretu
lui din Capitală- despre succese
le obținute scoțind în evidență 
și unele din principatele liRsuri 
care se mai manifestă.

Referindu-se la formalismul 
existent încă în activitatea unor 
brigăzi și posturi utemiste de 
control, tovarășul Trofin a sub
liniat necesitatea lichidării aces
tuia și transformării tuturor bri
găzilor și posturilor utemiste de 
control în colective fruntașe. 
„Trebuie să combatem mai mult 
în munca noastră tendințele de 
paradă. Nu este bine să decla
răm diferite secții și sectoare ca 
fiind ale tineretului. Modestia, 
simplitatea trebuie să caracteri
zeze activitatea noastră. Nu tre
buie să uităm nici un moment 
— a spus în continuare vorbito
rul — că avem o mare răspun
dere pentru modul cum se des
fășoară munca în școlile profe
sionale și tehnice. Formarea 
unor tineri muncitori înaintați 
este o sarcină de mare răspun
dere de care trebuie să ne ocu
păm cu toată seriozitatea.

In legătură cu munca organi
zațiilor U.T.M. din școlile medii, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
mobilizării elevilor pentru însu
șirea cunoștințelor politice, știin
țifice, dezvoltarea în rindul a- 
cestora a dragostei pentru mun
ca fizică, antrenarea lor la ac
țiuni patriotice de folos obștesc, 
dezvoltarea combativității și vi
gilenței revoluționare a elevilor 
față de orice influență străină.

In continuare în cuvintul său 
tovarășul Trofin s-a ocupat de 
activitatea pionierească din Ca
pitală, de munca organizațiilor 
U.T.M. din învățămîntul supe
rior, de activitatea organizației 
U-T-M. în rîndul tinerilor inte
lectuali, de problemele muncii 
de educație comunistă a tinere
tului, de organizarea plăcută și 
educativă a timpului liber al a- 
cestuia.

în Încheiere tovarășul Virgil 
Trofin a înmînat Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.M. orga
nizației orășenești București 
U.T.M. care s-a clasat prima pe 
țară în colectarea fierului vechi.

In partea a doua a conferin
ței a fost ales noul comitet oră
șenesc U T.M., comisia de revi
zie și delegații la cel de al 
III-lea Congres al U.T.M. Tova
rășul Toma Marinescu a fost 
reales in funcția de prim secre
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București.

In Toiogianc; un grup de tineri muncitori de Ic Centrul meca
nic din Timișoara, citesc cu interes gazeta de perete a între

prinderii.
Foto : P. PAVEL

Comemorarea 
lui George Enescu

loc un concert de 
cameră de George 
sala Studio a Ate- 
ținut Ri aceste rile 
concerte și audiții-

Tn ziua de 4 mai s-au împli
nit cinci ani de la moartea ma
relui muzician George Enescu. 
Dragostea și admirația poporu
lui nostru pentru George Enescu 
își găsesc astăzi expresia in 
numeroase manifestări artistice 
de cinstire a memoriei sate.

Miercuri seara, în sala Dal
les. a avut 
muzică de 
Enescu. în 
neului s-au 
mai multe 
lecție pentru oamenii muncii, 
studenfi, elevi, în cadrul cărora 
s-a vorbit despre figura mare
lui compozitor și interpret.

In cenaolul său de marți. 
Uniunea compozitorilor a come
morat împlinirea a cinci ani 
de la moartea lui George 
Enescu. După un cuvint rostit 
de Ion Dumitrescu, prim-secre- 
tar al Uniunii, despre importan
ța lui George Enescu pentru

---- «----

Polidinxa din Tg. Cărbunești, 
construita in o oui 1959, este do

tata cu aparatură modernă.
Foto : AGERPRES

In cinstea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei, Ministerul Invățâ- 
mîntului și Culturii orr— 
ză I

tului și Culturii orgamzec- 
la cinematograf ui Patria,

„Zilele "filmului 
din Republica 
Cehoslovacă"

cu următoarele filme t

6 mai „Stele de mai*

7 V „ Cercul"

8 „Pudriera 
vorbitoare*

9 „Căpitanul 
Dabac“

Spectacolul de gală va a- 
vea loc milne seară, orele 
20,30, la cinematograful Pa-

muzica romînească. 
program de lucrări

a urmat un 
T __ _ _ ale marelui
muzician, inregiMrate pe bandă 
de magnetofon.

La muzeul care poartă nu
mele lui George Er.escu, direc
torul muzeului Romeo Drăghici, 
a evocat miercuri ntoctente din 
viața ilustrului muzician, com
plexa sa personalitate, relevind 
prețuirea de care se bucură 
astăzi în țara noastră opera 
lui George Enescu.

Stațiile noastre de radio 
transmit in aceste ale o serie 
de «misiuni cuprinzind lucrări 
ale marelui compozitor și inter
pret George Enescu, montajele 
„George Enescu despre crea
țiile sale" și „Oamenii și plaiu
rile patriei în opera lui George 
Enescu".

De asemenea, Studioul de te
leviziune București , consacrat 
împlinirii a cinci ani de la 
moartea marelui mtizician o 
emisiune la care și-au dat con
cursul cunoscuți interpreți.

★
Grupuri de muncitori și ță

rani muncitori, profesori, elevi 
și studenți din Regiunea Sucea
va și din alte regiuni ale țării 
vizitează muzeul „George Ene
scu- din Dorohoi, amenajat în 
casa în care a locuit un timp 
marele muzician.

Gu mult interes este vizitată 
casa memorials „George 

nescu“ din salul |n care s-a 
născut și a trăit marele muzi
cian și care astăzi îi poartă 
n-umele.

(Ager,preș)

Ce asigură participarea de masă 
la activitatea căminului cultural

(Urmare din pag. I-a) 

spre a se reîntoarce, la fel de 
grăbiți, împreună cu soțiile Și 
alți membri ai familiilor lor.

Din asemenea exemple trebuie 
desprinsă înțelegerea faptului că 
ceea ce asigură o iargă mobiliza
re la activitatea educativ-cultu- 
rală o constituie atit conținutul 
acestei activități, cit și grija 
pentru exprimarea lui cu mij
loace de comunicare cit mai a- 
tractive, interesante și convin
gătoare. Iu această ordine de 
idei trebuie să spunem că există 
însemnate posibilități nefructi
ficate.

In multe sate, deși școlile 
dispun de un bogat material di
dactic intuitiv se mai organi
zează incă conferințe și mani
festări cultural-științlfice cu ca
racter abstract, puțin convingă, 
tor pentru marea masă a ascul
tătorilor.

La atragerea oamenilor mun
cii și indeosebi a tineretului in 
activitatea culturalartistică, o 
contribuție de seamă poate adu
ce organizarea periodică a unor 
manifestări de mare amploare, 
cu o largă participare de mase. 
Folosind bogata experiență acu
mulată pe acest tărîm cu prile
jul festivalurilor comunale Ș> 
intercomunale ale tineretului, 
devenite tradiționale, căminele 
culturale pot organiza în mod 
periodic in colaborare cu or
ganizațiile U.T.M. de la sate 
și alte manifestări de acest gen, 
care, desfășurate in aer liber, să 
atragă pe toți locuitorii comu
nei. Asemenea serbări populare 
pot fi organizate in diferite mo
mente ale anului, purtind denu
miri pline de semnificație ca 
„Sărbătoarea primăverii". „Săr
bătoarea recoltei" etc. Un prilej 

foarte bun pentru lărgirea ca
drului activității culturale de 
masă il constituie „Concursul 
cultural-sportiv al tineretului". 
In organizarea acestui concurs, 
in faza de masă a lui, îndeosebi, 
trebuie dată cea mai mare aten
ție atragerii unui număr cit mai 
mare de participant, astfel incit 
nici un utemist și tînăr să nu 
rămină în afara muncii cultu
ral-artistice de masă.

In acțiunea de continuă am
plificare a muncii de răspindire 
a culturii in mase, trebuie com
bătută și tendința unor tineri 
intelectuali de la sate de a mo
nopoliza întreaga activitate 
artistică. Din păcate se 

poate auzi încă din partea unor 
tinere cadre didactice „scuza" 
că nu se pot ocupa de organi
zarea unei activități multilate
rale la căminul cultural, deoa
rece. ei înșiși trebuie să cînte 

„Narodnaia Rumînia44 - re
vistă social-politică și litera
ră, ilustrată, împlinește zece 
ani de la apariție.

Editată în țara noastră, re
vista popularizează în rîndu- 
rile constructorilor comunis
mului din U.R.S.5., viața muta 
tilaterailă, tumultuoasă a Re
publicii Populare Romîne, re
alizările constructorilor soci
alismului dim patria noastră. 
Cuprinzi nd un material bogat, 
viu, revista contribuie la cu*  
noaștenea mai temeinică a

------------------------------- ★

®u prilejul împlinirii a 10 ani 
de la apariția primului număr 
al revistei „Narodnaia Rumînia“, 
principală revistă editată de re*»  
d acți a publ ioați il or pentru str ăi- 
nătate» miercuri după-^miază a 
avut loc la Gasa prieteniei ro$ 
mîno-sovietice din Gapitală o a*  
dunăre festivă. Au luat parte 
membri al conducerii Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă, ai 
Gonsitiudui General A.R.L.U.S., 
redactori ai presei centrale și 
publicațiilor din Gapitadă, precum 
și corespondenți ai presei străine.

întrecerea
o flacără ce călește conștiința

(Urmare din pag. l-a) 
paguba or fi putut fi evitată și 
calitatea motoarelor asigurată.

„Vom încerca noi“ — au spus 
după ce s-au sfătuit între ei bă
ieții din brigada lui Neagu Paul. 
Fiindcă noi avem experiență, 
fiindcă altfel se periclitează an
gajamentul secției, înseamnă ci 
este datoria noastră".

Băieții au luat statoarele de
fecte. Cei mai buni din brigadă, 
cei cu „mina ușoară de artist", 
Selim Enver, Paluga Adrian și 
Emil lordachescu împreuna cu 
responsabilul au început si re
pare statoarele. Sculele obișnu
ite au fost înlocuite de dălți 
subțiri și fine și ciocan. Ca ni
ște sculptori care cioplesc cu 
grijă pentru a scoate in piatră 
un relief fără a-l atinge pe celă
lalt terminat, ca niște ceasor
nicari care abia ating piesele cu 
care lucrează, băieții au scos 
din monolitul casant al statoru
lui, bobinele care erau defecte 
și le-au înlocuit. A fost o muncă 
încordată în care atenția deose
bită s-a împletit strîns cu toate 
cunoștințele despre arta bobină- 
rii motoarelor. Au izbutit insă. 
După ce au fost montate, mo
toarele au trecut cu succes toate 
probele controlului electric. în 
secție nu era nici un rebut ! —■ 
așa cum suna și angajamentul 
privind calitatea produselor.

în cor, să joace în echipa de 
teatru ori să recite. Fără îndo
ială că ei trebuie să facă artă 
de amatori Dar principala lor 
năzuință trebuie să fie aceea de 
i atrage un număr cit mai 
mare de tineri, oameni ai muncii 
in activitatea artistică, în co
lectivele de conferențiari, în cer
curile de cultură generală, în co. 
lectivele de îndrumare și 
coordonare a activității cultural- 
artistice. Totodată, trebuie înlă
turată mentalitatea nesănătoasă 
potrivit căreia, dintre toți în- 
telectualii satului, direct răspun
zători de bunul mers al muncii 
culturale ar fi numai cadrele 
didactice. Se impune ca fiecare 
tlnăr intelectual să-și aducă 
partea sa de contribuție la viața 
culturală a satului, conform 
pregătirii lui de specialitate.

Există încă la unii tineri ță
rani o anumită timiditate de a 
ieși pe scenă, în fața celorlalți 
săteni să joace într-o piesă de 
teatru, de a se manifesta în 
public. Același tînăr, care la 
echipa de dansuri sau cor joacă 
și cîntă firesc, cu naturalețe Ș> 
mult sentiment, se întîmplă ca 
într-o piesă să nil îndrăznească 
să joace, îi e teamă să spună pe 
scenă o replică oricît de bine ar 
ști-o. Și în legătură cu aceasta, 
rolul intelectualilor este mare. 
Eî trebuie să-i atragă pe tineri 
cu tact și înțelegere spre mani
festarea cultural-artistică în pu- 

Cu prilejul Zilei presei comuniste

Miercuri la 
o conferință 
erată deschiderii unei expoziții 
cehoslovace de ceasuri, organi- 

1 A 1 ’ J 1 pentru
„Kovo“, în 

fabrica „Elektro-

față Frantisek 
oomercial al Am-

viețil din Republica noastră 
populară de către oamenii 
sovietici, contribuie la întări
rea prieteniei nomino-sovie- 
tice.

Cu pri-lejuil împlinirii a zece 
ani de la apariția primului 
număr ai revistei, colectivul 
redacțional al „Scînteii tine
retului" trimite un cald salut 
tovărășesc colectivului redac
ționali de la „Narodnaie Ru- 
mînia“, urîndu-i noi succese 
în munca ce o desfășoară.

Sovietice 1$ Bticu» 
membri ai ambala-

a fost deschisă de

★ -------------------------—■——■

Au fost de față V. F. Nicolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-ințerim 
al Uniunii 
rești și alți 
dei.

Adunarea .
tov. Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R. P. R<*  
mină.

Tov. Nicolae Moriaru redactor 
șef al redacției publicațiilor pen, 
tru străinătate, a vorbit despre 
activitatea revistei 
Rumînia" în cei 
apariția ei.

„Niarodn-aia
10 ani de la 
(Agerpres)

... Poate că în urmă cu nu știu 
cită vreme, Iancu Aurel ar fi 
lăsat să se confecționeze bobi
nele după același desen, iar bă
ieții din brigada lui Neagu ar fi 
lisat ca motoarele sa fie date ca 
rebut fiindcă defecțiunile erau 
cauzate de sîrma ce le fusese trii 
misa din ajara întreprinderii. 
Astăzi însă, este lucru cert că ei 
nu pot proceda așa. în întrece
rea în muncă, crește, se maturi
zează, conștiința muncitorilor <

întrecerea descătușează energii 
creatoare, stimulează gindirea 
fiecărui muncitor. Acum, în ini 
trecere muncitorii caută și gă
sesc noi căi care să le asigure 
un succes cît mai deplin in 
muncă.

Și în concluzie, gîndind-u-ne 
care e cel mai valoros rezultat 
al întrecerii în muncă, firește că 
putem arăta toate acele fapte 
care au o valoare economici 
certă. în primul rînd însă tre
buie să, vorbim de creșterea ne
contenită a conștiinței în muncă 
la fiecare muncitor, în focul în
trecerii această conștiință se dez
voltă mereu și îl îndeamnă pa 
fiecare om să facă mai mult ca 
înainte, să fie răspunzător da 
fiecare lucru care asigură suc
cesul întregului colectiv, îl în
deamnă spre realizări și mai 
importante.

blic, să-i ajute să-și înfrîngă 
timiditatea, să-i obișnuiască cu 
scena și problemele ei-

Fără îndoială că pentru înde
plinirea cu succes a cerințelor 
formulate mai sus, pentru conti
nua intensificare a muncii cul
turale, pentru sporirea număru
lui de beneficiari ai acestei 
munci se impune șî din partea 
forurilor de îndrumare a insti« 
tuțiifor cultural-educative de 
masă, intensificarea și îmbună
tățirea sprijinului metodic. Prin 
mijlocirea caselor raionale de 
cultură și bibliotecilor raionale, 
trebuie organizate cit mai multe 
manifestări demonstrativ-in&truc» 
five, cu caracter metodic pen< 
tru activiștii culturali de la 
sate. Trebuie părăsit tonul de 
dăscăleală așa-zis „teoretică'4 al 
unor seminarii raionale și să fie 
adoptat în munca de îndrumare 
un stil de acțiune practic, con
cret demonstrativ.

Criteriul de apreciere al mun
cii cultural-artistice de la că- 
min trebuie să fie amploarea 
participării tineretului la activi
tățile și manifestațiile acestuia. 
Aceasta nu poate fi decît con
secința organizării unor ac
țiuni interesante, în forme va
riate și cu bogat conținut edu
cativ care să atragă masele de 
tineret, să le facă să devină 
sufletul activității cultural-ar
tistice, transformînd astfel că
minul într-un centru cultural al 
întregului sat.

A fost prezentat un film de 
scurt metraj,, realizat din docu
mente cinematografice în care 
sînt redate aspecte din timpul 
vieții și activității lui V. I. Le
nin. A fost prezentat de aseme
nea filmul documentar în culori 
„Marele concert".

(Agerpres)

Expoziția, organizată în stra
da Otetari nr. 3, este deschisă 
Zilnic,

★
Universitarilor dinLa Casa

Cluj a avut loc miercuri seara 
un concert festiv Ceaikovski, or*  
ganizat de Consiliul regional 
A.R L.U.S., cu prilejul împlinirii 
a 120 de ani de la nașterea ma
relui compozitor,

( Agerpres)



PRIMA INTILNIRE 
A TINERETULUI PANAMEZ

După cum transmite cores
pondentul agenției Prensa La- 
tina, la Panama-City a avut 
loc prima intilnire a tineretu 
lui panamez la care au parti
cipat 47 de organizații de ti
neret din țară. Participanții la 
intilnire au adoptat o rezolu
ție in care s-au pronunțat „in 
sprijinul revoluției cubane, îm
potriva imperialismului, a regi
murilor militariste și a oligar
hiilor" existente in America 
Latină.

ANIVERSAREA MIȘCĂRII 
„4 MAI" IN R. P. CHINEZA

La 4 mai tineretul și oa
menii muncii din China au 
sărbătorit cea de-a 41-a ani
versare a mișcară , 4 Mai" 
— acțiunea antiimperiaiistă 
de la 4 ma< 1919 a studen
ților din Pekin care a con
stituit începutul noii revolu
ții democrate din China. In 
diferite reg.uni ale țării au 
avut loc mari mitinguri con
sacrate acestei aniversări.

PESTE 50.000 
TINERI MUNCITORI 
ENGLEZI IN GREVA

La 3 mai dteva sute de ti
neri muncitori de la societa
tea „Bristol Slddley Engines" 
din Coventry au încetat lucrul 
Li semn de solidari ta to cu ca 
50,000 de tineri muncitori de 
la întreprinderile industriei 
constructoare de mașini și de 
construcții navale din Scoția, 
care se află In grevă de peste 
o săptăminâ. revendicînd ma
jorarea salariiior.

Baze militare 
vest - germane 

pe teritoriul Franfei
BONN 4 (Agerpres). — A- 

gentia France Presse relatează 
că ia 3 mai a avut loc Ia Bonn 
o întrevedere între m.nistrul de 
Război al R. F. Gc
Strauss, și ministrul de Răz
boi al Franței. Messmer.

La sfîrșitu! întrevec-. 
fost dat la Bonn un comunicat in 
care se arată ca s-a ajuns la 
un acord asupra inștalari de 
baze pentru Bundeswehruî vesl- 
german pe teritoriul Franței

După încheierea convorbirilor 
dintre cei doi miniștri de Răz
boi un purtător de cuvînt al 
Ministere.ui de Război al R F. 
Ge-mane a arătat că în urma 
tra ativeloi s-a ajuns la un a- 
cord de principiu asupra acor
dării de baze militare vest-ger- 
mane pe teritoriul Franței- I

Sesiunea Comisiei economice
O.N.U. pentru Europa

Cuvîntarea șefului delegației R. P. Romîn*
GENEVA 4 (Agerpres). — 

Lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa se apropie de sfir- 
șit. In prezent, au loc discuții a- 
șupra s.tuațiej economice a Eu
ropei în cursul anului 1959. In 
ziua de 3 mai a luat curi’itul. 
din partea R. P. Romîne, Gogu 
Rad lesctt. șeful delegației. In 
cuvintul său, el a făcut o suc
cinta trecere in revistă a prin
cipalelor t'âsături caracteristice 
ale evoluției economice europene 
in 195J.

Subliniind că, în anul care a 
trecut, cele maj înalte ritmuri de 
dezvoltare economică s-au mre- 
gistrat in țările socialiste, a că
ror economie se dezvolta an de 
an fără crize sau depresiuni, 
Gogu Radulescu a vorbit in coc- 
tinuare despre succesele î nregis
trate în a eastâ perioadă de 
Republica Populară Romina. El 
a arătat că, in 1959. economia 
R. P. Romîne s a dezvoltat pe 
o linie ascendentă, coatinuă, in 
ceea ce privește atit creșterea 
producției ct H ridicarea nive
lului trai ai populației.

In 1959. volumul comerțului 
exterior al R. P Romîne a de
pășit cu 7 Ia autl pe cel al a-

nului 1958. Romînia întreține, în 
momentul de față, relații comer- 
cia’e cu peste 70 de țâri, față 
de 29 de țări în 1950. Vorbito
rul a subliniat, totuși, că în a- 
ceastă privința nu s-au utilizat 
toate posibilitățile, mai ales, din 
cauza limitării artificiale a 
schimburilor de către anumite 
țări.

Ga elemente care reflectă în
tărirea continuă a economiei na- 
țixiale a R. P. Romirie, Gogu 
Rad iescu a citat balanța plăți- 
W exte-ne. în fiecare an echi
librată, bugetul statului în fie
care an excedentar, un volum de 
mărfuri care asigură o aprovi- 
zi-xiare satisfăcătoare a popu
lației paralel cu creșterea con
tiguă a puterii de cumpărare, 
circulația mxietara sănătoasă și 
tendința de scădere a prețurilor.

In continuare, șefi'l delegației 
R. P. Romine a vorbit despre 
perspectivele pe care le deschide 
țarii noastre planul de dezvol
ta *e  economică de 6 ani.

In inclieiere, el a făcut unele 
sugestii pentru îmbunătățirea 
muncii în cadrul Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa în 
ceea ce privește lucrările de 
studiu economic.

Acord romîno-grec 
privitor 

la transporturile 
aeriene civile

între cele două

partea 
a fost 
ambasadorul

R. P. Romîne a- 
semnat de I. Drin-

R. P. Ro-

ATENA 4 (Agerpres). — In 
umia discuțiilor purtate între 
delegații R. P. Romine și Greciei, 
la 2 mai s-a semnat la Atena 
Acordul privitor la transporturile 
aeriene civile 
țări.

Din 
cordul 
ceanu,
mine la Atena, iar din partea 
Greciei de Generalul G. Dukas, 
Directorul Aviației Civile.

Cu ocazia semnării Acordului 
șefii celor două delegații au 
rostit scurte cuvîntări în care au 
subliniat însemnătatea acestui 
acord pentru dezvoltarea relații
lor romîno-grecești.

'JLff fi LKfi-Js 1 ifL

Delegația de partid 
și guvernamentală cehoslovacă

a părăsit Moscova

I
La mor mint ul lut 

George Enescu
4 — Corespondentul 
transmite: Cu prilejul 
a cinci ani de la 
lui George Enescu. 

dimineață a avut loc

Lucrările Adunării Organizației 
Mondiale a Sănătății

— Cuvîntut ștfului delegației R. P. Romîne —
GENEVA 4 (Agerpres). — 

La 3 mai iu început ’a Geneva 
în Palatul Națiunilor hacrftrfle 
celei de a XIH-a Adunări a Or
gan za ți ei Mondiale a Sănătă
ții (O.M-Sj la care part 
delegații guve-na menta Ie 
88 de s:ate. reprezentanți 
unor o-ganisme speciale 
ONU și ai unor 
internaționa’e medic

După prezentarea 
Comis ei de ver 
teii-c r ’oT de es

U€73‘

din 
ai 

afe 
organizații 

ia!e- 
rapo-iu’.ui 

rare a impu- 
,iilcr a luat 

cuvintul Dr. Va nea Marinescu, 
ministrul Sănătăți: ș Prevede
rilor SxUIe cuodncâ’-Orul de
legației R P Re- - ne. care a 
nsicat probtaua ja-tx^pâri 
R P. Chineze -a Intrările Orga
nizație! Atona-a’e a Sănătății.

Proounerei delegației rom. ne 
a fost spn; n *-ă de delegațiile 
R P Bu ga e. L R S.S, R F. 
Polone. Ingot arc. Indoneziei, 
Norvegiei șa a.lor țin.

La Moscova se va deschide

Expoziția internațională 
pentru

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pictori din 20 
de țări ale Europei. Asiei și 
Americii participă la Expoziția 
internațională pentru pace care 
se va deschide la Moscova în 
ziua începerii lucrărilor confe
rinței de la Paris a șefilor ma
rilor puteri.

La expoziția de 
Vor prezenta opere

la Moscova 
de pictură,

vedere la Palatul Națiunilor eu 
directorul generai al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, Dr. 
-M. G. Candau.

Mesajul 
lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite: Președintele 
Cons liuku de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a a- 
dresat un m'saj președintelui 
c lei de-a Xlll-a Adunări a Or
ganizației Mondia’e a Sănătății, 
dr-ufuf H. B. Tcrbottu, in care 
in numele guve"noluj U.R.SS. 
transmite cele mai bune urări 
pi'ic’panților la adunare.

Sint ferm convins, scrie N. S. 
Hrușciov. că cea de-a Xlll-a 
Aduta^e a Organizației Mondia
le a Sănătății iși va rid ea gla- 
sal în apăra ea cauzei sfinte a 
in iririi picii generale. pace 
care ponte fi asigurată numai 
pe calea dezarmării generale și 
totale.

-MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 mai a 
părăsit Moscova delegația de 
partid și guvernamentală ceho
slovacă în frunte cu Antonin 
Novotny, care a vizitat Mos
cova în legătură cu deschiderea 
expoziției „Cehoslovacia in anul 
I960'.

Cu acest 
Vnukovo a 
la care au 
Hrușciov și

Oamenii sovietici, a subliniat 
N. S. Hrușciov, apreciază mult 
prietenia cu minunatul popor al 
Cehoslovaciei- „Vom întări șl 
pe viitor această prietenie, prie-

prilej pe aeroportul 
avut loc un miting 
luat cuvintu! N, S.
A- Novotny.

tenia dintre partidele noastre, 
unitatea și coeziunea tuturor 
țărilor lagărului socialist**.

A. Novotny a subliniat că 
poporul cehoslovac va păși tot
deauna cot la cot cu popoarele 
Uniunii Sovietice, ale tuturor 
țărilor lagărului socialist și va 
lupta pentru victoria păcii în 
întreaga lume.

La ora 14.13 (ora Moscovei) 
avionul 
văzduh 
Praga.

IL-18" s-a ridicat în 
i s-a îndreptat spre

★

4 (Agerpres). — L»

Evenimentele din Turcia
ISTANBUL 4 (Agerpres). — 

In relatările lor cu privire la 
atmosfera din Istanbul, unde și 
marți au fost înregistrate ma
nifestații antiguvernamentale, 
corespondenții agențiilor de pre
să occidentale scot in evidență 
mai ales amploarea măsurilor 
luate de autoritățile polițienești 
și armată. Corespondentul agen- 
ției France Presse, subliniază că 
„interdeția de a circula pe 
străzi cade ca o cortină asupra 
orașului cu începere de la orele 
opt seara", paralizind orice ac-

par- 
orașu. 

lui", relatează și corespondentul 
agenției americane Associated 
Press, care amintește că și la 
Ankara sînt menținute aceleași 
restricții.

Atit France Presse cît și agen
ția Reuter informează că în mai 
multe rînduri în cursul zilei de 
marți grupuri de studenți au în. 
cercat să organizeze demonstra
ții la Istanbul. Ei au fost 
împraștiați de poliție.

tivitate. „Patrule militare 
curg străzile pustii ale

PRAGA
4 mai s-a întors la Praga de
legația de partid și guverna
mentală cehoslovacă în frunte cu 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și președintele R. Cehoslovace.

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Agenția americană UPI rela
tează din surse guvernamentale 
britanice că in cadrul unor se
rii de conferințe speciale, care 
vor avea loc la Paris între 12 
și 15 mai, cei trei miniștri de 
externe ai marilor puteri occi
dentale vor d scuta din nou ,.e- 

laborarea proiectului occidental 
în vederea conferinței la nivel 
înalt". Ulterior președintele Ei
senhower. pieședintele de Gau
lle și premierul britanic Ha
rold Macmillan se vor întruni 
la 14 sau 15 mai la o confe
rință premergătoare confer.nței 
la nivel înalt „in vederea unei 
alinieri definitive a frontului 
occidental* . Se știe că în cursul 
ultimelor luni puterile occiden
tale au organizat mai multe 
conferințe atit ale miniștrilor de 
externe cît și 
de experți, In 
trivit agenției 
vergențele de 
liați au făcut
nea consultări prelungite".

ale unor grupuri 
același scop. Po- 
amer ioane, „di- 
păreri dintre a- 
necesare aseme-

Intensificarea persecutării 
democraților în Grecia

PARIS 
Agerpres 
împlinirii 
moartea 
miercuri . „ _
o ceremonie comemorativă la 
cimitirul Pere Lachaise din Pa
ris, unde se află mormîntul 
mare.ui muzician romin.

La această ceremonie au luat 
parte numeroși reprezentanți ai 
vieții culturale franceze, muzi
cieni, scriitori, printre care 
Jacques Feschatte, director ge
neral al Școlii Normale de Mu
zică, Yvonne Astruc, violonistă, 
marchizul de Gentaut-B»ron, 
președintele concursurilor Mar
guerite Long-Jacques Thibaud, 
Georgette Ca.vet, profesor la 
Conservatorul național de mu
zică, Robert Soetens. violonist 
șl aiții, precum și reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Franței, ai Asociației 
de prietenie Franța-Romînia. 
Au participjt de asemenea 
membri ai legației R.P. Romine 
la Paris și membri ai coloniei 
romîne.

M.rcea Bălănescu, ministrul 
R. P. Romine la Paris a depus 
la mormîntul marelui muzician 
o coroană din partea Legației 
R. P. Romîne, iar Ligia Maco- 
vei, reprezentantul permanent 
al R.P. Romîne la U.N E.S.C O.# 
a depâs o jerbă de flori din 
partea oamenilor de artă din 
R. P Romînă.

Scriitorul Emil Seitz, vicepre
ședinte al Uniunii mondiale a 
intelectualilor a evocat figura 
lui George Enescu aducînd 
omagiul oamenilor de artă fran
cezi.

—•------

însă

Manifestațiile populare 
în Coreea de Sud continuă

SEUL 4 (Agerores). — Po
trivit relatărilor agențiilor de 
presă occidentale, în întreaga 
Coree de Sud manifestațiile ma
selor populare se țin lanț. La 
4 mai. la Pusan tancuri și ve- 
hicole blindate au atacat o ma
nifest*  cu circa 2.000 d*  sta- 
denți care cereau dizolvarea I- 
mediată a Adunării Naționa'e 
și noi alegeri generale

■ceț>

pace
sculptură «i grafică consacrate 
luptei pentru pace pictori din 
S.U.A., Franța. Italia, Mexic, 
Vietnam. Cehoslovacia. Polonia, 
Romînia. I niunea Sovietică și 
alte țări. Expoziția se va des
chide în sălile Uniunii artiști
lor plastici din U.R.S.S. La 
Moscova au și sosit primele Iu- 
crări rare urmează să fie in*  
cluse in apropiata expoziție.

Seul, m timpul unei de<“c*st*c*.  <*pe-  
trivQ regirruiui lîsânmamst

Docherii din porturile Incion 
și Fusan au declarat o grevă 
perlata îr, urm? refuzului de a 
>. se îmbunătăți condițiile de 
-rjicâ și de a li se mări sa’.a- 
r Ie Aceste g eve, sublin:ază 
ager, a France Fresse. sint ur- 
nare a vastei mișcări a munci- 

or sud-coreeni ■ îndreptată 
i-upetriva conducătorilor orga- 
- za’ ei sindicale din Coreea de 
Sud acuzați de a fi fost instru
mentul guvernu’iri lisinman st. 
Doche*ij  greviști au difuzat mâ
ți feste prin care denunță co
rupția vîrfnriîor radicale și in 
care se S9«te printre ațele: 
_Drn râscca a studențHor de la 
19 auri.ie uoi. docherii, am în

că d*epturile  masare p®1 
igate prin luptă**.

La Incion autoritățile militare 
americane au anunțat că dacă 
grevele vor cont nu a va fi ne
voie să se schimbe ruta vase
lor tor maritime spre alte por
tari. Mai multe sute 
aa ocupat birourile 
maritime dm Incion 
că uu le vor părăsi 
cererile tor nu vor 
cute.

de docheri 
companiei 
declar ied 

pină cind 
ii satisfă-

I

ATENA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum re” 
latează ziarul „Avghi“ 1. Passa- 
lidis, președintele Uniunii demo
crate de stingă (E.D.A.) a adre. 
sat primului ministru, președin
telui parlamentului și liderilor 
partidelor politice din Grecia o 
telegramă de protest împotriva 
intensificării persecutării demo
craților.

I. Passalidis exprirr.ă în numele 
E.D.A. un protest hotărit împo
triva arestării la 2 mai a lui D. 
Paraskenopuilos, membru al Co
mitetului adrnini.-trativ al E.D.A. 
și a altor fruntași ai partidului. 
Prin represiunile împotriva liber, 
taților democratice, împotriva li
bertății de acțiune a partidelor 
dg op ‘ziție, sc spune în tele
gramă, guvernul vrea să înăbușe 
indigna "ea poporului grec împo
triva politicii lui care seamănă

cu politica lui Li Sin Man și 
pune în pericol rămășițele de 
drepturi democratice și parla
mentare din Grecia.

La 2 mai deputatul J. Papadi- 
mitriu în numele E.D.A, și depu
tatul I. Tsirimokos, în numele 
Uniunii democratice au protestat 
în parlament împotriva maltra
tării sălbatice a*  participa-nțtlor 
la demonstrația de 1 .Mai.

Intensificînd lupta pentru de
mocrație, opinia publică din Gre
cia cere cu insistență amnistie
rea generală a democrat.lor, le
galizarea Partidului Comunist 
din Grecia și transpunerea în 
viață a altor măsuri iii interesul 
încetării situației anormale din 
ța’ă și a samavolniciei autorită- 
tilcr.

Dr. Nkrumah 
ales președinte 

al Republicii Ghana
ACCRA 4 (Agerpres), — In 

luna aprilie in Ghana a avui loc 
un plebiscit popular in proble
ma unii constituții. Populația 
trebuia de asemenea să aleagă pe 
președinte. După cum transmite 
agenția France Presse noua con
stituție a Ghanei a fost aproba
tă cu 877.315 voturi. S au înre*  
gisirat 131.425 de voturi contra. 
Primul ministru dr. Nkrumah a 
fost ales președinte al Republicii. 
El a întrunit 1.016.076 voturi • 
124.623 voturi au fost date can
didatului opoziției.

Comunicatul sesiunii 
Consiliu ui N.A T O.
ISTANBUL 4 (Agerpres). — 

La 4 mai a luat sfirșit la- 
1 si aibul sesiunea Consiliului 
SALO, '.a care au participat 
miniștrii Afacerilor Externe ai 
țarilor men bre.

După ci m rezultă din știrile 
oficiale despre desfășurarea lu- 
cr rilor sesiunii, participanții ei 
au acordat mare atenție proble
melor care vor t* discutate în 
cadrul co iferinței la nivel înalt.

După terminarea sesiunii Con
siliului N.A.T.O. a fost dat pu
blicității un comunicat in care 
„sint ^alutate perspectivele nego
cierilor cu Uniunea Sovietică și 
este exprimată speranța că a- 
ceste negocieri vor duce la o 
îmbunătățire a relațiilor interna
ționale". In ce privește proble
mele examinate Ia sesiune, co
municatul reafirmă vechih pozi
ții cunoscute 
dentale.

ale puterilor occi-

Presa făuritorilor primăverii omenirii
(Urmare din pag. l-a)

purtătoarea lor de cuvînt. Măre
țul program al construcției des
fășurate a comunismului a 
dezlănțuit într-un iureș nestăvi
lit avintul creaior al poporului; 
multilaterala activitate a presei 
sovietice exprimă astăzi acest 
avînt creator și, pe baza indica
țiilor date de partid, îl îndrumă 
către marile țeluri visate de 
înaintași, țeiuri care devin as
tăzi faple vizibile în construcția 
comunistă, realizări 
economie, în cultură, 
nivelului de trai.

în ce stă puterea 
a presei sovietice ? In fidelitatea 
ei față de marxism-leninism, in 
faptul că eș nu are alte interese 
decit acelea a'e poporului munci
tor în slujba căruia se află, in 
conducerea ei de către Partid a 
cărui armă încercată a fost, este 
și va fi. Spunea nu demult 
Hrușciov:

„Așa cum o armată nu 
lupta fără arme, tot așa și . 
dul nu-și poate desfășura cu 
succes munca ideologică fără o 

.armă atit de ascuțită și de com
bativă cum este presa".

Conținutul tematic al presai 
sovietice, îl constituie construcția 
comunismului, mobilizarea mase
lor în îndeplinirea sarcini’or 
puse de partid, educarea oame
nilor muncii în spiritul comunis
mului, combaterea ideologiei 
burgheze, a revizionismului, pro
movarea politicii de pace șj înțe
legere între popoare.

Presa sovietică are 
citate deosebită. Ea 
inițiativele valoroase, populari
zează exemplul pozitiv, luptă 
pentru traducerea în viață a 
inovațiilor și raționalizărilor. Se 
știe c t de larg s-a ocupat presa 
sovietică de inițiativa Valentinei 
Gaganova, sau de exemplul me
canizatorilor fruntași Buneev, 
Gontar și Șațki, ajutînd la mobi
lizarea maselor în îndeplinirea 
sarcini’or mărețe ale septenalului 
în curs.

Presa sovietică estc pătrunsă 
de adevărul nepieritor al marx-

concrete in 
în ridicarea

de neînvins

N. S.

poate 
parti-

o efica- 
seziseâză

ism-leninismul ui, ea es’-e orien
tată de mărețele idei care ajută 
la înțelegerea fenomenelor nau- 
rii și societății, ea aduce ta ma
sele populare cuvjntul adevărului 
despre ziua de mu ne, despre 
măreția vremurilor noastre și 
ale aceiora care vor urma.

Ziariștii sovietici, acești ^ortad 
ai partidului. luptători activi 
pentru măreața lui cauză44 cum 
i-a denumit V S. Hrușciov. 
muncesc zi d« zi pentru a face 
cuvintul partidului »ă ajungă in 
toate colțurile țării, in toate con
științele. vă anime, să înflăcăre
ze. să ridice poporal întreg la 
creație măreați, la indeplirarea 
noilor sarcini istonce. A merge 
spre comunism ir.seamnă a ațin, 
ge un înalt nivel al forțelor de 
producție. > făuri o economie 
deosebit de dezvoltată. Dar acea
sta înseamnă totodată și făyri- 
rea unui om nou. curățat de pe
tele de rugină ale trecutului un 
om care are o a'itudine nouă 
față de muncă, față de xiață. fa
ță de societate. Sarcina partini
că a educării acestui om incum
bă in mare măsură și presei so
vietice și ea se achită strălucit 
de această sarcină. Astfel este 
de remarcat felul în care ..Kom- 
somolskaia Pravda" — urmind 
exemplul „Pravdei* 4 — acordă a- 
cestei laturi un loc deosebit. Ar
ticole și rubrici întregi tratea'ă 
teme cum ar fi : ..Cum vei de
veni om bun ? Care e calea spre 
eroism ? Chipul moral al con
temporanului nostru" etc. Sute și 
mii de tineri cititori scriu gazetei 
(zilnic se primesc 200-250 de 
scrisori pe temele educației), iși 
spun cuvintul citind date și fap
te din viață asupra problemelor 
atitudinei față de muncă și față 
de societate, față de părinți. în
vățătură, prietenie, în prob eme 
de dragoste, căutînd să învețe 
unii de la alții, să știe a rezolva 
problemele astfel incit să devină 
mai curați, mai frumoși sufleteș
te. Se știe de asemenea cît de 
viu și puternic a susținut 
zeta mișcarea largă pentru 
rirea brigăzilor de muncă și 
ță comunistă, care astăzi a

prins zed si zeci de mii de tt- 
oen.

Pna nea amărâte fire e legata 
presa sovietică de mase*  po- 
poruim tmmeitar. Baia a o con
stituie corespunde ffpi tnouertori 
și țărani, acei modești «coman
danți ai opiniei pablsce*.  ai că
ror ochi și cuget sini prezen t 
oriunde, don nd să descopere 
mereu nocl. să-I reliefeze, să-l 
propage spre binele întregului 
pepor. Io juru, redacțiilor e- 
xista acthe largi de colabora
tori. oameni specializați in dife
rite prob.eme, capabili să abor
deze cele mai diverse aspecte 
și să le trateze la nivelul sar
cinilor puse de partid. Ziare e 
și veristele sovietice sint ade
vărate tribune ale poporului, ek 
caută să dea pe baza liniei ge
nerale a partidu'ui răspuns la 
cele mai arzătoare prob.eme 
care preocupă oamenii muncii 
in frămintarea lor creatoare. 
Ziariștii sovietici caută să pă
trundă mai activ In viață, să 
adinceasca noile procese care 
au loc. să le studieze. ajutînd 
partidul in rezo varea sar
cinilor construcției. Gazeta- 

comun st nu este sim- 
aducător de informație.

ga
fă u- 
via-
cu-

rul 
piu
El este cugetător. în spiritul în
vățăturii marxist-leniniste, pe 
baza hotăririlor și directivelor 
partidului, el caută mereu a se 
ridica ia nivelul generalizării 
fenomenelor, al extragerii esen
țialului, al formulării de conclu
zii pe baza faptelor vii ale vie
ții. ajutînd astfel 
inie

Deosebita forță a presei so
vietice constă In faptul că ea 
duce in mase politica leninistă 
a partidului. N-a existat și nu 
poate exista in lume o presă 
atit de puternică, ații de princi
pială și combativă, atit de le
gată de adevăr și de om Căci 
omul e In centrul atenției pre
sei sovietice: el. eroul măre
țelor înfăptuiti, acela care con
struiește. acela care se trans
formă pe sine însuși făurind pri- 
măvara omenirii.

Acum o săptămînă, cu ocazia

mersul ina-

tatllnirii a 1 400 de directori de 
ziare amervane. »New-Yurt Ti
mes- scria că: -Presa ameri
cani reprezinți aii: o industrie, 
cil și o profesie-. De unde tră
gea și cnoctazia că director'! 
întruniți ^Uretinie si ciștige 
«1 pu,in ce*  a mai mult decit 
cberiuiesc. sad aîtm.iitar na pot 
rsTine ta afacere'*.  O recunoa
ștere câtică a marelui adevăr : 
la lumea capitalista presa este 
• afacere, urmărește un cișiig, 
servește ca și industria pe un 
patron. Iar patronii sint mag
nații trastantor de presă, cei 
care încearcă să fabrice .opi
nia publică", dezinformind și 
calomniind, zăpăcind oamenii, 
îndobitocind conștiințele, cau- 
tind să sa breze cap.tafismul 
condamnat la pieire Ce deose
bire flagranta intre rostul și 
rolul presei din cele două lumi! 
întocmai cum e deosebirea în
săși dintre cap.ta.ismul muri
bund și lumea tinără socialistă, 
în plinul ei avint. in tinereasca 
r.dicare spre culmi.e rlvnite ale 
zorilor comunismului.

In aietav număr din New- 
York Times, anonimul ziarist 
mai scapa scrișnind din dinți 
ca „. experiența a aratat că 
ziarele cinstite atrag cititorii". 
Firește. Numa, că. pentru a-și 
sluji cititorii cu onestitate, pen
tru a spune adevărul și a 
nu-și încovoia sp.narea in fața 
sacului cu bani patronal, gaze
tarii progresiști și democrați 
trebuie să înfrunte gangsterii 
presei burgheze, mafia ocultă a 
patronatului, foamea, șomajul 
și deseori închisoarea. In ciuda 
acestora insă, in lumea capita
listă se ridică gaze.ari de ta
lia lui Manolîs Glezos și Henri 
Aileg care risundu-și viața 
spun maselor adevărul și le în
deamnă să meargă fără șovă
ială pe drumul lup.ei 
progres, pace, liberiale.

în această zi de 
sărbătoare a presei, 
tarii din R. P. R.. 
de cei din toate țările 
cialisle trimit colegilor 
din U.R S.S. salutul lor fierbin-

pentru

5 mai, 
gaze- 

alături 
so- 
lor

te, cuvînt de admirație și recu
noștință adinei pentru măre
țul exemp u dat Căci presa din 
R.P R. călăuzită de Partidul 
Muncitoresc Romin a cărui ar
mă ascuțită este. învață mereu 
in mod creator din nesecata ex
periență a presei sovietice, din 
bogăția ei de idei și măiestria 
publicistică iar ziariștii romini 
se străduiesc să fie ortacii 
demni ai iubitului nostru par
tid in mareața sa cauză de mo- 
bi izare a poporului muncitor 
la opera de zidire a socialismu
lui Folosind ia mod creator ex
periența presei sovietice, a pre
sei comuniste internaționale, a- 
cordind o mare atenție valorifi
cării propriilor ei tradiții revo
luționare presa din țara noastră 
in frunte cu „Scinleia" iși în
deplinește cu fidelitate rolul de 
luptător pentru raspindirea și 
aplicarea politicii partidului, a 
ideilor marxism-leninismului. 
Presa noasira expiică maselor 
politica partidului, le mobilizea
ză la infaptuirea ei, educă oa
menii mu nai in spirit comunist. 
Presa noastră are in centrul 
preocupărilor sale lupta pentru 
infaptuirea sarciAilor trasate de 
partid in dementul dezvoltării 
economiei și al ridicării nivelu
lui de trai material și cultural 
al poporului. Slujind interesele 
poporului presa noastră este nu 
numai citită ci și scrisă de ma- 
se:e de oameni ai muncii. Prin 
larga și mereu creseînda rețea 
de corespondenți voluntari, ea 
e legată direct, nemijlocit de. 
masele muncitoare, de năzuințele 
și gindurile noastre.

Succesele pe care le-a dobin- 
dit și ie dobindește presa noa
stră se datoresc conducerii per
manente, îndrumării pline de 
grilă a partidului Cu deosebita 
atenție se preocupă partidul și 
de îndrumarea presei de tine
ret și copii, astfel incit aceasta 
să fie un mijloc important de 
mobilizare a tinerilor la opera 
de construcție socialistă un 
puternic instrument de educare 
comunistă a tinerelor generații.

fata presei noastre 
deosebite 
mari și pline de

Acum, în 
stau sarcini 

îndatoriri 
răspundere ne revin nouă gaze
tarilor comuniști în îndeplinirea 
sarcinilor ce vor decurge d n 
luminosul program al desăvîr- 
șirii construcției socialiste oe 
care-l desfășoară schița planu
lui de perspectivă de 15 ani și 
proiectul planului de dezvoltare 
economică pe șase ani ce vor fi 
dezbătute de cel de-al lil-lea 
Congres ai P.M.R. Aceasta Dune 
cu tărie in fața presei noastre 
necesitatea ridicării pe o treap
tă mai înaltă a eficacității ac
tivității sale în domeniul eco
nomic.

Străduindu-se să-și merite pe 
deplin înalta ei menire de armă 
încercată a partidului in opera 
de construcție socialistă, presa 
noastră este totodată o militan
tă vie pentru politica de pace, 
de coexistență pașnică promo
vată de Partidul Muncitoresc 
Romin, de stalul nostru demo- 
crat-populat Alături de ziariș
tii sovietici și din țările socia- 
liste, alături de toți ziariștii 
progresiști din lume, gazetarii 
din R.P.R., apără cu hofărire 
cauza păcii in lume, a priete
niei intre popoaie, a conviețui
rii pașnice intre țări cu orin- 
duiri sociale diferite. Admirind 
neobosita activitate pe ogorul 
păcii a gazetarilor din U R S.S. 
felic.tam din toată inima colec
tivul de autori ai volumului 
„Față-n față cu America**  cu o- 
cazia decernării înaltei distinc
ții — Premiul Lemn, inalta pre
țuire și recunoaștere a contri
buției presei sovietice la cauza 
picii in lume.

Călăuziți de Partidul Munci
toresc Romin ziariștii d.n R P R. 
sint hotărîți ca dezvoltind tra
dițiile revoluționare ale presei 
noastre de partid invățind din 
experiența multilaterală a pre
sei sovietice, să muncească așa 
fel incit presa noastră să con
tribuie și mai mult la opera de 
construire a socialismului, la 
promovarea politicii de pace în 
lume și de prietenie Intre po
poare.
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Presa burgheza 
despre ea însăși

Cum arată „libertatea presei" 
în țările capitalului —

Îb țările capitaliste este 
vîaturatâ cu multă insistență 
idera potrivit căreia presa 
ar fi „liberă'*.  Aceasta, deși 
pentru nimeni nu este un 
secret faptul că majoritatea 
ziarelor din țările capita
liste. tipografiile, fabricile de 
hîrtie .și cerneală, clădirile 
redacțiilor. aparțin unor 
mari grupuri financiare, unor 
proprietari. La adăpostul „li
bertății" burgheze a presei, 
este organizată o activitate 
permanentă de înșelare a 
maselor. Instrument docil în 
mîinile marii finanțe presa 
burgheză are „libertatea" de 
a lăuda uneltirile imperia
liștilor, exploatarea cruntă a 
oamenilor muncii, suprima
rea oricăror drepturi.

Iată de altfel ce spun în
șiși gazetarii burghezi despre 
„libertatea" presei capita
liste :

Ziarul vest german „SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG" din 
25 aprilie a.c. relata urmă
toarele, într-un articol: „Zi
lele acestea s-a întrunit în 
Sala Congresului din Berlin 
prima conferință a ziariști
lor germani... Rudolf Heizler 
(Miinchen) a susținut ca 
drepturile redactorilor să 
fie delimitate în mod exact 
față de editură astfel incit 
si nu se poată face abuz de 
dreptul editorilor de a da di
rective.

în legătură cu conferința 
ziariștilor germani, buletinul 
de presă al partidului liber- 
democrat scrie că eforturile 
guvernului federal de a în
grădi libertatea presei au 
atins un nou punct culmi
nant".

O situație asemănătoare 
este arătată și de ziarul au
striac „DIE PRESSE" din 20 
aprilie a.c, care într-un arti
col intitulat : ..Drept la li
bertate tărăgănat" afirmă î 
„...Un adevărat val de acu
zații s a abătut asupra ziare
lor. Prin abuz vădit, presei, 
i-au fost impuse sancțiuni, 
grele, ba unii redactori au 
fost chiar arestați... Pe poli
ticienii. miniștrii și birocra
ții noștri... îi nemulțumește 
analiza bănuitoare a diferite
lor proiecte de legi,

nanțe și planuri, stigmatiza
rea abuzurilor și corupției de 
orice fel".

O situație deosebit de 
grea, și care arată încă odată 
că așa-zisa „libertate**  bur
gheză a presei nu este alt
ceva decît o simplă vorbă 
goală, o prezintă presa din 
Turcia Redăm mai jos un 
fragment din articolul: ,.Cum 
înțeleg guvernanții turci li
bertatea presei" publicat la 
20 martie a.c. de ziarul 
,.UI.US“ : Menderes a afir
mat că regimul libertății 
presei in Turcia este normal 
și că exprimarea părerilor 
este liberă... tn realitate insă) 
există patru argumente con
cludente demonstrind că 
punctul de vedere al guver
nanților turci în privința li
bertății presei de la noi, 
este neîntemeiat și dăunător. 
In primul rind, trebuie re
levat faptul că autoritățile 
guvernamentale atacă fără 
cruțare personalități cunos
cute ale țării, aducînd in
sulte grave la adresa lor prin 
radio și prin ziarele de care 
dispune, tn al doilea rînd, 
în fața tribunalelor speciale 
nu s-a putut niciodată sta
bili cu precizie culpa de 
insultă ce s-a atribuit repre
zentanților presei. In al trei
lea rînd, autoritățile exercită 
presiuni materiale asupra 
presei, privind-o de hirtia 
de care are nevoie și de pu
blicațiile oficiale. Și în al 
patrulea rind, metodele și 
măsurile la care recurge gu
vernul, în afară de dispozi
țiile degii, asupra presei cu 
scopul de a încătușa presa. 
Toate aceste considerațiuni 
pot fi ilustrate cu multiple 
dovezi... Aceasta fiind situa
ția reală in Turcia, afirmația 
celor care poartă răspunde
rea unui asemenea regim, 
după care libertatea presei 
este asigurată, apare desigur 
de-a dreptul ridicolă".

Iată cîteva relatări conclu
dente, convingătoare, care 
arată că așa-zisa ..libertate" 
a presei din țările capita 
liste, este infirmată 
de... beneficiarii**  ei.

BERLIN. — Procurorul gene, 
ml al R.D.G a dat dispoziție să 
f.e gve^utată sentința Tribuna
lului suprem al R D.G. In pro
cesul criminala'ui Theodor Ober- 
lănder.

Ptocurorul general al R.D.G. 
a trimis procurorului general al 
R.F.G. sentința Tribunalului su
prem al R.D G cu cererea de 
a-l aresta Pe Oberlănder și de 
a.l preda organelor Republicii 
Democrate Germane.

BONN. — La 4 mal s-a anun
țat că Lubke. președintele 
R.F.G a acceptat demisia Iul 
Oberlândei din postul de mini-

stru pentru problemele persoa
nelor strămutate ale refugiaților 
și persoanelor oare au avut de 
suferit de pe urma războiului.

LONDRA. — După cum anun
ță agenția Reuter, la 4 mai a 
fost semnat la Londra un acord 
cu privirb la acr>rdarea indepen
denței la data de 27 aprilie 
1961 coloniei britanice Sierra 
Leone din Africa occidentală. 
Acordul a fost semnat de mi
nistrul britanic al coloniilor, 
fain McLrod și premierul teri
toriului Sierra Leone, Milton 
Margai după 2 săptămîni de tra
tative.

STAS 3152 52.


