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Fier vechi — 
oțelăriilor patriei

Tineri din cadrul întreprinde
rilor și satelor raionului Giur
giu colectează mari cantități de 
fier vechi necesar industriei noa
stre siderurgice.

De la întreprinderea de Colec
tare a Metalelor din Giurgiu au 
fost expediate oțelăriilor patriei 
în ultima vreme "15.000 kg fier 
vechi, fontă și neferoase. în 
felul acesta planul de colectare a 
fierului vechi pe raion a fost 
depășit cu 275.000 kg.

Cele mai bune rezultate pe 
linia strîngerii unor cantități mai 
mari dc fier vechi l-au înregis
trat tinerii de la Atelierele Na
vale „Filimon Sîrbu", S.M.T. 
Băneasa, G.A.S., „Mihai Viteazu" 
etc.

PAUL ISAC 
profesor

Munca de sudor cere să-ți îm
prospătezi mereu cunoștințele, 
să foci numeroase experiențe. 
Tinerii Ion Șerbon, Ștefan Cio- 
cănău și Vasile Tanase de Io 
Fabrica de țevi sudate „Bucu
rești" ascultă cu atenție indru- 
■mă':!e maistrului- Vasile Sova.

Foto : AGERPRES

Brigăzi 
de producție 
ale tineretului

LA „ȘCOALA ÎNALTEI CALITĂȚI»

„Marca fabricii"
a deschis catalogul.»

...Ușa de la cabina serviciu
lui control de calitate se des
chide și, veselă, zîmbitoare, 
intră o tînără ducînd sub 
braț un catalog pe eticheta că
ruia scrie : „Școala înaltei ca
lități". întreprinderea „Ele
ment Gottwald"-Bucureștâ. 
Clasa : atelierul de demarori-1.

— Bine v-am găsit! spuse 
ea cu o voce plăcută, priete
nească, adresindu-se brigăzilor 
de tineret, tuturor celor peste 
50 de tineri din atelier. Mai 
întîi trebuie să mă prezint: 
sînt profesorul examinator 
„Marca fabricii". De altfel, 
voi înșivă m-ați chemat atunci 
cînd ați hotărît să participați 
la „Școala înaltei calități-1, 
începem astăzi primul exa
men.

Spunînd acestea „Marca fa
bricii" a deschis catalogul.

— înainte de a începe exa
minarea, doresc să spun câte
va cuvinte care o să vă bu
cure, începu profesoara. Zilele 
trecute, colega mea, „Marcă 
fabricii-- de la uzinele „Stea
gul roșu“-Brașov a declarat 
unui reporter de la ziarul 
„Scînteia tineretului" că e 
mulțumită de calitatea dema- 
rorilor produși la uzinele 
„Element Gottwald". A fost o 
bucurie cum nu se poate mai 
mare pentru mine. Voi știți de 
ce: datorită demarorilor — 
adică a aparatelor electrice de 
pornire automată a motoare
lor cu explozie — pe care le 
produceați voi anii trecuți, a 
trebuit să umblu deseori cu . 
obrazul roșu... de rușine. A- 
proape 35 la sută dintre de- 
marori erau returnați ca a- 
vînd defecțiuni. Ba, chiar, spre 
sfîrșitul anului 1960, mi s-a

pus in față o listă de 10—12 
tipuri de defecțiuni concrete. 
Vă dați seama cît de bucu
roasă am fost cînd am auzit 
ultima apreciere făcută țlema- 
rorîloi^-' ' —

— Și acum, întrebarea : prin 
ce metode s-a realizat succe
sul de care ne bucurăm cu 
toții ?

De la masa lui, tânărul in
giner S. Benedict, șeful ate

turi. Evident se mai greșea, 
iar uneorț cositorul nu prin
dea bine. Așa e cînd se lucrea
ză manual. Ce am făcut ? Am 
proiectat și executat în uzină 
o baie electrică pentru cosito
rit. Posibilitatea de a mai 
exista defecțiuni a fost aproa
pe total înlăturată, lucrul se 
execută acum într-un timp 
de aproape 23 ori mai repe
de (prețul de cost fiind mult

lierului demarori, luă cuvîn- 
tul.

— în primul rînd, a.spus el, 
ne-am orientat atenția spre 
creșterea nivelului tehnic al 
producției. Am să dau cîteva 
exemple. Deseori ni se ' repro
șa că demarorii expediați de 
noi prezentau lipituri , neep- 
reșpunzătoare la rotor și co
lector, fapt pentru care încetau 
să mai funcționeze atunci cînd 
nu te așteptai. Cauza ? Lipitu
rile se făceau una cîte una, 
manual, cu letconul. La fie
care rotor trebuie 23 lipi
turi, iar noi executăm peste 
1.300 demarori lunar. Ceea ce 
înseamnă aproape 30.000 lipi

scăzut), iar aspectul colectoa
relor de bobine a fost mult 
îmbunătățit.

De un mare ajutor ne-a fost 
crearea a două brigăzi de pro
ducție ale tineretului : una 
condusă de comunistul Precup 
Ion, alta de utemistul Ispas 
Alexandru. Așa s-a ajuns ca 
pe porțile uzinei să fie expe
diați numai demarori de cali
tate bună.

— Răspunsul este bun, a 
spus „Marca fabricii11. Aș 
vrea însă să se aducă la ca
tedră, cîțiva demarori produși 
de voi. De pildă, să începem 
cu rotorul motorului electric. 
Să iasă la lecție Ispas Alexan

dru, responsabilul brigăzii de 
bobinatori. De funcționa’,, va- 
săzică, demarorul funcționea
ză. Bobinele executate de voi 
sînt rezistente. E un lu;ru 
bun. Ia privește însă la modul 
în care sînt îndoite spirele. 
Unele sînt mai apropiate, al
tele mai depărtate, unele în
doite corect, altele mai strim- 
be. Ție îți place ?

— Nu-mi place... răspunse 
Ispas cu vocea pe jumătate. 
Asta se datorește și nouă, 
membrilor brigăzii : nu ne-am 
obișnuit încă suficient cu 
ideea că produsele trebuie să 
fie nu numai rezistente, dar și 
cu aspect plăcut—

— Calitatea finisajului nu 
mai este o._ „idee" cum zid 
dumneata, interveni „Marca 
fabricii". Este o materie foarte 
importantă de examen, care a 
intrat în programa analitică a 
„Școlii înaltei calități". Ce ați 
făcut voi la această materie ? 
în programul brigăzii s-au 
propus măsuri corespunză
toare ?

— Deocamdată încă nu...
Profesoara dădu din cap 

nemulțumită, cînd o „elevă11 
ridică două degete.

— Mă numesc Cristea A- 
lexandrina. Sînt și eu mem
bră a brigăzii de bobinatori. 
E adevărat că avem lipsuri în 
privința calității finisajului și 
promitem să luăm măsuri. 
Avem însă și cîteva necazuri. 
Calitatea finisajului rotorilor

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. 4-a)

La 28 și 29 martie 1961 în orașul 
| Moscova a avut Ioc ședința ordinară 
I a Comitetului Politic Consultativ al 
I statelor participante la Tratatul de la 

Varșovia de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală.

La ședința Comitetului Politic Con
sultativ au participat în calitate de re
prezentanți :

din partea Republicii Populare Alba
nia : Bequir Balluku, prim-vicepreșe- 

I dinte al Consiliului de Miniștri, minis- 
| trul Apărării. Krjcio Theodhosy, preșe- 
j dintele Comisiei de Stat a Planificării, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, Behar Shtylla, ministrul Afacerilor 
Externe ;

din partea Republicii Populare Bul- 
I garia : Todor Jivkov, prim-secretar al 

C.C. al P.C.B., Anton lugov, președin
tele Consiliului de Miniștri, Ivan Mi
hailov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Apărării Naționale, 

! Karlo Lukanov, ministrul Afacerilor 
Externe, Peko Monov, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării;

din partea Republicii Socialiste Ce
hoslovace : Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Viliam 
Siroki, președintele Consiliului de Mi
niștri, Otakar Simunek, președintele Co
misiei de Stat a Planificării, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Bohiu- 
mil Lemsky, ministrul Apărării Națio- 
nale, Vaclav David, ministrul Afaceri
lor Externe ;

din partea Republicii Democrate Ger
mane : Walter Ulbricht, prim-secretar 
a! C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat, Erich Honecker, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Lothar Bolz, mi
nistrul Afacerilor Externe, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Heinz 
Hcfmann, ministrul Apărării Naționale;

din partea Republicii Populare Po
lono : Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Jendrychowski, președin
tele Comisiei de Stat a Planificării, Ma-

I rian Spychalski, ministrul Apărării Na
ționale, Adam Rapacki, ministrul Afa- 

| cerilor Externe ;
din partea Republicii Populare Ro

mine : Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al PALE., președintele 
Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Miniș
tri, Lecntin Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate, Gheorghe Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al Plani
ficării, Corneliu Mănescu, ministrul A- 
facerilar Externe ;

din partea Republicii Populare Un
gare : Janos Radar, prim-secretar al 

j C.C. al P.M.S.U., Ferenc Miinnich, pre- 
; ședințele Guvernului Revoluționar Mun- 
I eitoresc Țărănesc Ungar, Endre Sik,
■ ministrul Afacerilor Externe, Lajos 
! Czinege, ministrul Apărării Naționale, 
i Ervin Javor, vicepreședinte al Comisiei
■ de Stat a Planificării, Toth Lajos, șef 
' ad-interim al Marelui Stat Major al Ar

matei Populare Ungare ;
din partea Uniunii Republicilor So- 

i vietice Socialiste: N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. ai P.C.U.S.. președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. R. I. 
Malinovski. mareșal al Uniunii Sovie
tice, ministrul Apărării, V. V. Kuzne- 
țov, prim-locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe.

Ca observatori la ședință au partici
pat :

din partea Republicii Populare Chi
neze ; Liu Siao, membru al C.C. al 
P.C.C., ambasadorul R. P. Chineze în 
U.R.S.S. ;

din partea Republicii Populare De
mocrate Coreene : Kim Gvan Heb, 
membru al Prezidiului C.C. al P.M.C., 
vicepreședinte al Cabinetului de Miniș
tri al R. P. D. Coreene, ministrul Apă
rării Naționale, Toi Gvan, locțiitor al 
ministrului Apărării Naționale, coman
dantul Forțelor Aeriene Militare, Liu 
Dian Sik, locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe ;

din partea Republicii Populare Mon
gole : J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri, J. Lhagdărsuren, ministrul A- 
părării, P. Sagdarsuren, ministrul Afa
cerilor Externe.

La ședință a luat parte mareșalul 
Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, co
mandantul suprem al Forțelor armate 
unite ale statelor participante Ia Tra
tatul de la Varșovia.

Ședința a fost prezidată de Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germane, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania.

într-o 'atmosferă de deplină înțele
gere reciprocă și unanimitate, partici- 
panții la ședința Comitetului Politic 
Consultativ au făcut un schimb larg de 
păreri asupra problemelor legate de e- 
voluția evenimentelor internaționale în 
ultimul timp și, în legătură cu aceasta, 
au examinat măsurile de viitor ale ță
rilor participante la Tratatul de Ta Var
șovia în vederea asigurării păcii în Eu
ropa și în lumea întreagă.

Comitetul Politic Consultativ a luat 
ca bază concluziile teoretice și politice 
ale Consfătuirii din noiembrie a repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești, documentele ei istorice în 
care sînt date răspunsuri la problemele 
cele mai arzătoare și de importanță vi
tală ale luptei pentru pace și pentru 
preîntîmpinarea războiului.

Partieipanții la ședința Comitetului 
Politic Consultativ au constatat cu sa
tisfacție că în perioada care a trecut 
de la Consfătuirea precedentă a Comi
tetului Politic Consultativ (februarie 
1960), țările lagărului socialist au obți
nut noi succese remarcabile în dezvol
tarea economiei, culturii, științei și teh
nicii. in ridicarea bunăstării materiale 
a popoarelor lor, in întrecerea econo
mică pașnică dintre cele două sisteme. 
Datorită politicii externe de pace a ță
rilor lagărului socialist, politica leni
nistă de coexistență pașnică a statelor 
cu orînduiri sociale diferite a obținut 
noi victorii importante. Sub loviturile 
mișcării de eliberare națională a po
poarelor înrobite, care luptă pentru in
dependența lor națională, continuă des
trămarea sistemului colonial.

Au crescut nemăsurat forțele reale 
ale socialismului și păcii, capabile să 
zădărnicească planurile imperialiste 
agresive și să instaureze o pace trai
nică.

Totodată, partieipanții la ședință re
levă că cercurile agresive continuă să 
pună piedici însănătoșirii climatului 
internațional, se împotrivesc eforturi
lor statelor iubitoare de pace îndrep
tate spre menținerea și întărirea păcii.

Statele imperialiste membre ale 
N.A.T.O. și ale altor grupări militare 
agresive continuă cursa înarmărilor, 
lărgesc pregătirile militare, caută să

Prin muncă patriotică
Ltemiștii din organizația U.T.M. 

din satul Topești comuna Dro- 
I gești raionul Oradea, sub îndru- 
' marea organizației de partid, 
‘ și-au întocmit nu de mult un 

plan de muncă în vederea antre
nării tuturor tinerilor la muncă 
patriotică. în acțiunea de înfru
musețare a satului nostru, noi 
am reparat 5 poduri și un kilo
metru de șosea. Apoi am cules 
pentru ocolul silvic 20 kg să- 
mînță de saleîm, am confecționat 
J 0.000 de araci pentru roșii care

îi vom da G.A.S. din comună. 
Ltemiștii și tinerii din organi
zația noastră și-au luat angaja
mentul ca în lunile aprilie și 
mai să colecteze 1500 kg fier 
vechi.

La muncile cu caracter obștesc 
executate pînă acum s-au evi
dențiat tinerii Tamaș I. Victor, 
Mihale Pavel, Lucaci Aurel, Ta
maș N. Victor și multi alții.

TAMAȘ N. AUGUSTIN 
țăran muncitor

Producerea pe banda a apara

telor de radio cu transistori „Li

toral" la uzinele „Electronica"

din Capitala.

Să grăbim ritmul lucrărilor agricole de primăvară!

Întîrzierea înseamnă 
pierderi de recoltă

N clip sili de la munca

însuflețiți de recentele Di
rective ale C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste în 
întâmpinarea aniversării a 40 
de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia, 
oamenii muncii din numeroa
se unități agricole socialiste 
din raionul Fălticeni și-au 
intensificat eforturile pentru 
exectuarea la timp a lucrări
lor din actuala campanie.

La gospodăria agricolă co
lectivă „Victoria" din Oni- 
ceni, de exemplu, nu s-a 
pierdut nici o oră bună de 
lucru. N-a lipsit nici un co. 
lectivist de la muncă. Orga
nizația de bază U.T.M. de 
aici și-a intensificat munca 
politică lămurind fiecărui 
tânăr necesitatea de a parti
cipa activ la toate lucrările 
agricole prin care se pregă
tește belșugul anului acesta. 
Toți tinerii au fost prezenți 
acolo unde a fost nevoie de 
aportul lor ; au selecționat și 
tratat semințe, au transportat

îngrășăminte naturale pe 
cîmp, au contribuit la pregă
tirea celor 60 hectare care 
vor fi însămînțate în curînd 
cu porumb. Pentru activitatea 
depusă, ei se bucură de apre
cierea tuturor colectiviștilor.

Pentru a asigura un belșug 
de. produse agricole în anul 
acesta și colectiviștii din co
munele și satele Ioneasa, Dră- 
gușeni și altele s-au străduit 
să efectueze lucrările agricole 
de primăvară la timp și de 
bună calitate.

în ansamblu însă, pe raion, 
situația este nesatisfăcătoare. 
Culturile din epoca La au 
fost însămînțate în proporție 
de numai 33 la sută față de 
prevederile planului. Aceasta 
din cauză că în unele locuri 
n-au fost folosite din plin 
timpul prielnic și capacitatea 
de lucru a atelajelor. La Bu- 
nești, Fîntâna Mare și în alte 
sate și comune este mult ră
mas în urmă semănatul unor 
culturi din urgența I-a, care 
trebuia de acum să răsară.

în aceste localități s-au folo
sit în mică măsură atelajele 
proprii, viteza zilnică la lu
cru fiind, din această pricină, 
destul de redusă. De aceea 
planul de însămînțări din ac
tuala campanie, a fost reali
zat aici în proporție de nu
mai 20 la sută. S-a făcut sim
țită, de asemenea, slaba par
ticipare la lucru a unor tineri 
și mai ales a conductorilor 
de atelaje. Nu este întâmplă
toare această situație. Nici îna
inte și nici în momentul în 
care au început lucrările de 
primăvară comitetul comunal 
U.T.M.-Bunești n-a luat nici 
o măsură pentru mobilizarea 
tuturor tinerilor la muncă. 
Este prevăzută o ședință de 
comitet... în luna viitoare, în 
care să se discute despre ac-

D. PREPELIȚĂ 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Suceava

(Continuare în pag. 4-a)

Folosind timpul 
bun de lucru înto- 
vărășiții din comuna 
Milășel, raionul Re
ghin, au intensificat 
executarea lucrărilor 
agricole de primă
vară. Astfel, ei au 
făcut pînă în pre
zent arături pe o 
suprafață de 47 hec
tare, au însămînțat 
13 hectare cu ovăz 
și au pregătit cele 
34 hectare teren pe 
care însămânțează 
acum sfecla de za

hăr. Utemiști ca 
Grigore Ungur, Si
mian BeJean, loan 
Ruta și Petru Gorea 
au fost întotdeauna 
nelipsiți de la mun
că.

La fel au muncit 
în aceste zile și în- 
tovărășiții din satul 
vecin, Nima-Milășel, 
care au însămînțat 
12 hectare cu ovăz, 
10 hectare cu floa- 
rea-soarelui și au 
transportat pe lotu

rile care se însă
mânțează cu sfeclă 
de zahăr o însemna
tă cantitate de gu
noi de grajd. Și 
aici, în întovără
șirea din Nima-Mi
lășel, tineri ca Petru 
Ungurean, Petru Să- 
mărtecn, Paul Un
gur și alții au fost 
printre primii la 
muncă.

ION GOREA 
țăran întovărășit

Livezi și vii pe
Dealuri golașe, lipsite 

altădată în mare par
te de vegetație, sînt 

transformate în vii și li
vezi roditoare. în regi
unea Argeș, peste 16.000 
hectare terenuri în ur
mă cu cîțiva ani nepro
ductive, „mîncate de ploi", 
au fost amenajate și plan
tate cu vii și pomi. Aces
tora li se vor adăuga în

dealuri erodate
cursul anului alte 600 hec
tare pe care colectiviștii 
din Teslui, Oporelu, Topo- 
loveni, Leordeni, Zlătărei, 
Valea Mare și din alte co
mune ale regiunii execută 
lucrări de terasare în ve
derea plantării lor cu viță 
de vie. Aceste lucrări au 
fost terminate pe 140 hec
tare.

(Agerpres)

creeze noi baze militare în Europa și 
în alte părți ale lumii, sporesc stocu
rile de arme atomice și rachetă, trans
formă N.A.T.O. în a patra putere ato
mică.

Cu ajutorul S.U.A., Angliei și Fran
ței are Ioc accelerarea refacerii arma
tei vest-germane agresive sub coman
damentul generalilor hitleriști și în
zestrarea ei cu arme racheto-nueieare 
și cu alte mijloace dintre cele mai mo
derne de exterminare în masă. Ger
maniei occidentale i se pun la dispo
ziție baze militare pe teritoriile altor 
țări.

Toate aceste acțiuni capătă un carac
ter cu atît mai primejdios cu cit gu
vernul Germaniei occidentale nu în
cetează să formuleze pretenții teritoriale 
față de alte state și să desfășoare o 
propagandă revanșardă în rîndurile o- 
piniei publice vest-germane. Germania 
occidentală se transformă în principa
lul focar al primejdiei de război în 
Europa.

Cercurile agresive imperialiste de
pun eforturi disperate pentru a împie
dica înaintarea popoarelor pe drumul 
păcii, democrației și progresului. Pu
terile imperialiste recurg tot mai des 
la forța militară directă încercînd să 
înăbușe mișcarea creseîndă de elibe
rare națională din țările Africii, Asiei 
și Americii Latine — lucru demonstrat 
de fărădelegile sîr.geroase săvîrșite de 
colonialiști în Congo, Algeria, Angela, 
Laos, precum și de provocările conti
nue împotriva Republicii Cuba.

Țările participante la Tratatul de la 
Varșovia nu pot rămîne martori indi
ferenți la pregătirile militare tot mai 
intense ale statelor imperialiste. Sta
tele socialiste nu au încetat și nu vor 
înceta să depună eforturi în favoarea 
dezarmării generale și totale, pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor și pentru 
destinderea încordării internaționale.

Totuși ținînd seama de situația crea
tă în legătură cu noile pregătiri mili
tare ale puterilor occidentale, statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via au căzut de acord, în cursul schim
bului multilateral de păreri, asupra 
măsurilor pe care consideră necesar să 
le înfăptuiască în interesul întăririi 
continue a capacității lor de apărare și 
întăririi păcii în întreaga lume. In 
acțiunile lor, ele pornesc de la con
cluzia Consfătuirii din noiembrie a re
prezentanților partidelor comuniste Ș> 
muncitorești că prin eforturile unite 
ale lagărului socialist mondial, ale cla
sei muncitoare internaționale, ale miș
cării de eliberare națională, ale tuturor 
țărilor care iau atitudine împotriva răz
boiului și ale tuturor forțelor iubitoare 
de pace, războiul mondial poate fi pre
întâmpinat. în interesul asigurării păcii 
este absolut necesară înlăturarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial prin încheierea tratatului de 
pace cu cele două state germane și, 
în legătură cu aceasta, stingerea foca
rului de primejdie din Berlinul occiden
tal, prin transformarea acestuia într-un 
oraș liber demilitarizat.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia declară solemn că vor pro
mova consecvent și pe viitor politica 
de coexistență pașnică și sînt gata să 
accepte în orice moment înfăptuirea 
celor mai largi măsuri, de comun a- 
cord cu celelalte state, în scopul asi
gurării păcii și securității popoarelor.

Fabrica de confecții „Mondiala- din Satu Mare. La contro
lul calității, produsele lucrate de brigada „1 Mai“ condusă de 
tov. Kiraly losif, au fost apreciate de cea mai bună calitate. 
Maistrul este controlor exigent. Membrii brigăzii de producție 
a tineretului condusă de Kiraly losif zâmbesc cu bucurie : pro

dusele lor sînt de cea mai bună calitate.

Foto : N. STELORIAN
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A

In centrul atenției 
atomiștilor

De vorbă cu prof. univ. FI. Ciorescu
Director adjunct științific al Institutului de Fizică

Atomică

Cum înțeleg colectivele de cercetători din Institutul de 
Fizică Atomică să-și aducă contribuția la îmbunătățirea 
calității produselor iii cadrul întrecerii socialiste ce se des
fășoară în cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia ?

La această întrebare ne-a răspuns prof. univ. Florin Cio
rescu, directorul adjunct științific al Institutului.

pirice și indirecte pentru con
statarea stării de uzură a pe
reților (de pildă, dacă apa de 
răcire s-a încălzit mai mult 
intr-un Ioc, peretele insea,tu
nă că s-a subțiat). Acum, noi 
introducem în pereții furna
lelor în construcție radioizo- 
topi... detectivi care semna
lează în exterior chiar în 
timpul funcționării furnalu
lui, micșorarea grosimii 
zidăriei.

Ne mai propunem și studiile 
au și fost începute, să găsim 
metoda cea mai eficace pen

Obiectivul numărul I 
in munca noastră

Cercetătorii din Institutul de 
cercetări forestiere, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, 
au studiat cu atenție docu
mentele de partid privind îm
bunătățirea calității produse
lor și și-au luat o serie de an
gajamente pe linia traducerii 
în viață a acestor Directive.

Unele dintre aceste angaja
mente au și căpătat viață.

Domeniul de activitate al 
Institutului de cercetări fo
restiere, este foarte larg : în- 
cepînd de la problemele legate 
de crearea noilor arboreți prin 
plantații sau semănături, conti. 
nuind cu problema de mecani

— Problemele de care ne 
ocupăm sînt fără îndoială 
deosebit de numeroase și de 
vaste — a început prof. Cio
rescu. Să încercăm totuși să 
spicuim cîteva din ele.

Pentru a sprijini continua 
îmbunătățire a producției, 
I.F.A. a inițiat formarea unor 
brigăzi complexe de tineri 
cercetători conduse de oameni 
de știință cu experiență. Ase
menea brigăzi activează în 
colaborare cu inginerii și teh
nicienii de Ia Uzinele „23 
August", Combinatul de cau
ciuc Jilava, Industria Bumba
cului A și B. în pianul nostru 
este prevăzut ca colaborarea 
noastră să se extindă într-un 
viitor apropiat și la alte în
treprinderi industriale și să 
sporim numărul acestor bri
găzi.

Rezultatele care au fost ob
ținute pînă acum de aceste 
brigăzi sînt deosebit de pro
mițătoare. Iată doar cîteva 
exemple.

Se știe că o problemă deo
sebit de însemnată la fabri
carea cauciucului o constituie 
măsurarea cu precizie și pe 
cale automată a grosimei ben
zilor de cauciuc. In momentul 
de față, pentru uniformizarea 
produselor, grosimea benzilor 
este corectată la calandru — 
un adevărat laminor de cau
ciuc — pe cale manuală. 
Atît aspectul cît și ca
litatea cauciucului rezultat 
prezintă deseori variații in 
uniformitate. Pentru a re
media această situație, în 
cadrul institutului nostru a 
fost proiectat un aparat ce 
va funcționa automat pe baza 
aplicării izotopilor radioactivi. 
Iată cum. Pe o parte a ben
zii de cauciuc se plasează o 
sursă de particule „beta", 
care „mătură" suprafața de 
cauciuc iar pe cealaltă parte 
un „receptor" de particule, 
constituit dintr-un contor de 
particule radioactive sau 
dintr-o cameră de ionizare. 
Ținînd seama de faptul că 
banda de cauciuc absoarbe cu 
atît mai mult din energia 
particulelor, cu cît grosimea 
ei este mai mare, receptorul 
de particule poate sesiza cele 
mai mici variații, în grosi
mea și uniformitatea benzii 
de cauciuc. După cum vedeți, 
este vorba de o adevărată... 
traducere a unor mărimi me
canice în limbajul atît de 
clar al particulelor radioacti
ve. De altfel noi și numim a- 
ceste dispozitive „traductori". 
Printr-o instalație specială 
electronică, traductoarele ac
ționează in mod automat a- 
supra calandrelor, astfel că 
produsul își menține în per
manență grosimea și calitatea 
necesară.

La Uzinele „23 August",

în laboratorul de încercarea 
rezistenței al Institutului de 
cercetări electrotehnice-Bucu- 

rești.
Foto: AGERPRES

cercetătorii noștri s-au trans
format în adevărați... vînători 
de defecte. Da, acolo urmă
rim punerea la punct a unor 
metode capabile să detecteze 
defectele interne la piese me
talice extrem de groase. A- 
ceste radiografii ale interio
rului metalelor, o problemă 
de altfel extrem de spinoasă 
șl de importantă pentru me
talurgie în general, vor fi 
obținute cu ajutorul radiații
lor X de energii foarte mari 
date de betatronul din In
stitutul nostru.

La Industria Bumbacului 
sînt urmărite între altele unele 
probleme de măsurători in 
autoclave, de control a unifor
mității grosimii firelor de 
bumbac etc.

O însemnată problemă a 
industriei o constituie calită
țile cordoanelor de sudură. 
Cum să pătrunzi într-o su
dură ? Cum s-ar putea con
stata dacă o sudură efectuată 
Ia conducte sau recipienți, va 
putea rezista la temperaturi 
și presiuni foarte mari ?
La I.F.A. a fost pusă Ia punct 

de curînd o metodă de depis
tare a defectelor din cordoa
nele de sudură cu ajutorul 
razelor gama. Din acest punct 
de vedere, razele gama sînt 
extrem de „talentate". Și se 
vorbește în prezent de „ga- 
magrafia industrială" ca de 
o tehnică cu ajutorul căreia 
devin lizibile neomogenitățile 
interne ale unor materiale. 
Institutul de Fizică Atomică 
a pus la punct metoda de 
depistare a acestor defecte, a 
livrat o serie de defectoscoa- 
Pe industriei.

Realizarea acestor aparate 
constituie o contribuție a in
stitutului nostru la rezolvarea 
problemelor de primă impor
tanță în industrie. Acest lu
cru este de altfel lesne de în
țeles dacă ținem seama 
că pînă la apariția izoto
pilor, asemenea controale nu 
erau decît greu posibile 
în condiții de șantier. în ulti
mul timp instalații de acest 
fel, extrem de scumpe, erau 
importate din străinătate. Iată 
acum și defectoscoapele noas
tre, care, în multe privințe 
sînt la același nivel cu 
cele mai bune aparate de 
acest fel produse în lume. 
Prin folosirea lor, s-a și 
putut constata o importantă 
mărire a productivității mun
cii, numărul de gamagrafii pe 
care le poate efectua o echi
pă într-un schimb este de 
cîteva ori mai mare, decît Ia 
cele mai multe aparate simi
lare.

Aplicații deosebit de inte
resante au găsit radioizotopii 
în siderurgie. Acolo se pune 
de mult timp următoarea pro
blemă fundamentală: cum 
s-ar putea controla starea de 
uzură a căptușelii refractare 
la cuptoarele înalte.

Se știe doar că un furnal 
odată pornit, lucrează fără în
trerupere. Pe de altă parte, 
este imposibil de pătruns la 
pereții propriu-ziși ai cupto
rului, acesta fiind înconjurat 
din toate părțile de instalații 
voluminoase de răcire. Pînă 
acum, se foloseau metode em-

Reactorul Institutului de Fizică Atomică 
Foto: AGERPRES

tru depistarea originii inclu
ziunilor nemetalice din oțel. 
Despre ce este vorba ?

In cursul producerii sale, 
oțelul topit parcurge distanțe 
destul de mari pe jgheaburi 
de materiale refractare. De 
aici apar deseori incluziuni 
nemetalice în oțel, particule 
extrem de mici care nu de
pășesc uneori o zecime de mi
limetru, dar care cauzează 
totuși pagube deosebit de 
mari. Cum s-ar putea stabili 
locul cu pricina, adică sursa 
de unde provin particulele 
străine ? Și aici soluția ne-a 
fost oferită de radioizotopi. 
Marcînd materialul refractar, 
se poate stabili imediat can
titatea și sursele de incluziuni 
de pe traseul de turnare. Pro
bele preliminare au și fost 
începute la Hunedoara și prin 
aplicarea acestui studiu vor 
rezulta fără îndoială economii 
importante.

Iată, foarte pe scurt, doar 
cîteva din direcțiile în care se 
dezvoltă cercetările și activi
tatea noastră pentru a spri
jini continua îmbunătățire a 
producției in cinstea glorioasei 
aniversări a partidului.

zare a muncilor la pădure și 
în fabricile de prelucrarea 
lemnului și terminînd cu pro
bleme legate de îmbunătățirea 
proceselor tehnologice de fa
bricație, finisarea produselor 
din lemn și crearea unor sor
timente noi de mobilă, ele
mente de construcții etc.

Ne vom opri doar la cîteva 
probleme pe care cercetătorii 
Institutului de cercetări fo
restiere s-au angajat să le re
zolve în cinstea aniversării 
partidului.

în lumina Directivelor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R.,

Ing G. Mureșan
candidat în științe tehnic 
director adjunct științific 
al Institutului de cercetări 

forestiere

structura patrimoniului fores
tier trebuie să se îmbunătă
țească în așa fel ca de pe un 
hectar de pădure să se obțină 
o cantitate de masă lemnoasă ■ 
cit mai mare și într-un timp 
cît mai scurt. Creșterea pro
ducției și productivității pă
durilor se poate face în spe
cial prin extinderea unor spe
cii lemnoase cu însemnate 
creșteri anuale și care dau 
masă lemnoasă aptă pentru 
lucru într-un timp mai scurt.

Cercetările anterioare pri
vind introducerea și extinde
rea speciilor repede crescă
toare au stabilit că arboretele 
de plopi, larice, duglas, sal- 
cîm și salcie dau o producție 
de masă lemnoasă la hectar 
mai mare decît speciile culti
vate în prezent. în același 
timp ele devin exploatabile la 
20—25 ani față de 80—-100 de 
ani cît este necesar pentru 
alte specii.

Cultura speciilor repede 
crescătoare reclamă dezvolta
rea muncii de cercetare în do
meniul selecției precum și în 
probleme legate de exigențele 
speciei respective față de fac
torii pedo-climatici și de po
sibilitățile de extindere a lor 
în diferite regiuni ale țării.

Pe această linie Institutul a 
stabilit criteriile de selecțio
nare a celor mai noi soiuri de 
plopi negri hibrizi, de salcie 
și de răchită. în primăvara 
acestui an, Institutul a difu
zat prin stațiunea sa speciali
zată în aceste probleme, peste 
500.000 butași de plopi selec
ționați. Prin această acțiune 
a Institutului se va asigura 
planul anual de împăduriri cu 
plopi selecționați pentru toată 
țara. în continuare cercetătorii 
Institutului lucrează la selec
ționarea a noi soiuri de plopi 
corespunzătoare condițiilor din 
țara noastră-

în al doilea rînd. Pentru a- 
sigurarea cantității de semin
țe necesare plantațiilor s-au 
studiat posibilitățile creării 
unor așa-zise plantaje de se
mințe, un fel de livezi cu ar
bori forestieri de pe care se 
recoltează semințe.

In scopul extinderii cit mai 
rapide a acestor metode de 
producere a semințelor fores
tiere, colectivul de cercetare 
și-a luat angajamentul să dea 
înainte de termen instrucțiu
nile de alegere a arborilor va
loroși (așa-numiții arbori 
plus) de pe care se iau ramu
rile pentru altoit la speciile 
de duglas, pin, stejai- roșu și 
larice.

în al treilea rînd. Nevoile 
mereu crescînde și exigențele 
sporite ale oamenilor muncii, 
ca urmare a creșterii nivelu
lui de trai, pun probleme noi 
pentru industria mobilei, atît

pe linia proiectării cît și a 
execuției. în scopul îmbună
tățirii calității mobilei, Insti
tutul a experimentat cîteva 
soluții . privind tehnologia fa
bricării și finisării mobilei. 
Astfel s-a experimentat' o nouă 
metodă de finisare . a mobilei 
prin aplicarea lacului- prin. 
turnare (spre deosebire de 
procedeul actual în care lacul 
se aplică prin stropire — 
pulverizare).

Tot, că un procedeu nou de 
finisare a mobilei, institutul 
a experimentat împreună cu 
IPROFIL „Tehnica lemnului" 
Militari, finisarea mobilei cu 
lacuri poliesterice. materiale 
noi de finisare pe bază de ră
șini sintetice poliesterice na
turale. Lacurile poliesterice 
prezintă o serie de avantaje 
față de lacul folosit obișnuit, 
atît din punct de vedere eco
nomic. cit și calitativ.

In al patrulea rînd Pe li
nia mecanizării lucrărilor fo
restiere, colectivele de cerce
tători s-au hngajat ca în cin
stea aniversării partidului să 
experimenteze înainte de ter
men o serie de utilaje desti
nate lucrărilor la pădure ca : 
tractorul UTOS eu o serie de 
amenajări în scopul extinde
rii sferei de folosire a lui în 
lucrările de pădure, cojilor 
pentru bușteni, ' dispozitive 
pentru încărcarea lemnului în 
vagoane etc., iar pentru secto
rul de industrializare se ' va 
da înainte de termen modelul 
experimental al unei linii 
automate pentru fabricarea 
panourilor de mobilă. Prin in
troducerea acestei linii auto
mate se vor realiza însemna
te economii apreciate la 25-35 
Iei pentru fiecare metru pa
trat de panou folosit la fabri
carea mobilei.

în afară de exemplele a- 
mintiie. cercetătorii Institu
tului au adus o contribuție în
semnată ia îmbunătățirea ca- 
IriSț»: produselor, fie prin rea-' 
Uzarea unor models- ’experi
mentale de mașini care per
mit obținerea unor produse 
de calitate superioară, fie prin 
îmbunătățirea procedeelor de 
fabricație.
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Din istoria luptei dintre materialism 
și idealism în biologie

Istoria biologiei 
ca și istoria tutu
ror celorlalte știin
țe, reprezintă isto
ria luptei dintre 
cele două concepții 
filozofice antago
niste — concepția 
idealistă și cea ma
terialistă.

Pornind de la 
primele teorii ma
terialiste asupra o. 
riginii și dezvoltă

rii vieții pe pă- 
mînt, prof. univ. 
V. Preda, autorul 
cărții „Din istoria 
luptei dintre mate
rialism și idealism 
în biologie" aduce 
pe rînd sub ochii 
cititorului toate e- 
tapele mai impor
tante ale luptei 
dintre materialism 
și idealism în bio
logie.

Cartea apărută 
în Colecția Socie
tății pentru Răs- 
pîndirea Științei 
și Culturii pune la 
dispoziția maselor 
largi ale tineretului 
o lucrare intere
santă cu privire la 
natura și evoluția 
lumii vii.

Ing.
N. DIACONESCU

CURÎND

NOU
Automobiie-frigidere

Uzina cehoslovacă 
„Orlicean" a început 
producția in serie a 
unor furgoane — fri
gidere calculate pen
tru o încărcătură de 
10 tone. La o tempe
ratură exterioară de 
27 grade Celsius,

conținutul frigideru
lui poate fi menținut 
Ia o temperatură de 
pînă la minus 18 
grade. Pentru furgo- 
nul — frigider a fost 
folosit un automobil 
de tip „Skoda-706". 
In timpul cit este

decuplată de auto- 
mobil, instalația fri
gorifică a furgonului 
poate fi pusă in func
țiune cu ajutorul 
unui motor cu ben
zină sau poate fi 
conectată la un mo
tor electric.

Noi experiențe Io
La Observatorul din Pul

kovo de lingă Leningrad au 
fost reluate experiențele cu 
modelarea mișcărilor la scară 
mare din Soare, începute 
acum cîteva decenii de cu
noscutul astrofizician sovie
tic Aristarh Belopolski (1854 
—1934).

Spre deosebire de experien
țele defunctului savant, cer
cetătorii din Pulkovo studia
ză aceste mișcări din Soare 
ținînd seama nu numai de

Pulkovo
forța hidrodinamică. Gama 
lucrărilor a fost lărgită pe 
baza celor mai noi realizări 
științifice, 
metodicii. Sînt studiate de a- 
semenea 
magnetice.

Intr-un viitor apropii as
tronomii din Pulkovo speră 
să obțină noi date care vor 
extinde cunoștințele despre 
proprietățile fizice ale pătu
rilor inferioare ale Soarelui.

a perfecționării

fenomenele electro-

Un nou medicament 
împotriva îmbătrînirii

Academicianul bulgar P. Ni- 
kolov a pus la punct pro
ducerea unui preparat împo
triva îmbătrînirii organismu
lui omului, denumit ..antis- 
clerol".

Nou* preparat conține vi
taminele necesare pentru ac
celerarea metabolismului și 
lecitina, o substanță necesară 
pentru arderea 
colesterinei și

completă a 
stimularea

funcțiilor circulatorii ale ini
mii și sistemului nervos. Pre
paratul conține de asemenea 
acid glutamic pentru nutriția

’eob-om nâ. obri-ntații sa
nută din
o vasodilatație cerebrală $i 
îmbunătățește nutriția creie
rului, stimulează activitatea 
musculară și intelectuală.

(Ziarele)

La 29 martie la Cap Canaveral un proiectil teleghidat „Mace- 
B" - s-a prăbușit la numai cîteva secunde după lansare.

„Nu fiți trist mister... tot rachetele noastre se întorc mai repede pe pămînt..".
. ■ Desen de GHEORGHE BUȚU

PRIMUL OM IN COSMOA

Conf. univ. ing. I. Pascaru
Institutul Politehnic — București

cereau doar confirmate prin ex
periențe identice. In trecut, cînd 
in fața constructorilor sovietici 
au fost puse probleme dificile, 
răgazul necesar între două lan
sări, în vederea rezolvării 
blemelor a trebuit să fie 
mai mare : cam 100 zile.
au fost perioadele din 1960, a- 
dică 15 mai — 19 august, 19 
ougust — 1 decembrie, și 1 de
em brie — 9 .martie 1961.

La 25 martie nu a mai fost 
evoie de răgaz, decît cel mult 
entru „finisări de reglaj". Fi- 

>ail, greutatea astronavei, asu- 
ira căreia fuseseră operate „re
dările" ajungea 4695 kg 
loar cu 5 kg., mai puțin 
a precedenta astronavă.

Apoi a cincea astronavă 
;rat pe o orbită practic identică 
cu a precedentei nave cosmice : 
aceeași înclinare față de pla
nul ecuatorului terestru și ace
lași apogeu (247 lom față de

pro- 
mult
Așa

Zborul omului în Cosmos 
este mai apropiat ca ori- 
cînd - acesta este gîndu 

care ne cuprinde citind cornu 
nicatul agenției TASS Cu privire 
la noua pagină glorioasă în 
scrisă în istoria cosmonauticii 
de către știința și tehnica sovie 
tică cu prilejul lansării 
de-a cincea astronave.

Ceea ce reține atenția, dir 
primul moment, este faptul că 
între cele două lansări a trecut 
un timp remarcabil de scurt, 
doar 15 zile. Aceasta dovedește 
că în precedenta lansare (de Ia 
9 martie) au fost obținute re- 248,8 lom) ceea ce se poate 
zultate excepționale care se obține numai dacă viteza maxi-

cele
ad ică 
decît

a in-

mă atinsă de rachetă purtătoa
re este riguros aceeași în am
bele lansări căci variații foarte 
mici ale acestei viteze produc 
variații foarte mari ale apogeu
lui orbitei.

Perigeul orbitei a scăzut, față 
de lansareo precedentă cu 5,4 
km (de la 183,5 la 178,1 km) 
ceeg ce se poate obține prin 
„reglarea*1 regimului de accele
rare a rachetei purtătoare, re
gim care va trebui asigurat in 
faza de lansare.

Varierea regimului de accele
rare poate avea o dublă impor
tanță. In cazul de față, practic, 
accelerația a fost întrucîtva spo
rită. Aceasta poate să însem
ne că viețuitoarele de pe as
tronavă nu numai că n-cu „pă
timit" ceva în timpul zborului 
de la 9 martie, în ceea ce pri
vește „creșterea aparentă" a 
greutății proprii din cauza acce
lerației (suprasarcina dinamică), 
dar, mai mult, organismele lor, 
au dovedit că puteau suporta

și o solicitare dinamică mai 
mare. Iar acest lucru a fost de
monstrat experimental la 25 
martie.

Pe de altă parte, micșorarea 
perigeului n-a fost de loc în- 
tîmplătoare, de exemplu ceva 
inerent unor astfel de lansări, 
în legătură cu aceasta, vom re
aminti că orbitele primilor trei 
sateliți sovietici ai Pămintului au 
avut același perigeu - 225 - 
226 km — ceea ce dovedește că 
este posibil ca perigeul să fie 
menținut.

Micșorarea perigeului apare 
ca o consecință a finisărilor de 
reglaj. La această altitudine 
(178 km.) frînarea astronavei 
începe să devină foarte intensă.

Declanșarea comenzii pentru 
coborîrea astronavei pe Pămînt 
de pe orbita de satelit se face 
cînd astronava se află în zona

apogeului orbitei și se îndreap
tă spre perigeu (deci spre zona 
cu atmosferă mai densă). In
trarea în funcțiune a motorului 
rachetă de frinare face ca tra
iectoria de coborîre să se în
drepte și mai mult spre stratu
rile tot mai dense ale atmosfe
rei, de sub perigeul orbitei ceea 
ce poate prezenta un deosebit 
interes pentru eficacitatea sis
temelor de frinare aerodinamică 
(palete, parașute etc.) ce sînt 
folosite în acele straturi. Numai 
dacă se asigură o concordan
ță riguroasă intre o anumită 
altitudine de zbor și funcțio
narea succesivă automată, con
form cu un anumit program, a 
diferitelor sisteme folosite pen
tru frînarea aerodinamică (după 
ce motorul de frinare gazodina- 
mică își încetează funcționarea), 
se poate determina ca astrona-

va să ajungă lin și cu mare 
precizie într-o anumită regiune 
pe sol.

Putem trage deci două con
cluzii importante in legătură cu 
problema perigeului orbitei. Pri
ma : pentru a putea străbate 
fără pericol altitudinea de 171 
km cu viteza 
de 
a 
dense ale atmosferei de-a lun
gul traiectoriei de coborîre, fără 
pericol de incendiere din cau
za încălzirii puternice ce re
zultă prin frînare aerodinamică, 
industria sovietică a trebuit să 
pună la dispoziție materiale re
fractare cu calități excepționale 
care nu numai să ferească de 
incendiere dar să facă imposi
bilă transmiterea căldurii de la 
pereții exteriori extrem de pu
ternic înfierbîntați (multe sute 
de grade) în interiorul astronu 
vei unde temperatura trebuie 
menținută normală (25 grade C) 
pentru a asigura viața normală

ceva mai mică
8 km/s, cit și pentru 

traversa straturile tot mai

pasagerilor și funcționarea < 
rectă a instalațiilor și aparate 
lor de măsură.

A doua : Faptul că astrona 
vele sovietice aterizează pe so 
și nu au nevoie de „perna a- 
mortizoare11 a valurilor oceanu 
lui pentru a reduce efectul șo
cului în momentul atingerii so
lului demonstrează atît înalta 
eficacitate a multiplelor sisteme 
de frinare folosite pe traiectoria 
de coborîre, cît și alegerea ju
dicioasă a acestei traiectorii în 
raport cu apogeul, dar mai a- 
les cu perigeul orbitei.

Cea de-a cincea astronave 
sovietică a purtat în Cosmos zec 
de ființe pe care le-a readus 
vii și sănătoase pe Pămint.

Succesul obținut dovedește ct 
pregătirile pentru trimiterea p- 
mului om in Cosmos, sint inter 
sificate. Curînd, mai reped' 
chiar decît am îndrăzni s-o pre
zicem, primul om va pătrunde 
in Cosmos.



A

In întimpinarea
aniversării partidului

Fiecare membru Duminica

a! comitetului raional
muncii 

patriotice

un activist cu răspundere
Am participat în luna ia. 

nuarie la plenara Comi
tetului raional U.T.M. 

Tecuci. S-a discutat planul de 
măsuri pentru anul acesta și 
felul în care sint pregătiți ti
nerii ce vor să devină ute
miști. Am constatat la aceas. 
tă plenară două lucruri im
portante și care merită să 
rețină atenția: profunzimea 
analizelor și participarea la 
cuvînt, cu competență și 
maturitate, a unui număr 
mare de membri ai comitetu
lui raional U.T.M. Ascultîn- 
du-i vorbind îți dădeai seama 
că fiecare cunoaște temeinic 
problemele analizate, că ni
mic din ceea ce s-a pus în 
discuție nu le este străin.

Este lesne de înțeles că lu
crul acesta a-fost posibil nu
mai datorită unei munci ante
rioare de informare a mem
brilor comitetului raional 
U.T.M. cu toate problemele de 
organizație, datorită condiții
lor care li s-au creat ca ei să 
poată studia temeinic și ope
rativ hotărîrile partidului și 
guvernului nostru, ale C.C. al 
U.T.M., ale Comitetului re
gional U.T.M., ale organelor 
locale de partid și de stat. 
Dar nu numai atît. Participa
rea activă a membrilor comi
tetului raional U.T.M. la re. 
zolvarea marilor sarcini care 
stau în fața organizației noas
tre a fost determinată în bună 
măsură de munca lor concre- 

in organizațiile 
care fac 
răspur.c. 
viață a

baza celor 
să întoc-

nal U.T.M. 
stabilite la 
mească un _ 
țit de activitate, care a fost 
apoi discutat într-o ședință a 
comitetului U.T.M. cu între
gul activ. In vederea sporirii 
contribuției tineretului la 
munca de întărire economico- 
organizatorică a G.A.C. s-au 
stabilit atunci o seamă de 
măsuri printre care : trans
portul și împrăștierea îngră
șămintelor naturale pe cîmp, 
întreținerea izlazului, plan
tarea de pomi fructiferi etc.

împreună cu comitetul 
U.T.M. ea a ajutat organiza
țiile de bază în pregătirea 
unor adunări generale în 
care s-a subliniat importanța 
fiecărei acțiuni ce urma să 
fie întreprinsă, a ajutat la or. 
ganizarea activității brigăzi
lor utemiste de muncă patrio
tică, a muncit alături de ti
neri.

Am arătat la începutul a- 
cestui articol că în luna ia-4

ca pe 
raion 

program amănun-

reducerea pre- 
și îmbunătăți- 

produselor. Și 
asemănător s-ar 

și despre 
comitetului 

La formarea 
de 

do-

Ultima duminică din luna 
martie poate fi numită pentru 
tinerii din orașul Deva și sa
tele aparținătoare ..Duminica 
muncii patriotice". In această 
zi organizațiile U.T.M. au mo
bilizat peste 800 de utemiști 
și tineri, membri ai brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică, 
pentru a-și aduce aportul lor 
la diferite acțiuni de folos ob
ștesc. Astfel, tinerii de la 
I.R.T.A. Deva și Institutul re
gional de proiectări au îngri
jit strada Plevnei din orașul 
lor amenajînd-o cu spații verzi 
și împodobind-o pe margini cu 
arbori ornamentali. Aceiași ti
neri. împreună cu tinerii mun
citori ceferiști de la Depoul 
C.F.R. Simeria au plantat 
pomi fructiferi pe marginea 
șoselei Deva-Sîntuhalm-Sînt- 
andrei. Numărul pomilor 
plantați cu această ocazie se 
ridică la 4.000 bucăți.

LAL ROMULUS

Acum în preajma aniversă
rii a 40 de ani de la înființa
rea partidului, comitetul U.T.M. 
din comuna Ccjocna din raza 
orașului Cluj, întreprinde —- 
sub îndrumarea comitetului 
comunal de partid — nume
roase acțiuni educative pen
tru ca tinerii țărani să cu
noască mai bine istoria parti
dului, lupta sa eroică. Printre 
numeroasele acțiuni organiza
te se numără și adunarea ge
nerală U.T.M. cu tema : „Pa
gini de eroism din lupta parti
dului" care a avut loc de cu
rînd. La adunare au luat par
te toți utemiștii din comună. 
Cu acest prilej profesoara 
Ioana Maxa, propagandista 
cercului politic U.T.M., le-a 
vorbit tinerilor despre lupta 
eroică duză de partid în cei 40 
de ani de existență pentru e- 
liberarea de sub jugul exploa
tării capitaliste, despre uria
șele realizări obținute de cla
sa muncitoare condusă de 
partid, despre lupta pentru

desăvîrșirea construcției so
cialismului în țara noastră. 
Vorbind despre tot ce s-a în
făptuit în țară sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, ea 
a subliniat că și comuna Co- 
jocna se dezvoltă și înflorește 
continuu. x

După adunare, tinerilor li 
s-a prezentat un diâfilm cu 
aspecte din lupta partidului în 
ilegalitate. La sfîrșit, tinerii 
au cîntat cîntecele „Să fii 
partidului oștean" și „Măreț 
pămînt al patriei iubite". ~ 

În vizită la Doftaha
Zilele trecute peste 900 de 

elevi romîni și maghiari . din 
școli medii și de 7 ani din 
orașul Cluj și comunele apar
ținătoare au vizitat Muzetil 
Doftana. Ei au văzut aici lo
cul unde în timpul regimului 
burghezo-moșieresc erau tor
turați și trăiau în condiții ne
omenești cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare, luptători 
pentru cauza întregului po
por muncitor. Cu acest prilej 
elevii au aflat că deținuții- 
comuniști în fruntea cărora se 
afla tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au transformat închisoa
rea într-o înaltă universitatexca UIU-V ...CC
de studiere a științei marxist 
leniniste, pregătindu-se să 
lupte cu forțe sporite pentru 
doborîrea burgheziei și meșie- 
rimii de la putere, perîtru

construirea socialismului în 
patria noastră.

Elevii au învățat cu acest 
prilej că tot ce se înfăptuiește 
azi în țara noastră, se da- 
torește înțelepciunii partidu
lui care conduce poporul nos
tru din victorie în victorie. 
Vizitînd muzeul, elevii și-au 
aprofundat cunoștințele de is
torie a partidului și cunoscîn- 
du-i jertfele au învățat să-1 
iubească și mai mult ca pe 
un părinte scump al tineretu
lui.

P. PALIU

Acțiuni educative
In aceste zile organizațiile 

U.T.M. din Tg. Mureș inițiază 
numeroase acțiuni . educative 
închinate aniversării a 40 de 
ani de ia înființarea Partidu
lui Comunist Romîn : întîlniri 
cu membri ai partidului, 
excursii în locuri istorice 
și în importante centre in
dustriale, conferințe și adu
nări închinate aniversării par
tidului.

Astfel, organizațiile U.T.M. 
de la I.R.A. nr. 2 și Întreprin
derea „Petofi Sandor" din Tg. 
Mureș au organizat conferințe

a 
la 
ti-

pe tema „Lupta glorioasă 
P.C.R. în anii ilegalității" 
care au participat sute de 
neri muncitori.

La T.A.P.L. Tg. Mureș, 
de tineri lucrători din comerț 
au participat de 
tîlnirea cu tov. 
holy, membru 
care le-a vorbit 
eroică a comuniștilor și ute- 
ciștilor în anii ilegalității.

La Școala elementară de 7 
ani nr. 9 din Tg. Mureș, în 
detașamentele de pionieri din 
clasele IV—VII s-au ținut ex
puneri despre viața eroilor 
clasei muncitoare.

Detașamentul din clasa a 
Vil-a C a organizat apoi un 
concurs despre viața și activi
tatea eroilor comuniști la care 
au participat toți. pionierii.

Se organizează și numeroa
se excursii. De curînd 34 stu- 
denți de la Institutul pedago
gic de 3 ani din Tg. Mureș au 
plecat într-o excursie în 
cursul căreia au vizitat Com
binatul de industrializare a 
lemnului de la Gălăuțaș, Fa
brica de lapte praf de la Re- 
metea. Hidrocentrala V. I. Le
nin și lacul de acumulare de 
la Bicaz.
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curînd la în- 
Fekhete Mi- 
de partid, 

despre lupta

N. ȘTEFAN

tă, practică, 
de bază U.T.M. din 
parte, ori de care 
pentru aplicarea in 
măsurilor stabilite.

Dar să luăm lucrurile pe 
rînd. In raionul Tecuci s.a 
încetățenit obiceiul ca mem
brii comitetului raional U.T.M. 
să treacă odată sau chiar 
de mai multe ori pe lună pe 

pentru a 
tot ceea 
in mun- 

Cu a-

la sediul raio 
lua cunoștință 
ce a survenit 
ca de organ 
cest prilej ei <
cu documente noi, își fac con
specte, se sfătuiesc cu secre
tarii comitetului raional U.T.M. 
asupra celor mai bune mijloa
ce de aplicare în viață a noi
lor hotărîri apărute. Directi
vele C.C. al P.M.R. cu privire 
Ia criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea a- 
niversării a 40 de ani de la 
înființarea P.C.R.. au fost te
meinic studiate de toți mem
brii comitetului raxmal U.T.M. 
Pe această bază ei au putut 
să țină expuneri în fața tine
rilor, au putut ajuta organi
zațiile U.T.M. în întocmirea 
unor planuri de acțiune con
crete, care să concentreze for
țele organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. în direcția întăririi 
econcmico-organizatorice a 
gospodăriilor colective iar din 
întreprinderi pentru îmbună
tățirea permanentă a calității 
produselor și reducerea prețu
lui de cost.

Să luăm în această pri
vință cîteva exemple. Natalia 
Mihalache din comuna Cu
dalbi a luat parte activă atit 
la stabilirea planului econo
mic pe anul acesta cît și la 
întocmirea programului de 
activitate al organizațiilor 
U.T.M. în cinstea aniversării 
partidului. întoarsă în comună 
ea a ajutat comitetul comu-

Să învățării 
de la cei 
mai buni
onsfătuirea organizată

l orășe- 
Baia 

Mare cu responsabilii bri
găzilor de producție ale 
tineretului, la care a invi
tat tehnicieni șj ingineri 
din toate întreprinderile 
orașului a avut ca scop or
ganizarea unui larg schimbi 
de experiență, extinderea 
metodelor bune de muncă. 
Participanții la consfătuire 
au discutat pe larg despre 

I sarcinile care le stau în 
față, ridicarea calității pro- 

I duselor și realizarea unor 
! importante economii. In 
■ cadrul consfătuirii tov. Tă
tar Victor, responsabilul 

i brigăzii de tineret nr. 1 de
la secția convertizoare a 
uzinelor „1 Mai“ a chemat 
la întrecere toate brigăzile 
din orașul Baia Mare 
tru ridicarea calității 
duselor.

în fotografie Tătar 
tor de la „1 Mai11 Fer'neziu, 
împreună cu Tudor I. Tu
dor de la Exploatarea mi
nieră „Iosza Bella11 Baia 
Sprie, Vasile Barbu de la 
Uzinele chimice metalur- 

I gice „Gheorghe Gheorghiu- 
î Dej“ Nagy Francisc șj alții 
împărtășindu-și din. expe
riența lor în conducerea 
brigăzilor de producție ale 
lineretului.

Consfătuirea oig 
de Comitetul 
nesc U.T.M.

I

Bi-

ocu-

♦

Vl. V.

acest Iu- 
mereu de 

expli-

se
vederea intrării
U.T.M. a ținut

o| or- 
noastre, 

U.T.M. 
aplica- 

partidu-

i se 
intre 

în- 
profund 
stătuta- 

înțeleagă 
cerințele 
față de

secția textil 
bul C de la 
de 
din Săvinești, a pri
mit in rîndurile sale
10 tinere fete.
roul organizației de 
bază, cele mai bune 
utemiste, s-au 
pat cu atenție de 
pregătirea lor poli-

Vreau să intru in ILJRM

mă ți de 
cru. Stînd 
vorbă cu ea, 
cîndu-i scopul orga
nizației noastre, sar
cinile membrilor săi, 

atenția 
în 
se 

ute-

n anul aces
ta, organiza
ția U.T.M. din 

schim- 
uzina 

fibre sintetice

Din experiența 
Comitetului raional 

U.T.M. Tecuci

nuarie plenara comitetului 
raional U.T.M. a analizat și 
felul în care sint ajutați ti
nerii să se pregătească pen
tru a deveni utemiști. Plena
ra a făcut atunci o seamă ce 
recomandări organizaților de 
bază U.T.M. întors in comu
nă Dinu TI ie membra al co
mitetului raional U.T.M.. a 
discutat cu Chirculiță State, 
secretarul comitetului U.T.M. 
ri n comuna Munteni și îm
preună au ajuns la concluzia 
ca această problemă să fie a- 
nalizată și într-o ședință a co. 
miteralui comunal. înarmat 
cu cerci uz; ile plenarei comi
tetului raional U.T.M- to
varășul Dinu a putut sugera 
comitetului comunal măsurile 
cele mai bune care pot fi 
luate pentru îmbunătățirea 
muncii de educare a tineri
lor ce vor să devină utemiști.

Dar ajutorul tovarășului 
Dinu nu s-a oprit la jumăta
tea drumului. In afară de 
faptul că și el personal s.a 
preocupat de pregătirea tine
rilor ce vor să devină ute
miști. a dat ajutor și la pre
gătirea unora dintre adunările 
generale U.T.M.. stabilite în 
ședința comitetului comunal 
U.TiM.

Să mai luăm in această pri
vință încă un exemplu. La 
Fabrica de spirt din comuna 
Ghidigeni muncește și Baltag 
Elena, membră a comitetului 
raional U.T.M. Din studierea 
ultimelor documente de partid 
si din discuțiile avute cu se-

cretarii comitetului raional 
U.T.M. ea și-a dat seama că 
organizația din care face 
parte trebuie mai mult ajuta
tă pentru a se concentra în 
direcția mobilizării tineretului 
la munca de îmbunătățire a 
calității produselor și redu
cerea prețului de cost. Cunos- 
cînd bine ce trebuie făcut 
a trecut la treabă. împreună 
cu comitetul U.T.M. a orien
tat activitatea P.U.C. spre a- 
ceastă problemă, a ajutat 
practic la pregătirea și des
fășurarea unor adunări gene
rale U.T.M. în care s-a dis
cutat despre 
țului de cost 
rea calității 
într-un mod
mai putea vorbi 
alți membri ai 
raional U.T.M. 
și dezvoltarea spiritului 
răspundere de care dau
vadă majoritatea membrilor 
Comitetului raional U.T.M. 
Tecuci a contribuit și faptul 
că aproape nu a existat ple
nară a < 
U.T.M. în 
membri ai 
raporteze 
care ajută 
care fac i 
viață 
raional.

Deși la Comitetul raional 
U.T.M. Tecuci există o bună 
experiență în direcția atra
gerii majorității membrilor 
cotn-terriu: raional la rezol
varea sarcinilor, totuși și aici 
se mai manifestă unele nea
junsuri. Astfel mai sint unii 
membri ai comitetului raio
nal ca de pildă Maria Ifrim 
de la G-A.C. „9 Mai“ Barcea, 
Virginia Magdaliniș din co
muna Priponești, Adela Pinti- 
lie din Gohor, care desfă
șoară încă o slabă activitate 
în organizațiile din care fac 
parte. De această inactivitate 
a lor, se fac vinovați în pri
mul rînd secretarii comitetu
lui raional, care nu le-au a- 
jutat și antrenat suficient în 
muncă, care n-au sugerat co
mitetului raional să analizeze 
activitatea lor și să le tragă 
la răspundere pentru neîn- 
deplinirea sarcinilor. De ase
menea secretarii comitetului 
raional U.T.M. ar putea să 
discute mai mult cu mem
brii comitetului raional 
deplasările care le fac, 
antreneze alături de ei 
îmbunătățirea muncii organi
zației U.T.M. respective Ace
ste lipsuri vor trebui reme- 

mult 
con- 
folo-

comitetului raional 
care doi sau trei 

I comitetului să nu 
asupra felului în 

organizațiile din 
parte să aplice în 

hotărîrile comitetului

diate. Am insistat mai 
asupra experienței bune 
siderind că ea poate fi 
sitoare și altor comitete 
ionale U.T.M.

IOAN BEJAN 
secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Galați

Doftono : de strajă la mor- 
mintul eroilor clasei noastre 

muncitoare.

Foto : V. CONSTANTiNESCU

pen- 
pro-

Vic-

V. MOINEAGU

Vin. Dacă îți spun eu, ie rog să 
mă crezi. Eu hu mint.
Pancu îl privi zîmbind și 

bătu amical pe umăr :
— Bine. Iliuță. Te cred. rAm să te 

aștept. Numai să te grăbești. Vreau 
să terminăm mai repede în seara asta.

Iliuță dădu bice cailor și căruța o 
porni în viteză pe străzile Codlei. 
Stătea în picioare, mîndru, cu că
ciula ușor trasă pe sprîncene, cu* o 
mînă pe hățuri iar cu cealaltă vîrîtă 
sub curea, într-o poză de bărbătească 
nepăsare. Avea atunci 20 de ați ne
împliniți. Ochii aprinși și jucăuși, 
veșnic cercetători îți prezentau un 
om însetat de a cunoaște. De altfel, 
această trăsătură a băiatului l-a de
terminat pe Pancu să se ocupe per
sonal de el, cînd la cîteva zile, după 
ce a intrat în gospodăria colectivă, 
s-a prezentat și i-a spus:

— Vreau să intru în U.T.M.
La lucrul acesta Iliuță se gîndise 

de mult. Pancu îl ascultă puțin in
trigat de aparenta nepăsare a băia
tului și îi puse întrebarea firească în 
astfel de împrejurări:

—• De ce vrei să intri în U.T.M. ?
Iliuță tresări. Se uită la fața se

rioasă a lui Pancu și ridică nedume
rit din umeri.

— Vreau și gata. Asta nu ajunge 2
— Nu.

îl

Iliuță trase un scaun și se așeză în 
fața lui Pancu.
- Și ce trebuie să știu, nene Pan- 

' cule ?
— De ce vrei să intri în U.T.M. 

Pentru asta trebuie să știi ce este 
U.T.M,/ ce țel are, ce drepturi și 
îndatoriri au membrii organizației 
noastre...

— Și cum să aflu toate cite mi-ai 
spus, tovarășe Pancu ?

— Să studiezi Statutul U.T.M.
Și Pancu îi oferi cărticica.
Trecură cîteva zile. Se însera. Pancu 

e îndrepta spre casă cînd din urmă 
l ajunse o căruță. Era Iliuță.

— Urcă. Te duc eu acasă.
Și Iliuță îi făcu loc pe capră lingă 

d. Slăbi hățurile, lăsă caii la pas și 
scoțînd Statutul U.T.M. din buzunar 
spuse :

— Deschide și întreabă-mă. îl știu 
pe dinafară.

Pe Pancu îl înecă un hohot de rîs. 
Dar se stăpîni. îi plăcu jocul și îl 
încercă :

— La capitolul I ?
Și Iliuță răspunse ca la carte, res- 

pectind cu sfințenie punctul și vir
gula. La fel și la celelalte capitole. 
Atunci Pancu îl întrebă pe sărite, 
apoi pe pagini. Răspunsuri exacte, 
fără nici o greșeală. La sfîrșit Pancu 
zîmbi:

Preocupare pentru pregătirea 
viitorilor utemiști

De tinăra Corne
lia Luca s-a ocupat 
utemista Ecaterina 
Cojocaru. Ea a aju
tat-o să studieze și 
să-și însușească Sta
tutul U.T.M., să în
țeleagă caracterul 
revoluționar 
ganizației 
faptul că 
luptă pentru 
rea politicii 
lui de desăvîrșire a 
construcției socia
liste în patria noa
stră. Demonstrindu-i 
că organizația cere 
fiecărui membru al 
său să fie un bun

muncitor în produc
ție, pentru a-și 
putea aduce un a- 
port însemnat ia în
deplinirea sarcinilor 
trasate de partid, a 
convins-o să urmeze 
cursul de calificare. 
Gînd s-a prezentat 
în fața adunării ge
nerale care a luat 
în discuție cererea 
sa de primire în 
U.T.M., Cornelia Luca 
era de acum o bună 
operatoare textilistă.

Cînd a cerut să 
intre în U.T.M. Ma
ria Adam, în afara 
faptului că nu Știa 
prea bine rolul și 
sarcinile organiza
ției noastre, era cu
noscută în toată 
secția ca o fată cer
tăreață, lipsită de 
respect față de cei 
din jur. Utemiste Ma
ria Șerba.n — orga
nizatoare de grupă 
- care a primit sar
cina să o ajute să 

pregătească în 
în

sea

atrăgîndu-i 
asupra felului 
care trebuie să 
comporte un 
mist, ea a reușit să 
o schimbe. Aduna
rea care a discutat 
Cererea ei de primi
re în U.T.M, a apre
ciat faptul că și-a 
însușit prevederile 
statutului și încă 
înainte de a deveni 
u tem istă și-a schim
bat comportarea fa
ță de tovarăși. Or
ganizația de bază 
U.T.M. de aici aju
tă pe tinerii ce 
pregătesc să i 
în U.T.M. să-și 
sușească 
prevederile 
lui să 
care sint 
organizației 
membrii săi.

A

înmînarea
carnetului 1/J.M. - 
un moment educativ
In organizațiile U.T.M. 

din raionul Tg. Mureș
sint primiți în U.T.M., 

în fiecare lună, sute de noi 
membri din rîndurile celor 
mai buni și harnici tineri ță
rani muncitori. Acest eveni
ment, înmînarea carnetelor, 
are o semnificație deosebită 
nu numai pentru noii ute
miști ci și pentru secretarii și 
membrii biroului comitetu
lui raional U.T.M. Ei 
astfel posibilitatea să-i 
noască îndeaproape pe 
utemiști. să le dea sfaturi și 
îndrumări cu privire la acti
vitatea lor în viitor, să su
gereze organizațiilor U.T.M. 
cele mai bune măsuri pentru 
educarea politică, ideologică și 
culturală a noilor utemiști.

Tovarășa Iozsef Magdalena, 
secretar al Comitetului raio
nal Tg. Mureș, a lumi
nat de curînd în comuna 
Band carnete la 10 noi mem
bri ai U.T.M. Ea a stat de 
vorbă cu fiecare dintre aceștia 
și a aflat multe lucruri intere
sante.

Utemistul Incze Iozsef, de 
pildă, i-a adus la cunoștință 
că a făcut cerere de intrare 
în gospodăria colectivă. Ute
mistul Szabo Arpad, primit și 
el de curînd în U.T.M., i-a po
vestit cum s-a pregătit să-și 
lămurească 
înscrie 
lectivă 
înscris _
bTți'cartea“. Lucruri interesam 
te a aflat tov. Iozsef și de la 
ceilalți utemiști. Mulți au po
vestit cu emoție despre întîL 
nirea organizată de comitetul 
comunal U.T.M. din Band cu 
comunistul Laszlo Gyula, care 
le-a vorbit despre lupta eroică 
a P.C.R. în anii grei ai ilegali
tății. Tov. Iozsef și-a putut da 
seama, în urma acestor discul 
ții, că majoritatea noilor mem
bri cunosc Statutul U.T.M., că 
se străduiesc să-și îndeplinea
scă bine și la timp sarcinile 
încredințate.

Apoi, la sediul comitetului 
U.T.M. tov. Iozsef Magdalena 
a înmînat pe rînd carnetele de 
membri ai U.T.M. noilor ute
miști. Ea. a folosit acest pri
lej pentru a le vorbi desprei 
sarcinile trasate de partid or
ganizației noastre, despre cin-1 
stea și răspunderea pe care o 
implică calitatea de membru 
al U.T.M.

înmînări de carnete intr-un 
cadru solemn au avut loc și 
în alte comune din raionul 
Tg. Mureș.

In ultima vreme s-au orgă- 
nizat — mai ales pentru ute- 
miștii din comunele din apro
pierea orașului, înmînări de 
carnete chiar la Tg. Mureș, 
la sediul comitetului raional 
U.T.M. Astfel, de curînd cî- 
țiva utemiști din Corunca,
Iedu, Ernei și din alte sate au

au 
cu- 

noii

în 
Și 

la

părinții să 
gospodăria 
că recent 
concursul

se 
co
s-a 

»,Iu«

participat împreună la festivi
tatea înmînării carnetelor 
U.T.M. Membrii biroului raio
nal au stat de vorbă cu fiecare 
din noii utemiști. Apoi ei au 
fost invitați în sala de festi
vități. După ce le-a vorbit 
despre caracterul revoluționar 
al organizației noastre, despre 
drepturile și îndatoririle ute- 
miștilor, despre sarcinile tra
sate de partid Uniunii Tinere
tului Muncitor, primul secre
tar al comitetului raional 
U.T.M. le-a înmînat, în fața 
drapelului roșu al organizației 
raionale U.T.M., carnetele de 
membri ai U.T.M. Acesta a 
fost intr-adevăr un moment 
solemn.

Din păcate lucrurile nu s-au 
petrecut întotdeauna așa. 
Uneori secretarii și membrii 
biroului raional, urmărind să 
înmîneze cit mai multe car
nete au pierdut din . vedere 
rolul educativ al momentului 
înmînării carnetelor noilor 
membri ai organizației. Au 
fost cazuri cînd pentru înmî
narea a unuia sau două carne
te, secretarii comitetului raio
nal s-au deplasat dintr-un sat 
în altul înmînînd acest im
portant document în împreju
rări cu totul necorespunză
toare — de multe ori chiar 
acasă la tineri. Din cauza 
•„navetei11 dintr-un sat în altuls 
secretarii comitetului raionali 
membrii biroului nu aveau po
sibilitatea să stea de vorbă a- 
mănunțit cu noii 
organizației, să se 
de activitatea lor, 
rea lor politică.

După cum arată însăși ex
periența Comitetului raional 
U.T.M. Tg. Mureș, este mult 
mai bine ca înmînarea carne
telor să se facă la sediul co
mitetului raional, în fața dra
pelului organizației raionale, 
sau pe centrul de comună 
unde să fie invitați noii ute
miști din toate organizațiile 
de bază din comună care ur
mează să primească carnetele 
U.T.M.

înmînarea carnetelor la se
diul comitetului raional 
U.T.M. sau pe centru de co
mună va da prilejul secretari
lor și membrilor biroului co
mitetului raional să-i cunoas
că mai bine pe aceștia, să se 
intereseze de activitatea lor, să 
dea îndrumări mai concrete 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din car® fac parte, cu privire 
la educarea noilor membri ai 
organizației.

Organizîndu-se astfel, so
lemnitatea înmînării carnete- 
lor U.T.M. va avea un carac
ter cu adevărat educativ, con. 
stituind pentru noii utemiști 
un moment de neuitat în via-

membri ai 
intereseze 

de pregăti-

— M.ai dat gata, băiete !
Iliuță îl privi mîndru. Sta din 

în picioare în căruță cu mîna pe hă
țuri și cu alta vîrită sub curea. Toată 
atitudinea lui spunea : „Ce, credeai că 
nu pot să învăț ? Te joci cu mine 
Pancu îi luă hățurile din mînă și în
toarse căruța spre gospodărie. Gluma 
trecuse. Treaba era serioasă. Iliuță 
învățase Statutul ca un papagal. La 
gospodărie intrară într-o încăpere și 
Pancu fixîndu-l pe Iliuță îl întrebă 
cu toată seriozitatea :

— Spune, măi băiete, ce ai înțeles 
tu din tot ce ai citit ?

— întreabă-mă încă odată, pe pa
gini, pe capitole, cum dorești... Știu 
tot.
- Dar știi ce înseamnă să lupți pen

tru aplicarea politicii partidului la 
noi în gospodărie 2

Iliuță îl privi surprins. Simțea din 
tonul lui Pancu că ceva nu este bine, 
dar ce, nu își dădea seama.

— Păi am intrat în gospodărie., 
muncesc... Tata, știi, este în consiliu...

— Bine, dar tu, tu ce trebuie să 
faci ca utemist pentru a aplica la noi 
în gospodărie politica partidului ? A- 
dică pentru a face gospodăria noastră 
și mai bogată ?

Iliuță simplifică lucrurile:
— Ce trebuie să mai citesc ?

nou
— In primul rînd Statutul U.T.M., 

îi spuse Pancu.
Băiatul a rămas surprins. Se supără 

și dădu să plece. Pancu îl apucă de 
mînă și îl așeză pe scaun.

— Hai să citim împreună și tot îm
preună să ne gîndim la tot ce vrea să 
spună aici. „U.T.M. este organizația 
revoluționară de tineret din Republi
ca Populară Romînă...". Și Pancu, pu- 
nînd Statutul de-o parte îi povesti 
lui Iliuță despre U.T.M., despre ma
rile acțiuni întreprinse de organiza
ție la chemarea partidului; îi vorbi 
despre figurile luminoase ale uteciș- 
tilor... In noaptea aceea într-o cămă
ruță de la gospodăria colectivă, lumi
na s-a stins tîrziu de tot. Au urmat 
apoi mai multe nopți asemănătoare.

Acum, cînd s-au întîlnit în fața gos
podăriei și au stabilit să se vadă din 
nou, seara, urmau să discute ce în
seamnă să-ți iubești colectiva, să lupți 
pentru înflorirea ei. Spre seară însă, 
s-a întîmplat un lucru care pe 
Pancu l-a supărat foarte mult. Iliuță 
intră voios ca de obicei, se așeză pe 
scaun și spuse:

— în seara aceasta vorbesc eu, 
nene Pancule. Știu. Trebuie să fiu 
fruntaș în muncă, să lucrez conștiin
cios, să fac lucrări numai de bună 
calitate...

Pancu îl întrerupse. Fierbea.

—• Nu-ți este rușine să spui una și 
să te porți altfel ?,

Iliuță tresări și își puse capul în 
pămînt. Nu sări în sus ca de obicei. 
Nu plecă. Era roșu și bărbia îi tre
mura.

— Știu că am greșit. Am plecat de 
pe tarla să-i car lui ăla o căruță de 
piatră pentru 10 lei. Uite-i. Și întinse 
mîna spre Pancu. Mi-e rușine, își ri
dică privirea și se uită adine în ochii 
iui Pancu.

— Crede-mă, mi-e rușine. Așa ceva 
n-o să se mai întimple cu mine...

P. S. — Secretarul comitetului 
U.T.M. l-a crezu” pe Ilie (Iliuță) Co- 
conete. Tocmai de aceea s-a ocupat 
în continuare de el. L-a invitat la 
unele adunări generale, să vadă cum 
judecă și cum se comportă utemiștii, 
La antrenat la unele acțiuni între
prinse de organizația U.T.M. Felul în 
care s-a comportat el după această 
întîmplare i-a determinat pe ute
miști să-i acorde încrederea și să-l 
primească în rîndurile U.T.M. Coco- 
nete Ilie a devenit utemist și mun
cește cu multă dragoste și inițiativă 
în organizația de bază U.T.M. de la 
G.A.C. Codlea. în gospodărie se nu
mără astăzi printre fruntași. Numai 
anul trecut a făcut singur 482 zile- 
muncă.

ȘT NECANIȚCHI

Tovarășa Maria Popescu - se
cretara organizației U.T.M. din 
secția contori a Uzinelor „Gri- 

Preoteasa" - se intere- 
de rezultatele pe car©

P. ISPAS

gore
sează
le obțin utemiștii în orcducție»

Foto : N. STELORIAN J



Sprijinul trebuie acordat 
permanent și multilateral

Pe urmele materialelor publicate

ăl 
direct 
în ul- 
„Wil- 

o am-

Avîntul spre învățătură 
tinerilor care lucrează 
în producție, a căpătat 
timii ani și la Uzinele 
helm Pieck" din Brăila 
ploare tot mai mare.

Articolul „Sprijin perma
nent muncitorilor-elevi" a- 
părut în ziarul „Scînteia tine
retului" nr. 3566 menționînd 
o seamă de succese obținute 
la Uzinele „Wilhelm Pieck" 
din Brăila în acest domeniu, 
scotea totodată la iveală și u- 
nele deficiențe. La școala me
die serală a uzinei se înregis
trau încă multe absențe nemo
tivate, iar unii elevi obțineau 
note slabe. Alți elevi erau re
ținuți peste program la diver
se activități- Localul școlii era 
prost gospodărit. Aparatajul 
pentru experiențele de fizică 
și chimie era incomplet. Unele 
organizații U.T.M. nu purtau 
discuții in legătură cu acei 
care absentau nemotivat sau 
întîrziau la ore, care nu acor
dau atenția cuvenită învățătu
rii. Comitetul U.T.M. al uzinei 
n-a analizat situația la învă
țătură a tinerilor muncitori- 
elevi și nu a luat măsurile 
necesare pentru îmbunătăți
rea muncii în acest domeniu.

De la apariția acestui arti
col au trecut cîteva luni. în a- 
cest semestru școlar mulți 
dintre cei 381 elevi înscriși lă 
școala1 medie serală de pe lin
gă uzinele „Wilhelm Pieck" 
din Brăila și-au însușit cuno
ștințe bogate. Unii dintre ei, 
fruntași în producție, s-au do
vedit fruntași și la învățătură. 
Utemiștii Manea Ion (lăcătuș- 
sculărie), Rușeț Ionel (electri
cian-energetic șef), Coconcea 
Petre (frezor-energetic șef), 
Cazacu Anton (frezor-mecani- 
că grea) și mulți alții, obțin 
note bune, sînt disciplinați și 
au o frecvență foarte bună.

în urma măsurilor luata 
după apariția articolului „Spri
jin permanent muncitorilor- 
elevi" au luat ființă în unele 
clase cercuri de meditații (în 
special la matematică și fizică) 
care s-au dovedit foarte utile 
ținîndu-se seama că mulți ti
neri au reluat învățătura după 
mulți ani de întrerupere.

înțelegind mai bine răspun
derea care revine organizații
lor U.T.M. de a sădi în rîndu- 
rile tinerilor muncitori-elevi 
mîndria de a reprezenta cu 
cinste în școală colectivul d® 
muncitori care i-a trimis să 
învețe, fiecare organizație 
U.T.M. a desemnat cite un 
membru al biroului care să 
țină în permanență legătura cu 
școala și să informeze săptă- 
minai asupra felului in care 
se prezintă tinerii muncitori 
la școală.

Deși au fost obținute multe 
rezultate, din păcate nu s-a 
înțeles încă de către toți fac
torii răspunzători în uzină de 
bunul mers al invățămințului 
seral, că atîta vreme cît elevii- 
muncitori vor fi reținuți peste 
program la diverse activități, 
ei nu vor putea să-și ducă în 
bune condiții activitatea lor 
școlară. Hotărîrile luate în le
gătură cu învățămîntul seral 
nu pot fi. încălcate în nici un 
fel. Și în prezent, unii mun
citori-elevi sînt reținuți peste 
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echipa 
repre- 
iar la

vor evolua 
cum este 
Kuo-tuan, 
Lan-sun,
CeJtun, 
european
campionul mondial Ferenc Sido, 
Foldi, Pignitzki. Locuri fruntașe

jucători cunoscuți 
campionul lumii Iun 

Van Ciuan-iao, Ciu 
Ciuan Cea-fu,. Ciun 

Su In-șin, campionul 
Zoltan Berczik, vice-

Aspecte de la finalele campio
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de 
hai 
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de

O inițiativă aplaudată : întreceri de atletism în pauzele cuplajelor bucureștene, Ea va con
tribui și mai mult la cunoașterea și dezvoltarea atletismului dacă va .fi extinsă în toate oră

șele țării, pe toate stadioanele care găzduiesc întreceri de fotbal.

republicane școlare 
gimnastică. Elevul Petre Mi- 
din clasa Vl-a a Școlii me- 
nr. 35 din București în vîrstă 
12 ani executînd exercițiu 

la paralele.

Foto : AGERPRES

(1959) : Ogimura,

program la diverse activități. 
Iată, de pildă, la secția meca
nică, nu de mult, într-o sin
gură săptămînă 15 tineri au 
fost reținuți pentru diverse 
„treburi" tocmai în orele cînd 
trebuiau să meargă la școală. 
Este de asemenea cunoscută 
hotărîrea luată în uzină prin 
care tinerii care învață la se
ral nu pot fi repartizați în 
schimburile care coincid cu o- 
rele lor de curs. Este cunos
cută această hotărîre dar nu 
și respectată peste tot. La sec
ția rotărie, tînărul strungar 
Popa Mircea din clasa a IX-a 
a lucrat cîteva zile în schim
bul doi, exact în orele cînd a- 
vea școală, ca și Găgeanu 
Sandu de la forjă, ca și Stîn- 
gaciu Ștefan de la oțelărie. Și 
această listă din păcate, s ar 
mai putea continua.

Mai sînt maiștri printre 
care și Nicolae Tudor de la 
oțelărie care rețin pe tineri 
tocmai în orele lor de curs.

Conducerea uzinei, care a 
înțeles să îmbogățească apara- 
tajul pentru laboratorul de fi
zică și chimie și care a luat 
unele măsuri pentru gospodă
rirea localului trebuia să ve
gheze cu grijă, împreună cu 
organizațiile U.T.M. și ceie 
Sindicale și la respectarea pro
priilor hotărîri privind buna 
desfășurare a invățămințului 
seral și să nu admită sub nici 
un motiv și de către nimeni, 
reținerea elevilor de la orele 
de cursuri.

Comitetul U.T.M. (secretar. 
Gheorghe Aurel) trebuie să-și 
îndrepte în prezent, în special, 
în acest sens atenția. Sînt 
bune măsurile luate pînă a- 
cum. Dar 
trebuie 
în care 
mîntul 
cauzele 
în acest domeniu și să propu
nă luarea de măsuri eficiente

comitetul U.T.M. 
să urmărească felul 
se desfășoară învăță- 
seral, să descopere 

care produc greutăți

I. ISAIIA

Lo biblioteca volantă din secția bobinaj transformatori a uzinelor „Elsctroputere" din Craiova 
au sosit cărți noi.

Din doi în doi ani, lu-mea 
tenisului de masă așteap
tă cu o vie nerăbdare în

trecerea celor mai bune „pa
lete" de pe glob pentru efesem- 
harea celor șapte deținători ai 
titlurilor mondiale : echipe băr
bați (Cupa Swaythling), echipe 
femei (Cupa Corbillon), 
■bărbați, simpl-u femei, 
bărbați, dublu femei și 
mixt. Anul acesta, pentru 
oară in istoria acestei

simplu 
dublu 
dublu 
prima 

impor
tante competiții, campionatele 
vor avea loc la Pekin.

La marea întrecere - care se 
va desfășura între 5 și 14 apri
lie - vor fi prezenți 234 concu. 
renți d-in care 139 jucători, re- 
prezent: rd 32 de țări din Euro
pa, Asia. Australia, Africa și A- 
merica de Sud. Țara gazdă va 
alinia 32 de jucători și tot ati- 
tea jucătoare.

Pentru cucerirea „Cupei Sway, 
thling" se vor intîlni 28 de echi
pe împărțite in trei serii. Deți
nătoarea de acum doi ani a 
trofeului, reprezentativa Japo
niei, este prezentă și la Pekrn cu 
aceeași formație de bază de la 
Dortmund ~’
Murakami, Hoshino, va avea de 
făcut față unui 
din partea echipelor R. P. Chi
neze și R. P. Ungare în care

LISABONA 30 (Agerpres) _ —
Joi a început în mai multe o- 

rașe din Portugalia turneul . in
ternațional de fotbal U.E.F.A., 
rezervat echipelor reprezentative 
de j-unlarî. Selecționata R. P. 
Romîne, care face parte din gru
pa D a susținut primul său meci 
în orașul Porto cu reprezentati
va Olandei pe care a învins-o cu 
3—1 (2—1). In primul sfert de 
oră jbcuil a fost echilibrat, apoi 
blămidezii reușesc să deschidă 
scorul în minutul 18 prin centru! . 
atacant Gra-as. Riposta fotbaliș
tilor rOrnîni este promptă și în 
minutul 20 interul dreapta Fră- 
ți'lă reușește să egaleze în uiroa 
unei frumoase combinații a trip
letei. Inițiativa aparține în con. 
ținu are fechîpei romiîine care ma
jorează scorul prin Selymessi, în 
minutul 24.

După pauză olandezii contra-

Informație
în scopul satisfacerii nevoi

lor populației, legate de plă
țile mărunte pentru mărfuri 
și servicii, începînd din ziua 
de 1 aprilie 196,1 se va pune 
în circulație o monedă meta
lică divizionară de 15 bani.

Pe față, moneda are inscrip
ția de „15 BANI", iar în jurul 
acestei inscripții și paralel cu 
chenarul monedei, frunze de 
lauri. Pe cealaltă parte, mo
neda are în centru stema țării 
înconjurată de inscripția „Re
publica Populară Romînă“; în 
partea de jos, este imprimat 
anul fabricației.

O delegație a U.A.S.R, 
a plecat spre Franța

Joi a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Franța, de
legația U.A.S.R. formată din 
tovarășii : Ștefan Andrei,
membru al Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R. și Vasile 
Vlad, reprezentantul U.A.S.R. 
la Uniunea Internațională a 
Studenților, care va participa 
la cel de-al 50-lea Congres al 
Uniunii Naționale a studenți
lor francezi.

(Agerpres)

Din partea
R. D. Germane

în urma încetării din viață 
tovarășului Heinrich Rau, 

Politic 
al 

din 
al 

mi-

a 
membru al .Biroului 
al Comitetului Central 
Partidului Socialist Unit 
Germania, . vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri și 
nistru al Comerțului Exterior 
și Intergerman al Republicii 
Democrate Germane, Amba
sada Republicii Democrate 
Germane a primit nenumă
rate scrisori de condoleanțe

Campionatele mondiale
de tenis de masă

pot Ocupa și formațiile Suediei 
(Larsson, Melstrom, Alser) și 
R. P. Romine (Negulescu, Cobîr- 
zan, Rethi, Covaci).

O dispută interesantă va o- 
feri fără îndoială și lupta pen
tru cîștigarea „Cupei Corbillon", 
la care vor lua parte 22 de se
lecționate, de asemenea repar
tizate in trei grupe. Se pare că 
și de data aceasta tot Japonia 
are cele mai mari șanse prin 
primele ei jucătoare, campioana 
mondială Matsuzaki și campi
oana actuală a țării Itoh (la- 
maizumi), fosta campioană a

atacă periculos dar apărarea e- 
chipei romîne este în formă, Tnce- 
pînd din minatul 60 tinerii ju
cători rom'ni doming insistent și 
cu 6 minute înainte de sîîrșitul 
meciului Frățilă marchează un 
nou gol pecetluind scorul final 
la 3—1 în favoarea echipei R.P.R.

Iată formația pe care a ali- 
niatto echipa R.P.R.: Andrei, Vul- 
peanu, Hălmăgeanu. Mlndoiu, 
Pojoni P.așca,nu. Adam. Frățilă, 
Gane, Tomeș, Selymessi.

Tot în cadrul grupei D, R. F. 
Germană întrecut Belgia cu 
4—0 (1—0). Alte rezultate: Tur
cia—Austria 6—3 (3—2)’: Portu
galia—Italia 0—O ; R. P. Polo
nă—Franța 4—1 (2—0).

Duminică la Lisabona 
R. P. Romîne. va î.nitîîhi 
zentativa R. F. Germane,
4 aprilie Pe cea a Belgiei în o- 
rașul Coimbra.

1

Hi

Foto : N. STELORIAN

A apărut un 
gazetei de perete la Gos
podăria agricolă colectivă 
„Progresul" din comuna Fă- 

căeni, raionul Fetești.

0

din partea populației Repu
blicii Populare Romîne. Am
basada mulțumește-pe această 
cale, din toată inima, tuturor 
acelora care și-au manifestat 
simpatia și solidaritatea fră
țească față de Partidul Socia
list Unit din Qermania,. față 
de statul german al 
torilor și țăranilor și 
populația Republicii 
erate Germane.

munci- 
față de 
Demo-

lu-mii Tomi Okawa. Pot emite 
pretenții egale la următoarele 
locuri echipele R. P. Ungare 
(Koczian - Foldi, Mathe, Kere- 
keș), R. P. Romîne (Alexandru, 
Pitică, Folea), R. P. Chineză 
(Ciu Ciun-hui, Sun Mei-in, Hu 
Ke.min),

Deosebit de pasionante vor fi 
întrecerile individuale, unde sis- 

temui de disputare eliminatoriu 
dă un plus de atraotivitate și 
face decisiv fiecare joc. In ca
drul celor cinci probe vor 
concura cu veleități pentru tit
luri cam aceeași jucători și ju
cătoare care intră în compo
nența principalelor formații pro
tagoniste din turneele pe echi
pe. E puțin probabil ca vreun 
nume necunoscut să se ridice 
deodată pe prima treaptă a ie
rarhiei mondiale. Poate doar 
vreun jucător al țării gazde.

Cu interes sînt așteptate și e- 
voluțiile sportivilor sovietici,

Marca fabricii*1 a deschis catalogul...
(Urmare din pag. l-a)

Cum să aibă 
un aspect fru- 
finisajului ro- 
numai a fini- 

mare

depinde nu numai de noi, de
pinde și de cei de Ia atelie
rul de pfegătire-bobine, care 
execută după model barele- 
spire. Deși spirele trebuie să 
fie identice, unele nici nu sea
mănă între ele. 
atunci bobinele 
mos ? Calitatea 
torilor --— și nu 
sajului — depinde in 
măsură și de echipa de îm- 
pachetatori tole, condusă de 
tînărul Preda Dumitru. De
seori, tolefe sînt unele mai 
mari, altele mai mici... în Ioc 
să ne ocupăm de finisajul lu- 

. crului la operațiile executate 
de noi, trebuie să ne pierdem 
vremea ajustînd tole...

Din stînga atelierului, Preda 
a recunoscut că echipa lui a 
dat în ultimul timp bătălia 
mai mult pentru depășirea in
dicelui de productivitate și 
mai puțin pentru calitate.

— Ai, deocamdată, un mi
nus în catalog, tovarășe Pre
da, i-a atras atenția „Marca 
fabricii". Te ascult din nou 
data viitoare, ca și pe dum
neata, tovarășe Ispas. Calita
tea finisajului mai suferă după 
cum văd — a continuat profe
soara, nu numai la rotori. dar 
și la carcasele exterioare.

— Noi avem montori buni, 
deși sînt tineri, a răspuns Se
bastian Pastica, responsabilul 
brigăzii de montori. Marinescu 
Constantin, Voicu Vasile. P:r- 
vu Marian dau multă atenție 
calității finisajului. Mai avem 

negiijenți ca Topor 
tin sau ca Gheorghe 
Brigada promzte să-i 
deaptoape. Slaba cal;-

tate a finisajului se mai dato
rează insă și strungarilor. Spre 
rușinea noastră, dacă Ia alte 
operații care se execută în a- 
teiier nu mai avem rebuturi, 
la strungărie mai există. Pro
pun să fie examinați, și strun
garii. -

Tupilat.în colțul din fund, 
strungarul Bîlă Ion, care dă

participa-nți pentru prima oară 
la un campionat mondial de te
nis de masă.

Culorile țării noastre vor fi 
apărate în această dificilă con
fruntare de șapte sportivi, din 
care șase sint tineri. Este vorba 
de Maria Alexandru, Radu Ne- 
gufescu, Gheorghe Cobîrzan, A_ 
daibert Rethi, Catrinel Folea,

Tiberiu Covaci și Geta Pitică.
Sutele de mii de 
spartului din 
Iară Romină așteaptă cu încre
dere 
reprezentanți ai 
masă romînesc 
XXVI-a ediție a 
lumii.

Și acum iată 
pronosticurile 
dumneavoastră de fostul multi
plu campion -mondial Ferenc
Sido în legătură cu campiona
tele mondiale de la Pekin : 
echipe bărbați : Japonia, R. P. 

iubitori ci 
Republica Popu-

comportarea celor șapte 
tenisului- de 

la cea de a 
campionatelor

dragi cititori, 
făcute pentru

rebuturi nu îndrăznea să se 
ridice.

— Dumneata Bilă ? a obser
vat ironic ..Marca fabricii". 
Observasem eu cind am intrat 
pe cineva care se dădea în 
spatele celorlalți. Cu dumnea
ta am mai avut necazuri și 
altă dată. M-ai făcut de ru 
șine și altă dată. Din ce bri
gadă faci parte dumneata ?

—- La noi nu sînț brigăzi de 
tineret... Nu se organizează.

— De ce? a întrebat ..Marca 
fabricii". Nu sînt tineri ?

A răspuns din nou Ispas A- 
lexandru, care e și membru în 
comitetul U.T.M., responsabil 
cu problemele de producție și 

. calificare.
— Tineri sînt. Au fost și or

ganizați într-o brigadă. Au a- 
vut însă lipsuri și am desfiin
țat-o...

—- Nu văd logica I a răspuns 
„Marca -fabricii". Brigăzile de 
producție ale tineretului se or
ganizează tocmai pentru a pu
tea înlătura lipsurile, pentru a 
organiza și îmbunătăți munca 
tinerilor în producție. Ce pro
cedeu e acesta să desființezi 
brigada cind ea are lipsuri? 
Organizația U.T.M. va trebui 
să ia măsuri.

Și acum citeva rubrici din 
catalog ia care va trebui să 
răspundă, la o nouă exami
nare. conducerea secției și or
ganizația U.T.M.

Intîi : ce măsuri s-au luat 
pentru popularizarea angaja 

id îmbunată . 
Văd afișate

„produse no;- arata ea ince- 
pind din trimestrul III actua
lul tip de demarori se repro- 
ieeteăză înlocuindu-se cu unul 
nou. Tinerii care Vor lucra la 
acesta sînt pregătiți ?

— Nu. nu sînt pregătiți. 
Cursul de ridicare a califică
rii îl vom deschide tot în tri
mestrul III, a răspuns șeful 
atelierului.

Chineză, R. P. Ungară ; echipe 
femei : 1. Japonia, 2-4 : R. P. 
Chineză, R. P. Ungară și R. P. 
Remind ; simplu bărbați : Iun 
Kuo-tuan, Hoshino sau Ogimu- 
ra ; simplu femei : Yamaizumi 
sau Matsuzaki ; dublu bărbați : 
1. Ogimura — Murakami, 2. un 
cuplu chinez, 3. Berczik - Sido; 
dubiu femei ; 1. Matsuzaki -
Yamaizumi, iar pentru locurile 
următoare va fi luptă între pri
mele perechi din R. P. Romină 
(Alexandru - Pitică), R. P. Un
gară (Foldi - Mathe), R. P. Chi
neză (Ciu Ciun-hui — Sun Mei- 
in) și ai doilea dublu japonez ; 
dublu mixt : foarte greu de pro. 
nosticat.

Și cum pină la 5 aprilie nra-î 
sint doar cîteva zile, să aștep
tăm cu răbdare „startul" cind 
cei mai celebri mînuitori ai mi
cii palete, de pe 
nente, vor începe 
trecere. Cea de
.diție din . istoria 
pionate va constitui desigur un 
nou și fericit prilej pentru parti- 
cipanți de a se cunoaște reci
proc, de a stringe și -mai mult 
legăturile de prietenie, de a 
contribui împreună la întărirea 
cauzei păcii..

cinci copti- 
marea !or în- 
c XXVI-a e- 
acestor ccm-

C. COMARNISCHI

Conferință de presă
cu membrii Ansamblului 

Baletul pe gheață" din Moscova

pe

Joi a avut loc la hotelul 
Ambasador din Capitală o 
conferință de presă, organi
zată de O.S.T.A., cu membri 
ai Ansamblului „Baletul 
gheață" din Moscova.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

M. K. Lojkin, directorul an
samblului, după ce a mulțu
mit pentru călduroasa primi
re, a făcut o prezentare a an
samblului și a programului 
său. Spectacolul „Fantezie de 
iarnă" care a fost prezentat 
pentru prima oară la Moscova 
în anul 1959, cuprinde dan
suri clasice și populare, nu
mere de circ și baletul „Ce
nușăreasa", pe muzica compo
zitorului I. A. Levitin.

Răspunzând unor întrebări, 
maestra de balet T. A. Saț a 
dat amănunte cu privire la 
metodele de lucru folosite de 
ansamblu in pregătirea spec
tacolelor și pentru desăvîrși- 
rea măiestriei artistice a

— Tot în trimestrul III ? a 
întrebat de a dreptul surprin
să „Marca fabricii". Cum se 
poate să pregătiți brigăzile, ti
nerii să lucreze la un nou pro
dus exact atunci cind produsul 
a intrat in lucru de serie ? Va 
trebui să înființați de urgentă 
un curs de ridicare a califică
rii și. să antrenați la acesta 
toți tinerii din atelier.

— Voi înșivă ați creat, în 
ultimtil timp, un renume bun 
produselor pe care le fabri
cați a continuat „Marca fabri
cii" și eu mă bucur sincer că 
oriunde merg aud spunîndu-se 
cuvinte de laudă la adresa 
mea.

— Vom face totul ca apre
cierea aceasta să se mențină, 
ba chiar să fii și mai apre
ciată, au răspuns tinerii. Doar 
pentru aceasta ne-am înscris 
la „Școala înaltei calități".

BAÎLWEO 
cuntmmt 
cabawsme 
TVRiSTWE 

Azi, 31 martie 
la cinematograful „PATRIA

PREMIERI
NOULUI FILM ROMÎNESC

O producție a Studioului cinematografic „București" 
cu

VICTOR REBENGIUC — CONSTANTIN CODRESCU— 
ILINCA TOMOROVEANU — IOANA BULCA 

Scenariul : Marius Teodorescu 
Dialogurile în cola borare cu Al. I. Ghilia 
Regia: Marius Teodorescu 
Imaginea: Alexandru Rosianu
Decoruri: Marcel Bogos, Ștefan Marițan

In completare va rula filmul documentar in culori 
„COCSUL", o producție a Studioului de filme documen

tare „AI. Sabia".

î N D R

membrilor săi. împărtășind 
proiectele de viitor, vorbitoa
rea a arătat, printre altele, că 
ansamblul pregătește, cu con
tribuția unor compozitori și 
pictori scenografi cunoscuți 
un spectacol ce va cuprinde 
dansuri rusești, povestea „Me- 
rișorul de aur", diverse nu
mere de carnaval.

(Agerpres)

Intirzierea înseamnă
pierderi de recolte

(Urmare din pag. I-a)

—•—

țiunile la care vor fi antrenați 
tinerii în campanie. Cu alte 
cuvinte, va fi făcut un plan 
de acțiune pentru sarcini care 
de acum vor fi depășite. Și 
asemenea situație se' găsește 
și în alte comune.

Timpul însă nu așteaptă. 
Este necesară o mobilizare 
activă a tuturor forțelor, fără 
nici o întîrziere. Fiecărui tî- 
năr trebuie să i se lămurea
scă necesitatea de a contri
bui cu toate forțele lui la 
urgentarea lucrărilor din cam
panie. Este bine ca în această 
perioadă să se organizeze 
zile record pentru transportul 
îngrășămintelor naturale 
cîmp. pe locurile care 
meazâ a fi însămînțate 
porumb, acțiune în care 
fie antrenați toți tinerii con
ductori de atelaje.

Organizațiile de bază U.T.M. 
să recomande încă de 
pe cei mai buni tineri 
să lucreze pe mașini la 
mînțatul porumbului.

Comitetul raional U.T.M. 
are datoria să îndrume co
mitetele comunale și organi
zațiile de bază U.T.M. din 
unitățile agricole socialiste să 
mobilizeze activ tineretul rn 
aceste zile la toate muncile 
din campania agricolă de pri
măvară, pentru a spori astfel 
contribuția lor la asigurarea, 
belșului anului acesta.

pe 
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cu 
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acum 
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însă-
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I reburi 
gospodărești

A venit primăvara și natura 
ntreagă s-a trezit la viață. Ele
ni Școlii medii „Ștefan cel 
Ware” din Tg. Neamț și-au pro- 
5US ca în întîmpinarea celei de-a 
10-a aniversări a partidului să 
■ontribnic la împădurirea unei 
suprafețe de 8 hectare teren. In- 
:r-una din zile ei art și pornit 
oioși la muncă plantînd cu puteți 
in hectar teren. Ei an hotărît ea 
n aceste zile de vacanță să eree- 
:e o tabără de muncă patriotică

BÎRLEANU ELENA 
elevă

*
Tinerii din cele cinci brigăzi 

utemiste de mtincă patriotieă 
din gospodăria colectivă „Pro
gresul" comuna Roșiori, raio
nul Făurei, îți aduc din plin 
contribuția la executarea unor 
lucrări gospodărești in cadrul 
colectivei lor. Astfel, de la 
nceputul anului și pînă în 
prezent ei au transportat pe 
cimp 3.500 tone gunoi de 
jrajd, precum și o cantitate 
mare de cenușă pe terenurile 
unde s-a cultivat floarea- 
soarelui și sfecla de zahăr. De 
asemenea, ei au curățat o su
prafață de 50 hectare izlaz.

Gospodăria agricolă colec
tivă „Progresul" se mândrește 
eu utemiști ca Crețu Mano- 
\ache, Stroie Gheorghe, Necu- 
lai Dumitru și Iordache Melu, 
fruntași în gospodărie, frun- 
ași în munca patriotică.

DAMIAN SOCEANU 
colectivist

Numeroși turiști de peste hota re ne vizitează în cceste zile țara. Printre grupurile de străini sosiți prin O.N.T. — „Carpați" 
in această lună, se numără și grupul de turiști sovietici format din lucrători din domeniul artei și culturii, care au vizitat 

Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".

Ce iac in timpul liber
tinerii din lirgu Cărbunești

Un grup de tineri din Tg. Cârbunești »u trimis ziarului 
nostru o scrisoare in care arătau câ in acest centru de 
raion se desfășoară o slabă activitate cultural-artistică, 
că din aceasta cauză duminicile sint monotone, iar tinerii 
își irosesc deseori timpul lor liber. Mergîndu se pe urmele 
acestei scrisori a fost elaborat materialul de față...

Muncitori artiști Simplu și firesc
Pe coridor era 

liniște. Din 
dosul unei uși 

izbucniră deodată 
citeva urale înso
țite de strigăte. Oa
re ce se înCmpîă 
in această cameră ’ 
Deschizind incet .șor 
ușa și intrind înă
untru ne dăm sea
ma că asistăm ia 
repetiția unei pifese 
de teatru. Acum' 
sintem lămuriți. Ne 
aflăm în sala' de 
repetiții a clubului 
C.F.R. ..Grivița Ro
șie"". iar oameni: 
care se „bucură"

presia că viața bă
iatului Picu pe care 
ă interpreta, o du
sese poate și ea cu 
adevărat și a sim. 
țît bucuria eliberă-

ghe și sînt ajustor 
la Atelierele C.F.R. 
..Grivița Roșie". în
văț la liceul seraL 
Sint în clasa a X-a.

L-am întrebat

odul rulant alunecă dea
supra turnătoriei de o- 
țel ca o pasăre uriașă 

ă in ahiara macaralei o

tan: de sub co

poi am aliat câ to
varășa se numește 
Stoljan Emilia, cal
culatoare. fruntașă 
in producție. Repli. 
cile erau rareori în
trerupte de mai
strul Jean Geor-

truL literatura și că 
uneori in piesele în 
care joacă trebuie 
să interpreteze chiar 
roluri de tineri 
muncitori care cau-

care stătea

cu ajutorul me- 
iei k»r să aulice

ca înaintată Aces

,luptă" și „mor" in 
'ața noastră, sînt 
îroii piesei ,.Și pe 
itrada noastră" de 
Toria Lovinescu in 
nterpretarea unei 
irigăzi artistice de 
imatori, formată in 
najoritate din mun- 
itori de la Atelie. 
ele C.F.R. „Grivi- 
a Roșie". M-am a- 
ezat pe un scaun 
i, privind, încetul 
:u încetul m-a cu- 
>rins emoția. In fa. 
a mea o femeie nu 
>rea înaltă de sta- 
ură, se agita. în- 
ocmai ca eroul din 
lesă. Aveam im-

mai la o parte și. 
privea cu mulțumi
re cum decurge re
petiția. Se simțea 
câ toată brigada 
muncea cu pasiu
ne. Pe un scaun a- 
lăturat cu al meu 
s-a așezat un tînăr. 
M-am uitat la el și 
l-am întrebat:

— Jucați în pie. 
să ?

— Da ! Voi intra 
curînd și eu în sce
nă, apoi mă voi 
grăbi spre școală.

La privirea mea 
întrebătoare a spus:

— Mă numesc 
Gheorghiu Gheor

tea sînt rolurile 
cele mat frumoa
se, căci este chiar 
viața sa avintată în 
muncă, în învățătu
ră. Utemiști ca 
Gheorghiu' Gheor
ghe sînt' mulți azi 
pe întreg cuprinsul 
patriei noastre. Este 
fruntaș în produc
ție și in viața cul-

Dar nu numai în 
munca sa de ajus
tor intimpină cu 
noi succese aniver
sarea împlinirii a 
40 de ani de la în
ființarea partidu
lui nostru ci și in 
cea de elev și de 
artist amator ju- 
cînd în piesa „Și pe 
strada noastră", 
care va putea fi 
văzută curînd de 
publicul spectator. 
O voce ne între
rupse.

— Tovarășe Ghe
orghiu ți-a venit 
rîndul.

S-a ridicat și a 
intrat în mijlocul 
colegilor săi să-și 
joace rolul.

VIORICA
DASCĂLESCU 

elevă

— T jiv n Jos 1 străbate
n« prea puternic an glas cam 
peltic al unu: turnător mă
runt și pltnuț aflat intr-una 
din gropile in care se forma 
la sol o uriașă roată volantă. 
Tinărul turnător a sărit din 
groapă și-a așteptat citeva se
cunde să coboare forma. Sta 
eu mina ridicată sus, gata de 
comandă. Este Ion Uță, unul 
din sutele de tumători-for- 
mari de la uzinele „23 August" 
iin Capi tală. Părea și mai în
chis la culoare decît in zilele 
de vară cind de-abia se întor
sese de la Eforie.

Și faptul că lucrează unele

Zest

dintre cele mai pretențioase 
piese prin volumul lor uriaș

că la liceul seral de pe lingă 
uzină, sau cind se întoarce a- 
casă intr-unui din noile 
blocuri moderne din fața sălii 
Palatului R.P.R. și deschide 
aparatul de radio, ori televizo
rul. Șe așează apoi pe studio, 
ascultă muzică, ori citește o 
carte. Simplu și firesc : ca o- 
mui la casa lui; ca omul stă- 
pin in casa lui, in țara lui.

Cum putea oare să viseze 
la așa ceva înainte de ’44, 
unul dintre cei patru „ruptu- 
roși ai lui Voinea" cum li se 
spunea in Rusăneștii de din
colo de Craiova. Argat a fost 
taică-său, argat a fost și el.

rea

iară la noul cămin studențesc al Universității „C. I. Parhon". 
Foto : CASA SCINTEII

Comuna noastră Cuca, ra
ionul Galați, este com
plect colectivizată. Avem 

o gospodărie coiectivă mare și 
frumoasă.

La noi în gospodărie lu
crează de multă vreme Ando- 
ne Maria. O fată frumoasă și 
tare harnică. Poate tocmai de 
aceea băieții noștri îi cam 
dădeau tîrcoale. Printre ei și 
Ion Axente. Ii plăcea grozav 
de fată că este serioasă, mun
citoare și se ducea oriunde 
are gospodăria colectivă mai 
multă nevoie de muncă. Și 
nu-i mai puțin adevărat că 
Măriei îi plăcea de Ion care 
e la fel de harnic și de pri
ceput ca și ea. Ce să mai spun, 
toți ziceau că în curînd se vor 
căsători.

Odată însă am auzit pe 
niște cunoscuți de-ai mei, din- 
tr-o comună vecină care ve
niseră la tîrg la noi, discutînd 
despre Axente Ion și Andone 
Maria.

Spunea unul, celuilalt:
— N-o s-o ia de nevastă. Că 

n-are zestre... Și fără zestre...
Am rîs atunci în sinea mea. 

Ehei ! S-a dus timpul zestrei. 
Astăzi zestrea Măriei Ando
ne este în. marea zestre a co
lectivei noastre: 3200 ha pă- 
mînt arabil, aproape 2000 de 
oi, 700 de porci, peste 400 de 
vaci, fond de bază al gospo
dăriei este 3.200.000 lei. Ti
nerii care se căsătoresc astăzi 
la noi în sat primesc pentru 
munca lor de la gospodăria co
lectivă o răsplată bogată care 
le-ajunge pentru a-și făuri un 
viitor fericit.

Așa s-a întîmplat și cu Ma
ria și Ion.

Acum citeva săptămîni am 
jucat la nunta lor. Maria An
done a devenit Maria Axente. 
A fost o nuntă... ce să vă 
spun, ca în povești.

E drept că deocamdată n-au 
casă proprie. Dar în curînd o 
vor avea. Au început să-și 
stringă material în vederea a- 
cestui lucru. în vară vor în
cepe s-o construiască. Și-au 
pregătit mobila. Au și aparat 
de radio, au de toate. Și asta 
fără „zestre", cum s-ar zice. 
Fără tîrgul înjositor din tre
cut. Prin munca lor, prin via
ța nouă creată de partid.

Mi-am adus aminte ce spu
neau cei doi țărani individuali 
la tîrg.

— N-o s-o ia de nevastă. Ce 
zestre are ea ?...

Și iată c-a luat-o. Și tare 
mi-ar părea bine ca cei doi 
cunoscuți ai mei să mai trea
că prin comuna noastră și 
peste citeva luni. Să o vadă 
pe Maria Axente cea „fără 
zestre" ce casă mîndră își va 
face. Să-i vadă mobila nouă, 
lucioasă, elegantă. Să privea
scă la tot ce e în casa lor. Și 
după aia să vedem ce-o să 
mai zică.

Dar chiar dacă nu vor veni 
ei pe la noi, nu-i nimic. Poa
te vor citi și ei și alții aceste 
rîndurj și, cine știe ? Se vor 
hotărî să ne facă o vizită. 
Noi îi așteptăm.

LEPADATU ion
colectivist

La șapte ani, cind alți copt: 
plecau la școală, el a plecat 
pe miriște cu racile și cirla- 
nii unui chiabur din sat. O zi 
se ducea la școală și alte șap
te cu vitele. Așa a terminat 
patru clase in sase ani.

Au trecut anii. 23 August 
’44 a adus zile însorite Și pen
tru el. A văzut cum se schim
bă rânduielile in țara noastră, 
și a inceput să vadă posibili
tatea împlinirii visurilor sale. 
Dorea să contribuie și el cu 
toată puterea lui de muncă la 
toate aceste transformări. Că
pătase incredere in el. Comu
niștii ii insuflau incredere în 
munca lui, in faptele sale. A 
lucrat cițiva ani pe mai multe 
șantiere de construcții dind 
dovadă de multă hărnicie. 
Dorea insă să învețe o mese
rie. Cită bucurie a avut in ’50 
cind a fost recrutat la școala 
de calificare a uzinelor „21 
Decembrie". Harnic și pri
ceput, conștiincios și discipli
nat, el s-a afirmat, după nu
mai șase luni de școală, ca 
unul dintre cei mai buni tur
nători în fontă. Atunci ute- 
miștii l-au primit cu drag in 
rindurile lor și tot atunci a 
primit prima sarcină de mare 
răspundere din viața sa.

„Mergi la Brașov, tovarășe 
Uță. să ne torni piese din fon
tă. Ne punem toată încrederea 
in dumneata, in conștiinciozi
tatea cu care lucrezi"...

Nu mai era Ion „rupturo- 
sul“... I se acorda multă in
credere. A muncit din răspu. 
teri cu inima deschisă și cu 
•dragoste atit la Brașov cit și 
la „Unirea" în Cluj. Era bucu
ros că poate participa la tur
narea pieselor pentru primele 
semănători și combine romi- 
nești.

In ’57 comuniștii il primesc 
in rindurile lor. Viața mer
gea mai departe cu pași vije- 
lioși. Simțea parcă că rămâne 
în urma ei. Comuniștii, tova
rășii săi de muncă l-au sfă
tuit să se apuce de învățătu
ră. Oricât i s-a părut de grea 
noua sarcină, el nu s-a dat 
înapoi. In ’59 absolvă cu me
dia 8,75 clasa cincea, iar acum 
își continuă sirguincios stu
diile.

Vorbind odată cu soția sa 
despre viitorul lor i-a spus. 
Am ambiția să învăț, nevastă, 
să-mi însușesc cit mai multe 
cunoștințe tehnice. Vreau să 
devin inginer... Ai să vezi că 
din neamul „rupturoșilor lui 
Voinea" va ieși un inginer.

TUDOR BARBU 
tehnician, uzina „23 August"

Au-mi renea m ered. Trecuse 
o zi frumoasă cu soare cald de 
primăvară fi cu muiiâ lumină, 
în Tirțu Cărbunești nu putusem 
descoperi nici un fel de activi^ 
tale cultural-artistică sau spor
tiva. De dimineață pină seara 
cu o scurta întrerupere la ora 
prinsului, mulți tineri din Căr- 
bunețti. comună mere, reședința 
raionului Gilort, s-au plimbat 
pini au obosit apoi s-au oprit pe 
la porțit pe marginea bordurelor, 
omorindu-fi timpul cu glume 
zgomotoase. Ba am mai văzut ci 
la sosirea fiecărui tren in gară, 
peronul era inundat de tineri. 
Aveau, n-aveau treaba, ei mer
geau să vadă, să afle, cine pleacă 
și cine mai sosește. Seara, cum 
era un film nou, unii au mers 
la film.

Am fi nedrepți să arătăm că 
în Tirgu Cărbunești nu a existat 
nici un fel de activitate cultural, 
artistică. Există chiar o tradiție. 
La Preventoriul T.B.C. a activat 
o formație de cor, o brigadă artis
tică de agitație, o echipă de dans, 
o orchestră de mandoline. în 
cadrul colțului roșu de la gos
podăria agricolă colectivă din sa
tul Ștefănești a activat pînă nu 
de mult o brigadă artistică de a- 
gitație și o echipă de dansuri, 

mai vorbim despre bogata ac
tivitate artistică ce o desfășoară 
in momentul de față tinerii din 
multe comune și sate ale raionu
lui Gilort care participă la cel 
de-al 6-lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori. Păcat insă 
că centrul raionului este absent de 
la această întrecere.

Comitetul raional V.T.M. și 
secția de învățămint și cultură a 
sfatului popular raional, se ocu
pă încă destul de sporadic de 
activitatea cultural-artistică. Fac 
planuri, vorbesc, știu ce-ar tre
bui făcut, dar aproape numai 
la osia se rezumă totul. Sint de ; 
word cu toate propunerile — 
rin multe propuneri chiar de la 
tineri — dar să se realizeze fără 
o contribuție prea mare din par- [ 
tea lor, fără să le dea prea multă i 
bălaie de cap. Comitetul raional ; 
l T 'f nu s-a preocupat sufi- j 
rient de îndrumarea birourilor 
organizațiilor de bază, de ajuto
rarea lor în organizarea unei 
bogate activități cultural-edu
cative. Este inadmisibil »
iezi cum zeci de tineri dornici 
sâ faci parte dinlr-o brigadă ar
tistică de agitație, dintr-o rdnpâ 
de dansuri sau de teatru, întrea
bă. se frămintâ și să nu-i spri
jini. să nu dai curs acestei do
rinii tinerești, fruct if icînd toate 
posibilitățile existente, în scopul 
afirmării lor pe această linie.
Și asta cu atît mai mult cu |

cit exista toate condițiile. E- 
xistă destui tineri de la îtt-
treprinderile locale care do
resc din suflet să facă parte din 
diferite formații artistice. Ei vor 
să joace teatru, să facă parte 
dintr-o brigadă artistică de agi
tație, sau dintr-o echipă de dans, 
sint peste 30 de tineri care știu 

ânte foarte bine din diferite 
instrumente muzicale, cei mai 
mulți — violoniști. De ce nu se 
formează un taraf? Acest taraf 
a existat cindva, dînd rezultate 
remarcabile, ciștigindu-și un 
prestigiu binemeritat nu numai 
in Tirgu Cărbunești. ci și în alte 
comune din raion. Acum s-a des
trămat, De ce? turnai pentru 
singurul motiv că secția de învă
țămint și cultură (șeful secției, 
Ciocîrlie Dumitru) nu posedă 
încă un „regulament" de func
ționare a unui asemenea taraf.

La sfatul popular raional, 
la Fabrica de pîine. la Fa
brica de cărămidă, la Între
prinderea 4 Construcții, în școli 
sînt zeci de tineri, cadre didac
tice și elevi, care ar dori să facă 
parte dintr-o formație corală, 
de dans, sau de teatru care să 
pună in valoare comorile nepre
țuite ale cîntecelor și dansurilor 
cu specific local. A lăsa munca 
culturală la voia intimplării, să 
te gîndești la ea numai în clipa

în care ai nevoie ca echipele 
cultural-artistice să susțină un 
program artistic cu prilejul unei 
zile festive, a reduce activitatea 
culturală la organizarea spora^ 
dică a unor baluri, cu titluri 
pompoase ca „balul sportivilor", 
a te ascunde după formula că 
„tinerii vizionează filme", în
seamnă a lipsi pe tineri de posi
bilitatea petrecerii în mod plă
cut și educativ a timpului lor 
liber. în ultimele luni nu s-a 
ținut decît o dată sau de două 
ori „Joia tineretului”, a fost or
ganizată o singură seară lite
rară. Este de neadmis felul în 
care unii tovarăși de la comite
tul raional U.T.M. (tov. Petre 
Predulescu, prim-secretar, și 
tov. Grigore Ocheșel, secretar 
eu problemele de propagandă) 
încearcă să justifice această si
tuație prin faptul că nu există o 
casă de cultură raională unde să 
organizeze diferite activități cul
tural-educative. Oare asta îi îm
piedică să organizeze o „Joie a 
tineretului". o seară literară, u>n 
concurs „Cine știe, cîștigă" ? De 
ce nu folosesc clubul întreprin
derii 4 Construcții, ori chiar ci
nematograful ?

Secția de învățămint și cultură, 
comitetul raional U.T.M., birou
rile organizațiilor de bază U.T.M. 
trebuie să i-a toate măsurile 
pentru organizarea unei intense 
activități cultural-educative^ pen
tru ca tinerii să-și petreacă în 
mod plăcut și educativ timpul 
lor liber.

VASILE CĂBULEA

O inițiativă lăudabilă

Fiecare dintre sim
foniile, cvartete
le, concertele 

instrumentale cie 
marelui Beethoven 
găsesc un ecou o- 
dirte in inimile fâu- 
ritorilcr socetoții 
noi. lată de ce 
organizarea de că
tre filarmonica bucu- 
reșteenă a unui 
ciclu de concerte de
dicat simfoniilor lui 
Beethoven — eveni
ment muzical cu to
tul remarcabil — a 
fost intîmpinat cu 
interes de iubitorii 
muzicii.

Ciclul, menit să 
dea auditorilor o 
privire de ansamblu 
asupra celui mai im
portant domeniu al 
creației beethove- 
niene, se va des

fășura de-o lun
gul a 5 concerte 
care vor avea loc 
oină la sfrșitul sta- 
giunii. Mii de oameni 
oi muncii vor avea 
astfel prilejul să ur
mărească in noua 
saiă a Palatului 
R.P.R. .metodic, crea
ția „Titanului simfo
niei", să-și dea sea
ma de uriașa ei im
portanță in istoria 
culturii universale.

Deosebit de sem
nificativ este faptul 
că, cu prilejul aces
tui ciclu, lectora
tul filarmonicii bucu- 
reștene a avut lău
dabila inițiativă a 
editării unui cuprin
zător „caet program" 
care in afara unei 
succinte prezentări a 
fiecărei lucrări in

parte (redactată in 
oșa fel incit să 
poată fi urmărită 
pe parcursul au
dierii -muzicii) gă
sim o biografie a 
marelui compozitor, 
o scurtă privire de 
ansamblu asupra 
dezvoltării muzicii 
pînă la E-eețhoven 
urmată de un sub
stanțial studiu asu- 
Pta trăsăturilor ge
nerale ale creației 
„Titanului simfoniei".

Am fi bucuroși dacă 
Filarmonica de Stat 
„George Enescu" 
ne-ar oferi și cu alte 
prilejuri asemenea 
caiete program de 
mare utilitate în ope
ra de educație mu
zicală a maselor.

Strungarul Mihai Stroeșteanu 
de la uzinele „Electroprecizia" 
din orașul Săcele și Gheorghe 
Rusuleț elev în anul II la școala 
profesională urmărește după 
desenul tehnic execuția unei 
piese pentru cochila de turnat 

sub presiune.

PÎINE ȘI TRANDAFIRI

lin nou cămin 
studențesc

ilele acestea s-a terminat 
strucția unui cămin slu
țesc ridicat în cvartalul de 
lințe „23 August". Came- 
■ confortabile și sălile de 
ură asigură condiții bune 
viață și învățătură pentru 
lenții ieșeni. Constructorii

continuă acum lucrările la ce. 
lelalte cinci cămine studen
țești care se construiesc la 
Iași, precum și la cantina 
studențească ce va avea o ca
pacitate de peste 1000 de 
locuri.

(Agerpres)

t~s cranizarea piesei cu a- 
f’j celași nume a drama

turgului sovietic Sa- 
linski ne prilejuiește o emo
ționantă reîntîlnire cinemato
grafică cu eroica generație a 
lui 1917. Gavril Ivușkin, mun
citor din Piter și ostaș roșu, 
care îl citește cu pasiune pe. 
Heine (în opera căruia recu
noaște sensurile generoa
se ale revoluției) este cap
tivat de versurile profetice 
ale marelui poet care . anun
țau un viitor plin de lumină, 
viitor în care oamenii vor a- 
vea deopotrivă pîine și tran
dafiri. Belșug și frumusețe — 
iată exprimate în două sim
ple cuvinte idealurile umani
tare. Pentru realizarea a- 
cestor idealuri, devenite de
ziderate ale revoluției pe 
care o slujește cu credință, 
Ivușkin pornește îfi fruntea 
unui grup de tovarăși spre 
glia fertilă a imensei și săl
baticei stepe a Altaiului. Aici, 
în apropierea satului in care 
atotputernică este cumplita 
familie a culacului Ferapont, 
Ivușkin și tovarășii săi vor 
înălța prima comună agricolă 
a sovietelor. Evenimentele ce

se succed — simple în apa
rență — ascund în spatele lor 
un dramatism autentic. Căci 
între Ivușkin, conducătorul co
munei și Liubașa, fiica chia
burului Ferapont, se va lega o 
ciudată și neașteptată iubire. 
Drumul sinuos prin viață al 
Liubașei, care de la pasiunea 
sălbatică, față de bărbatul 
iubit va ajunge la înțelegerea 
idealurilor acestuia, înrolîn- 
du-se în Armata Roșie, pri
lejuiește în film o valoroasă

găsit o izbutită exprimare ci
nematografică în echipa cu
prinzând valori artistice de 
prestigiu ca Pavel Kadocini- 
kov (in rolul lui Ivușkin), A. 
Zavielova (Liubașa), regizorul 
Fiodor Filipov, operatorul de 
imagine P. Emilianov etc.

Se spune uneori — și pe 
bună dreptate — că interpre
tul nevăzut al unui film este 
regizorul. In „Pîine și tran
dafiri" există însă un element 
de interpretare care nu se

ION PREDA

O scenă din film.

CKONBCA FILMULUI

creație artistică. Este o de
monstrație a imensei forțe de 
atracție pe care o exercită a- 
supra oamenilor cinstiți no
bilele idei ale comunismului, 
Cu pregnanță și convingător, 
aceeași idee apare Și prin zu
grăvirea transformărilor ce 
se vor petrece în sufletele lo
cuitorilor satului, comuna și 
puterea sovietică găsindu-și 
în rindurile oamenilor sim
pli apărători de nădejde. Con
ținutul de idei al filmului și-a

găsește trecut în generic, deși 
este vizibil. Este lumina ! 
Căci adeseori albul încetează 
de a mai fi culoare, transfor- 
mindu-se intr-o lumină pură 
și strălucitoare care inundă 
peisajul, oamenii, ecranul. In 
compoziția imaginii, alb — ne
grului i se adaugă un al trei
lea element cu puternic rol 
emoțional — lumina. Frumu
sețea morală a comunarzilor, 
a celor care îi urmează in 
luptă și cred în comunism,

sugerează victoria iminentă a 
acestora. Plasticitatea imagi
nii merge în aceste sec
vențe pînă la măiestrie. Ima
ginea acestui film este un a- 
devărat model de felul în 
care fotografia poate subli
nia și pune în valoare bogă
ția de idei a unei opere cine
matografice. Iată cîteva 
exemple. E noapte. Buimaci 
oamenii sar speriați din pat. 
Ce s-a întîmplat ? Bezna iz
belor este măturată de adevă
rate rafale de lumină. Pe uli
țele satului a sosit un tractor. 
Nu numai bezna nocturnă dă 
înapoi în fața luminii ci, mai 
ales întunecimea feudală a 
feraponților este cea care se 
destramă odată cu sosirea 
tractorului.

O deosebită forță dramatică 
o au scenele execuției țăra
nului Samoilă de către ban
dele contrarevoluționare. E 
atâta lumină în jurul lui Sa

moilă, iar viața e atit de pu
ternică, atît de ademenitoare, 
incit moartea e un îngrozitor 
sacrilegiu. Și totuși, Samcilă 
nu va trăda locul unde a as
cuns motorul tractorului, pen
tru că tractorul l-a trimis în
suși Lenin. „Pot eu să-l tră
dez pe Lenin ?“ ■— se adre
sează el norodului satului 
care se descoperă în fața sa. 
Dominînd ecranul, înconjurat 
de lumini, trupul de uriaș al 
lui Samoilă se prăbușește sub 
ploaia de gloanțe ca măreția 
stejarului secular doborit de 
o furtună trecătoare.

Aducînd cu sine o părticică 
din poezia gravă și romantică 
a generației revoluționare de 
la 1917 filmul „Pîine și tran
dafiri" este o operă cinemato
grafică care nu poate fi ui-, 
tată.

ATANASIE TOMA

Teatre
Cavaleria Rusticană și Pa

iațe 19,30: Teatrul de Operă și 
Balet al R.P.R.; Siciliana 19,30: 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Studio); Passaca- 
giia 19.30: Teatrul Municipal 
(Sala Matei Millo); Menajeria 
de sticlă 19.30: Teatrul Munici- 

. pal (Sala Filimon Sirbu); Cy
rano de Bergerac 19,30: Tea
trul „C. Nottara" (Sala Ma- 
gheru); In căutarea extraordi
narului 20: Teatrul ' „C. Not- 
tarâ" (Sala Studie); Doi tineri 
din Verona 19,30: Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești; 
Marțienii 16: Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala Liberta
tea); Celebrul 702 19,30: Tea
trul de Comedie; Concertul ti
nereții 20: Teatrul Satiric-mu- 
zical ,.C. Tănase" (Sala Savoy); 
Concert expres 20: Teatrul sa- 
tiric-muzical „C. Tănase" (Sala 
Victoria); Micul Muck 10 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Or- 
feu); Inspectorul de poliție 20: 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cara- 
giale" ; O seară de circ 20,30: 
Circul de Stat.

Cinematografe
Mîndrie: Patria; Vaca și pri

zonierul: I. c. Frimu, Arta ; 
Războiul vesel: Republica, 
București, Libertății, Flacăra, 
23 August; Floarea zăpezii : 
Magheru, Elena Pavel, Infră. 
țirea între popoare, V. Roaită, 
Al. Sahia, Miorița; Viraj în 
noapte : Lumina, Gh. Doja ; 
Nu vreau să mă însor: Central, 
Volga, B. Delavranceă; Unul 
dintre noi: Unirea; Fata din 
Kiev (Seria I-a și a Il-a) ; 
Victoria; Pe cărările junglei: 
Timpuri noi; Prichindelul: 13 
Septembrie, G. Coșbuc, Mun
ca, Portretul unui necunoscut: 
Tineretului, Aurel Vlaicu; 
Steaua tăcerii: Constantin Da
vid; Poveste nordică: 8 Mar
tie; O fereastră deschisă spre 
cer: Al. Popov, Moșilor ; Piine 
și trandafiri: Grivița, Donca 
Simo, G. Bacovia, 30 Decern, 
brie; Congo în luptă - Rațiu
nea împotriva demenței: Olga 
Bancic; Cîntecul Mării; Cultu
ral; Nu vreu să mă însor: 
16 Februarie; Sfioasa: M. Emi- 
nescu; Ursul Alb: Floreascaj 
Drumul Serii; Pisica își scoate 
ghearele: 8 Mai: Hatifa: N. 
Bălcescu.
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Situația din Congo în dezbaterea Expoziția 

cărții romînești 
Delhila

Adunării Generale a O. N. U.
Cuvîntarea rostită de reprezentantul R. P. Romine E. Mezincescu

Dejun în cinstea participanților la ședința 
Comitetului Politic Consultativ ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
MOSCOVA 30 (Agerpres —

— TASS transmite: La 
martie, C.C. al P.C.U.S. 
Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. au oferit un dejun 
cinstea participanților la șe-

Manifestare 
de prietenie 

romi no-finlandeze

30 
Și 
al 
in

dința Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participan
te la Tratatul de Ia Varșovia 
și a reprezentanților statelor 
care participă la ședință în 
calitate de observatori.

NEW YORK 30 (Agerpres). — In ședința din după-amiaza zileî 
de 29 martie a Adunării Generale a O.N.U. a continuat dis
cutarea problemei situației din Congo.

Delegatul Irakului. Pacha- 
chi, a subliniat că Belgia care 
nesocotește cu încăpățînare re
zoluțiile Consiliului de Securi
tate poartă principala răspun
dere pentru înrăutățirea situa
ției din Congo. O bună parte 
din răspundere revine și 
O.N.U., care nu a reușit să 
obțină îndeplinirea propriilor 
ei hotărîri. Pachachi a decla
rat că pentru restabilirea păcii 
și legalității în Congo, O.N.U. 
este datoare ca în termenul 
stabilit să obțină retragerea 
belgienilor, recurgînd în caz de 
nevoie la forță și convocarea 
imediată a parlamentului con
golez.

ta aceste grupuri poporului 
congolez în postura de parte
neri ai Națiunilor Unite.

Singura activitate militară 
a trupelor O.N.U. este blocada 
împotriva regiunii unde func
ționează guvernul condus de 
Antoine Gizenga, singurul suc
cesor legitim al guvernului le
gal central condus în trecut 
de Patrice Lumumba.

Sint
măsuri

necesare
hotă rite

a curma

de puteri și a- 
puterilor N.A.T.O. 

intr-un buchet

Agravarea situației 
din Congo

A luat apoi cuvintul șeful 
delegației R. P. Romîne, E. Me
zincescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe.

Agresiunea colonialiștilor 
belgieni împotriva noului stat 
independent african, Republica 
Congo, a spus vorbitorul, a în
ceput în condiții cînd procesul 
de lichidare a ultimelor rămă
șițe ale sistemului colonial 
urît de popoare a intrat într-o 
fază decisivă.

Așa cum se întâmpla întot
deauna în ajunul marilor în
frângeri, cei care pierd aruncă 
în bătălie toate resursele de 
care mai pot încă dispune. 
Tocmai acestor împrejurări li 
se datorește faptul, că criza 
din Congo a adus pe primul 
plan, în atenția opiniei publice 
mondiale, criza profundă a Or
ganizației Națiunilor Unite.

După ce a amintit obiecti
vele acțiunii O.N.U. în Congo 
reprezentantul romîn a subli
niat că în prezent situația din 
Congo este mult mai gravă de- 
cît în urmă cu nouă luni cînd 
a început acțiunea Națiunilor 
Unite.

Primul ministru al guver
nului legal central al Republi
cii Congo, Patrice Lumumba, 
erou național al luptei de eli
berare a poporului congolez, a 
fost asasinat mișelește sub 
ochii forțelor armate ale Nați
unilor Unite, agresiunea colo
nialiștilor belgieni continuă, 
unitatea și integritatea țării au 
fost practic lichidate. Pe cea 
mai mare parte a teritoriului 
Republicii Congo, populația 
este supusă arbitrariului și te
rorii exercitate de bande sub
venționate și conduse de bel
gieni și de alți agenți străini.

pentru 
uneltirile

colonialiștilor

Rolul nefast al lui
Hammarskjoeld

Eduard Mezincescu a vorbit 
în continuare despre rolul ne
fast pe care l-au jucat Ham
marskjoeld și comandamentul 
forțelor O.N.U. în Congo, sub 
oblăduirea cărora este adus la 
îndeplinire planul colonialiști
lor de dezmembrare a țării. 
Delegatul român a făcut un 
amplu istoric a ceea ce se nu
mește „operațiunea Națiunilor 
Unite în Congo", subliniind că 
cercurile colonialiste folosin- 
du-se de Comandamentul tru
pelor O.N.U. în Congo încearcă 
să consfințească lichidarea uni
tății naționale și teritoriale a 
țării și restaurarea dominației 
coloniale în Congo, precum și 
să reabiliteze în ochii opi
niei publice pe acei pe care 
toată lumea i-a înfierat ca pe 
niște asasini mirșavi. Iată, a 
spus în continuare reprezen
tantul R .P. Române, ce-i scria 
iui Hammarskjoeld primul 
ministru al guvernului legal 
central al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba :

„Dumneavoastră acționați... 
ca și cum guvernul meu, de
ținător al autorității legale și 
singurul calificat să trateze cu 
O.N.U., n-ar exista".

Această condamnare a rolu
lui jucat de Hammarskjoeld 
în tragedia din Congo are as
tăzi o rezonanță de dincolo de 
mormânt care o face să fie și 
mai apăsătoare.

Comandamentul forțelor Na
țiunilor Unite în Congo și alți 
înalți funcționari ai Națiuni
lor Unite împuterniciți de 
Hammarskjoeld — a spus în 
continuare șeful delegației ro
mîne — tratează în prezent cu 
reprezentanții grupurilor se
cesioniste încheierea de
conduri cu scopul de a prezen-

Cercurile colonialiste invocă 
acum necesitatea de a se lua 
ca bază a soluționării proble
mei congoleze starea de fapt 
creată de acțiunile lor. adică 
de a se consacra lichidarea 
unității naționale și teritoriale 
a țării și restaurarea domina
ției coloniale în Congo.

Ideea constituiri; unei fede
rații dezlînate, în locul unui 
stat național independent și 
unitar, nu este un produs ori
ginal al reuniunii de la Tana
narive. Această idee aparține 
colonialiștilor belgieni. Ideea 
unei astfel de federații este 
ceea ce au opus ei mișcării de 
unitate națională a poporului 
congolez al cărui lider era ma
rele erou al poporului congo
lez Patrice Lumumba.

Subliniind că în stadiul la 
care a ajuns criza din Congo 
se impun măsuri hotărîtoare, 
șeful delegației R. P. Romîne 
la O.N.U. a arătat că Aduna
rea Generală trebuie să con
damne agresiunea colonialiști
lor belgieni in Congo și să 
reînnoiască hotărîrea de a eva
cua într-un termen scurt în
tregul personal militar și pa
ramilitar aparținînd Belgiei 
și altor puteri colonialiste. 
Dacă Belgia nu s-ar supune 
somației în termenul prevă
zut, Consiliul de Securitate ar 
trebui să aplice sancțiunile 
prevăzute de Cartă.

Forța Națiunilor Unite, în 
colaborare cu singurul guvern 
legal din Congo, cel prezidat 
de Antoine Gizenga. va trebui 
să întreprindă o acțiune ener
gică pentru a aresta pe toți 
acei care sînt răspunzători de 
asasinarea lui Patrice Lu
mumba și a celorlalți patrioți 
congolezi și pentru a dezarma 
bandele teroriste ale lui 
Chombe, Mobutu, Kalonji și 
ale altora, creînd astfel condi
țiile necesare pentru restabili
rea instituțiilor democratice 
și pentru reluarea activității 
politice normale în țară.

Parlamentul congolez, întru
nit în împrejurări care să-i 
permită să se facă uz în mod 
liber de împuternicirile pe 
care i le conferă constituția 
țării, este singurul care poate 
să hotărască asupra tuturor 
problemelor privind forma de 
guvernămînt, precum și a- 
supra oricărei alte probleme 
politice de competența sa.

Este necesară fixarea unui 
termen pentru executarea pro
gramului de măsuri privind 
restabilirea legalității și ordi
nii în Republica Congo. Acest 
termen ar putea fi de o lună. 
După expirarea acestui ter
men, forțele Națiunilor Unite 

trebui să fie retrase.

singur grup 
nume a 
care reunesc 
toate puterile colonialiste.

Guvernul R. P. Romîne 
îl consideră pe Hammarsk
joeld răspunzător pentru diri
jarea operațiunii O.N.U. în 
Congo în folosul puterilor co
loniale. Prin telegrama tri
misă Consiliului de Securitate 
la 15 februarie 1961 guvernul 
romîn cere ca Consiliul „să 
înfiereze rolul nefast de uneal
tă a puterilor colonialiste și a 
sprijinitorilor lor jucat de se
cretarul general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, să-1 în
lăture cit mai repede din 
funcția pe care o compromite 
prin comportarea sa incompa
tibilă cu principiile Cartei 
O.N.U., cu onoarea și demni
tatea umană".

Pentru aceste motive guver
nul romîn a hotărit să nu-i mai 
recunoască lui Hammarsk
joeld nici o calitate oficială.

Critica noastră este severă 
și implacabilă — a spus E. 
Mezincescu — lucru pe care 
noi îl recunoaștem deschis, 
însă numărul țărilor care cri
tică actuala stare de lucruri, 
exprimîndu-și dezaprobarea 
față de activitatea lui Ham- 
marskjceld și a comandamen
tului forțelor Națiunilor Uni
te, se lărgește considerabil.

Guvernele a opt țări parti
cipante la forțele Națiunilor 
Unite din Congo și anume 
Marocul, R.A.U., Guineea, In
donezia. Ceylonul, Mali, Su
danul, Iugoslavia, au hotărit 
să-și retragă contingentele 
care însumau aproape 7000 de 
oameni. Aceasta este o mărtu
rie zdrobitoare a nemulțumirii 
și neîncrederii provocate de 
acțiunile lui Hammarskjoeld 
și ale comandamentului forțe
lor O.N.U.

Declarațiile critice ale unor 
șefi de state sau de guverne 
la adresa lui Hammarskjoeld 
și a comandamentului forțelor 
Națiunilor Unite alcătuiesc 
deja un dosar voluminos. în 
afară de aceste critici, refuzul 
majorității statelor membre 
de a contribui la finanțarea 
activității ilegale ale lui Ham
marskjoeld în Congo, adaugă 
falimentului politic al O.N.U. 
în Congo, primejduirea balan
ței financiare a organizației.

delegației R. P. Romine, este 
foarte periculos să se permită 
ca aparatul executiv al O.N.U. 
să fie dominat de un mic grup 
de puteri care sînt fundamen
tal opuse lichidării colonialis
mului și care nu dau înapoi 
de la nimic pentru a amîna 
scadența acestui sistem de
testat de popoare.

Cu cit Organizația va ieși 
mai repede din această criză, 
prin reorganizarea Secretaria
tului, cu atît ea va ieși mai 
devreme din starea actuală 
care o împiedică să acționeze 
conform Cartei, pentru a apă
ra dreptul la pace, la liber
tate și la independența națio
nală a popoarelor.

ir
Ultimul a luat cuvintul la 

ședință K. V. Kiseliov, minis
trul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Bieloruse, șeful delega
ției bieloruse. El a declarat că 
după consultarea raportului 
„Comisiei de conciliere a 
O.N.U. pentru Congo“• se cre
ează impresia că această co
misie a avut rolul unui para
van care a permis colonialiști
lor să cîștige timp pentru a-1 
extermina pe primul ministru 
Lumumba.

Trădînd interesele poporu
lui congolez, intrînd în cîrdă- 
șie cu colonialiștii, devenind 
complice la asasinarea lui Pa
trice Lumumba și a tovarăși
lor lui de luptă, a declarat în 
continuare reprezentantul 
R.S.S. Bieloruse, Dag Ham
marskjoeld s-a discreditat 
complet, și a atras condam
narea și disprețul tuturor oa
menilor cinstiți, și s-a situat în 
afara Organizației Națiunilor 
Unite. La acest pasaj preșe
dintele Adunării Generale, ir
landezul Boland, l-a întrerupt 
pe șeful delegației bieloruse. 
Luînd din nou cuvintul, K. V. 
Kiseliov, a subliniat că R.S.S. 
Bielorusă sprijină cu fermitate 
cererea cu privire la înlocuirea 
lui Hammarskjoeld din postul 
de secretar general.

I-

DELHI 30 
saloanele ] 
Delhi s-a 
cărții românești. S-înt prezen
tate cărți și publicații privind 
aspecte din viața politică, so
cială și culturală a R.P. Ro
mîne.

Cu ocazia inaugurării au 
vorbit Sham Nath, primarul 
orașului Delhi, Nicolae Cio- 
roiu, ambasadorul R.P. Ro
mîne în India, acad. Geo Bog- 
za și Gujral vicepreședintele 
Asociației de prietenie India- 
Rcmînia.

) (Agerpres). — în 
primăriei orașului 
deschis expoziția

N. S. Hrușciov a primit delegațiile 
cehoslovacă) bulgară) coreeană și mongolă

MOSCOVA 30 (Agerpres).
— TASS transmite : N. S. 
Hrușciov a primit la 30 mar
tie pe Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, Viliam Si- 
roki, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. S. Ceho
slovace, și Otakar Simunek, 
președinte al Comisiei de Stat 
a Planificării, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

a R. P. Bulgaria alcătuită din: 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, Anton Iugov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ivan Mihailov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul 
Naționale, Karlo 
ministrul Afacerilor. Externe.

Apărării 
Lukanov,

a-

Puterile

ar

Falimentul
),operațiunii

O.N.U/4 in Congo
romîn a declarat 
în legătură cu si-

Delegatul 
că a ridica 
tuația din Congo problema 
răspunderii 
joeld și a reorganizării secre
tariatului O.N.U. nu înseamnă 
a introduce o notă de război 
rece în această dezbatere, ci 
a trage concluzia logică din 
examinarea datelor acestei 
probleme.

Mai devreme sau mai tirziu 
— a spus E. Mezincescu — ma
rea majoritate a membrilor 
Adunării Generale vor recu
noaște că Organizația Națiu
nilor Unite nu se poate achita 
de obligațiile stabilite de Car
tă atita timp rit executarea 
hotăririlor sale este lăsată pe 
seama reprezentanților unui

lui Hammarsk-

Tratativele de la Geneva

Secretariatul O.N.U
trebuie reorganizat

Apărătorii actualei stări de 
lucruri convenabile puterilor 
colonialiste — a spus in conti
nuare delegatul romîn — în
cearcă să semene confuzie, 
pretextînd că reorganizarea 
Secretariatului ar paraliza 
Națiunile Unite. Ei au afirmat 
că o astfel de reformă ar răpi} 
mai ales țărilor mici și mijlo
cii, sentimentul de securitate 
pe care Națiunile Unite l-ar 
inspira. Ce rezonanță ciudată 
au aceste afirmații, în împre
jurări în care caracterul uni
lateral al conducerii aparatu
lui executiv al Națiunilor U- 
nite a fost folosit ca principa
lă pîrghie pentru a lichida 
independența și unitatea Re
publicii Congo și pentru a să- 
vîrși asasinarea banditească 
a lui Patrice Lumumba și a 
altor patrioți congolezi!

In realitate, în momentul 
de față Organizația Națiunilor 
Unite este paralizată și ea 
nu-și poate îndeplini în con
formitate cu Carta rolul de a 
apăra popoarele împotriva 
agresiunii.

Reorganizarea secretariatu
lui pe baza reprezentării egale 
a celor trei grupări de țări 
existente în lumea actuală, — 
a spus E. Mezincescu —: ar da 
tuturor statelor membre ale 
organizației garanția că hotă- 
rîrile Adunării Generale și 
ale Consiliului de Securitate 
vor fi aplicate în mod impar
țial, fără prejudicierea intere
selor vreunei țări.

Dacă există o legătură evi
dentă între criza din Congo și 
aceea a Organizației Națiuni
lor Unite, aceasta constă în 
faptul că criza din Congo și 
rolul negativ jucat de Ham- 
marskjoeld și comandamentul 
Națiunilor Unite în Congo, au 
scos în evidență că este impo
sibil pentru Organizație să 
prelungească această 
inechitabilă.

In condițiile în care 
rea ultimelor vestigii 
ternului colonial este o sarcină 
istorică imediată a popoare
lor, a arătat in incheiere șeful

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— TASS transmite : N. S. 
Hrușciov a primit la 30 mar
tie delegația guvernamentală

TINERETULUI LUMII

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— TASS transmite: N. S. 
Hrușciov a primit la 30 mar
tie delegația guvernamentală 
a R.P.D. Coreene alcătuită 
din : Kim Gvan Heb, membru 
al Prezidiului C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, vice
președinte al Cabinetului de 
Miniștri și ministru al Apără
rii Naționale, Țoi Gvan, loc
țiitor al ministrului Apărării 
Naționale, și Liu Dian Sik, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe.

HELSINKI 30 (Agerpres). - 
La. 29 martie a avut loc la 
Helsinki Adunarea festivă 
pentru sărbătorirea a 10 ani 
de existență a Asociației de 
prietenie „Finlanda — Romi
nia". După cuvintul de des
chidere rostit de Vilho Siivo- 
la, președintele Asociației, 
Heikki Hosia, ministrul Invă- 
țămîntuluL a vorbit pe larg 
despre relațiile culturale ro- 
mîno-finlandeze.

La adunarea festivă a luat 
cuvintul Al. Buican, vicepre
ședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, care a adus salu
tul I.R.R.C.S. și al oamenilor 
de cultură din Rominia.

In aceeași zi Al. Buican, în
soțit de I. Crișan, însărcina
tul cu afaceri al R. P. Romi
ne la Helsinki, s.au întîlnit 
cu membrii delegației parla
mentare finlandeze care au 
vizitat Rominia anul trecut.

I

La 7 aprilie:
Tratativele 

franco-algeriene

mulți 
de 
din 

afro-asictics 
universită-

Tot mai 
studenți 
culoare 

țările 
părăsesc 
ții© din R.F. Germa
nă, trecînd în R. D. 
Germană pentru a-și 
continua studiile.

un
de stu- 

din Angola, 
Nigeria,

Zilele acestea 
nou grup 
denți 
Camerun,
Sudan, Irak și Siria 
a trecut î 
Germană, 
studenții au 
rat

în R. D. 
La sosire 

i decla- 
corespondenți-

loc de presă că au 
hotărit să 
scă R.F.
din cauz<j condiții
lor extrem de grele 
în care trăiesc stu
denții de culoare în 
Germania occiden
tală.

părăsea- 
Germa nă

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— TASS transmite : N. S. 
Hrușciov a primit la 30 mar
tie delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Mon
gole, alcătuită din: J. Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, J. Lhagdarsuren, mi
nistrul Apărării, P. Sagdasu- 
ren, ministrul Afacerilor Ex
terne.

TUNIS 30 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează că joi a fost publicat la 
Tunis un comunica/t al guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria în care se confirmă 
că tratativele franco-algerie- 
ne vor începe la 7 aprilie la 
Evian și se menționează că 
delegația algeriană va fi con
dusă de un ministru, membru 
al guvernului provizoriu.

Samavolnicii împotriva tinerilor 
‘ S. L7. A.

Pledoaria lui herr Strauss
negri din

Potrivit relatărilor agen- 
genției Associated Press,
poliția din Jackson, ca

pitala statului Mississippi, a 
împrăștiat la 29 martie folo
sind bastoane de 
cîini polițiști, 
100 de studenți 
așteptau în fața 
rezultatul procesului intentat 
unui grup de nouă studenți 
negri. Studenții au fost con-

pentru 
într-o 
rezer-

cauciuc și 
aproximativ 
negri care 
tribunalului

lui, în 
potriva 
martie, 
au fost

damnați la patru luni închi
soare și amendați cu cîte 200 
de dolari fiecare 
„vina" de a fi intrat 
bibliotecă municipală
vată albilor și de a fi refu
zat să părăsească această bi
bliotecă la cererea autorități, 
lor. Agențiile de presă rela
tează că numeroși manifes- 
tanți au fost loviți cu bas
toanele sau mușcăți de cîinii 
polițiștilor.

La 28 martie în orașul 
Columbia (Carolina de sud) 
s-a judecat procesul a 136 de 
tineri negri care au fost con
damnați pentru că au partici
pat la un marș spre clădirea 
Adunării legislative a statu- 

semn de protest îm- 
segregației. De la 1 
numai la Columbia 
condamnați la închi- 

pentru că au demon
ii fața bufetelor 

189 de negri.
Carolina de sud 
râul proceselor 
masă inscenaxe 
uldmeie d:eva 

Louisville (Ken- 
de tineri negri au 

fost arestați pentru că au 
participat la demonstrații de 
protest împotriva segregației 
și discriminării rasiale.

Dl. Strauss este 
un mare amator de 
publicitate. Nu tre
ce zi fără să ne 
rezerve o manifes
tare oratorică. Mi
nistrul de la Bonn 
are însă un reper
toriu sărac. A moș
tenit de la defunc- 
ții săi mentori o 
bolnăvicioasă pa
siune pentru jocul 
cu fitilul aprins pe 
lingă butoaiele cu 
pulbere și ține să 
și-o afirme cu o 
încăpățînare ului
toare. Dl. Strauss 
amenință cotidian. 
E adevărat că din 
această cauză dis
cursurile sale 
devenit extrem 

cu greu reușind

sau

au 
de 
să 
dl.
El 

cu 
a-

plicticoase, 
mai găsească auditori. Dar 
Strauss nu pare dezamăgit, 
își joacă rolul în continuare, 
monotone accente oratorice, 
se "nenea actorului ce-și cheltu
iește energia in fața unei săli 
goale.

Cec mai proaspătă reo-eze*- 
totse oferită de dl. Strauss s-a 
produs ia Mănchen. Publicul a 
fost oarecum familiar - un sub
comitet economic al partidului 
creștin-social. Dl. Strauss și-a 
jucat însă și de astă dată ro
lul cu aceeași tragere de inimă.

DIN R. P. UNGARĂ

O fabrică tînără

situație

lichida- 
ale sis-

Laos • Noile acțiuni 
ale intervenționiștilor 

americani

Imaginea turnului stației de te
leviziune „Slovacia de Est" 
tuat pe v'rful Barov, 
piece de Presov (R. 
slovacă). înălțimea lui

301 m.

si- 
în apro- 
S. Ceho- 
va fi de

Pe malul Dunării, aproa
pe de Mohacs te întîm- 
pină o priveliște care 

îți amintește de atmosfera din 
porturi: din depărtare se ză
resc contururile unor maca
rale uriașe, asemănătoare cu 
cele din porturile maritime. 
De îndată insă ce te apropii 
îți dai seama că nu este vor
ba de un port obișnuit, cu 
vase de pasageri și cu multă 
lume pe mal. Vasele care sta
ționează în apropierea maca
ralelor sînt folosite la trans
portul deșeurilor de lemn, a- 
parent lipsite de valoare. In 
realitate însă, 
constituie o 
foarte importantă pentru fa
brica de plăci aglomerate de 
la Mohacs.

Această întreprindere tînă
ră, a cărei vîrstă nu depășește 
19 luni, are o importanță eco
nomică deosebită pentru Un
garia. Utilizînd lemn de cali
tate inferioară, aflat in can
tități destul de mari în Unga
ria, fabrica livrează indus
triei plăci de calitate foarte 
bună.

Tinerețea întreprinderii se 
reflectă și prin trirsta munci
torilor ei. Te poți plimba zile 
întregi printre mașinile uria
șe fără să vezi nici un mun-

aceste deșeuri 
materie primă

de
l,

citor care să fi depășit 40 
ani. Veteranul întreprinderii, 
directorul Mihaly Fay, nu are 
decît 43 de ani. însăși ramura 
respectivă de producție este 
tînără, am putea spune că a. 
bia s-a născut. Dar fabrica 
de la Mohacs nu a intrat încă 
în funcțiune cu întreaga sa 
capacitate. Marea majoritate 
a proceselor de producție sînt 
mecanizate, însă o nouă etapă 
în istoria întreprinderii o va 
constitui automatizarea. A- 
ceastă etapă se va termina la 
începutul lunii octombrie a.c. 
Și atunci fabrica va da o pro
ducție de trei ori mai mare 
decît în prezent. Automati
zarea va asigura totodată îm
bunătățirea calității produse
lor. Televiziunea industrială, 
telecomanda și alte metode a- 
vansate de muncă își vor găsi 
aici un larg cîmp de aplica
ție.

In prezent 31,5 la sută din 
producția totală de plăci a Un
gariei o reprezintă plăcile a- 
glomerate. Acestea din urmă 
sînt utilizate în proporție de 
60 la sută în industria mobi
lei. După terminarea celei de 
a doua etape de construcție a 
fabricii de plăci aglomerate de 
la Mohacs, acești indici vor 
crește simțitor.

După cum ne informează agen
ția vest-germană D.P.A., minis
trul de război al Bonnului a ple
dat pentru menținerea in viața 
internațională a sinistrului 
război rece. El a afirmat că 
„N.A.T.O. are in prezent și sar
cina de a elabora o strategie 
comună pentru războiul rece". 
Afirmația nu trebuie tălmăcită. 
E vorba de a elabora o strategie 
pentru perpetuarea încordării 
în relațiile internaționale.

Este interesant însă că Strauss 
consideră incomodă folosirea 
publică a formulei „politică de 
forță" ți recomandă „să dispa
ră din dicționar". Dar numai 
din dicționar, pentru că herr 
Strauss ține să reamintească că 
politica „de forță" ar fi chipu
rile „o bază pentru tratative". 
Refrenul nu este nou. De mult 
s-a arătat a fi falimentar...

Dl. Strauss s-a dovedit preo
cupat de soarta N.A.T.O. II su
pără însă că „forța militară pre
văzută nu a fost atinsă". Cu alte 
cuvinte, ministrul revanșard de 
la Bonn consideră că in occi
dent cursa înarmărilor de pină 
ocum e insuficientă, bineînțeles 
Oeoo-ece noul Wehrmacht «w 
și-a corr.pietot sortmene&e de 
armoment chicr cu tocte nou
tățile.

In sfârșit, Strauss a spus mul
te. Un discurs pe obișnuitul ca
lapod al Bonn-ului. Banal și be
licos. Aviditatea de publicitatea 
ministrului de la Bonn nu-i dic
tată doar de propria-i vanitate. 
Plicticoasele discursuri ale lui 
Strauss sînt rostite cu evidente 
intenții de a învenina atmosfera 
internațională. Bonnul își plani
fică zilnic contribuția la întreți
nerea și amplificarea „războiu
lui rece", domnului Strauss fiin- 
du-i atribuit un detestabil rol 
oratoric și nu numai oratoric. 
Rolul acesta l-au mai interpre
tat și alții cu decenii în urmă 
dar ultimul act a fost catastrofal 
pentru ei. Să nu se uite...

E. O.

La 28 decembrie

Tanganica va deveni 
independentă

LONDRA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : Tanganica, te
ritoriu sub tutelă engleză din 
Africa, își Va dobîndi indepen
dența la 28 decembrie 1961. 
Acest lucru a fost anunțat la 29 
martie de Ministerul Coloniilor 
al Angliei după încheierea trata
tivelor de la Londra dintre Mac- 
leod, ministrul Coloniilor, și 
conducători ai teritoriului Tan- 
ganica.

Pe baza acordului realizat, de 
la 1 mai 1961 teritoriului Tan
ganica i se acordă „autoadminis- 
trarea internă deplină1'. în co
municatul referitor la tratative 
se spune că și pe viitor între 
Anglia și Tanganica vor exista 
„strînse legături de prietenie".

occidentale se mențin pe poziții
neconstructive

(Ageripres).
La ședința

GENEVA 30 
TASS transmite : 
din 30 martie a conferinței ce
lor trei puteri cu privire la 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară au luat cuvî'n- 
tul reprezentantul american, 
Dean, și reprezentantul 
gliei, Ormsby-Gore. După 
s-a aflat la Geneva, cei 
delegați a-u încercat să
monstreze că ar fi făcut „mari 
concesii" Uniunii Sovietice în-

An- 
cum 

doi 
de-

tr-o serie de probleme și că 
de acum soarta tratatului a- 
flat în elaborare depinde de 
„răspunsul delegatului so
vietic".

în cercurile de la Geneva 
se manifestă mirare față de 
aceste declarații ale delegați- 
lor occidentali, deoarece, nu 
constituie nici un secret fap
tul că aceste „propuneri atot
cuprinzătoare" pe care le-a 
făcut reprezentantul S.U.A., 
sprijinit de delegatul englez,

nu conțin nimic nou în com
parație cu poziția anterioară 
a puterilor occidentale. Aces
te propuneri în actuala lor 
formă sînt pline de nenumă
rate rezerve și tot felul de 
portițe de scăpare, încît nu 
pot contribui nicidecum la 
rezolvarea rapidă a proble
melor care se discută la con
ferință.

Următoarea ședință a confe
rinței a fost fixată pentru 4 
aprilie.

VIENTIANE 30 (Agerpres).— 
Potrivit relatărilor coresponden
tului agenției Reuter la 29 mar
tie la Vientiane a sosit într-o 
„misiune secretă" amiralul Felt, 
comandantul flotei a șaptea a- 
mericane din zona Oceanului 
Pacific. Vizita amiralului ame
rican a coincis cu o ședință a 
așa-zisului guvern Boun Oum. 
Corespondentul arată că la a- 
ceastă ședință s-a hotărit ca în 
zilele următoare să se ia o serie 
de măsuri urgente, printre care 
declararea stării excepționale, 
mobilizarea generală și chema
rea sub arme a tuturor rezer
viștilor.

Corespondentul arată că po
trivit părerii „guvernului” Boun 
Oum, Statele Unite neținînd cont 
de ultimele acțiuni diplomatice 
întreprinse de o serie de state 
cu scopul de a destinde încorda
rea în Laos „pot lua hotărîrea 
de a interveni ditect în Laos, 
pentru a împiedica ocuparea to
tală a țării de către comuniști"»

O seamă de publicații occi
dentale au anunțat de 
curînd că 14 artiști plas

tici și 7 scriitori și~au dat mina 
pentru a realiza împreună o 
carte și că după oare care oste
neli inerente într-o 
treprindere, cartea 
poate fi cumpărată 
rit or.

Faptul că această 
mește Apocalipsul 
loan” nu reprezintă în sine ni
mic neobișnuit. Cititorul intră 
imediat la bănuieli cînd află că 
unul dintre inițiatorii și realiza
torii acestei cărți este... Salvador 

cititorul.
vorba

astfel de in- 
este gata și 
de orice do-

carte se nu- 
sfintului

Dali. „Aha! își zice 
Salvador Dali ! Precis că e 
de o nouă năzdrăvănie".

Cititorul nu se înșeală, 
tea „Apocalipsul sfintului 
merge pe aceeași linie a 
talii, a demenței, linie cu care 
Dali mai întîi și-a uimit publi
cul, apoi l-a obișnuit, apoi l-a 
plictisit și în cele din urmă l-a 
revoltat.

• Ce este acest „Apocalips"? 
Cu greu îl poate cineva numi

Car- 
loan" 
scrin.

carte. „Opera" aceasta a lui Sal. 
vador Dali și a celorlalți colabo
ratori are o copertă de bronz în 
greutate de... 80 kg. Pe copertă 
in afară de un Crist in jurul că
ruia sini dispuse în formă de 
raze furculițe și cuțite, mai sînt 
gravate alte două desene, aparți- 
nind ca și Cristul, lui Salvador 
Dali. Unul dintre ele se numește

trase pe pergament, Dali a dese
nat in acuarelă ilustrația „Pietă".

Fiind vorba de asemenea pro
cedee, mai fiind vorba și de a- 
pocalips, nu-i greu de stabilit 
valoarea artistică a acestei pro
ducții, atît sub aspect grafic cit 
și sub acela al conținutului de 
idei. Cit privește însă prețul de 
cost al „Apocalipsului sfintului

Din bîlciul lumii burgheze

Carte de
„Pietă”. Iată cum descrie revista 
franceză „Paris Match" procesul 
de producție al acestei „Pietă“:

„Dali a imaginat o bombă pe 
care a fixat cu tencuială medalii, 
cuie și un ceas. Facînd-o să ex
plodeze, bomba a proiectat aces
te obiecte pe o placă de cupru 
pe care s-au incrustat sau s-au 
gravat. Pe fondul acestor motive,

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA 9 București. Piața „Scînteii* Tel. 17.60.10, Tiparul j Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii'î«

• • 200kg
loan", aceasta e deja o altă pro
blemă. Cartea costă nici mai 
mult nici mai puțin decît... 
800.000 mărci vest.germane.

Revista „Paris Match" arată 
că această carte, care se află 
expusă la Muzeul de Artă Mo
dernă din Paris, constituie „ten
tativa cea mai îndrăzneață din 
toate timpurile”. Revista nu pre
cizează ce aspecte vizează acea-

stă îndrăzneală. Precizarea o 
face însă ziarul vest-german 
„Suddeutsche Zeitung" care 
scrie : „Rareori ne-a parvenit o 
știre mai dezgustătoare din așa 
numitele sfere ale culturii, ca 
aceea care ne-a sosit din Paris 
cu privire la cea mai costisitoare 
carte din lume. Ea urmează să 
fie vîndută grandomanului care 
ar fi dispus s-o plătească cu 
suma de 800.000 de mărci. Este 
adevărat că pe acest om îl pri
vește personal ce anume face cu 
banii săi, dar felul în care acea
stă carte este artificial scumpită 
ilustrează momentul în care sno
bismul devine o primejdie gene
rală".

Același ziar urată că „Apoca. 
lipsul sfintului loan" cîntărește 
200 de kg și că cel care o va 
cumpăra va trebui în mod obli
gatoriu să se folosească de scări 
și prese hidraulice pentru a o 

„Cartea" aceasta 
convingătoare a 
„culturii" bur-

putea... citi, 
este o mostră 
descompunerii 
gheze !

I. D. GOIA

STAS 3452 52.


