
Convorbire
despre „marca fabricii

Directorul scoase din mica 
vitrină care se afla în birou o 
bujie.

— Asta-i cea pe care o fa
bricăm acum; e superioară cu 
mult față de vechiul tip.

Bujia e o piesă mică, așa că 
la prima vedere ești tentat să 
crezi că n-are prea mare im
portanță în ansamblul moto
rului. Specialiștii o numesc 
însă „termometrul* 1 motorului. 
Și nu greșesc de loc. O bujie 
încălzită prea tare în timpul 
funcționării produce preaprin- 
deri, o bujie rece se ancrasea- 
ză și fie că ești pe o motoci
cletă, într-o mașină sau auto
buz carburatorul și sistemul 
de aprindere vor rămîne fără 
viață. Și asta din cauza bu- 
jiei...

Colectivul Fabricii „Triumf” 
din Cluj se străduiește să 
muncească astfel încât marca 
fabricii imprimată pe bujii 
să fie o garanție pentru cali
tatea superioară a acestor pro
duse.

— în urmă cu cîțiva ani — 
continuă directorul fabricii, 
tov. Eiben Ladislau, întreprin
derea noastră nu dădea pro
duse de calitate corespunză
toare. Primeam pe atunci un 
număr mare de reclamații. 
Am parcurs un drum lung, în 
care a trebuit să rezolvăm 
din mers multe probleme; să 
specializăm oamenii, să adap
tăm utilajele la noile necesi
tăți ale producției, să găsim 
soluții care să îmbogățească 
gama de sortimente și să îm
bunătățească caracteristicile 
lor tehnice.

Așa a început discuția noa
stră la întreprinderea „Tri
umf” despre calitatea produ
selor.

— Ca să aveți o imagine 
exactă a saltului făcut de fa
brica noastră — adaugă tova-

rășul Vasile Filip. secretarul 
organizației de partid, e bine 
să dăm cîteva cifre: azi reali
zăm într-o zi producția de 
bujii dintr-o lună a anului 

pro- 
a întreprinderii 

276 la sută, 
odată cu 

oamenilor, cu 
tehnicii noi am 
fabricăm bujii 

de mică și 
in fabricație, pe

1954. Față de anul 1S56, 
ducția globală 
a crescut cu 
Treptat, trepta 
specializarea 
introducerea 
renunțat să 
cu izolatori 
am introdus i 
scară largă, bujii cu izolatori 
ceramici — cei pe care-i ve
deți aici — cu diferiți coefi
cienți calorici pe care vrem 
să-i facem mereu mai buni.

— Au fost situații — inter
vine în discuție inginerul șef 
al întreprinderii, tovarășul A- 
lexandru Racoviță, că în ca
zurile unor condiții grele de 
exploatare bujiile produse la 
„Triumf" au depășit chiar 
normele internaționale. Tre
buie să spunem că au fost ca
zuri cînd au plecat la benefi
ciari produse de slabă calitate. 
Am primit diferite reclamații. 
Uneori, ne-au scris tovarășii 
de la „Steagul Roșu"-Brașov, 
bujiile lăsau să se piardă pre
siunea prin montură și por
țelan, alteori se mișca porțe
lanul în montură. S-au luat 
măsuri pentru ca aceste de
ficiențe să fie înlăturate. Am 
organizat cîteva conferințe 
despre calitate la care am in
vitat și reprezentanți ai fabri
cilor beneficiare și ei ne-au 
ajutat să găsim soluții pentru 
îmbunătățirea calității în 
viitor.

— Ei, intervine directorul, 
v-am invitat la o discuție des
pre calitate și nu v-am spus 
nimic despre neajunsurile care 
mai există. Din punct de ve
dere funcțional bujiile sînt 
mai bune ca înainte dar ca 
aspect.. Vrem ca produsele

rtâ

cinteia
Anul XVII, seria II n

In regiunea Bacău

Frofefari Sin toate țările, unlțî-vă!

1 su
nă și
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tineretului
Muncitor

noastre să fie și mai bur 
pectuoase, îngrijit fimsate. 
momentul de față ele 
prezintă așa. La izolați 
prafața nu este omoț 
continuă.

— O să mecanizăm în scurt 
timp această operație — spune 
inginerul șef.

— Ca să obținem în general 
la întreaga bujie o suprafață 
netedă, și un aspect plăcut — 
ne informează tovarășul Fillp 
— vom introduce de la caz la 
caz moletarea și o operație in 
plus de șlefuire. Acesta este 
de altfel și unul din angaja
mentele noastre în întrecerea 
socialistă în cinstea aniversă
rii partidului. S-au luat mă
suri să se înlocuiască sîrma de 
nichel cu aliaj de nichel-man- 
gan care asigură o durată mai 
mare de funcționare a electro
zilor. în acest caz seinteia 
produsă va fi mai puternică.

— Calitatea bujiilor depin
de și de calitatea sculelor cu 
care lucrăm. Trebuie să ob
ținem suprafețe de prelucrare 
cit mai fine și acum nu le ob
ținem. Am aflat că la Uzinele 
„I. C. Frimu11 din Sinaia se 
aplică sistemul de fosfatare a 
sculelor, sistem care le mă
rește durabilitatea și asigură 
aceste suprafețe de prelucrare. 
Avem condiții să facem și noi 
acest lucru.

S-a hotărît să plece la Si
naia tehnologul șef al între
prinderii.

Multă vreme aveam gre
utăți la montaj din cauza fap
tului că nu toate bujiile co
respundeau prescripțiilor teh
nologice. în mod normal, dacă 
este bine executată, ori de 
unde iei o bujie ea trebuia să 
se potrivească cu alta. Dar nu 
se întâmpla așa. Se pierdea 
multă vreme plnâ se împere
cheau bujiile. Era necesar să 
introducem un control mai ri
guros. Controlorii de calitate 
trebuie să muncească mai a- 
tent și să fie mai exigenți. 
Conducerea întreprinderii, cu 
sprijinul întregului colectiv, a 
întocmit un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice care să 
ducă la îmbunătățirea calită
ții și a aspectului produselor 
noastre, la îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Aș aminti din acest

La Codlea, într-una a n 
Ie de flori ale întreprinderii 

Fructexport.
Foto: AGERPRES 

---- •—
Fabrica de celuloză 

de la Chiscani 
a intrat în probe 

tehnologice
La Combinatul de valorifi

care complexă a stufului de 
la Chiscani — Brăila se află 
în probe tehnologice fabrica de 
celuloză. Aceasta este cea de-a 
doua unitate a combinatului. 
Prima, fabrica de cartoane du
plex-triplex, este în funcțiune 
încă din vara anului 1959.

Marea majoritate a secțiilor 
fabricii de celuloză din stuf 
și-a început activitatea. Men
torii de aici fac în prezent 
ultimele pregătiri, pentru ca în 
scurt timp fabrica să intre în 
producție normală.

Noua unitate a industriei 
noastre chimice, înzestrată cu 
utilaje moderne și avînd pro
cesul tehnologic în cea mai 
mare parte automatizat, are o 
capacitate anuală de produc, 
ție, în prima etapă, de 50.000 
de tone de celuloză pentru ce. 
lofibră, folosită îndeosebi la 
fabricarea fibrelor artificiale.

(Agerpres)

(Continuare în pag. 3-a)
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Oamenii muncii au salutai 
cu căldura pe înalții soli 
ai poporului cehoslovac

LIDIA POPESCU 
PETRE RALIU

Oaspeții în vizită la Rafinăria 10-Oneștl.

au trimis mea 203 tone
de fier vechi Hunedoarei

CONSTANȚA. - Zilele tre
cute a plecat spre Hunedoara 
un tren încărcat cu 203 tone 
de fier vechi colectat de tine
rii dobrogeni.

De la începutul anului, ti
nerii din această regiune au 
colectat și predat peste 8.500 
tone de fier vechi, 1.300 tone 
de fontă și 200 tone de me
tale neferoase.

(Agerpres)

întârzierea înseamnă 
pierderi de recolte

Maistrul Pan ton de la Uzinele „23 August" urmărește cu aten
ție ca produsele să fie de cea mai bună calitate. Foto-repor- 
terul l-a surprins in timp ce dădea explicații tovarășului 

Aurel Mihalache. I

Colectiviști; ccomuna Rastu, 
raionul Băiiești. cu avut de fă
cut in ccecstă primăvara, pe su
prafețe întinse. lucrări de în
treținere a culturilor de toamnă 
și pregătirea terenului pentru în- 
sămir-țări. Din primele zile bune 
de lucru, munca a început cu 
toate forțele gospodăriei. Orga
nizația de bază U.T.M.. care 
stobi’ise un pian concret de mă
suri încă înainte de începe'ea 
companiei, i-a mobilizat pe toți 
tinerii ia muncă. Conductorii de 
atelaje au transportat la cimp o 
însemnată cantitate de gunoi de 
grajd. Conducerii gospodăriei 
i-au fost recomandați 15 tineri, 
dintre cei fruntași la învățămîn- 
tul agrotehnic, ca să lucreze pe 
semănători. Apoi muiți tineri au

Luna muncii brigăzilor utemiste de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea orașelor și satelor patriei

Nu știu dacă tradiționalul 
„Hei rup“ I s-a născut pe 
șantierul de la Agnita-Bo- 
torca sau la Bumbești-Live- 
zeni. Știu numai că de atunci, 
din anii aceia în care la che
marea partidului tinerii înar
mați cu tîrnăcoape și lopeți 
au pornit la muncă pentru 
reconstrucția țării, aceste cu
vinte le întîlnești la tot pa
sul pe șantierele mici sau 
mari ale țării. Pretutindeni 
se construiește, pretutindeni 
se ridică noi fabrici și uzi
ne, noi blocuri muncitorești 
și în toate aceste locuri e 
nevoie de brațele tinere ale 
harnicilor brigadieri ai mun
cii patriotice. Pe acești ti
neri îi întîlnești peste tot. Ai 
să-i găsești scotocind toate 
colțurile uzinei pentru co
lectarea fierului vechi, îi a- 
fli pe 
plantînd puieți, 
muncind cu spor la 
truirea unui nou cămin cul
tural, a unei școli noi.

în aceste zile de primă
vară, munca patriotică cu
noaște o amploare și mai mare, 
în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia, 
luna aprilie a fost declarată 
luna muncii brigăzilor ute- 
miste de mtincă patriotică, 
pentru înfrumusețarea orașe
lor și satelor patriei. Din 
prima zi mii de tineri, au 
ieșit la muncă. E mult de 
lucru peste tot. întocmai unor 
harnici și pricepuți gospodari 
au porifit munca pentru în
frumusețarea uzinei, 
ajută pretutindeni, 
unde e nevoie de ei.

„tn orașul de la 
Tîmpei, elevii școlii 
de maiștri de Ia Grupul șco
lar „Steagul Roșu" continuă

crestele dealurilor 
îi găsești 

cons-

satului, 
acolo

poalele 
tehnice

o acțiune începută cu 
țin 
de 
a 
pentru ca munca să se des
fășoare cit mai bine, fiecărei 
clase i s-a repartizat cite un 
parc, 
bună, 
te ca 
să fie 
curat.
ze mii de oameni ai muncii 
din toată țara, care trebuie să 
se bucure din plin de frumu
sețile patriei noastre. Pină a- 
cum în fruntea întrecerii se 
află clasele F. 
și M. 105“.

Dar acțiunea 
nat așa că și 
au șanse să fie în frunte. E- 
levul Niculae Cernătescu, care 
ne-a trimis această scrisoare, 
s-a angajat să ne anunțe ime
diat cînd „clasamentul* 1 va 
suferi vreo schimbare.

Să părăsim însă pentru cî- 
teva minute orașele și satele 
și împreună cu Niculae Ni- 
chifor, secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Onești, 
să pornim spre crestele mun
ților, acolo unde tinerii în
cadrați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au început 
plantatul puieților.

Harnicii constructori 
noului oraș pot fi întâlniți în 
aceste zile la punctele fores
tiere Bogdana, Heltiu și Căinți 
unde au plantat aproape 5 hec
tare cu stejar. Tinerii de aici 
s-au angajat însă ca pînă la 
8 mai să planteze 20 hectare.

Corespondentul voluntar Iu- 
liu Ciornea ne scrie : ,,Pe dru
murile ce duc spre comuna 
Tîrșolț din raionul Oaș ai 
să întîlnești alte zeci de 
tineri. Ei s-au angajat să 
repare toate drumurile comu-

timp în 
amenajare 

parcurilor

pu-
urmă, aceea 

și curățire 
orașului. Și

Elevii au făcut treabă 
Fiecare dintre ei doreș- 
parcul în care lucrează 
cit mai frumos, cit mai 
Aici vin să se recrec-

T. 105, S. 103

nu s-a termi- 
celelalte clase

ai

nei. Astfel, ei au împrăștiat pe 
șosele 460 mc de piatră. 
Aceasta însă nu a fost totul. 
Drumurile comunei trebuiau 
să fie cit mai arătoase. Pen
tru aceasta tinerii și-au pro
pus să curețe toate șanțurile, 
să le niveleze. Numai la a- 
ceastă acțiune tinerii de aici 
au realizat peste 25.000 lei e- 
conomii. Dar ei nu se vor 
opri din acțiune pină cînd 
toate drumurile nu 
menajate".

Studentul Virgil 
de la Facultatea de 
din Craiova ne împărtășește 
bucuria lui și a celor peste 
100 de colegi din anul II care 
au primit în aceste zile in
signa de brigadier al muncii 
patriotice. Acesta este rodul 
muncii lor pe șantierele ora
șului.

Pe dealurile din apropierea 
orașelor Drăgășani și Cîmpu- 
lung Muscel — ne scriu ele
vii Florin Tene și Grigore 
Popescu, tinerii au plantat mii 
de puieți. Elevii de la Școala 
profesională Petrol-Chimie din 
Codlea au colectat 30.000 kg 
de fier vechi. Despre această 
acțiune ne scriu corespon
denții voluntari Marin Po
pescu și Alan Stana.

Acestea sînt însă numai cî
teva din numeroasele scrisori 
sosite în aceste zile la redac
ția ziarului nostru.

Luna muncii brigăzilor u- 
temiste de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea satelor 
și orașelor abia a început. 
Mîine și în zilele următoare, 
alte zeci și sute de scrisori, 
sosite din toate colțurile pa
triei vor vorbi de noile rea
lizări ale tinerilor brigadieri 
ai muncii patriotice în a- 
ceastă lună.

GH. NEAGU

participe! Ia selecționatul și tra
tatul semințelor. Bine pregătiți, 
colectiviștii au reușit să termine 
la vreme insămințctul florii soa
relui ai sfeclei de zahăr și al 
celorlalte culturi dl- epoca i.ntiia. 
Culturile de toamnă au fost gru
pate. Terenul destinat insâmință- 
rii porumbului este pregătit. In 
felul ccesta colectiviștii din co
muna Rastu își pregătesc o re
coltă bogată în acest an.

Vecinii lor, colectiviștii din Ne- 
hoiu, le-au urmat exemplul. Și 
aici, prin participarea Ia mun
că a tuturor membrilor gospodă
riei colective, au fost terminate 
la timp insămînțările din epoca 
intiia și au fost pregătite toate 
condițiile pentru însămînțarea 
porumbului. Tinerii, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M., au 
fost prezenți la toate muncile, 
străduindu-se să contribuie într-o 
măsură mereu mai mare la în
făptuirea acțiunilor Inițiate de 
organizația de partid și consi
liul de conducere cl gospodă
riei.

Aceleași strădanii au fost 
depuse în marea majoritate a 
gospodăriilor colective din raion.

In unele sate și comune însă 
s-a acordat atenția cuvenitănu

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. 3-a)

vor fi a-

Vîlceanu 
mecanică

Membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.S. Ce
hoslovace în frunte cu tova
rășul Antonin Novotny, înso
țiți de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Mi
hail Florescu, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, Aurel 
Măinășan, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, și 
Mihail Hașeganu, ambasado
rul R.P. Romine la Praga, au 
sosit vineri dimineața în gara 
Borzești. Pe frontispiciul gă
rii se aflau portretele tovară
șilor Antonin Novotny și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dra
pelele de stat ale R. S. Ceho
slovace și R.P. Romîne precum 
și pancarte cu urări de bun 
venit și lozinci in cinstea 
prieteniei romîno-cehoslovace.

Mulțimea adunată pe peron 
a făcut înalților oaspeți și 
persoanelor oficiale, care îi 
însoțesc, o călduroasă primire.

In intimpinare au venit to
varășii Gheorghe Roșu, 
bru al C.C. al P.M.R., 
secretar al Comitetului 
nai Bacău al P.M.R., 
Boboș, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului popu
lar regional Bacău, și alți 
prezentanți ai organelor 
cale de partid și de stat.

mem- 
prim 

regio- 
Ștefan

re- 
lo-

Tov. Ștefan Boboș a rostit 
următoarea cuvîntare de sa
lut :

„Permiteți-mi ca in numele 
Comitetului regional de par
tid, al Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional 
și al oamenilor muncii din

regiunea Bacău, să vă trans
mit dv., conducători ai po
porului frate cehoslovac, un 
salut fierbinte de bun venit 
în regiunea noastră.

împreună cu întregul nos
tru popor, . oamenii muncii 
din regiunea Bacău se bucură 
din toată inima de succesele 
obținute de harnicul popor 
cehoslovac sub conducerea 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia în construcția vie
ții noi socialiste.

în anii regimului burghezo- 
moșieresc, regiunea Bacău a 
fost una dintre regiunile îna
poiate ale țării. Astăzi, da
torită conducerii înțelepte a 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, ea a devenit o regiune 
în plină dezvoltare economică 
și social-culturală.

Cii ocazia vizitei dv. veți 
putea vedea unele dintre ma
rile realizări ale regimului 
democrat-popular cu care se 
mîndrește întregul nostru po
por.

Vizita dv. constituie un nou 
prilej de întărire a prieteniei 
de nezdruncinat ce leagă po
porul romîn de poporul frate 
cehoslovac. încă o dată vă a- 
dresez tradiționala noastră 
urare: „Bine ați venit”.

Din . _ . .
răspuns la cuvintele de salut 
tovarășul Vaclav David, mem
bru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ministrul Afacerilor 
Externe.

„In numele delegației ceho
slovace conduse de primul se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și președintele

partea delegației, a

La Onești p on ieri i cu intfmplr.at cu Hori pe inalții oaspeți.

Republicii; tovarășul Antonin 
Novotny — a spus vorbitorul 
— vă mulțumesc sincer pentru 
primirea prietenească și cor
dială. în același timp, vreau 
să vă transmit un salut fră
țesc din partea poporului nos
tru și a Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, au obținut suc
cese deosebite în construcția 
socialistă a țării. Un exem
plu strălucit este în acest sens 
și regiunea Bacău, care și-a 
schimbat din temelie înfăți
șarea în anii puterii populare. 
Ați desfășurat o bogată acti
vitate în domeniul dezvoltării 
industriei. Opera pe care o 
înfăptuiți este cea mai bună 
dovadă a uriașului talent și a 
inițiativei creatoare a unui 
popor liber, este exemplul e- 
locvent al colaborării frățești 
și al ajutorului dezinteresat 
pe care Uniunea Sovietică îl 
acordă tuturor țărilor socia
liste. Ne bucură, dragi prie
teni, rezultatele muncii dv., 
deoarece succesele dv. sînt și 
ale noastre, și invers.

Sub conducerea Partidului 
său comunist, poporul ceho
slovac rezolvă cu succes pro
blemele construirii societății 
socialiste dezvoltate. în întreg 
ansamblul sarcinilor noastre, 
acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării industriei chimice. 
Ținînd seama de sarcinile pe 
care partidul și poporul nos
tru le înfăptuiesc în acest do
meniu, sîntem bucuroși că a- 
vem prilejul să cunoaștem în
deaproape munca și expe
riența constructorilor comple
xului petrochimic ' ' _
zești și Onești.

Pășim cu curaj 
spre noi succese, 
prieten comun, invincibila U- 
niune Sovietică. Ajutorul ei 
frățesc și exemplul ei mobili
zator constituie baza succese
lor tuturor țărilor lagărului 
socialist. Sprijinim întrutotul 
politica externă leninistă a 
Uniunii Sovietice, politică a 
conviețuirii pașnice, îndrep
tată spre înlăturarea războiu
lui, spre asigurarea unei păci 
trainice și colaborări frățești 
între popoare.

Unitatea și colaborarea din
tre țările socialiste deschid 
noi posibilități și ne dau noi 
forțe, asigură victoria socia
lismului în întrecerea econo
mică pașnică cu capitalismul, 
asigură o pace trainică și vic
toria comunismului.

Pentru aceste țeluri luptă 
cu perseverență popoarele R.P. 
Romîne și R.S. Cehoslovace.

Din interesele comune ale 
tuturor țărilor lagărului so
cialist și din ideologia noastră 
comună marxist-leninistă iz
vorăște prietenia profundă a 
popoarelor din țările noastre. 
Sîntem încredințați că vi
zita noastră va întări și mai 
mult această prietenie.

Vă mulțumim încă o dată

de la Bor-

și fermitate 
Avem un

(Continuare în pag. 3-a)

Manifestări
ale unei prietenii 

de neclintit
(Prin telefon de la trimisul 

nostru).
Multe decenii pe aici, pe 

Valea Trotușului timpul împie
trise parcă. Cindva pe locurile 
acestea se găsea un sat oare
care. Peisajul 
cunoscut însă 
o transformare 
oraș

și oamenii au 
în ultimii ani 
uluitoare. Un 

modern cu 30.000 lo
cuitori, două uriașe combinate 
industriale, o rafinărie și o ter
mocentrală dau astăzi cuvîn- 
tului Onești o rezonanță nouă, 
profund emoționantă. Giganții 
industriali și încîntătoarele as
pecte urbanistice apărute ca 
intr-un basm cu uriași imiracu- 
■loși fac din Valea Trotușului 
o imagine vie, minunată a rea
lizărilor obținute de poporul 
nostru pe drumul socialismului. 

Ieri dimineață înalții oaspeți 
cehoslovaci au făcut cunoștință 
cu noul Onești și cu oamenii 
săi. In centrul cvartalului de 
locuințe din Onești o femeie 
mai în vîrstă s-a apropiat de 
tovarășul Novotny, i-a strîns mina 
cu căldură și i-a vorbit despre 
viața nouă a locuitorilor Oneș- 
tiului. Bătrînica i-a descris cu 
mîndrie înaltului oaspete condi
țiile de trai minunate, confortul, 
locuințele moderne din Onești 
în care numai în acest an se 
vor construi 2.000 de aparta
mente.

Tovarășul Novotny ii răspunde:
— Să avem pace și vom ară

ta lumii întregi ce înseamnă so
cialismul...

Pretutindeni constructorii, cei
lalți locuitori ai Oneștiului au 
făcut o caldă și frățească pri
mire delegației de partid și gu
vernamentale cehoslovace. De 
la întîinirea matinală din gara 
Borzești și pînă la entuziastul 
miting din hala atelierului me
canic al Combinatului chimic fie
care popas a fost marcat prin 
manifestări de o deosebită 
cordialitate, mărturii vii ale 
prieteniei poporului nostru față 
de poporul frate cehoslovac. 
La 35 metri înălțime, de la eta
jul V al Combinatului de cau
ciuc sintetic oaspeții privesc pa
norama industrială a Oneștiu
lui. Tovarășul Novotny pune în
trebări, discută cu muncitorii și 
tehnicienii, se interesează de 
problemele procesului de pro
ducție. Oaspeții acordă o înal
tă apreciere acestor realizări

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. 3-a)
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fost im-

Poezii ca și lucrări de alt 
gen, închinate partidului, rea
lizărilor obținute de poporul 
nostru în opera măreață de 
construcție socialistă, sosesc 
în mod obișnuit pe adresa re
dacției. Concursul inițiat de 
ziarele. „Scînteia tineretului", 
„Ifjmunkas", și „Viața studen
țească" în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia a avut însă darul să 
dea un impuls și mai mare 
năzuinței tinerilor din țara 
noastră de a-și exprima și pe 
această cale, a cuvîntului îna
ripat, sentimentele de dragoste 
și recunoștință nețărmurită 
față de Partidul Muncitoresc 
Romin.

1 Mulți dintre autorii poezii
lor, schițelor, reportajelor și 
informațiilor trimise iau pen 
tru prima dată condeiul în 
mină și se adresează ziarului. 
Nu dorința expresă de a 
cuceri premiul întîi i-a îndem
nat să-și aștearnă pe hîrtie, 
cu stîngăcie uneori, dar cu 
sinceritate și sensibilitate, pri
mele gînduri legate de viața 
pe care o trăiesc, de munca și 
aspirațiile lor. Un imperativ 
mult mai înalt le-a 
bold și el poate fi 
tntîlnit ca un leit 
motiv în rindurile 
ce însoțesc fiecare 
lucrare.

„Sincer vă mărtu
risesc — scrie ele
vul Virgil Tătaru 
din Strehaia — nu 
dorința de-a ciș- 
tiga premiul I mă 
scriu, ci faptul că vreau să 
fie popularizate în paginile 
ziarului fapte și realizări ale 
oamenilor muncii din această 
parte a Olteniei".

Motivarea aceasta o 
țin lucrările trimise. în 
care rînd, chiar dacă, 
petăm, 
nu reușesc totdeauna să se 
ridice la nivelul unor lucrări 
literare în adevărata accepție 
a cuvîntului. Neîndoielnic 
însă că acest mesaj fierbinte 
care străbate ca un curent de 
înaltă tensiune fiecare poezie 
reușește să se facă mai bine 
exprimat acolo unde, ca să 
folosim tot o noțiune de or
din. electrotehnic, coeficientul 
de Conductibilitate al versului 
a fost mai ridicat. Cu alte cu
vinte. acolo unde putința au
torului de a-și exprima gîn- 
durile cît mai plastic. mai 
convingător și-a spus din plin 
cuvîntul.

Dar. acest lucru va reieși 
mai clar, sperăm, din răs
punsurile pe care le dăm mai 
jos unora dintre numeroșii 
participanți la concursul nos
tru, din care pot trage în
vățăminte și 
ne-au trimis 
mite poezii 
cursului.

face să

con- 
fie- 
re- 

acestea în ansamblu

alți tineri care 
sau ne vor tri- 
în cadrul con-

Cele trei poezii 
ne 

convingerea că

v-am 
în pa. 
nu a 

i izo- 
desti - 
întă- 
aveți 

dezvol- 
robustă,

GHEORGHE SAVIN 
muncitor - Brașov.

Da, poezia pe care 
publicat-o nu de mult i 
ginile ziarului nostru 
fost, se vede, o reușită 
lată, 
nate concursului 
resc 
posibilități reale de 
tare. Ideea poetică 
izvoirîtă dintr-o adîncă înțe
legere a datoriei poetului 
față de viață, versul expre
siv și sigur, pe înțelesul citi
torului. vigoarea ritmului 
sînt calități pe care va tre
bui să le cultivați cu grijă, 
să le îmbogățiți.

Sînt evidente însă și unele 
deficiențe, ca de pildă, recur
gerea la unele exprimări mai 
simpliste, comune.

V-am atras atenția asupra 
acestor neajunsuri 
rința ca dv. să 
poet aceeași luptă 
Iitate pe care o 
ca turnător, la 
muncă.

din do- 
duceți ca 

pentru ca- 
desfășurați 
locul de

GEORGE DARIE - elev - 
Câmpulung Moldovenesc.

Versurile confirmă mărtu
risirea cuprinsă în scrisoare : 
elanul tineresc și dragostea 
partidului pentru viitorii con
structori ai comunismului 
v-au inspirat în crearea poe
ziilor „Tinerețe" și „Mulțu
mim Partidului".

E necesară o mal mare •- 

Elevul Pap Franaissc de la Școala etementară de muzica
7 dte Sfghet cintind la violoncel.

Foto 1 prof. V, ORZA

dîncire a Ideilor poetice, » 
selectare mai riguroasă a me
taforelor cît și a celorlalte 
mijloace de exprimare. Spo
rirea exigenței se impune cu. 
atit mai mult cu cît amin- 
tlouă poeziile dovedesc certe 
calități, fapt pentru care și 
reținem poezia „Mulțumim 
Partidului". Cităm de aseme
nea din poezia „Tinerețe" a- 
ceastă caracterizare a muncii 
tineretului nostru :

Tinerețe - muncă, iureș. 
Din Dobrogea-n Maramureș, 
De la Dunărea bătrină 
Pinla Bistrița ce-ngînă 
Cint de ape in turbină,
Să țișnească-n slăvi 

lumină.„

ROXANA STANESCU, ele
vă — București.

Părerea despre versurile 
dv. ne-am mai exprimat-o 
publicînd poezia ..Ce e parti
dul". Și celelalte două lucrări 
însă prezintă interes. „Poar
ta". deși e scrisă in proză, 
cuprinde o idee poetică fru
moasă care se cere exprimată 
cu alte mijloace de cît cele 
folosite.

Dacă vă exprimați mai 

Citind poeziile sosite la redacție 
în cadrul concursului organizat 
în cinstea aniversării partidului

simplu. în imagini mai proas
pete. neîndoielnic că și reușita 
poeziei „Slavă ție" era asigu
rată.

TEGHIREAN ELEONORA, 
studentă — București.

Definiția dată de dumnea
voastră cuvîntului „partid*  
are într-adevăr o semnifica, 
ție adîncă. Mai împlinite ni 
se par în acest sens 
de mai jos :

Nu-l scriem doar 
coală

versurile

pe o 
de hirtie 

L-om scrie.n suflet celor 
ce-or să vie : 

Cuvînt ce asupriții
l-au rostit, 

Cuvînt cu care azi am 
biruit! 

Ce e partidul ? Nu e greu 
a ști ;

E crezul meu de fiecare zi.

VICTOR RUSU, elev — 
Turnu Severin.

Amîndouă poeziile închi
nate partidului cuprind ver
suri izbutite, scrise cu sensi
bilitate. Mai sugestivă ni se 
pare prima. — „Partid, izvor 
de apă vie" din care cităm :

„Partid, lumină - a zilelor 
aceste

Cu zbor aprins spre 
neatinse creste 

Partid, izvor de apă vie, 
Din unda ta sorbim în 

piept tărie.
C-ai dat putere brațului

să sape
In stâncă, leagăn pentru 

ape".

poeziile depă- 
primelor încer- 
Mai interesantă

TITUS ANDREI, elev 
București.

Amîndouă 
șese stadiul 
cari poetice,
e fără îndoială ■„Liceu".

Poezia e concepută, evi
dent, ca o replică la celebra 
poezie a Iui Bacovia cu 
același titlu. Tocmai de aceea 
erați obligat să dați o ima
gine mai completă a școlii 
zilelor noastre, să dezvăluiți 
semnificația nouă a vieții de 
școală, procesul atit de în
semnat de educare a viitorilor 
constructori ai socialismului 
și comunismului.

ION GHINGARU, munci
tor — Câmpulung-Muscel.

Versurile sînt avîntate, ti
nerești, cuceritoare prin sin
ceritatea și adesea prin ine
ditul lor. Am reținut imagi. 
nea „Orașului primăvăratec", 
desigur chiar orașul în care 
locuiți :

vibrarea cristalină 
pare-o poezie, 
zărilor senină

Și sub
Orașul 
Pe fila
Uzina ritmul și-l înscrie..

A R
ARNĂUTU —

sosit la con- 
cîteva poezii

CRISTACHE
Craiova.

Amplul ciclu 
curs cuprinde 
valoroase. Experiența dv. poe
tică e după cît se pare mult 
mai îndelungată. Aceasta vă 
și îndreptățește să afirmați :

Cintecele mele 
Coapte cad ca

$

de le scuturi 
me rele-n 

livadă
Și se-aștern precum, 

răcoarea.n ciuturi
Pe frunzișul verii, pe 

zăpadă
Și din cînd în cînd mi-ncerc 

vioara
Lunecând mătasea lor pe 

strune,
Purpură s-o fac la

Hunedoara
S-o.negresc la Lonea cu 

cărbune.

tematici noi, mai 
Și imagistica e în 

ne. 
tot-

Arta dv. poetică e însă de
ficitară sub raportul abordă
rii unei 
diverse, 
acest sens mai săracă, 
reușind să dezvăluie 
deauna cu pregnanță bogăția 
spirituală a omului societății 
noastre noi. socialiste.

MATEI STELIAN, 
elev in clasa a V-a 
•• Curtea de Argeș.

Faptul că alături 
de numeroși tineri 
din țara noastră, 
ai ținut și tu ca 
pionier să participi 
la concursul nostru 

ne bucură. Bucuria noastră e 
cu atit mai mare, cu cît în 
cele două poezii trimise, în 
ciuda multelor stîngăcii, reu
șești să ne comunici cîteva 
lucruri emoționante despre 
orașul tău natal :

Lumea spre bibliotecă 
A făcut lată potecă, 
Iar spre cinema îndată 
A îngroșat
Frunzuliță 
Mulțumim 
Ce-a făcut
Creșe și școli — mii și mii.

strada toată, 
de gutui 
partidului,
pentru copii

GIUVERDEA
TIN, muncitor — 
dului.

CONST AN.
Valea Sa-

Aveți dreptate. Concluzia 
la care ați ajuns dv. e unanim 

întreaga viață a 
iz- 
nu 
in-

valabilă, 
poporului nostru este un 
vor nesecat de inspirație 
numai pentru scriitorii 
cercați, dar și pentru oame
nii care abia scriu primele 
versuri.

Dovada : însăși poezia dv. 
din care cităm :

Când

Cînd-

Cînd

Din toate poți să faci 
o poezie 

viața, tinerețea, 
te tmbi». 

apele le-auzi cum 
șopotese, 

norii de pe cer se 
risipesc

Din toate poți să faci 
o poezie, 

$i-aceasta mi s-ar cuveni 
și mie 

Căci îmi iubesc nespus, 
partidul, țara 

Si lumea cea de azi, și 
primăvara.

N. STOIAN

SPECTACOLE
Teatre

Rigoletto, 19,30: Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R. ; Si
ciliana, 15,30; Regele Lear, 
19,30: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia); 
Hangița, 19,30: Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala stu
dio); Mamouret, 19,30: Teatrul 
Municipal (Sala Matei Millo) ; 
Un strugure în soare, 19,30: 
Teatrul Municipal (Sala Fili- 
mon Sîrbu); Antoniu și Cleo
patra, 19.30: Teatrul „C. Notta- 
ra“ (Sala Magheru); Musafiri 
nepoftiți, 20 : Teatrul „C. Not- 
tara“ (Sala Studio); D-ra Nas
tasia, 19,30: Teatrul Muncito
resc C.F.R. Giulești; Revista 
oglinzilor, 20: Teatrul Satiric- 
Muzical „C. Tânase" (Sala Sa
voy); Concert expres, 20: Tea
trul Satiric-Muzical „C. Tăna- 
ie“ (Sala Victoria); Tevie lăp
tarul, 20: Teatrul Evreiesc de 
Stat ; Prima întilnire, 19,30: 
Teatrul pentru Copii și Tine
ret (Sala din C. Miile); Mar- 
țienii, 18: Teatrul pentru Copii 
și Tineret (Sala Libertatea); 
Galoșul fermecat, 16: Teatrul 
„Țăndărică" (Sala din Acade
miei) ; Vânzătorul de păsări, 
19,30: Teatrul de Stat de Ope
retă; Celebrul 702, 19,30: Tea
trul de Comedie; Te cîntăm, te 
slăvim, libertate, 20: Ansam
blul de Cîntece și Dansuri al 
C.C.S.; Concert Yma Sumak, 
20: O.S.T.A. (Sala Palatului 
R.P.R.); Fantezie de iarnă, 20: 
O.S.T.A. (Sala Sporturilor Flo- 
reasca); O seară de circ, 20,30: 
Circul de stat.

Cinematografe
Mândrie : Patria, București; 

Înfrățirea între popoare. Li
bertății ; Două etaje de feri
cire: Republica, Elena Pavel, 
Gh. Doja, Miorița; Taina cetă
ții : Magheru, Lumina, Al. 
Popov; Stele în plină zi: V. A- 
lecsandri, I. C. Frimu, V. Roai- 
tă, Al. Sahia; Pîine și tranda
firi: Central, T. Vladimirescu, 
16 Februarie; Urmașii: Victo
ria, Moșilor; Primul an: Ma
xim Gorki, 8 Martie, Donca 
Simo; Pe cărările junglei: 
Timpuri Noi; Program special 
pentru copii (dimineața); Nu 
vreau să mă însor (după amia-

K. Mart, Fr. Engels Opere, 
volumul 10 (ianuarie 
1854 - ianuarie 1855). 
— Ed. politică.

Fr. Engels Originea fami
liei a proprietății pri
vate și a statului, edi
ția a V-a. — Ed. poli
tică.

Ota Kraus, Erik Kulka Fa
brica morții - O măr
turie despre Auschwitz, 
ediția a iil-a. — Ed. po
litică.

Aq rotehn ieă

Gh. Florescu, E. Florescu
Irigarea culturilor de le
gume. — Ed. agrosilvică.

A. Ghiulc Asolamentul a- 
gricol cerealier (Impor
tanță, întocmire și apli
care). — Ed. agrosilvică.

I. Maxim și alții Metode 
de punere in cultură a 
nisipurilor din R.P.R. — 
Ed. agrosilvică.

T. Moscalu Arăturile c- 
dinci („Biblioteca agri
colă"). — Ed. agrosil
vică.

Știința și tehnica 
pe ințeleșul tuturor

Colecția S.R.S.C.

L T. Faddeev Știința In 
ajutorul omului. Tradu
cere din limba rusă de 
D. Marinescu („Știința 
învinge"). — Ed. tinere
tului.

Beletristică

Bolintineanu Opere alese
— 2 volume. Vol. I. Poe
zii ; vol. II Proză („Scrii
tori romini") — Ed. pt. 
literatură.

H. Liman Timpurrl*  și 
anotimpurile Bucureștiu- 
lui. („Patria noastră"). 
— Ed. tineretului.

Rusalin Mureșanu Amieii- 
le veacului — versuri. — 
Ed. tineretului.

I. Purcaru Ev nou »n țara 
banilor („Patria noas
tră"). - Ed. tineretului.

ediția a
l+tera-

M. Sadovoanu Mitrea Co
cor — roman, 
IX-a. - Ed. pt. 
tură.

Jan Drda Orășelul 
coline — roman, 
cere din limba cehă. In 
rominește de Ihor Lem- 
ny și Constantin Țoiu. 

(„Biblioteca pentru toți") 
— Ed. pt l'te'atură.

de pe
Tradu-

Calvarul. 
L (Cartea I 

Cartea a

A. N. Tolstoi 
vol. I, II, I 
— Surorile, 
doua - Anul 1918, Car
tea a treia - Dimineață 
mohorită). Ediția a Vl-a. 
Traducere de Otilic Ca- 
zimir și Gheorghe C 
Stere. — Ed. pt. literatu
ră universală.

S. Vinogradskaia Anii ti
nereții — povestiri. Tra
ducere de Alina Mirea 
și Iri-na Andreescu, — 
Ed. pt. literatură uni
versală.

za); 13 Septembrie; Prichin
delul: Tineretului; Romeo și 
Julieta : Grivița; Haiducul de 
pe Ceremuș: Cultural; Sfioasa 
Const. David; Războiul vesel: 
Unirea, Drumul Serii; Viraj in 
noapte: Flacăra, 23 August; 
Lady Hamilton: Arta; O fe
reastră 
Munca. 
zăpezii: 
Stan și 
ford: 8
nescu; Legea-i lege : Ilie Pin- 
tilie; Cocoșatul: Volga: Mize
rabilii (ambele serii): Floreas- 
ca; Vaca 
Bălcescu, 
vreau să 
via, 30
Neapolului: Aurel Vlaicu.

deschisă spre cer: 
Olga Bancic; Floarea 

Popular, G. Coșbuc; 
Bran studenți la Ox- 

Mai; Hatifa: M. Emi-

și prizonierul: N. 
B. Delavrancea: Nu 
mă însor : G. Baco- 
Decembrie: Regele

Ctnd, cu ani in urmă discu
rile ne-au adus pentru prima 
oară glasul Ymei Sumak, ui
mirea făcea loc neîncrederii: 
„Există oare cu adevărat un 
asemenea glas excepțional ?". 
„Nu este oare unul din „trucu
rile de înregistrare" nu rare
ori întîlnite în industria de 
discuri occidentale ?“ Proba
bil că de la primele fraze cîn- 
tate de Yma Sumak în Sala 
Palatului fiecare dintre spec
tatori a exclamat în sinea lui, 
ca și autorul acestor rînduri; 
„Așadar, nu e un truc de în
registrare : glasul acesta ne
verosimil există cu adevărat".

Dacă ar fi fost însă numai 
această constatare spectatorul 
ar fi plecat pe jumătate mul
țumit. Natura poate crea mul
te „minuni", dar ele nu ge
nerează neapărat emoție artis
tică. Vocea Ymei Sumak se 
întinde pe patru octave 
— este adevărat — și în fie
care registru ea sună parcă 
altfel, de parcă ar cînta mai 
multe femei și mai multe pă
sări, pe rînd, și toate laolal
tă.. Toate acestea ar fi putut 
rămîne totuși in afara artei, 
dacă... Dacă Yma Sumak n-ar 
fi în primul rînd o remarca
bilă artistă legată de poporul 
ei, conștientă de drumul și

Zite d« primăvară In Gșmigiu-

la în TIMPUL 
LIBER

Unul din raioanele regiunii 
Maramureș cu întinse pămân
turi roditoare. In majoritatea 
satelor ți comunelor, țăranii 
muncitori, romîni și maghiari 
muncesc înfrățiți pe ogoarele 
gospodăriilor agricole colec
tive. După orele de muncă, 
tineretul dorește să petreacă 
cit mai util și plăcut timpul 
liber. El umple sălile cinema
tografelor, ale casei de cul
tură, căminelor culturale, clu
burilor sau colțurilor roșii. In 
principal, pentru el sini cău
tate acele forme de dis
tracții educative care să-i um- 
plă orele libere, să contribuie 
la ridicarea nivelului său de 
cunoștințe politice și cultu
rale.

★
Duminică dimineața, pe 

străzile orașului Cărei. Un 
marș voios de fanfară oprește 
in drum trecătorii, îndreaptă 
privirile spre locul de unde 
se aud ' cintece. unde se văd 
unduind in rint flamurile roșii 
și tricolore. Cite va motocicle
te, un grup compact de bici- 
cliști, urmat de altul de că
lăreți. camioane pline de tineri 
îmbrăcați în frumoase costume 
naționale, pancarte pe care 
sint consemnate succesele 
G.A.C.

— E ștafeta culturală in 
cinstea aniversării partidului 
— spun localnicii. Colectiviștii 
din Câpleni se duc in orpe- e 
la cei din Ghenci. Si aceștia

frumoasa inidahră a secție-, 
de tnrăjămint și cultură a 
sfatului popular raional și a 
Casei de cultură Cărei la care 
iși aduc aportul și organiza
țiile U.T.M. de la sate. Cit de 
populară a devenit ștafeta se 
vedea după sutele și sutele de 
țărani muncitori, tineri și vâr
stnici care o însoțeau. Și a- 
ceasta pentru că a fost astfel 
concepută incit să depășească 
prilejul unui simplu schimb 
de experiență pe linia muncii 
culturale la sate. Ducerea sau 
primirea ștafetei la Căoaș ori 
Santău s-a transformat intr-o 
adevărată sărbătoare a vieții 
noastre noi. Cei care se duc 
in vizită duc gazdelor pe lin
gă drapelul ștafetei și un al
bum despre dezvoltarea comu
nei lor in anii regimului 
democrat-popular cașe sint 
înmînate in mod festiv pre
ședintelui sfatului popular 
și conducerii G. A. C. Ur
mează o informare recipro
că asupra celor ce s-au înfăp
tuit in ultimul timp in cele 
două comune, asupra muncii 
care sie desfășoară în G.A.C. 
pentru întărirea și dezvoltarea 
lor, un rodnic schimb de expe
riență între colectiviști. Se 
discută despre recoltele obți
nute la hectar, despre venituri 
și proiecte de viitor. Se naște 
astfel un sănătos spirit de în
trecere intre colectiviști, se 
cultivă dorința lor de a obține 
realizări cit mai mari. Apoi, 
cântecele și dansurile comple
tează cele cîteva ceasuri pe 

„Departe în Anzi răsună ecoul..."

Yma Su-

menirea ei, preocupată de ex
primarea cît mai complexă și 
convingătoare a mesajului cin
tezelor ei. Confirmi 
nul, dar descoperi 
descoperind-o iți dai seama că 
deși prin glasul ei 
mak poate fi considerată uni
că, prin forța și semnificația 
artei ei, cîntăreața reprezintă 
o largă categorie artistică — 
din ce în ce mai largă tn ul
timii ani, cînd se trezesc la 
viață și luptă popoarele Afri
cii, Asiei, America de Sud...

fenome-
arta. Și

Yma Sumak este mesagerul 
artistic al unor civilizații mi
lenare, care după ce au în
durat îndelungatul jug al asu
pritorilor, iși afirmă din nou 
valorile strălucite, nesecate.

Ce impresionează, ce dă 
fiori în cintecul Ymei Su
mak ? In primul rind gravita
tea aproape solemnă, cu care 
marea cintăreață exprimă su
ferințele și năzuințele poporu
lui ei. Glasul cu adîncimi u- 
luitoare se aruncă asupra ac
centelor dramatice (unele ac
cente par adevărate strigăte) 

care, colectiviștii le petrec îm
preună.

Ștafeta culturală in raionul 
Cărei s-a transformat intr-o 
largă manifestare de masă 
prin care se popularizează 
succesele muncii înfrățite, se 
transmite experiența bună, se 
face schimb de păreri. Pină la 
8 Mai ea va ajunge din nou 
în centrul de raion unde un 
bilanț al înfăptuirilor anilor 
noștri va încununa această 
interesantă și utilă formă de 
petrecere a timpului liber.

★
Cu toate că nu-i folosită de 

prea multă vreme, „Joia tine
retului" in orașul Cărei vădeș
te unele bune inițiative care 
țin seama atât de specificul 
locului cit și de gusturile și 
necesitățile tinerilor. Ea se 
organizează pe oraș, de către 
o comisie specială alcătuită 
din membri ai comitetelor 
raional și orășenesc U.T.M. 
Un plan pe o perioadă mai 
îndelungată stabilește conți
nutul programelor cultural- 
educative a căror pregătire 
este pe rând dată în grija ute- 
miștilor din întreprinderile și 
școlile Careiului, Există preo- 

.parea ca acestor programe 
să li se dea un caracter cît 
mai variat, legat de principa
lele evenimente politice la or- 
d rea zilei. De exemplu, re
centa sesiune a Marii Adunări 
Naționale a constituit subiec-

icurtt tipunen

Biltt de 
•mm etmtacr&ie anirerțărTi 
partufulai. seara cfnd 'am 
participat Id „Joia ’tineretului" 
la Cărei, programul cultural 
se intitula : „Seară de recitări 
închinată partidului, patriei". 
Tinerii au spus versuri, au 
cintat cintece patriotice care 
vorbesc despre dragostea cu 
care tineretul mulțumește 
partidului — părintele său S. VOINESCU

apoi se catifelează, devine un- 
duios, cald, pentru a șerpui 
t-n sfârșit spre înălțimi, unde 
împrumută timbrul ferăstrău- 
lui. Nimic din dantelăria stear
pă a cunoscutelor „colora
turi", nimic din excesul de 
patetism al vocilor feminine 
grave care ni se oferă de obi
cei pe scenă... Yma Sumak 
cintînd pare că oficiază (deși, 
firește, arta ei n-are nimic 
mistic): expresia este sobră 
dar foarte concentrată, gestu
rile sint puține, dar largi, cu 

acea amplitudine caracteristi
că popoarelor cu străveche ci
vilizație. Senzația de conto
pire totală cu cintecul, — de 
la vestmântul de inspirație 
folclorică admirabil stilizat 
și pină la cele mai fine nuan
țe ale frazării — iată ce 
oferă pe primul plan Yma 
Sumak spectatorilor. Fireș
te această contopire depin
de în mare măsură de cinte
cul interpretat. Meritul com
pozitorului și folcloristului 
M. Vivanco ni se pare a fi (în 
afară de faptul că a descope- 

drag — pentru viața fericită 
de astăzi. O interesantă expu
nere pe tema „Politețe șt bu- 
năcuviință" a abordat proble
me de morală, explicind pe 
înțelesul celor prezenți carac
terul de clasă al moralei.

De asemenea, se pot învă
ța de aici și unele lucruri pri
vind buna organizare. In sala 
clubului „9 Mai", unde au loc 
de obicei „joile tineretului", 
domnea ordinea. Cite 4 tineri 
din fiecare întreprindere sau 
școală a orașului, cu bande
role roșii, erau răspunzători 
de buna desfășurare a re
uniunii, Ei supravegheau 
ca tinerii să lase toate lucru
rile de prisos la garderobă, să 
aibă o ținută decentă.Ba a- 
veau și alte misiuni. De pildă, 
aceea ca toți cei veniți la reu
niune să se cunoască între ei, 
să se împrietenească. Două ti
nere, care — pesemne — nu 
cunoșteau pe nici unul dintre 
băieții prezenți, dansau împre
ună, îndată, le-au fost prezen
tați dai tineri care, inclinin- 
du-se politicos în fața fetelor, 
le-au invitat la 
care dintre ele.

Am constatat 
dere că în sală 
doar tineri. Pe 
scaune, stăteau și oameni mai 
în vârstă. in special femei.

— Sint mamele unor fete 
— mi-a explicat unul din or
ganizatori. La început am cam 
avut de furcă cu ele. Nu-și 
lăsau fiicele la Joi tinere
tului". Le-am convins atunci 
să rină să vadă. Și au văzut 
că aici tinerii se distrează in
tr-un mod plăcut și folositor. 
Acum le avem și pe ele prin
tre oaspeți.

„Joia tineretului" îmbină 
aici fericit cele două cerințe 
ale sale : instructiv și distrac
tiv.

- , - > 
dans pe fie-

cu surprin- 
nu se aflau 

margini, pe

rit-o și a indrumat-o de la 
primii pași pe Yma Sumak) 
acela că a știut să compună 
și să aranjeze cîntecele în 
care artista se poate realiza 
pe deplin („Glasuț Anzilor", 
„Cîntec de leagăn". „Iadul 
verde", „Tum-pa" și mai ales 
minunatul „Imn al soarelui", 
sînt numai cîteva exemple). 
Atunci cînd cîntăreața re
curge la o muzică mai puțin 
potrivită stilului ei („Clar de 
lună" de Debussy, de pildă), 
necesită o voce cu resurse

eonto- 
eum la 
se ara- 
intere-

exact opuse, «eeaetă 
pire încetează, după 
rîndul lui, M. Vivanco 
tă eu mult mai puțin 
sânt atunci cînd scrie piese 
pentru orchestră.

înseamnă oare prin aceasta 
că sfera posibilităților Ymei 
Sumak este restrînsă ? Nici
decum — pentru că folclorul 
sud-american de o mare com
plexitate și varietate poate 
constitui o sursă inepuizabili 
pentru marea artistă. Și este 
cu atit mai meritoriu pentru

Povestește 
bătrinul 
maistru-

Au trecuseră decU puțin? 
mute de la încetarea lueruim n 
tala colțului roșu din tecția e.<i- 
zangerie a uzinei „1 Mai"-Plo
iești devenise neincăpătoare, 
Niciodată nu se adunaseră atitia 
tineri ca în acea zi. Cu citra 
timp mai înainte tinerii aflase
ră că la această adunare genera
ră a organizației U.T.M. la care 
urma să se ia în discuție cere
rea de primire în rindurile vte' 
miștilor a tinerei muncitoare 
Nictilin-a Trîncau, sint invite# șâ 
mulți comuniști. Printre aceștia 
»e afla și maistrul Nicu Stan 
care de 28 de ani lucrează in 
•ecția cazangerie. El le-a vorbit 
tinerilor despre partid, despre 
condițiile grele de munci fi 
viață pe care le aveau în trecut 
muncitorii în fosta uzină Con
cordia astăzi Lzina ,d Mai.*'»  
Plin de emoție bătrinul maietru 
le-a vorbit tinerilor despre ma
rile victorii debutdite da 
partidul clasei muncitoare de-a 
lungul celor 4 decenii. „Dze*  
astăzi ferăim ou toții Tremei 
desavîrșirii construirii
Hamului în patria noastră — 
spunea tinerilor comunistul A. 
Stan — aceasta o datorăm parti
dului și neînfricaților comu
nici care n-au dezarmat nicio
dată în fața celor mai grelo 
încercări la care au foit lupuri. 
Iată de ce și noi, constructorii de 
utilaj petrolifer viratnici și tineri, 
trebuie na ne închinăm toata 
forțele noastre pentru caura 
scumpă tuturor — deaăvîrșirea 
construirii socialismului In pa
tria noastră”

Pentru a mIi in inimUo tine
rilor dragostea fierbinte pantru 
partidul iubit, adunarea generala 
a organizației de baza U.T.M. de 
la secția cazangerie a luat hotă
rî rea ca pină în ziua de 8 mai. 
in cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea partidului fum- 
tru, toți utemiștii să viziteze Mu
zeu] de Isterie a partidului din 
București fi Mmeul Drdtena.

m. ptrrtr

ROBERTO BENZI
. LA PUPITRU 

FILARMONICII DE STAT
Dirijorul italian Roberto 

Benzi, care este de cîteva zile 
oaspetele țării noastre, a con
dus vineri seara concertul or
chestrei simfonice a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu". 
Programul a cuprins Simfo
nia nr. 55 în Mi bemol „învă
țătorul*  de Haydn, „Carnava
lul animalelor*  de Sânt 
Saens, Călătoria kii Siegfried 
pe Rin din opera „Amurgul 
zeilor*  de Wagner și ..Potruș- 
ka“ de Stravinski.

Concertul a fost Tiu apte. - 
dat.

.‘.jerțrW'

La biblioteca Casei de co
pii „Olga Bancic" din Bu
zău se desfășoară o bogată 
activitate, lato un grup de 
tineri din anul I al Școlii de 
meserii venind să împrumute 

ultimele noutăți literare.

Foto : D. PREPELIȚĂ

două dansatoare de

prima dove-

Yma Sumak, — oare a»ea 
după cum se știe deschise por. 
țile jazzu-lui 
respinge cu 
drum străin 
artistice.

Fără îndoială, că o alcă
tuire mai concentrată a pro
gramului (în care au figurat 
dealtfel 
valoare — Cholita Rivero și 
Carmen Reyes, 
dindu-se și o bună cintăreață) 
ar fi pus în lumină mai con
vingător personalitatea artis
tică a Ymei Sumak. Dansurile 
spaniole, de o factură destul 
de obișnuită, numeroasele in
terludii (de altfel excelent in
terpretate de Orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii. di
rijată de Sile Dinicu, care a 
pregătit piesele și acompania
mentul într-un timp record), 
au adus o anume senzație da 
diluare a programului*  care 
rezerva etîtea momente de e*  
moție reală și intensă. Aceas
ta nu a scăzut Insă din im
portanța remarcabilului eve
niment muzical pe eare-l re
prezintă turneul Ymei Sumali 
ta țara noastră.

comercial — ei 
hotărâre orice 

de aspirațiile ei

L niUSTEA



Bumbăcdria Romineoacd Rtava. Brigada de cattate condusă de toana Caiotanu este cunoscută 
pentru rezultatele pe cor* i* obțin* ta întrecerea soc ral istă. Azi cafitoteo produselor este 

mai bună decît ieri.

ÎN REGIUNEA BACÂU

Oamenii muncii au salutat cu căldură 
pe înalții soli ai poporului cehoslovac

Foto : AGERPRE5

Mai mult, mai bine
pentru întărirea

colectivei 1
..Secretarul organizației 

U.T.M. citea referatul cu o 
voce calmă, limpede. Dacă nu 
l-ai fi văzut aplecat peste foile 
de hîrtie ai fi spus că-și măr
turisește gîndurile, că răs
punde cu voce tare la între
bări care l-au frămîntat și 
care trebuiau lămurite. Poate 
și din această pricină tinerii 
ascultau cu atenție, sorbind 
aproape cuvintele.

— ...Sarcina organizației 
noastre este să lupte pentru a 
aplica în viață politica parti
dului. Asta înseamnă pentru 
noi. tinerii colectiviști, să 
muncim din toate puterile 
pentru întărirea și dezvoltarea 
gospodărie: noastre. Lucrăm 
cu toții in brigada a Hl-a, 
continuă secretarul. A contri
bui ca brigada noastră să facă 
o muncă de calita
te, să obțină pro- 

spori’.e la 
să ajungă 

fruntașă
asta 

ptăm

pe foile

ducții 
hectar 
brigadă 
pe gospodărie, 
înseamnă să h
concret pentru apli
carea ta viață a 
politicii partidului 
nostru...

Iși ridică ochii de 
referatului și privi tovarășii a- 
dunați ta mica sală de ședințe 
a gospodăriei. Fețele lor în
cordate, privirile atente, do
vedeau că ei înțeleg, că ceea 
ce a spus le-a mers la inimă... 
Privirea lui, atentă, cercetă
toare, descoperi printre tineri 
și pe cei care ar fi trebuit în 
primul rind să înțeleagă cele 
spuse pînă acum. Agache Mag
dalena însă privea distrată pe 
fereastră, Iordan Apostol își 
făcea inventarul obiectelor din 
buzunar. „ Și doar ei sînt cei 
care mai lipsesc de la muncă, 
care fac lucrări de proastă 
calitate...* * Secretarul se în
cruntă șl continuă cu o nuan
ță de dojana în glas :

a
Elveția, pentru a participa Ia 
cea de-a 16-a sesiune a Comi
siei economice O N U. pentru 
Europa. Delegația este condu
să de tov. Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului.

In aceeași zi a plecat la 
Geneva, pentru a participa Ia 
aceeași sesiune, tov. Victor 
Ionescu, adjunct al ministru
lui Comerțului, președintele 
Comitetului pentru dezvolta
rea comerțului din cadrul Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, au fost de fată repre
zentanți al conducerilor Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și Ministerului Comerțului.

A fost prezent Fritz Adams, 
însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Elveției la București.

*

Vineri * părăsit Capitala o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Muncitor condusă de tov. 
Vasile Florea, membru al Bi
roului C. C. al U.T.M.. care 
va participa îs ședința Comi
tetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. ce se va ține 1* 
de Chile, 
lie a.c,

Ieri s-a
delegația__ _______ ______
al U.T.M., care a vizitat R. D. 
Germană. Delegația a fost 
condusă de tov. Stelian Dumi» 
triu, membru al 0.0. al U.T.M.

— Procedează toți utemiștii 
din organizația noastră în fe
lul acesta ? Marea majoritate 
da. Dar nu toți. Unii mai chiu
lesc — și privirea secretarului 
se opri asupra lui Apostol — 
alții fac muncă de proastă ca
litate și pentru ei primim ob
servații pe drept de la briga
dier. Magdalena tresări și se 
uită repede în jurul ei. Și de

Lt> fabrica de mobilă din ca
drul IPROFIL București-Pipera 
care a intrat parțial In produc
ție la sfirșitul anului 1960 «s se 
fac în prezent ultimele lucrări 
de montare și revizie a agrega
telor in vederea intrării în 
exploatare a tuturor sectoarelor 
de producție a fabricii de mo
bilă Aspect din secția de șle
fuire cu petrol a plăcilor de 

furnire. 

ce asta ? continuă secretarul. 
Pentru că ei nu au înțeles 
încă că principala lor datorie 
de utemist este să muncea
scă din toate puterile pentru 
înflorirea colectivei noastre. 
Aceasta nu este numai o da
torie firească pentru fiecare 
colectivist. Pentru noi, mem
brii U.T.M., ea este o sarcină 
politică — șd așa trebui*  să 
o înțelegem.

Vorbea acum liber Foile re
feratului rămăseseră împrăș
tiate pe masă, iar ochii lui ro
tunzi, luminoși se fixaseră *-  
supra celor doi tineri ai căror 
obraji roșiseră, ale căror cape
te se plecaseră. Nu le-a spus 
numele șj nici nu era nevoie. 
Toți din sală I au înțeles și 
toți erau de partea lui. Și 
chiar dacă acum, aparent, s« 

Adunarea generală a organizației 
U. T. M. din brigada lll-a de la 

G. A. C „Independența*  
raionul Galați

rnlinil*  
cuvînt. 
dorito- 
mărită.

ee-a spus Mari*  
Fronea Ștefan, 
echipei de tine- 

gospodă-

adrese numai eelor doi trte- 
miști, ideile exprimate de se
cretar găsiseră răsunet în 
conștiința fiecărui participant 
la adunare.

Utemiștii ridicau 
pentru a se înscrie la 
Unul, doi, trei... lista 
rilor de a vorbi a fost

— Sînt de acord cu măsurii*  
propuse de biroul U.T.M.... 
Aș vrea însă să stabilim 
aici un lucru : participarea la 
muncă, calitatea muncii, să fie 
chestiuni de onoare pentru 
fiecare dintre noi. E bine că 
s-au înscris la cuvînt Magda
lena și Apostol. Dar ei să știe 
că numai cu vorbe nu ne mul
țumim.

— E drept 
— continuă 
responsabilul 
ret. Președintele 
nei. brigadierul, au fost de a- 
cord să ne repartizeze lotul de 
pămint. să ne dea cinci căruțe. 
Dar asta înseamnă o mare 
răspundere pentru noi. Nu 
avem dreptul să muncim slab. 
Eu cred că putem să ne anga
jăm ca echipa noastră să fie 
fruntașă pe gospodărie.

— Și eu cred că puteți to
varăși — și vocea brigadieru
lui Ionel Gavrilă răsună pu
ternic. Dar pentru asta nu 
trebuie să munciți oricum. 
Partidul cere de la noi să lu
crăm pămîntul după cele mai 
înaintate metode. Altfel nu 
scoatem producții mari. Asta 
este o sarcină foarte impor- 
tantă căreia organizația voas
tră trebuie să-i dea toată aten
ția. Și mai este încă ceva. Voi 
ați spus, pe bună dreptate, că 
sarcina cea maj importantă a 
fiecărui utemist este aceea de 
a lupta pentru întărirea *1  
dezvoltarea gospodăriei noas
tre. Est*  bine că v-ați concen
trat în primul rfnd asupra 
brigăzii din care faceți parte, 
Dar în gospodări*  se vor dez
volta și alte sectoare — iscto- 

Convorbire despre „marca îabricii“
(Urmare din pag. I-a)

plan citeva măsuri mal im
portante : introducerea con
trolului pieselor la fiecare lot 
de 10 și chiar 5 bucăți, intro
ducerea aparatelor moderne 
de control, uscarea hidratului 
de aluminiu cu raze infraroșii, 
reamenajarea atelierului de 
fasonare a izolatorilor, com
pletarea la toate reperele a 
calibrelor și verificatoarelor 
care să asigure exactitatea o- 
perațiilor. De asemenea se va 
instala o secție de galvanizare 
pentru protejarea produselor, 
se vor marca izolatorii sub 
glazură etc. Toate acestea pen
tru a obține o calitate și un 
aspect mereu mai bun.

— Mai este o problemă de 
care ne ocupăm acum cu mai 
multă atenjie — completea
ză tovarășul Crișan Teodor, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. : ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor mun
citori. Calitate» depinde și de 
gradul de stăpînire a meseriei. 
Si mai sînt tineri la noi în 
fabrică care nu cunosc sufi

rul zootehnic, de pildă. Ce veți 
face în această privință ?

— Cred că are dreptate to
varășul brigadier — urmă la 
cuvînt Mircea Sorcanu. Secto
rul zootehnic ja noi va căpăta 
o mare dezvoltare. Cunoaștem 
cu toții recenta Hotărîre a 
C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri privind măsu
rile ce trebuie luate pentru 
mărirea numărului de anima- 
le-proprietate obștească in 
G.A.C. In gospodăria nostră 
s-au luat deja măsuri în a- 
ceasta privință. Noi le putem 
sprijini muncind pentru 
gura rea nutrețului, putem 
recomandăm tineri care 
lucreze în acest sector, 
unul aș munci cu multă dra
goste în acest sector.

Și discuțiile au continuat 
încă mult timp cu 
maturitate și chib
zuință. Sarcinile 
generale au căpă
tat contur concret, 
au luat forma unor 
acțiuni practice, 
menite să mărească 
contribuția tinere
tului la munca de 
economico-organiza- 

G.A.C.

asi- 
să 
să 

Eu

întărir*  
torică a

Utemiștii au hotărît in adu
narea lor ca în anul acesta 
echipa de tineret să depășea
scă planul la producția de po
rumb cu 200 kg la hectar, iar 
la floarea-soarelui cu 100 kg. 
In vederea măririi contribuției 
tineretului la dezvoltarea sec
torului zootehnic a-a hotărît 
să se recomande conducerii 
G-A.C. 6 tineri care să mun
cească în acest sector ; între
ținerea a 80 ha. pășune și în- 
silozarea a 250 tone porumb 
furajer. Adunarea generală a 
cerut totodată biroului U.T.M. 
să se ocupe cu mai multă a- 
tenție de postul utemist de 
control, să îndrepte activita
tea acestuia spre calitatea 
muncii efectuate de tineri, 
spre felul în care ei aplică în 
viață metodele agrotehnice a- 
vansate. Aceste hotărîri și al
tele care au fost luate, dove
desc că utemiștii din brigada 
a IlI-a din G.A.C. „Indepen
dența", raionul Galați, au înțe
les ce au ei de făcut pentru 
a aplica în viață politica parti
dului nostru de întărire eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C.

P. ISPAS

Primirea de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romîne 
a ministrului Izraelului
Vineri, 7 aprilie, ministrul 

Afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Comeliu Mănescu, a 
primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Izraelului la București, 
Katriel Salmon, în legătruă cu 
apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

(Agerpres)

cient de bine toleranțele, mo
dul de a folosi sculele, dis
pozitivele și verificatoarele. 
Avem linii automate de strun
guri și aici se cere o califi
care și mai înaltă. Deci avem 
multe de făcut. Au fost orga
nizate cursuri de ridicare a 
calificării profesionale în în
treaga uzină, așa că marea 
majoritate a tinerilor învață. 
S-au făcut schimburi de ex
periență. demonstrații prac
tice. Avem multi tineri frun
tași care învață cu sîrguință 
și care obțin rezultate tot mai 
bune tn producție : Marcu Va
sile n-a rebutat nici o piesă 
de mai bine de 2 ani, oresato- 
rul Meseșan Ludovic, strun
garii Iosif Leonard și Liviu 
Pop dau lucrări de calitate 
superioară.

— Cursurile sînt organiza
te și pe schimburi ?

— Pînă acum nu am făcut 
acest lucru. Ne-am dat seama 
că este necesar. întrucît lu- 
crînd in diferite schimburi 
tinerii n-au posibilitatea să 
participe la fiecare lecție.

(Urmare din pag. I-a)

cu căldură pentru primirea fă
cută. Sîntem bucuroși că ne 
aflăm în mijlocul dv.

Trăiască prietenia tainică 
dintre poporul romîn și po
norul cehoslovac

Trăiască prietena noastră co
mună — Uniunea Sovietică !

Să trăiască și să înflorească 
Republica Populară Romînă!

Ultimele cuvinte ale tovară
șului Vaclav David rostite în 
limba romînă au fost primite 
cu puternice aplauze și urale 
de cei prezenți.

De la gară, coloana de ma
șini s-a îndreptat spre combi
natul chimic. De-a lungul șo
selei unde oaspeții au fost sa
lutați de numeroși oameni ai 
muncii erau arborate drapele
le celor două țări.

La intrarea în combinat, 
membrii delegației au fost în- 
timpinați de un mare număr 
de muncitori. Un grup de 
muncitoare a inminat oaspe
ților buchete de flori.

Apoi, membrii delegației 
cehoslovace și persoanele ofi
ciale care-i însoțesc au vizi
tat combinatul chimic. In con
tinuare oaspeții au vizitat cen
trala electrică de termoficare, 
rafinăria nr. 10 Onești și com
binatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice.

I

Cuvintarea tovarășului
Roșu

Cuvintarea tovarășului 
Otakar Simunek

prim-secretar 
regional Ba- 

care a spus

dragostea cu

Deschizînd mitingul, tov. 
Carol Coguț, secretar al Co
mitetului de partid al com
pletului petrochimic Onești- 
Borzești, a dat cuvtntul tov. 
Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.M.R., 
al Comitetului 
cău al P.M.R., 
printre altele :

Căldura și 
care vă întîmpină muncitorii 
întreprinderilor din orașul 
Onești, toți oamenii muncii 
din regiunea noastră, sînt 
expresia profundelor senti
mente de sinceră prietenie pe 
care le nutrește poporul romîn 
pentru poporul frate ceho
slovac.

Referindu-s*  la marile rea
lizări obținute de poporul ce
hoslovac în construcția socia
listă, vorbitorul a spus:

Oamenii muncii din patria 
noastră urmăresc cu satisfac
ție aceste realizări ale clasei 
muncitoare, ale țărănimii șl 
Intelectualității din Cehoslova
cia, de care se bucură ca de 
propriile lor succese. Ele sînt 
o dovadă a hărniciei și price
perii poporului cehoslovac, 
care urmează cu tacrcd":____ - încredere 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, traduc în viață poli
tica sa marxist-leninistă. Sîn
tem convinși că, sub condu
cerea încercatului său Partid 
comunist, poporul cehoslovac 
va ridica țara sa pe noi culmi 
ale progresului, va obține noi 
victorii în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la relațiile de frățească cola
borare statornicite între R.P. 
Romînă și R.S. Cehoslovacă. 
Un exemplu grăitor al rod
niciei acestor relații îl întîl- 
nim și în regiunea noastră, 
unde, împreună c_ 1 „ 
și tehnicienii cehoslovaci șl

I.

în

___________ _ L întîl- 
nim și în regiunea noastră, 
unde, împreună cu inginerii

’i cehoslovaci șl 
folosind utilaj cehoslovac, a 
fost construită, pe valea Bis
triței, Hidrocentrala „V. 
Lenin" de la Bicaz.

Vorbitorul s-a referit 
continuare la realizările în
făptuite pe meleagurile Mol
dovei în anii regimului de
mocrat-popular.

Aici, pe malul Trotușului - 
a spus el — în locurile unde 
se afla pînă în 1954 o comună 
cu 3.000 de locuitori se înalță 
astăzi orașul socialist Onești 
cu o populație de 30.000 locui
tori. In acest nou centru in
dustrial al țării s-au construit 
o rafinărie cu instalații mo
derne de prelucrare a țițeiu
lui, o centrală electrică de 
termoficare, a Intrat parțial 
în funcțiune un combinat 
chimic, înaintează intr-un ritm 
rapid lucrările Combinatului 
de cauciuc care va produce 
în următorii ani 50.000 tone 
cauciuc sintetic

El a enumerat 
mari obiective 
care au apărut 
giunii Bacău, 
totul înfățișarea regiunii, pre-

anual.
apoi celelalte 

industriale 
pe harta re- 

schimbînd cu

o lipsă a comitetului 
că nu a propus acest

problema 
s-au sta- 
cele mai 
se tină

Este 
U.T.M. 
lucru. Nu ne-am străduit su
ficient să creăm tuturor tine
rilor condițiile ca să participe 
cu regularitate la cursurile de 
ridicare a calificării profesio
nale. Va trebui să organizăm 
aceste forme și pe schimburi. 
Recent s-a analizat 
ridicării calificării și 
bilit unele măsuri : 
importante lecții să 
direct la locul de muncă, pen
tru că pot fi mai ușor asimi
late, să se organizeze mai 
multe schimburi de experien
ță. informări cu noutățile teh
nice. în ce privește comitetul 
U.T.M.. vom antrena mai ac
tiv inginerii și tehnicienii ti
neri să acorde asistentă teh
nică tinerilor muncitori, să-i 
ajute în introducerea tehnicii 
noi, in îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale.

tn încheierea discuției noas
tre tovarășul director ne-a ru
gat să asigurăm fabricile be
neficiare de strădania colecti
vului pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor.

deiegațiet 
informați 
Cișmașu, 
Sfatului

După aceasta, oaspeții »-au 
îndreptat spre noul oraș O- 
nești, unde au fost întimpinați 
și salutați eu căldură de mii 
de oameni ai muncii. In timpul 
vizitei, membrii 
cehoslovace au fost 
de ing. Gheorghe 
vicepreședinte al 
popular orășenesc, despre rea
lizările în construcția de lo
cuințe și unități social-cu’.tu- 
rale și planul de dezvoltare :n 
viitor a orașului Onești.

In încheierea vizitei, in ma
rea hală a atelierului meca
nic de la combinatul c.n mrc 
a avut loc un miting la care 
au participat peste 3.000 mun
citori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari. Hala era pavoaza
tă cu lozinci închinate priete
niei dintre cele două popoare, 
cu drapele cehoslovace Și ro
mânești. Deasupra tribunei se 
aflau portretele tovarășilor 
Antonin Novotny și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și lozinca 
,,Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și poporul ceho
slovac !“, scrisă în limbile ro
mînă și cehă.

In aplauzele și uralele pu
ternice ale celor prezenți au 
luat loc la masa prezidiului 
membrii delegației cehoslovace 
in frunte eu tovarășul Anto
nin Novotny și persoanele o- 
fictale ce însoțesc delegația.

Romînă a 
creat 
orîn-

s-a 
noii

des-popor

cum și succesele obținute te 
transformarea socialistă a 
agriculturii gj în ridicarea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

Transformările economice și 
sociale înfăptuite în regiunea 
Bacău — a spus el — sînt o 
imagine grăitoare a mersului 
ascendent al economiei noas
tre naționale. Prin munca har
nică a eroicei noastre clase 
muncitoare, a maselor țărăni
mii. a intelectualității, în Re
publica Populară ~ 
învins socialismul, 
baza economică * 
duiri.

întregul nostru 
fășoară acum o activitate en
tuziastă și rodnică pentru în
făptuirea mărețului program 
trasat de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., program 
care a deschis perspectivele 
luminoase ale desăvîrșirii 
construcției socialiste în pa
tria noastră. Vorbitorul s-a re
ferit apoi la angajamentele și 
succesele oamenilor muncii 
din regiunea Bacău în între
cerea socialistă pornită în 
cinstea celei de-a 40-a aniver
sări a partidului, pentru ridi
carea calității produselor.

Succesele popoarelor noas
tre — a apus în continuare 
vorbitorul — sint o contribu
ție de seamă la întărirea con
tinuă a lagărului socialist, la 
obținerea de noi victorii în în
trecere*  economică pașnică 
dintre cele două sisteme so
ciale opuse, la afirmarea tot 
mai hotărită a superiorității 
socialismului asupra capita
lismului.

Munca însuflețită a po
poarelor noastre, raporturile 
de colaborare și întrajutorare 
reciprocă, ajutorul multilate
ral acordat de U.R.S.S. tutu
ror țărilor socialiste, creează 
condiții tot mai favorabil*  
pentru ca umăr la umăr să 
pășim aproape în același timp 
în societatea comunistă.

Oamenii muncii din regiu
nea Bacău, ca și întregul po
por romîn, sprijină politica 
de pace a Partidului Muncito
resc Romîn și a guvernului 
Republicii Populare Romîne, 
lupta țării noastre alături de 
Uniunea Sovietică, Republica 
Socialistă Cehoslovacă și cele
lalte țări socialiste pentru re
zolvarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale li
tigioase, pentru promovarea 
coexistenței pașnice între sta
te cu sisteme sociale diferite, 
pentru apărarea șj consolida
rea păcii.

(Urmare din pag. l-a)

de seamă ale economiei noastre 
naționale.

Pe șantierul Combinatului de 
cauciuc sintetic tovarășul No
votny s-a aprooiat de fruntașul 
ta muncă Gheorghe Bucelea. 
conducătorul unei brigăzi de 
tineri fierori-betoniști, și i-a 
strins mina cu multă căldură. 
Descifrăm din acest gest spon
tan expresia unui elogiu adre
sat constructorilor Oneștiului, 
celor care făuresc un alt chip, 
mereu mai frumos Văii Trotușu- 
lui, acestei văi care prin rapida 
ei dezvoltare demonstrează for
ța vitală a socialismului.

Orele s-au scurs pe 
țite. Oaspeții se găsesc 
devărat între prieteni și 
și au prilejul în permanență să 
constate sinceritatea simțămin-

nesim- 
eu ci

frați

(Urmare din pag. l-a) 

I

executării la timp o lucrărilor 
din eompenie. La întovărășirea 
din satul Boureni, comuna A- 
furrrați, de pîWă, nici pînă acum 
nu s-a 'nsămîntat sfecla de za
hăr ți nu s-a pregătit terenul 
pentru porumb In comunele Mă- 
răe'nele, Perițoru ți altele, situa
t-o este asemănătoare. In aceste 
’oeo'hăt' viteze zilnică de lucru 
este redusă, datorită folosirii 
"•tattonole e forțelor de muncă

ta vtataâ 1* Combtaotet ehtante BorreyC

ta aplauzele participanților 
la miting a luat apoi cuvin- 
tui tovarășul Otakar Simunek, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, 
care a transmis oamenilor 
muncii din Onești un salut 
frățesc din partea muncitori
lor, țăranilor și intelectuali
tății cehoslovace. Subliniind 
importanța unității trainic*  
dintre țările lagărului socia
list, a colaborării economice 
dintre acestea și a ajutorului 
frățesc al Uniunii Sovietice, 
vorbitorul s a referit pe larg 
la relațiile multilaterale din
tre R. P. Romînă și R. S. 
Cehoslovacă care se dezvoltă 
în interesul ambelor țări .

în continuare vorbitorul s-a 
referit la sarcinile economic*  
cuprinse în planurile adoptate 
în cele două țări pe perioada 
pînă în 1965. Sarcinile pe car*  
și le-a trasat poporul ceho
slovac în cel de-al treilea cin
cinal — a spus tovarășuj Ota
kar Simunek — corespund ne
voilor dezvoltării societății so
cialiste avansate și acumulării 
de forțe pentru trecerea trep
tată la comunism. Principala 
verigă a industriei noastre va 
rămîne și pe viitor construc
ția de mașini, iar în cadrul a- 
cesteia vom asigura cu precă. 
dere producția de utilaje pen
tru industria energetică, chi
mică, siderurgică, minieră, 
producția de mașini-unelte și 
mașini grele de presat, cu alte 
cuvinte producția de utilaje 
pentru dezvoltarea continuă a 
industriei grele nu numai la 
noi, ci și în țările prietene.

O mare atenție acordă Parti
dul Comunist din Cehoslova
cia — a spus mai departe vor
bitorul — dezvoltării produc
ției agricole, astfel ca nivelul 
acesteia să corespundă dezvol- 
tării industriei.

In continuare tovarășul Si
munek a spus : De asemenea 
și poporul romîn își trasează 
sarcini mărețe în planurile 
sale economice. In timpul vi
zitei noastre scurte de pînă a- 
cum în Republica Populară Ro
mînă, am putut să ne convin
gem la fiecare pas de entuzias
mul și gradul de conștiinciozi
tate cu care se înfăptuiește 
grandiosul program de con
strucție trasat de cel de-al 
IlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Asemenea întreprinderi cum 
sînt cele pe care le construiți 
aici vor rămîne ca o dovadă 

telor p« oare poporul nostru I*  
are față de poporul cehoslovac. 
Mitingul de la Onești încunu
nează admirabila dimineață. 
Minute în șir se aclamă pentru 
prietenia popoarelor noastre. 
După ce am părăsit Oneștiul 
avînd în inimi amintirea proas
pătă a entuziastului miting, pe 
parcurs, in halte sau în gări, 
sute de mii de oameni ai mun
cii așteptau pe oaspeții ceho
slovaci spre a-i saluta.

In gara Bacău, tovarășul No
votny strigă in romînește : „Tră
iască prietenia romîno-ceho- 
slovacă !“. Mii de glasuri sub
liniază cuvintele sale cu acla
mații și urale prelungite. 0*  
neclintit este prietenia popoare
lor noastre. însuflețite de același 
țel, înfrățit*  în lupta pentru 
pace, pentru comunism.

Intîrzierea înseamnă pierderi de recolte

lucră*  
U.T.M.

și atelajelor proprii ale țărani
lor muncitori întovărășiți.

Vinovate de întârzierea 
rilor sint și organizațiile 
din aceste comune și sate, oare 
nu s-au ocupat de mobilizarea 
la lucru a tinerilor și îndeosebi 
a conductorilor de atelaje, ma- 
nifestînd In același timo o nejus
tificată indiferență față de faptul 
că unii tineri, in toiui muncilor 
de primăvară, în loc să ajute la 
urgentarea lucrărilor, se ocupau 
cu diverse treburi mărunte fără 
nici e legătură eu campania. 

trainică a măreței ți iatortoai 
epoci contemporane.

Măreției sarcinilor care stau 
în fața țărilor noastre îi co
respunde de asemenea adân
cirea colaborării noastre eco
nomice reciproce.

In ultimii 10 ani, volumul 
comerțului exterior între ță- 
rile noastre a crescut de peste 
două ori.

Intre țările noastre se reali
zează o sene de acorduri care 
grăbesc in mod nemijlocit dez
voltarea producției în Repu
blica Populară Romînă și con
tribuie 1*  asigurarea unor ne
cesități ale Republicii Socia
liste Cehoslovace. Așa este, de 
exemplu, acordul privind co
laborarea în construirea unor 
termocentrale electrice, a cî- 
torva fabrici de placaje, lăr
girea capacităților porturilor 
maritime romînești. Republica 
Socialistă Cehoslovacă parti
cipă împreună cu alte țări 
prietene la construirea combi
natului de celuloză din stuf.

Livrările de mașini și insta
lații pe bază de credit, din 
partea Cehoslovaciei, în cadrul 
acestor acorduri, vor fi acope
rite prin livrări de produse ale 
capacităților construite și prin 
efectuarea de servicii în dome
niul transporturilor. Acest lu. 
cru este eficient și avantajo*  
pentru fiecare țară.

Atîț în Cehoslovacia cît și 
în Rominia există acum uzine 
noi și moderne, care produc 
mașini pentru necesitățile in
terne și pentru export.

Dacă în anul 1950 nu impor
tam de loc mașini și instalații 
din Rominia, în 1960 importul 
de mașini a însumat circa 20 
la sută din întregul import și 
prevedem că în anul 1965 a- 
cest import va reprezenta cam 
un sfert. Această realitate de
monstrează rezultatele de pînă 
acum în diviziunea muncii și 
eforturile comune pentru a- 
profundarea ei și mai departe.

In perioada perspectivei ge. 
nerale — a spus în continuare 
vorbitorul — contăm pe o 
nouă dezvoltare considerabilă 
a colaborării reciproce.

Consolidarea alianței noas
tre întărește unitatea țărilor 
lagărului socialist în spiritul 
Declarației Consfătuirii repre. 
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești de la 
Moscova din noiembrie 1960.

In încheiere, tovarășuț Ota
kar Simunek a spus : Vă do
rim, dragi prieteni romîni, 
multe, multe succese în con
struirea combinatului dv. și în 
dezvoltarea producției.

Vă mulțumesc tuturor, țn nu
mele întregii noastre delegații 
și al întregului nostru popor 
pentru manifestările voastre 
de prietenie, deoarece știm că 
ele sînt adresate poporului 
nostru.

Cuvîntările au fost subli
niate în repetate rîndurl de 
îndelungi aplauze și puternice 
urale. Participanții la miting 
au scandat minute în șir pen
tru C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, în frunte cu tovară
șul Antonin Novotny, pentru 
C.C- al P.M.R., tn frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, pentru prietenia 
trainică dintre cele două po
poare.

După miting, delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. S. Cehoslovace, tn frunte 
eu tovarășul Antonin Novotny

In zilele acestea taeep*  taiă- 
mînțatul porumbului *•  lucrare 
care cere un mare volum de 
muncă șl multe forțe. Pentru ea 
însămințarea acestei culturi să 
se facă in condiții optime, este 
necesar mai intîi să se termine 
de urgență lucrările întfrziate 
șl pregătirea terenului pentru 
porumb. Șl ta tot acest complex 
de lucrări tineretul este dator 
să aducă o contribuție sporită 
la grăpat, preaătirea seminței, 
aprovizionarea semănătorilor eta.

*1 persoanele oficiale ce o în- 
eoțesc, și-a continuat vizita în 
regiunea Bacău. La plecarea 
din gara Borzești, mulțimea 
adunată pe peron a făcut soli
lor poporului cehoslovac o 
caldă manifestare de prie
tenie.

Tovarășul Antonin Novotny 
se îndreaptă spre mulțime și, 
în numele membrilor delega
ției, își ia rămas bun de la cei 
veniți pe peron, tn aplauzele 
și uralele mulțimii, șeful dele
gației cehoslovace îmbrăți
șează pionieri, stringe mâinile 
a numeroși cetățeni.

Trenul oficial a pornit apoi 
spre Bicaz. tn gările de pe tra
seu, pavoazate sărbătorește, 
mii de oameni ai muncii i-au 
salutat cu dragoste pe înalții 
oaspeți. La Adjud și Bacău, 
unde trenul s-a oprit cîteva 
minute, cetățenii au venit lin
gă vagonul oficial și au ofe
rit oaspeților flori, scandînd. 
lozinci în cinstea prieteniei 
dintre cele două popoare. To. 
varășul Antonin Novotny și 
ceilalți membri ai delegației 
au mulțumit pentru această 
caldă și emoționantă primire 
și au adresat celor prezenți 
cuvinte de salut.

tn drum spre Bicaz, oaspeții 
au vizitat Uzina de fire și fi
bre artificiale de la Săvinești.

In gara Bicaz, înalții oaspeți 
au fost primiți de reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, de cadre de 
conducere ale întreprinderilor 
și șantierelor, precum și de 
numeroși oameni ai muncii.

Tov. Gheorghe Condrea, 
prim-secretar al Comitetului 
raional P.M.R. Bicaz, a adre
sat oaspeților un cuvînt de 
bun sosit. Apoi a jost vizitată 
hidrocentrala.

După o plimbare eu vapo
rașul pe lacul de acumulare 
al hidrocentralei, oaspeții au 
plecat spre Cheile Bicazului. 
In drum s-au oprit în comuna 
Bicazul Ardelean.

tn continuare au fost vizi
tate Cheile Bicazului și cen
trala electrică de la Stejarul.

Pretutindeni constructorii și 
ceilalți oameni ai muncii din 
Bicaz au făcut delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste Ceho
slovace o primire prietenească, 
plină de dragoste. Membrilor 
delegației li s-au oferit albu
me cu fotografii reprezentînd 
aspecte din munca constructo. 
rilor Hidrocentralei „V. I. 
Lenin".

Seara, tn cadrul vizitei pe 
care o fac în țara noastră, 
înalții oaspeți cehoslovaci și 
persoanele oficiale care îi în. 
soțesc, au plecat spre regiunea 
Galați.

țAgerpres)

—

Informații
O delegație a R. P. Romîne 
plecat vineri dimineață spre

Santiago
20 apri-Intre 15 șf

*
înapoiat în Capitală 
Comitetului Central

Capitală



in legătură cu situația din Congo Muhammed Daud
economic. A fost abordată

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Delegația sovie
tică la eea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale ■ O.N.U. a di-

fusat la 7 aprilie următorul pro
iect de rezoluție ta legătură as 
situația din Republica Congo:

In Adunarea Generata a O. N. U.

Proiectul prezentat de delegația sovietică
Convorbire între 
N. S. Hrușciov și

Adunarea Generală amintind că în rezoluțiile lor Consiliul de 
Securitate șd Adunarea Generală s-au pronunțat cu hotărîre 
pentru asigurarea Integrității teritoriale și independenței poli
tice a Republicii Congo,

Relevând că pentru asigurarea Integrității teritoriale și inde
pendenței politice a Republicii Congo o importanță primordială 
are restabilirea cit mal grabnică a instituțiilor parlamentare 
din Congo și că în rezoluția ca din 21 februarie 1961 Consiliul 
de Securitate a recomandat insistent să se convoace parlamen
tul Republicii Congo,

Exprimând neliniștea profundă în legătură cu faptul că Parla
mentul Republicii Congo n-a fost convocat pină acum in timp 
ee se fac încercări de a dezmembra țara, de a încălca integrita
tea ei teritorială și independența ei politică,

1. Declară că nu poate fi admisă nici o acțiune care duce la 
încălcarea unității, independenței politice și Integrității terito
riale a Republicii Congo,

2. Insistă asupra convocării imediate a Parlamentului Repu
blicii Congo, considerând necesar ca Parlamentul să fie convo
cat cel târziu după 21 de zile de la aprobarea rezoluției de față,

3. Propune Comandamentului trupelor trimise pe teritoriul 
Republicii Congo, in conformitate cu hotărîrea Consiliului de 
Securitate, să asigure securitatea membrilor Parlamentului 
congolez.

NEW YORK 7 (Agerpres) - 
La cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. se 
apropie de sfîrșit discutarea 
problemei congoleze care a 
fost inclusă pe ordinea de zi 
din inițiativa delegației Uniu
nii Sovietice. La discuția în 
această problemă, care a trezit 
un mare interes în rîndurile 
delegaților și opiniei publice 
mondiale, au luat parte pînă 
în prezent aproape 50 de țări. 
Pe lista vorbitorilor figurea
ză încă 10 persoane. Este însă 
limpede de pe acum că majori
tatea covîrșitoare a delegații
lor condamnă cu hotărîre agre
siunea colonialiștilor împotri
va poporului congolez și cer 
retragerea tuturor trupelor și 
mercenarilor belgieni. Această 
cerere, întruchipată în proiec
tul de rezoluție prezentat la 
5 aprilie de către reprezentan
tul Indiei spre examinare șe
dinței plenare, a îngrijorat se
rios pe colonialiști.

Reprezentantul R.S.S. U- 
crainene. Palamarciuk, a dat o 
ripostă discursului demagogic 
al lui Hammarskjoeld. In în
treaga sa activitate, a spus Pa
lamarciuk, Hammarskjoeld se 
străduiește să conducă de unul 
singur și să uzurpe împuterni
cirile altor organe ale O.N.U. 
Hammarskjoeld își camuflea
ză întreaga activitate murda
ră prin referiri la hotăririle 
Consiliului de Securitate și ale 
Adunării Generale. Nimeni 
însă, a subliniat Palamarciuk 
nu l-a împuternicit pe Ham
marskjoeld să ducă tratative

cu trădătorul Chombe, să re
cunoască lovitura de stat ile
gală a lui Mobutu, or să lase 
în voia soartei pe primul mi
nistru al Congoului, Lumum
ba, ceea ce a dus la asasina
rea mișelească a eroului po
porului congolez.

Reprezentantul Ungariei, Ja
nos Peter, a demascat activi
tatea lui Hammarskjoeld care 
se manifestă ca agent fățiș al 
colonialiștilor. Toate declara
țiile și acțiunile lui Ham
marskjoeld, a declarat Peter, 
dovedesc că atît timp dt el 
va rămîne în funcția de secre
tar general nu sînt șanse ca 
situația din Congo să se îm
bunătățească. Hammarskjoeld, 
a subliniat delegatul ungar, a 
paralizat Secretariatul O.N.U. 
și a determinat un impas în 
relațiile dintre marile puteri. 
Ca rezultat al așa-numitei o- 
perațiuni O.N.U. pe care Ham
marskjoeld o conduce de unul 
singur, a spus Peter în conti
nuare, în Congo sosesc mereu 
noi colonialiști. Poporal can- 
golez, a subliniat Peter, i-ar 
fi izgonit de mult pe colonia
liști dacă O.N.U. nu i-ar pro
teja.

In ședința plenară de joi 
după-amiază au luat cuvîntul 
de asemenea reprezentanții 
Greciei, Belgiei, Tunisiei, Noii 
Zeelande și Italiei.

Delegatul Belgiei, Loridan, 
a încercat din nou să dea asi
gurări delegaților că Belgia ar 
îndeplini conștiincios hotărî- 
rile Consiliului de Securitate 
și ale Adunării Generale în

problema congoleză. Totuși, 
reprezentantul Tunisiei, Mongi 
Slim, care a luat cuvântul 
după Loridan, a arătat în mod 
convingător să aceste „asigu
rări" ale delegatului belgian 
nu au nimic comun cu reali
tatea Citind fapte, el a dove
dit că un mare număr de bel
gieni fac serviciul în rîndurile 
trupelor lui Chombe, Kalonji 
și Mobutu. In afară de aceas
ta, a subliniat el, în serviciul 
colonialiștilor belgieni se află 
un mare număr de mercenari 
din Uniunea sud-africană. 
Activitatea tuturor acestor 
trupe, a subliniat delegatul Tu
nisiei, are un caracter vădit 
primejdios, lucru demonstrat 
în mod grăitor prin atacul în
treprins la 4 aprilie asupra 
trupelor O.N.U. la aeroportul 
din Elisabethville.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ședința ple
nară din dimineața zilei de 7 
aprilie a Adunării Generale a 
O.N.U. conducătorul delegației 
cubane, Râul Roa, ministrul Afa
cerilor Externe al Cubei a vor
bit despre situația din Republi
ca Congo. Răspunderea pentru e- 
vcnimentele tragice din Congo, 
a declarat el, revine în întregime 
Organizației Națiunilor Unite și 
secretarului ei general. Roa a ce
rut retragerea imediată din 
Congo a întregului personal bel
gian militar și civil și a chemat 
Organizația Națiunilor Unite si 
nu admită dezmembrarea Repu
blicii Congo.

Cu aceasta ședința de dimi
neață a Adunării Generale a luat 
sfîrșit. Imediat după închiderea 
ședinței Adunării Generale de
legația sovietică a difuzat pro. 
iectul de rezoluție tn problema 
congoleză.

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
Deplina înțelegere reciprocă 
șl comunitatea de vederi asu
pra unei sfere largi de proble
me internaționale care intere
sează ambele părți, precum șl 
asupra problemelor dezvoltă
rii continue a relațiilor și co
laborării prietenești dintre U- 
niunea Sovietică șl Afganistan, 
au fost reafirmate în timpul 
convorbirii care a avut loc la 
7 aprilie între NJS. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.RJS.S., și Muha
mmed Daud, primul ministru 
al Afganistanului.

In timpul acestei convorbiri 
a avut loc un schimb de pă
reri In legătură cu perspecti
vele colaborării 
celor două state

continue a 
In domeniul

ți 
problema Puștanistanulul. In 
legătură cu aceasta s-a reafir
mat poziția părților exprima
tă in comunicatul comun so- 
vieto-afgan, semnat in timpul 
vizitei lui N. S. Hrușciov în 
Afganistan (martie 1960).

Șefii guvernelor U.R.SJS. șl 
Afganistanului și-au exprimat 
convingerea profundă că re
zultatele schimbului de păreri 
care a avut loc va constitui o 
contribuție la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de adevărată 
bună vecinătate dintre cele 
două țări, relații bazate pe 
încredere șl respect reciproc. 
Aceste relații slujesc interese
lor Afganistanului și Uniunii 
Sovietice, precum și interese
lor păcii in întreaga lume.

In portul Ahmedl din Ye
men, construit cu ajutorul 
U.R.S.S. In fotografie : as
pect din atelierul de tknplă- 
rie al portului. Specialiști 
sovietici instruiesc tineri mun

citori yemenjțl.
Foto s TASS-Moscom»

N. S. Hrușciov l-a primit 
pe John Bernal

Cîrdâsie între Chombent

și trupele O. N. U 
din Congo

LEOPOLDVILLE 7 (Ager
pres). — După cum anunță 
agenția Taniug, generalul Mc 
Keown, comandantul suprem 
al Forțelor armate ale O.N.U. 
în Congo, s-a înapoiat la Leo
poldville venind de la Elisa- 
bethville unde a dus tratative 
cu conducătorul marionetă al 
Katangăi, Chombe.

Generalul McKeown a în
cheiat cu Chombe un acord în 
care se garantează că nici un 
soldat indian nu va pătrunde 
pe pămîntul Katangăi și că 
orice mișcare a „căștilor al
bastre" în Katanga va fi în 
prealabil stabilită de comun 
acord cu „guvernul Chombe".

Ținând seama de caracterul 
acestui acord, care este în 
contrazicere cu rezoluțiile 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. și care constituie o 
discriminare față de contin
gentul de trupe indiene, misi
unea O.N.U. a depus eforturi 
pentru a ascunde adevăratul 
conținut al acordului. Repre
zentantul misiunii a refuzat 
să facă cunoscute ziariștilor 
prevederile acordului.

Chombe a acceptat să anu
leze ordinele pe care le-a e- 
mis relativ la boicotarea și 
blocada personalului O.N.U. 
din Katanga. Pentru această 
„atitudine conciliantă" a lui

Chombe, Comandamentul tru
pelor O.N.U. a acceptat să a- 
proba ofensiva bandelor lui 
Chombe împotriva răsculați- 
lor tribului Baluba din nordul 
Katangăi și l-a pus la adă
post pe Chombe împotriva 
oricăror acțiuni ale trupelor 
O.N.U. care ar putea să nu-i 
fie pe plac.

Agenția relatează că Mc 
Keown și Chombe s-au înțe
les, de asemenea, în privința 
colaborării trupelor O.N;U. cu 
toate subunitățile armate ale 
lui Chombe, inclusiv merce
narii străini, a căror evacuare 
este prevăzută în rezoluția 
Consiliului de Securitate.

★
NEW YORK.—Antoine Man- 

dungu, reprezentantul guver
nului legal al Congoului, a 
declarat că la Stanleyville s-a 
creat „colegiul prezidențial"— 
organ care va îndeplini tem
porar, funcția șefului statului 
congolez. Colegiul este condus 
de Antoine Gizenga.

După cum relatează agenția 
Associated Press, hotărîrea cu 
privire la crearea colegiului 
prezidențial a fost luată după 
ce guvernul a ajuns la conclu
zia că Kasavubu acționează 
„împotriva intereselor poporu
lui congolez".

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 7 aprilie 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.RJS.S. l-a primit la Kremlin 
pe prof. John Bernal, pre
ședintele executiv al Prezidiu
lui Consiliului Mondial al 
Păcii.

N. S. Hrușciov și prof. Ber
nal au făcut un schimb de 
păreri în probleme referitoare 
la situația internațională ac
tuală jf ia hspta ponte-u

blrea încordării în relațiile in
ternaționale, pentru dezarma
re generală și totală, pentru 
menținerea șj întărirea păcii 
între popoare.

Convorbirea a decurs Intr-o 
atmosferă caldă șl prietenea
scă, de înțelegere reciprocă și 
de dorință de a face tot ce 
este necesar pentru preîntîm- 
pinarea războiului și asigura
rea unei păci trainice în !n- 
tresgs lume.

I

Colonialiștii belgieni pregătesa 
în Ruanda-Urundi

un al doilea Congo
NEW YORK 7 (Agerpres). 

— Comitetul de Tutelă al A- 
dunării Generale a O.N.U. 
(Comitetul nr. 4) continuă 
examinarea problemei situa
ției din teritoriul de sub tute
lă Ruanda-Urundi care se 
află sub „administrarea" Bel
giei (suprafață — 54.200 km 
patrați, populația — 4.630.000 
locuitori). Lupta eroică a po
porului din Ruanda-Urundi 
pentru libertate și cererile stă
ruitoare ale multor state din 
O.N.U. au silit guvernul bel
gian să anunțe acordarea in
dependenței acestui teritoriu 
de sub tutelă în anul 1962. Or, 
evenimentele din ultimele luni 
au arătat că colonialiștii bel
gieni pregătesc în Ruanda-U
rundi un al doilea Congo. Mii 
de participanți la mișcarea de 
eliberare națională au f06t 
întemnițați, în țară sosesc 
mereu noi detașamente de 
trupe belgiene. Strădulndu-se 
să mențină dominația colo

nială prin teroare- sângeroasă 
și dezmembrarea țării, la sffir- 
șitul lunii ianuarie a.c. colo
nialiștii au organizat „procla
marea independenței" unei 
părți a teritoriului de sub tu
telă — Ruanda. Populației l-a 
fost impus un ,,guvern provi
zoriu" alcătuit din marionete 
ale belgienilor.

Secretarul general al „Uniu
nii naționale din Ruanda", 
Twagasana, care a luat cuvîn
tul a demascat politica colo
nialistă belgiană în Ruanda- 
Urundi. Twagasana a cerut 
retragerea imediată a forțelor 
armate belgiene din Ruanda-U
rundi. El a declarat că O.N.U. 
este datoare să priveze Belgia 
de dreptul la tutelă asupra te
ritoriului Ruanda-Urundi, dat 
fiind că autoritățile adminis
trative și-au dovedit incapaci
tatea de a asigura o dezvol
tare democratică și pașnică a 
teritoriului.

Comitetul de Tutelă îșî con
tinuă lucrările.

Scriitorul sovietic Serghei Ml- 
halkov printre școlarii din 
Leningrad cu prilejul Săptă

mânii cărții.

Foto ! TASS-Moscova

MOSCOVA. — La 7 aprilie 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin 
delegația parlamentară a Li
biei în frunte cu senatorul 
Ahmed Rafik Makdavi, care 
se află în Uniunea Sovietică 
la invitația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

BERNA. — Cu ocazia ple
cării sale din Elveția, minis
trul R. P. Romine la Berna, 
Gr. Geamănu, a făcut o vizi
tă domnului F. T. Wahlen, 
președintele Confederației El
vețiene. Cu același prilej, în 
seara zilei de 6 aprilie minis
trul R. P. Romine, Grigore 
Geamănu a dat un cocteil. Au 
participat Charles Oser, can
celar federal, înalți funcțio
nari guvernamentali, oameni 
de artă și știință, reprezen
tanți ai cercurilor economice, 
ziariști.

ROMA. — Președintele Re
publicii Italia, Giovanni Gron- 
chi, a plecat la 6 aprilie în-

tr-o vizită oficială în mal 
multe țări din America La
tină.

PARIS. — în seara zilei de 
6 aprilie prefectul poliției din 
Paris a confiscat ultimul nu
măr al revistei franceze ,,Les 
Temps Modernes“ condusă de 
cunoscutul scriitor francez 
Jean Paul Sartre, deoarece re
vista publica un articol care 
condamnă acțiunile represive 
ale forțelor de poliție.

MOSCOVA - A apărut 
scurta culegere statistică 
„U.KSJ3. în cifre în anul 
I960". Culegerea conține cele 
mai importante date statistice 
cu privire Ia dezvoltarea eco
nomiei țării în perioada 1913— 
1960. Cifrele dovedesc în mod 
elocvent ce succese uriașe au 
obținut oamenii muncii din

Uniunea Sovietică in indus
trie, transporturi, agricultură, 
știință și cultură în cei de-al 
doilea an al septenalului. 
Cartea a apărut intr-un tiraj 
de 60.000 de exemplare.

CAIRO — In seara zilei de 
6 aprilie președintele R.A.U. 
Gamal Abdel Nasser, a primit 
delegația parlamentară a R. S. 
Cehoslovace în frunte cu 
Zdenek Fierlinger, președintele 
Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace care se află în 
prezent într-o vizită în R.A.U.

DELHI — După cum anunță 
agenția Press Trust of India, 
în seara zilei de 5 aprilie un 
grup de soldați pakistanezi au 
pătruns pe teritoriul Indiei în 
statele Jammu și Kașmir și 
au deschis focul asupra grăni
cerilor indieni. După un scurt 
schimb de focuri soldați! pa

kistanezi s-au retras pe teri
toriul lor.

CAIRO - Agenția MJE.N. 
transmite că Kuweitul a do- 
bindit deplina suveranitate 
juridică și de la 1 aprilie exer
cită puterea juridică asupra 
întregului său teritoriu. Se aș
teaptă ca toate prerogativele 
legate de mandatul Marii Bri
tanii asupra Kuweitului să 
fie lichidate în următoarele 
trei luni.

COPENHAGA. — Revista 
daneză „Cosmorama" a publi
cat un articol redacțional 
despre filmele care au fost cel 
mai mult apreciate de specta
torul danez în 1960. Subliniind 
calitățile filmelor sovietice, 
revista arată că de cel mai 
mult succes s-au bucurat fil
mele „Soarta unui om" șî 
„Balada soldatului". Referin- 
du-se la filmele americane 
prezentate în 1960, revista le 
califică drept „farse cinema
tografice gangsteriste".

Vești 
din țările 
socialiste

• Potrivit relatării agenției 
Ceteka, pînă la sfirșitul lunii 
aprilie In R.S. Cehoslovacă 
vor fi deschise o serie de noi 
linii aeriene interne. Zilnic 
se vor realiza 82 de zboruri 
pe rute interne, față de 69 
cite existau anul trecut Con
form prevederilor, în acest 
an pe liniile interne vor fi 
transportați 750.000 de pasa
geri.

• La S aprilie In anul din 
cele mai mari orașe ale Chi
nei - Șanhai - s-a deschis 
expoziția realizărilor Uniunii 
Sovietice in domeniul studie
rii spațiului cosmic. La expo
ziție sînt prezentate mache
tele primului, celui de-al 
doilea și celui de-al treilea 
satelit sovietic artificial al 
pămîntulul, numeroase foto
grafii, scheme și diagrame 
care prezintă istoricul cer
cetării Cosmosului in U.R.S.S. 
și marile succese obținute 
de oamenii de știință sovie
tici in ultimii ani in acest 
domeniu. Oamenii muncii 
din Șanhal manifestă un in
teres extrem de viu pentru 
expoziția sovietică.

Demonstrație 
antiimperialistă 

a studenților argentinieni
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). 

f TASS transmite : Ceremonia 
oficială consacrată începerii 
noului an de studii la Univer
sitatea din Buenos Aires, care 
a avut ioc <a 5 aprilie, s-<i 
transformat Intr-o demonstrația 
anti imperia listă. In preajma în
ceperii ceremoniei studenții care 
s-au adunat In aule Facultății 
de medicină au scandat lozinci 
prin care cereau încetarea a- 
mesteculul Statelor Unite In 
treburile Interne -----—-
la ti no-am erica ne. 
apărarea Republicii Cuba.

După ceremonie a avut 
o demonstrație • studenților 
care ou defilat pe străzile ora
șul ui cu lozinca „Cubal Cubal", 
«Joc imperialismul J“s

ala statelor 
El au luai

toc

GENEVA: Reprezentanții occidentali 
continuă să adopte 

o poziție obstrucționistă
GENEVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 6 aprilie 
cea de-a 284-a ședință a Confe. 
rinței celor trei puteri în pro
blema interzicerii experiențelor 
cu armele nucleare a început 
prin cuvîntarea reprezentantului 
S.U.A, Dean, care a dat citire 
textului integral al declarației 
vicepreședintelui S.U.A., L. John
son, distribuită reprezentanților 
presei după plecarea acestuia 
din Geneva.

In cercurile ziaristice de la 
Palatul Noțiunilor se subliniază 
că prin tonul și conținutul ei, 
declarația lui Johnson nu este 
cituți de puțin de natură să con
tribuie la rezolvarea grabnici a 
problemelor examinate la tra
tative.

Delegații occidentali aa con
siderat, după cum se vede, de
clarația lui Johnson ca un sem
nal pentru a face declarații în- 
tr-un spirit corespunzător. Re
prezentanții american ți englez 
au declarat aproape textual că 
ei nu acceptă propunerea delega
ției sovietice ca să fie consemna
tă înțelegerea tn problemele a-

supra cărora s-a căzut de acord, 
deoarece, după părerea lor, sr fi 
absurd să se consemneze „niște 
banalități".

In cuvîntarea sa, reprezentan
tul UJlrSlS. a explicai ta zsod 
amănunțit încă o dată impor
tanța propunerilor sovietica fă
cute la 5 aprilie.

Stârnește cei puțin uimire, • 
spus reprezentantul sovietic, re
fuzul puterilor occidentala de a 
accepta ca în procesele verbale 
să fie consemnată înțelegerea de 
principiu asupra includerii în 
tratat a clauzei cu privire la in. 
terzicerea experiențelor cu arme
le nucleare, la mari altitudini 
și în Cosmos în baza recoman
dărilor și concluziilor grupului 
tehnic de lucru al experților. 
Intr-adevăr, dacă delegații occi
dentali sînt de acord cu aceste 
concluzii și recomandări atunci 
de ce refuză si consemneze <- 
ceasta ?

Delegatul sovietic a cerut din 
nou reprezentanților țărilor oc
cidentale să-și revizuiască atitu
dinea față de propunerea so
vietică.

Noi represalii sîngeroase 
ale colonialiștilor portughezi 

împotriva patrioților din Angola
trucît africanii reușesc să se 
strecoare peste graniță folo
sind poteci tainice pierdute în 
vegetația bogată din această 
regiune. Neavînd unde să ple
ce, angolezii au preferat să 
treacă în Congoul frământat 
din pricina intervenției colo
nialiste, numai să scape din 
iadul salazarist.

Majoritatea refugiaților a- 
parțin tribului angolez Bakon- 
go și s-au stabilit vremelnic 
în trei sate situate la mică dis
tanță de frontieră. Situația lor 
este disperată. Imbrăcați în 
zdrențe, amenințați de spec
trul foamei, covîrșiți de amin
tirea celor care au căzut ră
puși de gloanțele colonialiști
lor — ei constituie cel mai 
elocvent exemplu al „misiunii 
civilizatoare" a colonialismu
lui în Africa.

In satul de frontieră Soyo o 
bătrînă a povestit corespon
dentului agenției Associated 
Press că familia sa a fost ex
terminată aproape în întregi
me de trupele portugheze. îm
preună cu soțul ei și cu doi 
nepoți, ea a reușit să scape fu
gind din Angola. „Acum acești 
copii sînt orfani", a spus bă- 
trîna. ,,Noi sîntem bătrînl și 
în curînd vom muri. Ce se 
va întîmpla atunci cu acești 
copii 7".

Tratativele
Kennedy - Macmillan
WASHINGTON 7 (Ager

pres)). — TASS transmite : La 
Washington continuă tratati
vele dintre primul ministru al 
Marii britanii, Macmillan, și 
președintele S.U.A., Kennedy. 
După consfătuirea din după- 
amiaza zilei de 6 aprilie, care 
a avut loc pe bordul iahtului 
prezidențial pe fluviul Poto
mac, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe pentru problemele 
presei, Salinger a făcut cu
noscut corespondenților că 
Kennedy și Macmillan, au dis
cutat, pe lingă situația din 
Laos și Vietnam, problema 
Berlinului, problema dezarmă
rii și problema interzicerii ex
periențelor nucleare.

LEOPOLDVILLE 7 (Ager
pres). —• Autoritățile coloniale 
portugheze din Angola conti
nuă represaliile sîngeroase îm
potriva populației africane 
care luptă pentru eliberare 
națională.

După cum s-a anunțat, la 6 
aprilie autoritățile portugheze 
din Angola au arestat alți 200 
de africani.

împotriva populației din 
nordul țării, care s-a ridicat la 
luptă împotriva exploatării 
coloniale, continuă să fie tri
mise noi trupe, sprijinite de 
aviație. Corespondentul agen
ției Associated Press anunță 
că mii de africani se refugia
ză din Angola pentru a scăpa 
de masacrele la care se dedau 
trupele colonialiste portughe
ze. Autoritățile colonialiste din 
Angola au trimis puternice în
tăriri grănicerilor de la fron
tiera cu Congo pentru a îm
piedica populația africană să 
se refugieze. Cu toate acestea 
— anunță corespondentul a- 
genției Associated Press —< 
acest exod tragic continuă în*

Consiliul de Securitate discută plingerea Iordaniei 
in legătură cu acțiunile agresive ale Izraelului

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
La 6 aprilie a avut loc ședința 
Consiliului dg Securitate consa
crată discutării plingerii Iorda
niei în legătură cu acțiunile a- 
gresive ale Izraelului. Luînd pri
mul cuvîntul la ședința Consiliu
lui, reprezentantul Iordaniei a 
declarat că răspunderea pentru 
situația încordată dintre Izrael 
și statele arabe vecine revine în 
întregime guvernului Izraelului. 
Vorbitorul a menționat numeroa. 
se fapte care confirmă intențiile 
agresive ale autorităților Israeli-

ene și a avertizat că dacă guver
nul Izraelului nu Va înceta cu 
zăngănirea armelor aceasta poate 
duce la ciocniri militare în re
giunea respectivă.

Reprezentantul Izraelului, care 
a luat apoi cuvîntul, a respins 
toate acuzațiile delegatului Ior
daniei și a învinuit Iordania de 
provocarea incidentelor de fron
tieră.

Lutfi, șeful delegației RA.U„ 
a sprijinit plingerea guvernului 
Iordaniei fi a chemat pe membrii 
Consiliului de Securitate să ana

Iotă o Imagine a mizeriei In cane trăiesc copIN fUlpineil. Din 
lipsă de locuință, el sînt nevoițl să se adăpostească In lăzi 

sau cutii goale.
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lizeze eu toată seriozitatea acea
stă plîngere, oare după părerea 
lui cuprinde numeroase date 
ilustrînd că autoritățile izraelie. 
ne își concentrează forțele armate 
în apropiere directă de Iordania.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, V. A. Zorin, a declarat că 
problema prezentată Consiliului 
de Securitate de către guvernul 
Iordaniei trebuie examinată prin 
prizma destinderii încordării și 
menținerii păcii în Orientul A- 
propiat și Mijlociu.

In încheiere în numele delega, 
ției sovietice, V. A. Zorin a spri
jinit in întregime plingerea gu
vernului Iordaniei și a cerut 
Consiliului de Securitate să ia 
măsurile necesare pentru menți
nerea păcii și liniștii în Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

Cu aceasta ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit. Con
siliul de Securitate va continua 
discutarea acestei probleme la 
10 aprilie.

Pronosticuri sumbre pentru economia americana

în 1962-8,5 milioane 

de șomeri totali
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

in S.U.A. se fac tot mai multe 
recunoașteri în legătură cu fap
tul că șomajul cronic din țară 
constituie o problemă serioasă, 
care nu va fi rezolvată chiar 
dacă în economia americană va 
lua sfîrșit actuala depresiune și 
va începe un avînt.

Pînă și ministrul Muncii, 
Goldberg, luind cuvîntul la o 
conferință de presă la Washing
ton, și-a exprimat îngrijorarea 
că în aprilie anul viitor numă
rul șamerilor totali este posibil

STAS 3452 5X

să depășească 8,5 milioane per
soane. în prezent, a arătat el 
argumentând îngrijorarea sa, în 
S.U.A. există peste 5 milioane 
de șomeri totali. Pe lingă a. 
ceasta, se presupune că în anul 
viitor din cauza automatizării și 
raționalizării continue a indus
triei vor dispare încă 1,8 mili
oane locuri de muncă. In aceeași 
perioadă pe „piața brațelor de 
muncă” vor apare, după cum se 
crede, încă 1,3 milioane de mun
citori tineri în căutare de lucru, 
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