
I

Proletari din toate țările, uniți-vă!

a

Vizitele solilor Cehoslovaciei prietene

tineretului
Anul XVII, seria II nr. 3702

Cicerone Theodorescu

PRAF

a cinleia

In cinstea aniversării a 40 de ani
de la înființarea PartiduluiComunist

din Romînia

4W/ PRODUSE

La sosirea î~e!ților oaspeți tn Galați.

N-aștept nor numa de sus 
Praf de nor pe-ogor am pus. 
N-aștept nor adus de vînt, 
Praf de nor pun în pănrint

Noru-i zice de fosfat, 
Pe ogoare l-am cărat 
Noru-i zice de azot, 
A-ngrășat pămintul tot

A venit știința-n saci 
Face oameni din săraci, 
Cu azot și cu fosfați, 
Dă ogoare de bogați.
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Ne-a adus un agronom 
Praf de nor făcut de cm. 
Pe-arătură-mprăștiat 
Scoate rodul mai bogat

Muncitor

Duminică-9 aprilie 1961
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FLOAREA

SOARELUI
Floare - albastră 
De pe coastă, 
Am o floare de nevastă :
Ochi căprui,
Și păr gălbui, 
Parcă-i floarea soarelui.

■e--ă cu contra
După cum se vede brrgodc !or 
este un fapt obișnui de irun

Foto : V. CONSTANTINESCU

Trece-naltă
P-îngă baltă,
Lingă umăr îmi tresaltă, 
Amîndoi
Pe lingă boi —
Toți se uită după noi.

A

Intr-o zi
în-

întrecere
Pe sub boltă
Colea-n holdă
După ploaie cind se-nvoltă 
Peste grîu
Și peste riu
Curcubee-i pune brîu.

Uzinele „Oțelul Roșu*,  orz 6,50. 
cepe o nouă zi de întrecere ..

La cuptorul nr. 2, brigada Iui Burdea 
Constantin a terminat reineărcarea cu 45 
minute înainte de timpul obișnuit, și cu 
15 minute față de angajamentul brigăzii.

Ora 7. Brigada de tineret a Iui Farkaț 
preia schimbul la cuptorul nr. 2. în cins
tea aniversării partidului, membrii brigă
zii se află în întrecere cu brigăzile de 
tineret ale lui Stroe Ion și Burdea. An
gajamente ? Iată : 1) încadrarea riguroa
să în programul de elaborare fixat, pen
tru ridicarea calității oțelului. 2) redu
cerea consumului de combustibil cu 2,4 
kg combustibil convențional pe tona 

de oțel. 3) întreținerea cuptoru
lui ; reparații la cald de bună 
calitate. 4) întreținerea utilaju
lui de turnare. 5) reducerea 
pierderilor de oțel la turnare cu 
50 la sută, și a rebuturilor cu 12 
la sută. 20 de șarje rapide pînă 
la 8 mai.

în primele săptămâni ale în
trecerii, tinerii din brigada lui 
Farkaș au dat deja 12 din cele 
20 șarje rapide, de bună cali
tate. Lupta pentru calitate se 
duce în strinsă legătură cu lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului înregistrîndu-se pînă 
acum la cuptorul nr. 2 o depă
șire de 300 tone oțel, față de 
angajamentul luat. Alte reali
zări : consumul de combustibil 
redus cu 2,9 kg combustibil con
vențional pe tona de oțel, lichi
darea șarjelor reci, reducerea 
pierderilor de turnare etc.

Și iată-i pe eroii acestor cifre: 
Fecă Gheorghe, Weber Emeric, 
Isac Dumitru, Farkaș Nicolae. 
Ageri, preocupați, atenți. La ora 
11,15 analiza de laborator arată 
că indicii calitativi ai oțelului 
corespund întrutotul programu
lui de elaborare. Șarjă.

Hala înoată acum în lumină. 
Moment feeric. încununare bo-

reală 
țarji 
rea a 
cerută.

— „Oțel de calitate' — iată cartea 
de Tizită dată de laborator, eu care lin
gourile greoaie ca niște urși se vor urni 
în curînd de pe platformele de turnare 
spre laminoare, avide să capete suplețea 
și grația barelor sau a platinelor.

...Laminorul de platine. în tură se află 
brigada de tineret a Iui Popa Ion. Mais

trul Iorent Martin, însoțindu-ne la diferite

MIHAI NEGULESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

a energiilor care au dat această 
de calitate. E ora 11.25. Elabora- 
durat sub 7 ore. Oțel de calitatea

G. A.

Nu te cruță
Săndâluță,
Nici nu umblă ea desculță I 
Măi, ogor,
Picicru-n zbor
Cum te cakă de ușor l._ 
Ca o floare
Călătoare
Se întoarce după soare. 
Ochi căprui
Și păr gălbui, 
Parcă-i floarea soarelui.

(Din volumul sub tipar j r 
„Din dragoste").

S. Portărești

Primăvara

Din nou spre

Cu ce să asemui oare imensi
tatea cîmpului darnic, în care 
bănuiești cum pulsează năvalnic 
primăvara ? Cu un imens chilim 
oltenesc în care motivele au fost 
stilizate de un neîntrecut artist 
îndrăgostit de armonia culotiloir!

Gospodăria de stat Portărești, 
așezată în palma cimpiei Olte
niei, reclamă titlul unei uzine 
a agriculturii. Dacă ești pre
zent acolo, ai să înțelegi că me
tafora e izvorîtă din realități 
care nu pot fi contrazise. Ca 
și în uzină, strădania oameni
lor de acolo de a realiza ceea 
ce s-au angajat să ducă la bun 
sfîrșit, se aseamănă. Lucrătorii 
din cadrul G.A.S. Portărești s-au 
angajat ca în cinstea celei de 
a 40-a aniversări 
să livreze fondului central 
statului cantități 
produse, să obțină 
litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată, să sporească numărul 
de animale și să trimită altor 
unități 5000 de grăsuni. Angaja
mentul a devenit o chestiune de 
onoare. Iar pentru respectarea 
acestei chestiuni de onoare la 
G.A.S. Portărești se muncește 
cu însuflețire. In mijlocul cîmpu
lui invadat de plantele care vor 
dărui în curînd mazărea timpu
rie, un flăcău care găsește firesc 
să ți se prezinte: Ion Ciovică, 
secretar al organizației U.T.M.“, 
așază o ramă de lemn care 
între cele patru laturi cuprinde 
un metru patrat. Cîțiva din ti
nerii cu care a urmat cursul 
agrotehnic de masă în vreme de 
iarnă ii ajută la numărătoare:

— Zece, douăzeci... optzeci...
— Nouăzeci, o sută de fire la 

metrul patrat — constată ra
diind de bucurie Ion Ciovică. 
Așadar, producția planificată va 
fi depășită I

Aceeași operație se aplică și 
Ia alte culturi. II întreb :

— De ce atîta optimism în 
pronosticuri ?

— Fiindcă am aplicat cele 
învățate la cursurile agrotehnice. 
Fiindcă pe tarlalele ce vor fi

porumb irigat 
brazdele fiecă- 

20 tone bălegar

a partidului,
' al 

de 
de

sporite
4000

însă-mînțate cu 
am băgat sub 
rui hectar cite 
de grajd, fiindcă am grăpat la 
timp griul, fiindcă pe 300 de 
ha s-au administrat 33 de tone 
îngrășăminte chimice, încă din 
vremea cînd zăpada mustea în 
pămintul dezmorțit de începutul 
primăverii, fiindcă...

...Da, fiindcă alături de tine, 
tovarășe Ciovică, lucrează trac
toriștii fruntași Ștefan Fugaciu 
și Marin Mladin. Fiindcă în bri
gada o IV-a a lui Mihai Robu, 
cu care vă întreceți, lucrează 
Ion Oglindoiu, Nicolae Chivu, 
Vlad Vasile și alți tineri har
nici și pricepuți în meserie.

începem apoi o discuție cu 
tînărul Marin Tudor, despre 
sectorul zootehnic. Aflăm că 
tînărul îngrijitor de animate se 
bucură de multă stimă printre 
cei cu care lucrează, apoi ne 
lăsăm conduși s-o cunoaștem 
pe Luna ia.

Lunaia — explică îngriji
torul de animate — ne dă 20 de 
litri de lapte pe zi. Avem 168 
de vaci și vrem ca pînă la șfîr- 
șitui anului fiecare să ne dea 
4000 de litri de lapte. Ne-am 
angajat și ne vom respecta an
gajamentul. In primul trimestru 
al acestui an am avut de rea
lizat cite 960 litri lapte pe cap 
de vacă furajată și am obținut 
1.100 litri.

Da, acești tineri harnici și-au 
depășit pînă acum propriile an
gajamente. Pentru că aceeași 
pasiune în muncă pune și tînărul 
Dumitru Bistriceanu, și Nicolae 
Mitru, și...

— Nicolae Mitru — ține să 
precizeze Tudor — este îngriji
tor la ferma de porci. Și-a de
pășit și el pînă acum angaja
mentul cu privire la livrarea 
grăsunilor.

Marin Tudor zîmbește. Zîm
bește la fel ca Ciovică. La fel 
ca Robu Mihai. Din zimbetul 
lor radiază satisfacția profundă 
pentru împlinirile de pînă acum

și tot atît de profunda hotărîre 
pentru realizarea angajamente
lor luate.

Privești de la cantonul gării 
Portărești satul întinerit și vasti
tatea cîmpului în care pulsează 
năvalnic primăvara, clădirile noi 
ale gospodăriei care desenează 
cu albul varului o simetrică îm
binare de dreptunghiuri. Și totul 
pare că zîmbește ca și oamenii 
în soarele primăverii. Cu ce să 
le asemui oare ? Cu un imens 
chilim oltenesc în care motivele 
au fost stilizate de un neîntre
cut artist îndrăgostit de armonia 
culorilor...

LUCIAN ZATTI

(Prin telefon de 1» trimisul 
nostru).

Oaspeții cehoslovaci au za- 
i cut ieri cunoștință cu peisa

jul dunărean al Galațiului. 
I-au întîmpinat locuitori: unu: 
oraș ce cucerește prin pros
pețimea sa, ai unui oraș ce 
își înalță siluetele înalte ale 
noilor clădiri durate pe locu
rile odinioară acoperite de 
ruinele războiului. îmi amin
tesc trăsăturile triste ale Ga- 
lățiului sfîrtecat de bombele 
hitleriste. Totul pare astăzi 
cu adevărat de nerecunoscut. 
Suflul vieții noastre socialiste 
a'dăruit Galațiului o tinerețe 
plină de farmec, o tinerețe 
care vestește apropiata zi de 
miine cînd aici, pe malurile 
bâtrînului fluviu Dunărea, se 
va ridica un uriaș combinat 
siderurgic. Simți în acest 
oraș ritmul trepidant al nou
lui, vezi cu proprii tăi ochi 
road».le*unei  munci pline de 
abnegație pentru a șterge ur
mele trecutului.

Calde manifestări de priete
nie au întîmpinat delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. S. Cehoslovace, în frunte 
cu tovarășul Antonin No
votny.

Oaspeții sînt însoțiți de to
varășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., Mihail Flores- 
cu, membru al-C.C. al P.M.R., 
ministrul Industriei Petrolului 
și. Chimiei, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe și Mihail Hașega- 
nu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Praga.

In întîmpinarea solilor po
porului cehoslovac au venit 
mii de oameni ai muncii — 
constructori navali, muncitori 
portuari, muncitori de pe șan
tierele de construcții de locu
ințe, muncitori ceferiști, tineri 
îmbrăcați în costume naționa
le, pionieri.

Erau prezenți tovarășii Radu 
Dulgheru, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional Galați al 
P.M.R.; Nicolae Găneț, pre
ședintele Comitetului executiv 
al sfatului popular regional,- 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor obștești.

La coborîrea din tren mem
brii delegației și persoanele 
care îi însoțesc, au fost salu. 
tați cu aplauze îndelungi și 
urale.

In numele Comitetului re- 
• gional de partid și al Sfatu
lui popular regional al oame
nilor muncii din orașul și re
giunea Galați, oaspeții au fost 
salutați de toy. Radu Dulgheru.

Sîntem bucuroși că ați sosit 
în regiunea Galați, a spus vor
bitorul,că dv. soli ai poporu
lui cehoslovac, veți avea pri
lejul să cunoașteți și aici prie
teniafrățească/ tradițională, ce

I

leagă popoarele noastre în 
lupta pentru cauza comună a 
socialismului și păcii.

Alături de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din re
giunea Galați desfășoară in a- 
ceste zile in uzine, pe șantiere, 
pe ogoare, o muncă plină de 
enruziarm pentru dezvoltarea 
succeselor obținute pînă acum, 
inchimnd celei de-a 40-a ani
versări a partidului nostru 
drag noi și însemnate realizări 
in munca de construire a so
cialismului.

Noi cunoaștem și prețuim 
mult succesele dobindite de 
harnicul și talentatul popor 
cehoslovac, condus cu înțelep
ciune de partidul său comu
nist, în opera istorică de con
struire a socialismului in Ce
hoslovacia.

Colaborarea frățească din
tre țările noastre, ajutorul ne
prețuit pe care îl primim din 
partea marii Uniuni Sovietice, 
sprijinul reciproc internațio
nalist pe care și-l acordă între 
ele țările lagărului socialist, 
aduc o contribuție de seamă la 
întărirea țărilor socialiste, la 
obținerea de succese tot mai 
mari în întrecerea pașnică cu 
capitalismul.

Permiteți-mi, dragi oaspeți, 
să vă urez: „Bine ați venit în 
mijlocul nostru".

In numele delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. S. Cehoslovace, tovarășul 
Alois Neuman, președintele 
Partidului Socialist din Ceho
slovacia și ministrul Justiției; 
a transmis un călduros salut.

Am venit la dv. cu mare 
bucurie — a spus vorbitorul — 
deoarece prietenia popoarelor 
republicilor noastre are rădă
cini adinei. In ultimul război 
prietenia noastră a fost cimen
tată prin jertfa a zeci de mii 
de vieți ale soldaților romîni 
care, alături de armatele so
vietice, au participat la lupta 
de eliberare a patriei noastre 
de sub jugul fascist. Este de 
aceea firesc să ne bucurăm din 
toată inima, împreună cu dv. 
de succesele pe care le-ați ob
ținut în construirea socialis
mului. De realizările dv. ne 
convingem la fiecare pas fă
cut cu ocazia vizitei noastre.

Socialismul victorios a schim
bat diiț temelie orașul dv. Ga
lațiul a devenit un mare oraș, 
cu peste o sută de mii de lo
cuitori. Au apărut mari șan
tiere navale. Am aflat cu 
bucurie despre planul dv. de 

■construcție, potrivit căruia 
Galațiul va găzdui pe melea
gurile lui un mare combinat 
siderurgic. Ce viitor plin de 
perspective.

încă o dată vă mulțumesc 
pentru primirea foarte plăcu
tă pe care ne-ați făcut-o. In 
numele întregii delegații, vă 
doresc sănătate și multe succe
se în construirea victorioasă

pe mai departe a socialismu- 
lui.

Urările rostite în limba ro- 
mînă de tovarășul Alois Neu
man pentru Partidul Muncito
resc Romîn și poporul munci
tor din țara noastră, pentru 
prietena comună a celor două 
popoare — Uniunea Sovietică, 
au fost subliniate de aplauze 
îndelungate și urale.

înalților oaspeți cehoslovaci 
li s-a vorbit despre ziua de 
ieri, despre cea de astăzi și 
despre ziua de miine a Gala- 
țiului. întîlnirea cu Galațiul a 
început la Șantierele navale. 
Cîndva — nu-i mult de atunci 
— pe aici se găseau niște mo
deste ateliere de reparații pen
tru vasele străine care se 
aventurau în această parte a 
Dunării. Se muncea în con
diții primitive. Anii noștri, 
anii socialismului au transfor
mat radical și fizionomia a- 
cestor locuri. Acum navele 
construite aici pe malurile 
Dunării la Galati, navighează 
în apele Oceanului Indian, pe 
întinsul Atlanticului și Paci
ficului. Cargourile de 4.500 de 
tone au trecut cu succes pri
mele examene de navigație în 
condiții dificile.

Oaspeții cehoslovaci vădesc 
un interes deosebit față de 
procesul de producție, de or
ganizarea muncii, de proiec
tele de viitor ale șantierului, 
în toate secțiile pe care le 
vizitează solii poporului frate 
cehoslovac și conducătorii de 
partid și de stat ai țării noa
stre care îi însoțesc sînt sa
lutați cu multă căldură. Nu
meroși muncitori se apropie 
de tovarășul Antonin Novotny 
spre a-i strînge mina. Aplau
zele acompaniază mereu zgo
motul devenit familiar al a- 
paratelor de sudat și al cio
canelor.

Tovarășul Novotny po
posește lingă tînărul sudor 
Boghin Ion. înaltul oaspete 
examinează peretele de mo
tonavă care este sudat auto
mat și se întreține cu tînărul 
muncitor. Discuția se poartă 
în jurul procedeelor de lucru. 
La despărțire, tovarășul No
votny îi urează succes harni
cului sudor.

Cala de lansare a vaselor 
oferă o priveliște interesantă. 
Un cargou de 4.500 de tone, 
ce va purta numele orașului 
Cluj, se află în faza de fini
sare. Oaspeții află că brigăzile 

. de tineret care lucrează la 
acest cargou și-au îndeplinit 
cu o lună înainte de termen 
sarcina lor de plan. Din pupa 
vasului se aud aclamații. Su
dorii și constructorii din bri
gada lui Roman Panait au 
întrerupt cîteva clipe munca 
lor spre a-i saluta pe iubiții 
oaspeți.

La despărțire, oaspeților li 
s-a oferit o machetă 
goului romînesc de 
tone. Tovarășul 
spune î.

— O să păstrăm 
deosebit de frumoase 
șantierul vostru.

Pe străzile Galațiului, zeci 
de mii de oameni ai muncii 
au aclamat delegația de partid 
și guvernamentală ceho
slovacă. Trotuarele erau înțe
sate de oameni plini de voio
șie. Convoiul de automobile a 
străbătut noile cartiere ale 
orașului; care impresionează 
prin liniile arhitecturale mo
derne. Salutați de locuitorii 
orașului' înșirați pe fiecare 
metru de trotuar; membrii de
legației s-au îndreptat spre 
Brăila. în sate și comune li 
s-au oferit aceeași priveliște - 
mulțime de oameni entuziaști 
cu brațe încărcate de flori; 
fluturînd drapele romînești și 
cehoslovace.

Brăila a făcut o primire 
călduroasă reprezentanților 
poporului cehoslovac. Ca și Ia 
Galați, din goana mașinii pri
vim un peisaj emoționante 
zeci de mii de oameni rcla- 
mă pe conducătorii Cehoslo
vaciei socialiste. Străbatem 
kilometru după kilometru șt

a car- 
4.500 de 
Novotny

amintiri 
de pe

peisajhl rămîne același : mase 
de oameni care’ aplaudă și 
ovaționează pe înalții oas
peți. Privind străzile Brăilei 
înțelegi odată mai mult pro
funzimea simțămintelor de 
prietenie ale poporului romîn 
față de poporul cehoslovac.

Convoiul de automobile se 
oprește la Combinatul de in
dustrializare a lemnului. Flori, 
aplauze calde, strîngeri de 
mînă. Nu-s simple manifestări 
protocolare ci expresii vii ale 
frăției popoarelor noastre, ale 
prieteniei sincere și trainice 
ce le unește. La combinat 
oaspeții urmăresc cu un vădit 
interes procesul de producție 
grație căruia trunchiuri de 
sălcii și plopi devin plăci aglo
merate. Un proces complex, 
deosebit de interesant. Tova
rășul Novotny a stat 9 mi
nute lîngă pupitrul de co
mandă al presei calde spre a 
urmări, o șarjă. La sfîrșit l-a 
strîns mîna tînărului Anas- 
tase Avram.

— Excelent! — a spus con
ducătorul poporului ceho
slovac.

Din depărtare, se profilează 
contururile clădirilor masive 
ale Combinatului de la Chis- 
cani. Aici, stuful din Delta 
Dunării capătă o folosință 
prețioasă. Pe o masă puteau 
fi văzute mostre ale produse
lor realizate din stuful care 
odinioară își irosea existența 
— de la hîrtie fină și carton, 
la fire pentru industria tex
tilă. Combinatul de la Chis- 
cani este o expresie concretă 
a colaborării țărilor socialiste. 
Directorul combinatului vor
bește oaspeților despre dez
voltarea acestei importante 
unități industriale. Tovarășul 
Novotny întreabă :

— Cum s-a rezolvat 
ma recoltării stufului ?

Tovarășul ministru 
Florescu înfățișează 
tabloul eforturilor depuse pen
tru recoltarea stufului cu mij
loace moderne, relatînd că 
numai în iarna aceasta au 
fost recoltate 120.000 de tone 
de stuf.

Vizitînd combinatul, tova
rășul Novotny este salutat și 
de muncitorii și tehnicienii 
cehoslovaci care muncesc la 
Chiscani. Inginerul Novak 
Kraus amintește despre cola
borarea frățească dintre spe
cialiștii cehoslovaci și romîni.

Tînărul '
Leonard Munteanu ne subli
niază :

— Ne bucură vizita oaspe
ților cehoslovaci pentru că ea 
este o mărturie 
popoarelor noastre ca și a tu
turor popoarelor lagărului so
cialist. Prietenia noastră are 
o bază solidă.

Mai mult de o oră durează 
vizitarea combinatului: Asis
tăm la manifestări de caldă 
simpatie față de oaspeții ce
hoslovaci. înainte de a părăsi 
Chiscanii, tovarășul Novotny 
remarcă.

— .Munca depusă de tehni
cienii și muncitorii noștri aici 
este un exemplu care dove
dește cît de rodnică a devenit 
colaborarea noastră. Prin 
munia comună vom dovedi 
superioritatea socialismului. 
Vă doresc multe succese !

Pe străzile Brăilei, în drum 
către gară, delegația ceho
slovacă este obiectul unei en
tuziaste manifestări de priete
nie. Puțin mai tîrziu, oaspeții 
pornesc către Constanța. Pe 
parcurs, în gări și în halte, 
cetățenii aclamă pe solii Ce
hoslovaciei frățești.

Cîteva ore de mers cu tre- 
nul și Constanța prîmăvă- 
rahea; în straiele multico
lore ale blocurilor noi, su
perbe sub reflectoarele pu
ternice.ale unui soare dar
nic, întîmpînă delegația ceho
slovacă cu o manifestație de 
neuitat desfășurată de-a lun
gul multor kilometri.

proble-

Mihail 
plastic

inginer tehnolog

a prieteniei

E. OBREA

(Continuare în pag. a 3-a)



UN EXAMEN NEOBIȘNUIT
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De n-am zăcut Împotmolit in tină 
Cu visu-ncătușat între zăbrele, 
de n-c-ncolțit in inimă neghină 
ci flori și spice - visurile mele 
de știu să fac din inimă vioară, 
iar pentru dușmani arc întins de ură - 
e c-am crescut cum crește-n primăvară 
spre împliniri sămînța-n arătură

De știu să sfarm puternice locate 
sub care zac comori și energii, 
de iau pieptiș hățișuri neumblate 
și nu mă piing în triste elegii — 
e c-am crescut cind a-nceput pămintul 
in spice seva pentru noi să-și urce 
și că drept spadă cm luat cuvîntul 
Partidului, ce-n comunism ne duce I

GH. SAVIN 
muncitor — Brașov

PROPAGANDISTUL
Este seară, tîrziu. La 

fereastră a rămas lumina. 
Aici locuiește tînărul fila
tor Alexandru Iordache de 
la întreprinderea „Indus
tria linii", din Timișoara, 
propagandist la cercul poli
tic U.T.M. „Să ne cunoaș
tem patria".

In puterea nopții, un tî- 
năr citește fără să simtă o- 
boseala, pregătindu-se pen
tru seminarul pe care-l va 
ține a doua zi. In caietul pe 
care-l ține deschis in față 
și-a conspectat cu grijă ma
terialul bibliografic: Docu
mentele cebui de-al III-lea 
Congres al partidului, Di
rectivele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn către toate or
ganele Și organizațiile de 
partid, sindicale și U.T.M. 
cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socia
liste în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din 
Romînia și alte documente 
de partid.

Și-a notat cu grijă, prin
tre altele, marile obiective 
industriale ce vor fi ridi
cate în următorii ani, a 
trecut în caiet și cifra celor 
880 noi întreprinderi și sec-

Ne vom respecta cuvîntul dat
i pentru noi, electricie

nii și lăcătușii din sec
torul de întreținere e- 

lectrică al laminorului de 6 
țoii de Ia Uzinele „Republica" 
din Capitală apariția Directi
velor C.C. al P.M.R. cu privire 
Ia principalele criterii ale în
trecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
crearea P.C.R., a însemnat un 
nou imbold în muncă pentru 
executarea unor lucrări de în
treținere de bună calitate, pen
tru a descoperi și valorifica 
noi rezerve în vederea realiză
rii de economii.

In luna aprilie, laminorul 
de 6 țoii va intra în revizie 
generală. De felul cum va 
munci echipa noastră depinde 
buna funcționare a lamino
rului. Pentru a asigura lu
crări de bună calitate și a ne 
îndeplini angajamentul luat 
de a realiza planul de repa
rații cu două zile înainte de 
termen, noi ne pregătim încă 
de pe acum. în acest scop, 
s-a stabilit concret pentru

EXPOZIȚIE
DI ARTĂ POPULARĂ

1 n comunele Feldioara, Pre j- 
mar, Main aș și Baraolt 
din raionul Sf. Gheorghe 

s-BW deschis expoziții de artă 
populară. Vizitatorii pot admira 
frumoase costume naționale ro- 
niînești, secuiești și săsești, bro
derii, cusături și sculpturi în 
lemn, precum și alte obiecte de 
artă populară, lucrate de locuito
rii din comunele și satele raio
nului Sf. Gheorghe.

( Agerpres)

Meteorologi ? Nu, elevi ai 
Centrului școlar viticol din 
Mini, regiunea Banat, faci nd 
observații în stația lor de me

teorologie.

Foto : AGERPRES

Tînărul strungar Ion Ior
dache, fiu de țărani 
dintr-o comună do

brogeană s-a angajat în urmă 
cu cîțiva ani ca muncitor ne
calificat la I.M.U. Medgidia. 
De la început a simțit o a- 
tracție deosebită față de me
seria de strungar. Zile în șir, 
după ce orele lui de muncă lu
au sfirșit, rămînea lîngă strun
garul Bărbat Marin. Și nu 
mică i-a fost bucuria cind a- 
cesta i-a propus să-l califice 
la locul de muncă. începînd 
de la explicarea părților com
ponente ale strungului, comu
nistul Bărbat Marin i-a îm

ții industriale ce vor fi con
struite, lărgite, utilate și 
modernizate în viitorii șase 
ani. La lecția pe care o 
pregătește se va discuta 
despre politica partidului 
de industrializare socialistă 
a țării, despre înzestrarea 
tuturor ramurilor econo
miei naționale cu tehnica 
modernă și despre căile de 
sporire a productivității 
muncii.

Timp de două săptămîni 
a adunat cu grijă cărți, bro
șuri, ziare, le-a citit, și-a 
scos notițe. Acum, in preaj-

fiecare ce are de făcut la 
revizie, au fost luate măsuri 
pentru asigurarea materiale
lor necesare. Noi știm că 
printre materialele de care 
avem nevoie se află și cablul 
de forță care fiind scump 
are o mare pondere în pre
țul de cost. In incinta uzi
nei există mai multe cabluri 
de forță care stau neutiliza
te. Nu de mult, postul ute- 
mist de control a sesizat a- 
ceastă rezervă internă care 
folosită ar putea aduce eco
nomii importante. Atunci, la 
îndemnul comunistului G.he- 
orghe Rusu maistru, echipa 
noastră a început recuperarea 
unor cabluri de forță. Pînă a- 
cum au fost scoase două cabluri 
lungi de circa 80 m fiecare, ca
bluri pe care le vom folosi la 
revizie. In acest fel, reali
zăm economii de circa 10.000 
Iei. în curînd vom mai recu
pera și ale cabluri.

RADU GHEORGHE 
electrician

O piesă
a epocii noastre*) **

*) „Ascultă-ți inima" de
Al. Korneiciuc pe scena Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale” din București.

„Ascultă-ți inima" începe cu 
o scenă semnificativă : doi 
dintre eroii principali ai pie
sei citesc cu emoție și mîn- 
drie firească totodată una din 
cuvîntările lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov la ON.U. 
Se poate descifra aici mesa
jul general al piesei, actuali
tatea ei, faptul că uria
șele evenimente cotidiene au 
pulsat în conștiința autorului 
— Al. Korneiciuk - și că ele 
au fost reflectate pe scenă 
pentru a oglindi însăși con
știința omului contemporan.

Președintele de colhoz, co
munistul Rodion Neceai, e și 
el un „fiu al secolului", omul 
vizionar prin fapte, deslușind 
practic ștergerea diferenței 
esențiale dintre sat și oraș, 
dintre munca fizică și cea in
telectuală. Îndemnul „Ascul
tă-ți inima",care revine stă
ruitor în piesă, nu e un apel 
la sentimentalism sau roman
tism desuet, ci o invitație a- 
dresată în mod special tine
retului către pasiunea con
structivă, către elanul crea
tor. către vibrația care înno
bilează sentimentele, solicită 
rațiunea limpede și deplină, 
deschizătoare a drumurilor, 
pe care vor înainta tumultos, 
biruind greutățile, cei cu ini
mile fierbinți.

In piesa lui Alexandr Kor
neiciuk se alătură concepțiile 
despre viață a doi președinți 
de colhoz; Rodion Neceai și 
Machedon Somn, ultimul o- 
portunist și meschin, aface
rist și carierist, asupra căruia 
cade cu violență ascuțișul sa
tirei, pînă la înfierarea perso

părtășit luni în șir, cu multă 
dragoste, tainele meseriei, ex
periența sa. Rezultatele n-au 
întîrziat să apară. în cîțiva 
ani Ion Iordache a devenit 
un strungar fruntaș, iubit și 
apreciat de tovarășii săi de 
muncă. De curînd l-am în- 
tîlnit. Ducea sub braț un 
teanc de cărți tehnice.

— Te pregătești pentru 
vreun examen ? -— l-am în
trebat curios.

— Intr-un anumit fel da, 
pentru un examen, mi-a răs
puns el zîmbind ; a refuzat 
însă să-mi dea alte explicații.

Motivul pentru care în a-

ma seminarului, este nece
sară o ultimă recapitulare 
pentru aprofundarea celor 
studiate. Tînărul candidat 
de partid Alexandru Ior
dache este cunoscut ca un 
bun propagandist care știe 
să antreneze tinerii în dis
cuții, să ridice probleme in
teresante. Aceasta se dato- 
rește pasiunii cu care stu
diază materialul pe care-l 
primește de la cabinetul de 
partid pentru fiecare lec
ție în parte.

Și acum să ne oprim o 
clipă și la discuțiile care 

au avut loc a 
doua zi, în cer
cul politic. Răs
punsurile la 
problemele pu
se în discuție 
dovedesc că ti
nerii filatori, 
cursanții cer
cului politic, 
s-au pregătit 
temeinic. Fila
torul Gherasim 
Itigan, de pil
dă, vorbește do
cumentat des
pre viața grea 
a oamenilor 
muncii in regi
mul burghezo- 
moșieresc. El 

folosește unele exemple din 
fabrică, căci nu o dată mun
citori vîrstnici, ca de pildă, 
meșterul principal Francisc 
Veidhe. filatorul Alexandru 
Va moș și alții an vorbit ti
nerilor despre condițiile 
grele de muncă din între
prindere pe vremea patro
nului : muncă de 10—12 
ore, încăperi de-a dreptul 
înăbușitoare din cauza lip
sei de aer pentru că nu era 
instalație de ventilatoare și 
altele. Tînăra Maria Leacu, 
cu ochii ațintiți pe hartă, 
vorbește mai apoi despre 
Săvinești, Borzești, Victo
ria și alte localități indus
triale care au luat ființă 
ori au cunoscut o mare dez
voltare în anii puterii 
populare. Vorbesc și Ana 
Ficher, Marin Dinu, I. Ioa
na, mai puțini activi la se- 
minariile anterioare.

Discuțiile în cercul poli
tic constituie un minunat 
prilej de cunoaștere și în
sușire a politicii partidu
lui nostru, studiul ii înar
mează pe tineri cu nemuri
toarea învățătură marxist- 
leninistă.

IONEL MUSCĂ 
tehnician

najului, demascat ca incom
patibil cu viața al cărei ritm 
e marcat de mersul înainte 
spre comunism.

Un loc important îl consa
cră Korneiciuk in piesă tine
retului. De altfel unul din 
eroii principali ai conflictului 
este Piotr Oriol, înflăcăratul 
mecanizator, spirit creator, 
ințelegînd trăsăturile specifice 
ale epocii comunismului că
reia i-a dedicat însăși exis
tența sa.

Maia, tînăra intelectuală 
care-și află adevărata che
mare. dedicindu-și munca ri
dicării și înfloririi colhozului, 
Lidia, tînăra entuziastă, pasio
nată de activitatea sa, Arina 
și alții sînt figuri reprezenta
tive pentru tineretul sovietic, 
comsomoliști înflăcărați, oa
meni a căror inimă bate în 
ritmul epocii comunismului, 
stăpiniți de o febră creatoare, 
autodepășindu-se în perma
nență, luptînd 'împotriva ru
tinei și inerției, aflîndu-se in 
permanență în căutarea nou
lui.

Relațiile sentimentale din
tre acești tineri sînt de o 
înaltă morală, închegate de 
însăși esența eticei comu
niste. Tocmai acești eroi ti
neri dau culoare și vitalitate, 
autenticitate unei piese in 
care cintecele și dansurile iz
vorăsc simplu, ca o necesitate 
firească a acțiunii.

Ciocnirea dialectică dintre 
vechi și nou e determinantă 
pentru piesă : ea caracteri
zează poziția unui colhoznic 
sau cea a unui om de știință, 
ea e motorul existenței eroi

ceasta săptămînă de primă
vară Ion Iordache își dedica 
studiului multe din orele sale 
libere l-am aflat de la to
varășii săi de muncă : în 
cinstea glorioasei aniversări a 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro
mînia, printre celelalte anga
jamente luate în întrecere, el 
și-a propus ca împreună cu 
tînărul strungar Ion Popa să 
realizeze un sistem de angre
nare direct la motorul strun
gului a pompei de apă. Efi
ciența economică ce o va a- 
duce inovația : economisirea 
la fiecare strung a motora
șului special ce pune în func
țiune pompa de apă, reduce
rea consumului specific de e- 
nergie electrică.

Aceasta nu-i însă prima sa 
inovație. însuflețit de dorința 
de a da produse mai bune, mai 
multe și mai ieftine, tinărul 
Ion Iordache. cu ajutorul per
manent al muncitorilor comu
niști din sectorul 2 a reu
șit ca in ultimul an sâ 
realizetze un număr de alte 
4 inovații.

Este o expresie a recunoș
tinței sale față de gi-ija pă
rintească pe care o acordă 
partidul tinerei noastre ge
nerații.

TEODOR CHIRP AC 
strungar

PE ȘANTIERUL 
DIN UZINĂ,

Intr-una din zile, în 
curtea Uzinei „23 August" 
din Capitală s-a deschis 
un mic șantier pentru in
stalarea unei conducte în
tre turnătoria de oțel $i no
ul uscător de nisip. Oame
nilor de aici le trebuia apă 
potabilă, apă pentru răcit 
lagărele, apă pentru ci
cloanele de sedimentat 
praful. Apa trebuia să a- 
jungă aici cit mai curînd.

La îndemnul organizației 
de partid, peste 250 de ti
neri turnători, oțelari, lă
cătuși, electricieni, craițui- 
tori și polizatori au venit 
să lucreze voluntar, după 
orele de program.

Intre brigăzile utemiste 
de muncă patriotică s-a 
încins o întrecere însufleți
tă. Unii săpau canalul iar 
tinerii lăcătuși din organi
zația nr. 5 de la întreți
nere instalau conductele. 
S-a muncit cîteva zile în 
șir.

Tinerii din brigada de 
lăcătuși condusă de Zaha- 
ria Ion erau în întrecere 
cu băieții lui Ion Giuroiu. 
Cei mai harnici dintre ei, 
Moraru Alexandru si A- 
lexandru .Valentin imm- 
ceau cu multă repeziciune 
vrind cu orice chip ca por
țiunile de conductă de pe 
suprafața lor să fie gata 
montate înaintea tuturor. 
Mai încolo, lăcătușii Costea 
Dumitru și Pîrvulescu 
Gheorghe făceau ultimele 
retușări. Cu aceeași rivnă 
au muncit în aceste zile și 
utemiștii din organizația 
nr. 10 care s-au menținut 
mereu în frunte. Dintre 
cele două brigăzi de mun
că patriotică a. cîștigat în
trecerea cea a craițuitoru- 
lui Tudor Vasile. Pentru 
că băieții lui — Bănuță 
Mircea, Mihăiță Ștefan, 
Preda Ion, Damian Vasile 
și alții — au fost de neîntre
cut, cum de neîntrecut au 
fost cu două zile în urmă, 
la săpat, utemiștii Popa 
Dumitru, Rizea Gheorghe, 
Vizi Gheorghe, Călin Mihai 
și ceilalți 23 de membri ai 
brigăzii lui Drugea Viorel.

TUDOR BARBU 
tehnician

lor, dind piesei pulsul contem
poraneității. Abordind proble
mele direct, fără emfază „As
cultă-ți inima" e un mesaj a- 
gitatoric. un îndemn către 
dăruire în elanul muncii con
structive, vieții noi.

Regizorul Al. Finți a urmă
rit tilcul major al piesei, fă- 
cindu-l să răsune limpede pe 
scenă. Pozițiile eroilor au 
fost desenate în contrastul 
..alb-negru“, edificator pentru 
sugerarea atotbiruinței nou
lui. Mișcarea figurației a fost 
bogată in nuanțe, cu buna di-

CRONICĂ
DRAMATICĂ

ferențiere a personajelor. 
Unda de poezie molcomă și 
umorul frust au făcut de ase
menea obiectul atenției regi
zorului, care le-a subliniat cu 
gust.

Spectacolul nu a avut însă 
o vitalitate și un ritm con
stant, el lîncezind pe alocuri, 
trenînd. purtat de replici și 
nu ducindu-le el, oprindu-se 
la amănunte scenice și ne- 
fixind totdeauna momentele- 
cheie ale spectacolului.

O notă discordantă în spec
tacol a adus-o decorul lui M. 
Tofan, roz. idilizant. muiat în 
dantele, alăturînd conturului 
stilizat al unor copaci o ri
dicolă căpiță de fin. cu pre
zența naturalistă a unor frue- 

k început semănatul 
porumbului

In toate regiunile țării lu
crările agricole de primăvară 
au continuat intens in ultima 
săptămînă. Din datele primite 
de Ministerul Agriculturii re
zultă că pînă la 6 aprilie, ară
turile pentru însămînțare au 
fost executate în proporție de 
aproape 80 la sută, iar planul 
de fertilizare a solului a fost 
realizat în majoritatea regiu
nilor.

însămînțarea griului de pri
măvară, a orzului, ovăzului, 
mazării și sfeclei de zahăr a 
fost terminată aproape în în
treaga țară. Au fost insămîn- 
țate cu floarea-soarelui 385.000 
ha, ceea ce reprezintă 77 la 
sută din terenurile destinate 
acestei culturi. Legumele au 
fost înșămințate pe suprafețe 
mai mari în regiunile Dobro- 
gea, Oltenia, Bacău, Banat, 
Galați, București și Argeș.

In această săptămînă a în
ceput în regiunile din sudul 
țării semănatul porumbului. In 
regiunea Oltenia, de exemplu, 
această plantă a fost însămîn- 
țată pe 20 la sută din supra
fața prevăzută, iar în regiunea 
Argeș pe 15 la sută. In cele
lalte regiuni se fac ultimele 
pregătiri pentru însămînțarea 
porumbului.

In următoarele zile, arătu
rile pentru însămînțare tre
buie terminate și totodată gră
bită însămînțarea sfeclei pen
tru furaj.

(Agerpres)

Masele plastice 
în industrie

In Industria constructoare 
de mașini se folosesc tot mai 
mult masele plastice, in locul 
altor materii prime mai scum
pe. Anul acesta, de exemplu, 
numărul reperelor confecțio
nate din mase plastice pen
tru diferite mașini și utilaje 
crește eu circa 100. Aceasta 
duce la economisirea unor în
semnate cantități de metal și 
de alte materiale, precum și 
la îmbunătățirea calității pro
duselor. Metalurgiștii de la 
întreprinderea „Dealul Spirii" 
din Capitală, care utilizează 
masele plastice la mai multe 
repere de la mașinile pentru 
combaterea dăunătorilor, au 
economisit în acest an 74 tone 
de metal. Prin confecționarea 
cuzineților pentru lagăre cin 
mase plastice în loc din 
bronz, metalurgiștii reșițeni 
au mărit considerabil și du
rata de funcționare a aces
tor produse.

Muncitorii de la Uzinele 
„înfrățirea" din Oradea eco
nomisesc anual peste 60.000 
lei prin folosirea maselor 
plastice la confecționarea unor 
piese pentru diferite mațini- 
unelte.

Mareei Anghelescu ți Dina Cocac în spectacolui cu piesa „As
cultă-ți inima de Al. Korneiciuk.

te uriașe din hirtie pretată. 
A fost creat un spațiu de joc 
inutil în avanscenă care, in 
momentele importante ale ac
țiunii, nu poate fi văzut de o 
parte din spectatori.

Marcel Anghelescu a zu
grăvit chipul comunistului 
Rodion, desprinzind semnifi
cația acestuia, făcind perso
najul să-și rostească gindu- 
rile cu un patos reținut, du
blat de umor fin, deși uneori 
autoritatea conducătorului de 
mare gospodărie socialistă 
s-ar fi cerut desenată mai 
proeminent. Filozofia omului 
care „citește" in viitor, uma
nismul socialist al acestuia, 
directa legătură dintre viața 
sa personală și cea obștească 
au fost marcate fără ostenta
ție. Al. Giugaru a adus în 
scenă o. masivă- siluetă co
mică, demascind racilele per
sonajului Machedon Somn. O 
creație remarcabilă este a- 
ceea a lui Emanoil Petruț, 
care a, compus rolul unui în
flăcărat mecanizator, dinamic, 
cu mult temperament scenic. 
Definind personajul uneori 
savuros, cu amănunte bogate 
și plastică, sugestivă, Matei 
Alexandru a creat s-, carie
rist dornic să ducă o viață 
comodă, fără probleme și'fră- 
mintări. Dina Cocea a com
pus cu inteligență chipul 
unei inimoase colhoznice, a- 
parent violentă dar plină de 
gingășie, subliniind trăsătu
rile psihologice ale eroinei 
mai ales în zbuciumările ei 
sentimentale. Tînăra inter
pretă Draga Olteana a adus 
robustețe și energie, un pa

Pentru cei de la seral
...„Peste 400 de tineri ur

mează școala medie. 370 la se
ral. La clasa a VIII-a 6 clase 
paralele..." — era notat in 
carnetul secretarului comitetu
lui U.T.M.

Cifrele sînt grăitoare. Cres
cuți și educați de partid, ti
nerii muncitori de la Uzinele 
„Electroputere" consideră ri
dicarea continuă a gradului 
de pregătire. îmbogățirea cu
noștințelor de cultură gene
rală, ca pe o dato
rie a fiecăruia dintre 
ei.

Notațiile din car
netul secretarului do
vedesc acest lucru, 
învățătura e un capi
tol deosebit de im
portant, permanent 
oglindit în planurile de mun
că ale organizației U.T.M. din 
întreprindere. Rare sînt adu
nările generale în care să nu 
se analizeze situația la învă- 
‘-'-iră. să nu se facă propu- 
r.er; ' pentru îmbunătățirea 
continuă a pregătirii muncito- 
rilor-elevi.

B.rourile organizațiilor de 
bazj controlează cu regulari
tate. felul cum muncesc și în
vață tinerii seraliști. comitetul 

tos înflăcărat și mult umor. 
Mai puțin definită cu privire 
la semnificația eroinei sale 
ni s-a părut Eugenia Popo- 
vici — ea a repetat de altfel 
o serie de mijloace de expre
sie care le-a mai folosit. S-au 
remarcat dintre interpreții 
tineri: N. Enache (o pito
rească apariție caricaturală), 
C. Rauțchi (minus, din nou, 
exchibițiile vocale), Eliza Pio- I 
peanu. creionînd prin cîteva I 
apariții luminoase o amplă . 
biografie, și Eva Pătrășcanu. 
O mai slabă contribuție au 
adus Florin Piersic (la care 
se simte un decalaj în
tre ceea ce ar trebui sâ 
exprime și felul cum rostește 
replicile, uneori alb-uniform), 
Coca Andronescu (cam ștear
să), C. Stănescu. Grigore Pa
vel, Liviu Crăciun și N. Gr. 
Bălănescu, care nu s-au ridi
cat deasupra unor apariții li
neare.

Cu unele îmbunătățiri ar
tistice, pe care regizorul le 
poate aduce pe parcurs prin 
sporirea semnificațiilor sale 
majore, transfigurate printr-o 
mai intensă tensiune drama
tică a interpreților, „Ascul. 
tă-ți ipirna" e un spectacol 
bine venit pe prima noastră 
scenă. Spectatorul tinăr va 
simți fără îndoială prezente 
marile ginduri și fapte ale 
comunismului.

AL. POPOVICI

U.T.M. pe intreprindere anali
zează și el periodic situația 
la învățătură, jar doi membri, 
ai săi. Gionea Constantin și 
Fiertu Nicolae au ca sarcină 
permanentă problemele învă- 
țămintului seral. Ei țin în 
mod deosebit legătura cu școa
la. controlează munca sera- 
liștilor.

Baza muncii organizației

Cum se ocupă organizația U.T.M. 
de Ia „Electroputerew-Craiova 

de tinerii muncitori-elevi

U.T.M. în această privință o 
constituie legătura cu școala. 
Această legătură se realizează 
prin discuții cu conducerea 
școlii și cu profesorii, prin a- 
sistențe la ore și participarea 
unor membri ai comitetului 
U.T.M. la consiliile pedagogice, 
cit și prin invitarea profesori
lor în uzină la locul de mun
că al elevilor.

Frecvența regulată la școa
lă a preocupat multă vreme 
organizația U.T.M. La incepu- 

menoși tir.ev: care absentau, 
motivat sau nemotivat, acest 
lucru influențind diregi învă
țătura. Discutînd cu tinerii, 
comitetul U.T.M. a aflat cau
zele absențelor și a contribuit 
la luarea unor măsuri pentru 
înlăturarea acestora.

Acolo unde se mai întimpla 
(secțiile mașini rotative și 
sculerie) ca unii tineri să fie 
reținuți peste program, de 
pildă, s-a stat de vorbă cu șe
fii de secții. Cei care urmează 
școala serală nu sînt antre
nați în unele activități ob
ștești care i-ar putea face să 
lipsească de la cursuri.

Organizația U.T.M. se în
grijește ca mtincitorilor-elevi 
să li se creeze toate con
dițiile necesare pentru stu
diu. Aplicîndu-se propune
rea comitetului U.T.M. de 
modificare a orariului, a- 
dică cursurile să înceapă la 
ora 17 în loc de 18, muncitorii- 
elevl au cîștigat «te o oră de 
rtudiu zilnic.

Datorită numărului mare de 
tineri muncitori din aceeași 
secție care urmează școala se
rală (aparataj 66, transporturi 
55 etc.) era foarte dificilă pro
gramarea lor pe schimburi. 
Atunci comitetul U.T.M. a 
propus școlii să organizeze 
clasele pe schimburi. In felul 
acesta s-au înlăturat absențe
le, dar s-a ajuns și la forma
rea unor clase mai omogene, 
mai sudate, lucru care permi
te profesorilor să predea mai 
bine materia. Eficacitatea a- 
cestei propuneri e dovedită de 
rezultatele obținute de fiecare 
clasă în parte. Iată de exem
plu clasele a VIII-a C și a 
IX-a C care nu numai că n au 
nici un corijent, dar toate

Suceava devine tot mai frumoasă
'T~\enlru ca oralul Suceava să 
/ fie cit mai frumos grădi

narii au făcut pregătiri 
încă din cursul iernii. In pre
zent in parcuri și spații verzi au 
fost plantate flori de primăvară, 
trandafiri și arbuști ornamentali. 
Anul acesta spațiul verde va 
crește simțitor, turnai in noul

Se îmbunătățește 
transportul public interurban
in scopul îmbunătățirii trans

portului public interurban cu 
autovehiculele, într.o serie de 
centre muncitorești și în apro
pierea unor mari șantiere de 
construcții se organizează noi 
unități de deservire. La Vidra — 
regiunea Galați, Huedin și Cim- 
peni <r- regiunea Cluj și Rupea 
— regiunea Brașov, au fost în
ființate anul acesta autobaze 
pentru transportul călătorilor și 
al mărfurilor. Asemenea unități 
sînt în curs de organizare la 
Tg. Lăpuș — regiunea Maramu
reș, Sînnicolau Mare — regiunea 
Banal și în alte localități. Pentru 
transportul călătorilor au fost

mediile sînt numai de 8. 9 
și 10.

Ca și in producție, și în ceea 
ce privește școala, organizația 
U.T.M. urmărește realizarea 
unei munci eficace, de bună 
calitate. Obținerea unor rezul
tate frumoase la învățătură 
stă în centrul atenției comi
tetului și birourilor U.T.M.

Dar au mai fost și unele 
cazuri în care tinerii 
lipseau nemotivat gă
sind alte ocupații în 
timp ce colegii lor 
erau la școală. Așa 
s-a întîmplat cu Ve- 
selu Mihai, Sever 
Gheorghe de la apa- 
rataj, Scripcaru Ni

colae de la mașini rotative, 
Rădulescu Lucian de la meca- 
nic-șef, Rolea Ștefan de la 
sculerie și încă cîțiva. Atitu
dinea lor a fost obiectul discu
țiilor din adunările generale 
cit și în consfătuirile pe sec
ții, unde tovarășii lor le-au a- 
rătat cit de important este 
frecventarea fiecărei ore, pen
tru obținerea de rezultate 
bune la învățătură.

Organizația U.T.M. a cerut 
tinerilor ingineri să acorde tot 

îorrloe-elev. La sec^a 
tive D;eseL ing. Ioc C. Ion dă 
consultații, ii ajută pe tmeni 
deTa seral in clarificarea și în
sușirea problemelor mai grele. 
La fel și în alte secții. Dato
rită ajutorului primit, tineri 
ca Toth luliu. Gajan Andrei 
și mulți alții au obținut în 
acest trimestru numai note 
peste 7. Atenție deosebită a- 
cordă comitetul U.T.M. elevi
lor din clasele a VIII-a și a 
Xl-a. De pildă, pentru cei pe 
care îi așteaptă examenul de 
maturitate sau de admitere în 
învățămîntul superior în ca
drul secțiilor L.D.E. și trans
porturi, sub conducerea ingi
nerilor, s-au organizat doua 
cercuri de pregătire.

Rezolvarea cu grijă și a al
tor probleme pe care le ri
dică elevii de la seral, contri
buie la ridicarea nivelului la 
învățătură. Or ganizația U.T.M. 
se străduiește să facă acest 
lucru. îmbogățirea școlii cu 
aparate optice necesare clasei 
a XI-a precum și crearea 
unui laborator de chimie sînt 
preocupări actuale atit ale 
directoarei școlii, Zamfir Ma
ria, cit și ale comitetului 
U.T.M.

Grija pentru ca tot mai 
mulți tineri să învețe e o ac
țiune permanentă a organi
zației U.T.M. Aceasta se rea
lizează prin cele mai variate 
mijloace — discuții cu tinerii, 
agitație vizuală, intilniri eu 
cei care urmează deja școala 
etc. La 30 martie erau în
scriși 80 de tineri la cursurile 
de pregătire pentru clasa a 
VIII-a. Numărul lor însă 
crește. Exemplul lui Ucă Iu- 
lius, Mazilu Nicolae, Broboană 
loan și al altor tineri care
obțin rezultate 
școală ca și în 
demn.

frumoase și la 
uzină e un în-
N. ARSENE

cvartal „Ana lpăteseuu se vor 
amenaja peste 16.000 mp de 
spații verzi. \umeroși tineri lu
crează voluntar la înfrumuseța
rea Parcului tineretului, locul, 
preferat de recreere al oamenilor 
muncii din Suceava, unde pe. 
50.000 mp se întinde o frumoasă 
plantație de brad și molid.

deschise, de asemenea, încă O 
de trasee noi, însumînd aproxi
mativ 1.200 km.

tn vederea asigurării asistenței 
tehnice corespunzătoare pentru 
toate autovehiculele unitățile de 
întreținere și reparații curente 
ale mașinilor se dezvoltă ți se 
modernizează. Recent, la Brașov 
a fost dată în folosință a secție 
de întreținere fi reparații cu
rente, iar la Brăila un r.ou garaj 
de mare capacitate ; oeestea de
servesc atit autovehiculele apar
ținând de I.R.TM^ cit și pe cele 
ale altor întreprinderi fi insti
tuții.

( Agerpres)



TELEGRAMĂ
eu prilejul alegerii sale ca 

președinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, tovară
șul Gheorghe Ghearghiu-Dej 
a primit din partea Șahinșa- 
hului Iranului, Mohammed 
Reza Pahlevi, o telegramă în 
care se scrie :

„Cu ocazia numirii Excelen
ței voastre in funcția de pre
ședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii, vă exprim cele 
mai bune felicitări, precum și 
cele mai sincere urări pentru 
fericirea dv. personală și pro
speritatea poporului romîn".

0 nouă victorie
internațională

a fotbalului nostru

Plecarea din București 
ministrului Elveției

Simbâtă a părăsit definitiv 
R. P. Romină Pierre-Francois 
Brugger. trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Elveției la București.

La piecare, dl. Brugger a 
fost salutat de N. Șerban, di
rector ad-interim al Protocolu
lui Ministerului Afacerilor 
Externe.

Informații
Ieri s-a înapoiat in Capita

lă venind din Finlanda o 
delegație a Comitetului Cen
tral al U.T.M. care a parti
cipat la cel de-al VI-lea Con
gres al Ligii Tineretului De
mocrat din Finlanda. Delega
ția a fost condusă de tov. 
Anghel Paraschiv, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M.

I

Vizitele solilor Cehoslovaciei prietene

Manifestări entuziaste ale prieteniei 
care unește popoarele noastre

O discuți*

Dar 
vor

ce bate la ușă. 
oamenii muncii 
la odihnă blocurile 
acum se află în chin- 
schelelor vor fi gata, 

acestor blocuri

Echipa bucureșteană de 
fotbal Rapid a confirmat for
ma bună în care se află re
purtând sîmbătă pe stadionul 
„23 August" o meritată victo
rie internațională : 2—1 (2—0) 
în fața echipei 
Gremio Porto
Fotbaliștii romîni au prestat 
un joc iute și viguros mai ales 
în prima repriză, surprinzând 
de multe ori apărarea echipei 
oaspete. Scorul a fost deschis 
în minutul 21 de către Ozon 
care, servit bine de Ionescu, 
a trimis balonul imparabil de 
la 6 m în plasa porții echipei 
braziliene. în minutul 34 fe
roviarii și-au mărit avantajul, 
în urma unei curse pe aripa 
stingă. Icnescu a centra’ c i 
marginea careului de 6 m ba
lonul a fost reluat de Geor
gescu puternic de la 10 m în 
colțul drept al porții, făcând 
inutilă intervenția portarului 
Henrique. în continuare, e- 
chipa braziliană a dominat 
dornică de a reduce din han-

braziliene
Alegrense.

dicap dar Gessy și Rot 
ratat pe rind două mari 
După pauză ,'ocul a fost echi
librat. Echipa braziliană a 
înscris în minutul 54 cind inte
rul Wolney a marcat nestin
gherit după o frumoasă com
binație a întregului atac. Ul
timele 10 minute au aparți
nut în întregime oaspeților 
care au atacat în trombă dar 
nu au putut egala deoarece 
Dungu și Greayu au jucat 
excelent.

★
La sfîrșitul celei de a doua 

confruntări cu echipa 
liană Gremio i-am 
antrenorului federal 
Niculescu o scurtă declarație.

-Cele două intilniri cu fotba
lul brazilian sini deosebit de 
utile. Ele întregesc experiența 
căpătată de fotbaliștii noștri, 
care au întreprins in timpul ier
nii un interesant turneu în Bra
zilia. O remarcă deosebită aș 
vrea să fac cu privire la evoluția 
echipei „Petrolul”. In prima in

brazi- 
solicitat 
Angelo

tiinire ru Gremio petroliștii plo- 
leșteni au încins Ia un .«cor care 
putea fi mai categoric dacă dis
puneau și in prima repnză de 
mai multă finalitate in atac. I«- 
loarea tehnici ridicată a acestui 
joc ne-a îngăduit să tragem o 
concluzie deosebit de importantă 
pentru fotbalul nostru și anu
me: atunci cind nu se joacă 
pentru cele două puncte practi
căm un fotbal dor, spectaculos. 
Acțiunile pe poartă au finalita
tea dorită, cu eficacitate. Evolu
ția formației ploieștene ne-a 
ineintat și sperăm să avem 
ceea’i satisfacție urmărind-o 
îsuilnirile de campionat.

R apid- București ne-a adus o 
victorie meritată dar a păcătuit 
deoarece nu s-a impus încă de la 
începutul partidei, nu s-a orien
tat decit tirziu către un joc la 
firul ierbii, deosebit de necesar 
țmind seama de fizicul oaspeți
lor care excelau in înălțime. Vic
toria obținută ieri de ei pe sta
dionul ,23 August” vine să ne 
confirme, că alături de o apăra
re hotărită, înaintarea rapidistă 
poate marca goluri spectaculoase, 
poate crea în ansamblu partide 
interesante de fotbal”.

a- 
la

♦
Simbâtă a părăsit Capitala, 

plecind în R.D. Germană, tov. 
Constantin Eftimie. președin
tele C.C. al Uniunii Sindica
telor din întreprinderile Eco
nomiei Forestiere, care va 
participa la Consfătuirea Co
misiei tehnice din industria 
de prelucrare a lemnului, or
ganizată de Uniunea Interna
țională a Sindicatelor din 
Construcții, Materiale de Con
strucții și Industria lemnului, 
ce va avea loc la Berlin între 
9 și 11 aprilie a c.

(Urmare dtn pag. I-a)

PE SCURT
A 

eu 
In 
la

Campionatul categoriei 
de fotbal continuă astăzi 
desfășurarea a fi intilniri. 
Capitală cu începere de
ora 16,30 stadionul „23 Au
gust" va găzdui jocul dintre 
echipele C-C.A. și C.S.M.S. Iași 
(în deschidere un meci de ca
tegoria B: Academia Militară 
—Știința Craiova). Iată cele
lalte jocuri ale etapei : Hune
doara: Corvinul—Petrolul; O- 
radea: U. T. Arad—Farul; Lu- 
peni: Minerul—Progresul: Ti
mișoara: Știința — Dinamo
București: Bacău: Dinamo—
Știința Cluj. Intilnirea Rapid 
—Steagul Roșu Brașov a fost 
aminată pentru miercuri 12 
aprilie in Capitală.

★
Stațiile noastre de radio vor 

transmite astăzi de la Bacău 
cu începere din jurul orei 
17,25 repriza a doua a întîlnirii 
de fotbal Dinamo Bacău — 
Știința Cluj. Transmisia se va 
face pe programul I.

★
Finala turneului internațio

nal de fotbal U.E.F.A. pentru 
juniori disputată ieri la Lisa
bona între echipele Portuga
liei și R.P. Polone a revenit 
jucătorilor portughezi cu sco
rul de 4-0 (2-0). în meciul 
pentru locurile 3—4 R.F. Ger
mană 
(1-0).

a învins Spania cu 2-1

A 
de

sosit Ansamblul 
balet din Cuba

Sîmbătă după amiază a so
sit in Capitală Ansamblul de 
balet din Cuba, care între
prinde un turneu de 10 zile 
in țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, 
artiștii cubanezi au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai 
Ministerului Invățămintului 
și Culturii, Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Ministerului Afa
cerilor Externe, Oficiului de 
spectacole și turnee artistice. 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romine, numeroși bale
rini și elevi ai școlii de core
grafie.

Tov. Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului Invăță- 
mîntului și Culturii, a adresat 
oaspeților un cald salut 
bun venit.

In numele Ansamblului 
balet din Cuba, Fernando 
lonso, conducătorul artistic, a 
mulțumit călduros pentru pri
mirea cordială ce le-a fost fă
cută și a transmis poporului 
romin un mesaj prietenesc din 
partea poporului cuban.

Ansamblul de balet din 
Cuba, înființat în anul 1948, 
este ălcătxit in prezent din 62 
de persoane, mulți dintre bale
rinii Ansamblului fiind cunos- 
cuți în lumea întreagă. In 
activitatea Ansamblului se în
scriu și numeroase turnee în
treprinse peste hotare prin
tre care se numără și recen
tul turneu prin mai multe țări 
din Europa și Asia.

In țara noastră artiștii cu
banezi vor prezenta în Sala 
Palatului R. P. Romîne și pe 
scena Teatrului de Operă și 
Balet cu începere de la 10 a- 
priite șase spectacole cu bale
tele „Coppelia" de Leo Deli
bes, „Giselle“ de Adolphe 
Adam și țu fragmente din alte 
balete*

La Clubul 
din Moscova 
sîmbătă cea 
a meciului revanșă pentru ti
tlul mondial de șah. După 
cum se știe la întrerupere 
Botvinnik avea un pion în 
plus și o poziție mai bună. Tal 
a opus totuși o rezistență în- 
dirjită, dar, în. cele din urmă 
tehnica recunoscută a lui Bot
vinnik în' finalurile de parti
dă și-a spus cuvîntuL La mu
tarea 73-a campionul lumii a 
fost nevoit sâ cedeze, astfel că 
scorul meciului a devenit 
acum 5’-s—3*  s în favoarea lui 
Botvinnik. Cea de-a IO-a 
partidă va avea loc luni, cînd 
Tal va juca cu albele.

★
Simbâtă seara în ultimul 

meci al preliminariilor cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă echipa feminină a 
R. P. Romine a repurtat o vic
torie remarcabilă întrecînd cu 
scorul de 3-1 puternica selec
ționată a R. P. Ungare. Ca 
urmare a acestui succes echi
pa romină a cîștigat primul 
loc în grupa A fără nici o în- 
frîngere și s-a calificat pentru 
turneul final al „Cupei Corbil- 
lon“. Intilnirea cu renumitele 
sportive maghiare a durat 
peste două ore. în primul meci, 
Maria Alexandru a între
cut-o cu 2-1 (-17, 19, 14) pe 
Sari Mathe. In partida urmă
toare Eva Koczian a cîștigat 
cu 2-1 (-19, 15, 9) la Geta Pi
tică dar în proba de dublu ju
cătoarele noastre Maria Ale
xandru și Geta Pitică au obți
nut o victorie relativ ușoară 
cu 2-0 (18, 16) în fața pere
chii Mathe, Koczian. Apoi s-a 
disputat partida decisivă din
tre Maria Alexandru și cam
pioana europeană Eva Koc
zian. Jucînd excepțional Maria 
Alexandru a terminat învin
gătoare cu 2-1 (-14, 15, 17) a- 
ducînd astfel victoria culorilor 
patriei noastre.

central de șah 
a fost continuată 
de-a 9-a partidă

♦

t echini centru cultural al ță
rii — lașul — a fost vizitat in 
vacanța de primăvară a elevilor 
de aproape 3.000 de școlari din 
întreaga țară, 
niști au vizitat 
s.Ilie Pintilie”, 
tura", F abrica
cum și Universitatea 
Cuza", Palatul Culturii. Muzeul 
Unirii și alte monumente istorie*  
și de artă.

Tinerii excureio- 
Atelierele C.F.R. 
Fabrica „Țe«ă- 

de mobilă, pre- 
„AL I.

de

de 
A-

met

Școlii popu-Iubitori oi frumosului. (In secția de artă plastică a 
Icre de artă din Arad).

.... ww;

în noua gară a orașului, pa
voazată cu portretele tovară
șilor Antcnin Novotny, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. cu drape
lele de stat ale celor două țări, 
cu numeroase lozinci hi cinstea 
Partidului Comunist dzn Ceho
slovacia, a Partidului Munci
toresc Romin. a pr. eternei trai
nice ce unește cele două po
poare, mi: de oamen. a: mun
cii au făcut o călduroasă pri
mire înalților oaspeți.

Erau de față tovarăș.; Ve
stic Vîlcu. membru ai CC. ai 
P.M.R., prim-secretar al Com.- 
tetuhii regional Doorogea ai 
P.M.R., Anton Nifesca, pre^e 
dintele comitetului executiv al 
Sfatului popular regional. Pe
tre Nicoîae. presedmtele Co. 
mitetului Executiv aț Statu
lui popular al orașul-: Con
stanța, alți reprezentant: ai 
organelor locale de panxi si 
de stat, a. organ.zxț.ilor ob
ștești.

în numele oamenilor muncit 
din regiune, tovarășul Vasile 
Vilcu, salutind pe înalții oas
peți a «pus :

Vizi ti nd regiunea Dobrogea 
cu agricultura colectivizată. 
litoralul rominesc al Mărit 
Negre, veți avea prilejul să 
cunoașteți realizările înfăptu
ite de oamenii muncii de aici 
sub conducerea Comitetului 
Central al partidului nostru, 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în dezvol
tarea economiei și culturii so
cialiste, să vedeți frumoasele 
noastre stațiuni balneare unde 
vin an de an zeci de mii de 
oameni ai muncii din țară și 
străinătate pentru a-și petrec*  
concediul de odihnă și a-și în
griji sănătatea. Veți avea de 
asemenea posibilitatea si vă 
convingeți de sentimentele 
profunde de prietenie pe care 
le nutresc oamenii muncii din 
regiunea noastră, ca și din 
toată țara, față de poporul 
frate cehoslovac.

Oamenii muneti din regi
unea noastră cunosc și prețu
iesc succesele străluc.te obți
nute de poporul frate ceho
slovac pe drumui construcției 
socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist âin Ceho
slovacia. Ne bucurăm dtn 
toată tntmc de aceste succese 
ale poporul*:  cehoslovac, așa 
cum oe bucurăm de prop-v.'.e 
noastre realizări.

Fiți bfne veniți in-mijlocul 
nostru și dorim să vă simțiți 
ca la dv acasă.

Luînd cuvintul tovarășul 
Vasil Bilak. membru al C.C. aț 
P. C. din Cehoslovacia, minis
tru, vicepreședinte al Consi
liului Național Slovac, a spus:

Sînt foarte fericit că am po
sibilitatea ca în numele dele
gației noastre condusă de to
varășul Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, să vi 
mulțumim din toată inima 
pentru plăcuta și prieteneasca 
primire pe care ne-ați făcut-o

cu v uncitorii da ic Șontiend naval Galați, 

î» tr>nw»»l și eroicul dv. oraș. 
Permiteri-m; ca »" numele 
Part-Muisu Comunist din Ceho
slovacia și aț poporului din 
R. S. Cehoaloracă să transmit 
cordiale salutări tovărășești 
cetățenilor orașului Constanța.

Prietenia popoarelor noastre 
are rădăcini -dinei ia trecutul 
îndepărtat Această prietenie 
nu s-a putut iasă dereol ta in 
trecut deoarece burghezia dtn 
țara dv ș> a noastră * zădăr
nicit acest lucru, deoarece po
porul nu putea sâ-S» hotărască 
stngur soarta, si-șt sleepă sin
gur prieten».

Vorbitorul * snhlir at ia 
continuare că o adevărate 
prietenie si frăție intre po
poarele noastre s-s dezvoltat 
•twme: arunci cind ele șs*«>  
luat soarta ia p~opmle lor 
mnaL ciad, sub conducerea 
pz—.:de'.or tor ms-xisc.leniniste

conducerea Partidului Munci, 
torese Romin în construirea 
unei vieți fericite și pline de 
bucurie,

Referindu-se la succesele ce
lor două popoare, tovarășul 
Bilak a relevat că prin forța 
creatoare a maselor se reali
zează 
visuri 
cute.
— a 
atîtea 
nu au 
de ani guvernele regimurilor 
feudale și capitaliste.

Orașul dv — a spus vorbi
torul in continuare — este un 
oraș vechi, orașul lui Ovidiu, 
dar acum a întinerit, a deve
nit un oraș socialist. Vă urăm 
multe succese in dezvoltarea 
patriei dv și a orașului du. 
Sîntem foarte bucuroși că vom 
putea admira frumusețile ora
șului și regiunii dv, că ne vom 
tntSni cu harnicii oameni ai 
muncii din regiunea dv.

Să crească și să se întă
rească frăția și unitatea dintre 
popoarele cehoslovac și romîn.'

cele mai îndrăznețe 
ale generațiilor tre

ia numai cîțiva ani 
spus el — am creat 

valori și frumuseți cite 
putut crea nici în sute

Cuvîntul oaspetelui ceho
slovac a fost primit de cei 
prezenți cu puternice aplauze.

O mulțime uriașă, plină de 
veselie, ce acoperea traseul 
parcurs între noua gară de la 
Constanța și pînă la Mamaia 
a oferit o emoționantă de
monstrație de prietenie față 
de înalții oaspeți cehoslovaci. 
Popas pe înserat la Mamaia, 
încîntătoarea Mamaie este în 
aceste zile un vast șantier. 
Vilegiaturistul din vara trecută 
nu mai reușește să se des
curce în noul peisaj. Un și
rag de blocuri ce sfidează 
înălțimile și mîngîie ochii cu 
siluetele lor elegante a apă
rut acolo unde înainte se 
aflau niște căsuțe pipernicite. 
Căldura puternică a acestei 
zile de aprilie vestește sezo
nul 
ci nd 
veni 
care 
gile
Constructorii 
salută pe oaspeții cehoslovaci. 
Delegația vizitează un bloc de
II etaje despre care inginerul 
nostru relatează că a fost ri
dicat la roșu în 11 zile. In fie
care zi — un etaj. La etajul
III oaspeții petrec cîteva mo
mente într-o cameră. Tovară
șul Vasile Vîlcu, prim-secretar 
al Comitetului regional Do- 
brogea al P.M.R. conduce pe 
tovarășul Novotny lîngă o fe
reastră și de acolo îi descrie 
priveliștea care mîine — un 
mîine foarte apropiat — va 
împodobi această superbă așe
zare.

— Așa va fi ! — spune to
varășul Novotny.

Deasupra Constanței s-a 
lăsat înserarea. Străzile sînt 
înțesate cu mii și mii de oa
meni care aclamă pe repre
zentanții Cehoslovaciei socia
liste. Convoiul de automobile 
se îndreaptă către portul Con
stanța, unde marinarii și do
cherii primesc vizita tovarășu
lui Antonin Novotny și a per
soanelor care îl însoțesc.

Uralele și ovațiile răsună 
minute în șir, ca un omagiu 
adus trainicei prietenii care 
unește popoarele romîn și ce
hoslovac, popoare construc
toare ale socialismului.

din

©etotenî c< ChHconHor lntreținîndu-$e eu înaJții oaspeți.

Masuri eficiente
Pe urmele materialelor publicate

to numărul 3682 al ziaru
lui „Scînteia tineretului". ar
ticolul ._Mai puțină alergă
tură, mai multă muncă con
cretă" anal-'za felul în care 
folosesc timpul de deplasare 
pe teren membrii biroului 
Comitetului raional U.T.M. 
Brăila. Reieșea că biroul co- 

U.T.M. Bră- 
suficient de 
eficacitatea 
a fiecăruia 

, a fiecărui

ca la sfîrșitul fiecărei 
să se analizeze 
au fost ajutate concret

modul

INTR-O ZI DE ÎNTRECERE

miletului raional 1 
ila nu este încă 
exigent față de 
muncii pe teren 
din membrii săi, 
activist in parte.

Ca urmare ia acest articol 
ziarul a primit următorul răs
puns :

bilit 
luni 
cum 
organizațiile U.T.M., realizîn-
du-se astfel și un schimb de 
experiență.

La sfîrșitul lunii aprilie se 
va analiza din nou felul în 
care s-au respectat aceste ho- 
tărîri.

Mulțuntindu-vă pentru aju
torul dat, noi ne însușim lip
surile arătate în articol și a- 
pelăm la concursul dumnea
voastră . și pe viitor.

FEDERAȚIA ROMÎNA
DE VOLEI

(Urmare din pag. I-a)

posturi de lucru, își întovărășește 
explicațiile tehnice cu aprecieri 
despre munca „băieților",

— Ii vedeți cum lucrează ? 
Erați și înainte laminoriști buni; 
dar întrecerea în vederea ridi
cării calității a făcut din ei mun
citori maluri, le-a dezvoltat sim
țul de răspundere.

E ora 13 și rezultatele zilei 
încep să se contureze, 
maistrul continuă să-mi 
secția, stăruind asupra 
post de 
om: 
. ~ La 
în flux.
poate să blocheze toată linia de 
laminare.

Și, neobosit în a-și pre
zenta tovarășii, continuă să-mi 
vorbească despre Truică Roman, 
Pribil Engelbert. Smadu Gheor
ghe, Odobeja Dumitru, Nuică 
Teodor și mulți alții.

Către ora 14,30, după ce con
sultă niște date, interlocutorul 
meu spuse :

— Concret, azi. tinerii din bri
gada noastră, aflați în întrecere 
cu celelalte două brigăzi, din 
schimburile următoare, au avut 
o zi dificilă. Au lucrat piese, 
care cer multă iscusință datorită 
lungimii la care ajung și care, 
din această cauză se îndoaie

ușor. (Deci ceea ce 
păruse mie obișnuit în- 
cu alte cuvinte măiestrie,

lucru, asupra

Totuși, 
prezinte 
fiecărui 
fiecărui

noi munca se desfășoară 
Neglijența unuia singur

foarte 
mi se 
semna 
slăpînire calmă a tainelor lami
nării). în loc de 40 lingouri pe 
oră, cit prevedea angajamentul, 
ei au laminat cite 42. Laminînd 
în toleranțe negative, potrivit 
unui angajament anterior, ei au 
realizat și azi însemnate econo
mii de metal, economii care se 
adaugă celor circa 600 de tone 
metal economisit de cele trei 
brigăzi de la începutul anului.

O vizită scurtă la controlul 
tehnic și la sortare ne arată și 
mai convingător roadele acestei 
zile de întrecere. Ivașcu Manole, 
tînăr controlor de calitate, mă
soară. cînlărește, calculează. Pro
bele de 670 mm luate din fiecare 
al șaptelea lingou, gravitează 
constant în jurul greutății stabi
lite, și numai la un lingou, întîr- 
ziat pe rină din cauza unei scur
te decuplări a curentului electric 
(de altfel înlăturată cu rapidita
te), coeficientul a urcat puțin, 
rămînînd totuși înscris în tole
ranța admisă. Repeziciunea cu 
care lingoul oprit și-a reluat 
drumul pe rină a făcut ca spațiul 
de pe grafic rezervat rebuturilor 
să rămiită alb și in dreptul zilei 
de azi. De altfel, de la începtitul 
lunii, brigada a redus procentul 
de rebut eu 29 la sută față de 
20 cit prevedea angajamentul.

Sfîrșitul silei de muncă a adus 
brigăzii lui Popa un 
bun în întrecerea 
brigăzi. Și totnși, bucuria suc
cesului lor mai e uneori umbri
tă. Controlul de calitate, apreci- 
indu-le munca, n-a păstrat în 
taină faptul că în cazul cîtona 
lingouri străduința lor de a da 
platine de calitate s-a desfășurat 
în go-1. Din păcate, de Ia turna
re, mai vin lingouri cu șamotă 
și așchii, defecte care devin vi
zibile numai după laminare.

Tînărul controlor de calitate, 
care m» însoțește, îmi arată «i 
o stivă de lingouri venite de la 
Hunedoara.

— Sînt returnate... La tăiere, 
s-au găsit în ele fisuri.

Privesc: canale goale, aproape 
cit un braț de copil, in toate 
cele 70 tone de oțel. închipui- 
ți-vă că acest oțel ar fi fost la
minat. Ce fel de tablă ar fi ieșit 
din el ?

Dar înainte de plecare am 
prilejul să văd un fel de replică 
dată măduvei de aer — datorată 
turnării la temperatură scăzută 
din lingourile care n-au mai 
intrat în cuptoarele laminorului.

Mă aflu în hala turnătoriei, 
unde tînărul inginer Vasile Ion 
îmi arată cîteva calupuri meta
lice. Ceea ce văd constituie ro
dul experiențelor făcute de *5-

calificativ 
cu celelalte

dent a Niculescu Viorica, aflată 
la practică pentru întocmirea 
proiectului de diplomă, cu aju
torul maistrului turnător Oprea 
Ioviță și al inginerului Vasile. 
Scopul principal al experiențelor 
— reducerea consumului de metal 
prin maselote exoterme, reducere 
care trece de 50 la sută din greu
tatea maselotei clasice. Tăiate sec
ționa], cele cîteva probe arată 
cum, prin noul procedeu, se rea
lizează eliminarea totală a bule
lor de aer. rezultînd o piesă 
compactă. Inginerul îmi ex
plică :

— Procedeul are ]a bază in
troducerea în maselotă a unei 
bucșe de feroaluminium sau fe- 
rosiliciu, care, arzînd în timpul 
turnării, menține o temperatură 
ridicată în partea superioară ă 
viitoarei piese, concentrînd în- 
tr-acolo gazele din oțel...

Un procedeu simplu, născut
din cerințele imediate ale. luptei 
pentru calitate și economii. Stu
denta Niculescu Viorica va susți
ne un proiect de diplomă axat 
pe probleme importante și actua
le ale producției, în timp ce 
maistrul Oprea. împreună 
tovarășii săi, vor folosi 
procedeu pentru ridicarea 
riloe calitativi ai pieselor 
Bofie de ei.

BIROUL COMITETULUI 
REGIONAL U.T.M. GALAȚI

★

în legătură cu articolul 
i.O soluție amăgitoare : trans
ferările" apărut în ziarul 
„Scînteia tineretului" nr. 3648 
referitor la perspectivele 
voleiului în lumina promo
vării tinerelor talente, Fede
rația romină de volei ne 
trimite următorul răspuns :

articolului a 
Ia Comitetul 
Brăila o șe- 
unde artico-

cu 
acest 
indi - 

tur

„Biroul Comitetului regio
nal U.T.M. Galați este întru 
lotul de acord eu articolul a- 
părut in „Scînteia tineretu
lui" în legătură cu stilul de
fectuos de organizare a mun
cii biroului Comitetului ra
ional U.T.M. Brăila. îndată 
după apariția 
fost pregătită 
raional U.T.M. 
dință de birou
Iul a fost prelucrat, stabilin- 
du-se o seamă de măsuri 
concrete. Astfel, secretarilor 
comitetului raional U.T.M. și 
celorlalți membri ai birou
lui raional li s-au repartizat 
un număr de organizații de 
bază pe care să le ajute prac
tic să-și îmbunătățească 
munca.

Deplasările se vor face pe 
baza unui plan îa care a fost 
prevăzută atît durata (care să 
fie de cel puțin 2—3 zile în
tr-o comună) cit și proble
mele de care vor trebui să 
se ocupe, astfel încît membrii 
biroului comitetului raional 
U.T.M. să poată ajuta con
cret organizațiile de care răs
pund. De asemenea, «-» (tă

„Federația Romină de Vo
lei a analizat articolul men
ționat și a ajuns la concluzia 
că ei scoate în evidență o 
serioasă lipsă existentă în 
munca antrenorilor de volei 
din cadrul cluburilor 
ciațiilor sportive în 
ma transferărilor și 
vării cu încredere a 
lor tinere.

In consecință s-a 
obligativitatea pentru 
echipă din 
aibă echipă 
să participe 
pionatul de
du-se pînă acolo încît să e- 
limine din campionatul ca
tegoriei A echipa care nu are 
formație de juniori.

O lipsă serioasă a colegiu
lui central al Federației ro- 
mîne de volei este și aceea 
că nu a controlat pe teren, 
la jocuri, aceste echipe, în- 
drumind pregătirea lor, lucru 
oe se va respecta cu strictețe 
pe viitor.

și aso- 
proble- 
promo- 
cadre-

hotărît 
fiecare 
A săcategoria 

de juniori care 
efectiv în cam- 
juniori, mergîn-

★

în legătură cu articolul 
„Literatura tehnică în spriji
nul calificării tineretului*  
publicat în ziarul „Scînteia 
tineretului" nr. 3622 A.S.I.T. 
ne comunică :

„Sîntem de acord cu con
statările făcute și cu conclu
ziile întreprinse de ziarul 
„Scînteia tineretului".

în vederea intensificării ac
țiunii de popularizare și fo
losire în rîndul tineretului a 
literaturii tehnice, noi vom 
îndruma comitetele filialelor 
regionale, în sensul ca cercu
rile și filialele A.S.I.T., îm
preună cu organizațiile U.T.M., 
să ducă acțiuni concrete și 
susținute.

Cu ajutorul C.C.S., C.C. al 
U.T.M. și al I.D.T. vom orga
niza în 
țării un 
Iui cum 
tatea de 
tare și 
de masă 
zultatele
servi pentru luarea unor mă
suri comune care să ducă Ia 
îmbunătățirea situației actua
le în problema literaturii teh
nice, în interesul ridicării con
tinue a nivelului 
producție și 
substanțială a 
selor“.

diverse regiuni ale 
studiu asupra modu- 
se desfășoară activi- 
informare, documen- 
propagandă tehnică 
în întreprinderi. Rc- 
acestui studiu vor

tehnic în 
îmbunătățirea 

calității produ-

ASOCIAȚIA
A INGINERILOR ȘI TEH*  
NICIENILOR DIN R.P.R.

ȘTIINȚIFICA



TINERETULUI

Un grup de tinere din ansamblul artiștilor amatori al întreprinde
rii „lordanka Nicolovi" din Sofia.

Plenara CC al ll.T.c. 
Dimitrovist

Semnarea planului de colaborare 
culturală dintre R.P. Romînă 

și R. P. D. Coreeană

a 7 aprilie la 
Sofia a avut 
toc cea de-a 

noua Plenară a Co
mitetului Central 
al Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimi
trovist. La lucrările 
plenarei au luat 
parte secretarii co
mitetelor regionale, 
orășenești, raionale

și de uzine ale 
U. T. C. D„ secre
tarii organizațiilor 
U-T.C.D, de la ma
rile șantiere de 
construcții.

Plenara a exami
nat problema parti
cipării organizați
ilor Uniunii Tinere
tului Comunist Di
mitrovist la lupta

Solidari cu lupta studenților sud-coreeni
Declarația Secretariatului U. I. S.

Am fost profund impresio
nați de noua acțiune a 
studenților sud-coreeni. Ne 

exprimăm indignarea față de 
represiunile permanente puse la 
cale de autoritățile sud-coreene 
care înăbușe necruțător libertatea 
și drepturile cetățenești, lupta 
pentru dreptul la viață și nă
zuințele patriotice îndreptate spre 
retragerea trupelor străine și 
unificarea țării, se spune într-o 
declarație a Secretariatului Uniu
nii Internaționale a Studenților, 
transmisă de agenția Ceteka.

In Vietnamul de sud

Unde duce foamea; 
și disperarea

Mascarada electorală pe 
care sîngerosul dictator sud- 
vietnamez Ngo Dinh Diem o 
organizează astăzi 9 aprilie, 
pentru a se realege ca „preșe
dinte", nu poate ascunde șu
brezenia regimului său de te
roare. Nu există observator 
occidental oricît de binevoitor 
i-ar fi lui Ngo Dinh Diem care 
să nu strecoare în materia
lele sale, de teama propriei 
discreditări, aprecieri semni
ficative despre situația din 
Vietnamul de sud. Revista a- 
mericană „News Week" scria 
recent: „Cutremurat de gue
rile, Diem a supraviețuit unei 
lovituri militare către sfîrșitul 
anului 1960. Chiar bucurîn- 
du-se de ajutorul Statelor U- 
nite care însumează pînă a- 
cum 1,8 miliarde de dolari, re
gimul lui rămîne precar"- 
Ziarul american „New York 
Herald Tribune" se exprima 
mai drastic, scriind : „în Viet
namul de sud guvernul Diem 
nu ar supraviețui probabil în 
cazul plecării forțelor milita
re americane".

Completarea imaginii ac
tuale a situației din Vietna
mul de sud nu trebuie însă 
căutată exclusiv în presa oc
cidentală, ci ea răzbate — în 
ciuda cerbiciei cenzurii — și 
în presa sud-vietnameză. în- 
tr-unul din numerele sale din

MOSCOVA. — Primul mi
nistru al Afganistanului Mu
hammed Daud, care s-a aflat 
la Moscova ca invitat perso
nal al lui Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a părăsit la 
8 aprilie Moscova plecînd în 
patrie cu un avion special 
„IL-18".

DELHI. — La 7 aprilie în 
orașul Vidjalavada (statul 
Andhra) și-a început lucrările 
Congresul al VI-Iea al Parti
dului Comunist din India. La 
lucrările congresului partici
pă numeroși delegați din 
partea organizațiilor de partid 
ale diferitelor state din India. 
La congres asistă delegați ai 
partidelor comuniste și munci
torești frățești. Delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn 
este formată din Mihaî Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., 

pentru ridicarea 
productivității mun
cii, pentru crește
rea producției și 
reducerea prețului 
de cost al produse
lor. 1. Abadjiev, 
prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.D., a 
prezentat raportul 
în această proble
mă.

Secretariatul U.I.S., se spune 
îh declarație, cere ca problema 
coreeană să fie rezolvată de po
porul coreean însuși conform cu 
voința lui liberă, pe baze demo
cratice, fără amestec din afară. 
Independența deplină a țării și 
integritatea ei teritorială nu pot 
fi realizate atît timp cît rămîne 
ocupată de trupe străine. UJ.S. 
se solidarizează cu lupta studen
ților și a întregului popor co
reean pentru evacuarea imediată 
a trupelor străine din Coreea.

luna ianuarie „Saigon Daily" 
anunța un fapt pe cît de ne
obișnuit, pe atît de edificator: 
Un fost deținut de drept co
mun s-a prezentat la un post 
de poliție din Saigon și a ce
rut să fie... întemnițat din 
nou. Dacă n-ar fi precizat că 
respectivul este tînărul Chan 
Ngoc Long care a ispășit o 
condamnare de doi ani pentru 
furt, afirmația ziarului sud- 
vietnamez ar putea fi luată 
drept produsul unei imagina
ții literare mai mult sau mai 
puțin fecunde. Căutînd să în
lăture parcă această ipoteză, 
„Saigon Daily" precizează că 
Chan Ngoc Long a plecat din 
închisoare în provincia Mi 
Tho, iar după puțină vreme a 
ajuns la Saigon unde a căutat 
zadarnic să găsească de lucru. 
După cîteva zile cînd foamea 
și disperarea au pus stăpînire 
pe el, tînărul care s-a văzut 
din nou împins spre prăpastie 
a început să regrete închisoa
rea care, cu tot amarul ei, îi 
oferea cel puțin un adăpost...

Mărturisirile corespondenți
lor americani și soarta lui 
Chan Ngoc Long sînt o carte 
de vizită suficient de cuprin
zătoare a regimului lui Ngo 
Dinh Diem pe care decorul 
farsei electorale. pregătit pen
tru astăzi nu îl poate acoperi.

Z. FLOREA

țeț&nnEszn
și Constantin Dăzărescu. mem
bru supleant al C.C. al P;M;R.

BRASILIA. - Președintele 
Braziliei, Janio Quadros, a 
prezentat Comisiei economice 
a Camerei deputaților a Con
gresului Național proiectul de 
lege cu privire la lupta împo
triva monopolurilor. După 
cum relatează agenția Prensa 
Latina, Quadros a propus cre
area pe lingă Ministerul Justi
ției a unei comisii care să 
poarte răspunderea pentru 
lupta împotriva abuzurilor să- 
vîrșite de monopoluri. Cei vi- 
novați de abuzuri vor fi con
damnați la închisoare pe ter
mene variind de la 1 Ia 5 ani 
și la amenzi mari.

ATENA. — în Grecia și 
dincolo de hotarele ei se in
tensifică mișcarea opiniei pu
blice pentru imediata elibe
rare a lui ’Manolis Glezos și a

Alți îOO dc studcnțl 
vor li primiți la 

Universitatea prietenie 
popoarelor

A Iți 700 de studenți vor fi 
primiți anul acesta la 
Universitatea prieteniei 

popoarelor care poartă nu
mele lui Patrice Lumumba. 
La această instituție interna
țională de învățămint superior 
au sosit aproximativ 2000 de 
cereri de primire din partea 
unor tineri din țările Asiei, 
Africii și Americii Latine.

La 7 aprilie a avut loc sub 
președinția prof. Serghei Ru- 
meanțev prima ședință a Co
misiei de primire la care au 
fost analizate cererile primite 
din India, Japonia, Bolivia, 
Ecuador, Uganda, Togo, Mali 
și alte țări.

Pionierii Cubei 
revoluționare

Săptămîna aceasta, în Cuba 
a fast înființată Uniunea 
pionierilor-insurgerrți, care 

face parte din Asociația tineri
lor insurgenți. După cum a 
transmis agenția Prensa Latina, 
în Uniunea pionierilor-însurgenți 
vor fi admiși elevi între 7 și 13 
ani care ou o purtare exempla
ră și obțin succese la învăță
tură. Organizațiile pionierești 
vor activa în toate școlile ele
mentare ale țării.

Pionierii cu bani vor purta, pe 
lingă uniforma școlară, o bere
tă roșie și cravată alb-albastră, 
legată printr-un triunghi roșu. 
Cravata simbolizează drapelul 
de stat cuban. Pionierii care vor 
împlini vîrsta de 16 ani vor primi 
dreptul de a Intra în organizația 
cubană de tineret — Asociația 
tinerilor insurgenți.

Primii pionieri cubani — elevii 
Julio Fernandez și Margarita Lo
pez au fost primiți la Palatul 
Prezidențial unde au avut o con
vorbire cu președintele Cubei, 
Osvaldo Dorticos șj cu primul 
ministru Fidel Castro.

Tinerii din Cuba se înrolează cu entuziasm W rândurile miliției pentru a apăra cuceririle re
voluției,

S. U. A. intensifică acțiunile 
provocatoare împotriva Cubei

NEW YORK 8 (Agerpres). 
într-un interviu acordat unui 
corespondent al ziarului „New 
York Times", Raul Roa, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Cubei, a declarat că broșura 
despre Cuba, publicată săptă
mîna aceasta de către Depar
tamentul de Stat, „constituie 
confirmarea oficială a unui 
război nedeclarat, pe care Sta
tele Unite îl poartă împotriva 
Cubei".

Statele Unite, a spus Roa, 
sprijină o bandă alcătuită din 
4.000—5.000 „contrarevoluțio
nari, mercenari și aventurieri", 
care pregătesc o invazie în 
Cuba. Din această bandă fac 
parte cubani, cetățeni ai Sta
telor Unite, spanioli, nicara- 
guaieni, guatemalezi și chiar 
un număr de hitleriști,

Roa a declarat că el este 
gata să transmită Comitetului 

altor democrați care zac in 
închisori și deportări. La ple
nara Comitetului administra
tiv EDA care a avut loc re
cent, s-a anunțat că petiția 
care cere libertatea lui Mano
rs Glezos poartă pe ea apro
ximativ 120.000 de semnături.

BOGOTA. — Forțele progre
siste din Columbia au obținut 
o victorie importantă. Sub 
presiunea cercurilor largi ale 
opiniei publice din Columbia 
o rafinărie care aparținea 
inainte societății americane 
„Standard Oii" a fost predată 
direcției petrolului din Colum
bia.

MOSCOVA. — Cel de-al 
5-lea Congres internațional de 
biochimie va avea Ioc la Mos
cova între 12 și 16 august 
1961. La congres vor participa 
aproximativ 5.000 de persoane.

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 
Comitetul pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea din capitală 
RJP.D. Coreene, a avut loc sem- 
narea planului pentru aplicarea 
pe anul 1961 a acordului de 
colaborare culturală dintre R. P. 
Romînă ți R.P.D. Coreeană. Pla
nul prevede organizarea la Phe
nian a unei expoziții de artă 
populară românească și la Bucu
rești a unei expoziții coreene de 
fotografii, schimburi de filme 
artistice, traduceri și editări de

Succese ale artiștilor romîni 

peste hotare
MOSCOVA 8 Corespondentul 

Agerpres transmite : Teatrul 
„Țăndărică", care se află în 
turneu la Moscova, a prezentat 
vineri seara la Teatrul de Satiră 
din Moscova primul său specta
col cu piese „Mina cu cinci de
gete" de Alexandru Andy și Mir
cea Crișan, în regia Margaretei 
Niculescu, laureată a premiului 
de stat.

La spectacol au luat parte A. 
Kuznețov, prim-locțiitor al mi
nistrului Culturii al U.R.S.S., re
prezentanți al Ministerului Afa
cerilor Externe și ai Comitetului 
de Stat pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

Au fost de față Hicolae Gui- 
nă, ambasadorul R. P. Romine 
în U.R.S.S., și alți membri oi 
ambasadei.

HELSINKI 8 (Agerpres). - 
Al. Buican, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, care a participat la adu
narea festivă de la Helsinki 
pentru sărbătorirea a 10 ani de 
existență a Asociației de prie
tenie „Finlanda—Romînia", a 
vizitat Universitatea din Hel
sinki, muzee și alte institute 
de cultură din capitala Finlan
dei șj a avut întîlniri cu 
rectorul Universității din Hel
sinki și cu alți oameni de artă 
și cultură finlandezi.

Declarația lui Paul Roa
Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. informații cu privire 
la locul precis al cîtorva cen
tre contrarevoluționare de re
crutare din New York și al 
taberelor de antrenament din 
regiunile Miami, Fort Lauder
dale, Orlando, precum și al 
bazelor insulare de lîngă Flo
rida.

Răspunzând la o întrebare a 
corespondentului, Roa a decla
rat că această activitate este 
finanțată de Agenția centrală 
de investigații.

Roa a formulat presupune
rea că se va da un . semnal 
forțelor contrarevoluționare 
pentru a încerca să ocupe un 
cap de pod pe litoralul cuban 
prin debarcări de trupe aduse 
din Florida și Guatemala și să 
formeze pe teritoriul Cubei un 
guvern provizoriu care apoi 
va cere ajutor Statelor Unite. 
Aceste forțe, a spus Roa în 
continuare, nu vor fi în stare 
să mențină acest cap de pod 
și de aceea infanteria marină 
a Statelor Unite va trebui să 
le vină în ajutor.

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— Transfugii cubani își inten
sifică activitatea provocatoare 
împotriva Cubei revoluțio
nare.

Agenția France Presse infor
mează că după o ședință ți
nută la 7 aprilie consiliul 
contrarevoluționarilor cubani, 
condus de Miro Cardona, a de
clarat printr-un purtător de 
cuvînt că „invazia împotriva 
Cubei va avea loc în urmă
toarele 15 zile"...

Relatările presei americane 
atestă fără putință de tăgadă 
că reacționarii cubani se 
bucură de sprijinul direct al 
oficialităților de la Washing
ton.

,,New York Times" scria că 
„GuvernUț S.U.A. ține o foarte 
strinsă legătură cu liderii 
grupurilor exilaților cubani, 
care se pregătesc să-l răstoarne 
pe Fidel Castro’.

Vorbind despre pregătirile

lucrări ale autorilor din cele 
două țări, schimburi de mate
riale documentare și publicații 
între diferite instituții culturale 
și dc învățămint din cele două 
țări, acordarea de burse studen
țești etc.

Din partea romînă, planul a 
fost semnat de Emil Stanciu, 
ambasadorul R, P. Romine în 
R.P.D. Coreeană, iar din partea 
coreeană de Song Ien, președin
te al Comitetului pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

Spectacolul a fost viu aplau
dat.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
PAP transmite: La 7 aprilie 
tînărul violonist romîn Ște
fan Ruha, laureat al cîtorva 
concursuri internaționale, a 
fost solistul unui concert sim
fonic al Filarmonicii Naționa
le din Varșovia dirijată, de 
Stanislaw Wislocki.

Tînărul artist romîn a fost 
aplaudat călduros de publicul 
varșovian.

MOSCOVA 8 (Agerpres). —
TASS transmite : La 7 aprilie, 
Elena Cernei, solistă a Teatru
lui de Operă și Balet din Bucu
rești, a interpretat cu deosebit 
succes rolul principal în opera 
..Carmen” de Bizet pe scena 
Teatrului Mare al U.R.ShS,

Manifestări ale relațiilor 
culturale romino-finlandeze

La Helsinki a avut loc o 
conferință de presă la care au 
participat redactori ai ziarelor 
din Helsinki și ai agenției fin
landeze de presă și la care Al. 
Buican a făcut o expunere a- 
supra relațiilor culturale ro- 
mino-finlandeze și a răspuns 
întrebărilor puse de corespon
denți.

Ziarele finlandeze au publi
cat știri despre expunerea fă
cută de vicepreședintele 
I.R.R.C.S. șl răspunsurile sale 
la conferința de presă.

contrarevoluționarilor, ziarul 
„New York Times" relatează 
că „de aproape nouă luni în 
Statele Unite și in America 
Centrală are loc instruirea for
țelor armate ale emigranților 
cubani".

Potrivit relatărilor societății 
de radio „Columbia Broad
casting System" în prezent 
pregătirea invaziei în Cuba 
„intră în faza finală".

Cu complicitatea di
rectă a lui Hammarsk
joeld și a comandamen
tului O.N.U. marioneta

„Podoabele" Iu] Chombe.
desen de V. VASILIU

t

CE PESTE HOTARE
Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

Sa încetele amestecul 

colonialiștilor belgieni 
în treburile interne ale Congoului!

Declarația lui V. A. Zorin
NEW YORK 8 (Agerpres). — TASS transmite: In ședința 

plenară de vineri după-amiază <t Adunării Generale consa
crată discutării situației din Republica Congo a rostit o am
plă cuvîntare reprezentantul UJLS.Ș., V. A. Zorin.

Astăzi, a spus V. A. Zorin, 
majoritatea covîrșitoare a ce
lor ce iau cuvîntul de la a- 
ceastă tribună sînt nevoiți să 
recunoască adevărul pe care 
guvernul sovietic l-a subliniat 
de la bun început, și anume 
că fără o curmare hotărîtă a 
amestecului belgian in trebu
rile interne ale Congoului nu 
se poate asigura normalizarea 
situației din această țară. Toc
mai pentru că această condi
ție esențială nu a fost îndepli
nită pînă în prezent, situația 
din Republica Congo continuă 
să rămînă îngrijorătoare și pe
riculoasă.

Neindeplinirea acestei con
diții se explică in primul rind 
prin faptul că colonialiștii, so- 
lidarizindu-sc intre ei, acțio
nează în front unit atît in Con
go, cît și in Organizația Na
țiunilor Unite, folosind în sco
purile lor o serie de țări tri
butare lor. Există insă și o 
altă cauză despre care dele
gația sovietică a vorbit nu o 
dată cu o sinceritate deplină. 
Este vorba de faptul că ac
tuala structură a O.N.U. face 
ca soarta hotăririlor adoptate 
să se afle de fapt in miinile 
unui grup de puteri, și anume 
ale puterilor occidentale, lucru 
dovedit în mod deosebit de 
concludent de întreaga desfă
șurare a rezolvării probleme
lor Congoului în O.N.U.

Iată de ce delegația sovie
tică declară cu deplin temei 
că atît timp cit domnul Ham- 
marskjceld și secundanții lui 
cei mai apropiați nu vor fi în
lăturați de la conducerea ope
rațiunilor O.N.U. în Congo, 
nu vor fi traduse în viață re
zoluțiile Consiliului de Secu
ritate sau Adunării Generale, 

I îndreptate într-adevăr împo
triva intereselor colonialiști
lor.

In continuare V. A. Zorin a 
expus poziția delegației sovie
tice in privința proiectelor de

In Comitetul nr. 5 
al O. N. U.

NEW YORK — 8 De la tri
misul special Agerpres: In 
Comitetul nr. 5 (pentru pro
bleme administrative și buge
tare) continuă dezbaterile în 
legătură cu problema bugetu
lui pe anul 1961 pentru finan
țarea „Operațiunilor O.N.U." 
în Congo, problemă care în- 
cetînd de mult de a mai fi o 
simplă chestiune financiară și 
căpătînd un pronunțat carac
ter politic și militar, depă
șește competența acestui Co
mitet.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
romîn F, STOIANA a subli
niat că Comitetul nr. 5 nu 
este competent să aprecieze 
ce forțe sînt necesare în Con
go, cît timp trebuie să stațio
neze ele în această țară și 
dacă aceste acțiuni sînt într- 
adevăr necesare.

In încheiere delegatul romîn 
a arătat că R. P. Romînă va 
continua să plătească numai 
cotizația pentru bugetul obiș
nuit și nu va contribui la fi
nanțarea unor operațiuni care 
în loc să ducă Ia înfăptuirea 
scopului propus inițial s-au 
transformat intr-un instru
ment de sprijinire a interese
lor colonialiste și ale elemen
telor dizolvante, dușmane ale 
tinerei republici congoleze. 

rezoluție care au fost prezen
tate. Proiectul de rezoluție 
prezentat de grupul de țări 
afro-asiatice printre care se 
numără R.A.U., Ghana, Gui
neea, Mali, India, Indonesia, 
Ceylonul și altele, a spus V. A. 
Zorin, este insuficient. El for
mulează însă o cerere impor
tantă fără de care nu poate 
fi reglementată situația din 
Congo, și anume: cererea ca 
întregul personal belgian să 
fie retras în mod necondițio
nat din Congo intr-un termen 
stabilit cu precizie. Totodată 
in proiectul de rezoluție se 
menționează, deși nu destul de 
clar, aplicarea unor sancțiuni 
în cazul cînd această cerere 
nu va fi îndeplinită. Repre
zentantul U.R.S.S. a ridicat o- 
biecțiuni hotărîte împotriva 
proiectului de rezoluție pre
zentat de o serie de țări, prin
tre care Pakistanul, Nigeria și 
Sudanul, ca venind în mod o- 
biectiv în contradicție cu ade
văratele interese ale poporu
lui congolez. Reprezentan
tul U.R.S.S. a analizat apoi 
proiectul de rezoluție pre
zentat de delegația sovietică,

Lichidarea privilegiilor 
unui grup de state 

va duce la întărirea 0. N. U.
Interviul radiodifuzat acordat dc silviu Brucan 

unor ziariști
NEW YORK 8. — Trimisul special "Agerpres transmite: 

în cadrul programului postului de radio New York intitu
lat „interviu internațional", la 7 aprilie ambasadorul Silviu 
Brucan, șeful misiunii permanente a R. P. Romîne la O.N.U. 
a răspuns la întrebările puse de ziariștii americani, 
Charles Hovard și Alexander Gabriel, de ziaristul indian 
Krinjnaia și de ziaristul cehoslovac Alexander Zamanok.

întrebat cum apreciază po
ziția lui Hammarskjoeld în 
lumina dezbaterii situației din 
Congo și care vor fi urmările 
pe care le va avea această si
tuație asupra organizației, S. 
Brucan a răspuns:

Principala critică adusă iui 
Hammarskjoeld în ce privește 
conducerea operațiunii O.N.U. 
în Congo este că în timp ce 
împotriva guvernului central 
congolez al lui Patrice Lu
mumba a trimis trupe să o- 
cupe aeroporturile și stația de 
radio, împotriva colonialiștilor 
a trimis numai scrisori. Tre
buie pornit de la premiza că 
problema cheie a autorității și 
eficienței O.N.U. rezidă în fi
delitatea organizației față de 
interesele tuturor, grupurilor, 
de state care o compun.

Unii spun că dacă Ham. 
marskjoeld pleacă, O.N.U. va 
fi paralizată. în realitate 
O.N.U. este paralizată tocmai 
pentru că Hammarskjoeld ră
mîne, întrucît un mare nu
măr de state și-au pierdut în
crederea în organul executiv 
actual. După părerea mea, a- 
cest organ executiv este inca
pabil să mai facă față vreunui 
conflict serios, în primul rînd 
pentru că Consiliul de Secu. 
ritate nu-i va mai încredința 
sarcini de acest fel și, în al 
doilea rînd, pentru că Ham
marskjoeld ar obține cu greu 
sprijinul statelor neutre.

Rugat să comenteze afirma
ția că schimbarea structurii 
secretariatului ar slăbi O.N.U., 
șeful misiunii permanente a 
R. P. Romîne a spus:

Lichidarea privilegiilor unui 
grup restrîns într-un organism 
nu slăbește, ci întărește orga
nismul respectiv. După părerea 
mea, lichidarea privilegiilor 
unui grup de state va duce la 
întărirea O.N.U., la transfor
marea ei într-un organism efi
cient, capabil să rezolve toate 
conflictele și divergențele, în 
vederea menținerii păcii.

La întrebarea dacă nu cum
va problema structurii secreta
riatului ar trebui separată de 
problema congoleză întrucît

Poporul congolez este hotărît 
să pună capăt manevrelor imperialiștilor

STANLEYVILLE 8 (Ager
pres). — Șeful guvernului le
gal al Republicii Congo, An
toine Gizenga, într-un inter
viu acordat corespondentului 
TASS a condamnat activita
tea așa-numitei Comisii O.N.U. 
de supraveghere a îndepli
nirii rezoluției Consiliului 
de Securitate din 21 fe
bruarie. Guvernul nostru con
sideră, a declarat Gizenga, că 
sarcina principală constă în 
momentul de față în asigura
rea activității normale a 
parlamentului congolez.

Poporul a înțeles foarte bine 
sensul manevrelor imperia
liștilor occidentali și este ferm 
hotărit să le pună capăt.

în încheierea Interviului; 
șeful guvernului congolez le- 

care stabilește Inadmisibilita- 
tea acțiunilor de natură să în
calce unitatea, independența 
politică și integritatea teritoria
lă a Congoului și care stăruie 
asupra convocării imediate a 
parlamentului Republicii Con
go.

După părerea delegației so
vietice, a declarat V. A. Zo
rin, dacă Adunarea Generală 
va aproba acest proiect și va 
hotărî retragerea imediată a 
întregului personal belgian din 
Congo, se va face implicit un 
pas real în direcția unei nor
malizări adevărate a situației 
din Republica Congo și a re
zolvării acestei probleme în 
ansamblu. De luarea acestei 
măsuri vor depinde in multe 
privințe atît evoluția viitoare 
a evenimentelor din Congo, 
cit și viața Organizației Na
țiunilor Unite însăși.

★
Delegații unor state africane 

— Andre Akakpo (Togo) și 
Mehdi Ben Aboud (Maroc) au 
condamnat cu hotărîre agre
siunea colonialiștilor împotri
va tinerei Republici Congo și 
„conferința" marionetelor de 
la Tananarive.

Discutarea problemei situa
ției din Congo, care a durat 
peste trei săptămîni, a luat 
sfîrșit. La următoarea ședință 
plenară a Adunării Generale 
vor fi puse la vot proiectele 
de rezoluție.

legarea celor două probleme 
ar putea împiedica rezolvarea 
problemei congoleze, S. Bru
can a răspuns :

Cele două probleme nu pot 
fi separate tocmai pentru că 
rezolvarea cu succes a sarci
nii O.N.U. în Congo depinde 
de secretariat, de organul exe. 
cutiv.

în Congo lucrurile au niers 
din ce în ce mai rău, nu pen
tru că nu au existat rezoluții 
bune. De fapt, în general vor
bind, toate rezoluțiile Consili
ului de Securitate și ale Adu
nării Generale au fost bune. 
Problema este că ele nu au 
fost traduse în viață, nu au 
fost aplicate de secretarul ge
neral, că spiritul și litera lor 
au fost denaturate de coman
damentul O.N.U. De aceea cele 
două probleme nu pot fi se
parate.

întrebat dacă belgienii și a- 
liații lor, în special Statele 
Unite, nu au jucat în Congo 
un rol mai nefast decît secre
tarul general, S Brucan a de
clarat :

Sînt de acord cu dv. că co
lonialiștii belgieni și aliații lor 
au jucat un rol nefast în 
Congo. Aceasta este indiscuta
bil. Din păcate, ceea ce a per
mis colonialiștilor să unelteas
că în voie a fost tocmai modul 
în care Hammarskjoeld a con
dus operațiunea O.N.U. în 
Congo, facilitînd mașinațiile 
colonialiste. într-un cuvînt, 
niciodată nu a existat Un con
flict în Congo între uneltirile 
colonialiste și operațiunea 
Hammarskjoeld. Ele au mers 
mînă în mină.

La întrebarea asupra conse
cințelor pe care le-ar avea ră
mânerea lui Hammarskjoeld în 
postul de secretar general, am
basadorul romîn a răspuns :

După părerea mea, dacă 
Hammarskjoeld continuă să 
refuze să tragă concluziile cu
venite și rămîne în acest post, 
aceasta va duce progresiv ac
tivitatea organului executiv al 
O.N.U. pînă la un nivel care 
îl va face complet incapabil 
de a mai rezolva vreo sarcină 
importantă.

gal a cerut să fie transmisă 
poporului sovietic următoarea 
declarație : „Aș vrea să trans
mit poporului sovietic recu
noștința profundă a popoare
lor Republicii Congo pentru 
sprijinul călduros moral și po
litic pe care l-am primit per
manent din partea sa. Poporul 
congolez s-a convins de mult 
cine este prietenul său sin
cer. El constată cu satisfacție 
că de fiecare dată cînd se ri
dică problema destinelor țării 
noastre, în rîndul numeroase
lor țări care ne sînt prietene, 
cel dinții se aude glasul ferm 
al Uniunii Sovietice. Acest 
glas ne dă noi forțe și încre
dere în succesul luptei noas
tre".
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