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Cum se face oțelul
T u de mult, oțelarii de la 

j_ y Hunedoara au trăit niște 
clipe nespus de frumoa

se și emoționante. Este vorba 
despre o vizită. O vizită cu o 
istorie interesantă.

In luna ianuarie a acestui 
an, Ștefan Tripșa, Eroul Mun
cii Socialiste, a primit o scri
soare de la o unitate de pio
nieri din Craiova. Pionierii îl 
rugau pe Ștefan Tripșa să 
vină pînă la ei într-o vizită ca 
să-l cunoască, să le vorbească 
despre munca oțelurilor, des
pre munca lui. „Știm că dum
neavoastră aveți foarte multe 
treburi, dar vă rugăm din su
flet să veniți".

Tripșa s-a dus să se întâl
nească cu pionierii din Craio
va. A stat acolo o zi întreagă, 
le-a vorbit ore întregi despre 
Hunedoara, despre frumusețea 
și pitorescul ei, despre munca 
oțelarilor, a trebuit să răspun
dă la un adevărat potop de în
trebări. Apoi 
împreună prin 
care, pionierii 
toții la gară.

- Ei. acum i 
să-mi faceți o 
Tripșa.

— Da, o să venim, î-au pro
mis pionierii.

De-atunci au trecut patru 
luni. Tripșa aproape că uitase 
de această vizită, cind într-o 
zi primi o telegramă din Cra
iova :

„Sosim mitne dimineață". 
Tripșa și-a ai 
te cine tr 
doua 
gară. 
începi 
bucur

lase totul la o parte ca să 
ocupe de micii lui oaspeți.

să 
se
A mers cu ei și le-a arătat o- 
rașul nou, vechiul castel me
dieval, iar apoi i-a dus în 
combinat. Pionierii au vizitat 
furnalele, după care au venit 
la oțelărie. Aici s-au împărțit

prins și-a rămas nițel pe gîn- 
duri. Era destul de simplu să 
le spună cum se face oțelul, 
să le explice procesele fizice 
și chimice care se petrec 
cuptoare. El a simțit însă 
altceva vor să afle copiii 
la el. Că, desigur, pentru

în 
că 
de 
eiPrin telefon de la brigada „Scînteii tineretului"

imediat grupuri, pe la fiecare 
echipă de oțelari, și le-au le
gat la gît cravate roșii. După 
aceea au început să discute cu 
oțelarii.

La echipa de tineret a lui

era interesant să afle tehnica 
șarjelor de oțel, dar mai pre
sus decît aceasta ei voiau să li 
se deslușească tainele luptei 
oamenilor cu metalul, să li se 
vorbească despre forța și iscu-

s-au plimbat 
oraș. La ple- 

l-au condus cu

e rîndul vostru 
vizită, le-a sp.s

pe Tîrpescu din 
■ă nici un fel deca pe

un om drag și apropiat, ca pe 
un bun prieten.

Tripșa avea destule treburi 
în ziua aceea, dar a hotărît

tr-o d 
ocoliș :

— Tovarășe oțelar, cum se 
face oțelul ? ■ - j. ■ i

Tîrpescu s-a uitat la el sur.
EBÎftV %

Din întrecerea socialistă
* Metalurgiștii reșițeni, care 

au dat peste plan 24.000 tone 
de fentă, 9500 tone de lamina
te finite, motoare electrice în- 
sumînd 1000 kilowați, au spo
rit totodată producția de oțel, 
fontă și laminate de prima ca
litate, cu 2-3 la sută față de 
plan.

și-a 
ției 
luni

roiau să afle gîndurile 
t ce fel de oameni 

sint oțelarii.
Așa se face că Mihai Tîrpes

cu s-a hotărît să le vorbească 
copiilor mai puțin despre pro
cesele chimice și fizice din 
cuptoarele de oțel, și mai mult 
despre ei, despre oțelari, des
pre gîndurile și sentimentele 
lor din acele zile.

Comunistul Tîrpescu le-a 
spus atunci copiilor o poveste 
foarte interesantă și captivan
tă. O poveste despre oțel.

La primele lui cuvinte, co-

piii s-au 'încruntat cu toții. 
De ce ? Pentru că Tîrpescu 
vorbea despre o întâmplare 
neplăcută. Echipa lui dăduse 
cu o vreme in urmă o șarjă 
„rece", din care cauză se rebu- 
taseră 16 tone de oțel.

— Nu era numai vina noas
tră, povestea el, dar noi ne-am 
simțit vinovați pentru totul. 
Am discutat în echipă și am 
hotărît: asta nu trebuie să se 
mai repete. Intr-o adunare de 
partid am fost criticați. Atun
ci am promis în fața comuniș
tilor că vom lupta cu toate 
puterile noastre să nu mai 
dăm niciodată vreo șarjă „re
ce". că vorn da numai oțel de 
calitate superioară și în sorti
mentul cerut. De atunci am 
luptat să ne respectăm cuvin- 
tul dat în fața organizației de 
partid.

Tîrpescu le-a povestit apoi 
despre aceasta : despre lupta 
lor pentru înfăptuirea unei 
sarcini de partid, sarcina de a 
da oțel de calitate. A fost o 
luptă grea, aprigă, o luptă in 
care s-au dăruit priceperea și 
iscusința fiecărui om din echi
pă, o luptă în care s-a cheltuit 
eu prisosință energie, inventi
vitate și pasiune.

Pornind această luptă, Tîr
pescu și-a stabilit următorul 
principiu: ori cîte eforturi 
face el, singur nu va putea 
sigura obținerea unui oțel 
calitate înaltă. Trebuia ca
această luptă să se dăruie fie
care om, trebuia ca întregul 
colectiv să fie mobilizat să 
lupte cu cea mai mare răspun
dere pentru 
gajamentului. 
pescu a știut 
oamenii lui 
tențe, să lase

tovarășului 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Prlm-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii Populare 

Romine
Tovarășului

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Romine

București
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.RSS„ al Consiliului de 
Miniștri al UALS.S. și al 
întregului popor sovietic, 
vă mulțumim din inimă 
dv. și in persoana dv. tu
turor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă 
frățească pentru caldele feli
citări și urările de bine in le
gătură cu lansarea in Cosmos 
și revenirea cu succes pe Pă
mint a primei nave cosmice 
din lume, avind la bord un 
cetățean al UJL&S-, aviatorul 
cosmonaut maiorul lorii 
Alexeevici Gagarin.

împărtășim intrutotul pă
rerea dv. că această măreață 
realizare reprezintă o nouă și 
strălucită confirmare a superi
orității sistemului socialist și 
demonstrează in mod convin
gător posibilitățile nelimitate 
pe care le deschide în cunoaș
terea tainelor naturii in folo
sul întregii omeniri. Din 
partea noastră vă dorim dv„ 
dragi prieteni, și tuturor oa
menilor muncii 
socialistă 
ca plină 
binele și 
interesul 
unității și forței lagărului so
cialist, menținerii și consoli
dării păcii.

N. 
L.

mult decît era planificat.

au elaborat în aceste

Cel mai înalt îndscâ
în zilele de 1 și 2 mai fnr4 

naliștii și oțelarii de la Com
binatul din Hunedoara au a- 
dăugat la cantitățile de metal 
date peste plan în lunile ante
rioare încă 914 tone de fontă 
și oțel. Brigăzile de topitori de 
la cele 2 furnale noi automa
tizate
zile de sărbătoare 316 tone de 
fontă peste plan, realizînd ast
fel cel mai înalt indice de uti
lizare înregistrat anul acesta 
la furnalele din Hunedoara.

Și furnaliștii de Ia Uzinele 
„Victoria" din Calan au dat în 
medie zilnic, în afara sarcini
lor de plan, cite 16 tone de 
fontă. Colectivul bateriei nr. 3 
de semicocs de la Calan a li
vrat Uzinelor cocsochimice din 
Hunedoara în zilele de 1 și 2 
mai, cu 207 tone de semicocs 
mai

împăduriri 
de primăvară
regiunile de cîmpie și de 
din întreaga țară a fost 

încheiată campania împăduri
rilor de primăvară. Pînă acum 
au fost împădurite peste 30.000 
ha. în terenurile forestiere și 
în cele expuse degradărilor. 
Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică ale tineretului au 
împădurit suprafețe însem
nate, realizind economii în 
valoare de aproape 4 milioane

(Agerpres)

ar 
a- 
de 
în

îndeplinirea an- 
Comunistul Tir. 
să descopere în 
necunoscute po- 
să se desfășoare

BĂIEȘUION 
MIHAI CARANFIL

(Continuare in pag. 3-a)

t

din Romînia 
noi succese în inun
de abnegație spre 
fericirea patriei, in 
intăririi continue a

HRUȘCIOV 
BREJNEV

Un b cnț bogat: 2000 ore 
munco pcjrîotîcă efectuate in 
acest an Ic panta rec de po- 
nf emeneje-ea spațiului ver
de. colectarea oe fler vechi, 
etc. Pentru succesele obți
nute. brigada utemistă de
r-'-ncă pctrotico condusă de 
Constantin Pătrunsu de la 
Fab-aa de rulmenți din 3-r- 
tod a primit drapelul de bri

gadă fruntașă pe oraș 
Foto : N. STHORIAN

CEI TINERI
de Nins Cassian

Cei ce-ați crescut in libertate, 
cei ce-ați fost de la-nceput stăpini 
Pe 
nu 
de 
de 
ca 
au
a veacului necruțător — 
cerurile de azi. ale tale 
și ale tale!

unelte, pe cărți și bucate, 
uitați că ele v-au fost date 
mii de conștiințe, de milioane de miini, 
cei care cu viețile lor 
niște limpezi, tăioase, cristale 
tăiat in fereastra obscură

Răspundeți, deci, la apelul 
Partidului conducător.
Pentru iot ce rîvnim e nevoie 
de-un nobil efort.
Din inima voastră plină de dor. 
Goniți inerția, goniți timpul mort. 
Așa se cuvine : 
nimic nu ne vine 
de-a gata.
Fericirea e fapta
și — prin aceasta — 
răsplata.

Brigadieri ai 
muncii patriotice

pe șantiere
Răsfoind scrisorile sosite la redacție 

în cadrul concursului organizat în cinstea 
aniversării partidului

© Colectivul rafinăriei nr. 1 
Ploiești — întreprindere frun
tașă pe ramură — a dat de la 
începutul anului și pînă acum, 
peste plan, circa 20.000 tone 
de benzină, motorină, ulei și 
alte produse de calitate supe
rioară. în numai trei luni,.pe
troliștii acestei întreprinderi 
au economisit peste plan mai 
mult de 3 milioane lei. Colec
tivul unei alte întreprinderi 
ploieștene — Uzinele de utilaj 
petrolier „1 Mair 
peste plan < 
3.600.000 lei.

Pe brigadierii muncii pa
triotice ii intiinești pretu
tindeni — pe șantierele 

noilor construcții industriale, la 
înfrumusețarea orașelor și sate
lor, ia construcția unei noi școli, 
a unui cămin cultural.

Sute de scrisori sosite în a- 
ceste zile la redacție vorbesc 
despre pasiunea cu care tinerii 
brigadieri ai muncii patriotice 
participă la diferite acțiuni de 
folos obștesc.

în fiecare an pe ripele de la 
Meri, o comună din apropierea 
Buzăului, apele inundau totul în 
cale. Mai mult chiar, pămintul 
nisipos, degradat, era depus in 
vale, pe ogoarele colectivei. La 
chemarea comitetului raional de 
partid sute de țărani colectiviști 
au pornit acțiunea de captare 
și îndiguire a apelor din aceste 
ripe spre apa Buzăului. Atit di
mineața, cind rouă de argint 
mai sclipește incă pe firele de 
iarbă, cit și seara tîrziu, ai să 
intiinești pe acest mic șantier 
zeci de oameni ai muncii. Intr-o 
adunare generală U.T.M., tine
rii de la G.A.C. Lipia au hotă- 
rit ca fiecare dintre ei să sape 
cîte 20 metri cubi de pămint. 
Mulți tineri, printre care Nicolae 
Florioa, Stoica Vasile și alții 
și-au realizat angajamentul luat. 
Dar pînă la apa Buzăului mai 
este o distanță bună iar cele 
2000 ha de teren, altădată inun
dabil, trebuie redat agriculturii 
cit mai curind. Așc că munca 
continuă cu multă însuflețire, 
scrie în încheierea coresponden
ței sale, tovarășul Grigore Ca- 
loian, instructor al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Buzău.

O altă scrisoare, trimisă de 
tovarășul Florea Tistulescu, de 
la Schela Băbeni nu conține de- 
c:t citeva rinduri, dar deosebit 
de semnificative.

„In planul de măsuri al comi
tetului U.T.M., la capitolul co
lectarea fierului vechi, figura pe 
tot anul 1961, cantitatea de 
5.000 de kilograme. Pînă acum, 
tinerii de aici au colectat peste 
7.000 kg fier vechi". Mai e ne
voie oare de comentarii ? Cores
pondentul nostru voluntar, ne a. 
nu.nță că tinerii petroliști de la 
Schela Băbeni, regiunea Argeș, 
și-au propus ca pînă la sfîrși- 
tul anului să colecteze o canti
tate dublă de fier vechi, citit de

necesar oțelăriilor patriei noas
tre.

Dacă drumul te va purta 
vreodată prin comuna Mărgări- 
tești din regiune^ Oltenia, ai să 
intiinești pe ulițe o curățenie și 
o ordine desăvîrșită. Drumurile 
sint pietruite, gardurile văruite, 
șanțurile curățate, iar podețele 
reperate. Aici au muncit din plin 
tinerii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică. Acțl .nea lor 
nu are insă caracter de sezon. 
Ei s-au angajat să răspundă >r> 
permanență de aspectul comu
nei lor dragi, pe care vor s-o 
vadă mereu mai frumoasă. Ion 
Preda, corespondentul nostru vo
luntar și-o propus să ne mai 
scrie despre această acțiune. 
Așteptăm !

Nicolae Părescu, elev la Școa
la profesională din Lupeni, ne 
scrie că, nu de mult, o trecut 
prin satul său, Ciuperceni, din 
-raionul Petroșani. Aici a aflat de 
o acțiune deosebit de interesan
tă inițiată de comitetul comu
nei de partid ; aceea de a se 
planta pe dealul din apropierea 
comunei numai pomi fructiferi, 
„în dteva zile, ne scrie cores
pondentul nostru voluntar, au 
fost plantați 6000 de puieți. 
Peste 3 ani, pomii vor înflori și 
vor da primele roade, dar roa
dele muncii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică se văd de 
pe acum. Pomii s-au prins, iar

(Agerpres)

i" — a realizat 
economii

*

fost cucerit de colec- 
Vulcan din bazinul 

Valea Jiului ; în ex- 
cărbunelui

Care este secretul succese
lor pe care echipa de oțe
lari condusă de Constantin 
Enache de la oțelăria nouă 
din Hunedoara le obține în 
îmbunătățirea calității șarje
lor ? — învățătura, răspund 
ei, cunoașterea și .respectarea 
riguroasă a procesului de 

producție !

Cu 7 zile mai devreme 
îndeplinit planul produc- 
globale pe primele 4 

colectivul Uzinelor „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Baia
Mare. Prin reducerea pierde
rilor de metal în zgură, a con
sumurilor specifice de materie 
primă și energie electrică, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii acestor uzine au realizat 
economii oeste plan în valoare 
de 3.288.000 lei.

• Utilizînd procedee moder
ne de acru, printre care fora
jul cu turbina, care s-a extins 
la 69 la sută din volumul to
tal al forajului executat anul 
acesta, sondorii întreprinderii 
de foraj Craiova au sporit vi
teza de lucru cu 14,7 la sută 
față de plan.
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Creatorii 
de frumos 

slăvesc 
partidul

GH. NEAGU

(Continuare în pag. 3-a)
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întreprinderi miniere fruntașe
Munca celor care scot la 

prafață cărbuni și minereuri
su- 
de 

tot felul a dat anul trecut roa
de bune în întrecerea socialistă 
desfășurată între întreprinderi și 
exploatări miniere. Colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri care au obținut cele mai 
bune rezultate, cîștigînd această 
însuflețită întrecere au fost dis
tinse cu Steagul Roșu de între
prindere fruntașă P© ramură sau 
cu titlul de „evidențiat". In 
sectorul de extracție a huilei 
Steagul Roșu de întreprindere

fruntașă a 
tivul minei 
carbonifer 
fracția lignitului și 
bran distincția a revenit Exploa
tării miniere Derna, regiunea 
Crișana, în sectorul metale ne
feroase - Exploatării miniere 
Herja, regiunea Maramureș ; in 
sectorul metale rare - întreprin
derii miniere Roșia Montană, iar 
în seictorul nemetalifer — între
prinderii miniere Suncuiuș, re
giunea Cluj.

Amatorii de cinefoto ai clu-

bului C.F.R. din Timișoara

pregâtesc o expoziție de

(Agerpres) fotografii

Foto : V. RANGA

Peste 1.300 de tineri și 
tinere din fabricile și 
uzinele orașului Galați 

își au numele înscrise în ca
taloagele celor patru cursuri 
serale ale școlilor medii din 
oraș. La sfîrșitul anului școlar 
o nouă promoție, a cărei 
pregătire din școală s-a de- 
săvîrșit în activitatea prac
tică din producție, se va în
drepta spre 
superioare, 
institute.

Cu toate 
cursurilor serale nu va scă
dea. Dimpotrivă. Alte zeci de 
tineri 
elevi 
ca și 
rînd.

școlile tehnice 
spre facultăți și

acestea efectivul

și tinere vor deveni 
la fel de sîrguincioși 
cei ce vor absolvi cu- 
Pentru aceasta viitorii 

seraliști au început să frec
venteze încă din luna ianua
rie centrele de pregătire spe
cial organizate.

După ce dimineața i-am 
admirat la locurile lor de 
producție participînd cu în
suflețire la realizarea anga
jamentelor luate în cinstea a- 
niversării partidului, seara 
i-am întîlnit pe băncile șco
lii medii nr. 1 , Afasile Alec- 
sandri" ascultînd cu atenție 
explicațiile profesorilor.

Pentru o mai ușoară și de
plină însușire a cunoștințele?.

LA ORDINEA ZILEIr

cursanții au fost împărțiți în 
două grupe, în raport cu gra
dul de pregătire și cu anul 
absolvirii celor șapte clase 
elementare.

La orele de curs profesorii 
se străduiesc să folosească cele 
mai potrivite metode pentru ca 
fiecare cursant să plece din 
clasă cu lecția învățată.

Astfel profesorul de limba 
romînă Eugen Munteanu și 
profesorii Dumitru Stubeianu 
(matematici), Elena Vieru (fi

Ion Balaban de la Grupul 4 
instalații T.R.C.L. — sint bine 
venite și absolut necesare. 
Cu acest prilej ne împrospă
tăm cunoștințele și comple
tăm anumite lacune din pre
gătirea noastră. Cursurile ne 
vor ajuta să facem față cu 
succes în clasa a VIII-a la se
ral.

Și pe bună dreptate a făcut 
tînărul Ion Balaban aceste a- 
precieri. După modul în care 
este alcătuită programa aces-

însemnări despre activitatea cursului 
de pregătire a viitorilor seraliști de la 

Școala medie nr. 1 Galați

centrului de 
H. Finkel- 
ore. discută

zică) și Tili Feder (limba rusă) 
folosesc în predarea lecțiilor 
exemplificările, recapitula
rea și sistematizarea unor ca
pitole mai grele.

Responsabilul 
pregătire (prof, 
stein) asistă la
cu profesorii respectivi asu
pra celor mai bune metode 
de predare și se preocupă de 
situația la învățătură a fie
cărui cursant în parte.

„Cursurile de pregătire — 
ne-a spus tînărul instalator

tor cursuri — punîndu-se un 
accent deosebit pe sistemati
zarea cunoștințelor — centrele 
de pregătire corespund unei 
reale necesități Faptul că la 
matematici și fizică se pune 
un accent deosebit pe valoa
rea practică a cunoștințelor, 
că la limba romînă. gramatică 
se predă prin armonioasa îm
binare a morfologiei cu sin
taxa (subliniindu-se funcția, 
valoarea sintactică a părților 
de vorbire) iar la literatură se 
predau și cunoștințe despre

procedee stilistice și imagini 
literare — toate contribuie ca 
viitorii seraliști să ajungă la 
un nivel de pregătire care să 
le permită să facă față cu suc
ces cerințelor ciclului mediu.

în desfășurarea acestor 
cursuri — pornind de la ex
periența centrului de la Școa
la medie nr. 1 din Galați — 
se mai pot aduce prețioase 
îmbunătățiri. în primul rînd e 
necesar să se țină seama de 
gradul de pregătire al fiecărui 
cursant în parte. Alcătuirea 
unor grupe, chiar în cadrul 
fiecărei clase cu tineri care au 
același nivel de pregătire, ar 
fi o măsură eficientă pentru 
omogenizarea în timp a nive
lului de cunoștințe al tuturor 
cursanților.

în perioada aceasta, cind 
cursurile intră în etapa finală, 
ar fi bine ca la fiecare obiect 
profesorii să alcătuiască pla
nuri de sistematizare pe capi
tole mari, esențiale din mate
ria respectivă. De asemenea, 
programarea unor lucrări de 
control, mijloc sigur de veri
ficare a pregătirii individuale 
ar duce la descoperirea ca-

Peste o clipă cu ajutorul... ima
ginației, „Venus 2“ va porni în 

Cosmos.
Foto : R. VASILE

Pentru copiii 
colectiviștilor

prof. IOAN N. CHIȚU

(Continuare în pag. 3-a)

La gospodăriile colective din 
comunele Săveni și Mihălășeni 
din regiunea Suceava au luat 
ființă grădinițe sezoniere, unde 
copiii colectiviștilor își petrec 
timpul sub supravegherea e- 
ducatoarelor. Asemenea grădi
nițe s-au deschis în 213 locali- 
tați sătești din regiune și sint 
frecventate de aproape 7-000 
de copii.

(Agerpres)



CREATORII DE FRUMOS
SLĂVESC PARTIDUL

A fi artist și a putea, în deplină libertate, să închini 
întreaga forță a talentului tău slăvirii a tot ce e 
mai mîndru sub soare !

Poeți, romancieri, compozitori, pictori și sculptori, dra
maturgi, oameni ai scenei și ai ecranului, interpreți — 
tuturor le este limpede că marea lor împlinire o dato
rează partidului. Arta a fost eliberată de servituțile ca
pitaliste și înălțată spre adevăratele ei rosturi de către 
același partid al comuniștilor care a condus lupta de 
eliberare a întregului popor.

Iată de ce acum, cînd se împlinesc patru decenii de la 
glorioasa zi a înființării Partidului Comunist din Romî- 
nia, artiștii noștri își închină creațiile îndrumătorului lor 
încercat, înțeleptei călăuze a poporului muncitor — parti
dul. Inspirați de contemporaneitate, cuprinși de patosul 
construcției socialiste, punînd în centrul operelor lor fi
gura luminoasă a comunistului, artiștii noștri adaugă li
teraturii, muzicii, plasticii, teatrului și filmului noi și noi 
opere, noi și noi realizări. Rîndurile de mai jos 
înfățișează cîteva aspecte ale acestei munci de creație.

Cuvîntul scris — 

evocator al luptei

O bogată recoltă editoria
lă subliniază participa
rea scriitorilor și poeților 

noștri la entuziasmul cu care 
poporul întreg sărbătorește 
aniversarea partidului. în raf
turile bibliotecilor se vor în
șira noi și noi volume inspira
te din actualitate, din viața 
constructorilor socialismului 
din țara noastră, oglindind 
marile prefaceri din viața po
porului condus de partid. 
Printre acestea amintim volu
mele de proză semnate de : 
Ștefan Luca, Haralamb Zincă, 
Ury Benador, Petre Sălcudea- 
nu, Nicolae Țic, Ilie Purca- 
ru etc.

în legătură cu noua sa lu
crare scriitorul Radu Tudoran 
împărtășește cîteva gînduri ci
titorilor :

„Dunărea revărsată”, ulti
ma mea carte, aflată la tipar 
în clipa de față, este un ro
man, avînd toate caracteristi
cile consacrate ale genului. 
Dar, din partea mea aș putea 
s-o numesc poem epic, fără a 
forța definiția și fără a greși 
față de cititor și față de mine.

Acțiunea se înscrie în limi
tele vieții unui șantier naval 
de la Dunăre, limitîndu-se și 
în timp la primul an de după 
naționalizare. Intenția mea 
este însă ca simbolurile născute 
din faptele și din gîndurile oa
menilor să țintească mai de
parte, ilustrînd nu doar acel 
trecut apropiat, ci și prezen
tul și chiar viitorul colectivu
lui de lucrători al unei între
prinderi socialiste.

Acum zece-doisprezece ani, 
cînd meditam cu timiditate la 
viitoarea mea carte, socoteam 
mulțumitor să redau un as
pect al vieții (la care asista
sem). o narațiune simplă, fără 
implicații, ca un reportaj, spre 
a se adăuga cronicii vremuri
lor noastre puse sub semnul 
victoriilor dobîndăte sub con
ducerea partidului. Voiam să 
înfățișez acea mină de oameni 
— comuniști în marea lor 
parte — care la 11 Iunie 1948 
luase în primire, în numele 
muncitorilor, conducerea șan
tierului, un șantier falimentar

Vrind roș sâ strălucească de-aici pe toată țara 
un steag de libertate și neîngenunchiat, 
un utecist la Jiuri tăie spre turnuri scara, 
iar steagul stă de veghe de-acum pe toată țara, 
pumn roșu ce înfruntă robia grea, amară, 
în augustul cu cer întunecat.

Din subteran fa ziuă parcă țișnind, răscoala 

își țese-ntiii muguri și singele în flori, 
și-un vuiet dur de valuri, Interna ționala 
(stimind de-a lungul Văii și-n suflete răscoala) 
trezește greu ciocanul, in mîini de muncitori.

Peste furnal, cu aripi ce nimeni nu le-ajunge 
o pasăre vislește, de foc neogoit, 
ea pieptul intre nouri săgeată și-l împunge, 
O flacără țișnită din lupte și din singe, 
O torță prometeic aprinsă de Partid I

Patosul vieții noastre - 
în armonii sonore

La Teatrul de Operă și Balet 
au loc ultimele repetiții 
ale noii drame muzicale a 

lui Gheorghe Dumitrescu „Fata 
cu garoafe” ce zugrăvește un 
moment al marii încleștări din 
vara anului 1944 care a dus la 
împlinirea visului de veacuri al 
poporului nostru — Eliberarea.

Infr-una din sălile de repetifie 
ale Filarmonicii bucureștene teno
rul Ion Piso repetă cu sprijinul 
compozitorului Tiberiu Olah un 
fragment dinlr-un impozant ora
toriu intitulat „Constelata omului” 
pe versurile poemului lui Maia- 
kovski „150 de milioane”.

Acum cîteva zile sute de au
ditori au ascultat noi lucrări în
chinate aniversării a 40 de ani 
de la înființarea P.C.R. interpreta
te de Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii și Orchestra simfo
nică a Cinematografiei : „Simfo
nia a Vll-a" de Alfred Mendelsohn, 
„Simfonia Poem" a tînărului com
pozitor Dumitru Bughici și „Poe
mul mării" de compozitorul Ale
xandru Pașcanu. 

pe atunci, de pe malul Du
nării. Erau oameni căro
ra le revenea datoria să 
construiască nu numai va
poare ci și o viață nouă. 
Știam ce greutăți au de în
fruntat, fiindcă am fost mar
torul întâmplărilor, la fel cum 
știam ce însușiri le trebuie 
pentru a-și îndeplini sarcinile 
materiale și morale.

Pe drum, colaborarea mea 
cu aceste personaje a devenit 
mult mai fructuoasă, ca des
părțirea mea de ele, la sfârși
tul cărții, să îmi apară roman
tică. Astăzi, când îmi cercetez 
lucrul în perspectiva finală, 
pot să afirm că oameni ase
mănători acelora care popu
lează paginile cărții pot fi 
întâlniți nu anume într-un 
șantier naval de pe Dunăre, 
ci în toate colțurile pa
triei noastre, ori unde se 
așează o cărămidă peste alta, 
de la Galați la Hunedoara, de 
la Turnu Severin la Bicaz și 
pe restul vastelor aliniamente 
ale construcțiilor socialiste 
care împînzesc țara.

Printre cărțile aflate sub 
tipar la Editura Tineretului se 
numără și volumul de versuri 
„Pentru aproape, pentru de
parte” al poetului Tiberiu 
Utan.

Cartea întreagă își propune 
să dea o expresie poetică mân
driei pe care

„A răsădit-o-n om, înălță
toare,

Partidul clasei noastre mun
citoare,

în steagul lui de purpur e 
izvorul 

mîndriei ce-o trăiește-ntreg 
poporul...”

Prezentul socialist, cântat în 
bogatele lui semnificații are la 
temelie lupta de veacuri a po
porului împotriva exploatării, 
lupta comuniștilor căreia Ti
beriu Utan îi închină în a- 
ceastă carte ciclul „Cărbune 
roșu” — Lupeni 1929. Aici sînt 
zugrăvite și momente din 
lupta eroică a uteciștilor, con
duși de partid. Din acest ciclu 
face parte poezia „Steagul”.

Nenumărate asemenea fapte se 
pot înscrie în carnetul reporteru
lui ce colindă în aceste zile in
stituțiile muzicale, cabinetele de 
lucru ale compozitorilor, ale muzi
cologilor. Tînăr sau vîrstnic, fiecare 
creator pe tărîmul artei sunetelor 
se străduiește să întîmpine marea 
sărbătoare cu noi și valoroase 
lucrări.

Maestrul emerit al artei Allred 
Mendelsohn a închinat sărbătorii 
cea de-a 7-a simfonie a sa, în 
construcția căreia compozitorul a 
pornit de la ideea zugrăvirii, prin 
muzică, a luptei oamenilor mun
cii din fara noastră conduși de 
partid. Caracterul de imn închi
nat partidului este subliniat de 
compozitor, îndeosebi în finalul 
simfoniei printr-o amplă prelucra
re și dezvoltare a cîntecului său 
intitulat : „Așa te știu, partid iu
bit". Aceleiași sărbători l-a în
chinat compozitorul și un ciclu 
de tablouri muzicale intitulat 't 
.jSchife dobrogene" în care a în
cercat să pună fafă în fafă trecu
tul de înapoiere și asuprire al a

cestui finul cu prezentul marilor 
transformări.

feDar cintecul acesta nu-i mină 
care-1 scrie.

El crește dintr-o surdă 
și trainică tărie, 

Cum colțul ierbii crude 
răzbate-n primăvară 

El suie din durerea care 
mocnea in țară.

Ca tot ce-i astăzi liber și viu, 
el s-a născut

Din luptele prin care poporul 
a trecut”.

lată versurile lui Miron Radu 
Ptraschivescu ce au servit lui Du
mitru Bughici drept motto în 
scrierea simfoniei „Poem" care 
încheie un ciclu de lucrări — evo
carea „Donca Simo” și poemul 
eroic „Filimon Sîrbu” scrise în anii 
treceți și închinate de compozitor 
luptelor duse de comuniști în anii 
ilegalității.

— Un coleg mai tînăr, ne spu
nea compozitorul clujean Sigis
mund Todufă, un entuziast al fru
museților literare, mi-a citit într-o 
zi o poezie necunoscută, inedită 
încă. Narațiunea simplă, muzica
litatea, intonația și ritmul versu
rilor mi-au plăcut în mod deose
bit. în această întilnire cu poe
zia lui Victor Tulbure s-a născut 
„Balada steagului" pentru solo de

Regizorul D. D. Ne'eanu (primul din dreapta) împreună cu actorii Stamate Popescu și Ta
tiana lekel la repetiție cu piesa „Marele fluviu își adună apele” de D. Tărchilă

Pe scenă — drumul spre

adevărata tinerețe
Zn fața cortinei, intr-un 

colț ai scenei, a apărut 
o femeie puțintică la 

trup, imbricată într-un parde
siu ușor. E Caterina. Cu glas 
potolit, dar greu de amintiri, 
iși povestește viața. Viața ei, 
viața atîtor tineri, care a în
ceput î« bezna exploatării și 
care s-a întors ca floarea-soa- 
relui spre lumina învățăturii 
partidului, dobîndind marea 
fericire de a lupta pentru e- 
Uberarea poporului de sub 
asuprire și batjocură.

_ Noaptea— O femeie săr
mană lasă la poarta unui azil 
trizpșorul plăpînd al unui copil 
pe care nu-l poate hrăni... Co
pilul a crescut, nu are decît 
cițiva anișori, dar in lumea 
supusă zeului ban, e socotit 
copt de a fi exploatat... Fe
tița e vindută de directoarea 
azilului unui cîrciumar, în 
schimbul unui butoi de vin... 
Pînă cînd... până cînd ne- 
maiputînd îndura fuge aju
tată de prietenul ei Milan...

La capătul puterilor, după 
ce s-a împotrivit ispitelor 
pe care i le întindea mocirla 
vieții capitaliste, îl întîlnește 
pe meșterul Eliad. Pe mește
rul Eliad care avea să-i des
chidă ochii asupra cauzelor 
suferințelor ei, ca și ale între
gului popor ce gemea sub ete
rna exploatării, asupra dru
mului de luptă al clasei mun
citoare spre o viață mai bună... 
Pînă cînd, după arestarea 
meșterului Eliad, Caterina 
intră în familia mecanicului 
Oniga, unde găsește și căldu
ră părintească, și strălucirea 
dragostei curate, tinerești, 

sopran, dublu cor și orchestră 
mare.

Procesul de elaborare a durat 4 
luni. Subiectul m-a pasionat. Am 
lucrat fără întrerupere, aș putea 
spune, într-o singură suflare. Am 
încercat să zugrăvesc eroismul im
presionant al unui tînăr dintre 
miile de eroi ai vieții noastre noi, 
luptători pentru cauza partidului.

Constantin Palade a închinat 
aniversării poemul vocal simfo
nic „Comunistul", pe versuri de 
Nicolae Labiș, în care compozito
rul încearcă să redea muzical cî
teva din trăsăturile comunistului 
— luptătorul a cărui întreagă via
tă e închinată luptei pentru feri
cirea poporului.

Școala de coregrafie din Bucu
rești repetă în zilele acestea un 
balet al compozitoarei Hilda fe
rea, închinat sărbătorii de la 
8 Mai.

lată ce ne-a declarat compozi
toarea cu privire la noua ei lu
crare :

Am primit cu deosebită bucurie 
și satisfacție propunerea Școlii de 
coregrafie din București de a 
scrie un balet anume destinat 
pentru tineretul care se consacră 
acestei frumoase arte. Și — fireș

dar, mai ales, face primii pași 
pe calea luminată de în
vățătura Partidului.

Și atunci cînd fiul bătrînu- 
lui Oniga, Victor, soțul Cate
rinci, este arestat chiar in 
ziua nunții, fata ia locul iu
bitului ei în rîndurile luptă
torilor comuniști... încep zile 
noi în viața tinerei femei... Ea 
nu dă înapoi în fața amenin
țării cu moartea, continuă 
să creadă în partid și să lup
te cu puterile ei, în condițiile 
cele mai vitrege, pentru ideile 
comuniste. Luptă și învinge.

Spectatorul va privi faptele 
Caterinei și va înțelege că 
acest personaj este un simbol, 
un simbol al tinerei generații 
căreia partidul i-a dat cel mai 
de preț bun: un țel înalt că
tre care să năzuiască, în nu
mele căruia să trăiască.

Cele relatate mai sus re
prezintă aspecte de la repeti
țiile piesei „Marele fluviu își 
adună apele” de Dan Tărchi
lă, pe care colectivul Teatru
lui pentru Tineret și Copii o 
pune în scenă în cinstea ce
lei de-a 40-a aniversări a 
Partidului. „Toți membrii co
lectivului, de la actori și pînă 
la mașiniști, muncesc cu entu
ziasm și înflăcărare, sporin- 
du-și mereu eforturile pentru 
a asigura reușita spectacolu
lui" — ne spune regizorul D. 
D. Neleanu. Piesa scoate 
puternic în evidență pasiu
nea și înflăcărarea, intransi
gența revoluționară a comun- 
niștilor. Colectivul artistic se 
străduiește să accentueze foar
te mult caracterul agita
toric al piesei. Pentru a 
cunoaște mai bine epoca 

te — nu m-am putut inspira decît 
din viața fericită pe care o tră
iește tineretul făril, prin grija pă
rintească a partidului.

Subiectul baletului este foar
te simplu. împărțită în două mici 
tablouri, acțiunea înfățișează prin 
cîteva scene caracteristice con
trastul dintre școala veche din 
timpul regimului burgh;zo-mo- 
șieresc și școala noastră.

Realizarea scenică sugerează 
dragostea și recunoștința elevi
lor față de Partidul Muncitoresc 
Romîn, care i-a eliberat de sufe
rințele trecutului, esigurindu-le 
o copilărie însorită și plină de 
minunate perspective.

Spzr că strădania mea va contri
bui la lărgirea orizontului artistic 
al copiilor, ajutîndu-i să cunoască 
și să pătrundă stilul muzicii con 
‘emporane, legată de o tematică 
de asemenea contemporană și 
special concepută spre a putea 
fi înfeleasă și interpretată de ar
tiști în devenire.

Ar mai trebui să vorbim des
pre oratoriul lui Tiberiu Olah, 
despre oratoriul iui Diamandi 
Gheciu „Lazăr de la Rusca", des
pre Uvertura festivă pentru ani
versarea partidului a lui Anatol 
Vieru, despre noul poem simfo
nic al lui Marțian Negrea, des
pre studiul muzicologului Vio
rel Cosma „Lupta clasei munci
toare din Romînia, oglindită în 
creația muzicală", despre studiul 
„Tradiția revoluționară în cintecul 
muncitoresc" de Cr. Ghenea 
și studiul „Cantata și orato
riul în muzica romînească după 
23 August", despre multe, multe 
alte lucrări ca să completăm ima
ginea intensei activități creatoare 
pe care au desfășurat-o compozi
torii și muzicologii noștri în cins
tea marii sărbători.

pe care o transpun pe sce
nă, oamenii și faptele, actorii 
noștri.au făcut vizite de docu
mentare la Doftana și la Mu
zeul de Istorie a Partidului, 
au vizionat filme sovietice și 
românești care redau figuri de 
eroi comuniști, au citit cărți 
din literatura noastră nouă.

Actori care au cucerit a- 
precieri remarcabile ale pu
blicului ca Titus Lapteș, Bo
ris Ciornei și alții muncesc 
fără a-și precupeți eforturile 
spre a reda profundul uma
nism, dragostea de popor și 
înțelepciunea comuniștilor 
vîrstnici care îndrumă primii 
pași pe calea luptei partidu
lui ai tinerilor eroi ai piesei. 
In rolurile celor doi tineri, Ca
terina și Victor, vor apare 
Tatiana lekel și Stamate Po
pescu. „îmi place foarte mult 
rolul Caterinei, ne-a declarat 
Tatiana lekel, deoarece, prin 
intermediul lui, pot să re
dau toată puritatea morală 
a unei fete simple din popor 
dar și dîrzenia și avîntul re
voluționar al tinerei care a 
înțeles că adevărata fericire 
a poporului poate fi cucerită 
doar pe calea arătată de 
partid". v

„Am fost eu însumi mun
citor și pot de aceea să mă 
apropii mai mult de sufletul 
eroului meu — tînărul mun
citor comunist Victor, ne 
spune Stamate Popescu. în
cerc să întruchipez în tră
săturile lui toată frumusețea 
morală a clasei celei mai îna
intate, clasa, care, sub condu
cerea partydului, a mobilizat 
la lupta împotriva exploatării 
întregul popor'1,

In plastică: portretul moral
al omului nou

L
a Muzeul de Artă al R.P.R. 
ne întîmpină armosiera de 
lucru febrilă caracteristică 

marilor pregătiri. Aripa nouă 
a muzeului — cea dinspre 
Ateneu — este gaia și va 
fi inaugurată în cinstea aniver
sării partidului prin vernisajul a 
două expoz.ții : o retrospectivă 
de grafică — cuprinzind lucrări 
din grafica militantă a celei de a 
doua jumătăți a secolului trecut, 
precum și creații din ultimii ani 
inspirate de construcția socialis
mului ; o alta de portrete — pic
tură și sculptură — înfățișînd fi
guri de comuniști : muncitori, 
țărani, intelectuali, luptători neo
bosiți pentru traducerea in viață 
a sarcinilor trasate de partid pen
tru continua înflorire a patriei.

Lucrările artiștilor plasfici au și 
plecat din ateliere spre noua sală 
de expoziție. Aici juriul are de 
lucru poate la fel de mult la fie
care artist în parte. Din zecile și 
sutele de lucrări bune venite din 
întreaga țară trebuie alese cele 
mai bune.

Ne-am adresat maestrului ton 
Jalea, președintele Uniunii Artiști
lor Plastici, rugîndu-l să ne vor
bească despre activitatea artiștilor 
închinată apropiatului eveniment.

— Nu-i prea ușor de sintetizat 
în cîteva fraze munca de săptă- 
mîni și luni de zile pe care artiș
tii și-au consacrat-o înfîmpinării 
marii aniversări — patru decenii 
de la înființarea partidului. Legă
turile firesc statornicite înfre ar
tiști și oamenii muncii, construc
tori entuziaști ai socialismului, 
i-au ajutat să-și realizeze dorința 
fierbinte de a reda cu mijloacele 
artei înaltele trăsături morale ce 
caracterizează omul nou din pa
tria noastră. Nu-i ușor nici de citat 
nume, pentru că nici unul din ar
tiști nu trebuie nedreptățit. Lucră
rile sosite pentru expoziție vor 
vorbi vizitatorilor despre dragos
tea artiștilor pentru partidul care 
crește oameni de nădejde.

Reporterul a părăsit pregăti-

Interpretînd 

contemporanul nostru - 

eroul comunist
minos ol acestui comunist. Co
lea Răutu a început să-și gin- 
dească rolul prin studierea mo
delelor din viață — munca neo
bosită a activiștilor de partid. 
Actorul a căutat să abordeze 
aria sufletească a comunistului 
Ardeleanu din mai multe puncte, 
pentru ca din puține vorbe sau 
gesturi să reiasă întreaga tortă 
a personalității sale, capacita
tea de a discerne din noianul 
întâmplărilor esențialul, de a 
convinge masa de țărani in mo
mentele cele mai încordate în- 
vățînd-o să acționeze în intere
sul ei.

Actorul a studiat fapte și în
tâmplări, străduindu-se să înțe
leagă mai bine cum arătau îm
prejurările în care a acționat 
activistul de partid, cum arătau 
oamenii cu oare a avut de-a fa
ce. |-au venit în ajutor și specta
torii: din înregistrarea atentă a 
reacțiilor lor la spectacole, din 
comunicarea aceea intimă a 
actorului cu sala, se pot trage 
concluzii asupra caracterului 
eroului pozitiv trăind activ în 
contemporaneitate. Și chipurile 
de muncitori din întreprinderile 
Sighișoarei, care au făcut fi
gurația filmului, i-au sugerat 
cum trebuie să arate cel ce 
conduce masele la acțiune în 
filmul „Setea”.

Actorul ar dori ca interpre
tarea lui Ardeleanu să-i prile- 
juiască creionarea unui comu
nist deosebit de viu, dintre 
chipurile de comuniști pe care 
le-a creat pe scenă sau ecran. 
El a depus eforturi pentru a-i 
face pe spectatori să dorească a 
fi în viață tari și curajoși, intran
sigenți cu dușmanii și de o 
mare căldură umană în rapor- j 
turtle cu oamenii muncii, să-și j 
înfrângă teama atunci cînd este 
in joc fericirea poporului, să I 
convingă cu propriul lor exem- I 
piu. Intr-un cuvînt : să semene i 
activistului de partid Ardeleanu. I

R
egocm Mareea Drâgcn, 

,-oct no_-ne despre noul 
film rcmhesc „Setea", a 

arătat că realizatorii lui și-au 
propus să transmită prin inter
mediul mijloacelor cinemato
grafice problematica ideologică 
și artistică principală a roma
nului : transformările prin care 
trece conștiința unui tînăr ță
ran sărac crescut de partid, de 
la ura oarbă împotriva celor ce 
l-au exploatat pînă la înțele
gerea necesității acțiunii poli
tice, și integrarea în nodurile 
eroicului detașerment al luptăto
rilor comuniști. Filmul încearcă 
să înfățișeze acest proces în așa 
fel incit să evoce puternicul spi
rit revoluționar care a caracte
rizat și epoca descrisă, primii ani 
de după 23 August 1944. Izgoni
rea pretorului, ampla manifesta
ție populară, mișcările maselor, 
atragerea lor la lupta revoluțio
nară, intrarea țăranilor pe pă- 
minturile moșierului și altele 
s’mt episoade care și-au pro
pus acest scop. Filmul prezintă 
creșterea influenței partidului» 
apropierea sa de mase, calită
țile înalte ale comuniștilor, ro
lul lor imens în procesul ridică
rii conștiinței de clasă a celor ce 
muncesc.

Am stat de vorbă și cu acto
rul Colea Răutu, interpretul co
munistului Ardeleanu din film. 
S-a arătat extrem de bucuros 
să împărtășească impresiile sale 
despre acest erou. Muncitorul 
ceferist Ardeleanu se prezintă 
înzestrat cu o viziune științifică 
a viitorului, are siguranța în 
acțiunea cauzei pentru care 
luptă. Interpretul mărturisește că 
s-a străduit să-i confere activis
tului Ardeleanu trăsături de ca
racter proprii acelor propagan
diști ai politicii partidului care 
slot capabili să mobilizeze ma
sele la acțiuni îndrăznețe.

Solicitat din plin de chipul tu

Un cadru din filmul „Setea"

„Iți mulțumim partid iubit părinte"

rtle febrile ale apropiatului verni
saj, pentru a discuta cu mai mulți 
artiști plasfici despre activitatea 
desfășurată în cinstea aniversării.

La întrebarea „Ce v-ați propus 
să sublimați în lucrare ?“ majori
tatea ne-a răspuns Omul nou, 
cu minunatele lui calități, așa cum 
l-am cunoscut în viață, în muncă.

Pe maestrul Al. Ciucurencu, lu- 
crînd portretul Eroului Muncii So
cialiste, Gheorghe Belu, l-a im

Afiș de I. COVA

presionat căldura și grija acestui 
comunist față de oamenii din ju
rul lui.

— II auzeam cum vorbea cu ti
nerii, despre tineri — ne spune 
pictorul Al. Ciucurencu — și 
simțeam marea lui dragoste pen
tru oameni, grija lui permanentă 
de a-i crește. O vorbă cu tîlc 
spusă cînd trebuie, un sfat plin 
de înțelepciunea anilor și expe
rienței îndelungate în muncă și, 
toate, adrese .' cu o rară modes
tie, cu dorința de a da cît mai 
mult din cunoștințele sale.

Dorința de a reda chipul mun
citorului înaintat pentru care cel 
mai scump lucru este să dea viață 
politicii partidului l-a animat și pe 
pictorul Spiru Chintilă.

— La Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie" sînt sute de asemenea oa
meni. Nu mi-a fost ușor să aleg 
unul anume. Toți mă atrăgeau 
prin entuziasmul, prin optimismul 
cu care lucrau, prin multiplele lor 
calități morale.

MfOm oprit la maistrul cazan
giu Teodor Berbecaru ; dacă ați 
ști căldura cu care mi-a spus : 
portretul aș vrea să mi-l faceți 
aici, în atelierul nostru, unde ne 
simțim acasă, unde ne străduim 
să dăm viață cuvîntului partidului. 
M-am străduit să redau gîndurile 
și sentimentele acesiui muncitor 
prețuit de întregul colectiv pentru 
patosul cu care muncește, pentru 
frămîntările lui creatoare de a da 
producție de calitafe sporită. Și 
nu numai pentru afîf. Pentru ca
pacitatea de bun organizator In- 
chinînd lucrarea aniversării parti
dului am vrut să aduc omagiul 
constructorului socialismului, să 
arăt chipul acestui muncitor ajuns 
în forul suprem al statului — Marea 
Adunare Națională — pentru spi
ritul său de bun gospodar. Pe el 
ca și pe atîția alții partidul nos
tru i-a crescut, i-a învățat să con
ducă treburile țării. Am socotit ca 
o datorie de onoare a noastră, 
a artiștilor plastici să contribuim 
la cunoașterea omului nou, a ce
lor mai înaintați fii ai clasei mun
citoare — comuniștii.

Aceleași sentimente l-au însu
flețit și pe pictorul Mihai Danu, 
care a lucrat în cinstea aniversării 
partidului portretul unui tînăr 
muncitor comunist de la Fabrica 
,,Kirov" din Capitală. E vorba de 
ștanțorul Paul Dîndăreanu, unul 
dintre fruntașii luptei pentru cali
tate și pentru economii.

Omului nou i-au închinat lucrări 
pictorii, sculptorii și graficienii — 
mai vîrstnici sau foarte tineri, do
vedind dragostea și recunoștința 
lor fierbinte pentru- Partidul 
Muncitoresc Romîn, sub conduce
rea căruia toate arfele înfloresc. 
Spre omul nou și-au îndreptaf 
penelul, dalta și penița, artiștii pa
triei. Căci însăși sărbătoarea în 
cinstea căreia au creat aceste lu
crări a însuflețit mai mult ca ori- 
cînd munca omului nou — mo
delul și inspiratorul lor.

no%25c8%2599tri.au
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Știam doar că duminică 
dimineața, la Școala me- 

n die nr. 28 „Dr. Petru 
Groza" din Capitală au loc 
întreceri în cadrul concursu
lui cultural-sportiv al tinere
tului. La intrarea în curtea 
școlii însă, cîțiva elevi cu 
banderola roșie la mînă, din 
„echipa de ordine11 ne-au pus 
și mai bine în temă : „Grăbi- 
ți-vă, festivitatea de inaugu
rare a noii noastre baze spor
tive începe peste cîteva mo
mente".

Ne-am dat imediat seama că 
în cadrul școlii are loc un e- 
veniment deosebit: o atmo
sferă sărbătorească domnea 
pretutindeni, steaguri multi
colore împodobeau curtea șco. 
Iii și terenurile de sport din 
spatele ei. Tovarășul Teodor 
Burcescu, directorul școlii, pe 
care-1 întîlnim înconjurat de 
un numeros grup de elevi, ne 
explică concis : „in cinstea 
celei de a 40-a aniversări de 
la crearea partidului am ter
minat de curind noua noastră 
bază sportivă și ne-am gindit 
că ar fi foarte bine s-o inau
gurăm intr-un cadru festiv. 
Acum sîntem în preajma eve
nimentului inaugurării și ați 
vedea lucruri frumoase dacă 
ați zăbovi cîteva ore în mijlo
cul nostru".

Am dat curs invitației și 
n-am avut deloc ce regreta : 
Dimpotrivă, Ia ora 9, în aplau
zele entuziaste ale sutelor de 
elevi p,ezenți în curtea școlii 
a fost tăiată panglica roșie de 
la intrarea în noua bază spor
tivă. Sute de elevi, părinți ai 
acestora, activiști sportivi, nu
meroși sportivi de performan
ță printre care tolanda Balaș, 
campioana olimpică și record, 
mană mondială la săritura în 
înălțime, iau loc în tribunele 
din incinta complexului spor
tiv spre a urmări festivitatea 
de dc-sch'dere.

După o scurtă festivitate 
încep întrecerile sportive pro- 
priu-zise. De o mare atenție 
se bucură maeștrii emeriți și 
maeștrii sportului prezer.ți in 
mijlocul elevilor pentru a le 
îndruma cu pricepere primii 
pași spre viitoarele perfor
manțe. Campioana noastră 
olimpică, tolanda Balaș, este 
cu adevărat... la înălțime. Ea 
se bucură de simpatia unani
mă a tuturor elevilor. Prin
tre primele care ..îndrăznesc- 
să intre in vorbă cu ea sînt 
elevele. Iu lia Silard, Elena 
Moraru, .Anca Mănescu, pen
tru ca apoi un mare ciorchine 
de elevi și eleve să se adune 
în jurul 
sportive.

— Cînd 
. ma dată ?

— Care 
mantă ?

— Acum aveți emoție cînd 
vă pregătiți să treceți peste 
ștachetă ?

— Vă antrenați mult ? Iată 
doar o mică parte din avalanșa 
de întrebări cu care este asal
tată Ioli.

Elevii nu sînt mulțumiți însă 
numai cu răspunsurile

popularei noastre

ați sărit pentru pri-

a fost prima perfor-

-----•-----

Spectacol de gală 
cu noul film 

romînesc „Setea
Miercuri seara a avut loc în 

sala Palatului R. P. Romine 
un spectacol de gală cu noul 
fițm romînesc „Setea"', produc
ție a studioului cinematogra
fic „București".

La spectacol au luat parte 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului învățământului și 
Culturii, oameni de 
cultură, ziariști, un 
public.

Au fost prezentați 
lui principalii interpreți și 
realizatori ai filmului. Filmul 
înfățișează un episod din 
transformările revoluționare 
petrecute în țara noastră, sub 
conducerea partidului clasei 
muncitoare după 23 August 
1944.

In completare a rulat fil
mul documentar „într-un sat 
din Argeș", o realizare a stu
dioului cinematografic „Al 
Sabla".

în
al

retice", lolanda trece apoi 
fața ștachetei. Fiecare gest 
ei, fiecare mișcare este urmă
rită de sute de ochi. Ea ex
plică elevilor tehnica săriturii 
în înălțime, cîte ceva despre 
diferitele procedee folosite de 
atleți și atlete la această pro
bă. Lecția adhoc ia sfîrșit nu
mai după ce recordmana mon
dială oferă numeroșilor săi 
admiratori și admiratoare cîte 
o prețioasă amintire : un auto
graf.

La sectorul de aruncări re. 
marcăm prezența maestrului 
sportului Constantin Crețu, iar 
la groapa de sărituri pe cea 
a maestrului sportului loan 
Sorin (triplusalt). După cîteva 
sărituri demonstrative, el s-a 
întreținut îndelung cu elevii, 
dîndu-le indicații prețioase în 
ce privește însușirea elemen
telor de bază pentru obținerea 
de rezultate valoroase.

O vizită de pe urma căreia 
elevii școlii au avut r ? de 
învățat.

„Cursa Păcii"
Desfășurată în prima jumătate 

sub un soare primăvăratec, apoi 
de la km 100 pe o ploaie toren
țială, cea de-a doua etapă a 
„Cursei Păcii", Varșovia—Olszfyn 
s-a încheiat cu victoria ciclistului 
sovietic luri Melehov care a pre
luat totodată și tricoul galben. 
Melehov a parcurs 206 km în 
4h40' (medie orară 44 km) învin- 
gînd la șprinf un pluton în care 
se aflau campionul mondial 
Eckstein, fostul cîștigător al 
Cursei Păcii, Gustav Schur și alți 

alergători valoroși.
Din echipa R. P. Romîr.e primii 

au sosit W. Ziegler și I. Stoica, 
pe locurile 26 și respecii/ 27 la 
aproximativ 5 minute față de cîști- 
gătorul etapei.

Baschet
Echipa de baschet a R. P. Ro

mine a susținut miercuri primul 
meci în cadrul semifinalelor cam
pionatului european întilnind re
prezentativa Izraelului. Baschet- 
baliștii romîni au obținut victoria 
cu scorul de 62—42 (32—25). Cei 
mai buni jucători ai echipei ro- 
mîne au fost Novacek, Nedef și 
Nosievici.

Telegrame de felicitare primite 
de scriitorul Mihail Sadoveanu cu prilejul 

atribuirii Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între popoare"
Scriitorul Mihail Sadoveanu 

continuă să primească telegra
me de felicitare cu prilejul 
atribuirii Premiului interna
țional Lenin „Pentru întărirea 
păcii intre popoare". S-au mai 
primit telegrame de felicitare 
din partea Secretariatului

Consiliului Mondial al Păcii, 
Comitetului polonez da luptă 
pentru pace, Comitetului ceho
slovac al partizanilor păcii și 
Consiliului german al luptăto
rilor pentru pace.

(Agerpres)

Vizitele membrilor misiunii diplomatice 
și economice a Braziliei

★

Pe terenurile noii ba.., ...or- 
tjve au avut loc apoi prunele 
întreceri.

Tovarășa Mariă Rențea, se
cretara comitetului U.T.M., cu 
care am stat de vorbă după 
terminarea întrecerilor spor
tive de duminică ne spunea : 
„Concursul cultural-sportiv se 
bucură de mult interes din 
partea elevilor școlii noastre. 
Darea in folosință a noii baze 
sportive, una diptre cele mai 
bune aflate la dispoziția școli
lor medii din Capitală, consti
tuie un stimulent serios pen
tru ca sportul să cunoască o 
amploare și mai mare. Utemi- 
știi și elevii din școală au 
prestat un mare număr de ore 
pentru terminarea cit mai re
pede a acestui complex spor
tiv. S-a evidențiat în mod de
osebit clasa a VIII-a E. Ne-am 
străduit și după cum vedeți 
am reușit să terminăm noua 
bază sportivi în cinstea m 
ței aniversări a partidului 
lerii școlii se vor stridu 
fie la înălțime, tnvățind 
bine și obțintnd succese și pe 
tărim sportiv.

Este demnă de subliniat și 
performanța realizată la obți
nerea insignei G.M.A. Ne-am 
propus ca in cinstea celei de 
a 40-a aniversări de la înfiin
țarea partidului un număr de 
50 de elevi să-și treacă nor
mele complexului sportiv 
Pint la urmă cifra propusă de 
noi s-a dublat : 120. Merge 
bine și echipa noastră artis
tică, alcătuită dintr-o orches
tră și brigada artistică de agi
tație. Am pregătit un frumos 
spectacol pe care îl vom putea 
prezenta în zilele următoare 
și în afara școlii".

Șah
întrerupt din cau-.a îmbolnăvirii 

lui Botvinnik, meciul revanșă pen
tru titlul mondial de șah a conti
nuat miercuri cu desfășurarea 
partidei a 18-a. Avînd albele Tal 
a căutat să forjeze cîștigul prin- 
tr-un atac direct asupra regelui 
advers. Botvinnik a dejucat însă 
planurile partenerului său și ma- 
nevrînd cu abilitate în jocul de 
mijloc a reușit să obțină avantaj 
material decisiv.

® Campioana de șah a R. P. 
Romîne, Alexandra Nico(au, con
tinuă să se afirme în turneul in
ternațional de la Tbilisi. In runda 
a 6-a, jucînd cu negrele, Alexan
dra Nicolau a învins-o în 37 de 
mutări pe Valentina Kozlovskaia 
(U.R.S.S.). în clasament conduce 
Ceaikovskaia (U.R.S.S.J cu 4 
puncte și două partide întrerupte 
urmată de Alexandra Nicolau 
(R.P.R.) cu 3‘/s puncte și o partidă 
întreruptă.

(Agerpres)

Brigadieri 
ai muncii patriotice 

pe șantiere
(Urmare din pag. l-a)

mugurii s-au desfăcut în frunze 
verzi, sănătoase.

Și sir ungarul Ion Stoica, de la 
Uzina Mecanică din Pi o ești a 
fost in concediu în satul natal. 
Chiar dacă la plecare și-a pro
pus să se odihnească, nu a pu
tut sta cu miinile încrucișate a- 
tunci cînd a văzut zecile de bri
gadieri din comuna Maia, raio
nul Urziceni, participind !a elec
trificarea comunei. A ajutat și 
el, din toată inima, iar seara a 
așternut pe hbtie citevo rînduri 
pe care le-a trimis redacției. Ti
nerii din comună au săpat gro
pile, au transportat și plantat 
stâlpii, ba au ajutat chiar la în
tinsul firelor electrice. Tot ei au 
contribuit la construcția podului

ce trece peste Prahova, precum 
și la amenajarea terenului de 
sport

Mai sînt multe scrisori pe 
masă. Prinbe ele și a oțelarului 
Dumitru Pop Ce a Combinatul 
siderurgic Hunedca a, a e.evu
lui Alexandru Mcnoiiă din Alba 
lulia, a profesorului Valeriu Oros 
din Sebeș, a stctistîcianului Gri- 
gore Suciu de la Trustul regio
nal de construcții Hunedoara, a 
tovarășului Ion A.romă, secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Lupeni, a lăcătușului Vasile Cîr- 
ță și funcționarei Pop Etelca din 
Brașov, a electricianului Ungu- 
reenu Octavian de la I.F.ET. Ne- 
hoiu și mulți alții cere ne scriu 
în cPvinte pline ce admirație 
despre munca tinerilor bngedieri 
a> muncii patriotice pe nenumă
ratele șantiere aie patriei noas
tre. Miine, poștașul iși va des
cărca iar pe masă tolba o na 
cu vești din întreaga țară. Din
tre aceste scrisori, multe. foarte 
multe vor vorbi despre ocțiuni’e 
de muncă patriotică ale tineri
lor brigadieri, in intimpinc-ea a- 
niversării partidului nostru drag.

Foto: A.3E«P«£S

Semnarea 
unei convenții 

privind colaborarea 
în domeniul 

problemelor sociale 
intre R. P. Romină 

și R. P. Albania

(Urmare din pag. l-a)

publicu-

1 t

artă și 
numeros

c i e n

La 3 mai a fost semnată la 
București convenția privind 
colaborarea in domeniul pro
blemelor sociale între R. P. 
Romînă și R- P. Albania.

Tratativele au decurs intr-o 
atmosferă cordială și priete
nească.

Convenția a fost semnată 
din partea R. P. Romine de 
dr. Octavian Berlogea, adjunct 
al Ministrului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, iar din 
partea R. P. Albania de Răpi 
Gjermeni, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. 
P. Albania

In zilele de 1 și 2 mai mem
bri ai mișnin'i diplomatice și 
economice a Braziliei au vizi
tat orașul Constanța și stațiu
nile de pe litoral, precum și 
gospodăria agricolă de stat 
Murfatlar. Miercuri, o parte 
din membrii misiunii au ple
cat in regiunea Bacău, unde 
au vizitat complexul petro
chimic Onești-Borzești și fa
brica de țevi de la Roman.

★
Marți seara, conducătorul 

misiuni:, d-1 Joao Dantas și 
membri ai misiunii au asistat 
la spectacolul „Spărgătorul de 
nuci", prezentat pe scena Tea
trului de Operă și Balet al 
R.P. Romîne.

♦
Miercuri după-amiază d-nii 

Agostinho Olavo Rodriguez, 
directorul Teatrului Național 
de Comedie din Rio de Ja
neiro, și Attico Villas Boas Da 
Motta de la Universitatea din 
Rio de Janeiro, consilieri cul
turali ai misiunii, au făcut o 
vizită academicianului Tudor 
Arghezi. Oaspeții s-au întîlnit 
in după-amiaza aceleiași zile 
cu academicianul Iorgu Ior
dan.

★
Seara a avut loc la Teatrul 

de Operă și Balet al R.P. Ro
mîne un spectacol de gală

prezentat în cinstea misiunii 
diplomatice și economice a 
Braziliei, conduse de d-1 Joao 
Dantas, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar Cu mi
siune specială, reprezentant 
personal al președintelui Bra
ziliei.

La spectacol au luat parte 
tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gh. Gas
ton Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificări^ 
Corneliu Mănescu, Gogu Ra
dulescu, Ilie Murgulescu, mi
niștri, membri ai Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, Ana 
Toma, adjunct al ministrului 
Comerțului, Al. Lăzăreanu^ 
adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, reprezen
tanți ai organizațiilor de 
masă, oameni de știință și 
artă, ziariști romîni și străini.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Braziliei și R.P. Ro
mîne.

Spectacolul de gală susți
nut de soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Romîne 
și ai Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" precum și de 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al Ministerului Forțelor 
Armate și orchestra populară 
„Barbu Lăutaru" s-a bucurat 
de mult succes.

(Agerpres)

Cum se face oțelul

la București.

(Agerpres)

Pregătirea viitorilor seraliști

V ABILE TOADER Printre elevii școlii au venit in vizită moi mulți sportivi fruntași...

Aspect de la inaugurarea bazei sportive
Foto • V. CONSTANTINESCU

pi rolelor și problemelor insu
ficient clarificate și asupra 
cărora profesorii vor mai tre
bui să insiste pînă la termi
narea cursurilor.

Centrul de pregătire pentru 
învățămîntul seral de la 
Școala medie nr. 1 din Galați 
ar fi putut ajunge însă la re
zultate și mai bune dacă toate 
comisiile de selecție din în
treprinderi ar fi lucrat cu 
perseverență și dacă ar exista 
o preocupare mai mare pen
tru continua îmbunătățire a 
frecvenței.

In unele întreprinderi din 
Galați — cum sînt „Brateșul", 
„Dunăreană*1 și „Năvodul11 — 
mai sînt încă tineri care în
deplinesc condițiile de studii 
și vîrstă necesare înscrierii 
la cursul seral, dar care nu 
au fost îndrumați spre cen
trele de pregătire. în direcția 
aceasta a fost și este necesar 
ca secția de invățămînt a 
Sfatului popular al orașului 
Galați — sprijinită de Comi
tetul orășenesc U.T.M. — să 
intervină cu mai multă 
promptitudine și hotărîre- 
Sarcina comisiilor de selecție 
din întreprinderi nu este nu
mai de a alcătui tabele cu 
cei ce îndeplinesc condițiile 
necesare admiterii Ia cursul 
seral, ci de a sta de vorbă cu 
fiecare tînăr în parte, a-1 în
druma spre centrul de pre
gătire și a-i crea toate con
dițiile necesare frecventării 
cursurilor cu regularitate.

In ceea ce privește par
ticiparea tinerilor la cursuri 
trebuie menționat faptul că

de inadmisi- 
frecvenței de 
sau chiar în 

zile. Lucrul

mai sînt cazuri 
bile scăderi ale 
la o zi la alta 
cursul 
acesta 
faptul 
deri și 

.Șul“, 
greșul11 și 
eursanții nu găsesc încă toată 
înțelegerea, fiind angrenați 
în anumite acțiuni tocmai în 
zilele și orele respective.

Organizațiile U.T.M. din a- 
ceste întreprinderi n-au făcut 
nimic pentru a-i ajuta pe ti
neri să beneficieze de dreptul 
de a participa la cursurile de 
pregătire. Ele n-au sesizat 
conducerilor întreprinderilor 
neregulile privind frecvența 
cursanților, n-au venit cu pro
puneri pentru a înlătura aces
te neajunsuri.

Centrul de pregătire de la 
Școala medie nr. 1 „Vasile 
Alecsandri" din Galați, de pil
dă, folosește o metodă bună 
privind îmbunătățirea frecven
ței cursanților. Conducerea 
centrului inițiază ședințe de 
analize în întreprinderile din 
care provin eursanții, ședințe 
la care participă membrii co
misiei de selecție, reprezen
tanți ai conducerii întreprin
derilor, ai organizațiilor UTM 
și ai comitetelor sindicale. 
La aceste ședințe se iau mă
suri operative pentru îmbună
tățirea frecvenței.

Adoptarea unei asemenea 
măsuri va duce cu siguranță 
la realizarea integrală a 
scopului urmărit prin înfiin
țarea centrelor de pregătire 
pentru învățămîntul seral.

aceleeași
este determinat și de 
că la unele întreprin- 
cooperative ca „Brate- 

,Muncă și Artă“, „Pro- 
„Dumitru Chicuș"

(Urmare din pag. I-a) 

liberă inițiativa lor. Intr-o 
scurtă ședință, el le-a spus oa
menilor :

- De azi înainte, fiecare tre
buie să lucreze la postul lui 
ca și cum numai de el ar de
pinde întreaga șarjă, ca și cum 
șeful de echipă sau maistrul 
n-ar fi lingă cuptor.

In felul acesta, Tirpescu și-a 
cunoscut mai bine tinerii din 
echipă. De pildă, pînă atunci 
el trebuia să stea cînd se 
turna șarja lingă șticar, ca să-l 
supravegheze. Șticarul este Va
sile Vlaicu. un bun muncitor, 
dintr-o veche familie de oțe
lari (fratele lui lucrează la a- 
celași cuptor, iar taică-su la 
cuptorul doi). Tirpescu a stat 
lingă el cîteva zile, i-a arătat 
ce trebuie făcut ca șarja să se 
scurgă foarte repede, în 10-15 
minute, pentru că asta are un 
serios efect asupra calității o- 
țelului. Apoi l-a lăsat să se 
ocupe de această operație el 
singur. Asta însemna foarte 
mult. înseamnă că el, șeful 
echipei, putea în timpul acesta 
să se ocupe de încărcarea cup
torului pentru șarja următoa
re, să cîștlge minute foarte 
prețioase. Tot așa a procedat 
și cu Gheorghe Marin, căruia 
i-a încredințat sarcina să diri
jeze de la tabloul de comandă 
„fierberea" oțelului în timpul 
cit el se ocupa de aprovizio
narea cu materiale. Sentimen
tul că asupra lui apasă răs
punderea pentru o șarjă în
treagă, l-a făcut pe Marin să-și 
pună în valoare toate cunoș
tințele lui în materie de oțel, 
să-și dovedească curajul, pre
zența de spirit, calmul.

Așa a reușit comunistul Tir
pescu să-i mobilizeze pe toți 
tinerii din echipă ca să dea 
totul pentru un oțel de cali
tate, așa s-a ajuns ca fiecare 
om să fie folosit cu întreaga 
lui capacitate și pricepere. A 
rămas acum un obicei încetă
țenit în munca echipei ca îna
intea fiecărei operații impor
tante tinerii oțelari să se sfă
tuiască între ei, să hotărască 
împreună cum trebuie făcut, 
care este cea mai bună solu
ție.

Echipa comunistului Tirpes
cu este acum fruntașă pe oțe- 
lărie. Ea dă cel mai bun oțel, 
întotdeauna de o calitate su
perioară.

Copiii l-au ascultat pe Tir
pescu cu un interes deosebit, 
captivați. Ii sorbiseră fiecare 
cuvint. iar unul dintre ei - 
cel mai talentat la compuneri, 
care trebuia să scrie in cartea 
de impresii a unității tot ce 
văzuseră in această vizită - 
iși lua notițe ca un veritabil 
reporter.

Din toată această povestire 
pionierii înțeleseseră intr-ade
văr cum se face oțelul. Tot ce 
le spusese comunistul Tirpescu 
despre oțelarii lui era pentru 
ei o lecție de neuitat.

Pionierul care lua notițe 
pentru cartea de impresii scria 
înfrigurat în carnețel: „Oțe
larii sînt oameni dintr-o buca
tă, hotărîți și îndrăzneți. In 
lupta pentru oțel, cel mai pre
țios metal pentru industria 
țării, ei iși dăruiesc toate pu
terile lor. Cel mai interesant 
este nu ceea ce se petrece în 
cuptoare, ci în sufletele oame
nilor care le stăpinesc. De la 
ei am avut de învățat ce în
seamnă spirit colectiv, că un 
succes este mai mare cu cit el 
este rodul întregului colectiv. 
Ei știu să se ajute tovărășește 
intre ei. Comunistul Tirpescu 
iși ajută fiecare tovarăș din 
echipă. El este în întrecere cu 
celelalte echipe, dar în fiecare 
zi merge pe la șefii acestor 
echipe și se sfătuiesc împreu
nă, îi ajută. Asta înseamnă, să 
fii cu adevărat fruntaș, să fii 
comunist. La întoarcere, vom 
vorbi despre toate aceste în
vățăminte într-o adunare pio
nierească".

Și grupurile celelalte de 
pionieri au aflat lucruri inte
resante de la oțelari. Aceștia 
le-au povestit copiilor cum 
luptă ei ca să dea patriei oțel 
mai mult, oțel de calitate su
perioară, cum dau ei viață a- 
cestei importante sarcini tra
sată de partid, Oțelarii le-au 
povestit toate acestea cu o a- 
dincă seriozitate și gravitate. 
Părea că oțelarii dau în cli
pele acelea un raport în fața 
organizației de partid, părea 
că raportează de îndeplinirea 
acestei sarcini însăși viitoru
lui, generației care va duce 
mai departe lupta lor eroică.

...In ziua aceea, oțelarii au 
muncit sub emoția și impre
sia vizitei pionierilor.

In ziua aceea, toți oțelarii 
de la Hunedoara au purtat la 
gît cravate roșii.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Setea : Patria ; întîlnire în 

Întuneric: București, Flacăra, 
1 Mai; Primăvara fetelor (ci
nemascop): Republica, Elena 
Pavel; Acoperișul: Magheru# 
Gh. Doja, Al. Sahia, I. C. Fri
mu ; Războiul vesel: V. Alec
sandri, B. Delavrancea ; In 
pragul furtunii: 8 Martie,
Miorița, Libertății; Volga- 
Volga : Lumina, 23 August; 
Două etaje de fericire: Cen
tral ; Sinha Moca: Victoria ; 
Nu vreau să mă însor : Maxim 
Gorki; Puf-Puf — Pictorul 
cetățean — Insula manguste- 
lor — Materiale noi — Cuvîn- 
tul despre mașini: Timpuri 
Noi ; Program special pentru 
copii (dimineața) : Vaca și pri
zonierul: (după-amiază): 13
Septembrie; Toată _ lumea 
ride, cîntă și dansează : Tine
retului, înfrățirea între po
poare, N. Bălcescu; Cio Cio 
San : Al. Popov ; Oameni și 
stînci: Gri vița ; Taina cetății: 
Cultural ; Poveste nordică: 
C-tin David ; Doamna cu că
țelul : Unirea ; Drumul spre 
înalta societate: Arta, M. 
Eminescu ; Socoteli greșite: 
Munca ; Pas cu pas în com
pletare „Mîndru fiu al Afri
cii11 : T. Vladimirescu, 16 Fe
bruarie ;

p
de „Sdnteia 

din aceste scrisori.

„Articolul intitulat : „Ce fac 
în timpul liber tinerii din 
Tîrgu Cărbunești1*, publicat în 
ziarul „Scânteia tineretului" 
nr. 3694, ce critica lipsa de 
preocupare a Comitetului ra
ional U.T.M. Gilort pentru or
ganizarea unor acțiuni menite 
să ofere numeroșilor tineri 
din orășelul nostru posibilita
tea de a folosi plăcut și in
structiv timpul liber, a consti
tuit subiectul unei profunde 
analize făcută de biroul co
mitetului raional U.T.M.

Constatînd justețea critici
lor, biroul Comitetului raional 
U.T.M. Gilort a luat o serie de 
măsuri pentru remedierea ur
gentă a situației semnalate, 
în urma măsurilor luate, în 
fiecare săptămînă se organi
zează în instituțiile și între
prinderile din Tîrgu Cărbu
nești seri literare, joi ale tine
retului cu un profund conținut 
educativ. Nu de mult a fost 
organizat, de exemplu, simpo
zionul literar cu tema „în 
frunte comuniștii !“, simpo
zion unde au fost prezentate 
o serie de lucrări beletristice 
ai căror eroi principali sînt 
comuniști.

In această perioadă, ținînd

rintre numeroasele corespondențe care sosesc zilnic la 
redacție o parte se referă la articole critice publicate 

tineretului". Să citim împreună cîteva

seama de sugestiile făcute în 
articolul apărut, la întreprin
derea nr. 4 C.M.S. — Cărbu
nești șj la Școala medie s-au 
format două cercuri ale tine
rilor iubitori de muzică, unde, 
folosind un material didactic 
bogat, profesorii de speciali
tate au început să popularize
ze în rîndul tinerilor cele mai 
valoroase creați; muzicale ale 
compozitorilor romîni, sovie
tici și din întreaga lume.

De asemenea s-a 
organizat o for
mație instrumen
tală a tineretului 
care și-a început 
deja repetițiile în 
vederea prezentării cit mai 
curind a primului spectacol.

Comitetul raional U.T.M. 
Gilort, în colaborare cu sec
țiunea de învățământ și Cul
tură a Sfatului popular raio
nal, Consiliul raional al sindi
catelor și U.C.F.S. au elaborat 
un plan de măsuri menit să 
contribuie la buna organizare 
a timpului liber al tinerilor 
din Tîrgu Cărbunești, la o 
judicioasă folosire în acest 
scop a sălilor de spectacole 
existente în localitate.

Considerăm articolul publi
cat de „Scinteia tineretului"

ca un prețios ajutor în activi
tatea Comitetului raional 
U.T.M. Gilort privind edu
carea comunistă a tinerilor".

Biroul Comitetului raional 
U.T.M. Gilort

★

„Articolul intitulat „Calita
tea produselor — preocupare 
permanentă a organizației 
U.T.M." apărut în ziarul 
„Scânteia tineretului" din ziua 
de 7 aprilie a constituit pen
tru toți tinerii din secția turPE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
nătorie fontă a uzinelor „Mao 
Țze-dun“ un prilej de bucurie, 
fiindcă populariza o parte 
din succesele obținute de co
lectivul secției noastre în ac
țiunea pentru creșterea cali
tății produselor. Articolul însă 
a fost și un prilej de analiză 
a muncii pe care o depunem 
zilnic. Concluziile critice ale 
articolului privind insuficien
ta popularizare a metodelor 
bune de muncă ale fruntași
lor, a constituit pentru orga
nizația noastră de bază U.T.M. 
tema unei adunări generale. 
Analizînd căile prin care pu
tem generaliza experiența 
înaintată a tinerilor fruntași

în producție, utemiștii au fă
cut propuneri interesante pe 
baza cărora s-a întocmit un 
plan de acțiune. Astfel s-a 
organizat o urmărire zilnică 
a calității produselor, fapt ce 
ne permite să descoperim la 
timp rebuturile, cauzele care 
le generează și să luăm ope
rativ măsurile corespunzătoa
re. în cadrul cursului de ri
dicare a calificării profe
sionale, organizat în secția 
noastră, fruntașii în producție 
prezintă de acum cu regula
ritate metodele lor de muncă. 
Expunerile sînt însoțite și de 
demonstrații practice.

Atît prin stația 
de radioficare a 
uzinei cit și prin 
agitația vizuală — 
am luat măsuri 
să popularizăm pe 

tinerii fruntași în întrecerea 
pentru calitate cit și metode
le folosite de ei.

Mulțumim redacției „Scîn- 
teii tineretului" pentru artico
lul publicat, articol ce a avut 
un efect pozitiv în realizarea 
obiectivului nostru principal 
in întrecere: îmbunătățirea 
calității produselor.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. secția turnătorie-fontă- 

Uzinele „Mao Țze-dun11

★

In legătură cu articolul „O 
soluție amăgitoare : transferă

rile" apărut în ziarul -„Sdn
teia tineretului" nr. 3648 ni 
s-au comunicat următoarele t

„Federația Română de volei 
a analizat cu profunzime arti
colul publicat, ajungînd la 
concluzia că problemele ridi
cate constitue o serioasă lipsă 
în munca antrenorilor și aso
ciațiilor sportive în vederea 
creșterii și promovării cu în
credere a cadrelor tinere.

Biroul federal a hotărît 
pentru înlăturarea acestei si
tuații ca fiecare echipă de 
volei din categoria A să aibă 
și o echipă de juniori, care 
să participe la campionatul de 
volei pentru juniori. Asocia
țiilor sportive care nu înfiin
țează echipe de juniori, echipe 
care să crească noi și noi ta
lente, li se va aplica ca 
sancțiune eliminarea din cate
goria A a echipei de volei.

Pentru a controla pregătirea 
echipelor de juniori, colegiul 
central al Federației Romîne 
de volei va urmări pe teren, 
în special cu ocazia meciuri
lor, nivelul tehnic sportiv el 
acestor echipe dînd apoi în
drumările necesare.

Considerăm juste lipsurile 
arătate în articolul publicat 
în „Scânteia tineretului" și 
printr-o serie de măsuri ce 
au fost deja luate sperăm că 
în scurt timp vom înlătura 
deficiențele semnalate".

Secretar general 
L SACEANU

AZI LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA" 
PREMIERA 

noului film romînesc

SETEA
O producție cinemascop a Studioului 

cinematografic „București"

cu:
GEORGE CALBQREANU, COLEA RAUTU, ILARION 
CIOBANU, FLAVIA BUREF, JULES CAZABAN 
SANDU STICLARU, MIRCEA BALABAN, ION BESOIU 
ȘTEFAN CIUBOTARAȘU. TOMA DIMITRIU, VIRGII 
PLATON, VASILE TOMAZIAN, ELIZA PETRACHESCU 
Scenariu) : TITUS POPOV1CI Regia : MIRCEA DRAGAN 
Imaginea: AUREL SAMSON, ALEXANDRU ROȘIANU 
Muzica: THEODOR GRIGORIU, Decoruri și costume: 

arh. LIVIU POPA
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Laiireațlai Premiului international 
Lenin pe anul I960 declară:

FIDEL CASTRO: „0 cinste extraordinar de mare 
pentru întregul nostru popor6

FIDEL CASTRO, primul 
ministru al Cubei, a de
clarat corespondentului a- 
genției TASS : „Consider că 
Premiul Internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii 
intre popoare“, care mi-a 
fost acordat, nu este o re
compensă personală, ci o 
cinste extraordinar de mare 
pentru întregul nostru 
popor care a luptat cu fer
mitate și hotărîre împotri
va agresiunii imperialiste, 
împotriva exploatării, pen
tru suveranitate națională 
și pace.

Trebuie să subliniez că 
succesele obținute de po
porul nostru pînă acum 
n-ar fi fost posibile fără 
marea solidaritate pe care 
au manifestat-o față de noi 
toate popoarele lumii, în
deosebi popoarele țărilor

socialiste care au rupt lan
țurile exploatării omului 
de către om.

Decernarea Premiului 
Lenin pentru pace ne-a e- 
moționat profund pe toți. 
Făgăduim că vom lupta și 
în viitor neobosiți împotri
va imperialismului, împo
triva colonialismului, îm
potriva exploatării și răz
boiului, pentru pace. Vom 
face totul pentru a fi 
demni de acest premiu ce 
poartă numele marelui Le- 
nin. care a luptat cu atita 
forță pentru eliberarea o- 
mului, pentru pace".

Fidel Castro a spus, de 
asemenea, că va fi bucuros 
să folosească prilejul oferit 
de acordarea Premiului In
ternațional Lenin pentru a 
vizita Moscova.

SEKU TURE: „Această înaltă distincție constituie 
o aprobare a caracterului și sensului luptei 

pentru progres și solidaritate in Africa46
Ziarul „Pravda** din 3 

mai publică declarația fă
cută de SEKU TURE, lau
reat al Premiului Inter
național Lenin. El subli
niază că decernîndu-i-se 
acest premiu au fost recu
noscute implicit meritele 
deosebite ale revoluției 
guineeze. Pentru noi — a 
continuat Seku Ture — 
această distincție are o im

portanță și mai mare în- 
trucît noi nu sîntem co
muniști și Partidul demo
crat din Guineea nu este 
un partid comunist. A- 
ceastă înaltă distincție — 
subliniază președintele — 
constituie o aprobare a ca
racterului și sensului luptei 
duse de noi pentru pro
gres și solidaritate în Afri
ca și în lumea întreagă.

RAMEȘVARI NEHRU: Sarcina tuturor 
oamenilor este menținerea păcii

RAMEȘVARI NEHRU, 
care este de asemenea 
laureată a premiului Inter
național Lenin, a subli
niat în convorbirea cu un 
corespondent al agenției 
TASS că toate popoarele 
trebuie să depună eforturi 
pentru menținerea păcii. 
Aceasta este sarcina tutu
ror oamenilor, independent 
de convingerile lor poli

tice. Dacă fiecare om va 
deveni iubitor de pace, a- 
tunci întreaga națiune va 
fi și ea iubitoare de pace.

Rameșvari Nehru a spus 
în continuare că, este ne
cesar să se acorde liber
tate și independență de
plină tuturor popoarelor 
care se mai găsesc încă 
sub dominația colonială.

ANTOINE TAREI: 0 recunoaștere a meritelor 
tuturor luptătorilor pentru pace și independența 
popoarelor din Liban și din toate țările arabe

ANTOINE TABET, a de
clarat unui corespondent al 
agenției TASS: Consider 
această înaltă distincție 
care mi s-a acordat ca 
fiind, înainte de toate, o 
recunoaștere pe plan in
ternațional al meritelor tu
turor luptătorilor pentru 
pacea și independența po
poarelor din Liban și din 
toate țările arabe, a tutu
ror acelora care au luptat 
și luptă pentru libertatea 
și independența patriei lor, 
pentru evacuarea armate
lor străine de pe pămîn- 
tul patriei, împotriva pac
telor militare și îndeosebi 
împotriva pactului de Ia

Bagdad și a doctrinei Ei
senhower care reprezintă o 
mare primejdie pentru in
dependența și pacea po
poarelor arabe. Consider 
această înaltă distincție ca 
fiind o sărbătoare pentru 
toți acei care muncesc în 
numele dezvoltării și con
solidării relațiilor priete
nești, politice și culturale 
intre toate popoarele și în 
primul rînd între po
poarele noastre arabe și 
lagărul socialist, în frun
tea căruia se află marea 
Uniune Sovietică, deoarece 
aceste relații contribuie Ia 
cauza păcii și Ia progresul 
omenirii.

WILLIAM MOROW: Premiul ne Însuflețește 
la lupta continua pentru pace

Scopul nostru, a spus 
WILLIAM MOROW, în 
declarația făcută corespon
dentului din Canberra al 
agenției TASS, este de a 
mobiliza întreaga opinie 
publică australiană împo
triva pregătirii unui nou 
război mondial, pentru de
zarmarea generală și to
tală, pace și prietenie în
tre popoare. Am în pre

zent 73 de ani, dar sînt 
plin de forțe și energie. 
Premiul Internațional Le- 
nin ne însuflețește pe mine 
și pe toți prietenii mei la 
luptă continuă pentru 
pace. Visul meu este să 
trăiesc pînă cînd pe pă- 
mînt vor fi instaurate pa
cea și prosperitatea gene
rală.

Dezvoltarea relațiilor comerciale 
soviefo-braziliene

MOSCOVA 3 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 3 mai 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a primit pe conducă
torul delegației comerciale 
speciale braziliene Paulo Leao 
De Moura, cu rangul de mi- 
•aistru.

Conducătorul delegației co
merciale braziliene a trans
mis lui Nikita Hrușciov un 
mesaj personal de salut din 
partea președintelui Statelor 
Unite ale Braziliei, Janio 
Quadros.

Nikita Hrușciov, a declarat 
că îi urează lui Paulo Leao 
De Moura succese în îndepli
nirea misiunii sale deoarece 
împărtășește întrutotul con
vingerea că comerțul sovieto- 
brazilian trebuie să ajungă la 
un nivel înalt. El a adăugat 
pă pentru atingerea acestui

țel și pentru îmbunătățirea re
lațiilor generale între cele 
două țări ar trebui restabilite 
relațiile diplomatice dintre 
Uniunea Sovietică și Brazilia 
deoarece restabilirea lor ar 
constitui incontestabil un sti-
mulent important pentru lăr
girea comerțului <

PARIS. Organizatorii celei 
de-a 24-a expoziții de aviație 
de la Paris, l-au invitat pe 
maiorul I. A. Gagarin, primul 
cosmonaut din lume să vizi
teze această expoziție care se 
va deschide la 27 mai.

OSLO — La Oslo și-a în
ceput lucrările conferința 
internațională pentru preîn
tâmpinarea râspindirii armei 
nucleare.

iK
Cu prilejul zilei de 1 Mai

Milioane de oameni ai muncii 
din America Latină au demonstrat 

în apărarea revoluției cubane
BUENOS AIRES 3 (Ager

pres). — TASS transmite : Mi
lioane de oameni ai muncii 
din America Latină au sărbă
torit ziua de 1 Mai sub semnul 
întăririi solidarității cu Cuba 
revoluționară.

La 1 Mai la Buenos Aires 
și în alte orașe din ARGEN
TINA au avut loc mitinguri 
ale oamenilor muncii organi
zate de partide politice, de sin
dicate și de alte organizații. 
Mitingurile s-au desfășurat 
sub lozincile sprijinirii revolu
ției cubane și apărării Cubei 
împotriva încercărilor impe
rialiștilor de a-și restabili do
minația în această țară.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
la Sari Jose, capitala statului 
COSTA RICA, a avut loc o 
mare demonstrație la care au 
luat parte mii de oameni. De
monstrația s-a desfășurat sub 
lozincile : Să apărăm revoluția 
cubană, să se stabilească rela
ții comerciale cu țările socia
liste, să fie respectate dreptu
rile democratice și să se în
făptuiască reforma agrară.

Zeci de mii de oameni ai 
muncii și țărani ecuadorieni 
au luat parte la demonstrațiile 
de 1 Mai, care au avut loc în

capitala țării, Quito, și la 
Guayaquil, al doilea oraș ca 
mărime din ECUADOR.

Demonstrațiile s-au desfă
șurat sub lozincile: Jos mîinile 
de pe Cuba, să se înfăptuiască 
reforma agrară, să fie îmbu
nătățite condițiile de muncă și 
să fie construite școli mai bune 
și mai multe.

Chiar în acele țări, in care 
bîntuie încă dictatura sînge
roasă proletariatul s-a dovedit 
a fi în avangarda luptei pen
tru eliberarea economică și 
politică deplină de sub impe
rialism.

Oamenii muncii din capi
tala SALVADORULUI — ora
șul San Salvador — care au 
organizat demonstrația în 
parcul. „Libertad** purtau pa
nouri cu inscripțiile: „Jos 
mîinile de pe Cuba I", „Tră
iască revoluția cubană !“, „Jos 
imperialismul yankeu „Re-

voluția cubană este revoluția 
tuturor popoarelor din Ameri
ca Latină**.

în ciuda represiunilor din 
partea dictaturii lui Ydigoras 
Fuentes, au avut loc demon
strații și în GUATEMALA. 
Grupuri de muncitori și stu
denți au purtat panouri care 
înfierau la stâlpul infamiei ac
țiunile trădătoare ale tiranu
lui Ydigoras împotriva Cubei 
și scandau lozinca „Cuba — 
da, yankeii — nu’*.

Demonstrații asemănătoare 
de solidaritate cu revoluția 
cubană au avut loc în PA
NAMA, HONDURAS, PORTO 
RICO.

La 1 Mai la Rio de Janeiro 
(BRAZILIA) a avut loc o de
monstrație și un miting la care 
au participat 10.000 de per
soane. Ele s-au desfășurat sub 
lozincile sprijinirii revoluției 
cubane.

--•--
Cine poartă 

răspunderea..
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Associated Press, după două 
zile de ședințe ale Comisiei se
natoriale a S.U.A. pentru Afa
cerile Externe, care a audiat 
mai mulți oameni de stat din 
S.U.A. în legătură cu rolul 
Statelor Unite în invazia 
eșuată din Cuba, președintele 
comisiei, senatorul William 
Fulbright, a declarat că toată 
această operațiune a fost o 
greșeală, răspunderea ei reve
nind Casei Albe, Ministerului 
de Război, Agenției Centrale 
de Investigații și Departamen
tului de Stat.

Fulbright a făcut această 
declarație reprezentanților pre
sei după ședința comisiei la 
care au fost audiați șefii 
Agenției Centrale de Investi
gații, inclusiv Allen Dulles și 
Richard Bissel.

întrebat dacă Dulles a recu
noscut că C.I.A. a comis o gre
șeală, Fulbright a răspuns în 
hohotele de rîs ale corespon
denților: „El 
operația n-a 
de succes**.

țÂOȘ ț Forțele patriotice aii primit ordin 
pentru încetarea operațiunilor militare

XIENG KUANG 3 (Agerpres). 
— Postul de radio „Vocea Laosu
lui" a transmis la 3 mai ordinul 
căpitanului Kong Le, comandantul 
trupelor guvernului regal, care 
cere trupelor concluse de el să 
înceteze orice operațiuni militare 
începînd din ziua de 3 mai, ora 
3 dimineafa (ora locală).

La propunerea comandamentu
lui trupelor regale, comandamen
tul suprem al forțelor armate Pa
te! Lao a ordonat de asemenea 
trupelor sale ca de la 3 mai, ora 
8 dimineafa, să înceteze operațiu
nile militare.

Căpitanul Kong Le a propus 
grupului Fumi Nosavan-Boun Oum 
să înceteze imediat operațiunile 
militare și să trimită la Na-Mon 
sau în oricare alt punct din acea
stă zonă reprezentanți pentru a 
discuta împreună cu delegațiile 
armatei regale și torțelor Patet 
Lao procedura încetării focului și 
stabilirii armistițiului.

Declarația
lui Suvanna Fumma

HANOI 3 (Agerpres). - La 
mai au fost înmînate lui3

N. I. Godunov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S, 
în R. D. Vietnam, și consulu
lui englez la Hanoi textele De
clarației lui Suvanna Fumma, 
primul ministru al guvernului 
legal al Laosului pentru a fi 
transmise miniștrilor Afaceri
lor Externe ai U.R.S.S. și Ma
rii Britanii.

In declarație sînt citate 
fapte care atestă năzuința 
consecventă a guvernului lao
țian spre rezolvarea proble
mei laoțiene pe cale pașnică, 
încetarea cît mai grabnică a 
focului și stabilirea armisti
țiului în țară și sînt scoase în

Ședința Consiliului de Miniștri 
al guvernului legal al Laosului

S-a hoîărît crearea unei noi capitale
în provincia Xieng Kuang

XIENG KUANG 3 (Ager
pres). — In provincia Xieng- 
Kuang a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al gu
vernului regal al Laosului.

Arestarea lui Chombe, Ka lonji și Ileo nu este altceva 
decit o lovitură dată de impe rialiștii americani aliaților lor 
belgieni. (Ziarele)

In bilciul marionetelor colonia1.sie

In cadrul ședinței Consiliu
lui de Miniștri a luat cuvîntul 
primul ministru, prințul Su
vanna Fumma, care a raportat 
miniștrilor despre rezultatele 
călătoriei sale prin țările din 
Asia și Europa. El a subliniat 
îndeosebi ajutorul dezinteresat 
și sprijinul acordat poporului 
laoțian de țările socialiste și 
în primul rînd de Uniunea 
Sovietică, China și R. D. 
Vietnam.

Informând 
radio „Vocea 
că la ședința 
Miniștri s-a 
creată o nouă 
Laosului în provincia Xieng- 
Kuang.

și

despre aceasta 
Laosului" arată 
Consiliului de 

hotărît să fie 
capitală a

evidență încercările grupului 
Fumi Nosavan — Boun-Oum 
de a zădărnici tratativele din
tre părțile interesate ale* Lao
sului.

Cu toate că Vientiane nu a 
răspuns la apelul guvernului 
legal cu privire la trimiterea 
delegaților săi la Na-Mon sau 
în orice alt punct situat între 
liniile înaintate ale celor două 
părți în regiunea Hin Hop, 
prințul Suvanna Fumma a or
donat trupelor guvernului re
gal și forțelor armate Neo Lao 
Haksat de a înceta operațiu
nile militare începînd de la 
3 mai 1961 pentru a „crea 
condiții favorabile în vederea 
unei întâlniri între părțile in
teresate în Laos și a obține 
încetarea reală a focului îna
inte de deschiderea conferin
ței internaționale, convocate 
pentru ziua de 12 mai**.

Concomitent, se spune în 
declarația lui Suvanna Fum
ma, cer ca trupele grupului 
din Savannaket să înceteze 
focul, să oprească toate acțiu
nile ofensive și bombarda
mentele, rămînînd pe pozițiile 
pe care le-au ocupat la data 
sus-menționată și să se abțină 
de la continuarea oricăror o- 
perațiuni. în caz contrar, ele 
vor pune trupele guvernului 
regal și trupele Neo Lao Hak
sat în fața necesității de a în
cepe operațiuni militare în 
scop de apărare legitimă.

Sînt profund fericit să con
stat, declară Suvanna Fumma, 
că conducătorii multor țări pe 
care le-am vizitat în cursul 
recentei mele călătorii împăr
tășesc întrutotul punctul de 
vedere al guvernului meu și 
aprobă politica de pace, neu
tralitate, independență și uni
tate națională.

Efementele ultra colonialiste 
își continuă

în Algeria
3 (Agerpres). - Deși 
aproape două săptă- 
la dezlănțuirea pu-

militaro-fascist de la

activitatea 
și Franca

a recunoscut că 
fost încununată

★

(Agerpres). — 
Well",

HAMBURG 3
Ziarul vesf-german „Die 
care apare la Hamburg, scrie în 
articolul său de fond din 2 mai 
că „S.U.A. pregătesc împotriva 
Cubei o nouă agresiune care de 
data aceasta va fi efectuată nemij
locit de forțele armate america
ne".

-----e-----

Conducătorul 
mercenarilor 
imperialiștilor 

capturat in Cuba
HAVANA 3 (Agerpres). 

Postul de radio Havana a 
nunțat la 3 mai capturarea de 
către trupele revoluționare cu
bane a căpitanului Manuel Ar
time, conducătorul bandelor 
mercenare care au participat 
la încercarea de invazie a Cu
bei. Potrivit relatărilor radiou
lui cuban, Artime se afla as
cuns, împreună cu uiți 13 con
trarevoluționari, în mlaștinile 
din regiunea Zapata unde aș
tepta un mijloc pentru a fugi 
în Statele Unite. Asupra Iul 
Artime au fost găsite impor
tante sume de bani care ur
mau să servească pentru plata 
mercenarilor.

a-

angola : LUpta împotriva colonialiștilor 
ia amploare

• Trupele angoleze au eliberat o regiune de aproape 500 km 
adîncime pe un front de 350 km • Sosesc neîntrerupt trupe 

ale colonialiștilor portughezi
TUNIS 3 (Agerpres). —După 

cum transmite agenția France 
Presse, Jose Gilmore, preșe
dintele partidului „Uniunea 
populațiilor din Angola", a de
clarat la 2 mai, la o conferin
ță de presă organizată la Tu
nis, că trupele angoleze care 
luptă împotriva colonialiștilor 
portughezi au declanșat ope
rații pe întreg ansamblul te
ritoriului țării și că în prezent 
ele au eliberat o regiune de 
aproape 500 km. adîncime pe 
un front de 350 km. în această 
regiune — a precizat Gilmore 
— unitățile portugheze sînt 
încercuite și nu pot fi aprovi
zionate decit pe calea aerului. 
„Lupta noastră — a adăugat 
el — departe de a slăbi se in
tensifică tot mai mult“.

Jose Gilmore a subliniat, 
de asemenea, că încă de pe 
acum se ia în considerație

crearea unui guvern provizo
riu angolez.

LUANDA 3 (Agerpres). — 
în ciuda sosirii neîntrerupte 
de trupe portugheze în Ango
la, colonialiștii sînt nevoiți să 
recunoască înrăutățirea situa
ției lor în această colonie. în 
apropiere de Carmona (Ango
la de nord) forțele patriotice 
au ucis 20 de membri ai unei 
unități portugheze. în prezent 
— transmite agenția France 
Presse — avioane portugheze 
parașutează arme și alimente 
unităților aflate în încercuire.

Potrivit relatărilor aceleiași 
agenții, la 2 mai, de pe bor
dul pachebotului portughez 
„Niassa** au fost debarcați 
1.000 de soldați portughezi.

în același timp poliția por
tugheză a efectuat percheziții 
în cartierele indigene din ora
șele Mavolo și Zombo unde au 
fost găsite uniforme ale „U- 
niunii populațiilor din Ango
la" organizația politică care 
conduce lupta pentru elibera
rea țării. în cartierele indige
ne din Luanda s-au produs 
noi incidente, poliția operînd 
numeroase arestări.

Dezvelirea monumentului 
lui P. Lumumba la Stanleyville

Pe scurt
Peste 60 de cunoscuți oa

meni de știință din 15 țări ale 
Europei, Americii, Asiei, Aus
traliei participă la conferința 
de la Oslo.

GENEVA. - La 1 Mai, la 
Palatul Națiunilor au început 
lucrările Comisiei O.N.U. de 
drept internațional. Președin

te al comisiei a fost ales 
prof. G. I. Tunkiri, reprezen
tantul U.R.S.S.

NEW YORK. La New York 
a avut loc festivitatea înmînă- 
rii premiului anual al revistei 
„Dance Magazine", lui Igor 
Moiseev, conducătorul An
samblului de stat de dansuri 
populare din U.R.S.S., care se 
află acum intr-un turneu în 
S.U.A.

STANLEYVILLE 3 (Ager
pres). — La 1 Mai, la Stan
leyville, capitala temporară a 
Republicii Congo, Pauline Lu
mumba, văduva eroului na
țional al Congoului, și Antoine 
Gizenga, șeful guvernului le

gal congolez, au dezvelit in 
prezența a mii de locuitori ai 
orașului monumentul lui Pa
trice Lumumba.

In timpul ceremoniei dez
velirii monumentului au fost 
trase salve de salut.

Demonstrații studențești 
în Teheran

In orașul italian Modena a avut loc de curind o demon strație la care au participat sute de tineri, elevi și studenți. Ei 
ou cerut să fie înfăptuită o reformă școlară, să fie scoși din învățămint profesorii retrograzi, sa li se creeze condiții pentru 

a putea studia.

TEHERAN 3 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, în seara zilei 
de 2 mai, 13.000 de profesori 
și învățători din Iran au de
clarat grevă generală în semn 
de protest împotriva reprimă
rii bestiale de către poliție a 
demonstrației organizate de 
4.000 de profesori din Tehe
ran, în fața clădirii parlamen
tului, în sprijinul cererilor lor 
de mărire a salariilor.

Corespondentul din Tehe
ran al agenției Associated 
Press relatează că cei 4.000 de 
profesori participanți la o 
demonstrație pașnică au fost 
atacați de poliție, care a des
chis focul. Mai multe persoane 
au fost rănite, iar după cîte- 
va ore, profesorul Abulhassan 
Khan Aii, în vîrstă de 27 de 
ani, a încetat din viață în 
urma rănilor primite. Nu
meroși participanți la această

manifestație au fost arestați, 
iar alții bătuți.

TEHERAN 3 (Agerpres). — 
Peste 30.000 de studenți și 
membri ai corpului didactic 
au demonstrat la 3 mai la Te
heran împotriva terorii dez
lănțuite de autorități.

Demonstranții urmau sicriul 
cu corpul neînsuflețit al învă
țătorului Abulhassan Khan 
Aii, ucis de poliție în cursul 
demonstrațiilor care au avut 
loc marți la Teheran în spri
jinul revendicărilor corpului 
didactic de mărire a salariilor. 
Demonstrația de marți a fost 
însoțită de o mare grevă a 
membrilor corpului didactic 
din școlile primare și secun
dare din întregul Iran,

Demonstranții au cerut pe
depsirea aspră a celor vino
vați de reprimarea sîngeroasă 
a demonstrației de marți și 
demisia ministrului învăță
mântului.

Toate școlile din Teheran 
au fost închise la 3 mai.

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" Tel. 17,60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii".

PARIS 
au trecut 
mini de 
ciului 
Alger, profitând de încetineala
cu care se desfășoară acțiunile 
de urmărire a celor vinovați, 
elementele ultracolonialiste își 
continuă activitatea, străduin- 
du-se să mențină o atmosferă 
de confuzie și să intimideze o- 
pinia publică. La Alger cercu
rile ultracolonialiste au încer
cat din nou să organizeze ma
nifestații fasciste în favoarea 
„Algeriei franceze".

La Paris au fost puse în cir
culație manifeste, care se pre
supune că provin din partea 
organizației „armata secretă* 
condusă de ultracolonialiștâ, 
in care membrii autorități
lor republicane 
nințați cu 
lua măsuri împotriva partici- 
panților la recenta rebeliune 
din Algeria.

Căutând să demonstreze că 
autoritățile franceze ar face 
tot ceea ce depinde de ele, mi
nistrul pentru problemele Al
geriei, Joxe, a declarat la o 
conferință de presă că „au fost 
luate toate măsurile pentru a

sînt ame- 
moartea dacă vor

prinde pe generalii și coloneii 
care au reușit să fugă** și că 
„trebuie luate cu cea mai mare 
rapiditate măsuri pentru prin
derea celor vinovați". El a lă
sat să se înțeleagă că „proce
sul se va termina repede, de
oarece urmările crizei algerie
ne nu trebuie să agite opinia 
publică".

In cu vin tarea sa, Joxe a re
fuzat să dea amănunte în ce 
privește afirmațiile unor ziare 
franceze în legătură cu ames
tecul Agenției Centrale de 
Investigații din S.U.A. în pu
ciul de la Alger și la rolul ju
cat de agenții secreți ameri
cani în sprijinirea generalilor
FtrOd-..

Criticind încetineala cu care 
acționează autoritățile franceze 
pentru arestarea și pedepsirea 
celor vinovați de organizarea 
și dezlănțuirea puciului fas
cist de la Alger, săptămînalul 
francez „France Observateur" 
scrie că „De Gaulle a evitat cu 
orice preț să se sprijine pe po
por și să facă imediat pace în 
Algeria. El s-a străduit, dim
potrivă, să continue războiul, 
sprijinindu-se pe oameni ca 
Salan, Challe și alții".

Deziluzie la Cap Canaveral
CAP CANAVERAL 3 (Ager

pres). — La 2 mai la Cap Ca
naveral urma să aibă loc lan
sarea unei rachete „Redstone" 
avînd la bord un om, pe căpi
tanul Allan Shepard. Racheta 
trebuia să efectueze un zbor 
vertical pînă la altitudinea de 
185 km, iar după 15 minute

urma să cadă deasupra unei 
regiuni din oceanul Atlantic, 
de unde să fie recuperat a- 
viatorul. Spre deziluzia celor 
aproape 450 de ziariști pre
zenți la fața locului lansarea 
a fost însă amînată „din cauza 
condițiilor atmosferice nefa
vorabile".

Pro coșul crim in alu lu i
hiflerist Eichmann

IERUSALIM 3 (Agerpres). - 
Procesul criminalului de răz
boi nazist Adolf Eichmann a 
continuat miercuri cu audie
rea martorilor acuzării. Au 
fost evocate noi crime mons
truoase ale naziștilor, precum 
și rezistența eroică din ghet- 
toul Varșoviei și din alte ghet- 
touri și lagăre de exterminare. 
Martora Zwia Lubotkin-Zu- 
chermann, a subliniat că ideea 
rezistenței împotriva călăilor 
naziști a apărut în ghettoul 
Varșoviei atunci cînd o imensă 
speranță s-a născut datorită 
ofensivei Armatei Sovietice. 
Martorii și-au exprimat tot
odată recunoștința pentru fap
tul că au fost eliberați din 
ghiarele fiarei naziste de către 
glorioasa Armată Sovietică.

Tribunalul a hotărît să cea
ră autorităților din Germania 
occidentală să culeagă mărtu
rii în legătură cu rolul jucat 
de Eichmann în exterminarea 
a milioane de oameni de la 
criminalii de război naziști 
Alfred Six, Max Merten și 
Hermann Krumey, care dacă 
ar veni pe teritoriul izraelian 
ar risca să fie arestați pentru 
crime de război. Primii doi 
trăiesc nestingheriți în Germa
nia occidentală, iar cel de-al 
3-lea a fost arestat cu puțin 
înainte de începerea procesului 
Eichmann.

Observatorii prezenți la pro
ces au remarcat faptul că în

timp ce numele unor crimi
nali naziști de mai mică im
portanță au fost pronunțate, 
s-a evitat cu strășnicie pro
nunțarea numelui lui Globke, 
secretarul de stat al lui Ade
nauer, unul din principalii 
responsabili pentru extermi
narea populației evreiești. 
„Colegul lui Globke, Stuckart, 
din Ministerul de Interne hit- 
lerist, a declarat observatorul 
Republicii Democrate Germa
ne la proces, prof. Kaul, a 
fost deja amintit la proces. 
De ce atunci se evită numele 
lui Globke ?“. Servatius a de
clarat în cursul ședinței de 
marți a procesului că Max 
Merten, care a fost condamnat 
în Grecia pentru crime de 
război și ulterior eliberat, ar 
putea depune mărturie dove
dind că Eichmann nu putea 
să ia vreo hotărîre' în dome
niul exterminării evreilor fără 
aprobarea organului superior. 
Or, a subliniat prof. Kaul, 
„Organul superior"* era,' după 
cum nu o dată a decla
rat Merten, consilierul mi
nisterului hitlerist de in
terne Globke cu care Eich
mann a avut numeroase 
convorbiri telefonice în pre
zența lui Merten. Prof. Kaul 
a prezentat totodată reprezen
tanților presei scrisori și foto
copii după documente care 
dovedesc rolul jucat de Glob
ke în acțiunea de exterminare 
a evreilor.
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