
tn întimpinarea
Zilei de 1 Mai

Produse peste plan 
și de bună calitate
Din uzine, din schelele pe- 

troliere, de pe șantierele de 
construcții sosesc noi vești 
despre avîntul cu care oame- 
nii muncii se întrec în cinstea 
zilei de 1 Mai, pentru spo
rirea continuă a producției și 
îmbunătățirea calității produ
selor.

Experiența dobîndită în uti
lizarea mai productivă a ca
pacității furnalelor a permis 
siderurgiștilor de la Calan să 
elaboreze luna aceasta, în me
die, zilnic cîte 15 tone de fon
tă peste prevederile planului.

La rîndul lor, muncitorii de 
la bateriile de prelucrare a 
cărbunelui au trimis cocseriei 
de la Hunedoara în cursul lu
nii aprilie cu 315 tone de se- 
micocs mai mult decît aveau 
planificat. In același timp, 
turnătorii au dat peste plan 
200 de tone de lingotiere pen
tru oțelării.

Folosind forajul cu turbina, 
metodă care asigură o viteză 
sporită la săparea sondelor, 
petroliștii din schela Liliești 
și-au depășit planul de pro
ducție în primul trimestru din 
acest an cu 36,4 la sută, situ- 
îndu-se în fruntea întrecerii 
sondorilor din regiunea Plo
iești.

In primele rînduri ale în
trecerii dintre colectivele de 
muncă din regiunea Cluj, se 
află minerii de la exploată
rile Șoricani, care, de la în
ceputul anului și pînă acum, 
au scos la suprafață peste plan 
mai mult de 1.200 tone de 
cărbune.

Traducînd în fapte angaja
mentul luat în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 
Mai, colectivul Fabricii de 
confecții din Brăila a econo
misit de la începutul anului și 
pînă acum țesături din care se 
pot confecționa în plus 500 de 
confecții diferite. Acesta este 
rezultatul folosirii judicioase 
a tiparelor de croire și înca
drarea lor rațională pe supra
fața țesăturilor.

(Agerpres)

Proletari 3in toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tinerelului

Muncitor
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Doi sudori, doi prieteni, doi fruntași în întrecere I (lordaconi Florian și Bodolan Constantin de 
la Uzinele de pompe și mașini agricole din București).
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Plecarea delegației 
C. C. al U. I. M.

la cel de-al XlV-lea
Congres al U.T.C.L.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Mos
cova, delegația C.C. al U.T.M. 
care va participa la cel de-al 
XlV-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist. De
legația este condusă de tov. Vir
gil Trofin, prim-secretar al Co
mitetului Central al U.T.M.

La aeroportul Băneasa delega
ția a fost condusă de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.M. Au fost 
de față I. K. Jegalin, Ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei.
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culturală 
a tineretuluiRĂSPUNS CONCRETCERINȚELOR PRODUCȚIEI
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nul acesta, la U- 
zinele „Electro
putere* din Cra
iova își desfășoa
ră activitatea 25 
de cursuri de ri
dicare a califi

cării profesionale. In ziua sta
bilită, în săli special amena
jate, sub îndrumarea celor 
mai buni ingineri, cursanții 
— marea majoritate a mun
citorilor — învață să stăpâ
nească mai bine procesul de 
producție, fac cunoștință cu 
caracteristicile noilor mașini, 
ultramoderne cu care va fi în
zestrată uzina, cu produsele 
noi care se vor simila.

Ceea ce te impresionează în 
mod deosebit, vizitind 
este numărul mare de 
care participă la 
cursuri. Ei audiază cu 
interes lecțiile care se predau, 
au o participare activă în ca
drul seminariilor, își rezolvă 
în mod conștiincios temele re
comandate de lectori spre 
studiu acasă.

De multă vreme, comitetul 
U.T.M. pe uzină, birourile 
U.T.M. de secție, desfășoară o

uzina, 
tineri 
aceste 
mult

intensă muncă politică pentru 
îndrumarea și încadrarea tu
turor tinerilor într-o formă de 
studiu organizat, pentru îmbo
gățirea cunoștințelor lor pro
fesionale. Problema ridicării 
continue a calificării tineretu
lui a fost adesea discutată în 
cadrul adunărilor 
.U.T.M. Pe baza unor 
calcule concrete, au 

fost arătate tineretu
lui avantajele pe 
care le au atunci 
cînd cunosc bine me
seria, cînd stăpînesc 
procedeele moderne 
de lucru.

Faptul că 
rii înscriși 
laritate la
tă că ele au fost bine or
ganizate. Intr-adevăr, cursu
rile funcționează pe schimburi 
— deci toți muncitorii au po
sibilitatea să le frecventeze — 
au fost organizate pe mese
rii, pe grade de calificare 
profesională. Dar nu numai 
atît. Cursurile sînt frecven
tate de toți tinerii deoarece 
lecțiile sînt interesante, bo
gate în conținut, îi ajută să

generale

rezolve problemele complexe 
pe care le ridică producția.

Discutam cu cîțiva ingineri 
din cadrul fabricii aparataj 
despre conținutul cursurilor.

— La noi — spunea ingine
rul Claudiu Mitruț, secretarul 
comitetului U.T.M., po secție 
— s-au întocmit tematicile

Conținutul cursurilor de pregătire 
profesională 

de la Uzinele „Electroputere* — 
Craiova

tine- 
vin cu 
cursuri

regu- 
deno-

după o largă consultare a șe
filor de echipă, a lectorilor 
care au predat în anul trecut, 
s-a ținut seama de propune
rile pe care le-au făcut mun
citorii și de neajunsurile care 
există in pregătirea unora. 
Temele propuse au fost dis
cutate cu conducerea secției, 
serviciul tehnic, inginerul șef 
al fabricii, comitetul sindica
tului și comitetul U.TAL și a- 
probate de organizația de 
partid. In acest fel, tematicile

corespund întrutotul cerințe
lor și exigențelor privind pre
gătirea profesională a munci
torilor. S-a observat, de exem
plu, că unii muncitori nu cu
nosc calcule de suprafețe șl 
corpuri plane. In tematica 
cursului pentru lăcătușii cu- 
categorii mai mici de înca

drare tarifară au fost 
prevăzute asemenea 
noțiunL Un capitol 
la care mulți munci
tori sînt deficitari 
este cel al cunoaște
rii toleranțelor și a- 
justajelor. De aceea, 
s-a vorbit cursanților 
despre toleranțe, des

pre Instrumentele de mă
sură ce trebuie folosite etc. 

In atelierul de galvanizare, 
muncitorii trebuie să stăpî- 
nească bine probleme de chi
mie, de electroliză. O mică 
greșeală o mică nepotrivi
re la : 
curent 
miere 
buie 
Tocmai 
bleme

reglarea densității de 
la băile de cad- 

și tratamentul tre- 
luat de la capăt 

despre aceste pro
se vorbește pe larg

în cursul organizat pentru 
galvanizatori și, deși cursul 
n-a început de prea multă 
vreme, roadele acestuia se văd 
încă de pe acum. Mulți ti
neri, printre care Maria Vîlcu, 
de la băile de cadmiere, Tra
ian Iliuță și alții reușesc nu 
numai să-și depășească sar
cinile de plan dar execută 
lucrări de cea mai bună ca
litate. Succesele obținute de 
atelier (reducerea timpilor de 
lucru, creșterea productivită
ții muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor) se datoresc 
faptului că toți muncitorii din 
atelier sînt elevi ai cursului 
de ridicare a calificării profe
sionale, pe care-1 frecventează 
cu regularitate, că lecțiile ex
puse sînt interesante, bazate 
pe exemple din munca de fie
care zi, că ele completează 
cunoștințele pe care le au ti
nerii în meseria în care lu
crează.

Un alt interlocutor al nos
tru a fost inginerul Ilie Vîl-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Munca operativă,
de calitate

Sînt zile bune de lucru, aș
teptate de atîta timp. Bă
răganul, în partea asta 

dintre Faunei și Brăila, este do
minat de mișcarea grăbită a 
tractoarelor, a oamenilor, a că
ruțelor cu saci. Străbătînd dru
murile în stînga și-a dreapta — 
aceeași efervescență. Dar dru
mul nostru se oprește la Tichi- 
lești, în raionul Brăila. Sînt aci 
două gospodării colective. O să 
ne oprim la una din ele. G.A.C. 
„7 Noiembrie". Peste 1300 de 
ha. Un crîmpei din uriașa întin
dere ce se desfășoară în jurul 
nostru din zare în zare.

In biroul mic, șapte bărbați 
s-au adunat să hotărască lucră
rile de astăzi, în legătură cu 
desfășurarea campaniei.

r— Vasăzică, rămîne stabilit î 

2 tractoare la semănat ovăz, 
unul la semănat floarea-soare- 
lui, 2 la pregătit terenul pen
tru floarea soarelui, 2 la pregă
tit terenul pentru porumb. Azi 
terminăm epoca I-a. Cei de la 
grădină lucrează la repicat. Azi 
începem și tăiatul la vie.

Scurt, precis, sînt stabilite 
toate celelalte treburi. Oamenii, 
atelajele, tractoarele sînt de pe 
acum în cîmp.

Dincolo de șosea, 2 tractoare 
însămînțează ovăz. Două tractoa
re înseamnă și doi tractoriști. Și 
mai înseamnă 4 dintre colecti
viștii pricepuți Ia semănat. A 
mai venit să-i ajute și brigadie
rul Nicolae Băjan. Unul dintre 
tractoriști este Gheorche Canciu 
— un băiat de 23 de ani. Este 
și cel mai tînăr și cel mai bun 
dintre tractoriștii brigăzii Ini 
Tănase Drăgan. „Dacă îl pui să 
tragă o brazdă de aici și pînă 
la Chiscani — spune Drăgan —

apoi să știi că o face dreaptă 
nu jucărie. Parcă ar fi întinsă 
o sfoară".

De altfel Canciu a și fost a- 
les să lucreze pe terenul de pe 
care gospodăria vrea să obțină 
5000 kg porumb boabe la ha. 
Canciu și Burcuță. Burcuță este 
și el un tractorist bun. Are 24 
de ani. Dar e priceput în me
serie. Acum băieții lucrează. 
Canciu seamănă și Burcuță gră- 
pează. „Ne-am făcut noi un plan

In campania 
agricolă 

de primăvară

cum să lucrăm mai repede și 
mai bine ca ti nu sufere re
colta din cauza întîrzieriL Fie
care din noi lucrează zilele as
tea și noaptea. N-o să luăm 
noi „Ariciul". Poate steagul de 
fruntași!"

Ariciul este un panou sub for
mă de arici pe care acrie : „Nu 
plec de aici pînă nu se îndreap
tă lucrurile" și pe care condu
cerea S.M.T. „1 Mai" Brăila îl 
înmînează „festiv" într-o ședin
ță de analiză celor care în de
cada respectivă au lucrat mai 
prost.

Semănătorile au cutreierat de 
acum o bucată bună de tarla. 
A trecut de ora prînzulut Bri
gadierul Băjan ar pleca la 
masă, dar n-are timp. Femeia 
care a adus mîncarea pentru 
tractoriști i-a dat și lui un po
lonie de mîncarc. Acum omul 
stă nițel să se odihnească după 
atita alergătură.

INGINERUL E PE CIM?"

I

— Ce faci tovarășe brigadier? 
Vocea subțire, venită ca din 

senin e a inginerei.
— Mă gîndeam...
— Hai mai bine să vedem ce-i 

cu floarea-6oarelui.
— Hai.
Și pleacă.
Inginera Mirela Ogrezeanu 

este în a zecea zi de lucru la 
gospodăria colectivă. A venit de 
la Brăila. Acolo lucra Ia sfatul 
popular al raionului. Cam a 
venit aici, s*a și apucat de lu
cru. A văzut, do pildă, că lu
crările pentru lotul de „5000" 
n-au fost bine făcute, n-a fost 
întreținut curat de buruieni te
renul. Nu era nici bine îngră
șat. Inginera s-a ocupat imediat 
de treburile astea.

Toți așteaptă începutul însă- 
mînțării porumbului ca pe un 
eveniment. Și brigadierii, și 
tractoriștii, și inginera, toți. în- 
sămînțatul porumbului este pen
tru ei foarte important. Mai a- 
les oamenii sînt nerăbdători să-l 
însămințexe pe cel pentru 5000 
kg. E o mindrie a lor. Aici or 
să-și dovedească măiestria și 
tractoriștii, și brigadierii, și oa
menii de pe semănători.

Ziua trece; s-a lucrat din 
plin. Se face seară și brigadie
rii vin la sediu la ședința ope
rativă.

Ședința operativă este ca un 
fel de ședință de comandament. 
Vin aici și șeful brigăzii de 
tractoare, și inginera, și președin
tele, și secretarul organizației de 
partid și a mai venit astă seară 
și organizatorul 
SALT. Oamenii 
nil mesei.

Președintele 
diezii răspund. Punct cu 
se constată că tot ce 
realizat astăzi s-a realizat, 
îniâmînțat și ovăzul, și floarea- 
soarelui, și măzărichea. S-a pre
gătit terenul pentru porumb, s-a 
lucrat bine și la repicatul răsa
durilor.

— Pentru mîine, tovarăși bri
gadierii.

Și jumătate de oră de acum 
încolo se stabilește în amănun
țime desfășurarea lucrărilor de 
mîine. La urmă președintele este 
curios să știe părerea tovară
șului organizator de partid de 
la SALT. întrebarea este pusă 
cu oarecare înțeles.

— Co sfcețu. Ariciul.- o să 
vină la noi ?

— Nu cred... Ba poate ar fi 
carul să vorbim despre steagul 
de fruntași. Dar să nu ne gră
bim. Mai aveți de lucru. Și apoi, 
mai sînt și alții care ar vrea 
steagul.

Oamenii pleacă. Unii se în
torc pe cîmp. Noaptea, 4 trac
toare lucrează. Pe cîmp se miș
că luminițele tractoarelor care 
ară și se aude zumzetul lor în
depărtat și odihnitor.

de partid 
se așează

întreabă,

de la 
în ju-

briga- 
punct 

trebuia 
S-a

MIHAI CARANFIL

1

Baia Mare șiIn orașele ____ T_
Oradea, în centrele muncito
rești Borșa și Nădrag, ca și 
în alte localități din țară, au 
fost date în producție în pri
mele trei luni ale anului noi 
fabrici de pline și brutării.

In curînd va începe să pro
ducă noua fabrică din cadrul 
complexului de morărit și pa
nificație aflat în construcție 
la Constanța. Aceasta este 
una din cele mai moderne în
treprinderi a industriei de pa
nificație avînd o capacitate de 
80 de tone pe zi. La Iași se 
află într-un stadiu înaintat 
construcția unei fabrici care 
va pune zilnic la dispoziția 
populației cîte 30 de tone de 
pîine. Clădirea fabricii este 
terminată. O altă fabrică de 
pîine, cu o producție de 60 de 
tone pe zi, a început să se 
construiască la Ploiești. In alte 
localități cum sînt Hunedoara, 
Moinești și Slatina se amena
jează în prezent în cadrul fa
bricilor existente noi brutării 
sau secții de franzelărie. Se 
amenajează, de asemenea, 
brutării șl în numeroase sate. 
In regiunea Banat, de exem
plu, se lucrează la moderni
zarea și mărirea capacității de 
producție la cinci brutării să
tești.

Am mers la sediul 
gospodăriei colecti
ve. Paznicul ne-a 
spus: „A plecat din 
zori, pe cîmp". Unde 
să-l găsești pe întin
derea celor 1.200 de 
hectare ale colectivei 
și tocmai acum, în 
toi de campanie îl 
Am poposit la o bri
gadă de cîmp unde 
se semănau cartofi cu 
atelajele gospodăriei 
Brigadierul ne-a dat 
lămuriri: „A fost pe 
aici, a controlat adîn- 
cimea la care însă- 
mînfăm, ne-a dat cî- 
feva indicafii cu pri
vire la densitate și a 
plecat pe cîmp". La 
o brigadă viticolă, 
cîtiva băieți și

care tăiau la vie 
ne-au spus: „A fost 
pînă acum aici, dar... 
a plecat în altă par
te". Am trecut vadul 
unul pîrîu și l-am gă
sit lingă agregatul 
tînărului mecanizator 
Mihai Mihalcea care 
însămînfa ovăz. Pre
fira printre degete 
boabele aurii, făcînd 
o ultimă analiză... vi
zuală a calității lor, 
înainte de a fi băga
te sub brazdă.

Neobosit el este 
acolo unde colecti
viștii au mai multă 
nevoie de el, de 
cunoștințele sale. De 
la secția agricolă a 
Sfatului popular raio
nal Mizil a venit în

mijlocul colectiviștilor 
din Vadu-Săpat. Do
rința lui este aceea 
de a-i ajuta pe co
lectiviști s-3 realizeze 
ce și-eu propus : 
1.900 kg grîu, 3.000 
kg porumb boabe 
(60 ha pentru 5.000 
kg), 6.000 kg struguri 
la hectar. Intr-un cu- 
virrf, producții mari 
în toate sectoarele. 
Și bazele acestor 
producții se pun a- 

primăvara pe 
lată de ce fî- 

inginer Ion 
a fost așa greu

Fir sintetic

(Agerpres)

de tricotaje din țara 
realizează o gamă 
de produse, durabile

de la Săvinești a 
să fabrice un nou 

firul sintetic volu-

voluminos

Locuințe pentru Ducureșteni

în cadrul acțiunilor de muncă patriotică, tinerii comuna Tdlucești (regiunea
lucrat la amenajarea plajei lacului Brafeș, plantînd numeroși puiefi

Foto: M. CARANFIL

Uzina 
început 
produs: 
minos. El are un aspect ase
mănător cu cel al linii, fiind 
în același timp mai ușor și 
mai rezistent decît firele na
turale. Primele cantități au și 
fost livrate industriei textile.

Din firele sintetice volumi
noase de diverse tipuri, in
dustria 
noastră 
variată

și elegante : pulovere, jache
te, compleuri, îmbrăcăminte 
pentru copii etc. Pînă acum 
au fost omologate peste 200 
modele de produse din astfel 
de fire. întreprinderile „Tî- 
năra Gardă“-București. „Dra
pelul Roșu“-Sibiu, „Textila 
Roșie“-Brașov, precum și 
fabricile de tricotaje din Cluj 
și Oradea au și trimis comer
țului primul lot de 200.000 de 
tricotaje. Foto-text :

N. BARBU 
L CUCU

Acțiuni de muncă patriotică la Brăila
Luna muncii patriotice se 

desfășoară cu intensitate și în 
orașul Brăila. Dimineața sau 
după-amiaza, în bătaia razelor 
primăvăratice ale soarelui, nu
meroși cetățeni, printre care 
mulți tineri, participă la lu
crările care se fac 
tru înfrumusețarea 
In urmă cu cîteva 
exemplu, circa 1.000

aici pen- 
orașului. 

zile, de 
de tineri

de la Combinatul pentru in
dustrializarea lemnului, între
prinderea „Solomit", Uzina 
„Laminorul", D.R.N.C. etc. au 
lucrat pe șoseaua Viziru, la 
săparea gropilor pentru plan
tarea pomilor.

Sub îndrumarea comitetului 
orășenesc de partid, comitetul 
executiv al sfatului popular și 
comitetul orășenesc XJ.T.M.

inițiază acțiuni importante în 
scopul unei bune gospodăriri 
a orașului, al înfrumusețării 
lui. Se vor planta astfel în 
această primăvară mai mult 
de 20.000 arbori ornamentali 
și 30.000 trandafiri, iar 5.000 
de plopi piramidali vor da un 
aspect plăcut șoselei care duce 
la ChișcanL

B. M.

0 noua policlinică 
in orașul Balș

Zilele acestea a fost termi
nată construcția unei policli
nici în orașul Balș, regiunea 
Oltenia. înzestrată cu aparate 
medicale moderne și cu toate 
secțiile de specialitate, policli
nica va deservi oamenii mun
cii din satele raionului Balș. 
Unități asemănătoare sînt în 
construcție și în comunele 
Bălcești și Vinju Mare.

(Agerpres)

CONCURS
în sala „Victoria" 

din Hunedoara zilele 
trecute s-au întrecut 
cele mai bune bri
găzi artistice de agi
tație din raza orașului 
printre care și brigada 
artistică de agitafie a 
sectorului edil al 
I.C.S.H. Programul In-

(Agerpres)

In București continuă în- 
tr-un ritm intens construcția 
de locuințe. Cartierele Balta 
Albă, Giulești și B-dul 1 Mai 
sînt principalele obiective 
unde se construiesc cele mai 
multe blocuri în acest an. In 
cartierul Balta Albă se vor 
construi 3.105 apartamente cu
prinse în 33 blocuri cu 4 pînă 
la 12 etaje, în Giulești se vor 
mai ridica 21 de blocuri cu 
1.991 apartamente. Intre De
pozitul sanitar și Piața Chi
brit, pe B-dul 1 Mai, se vor

ARTISTIC
atractiv, 

de activi- 
producție,

teresant și 
strîns legat 
tatea de 
precum și interpreta
rea dată de artiștii 
noștri amatori au fost 
apreciate de specta
tori. Aurel 
Constantin
Grigore Dumitru sînt

Ciobea, 
Vornicu,

numai cîfiva dintre ar
tiștii amatori fruntași. 
La sfîrșitul concursu
lui brigada noastră de 
agitație de la sectorul 
edil al I.C.S.H. s-a 
clasat pe locul III.

POP VASILE
contabil

înălța 12 blocuri cu 1.173 a- 
partamente.

Printre noile blocuri termi
nate în primul trimestru amin
tim blocul cu 42 apartamente 
din zona Circului de stat, un 
bloc cu 80 apartamente în 
cartierul Pantelimon, blocul 
T2 cu 80 apartamente în car
tierul Balta Albă și blocul 7 
cu 97 apartamente din B-dul 
Dinicu Golescu.

In prezent se muncește la 
construirea celor 2.952 de a- 
partamente prevăzute a fi date 
în folosință în trimestrul al 
II-lea. In cinstea zilei de 
1 Mai vor fi terminate 231 din 
aceste apartamente. Cu acest 
prilej va fi gata blocul 20 
Giulești care cuprinde 38 
apartamente, blocul 4 cu 
apartamente de pe B-dul
nicu Golescu și blocul 4 cu 96 
apartamente din cartierul Gri- 
yița.

Spectacol al artiștilor 
amatori

Miercuri, 11 aprilie in sala 
cinematografului „Muncito
resc” din orașul Sigheț, colec
tivul dramatic al Băncii de 
Stat din Baia Mare a prezen
tat piesa in trei acte „Ecoul 
îndepărtat" de scriitorul ucrai
nean Sava Holovanivschi.

Cei peste 600 de spectatori 
care au asistat la spectacol au 
răsplătit cu ropote de aplauze 
măiestria artiștilor amatori.

EMILIA CHLMIUC 
elevă

din 
de
97

Di-

Sporirea numărului 
autobuzelor 

în regiunea Suceava

AURELIA POPESCU

Pentru transportul în co
mun, în principalele orașe din 
regiunea Suceava a fost asi
gurat un număr sporit de au
tobuze, iar în orașele Suceava, 
Botoșani, Cîmpulung și Vatra 
Domei au fost date în ex
ploatare și taximetre.

(Agerpres)
Pe HerXstrSu.
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FIECĂREI ACȚIUNIDEPLINA EFICACITATE

impor- 
educare 
a tine- 
antre-

n mijloc 
tont de 
comunistă 
rilor prin 
narea lor la citirea 
cu regularitate a 
unor lucrări valo

roase din literatura politică și 
beletristică — este și concursul 
„Iubiți cartea*4.

In desfășurarea concursului 
un loc important, îl ocupă și 
felul în care comisiile con
cursului îi ajută pe tineri în 
înțelegerea profundă a conți
nutului de idei al cărților 
citite.

Pe această temă am stai de 
vorbă cu cîțiva dintre mem
brii comisiei 
„Iubiți cartea" 
„Electromotor1*
ra. Ei ne-au vorbit despre me
todele folosite care și-au do
vedit eficiența în desfășurarea 
concursului din uzină.

Rara Constantin : O preo
cupate permanentă a comi
siei o constituie organiza
rea unor acțiuni menite să a- 
tragă la concurs pe toți tinerii 
care lucrează in uzină. A fost 
o vreme cînd înțelegeam aju
torul dat tinerilor care se pre
găteau pentru concurs numai 
prin prezentarea unor recen
zii. In aceste recenzii ne re
zumam la povestirea subiectu
lui fără a analiza complexita
tea caracterelor \ personajelor, 
fără a insista asupra mesajului 
de idei al cărții, condițiile so- 
cial-istorice in care a fost scri
să. Tinerii, dacă veneau, și 
veneau foarte puțini la aceste 
recenzii, nu rămâneau de- 
cit cu simpla narare a su
biectului, nefiind stimulați 
să mai citească și cartea. Tre-

buiau deci organizate
cu adevărat eficiente. Așa. s-au 
născut serile de discuții cu 
participanț.i la concurs pe te
ma unei cărți. Aceste seri, <- 
nunțate din vreme, aveau loc 
numai după ce toți tinerii ci
tiseră cartea. Pe baza unui re
ferat ținut de unul dintre ci
titori purtător al insignei 
„Prieten al cărții44 tinerii au 
discutat despre eroi, despre 
conținutul de idei, despre rea
lizarea artistică a eărții. In 
cadrul unor astfel de discuții

acțiuni

Tintea Ion — Ciad n» orpa- 
nizâ’n concursuri folosim îs 
completarea acțiunilor proiec
ții de diafi'.me pe tema res
pectivă. Aszfel la ultima seară 
„L mine seu - luceafărul poeziei

U.
Astfel 

montaj 
obținut 

• fiind

----

în
la

turneu
sate
artistice

Institutului
ale 

i pe- 
Galați

concursului 
de la Uzina 
din Timișoa-

De vorbă cju membrii comisiei concuriu'ui 
.Iubiri cartea* de ia Uzina .Electromotor* 

din Timișoara

am căutat să aflăm felul cum 
ii ajută pe tineri acțiunile or
ganizate de noi, greutățile pe 
care le intîmpină în lectură.

Pera Novacovici : De multă 
popularitate se bucură la noi 
și concursurile „Cine citește, 
răspunde". Iată cum procedăm: 
anunțăm din timp prin afișe, 
la stația de radioamplificare, 
prin discuțiile de la om la om 
etc. tema și data cînd vor ti
vea loc aceste acțiuni, dind 
posibilitatea tinerilor să se 
pregătească. Ultima temă a 
unei astfel de acțiuni, a fost 
„Chipul comunistului in iue- 
ratura noastră**. După citirea 
referatului și a exemplificări
lor a urmat concursul. Răs
punsurile s-au dat în scris. 
Fiecare întrebare conținea și 
trei soluții, concurența tre
buind s-o noteze pe cea con
siderată corectă. In timp ce 
tinerii dansau, juriul concursu-

românești** după prezentarea 
referatului am proiectat dia- 
filmul „Mihail Eminescu". 
Pentru cunoașterea poeziei 
contemporane organizăm con
cursuri de recitări. La un ast
fel de concurs ținut nu de 
mult pe tema „Luptele ceferiș
tilor și petroliștilor din ianua- 
rie-februarie 1933 in poezia 
noastră** tinerii muncitori Dră- 
goi Anghelina fi Florian Florea 
au recitat n^rsuri de Mihai Be
niuc, Marcel Breslașu și Ion 
Brad. La discuțiile finale mulți 
tineri — aa bobi na:oarea Va
leria Kojuk care a vorbit foar
te frumos și documentai des
pre opera maestrului Tudor 
Arghezi — au dovedit că orga
nizarea serilor de poezie i-a 
ajutat sâ indrăgească acest gen 
literar care avea mai puțini 
prieteni in uzina noastră.

Pentru ca tinerii sâ cunoa* 
că mai bine piesele de teatru

prevăzute in bibliografia con-
t j* mtahniTi cu or-
gczxar^ U.TA4. de la Teatrul 
de StjCZ, am invizat t* uzina 
nooKrâ tineri actori care au 
prtzenzez fieg'-nerze dsa piese 
de teatru dK dramaturgia 
noastră contemporană.

Rara Constantin : Aș vrea să 
sublzniez o altă metodă 
cu eficacitate la noi: 
țiile de la om Ic om. 
în atelierele bobinaj și 
din sectorul 20 *-au 
rezultate foarte bum
antrenați la concurs toți tine
rii din sector. Discutind cu 
tinerii care manifestau un in
teres mai slab pentru lectu
ră, membrii comisiei i-au aju
tat pe aceștia in alegerea pri
melor cărți din bibliografia 
concursului după nivelul de 
cultură al fiecăruia.

— Și stația de radioampiifi" 
care ne este de ur. real folos 
— intervine Ion Țintea. In ca
drul emisiunilor pentru tine
ret au fost invitați tineri și 
tinere care au vorbit 
șilor lor despre felul
se pregătesc pentru a deveni 
„Prieteni ai cărții". Purtătorii 
mai vechi ai insignei, ca boot- 
natoarea Fibia Dațiu, lâcâtn- 
șul Pavel Toth fi controlorul 
Pavel Skladcry. au vorbit la 
stație despre Pa vei Korcea- 
ghtn. Mitm Moț, Parei Vtesoc, 
Maree Cocor și aip eroi pe 
care i-o* ind^ăgit.

tror tinerilor
din urină te concursul „Iubiți 
cariear a trezit interesul pen
tru lectură, mulți dintre ei 
creindu-și bMioteci personale. 
Ca urmare a muncii comite
tului U.TM pe uzir.ă — secre

I

tovară 
in cart

tun

Foto i N. STELORIAN

< ii-

Un grup de tineri de la Rafinăria Teleajen în vizită la Muzeul din orașul Plo ești.

loca — numai 
tinerii au 
valoare de

tar Io\ 
intr-o săptâm'nă 
cumpărat cârfi 
3.2M lei.

Rara Constantin 
iere. aș vrea să precizez cd 
printr-o preocupare atentă in 
pregătirea tinerilor pe tot 
parcursul lecturii se asigură un 
nivel ridi discuțiilor finali 
la care s-au preze

sta 40 de tineri. Dm 
e tineri care lucrează 
peste 5OO tint purtă

tor: ai insignei ..Prieten al 
cărții**. Noi iasă tindem ea 
pină la sfirșitul anului toți ti
nerii din uzină sâ devină prie
teni ai cărții.

VIORICA GRIGORESCU

ra:

Oglindă a vieții din uzină

Formațiile 
studenților 
dagogic de 3 ani 
și-au propus să prezinte în 
zilele de duminică spectacole 
în satele și comunele regiu
nii. Astfel duminica trecută 
ei au fost oaspeți ai comune
lor însurăței, raionul Brăila 
și Bujor, unde au prezentat 
programe artistice legate de 
campania agricolă de primă
vară. Spectatorii au răsplătit 
cu aplauze poeziile și cînte- 
cele interpretate de studenți 
ca: Mihacîa Coman, Popa 
Ștefan, Anișoara Bolea, Lu- 
creția Runcan.

Studenții vor mai face de
plasări și în alte comune din 
cuprinsul regiunii. Brigada 
artistică de agitație a anului 
I filologie va prezenta pro
gramul „Vom face tot ce 
ne-a învățat Consfătuirea" 
axat pe problemele întăririi 

a

■ a clubul L'ziuelur 
. de tractoare <iiu 

Brașo\, cercul lite
rar al uzinei își 
sărbătorește a zecea 
aniversare și, în fa
ța publicului, se 

face bilanțul activității de pînă 
acum. Membrii cercului citesc a- 
poi din lucrările lor. Mulți din
tre spectatori își recunosc, îu 
paginile pe care le ascultă, mun
ca și străduința lor. De fapt mai 
toate lucrările care se citesc și 

discută la cerc, pornesc dc la 
fapte autentice, semnificative în 
viața uzinei, transpuse pe pian 
artistic de membrii cercului li
terar.

Schițele lui Alexandru Han- 
drea vorbesc îndeosebi despre e- 
levii care învață la școala pro
fesională a uzinei, despre mun
citorii fruntași și despre inova
tori. Strungarul Dinu Aurelian 
scrie despre oamenii din secția 
lui, despre rolul hotărîtor al co
lectivului în formarea conștiin
ței înaintate a tinerilor munci
tori. Inginerul Simion Săpunaru 
redă în portrete și reportaje 
scurte imagini din întrecerea so
cialistă și din viața seraliștilor.

După cum se vede, tematica 
lucrărilor cercului izvorăște din 
chiar munca și preocupările 
constructorilor de tractoare. Lu
cru de altfel firesc. Majoritatea 
membrilor cercului sînt tineri și 
sînt ' ‘ ‘
nosc 
nosc 
rășii 
nați 
tr-un cuvînt cunosc tot ceea ce 
frămîntă pe cei din jur. în plus, 
în sprijinul înțelegerii și oglin
dirii celor mai semnificative fap
te de viață, conducerea cercu
lui a trecut în planul de muncă 
numeroase acțiuni care să con
tribuie la ridicarea nivelului ar
tistic și ideologic al tinerilor. în 
acest scop, tema „Cum arată 
eroul pozitiv al zildor noastre" 
s-a bucurat de un interes deo
sebit. Pe marginea referatului 
prezentat au discutat numeroși 
tineri completîndu-1 cu nume 
concrete din uzină, comuniști și 
tovarăși de muncă mai vîrstnici, 
oameni al căror mod de viață 
și comportare la locul de mun
că sînt exemple în fața tuturor 
și sînt demne de urmat.

După această discuție membrii 
cercului au hotărît să scrie ma-

tcriale scurte, portrete, schițe și 
reportaje axate pe fapte sem
nificative din viața secțiilor de 
producție, care să fie publicate 
in paginile ziarului dc uzină 
„Tractorul". Mai tîrziu aceasta a 
devenit o sarcină generală a tu
turor membrilor cercului literar. 
Fiecare răspunde într-un fel de 
pregătirea unui colectiv de co
respondenți ai ziarului și-i ajută 
la redactarea materialelor. O 
dată la două săptămini cînd are 
loc ședința de lucru, se discu
tă, printre altele, și despre efi
ciența și uivelul artistic al ar
ticolelor și însemnărilor publi
cate.

Un alt aspect al ridicării ni
velului artistic și ideologic al 
membrilor cercului literar îl 
constituie prezentarea studiilor 
de teorie și critică literară — 
care apar în presa de specia-

însemnări 
despre activitatea 

cercului literar de la 
Uzinele de tractoare 

Brașov

eccnomieo-organizatorice 
gospodăriilor colective.

CORNELIU STOICA 
student — Institutul pedagogic 

de 3 ani Galați

Concursul
micilor artiști

Cu ciievo zile in urmă, în 
sala Teatrului de Stat din Ga
lați a acut loc faza regională 
a amcurxului cultural-sportio 
al pionierilor și școlarilor. La 
acest concurs s-au prezentat 
per.e 1^00 de pionieri și șco- 
lar: reprezenzir^ 10 formații 
de cor, 10 echipe de dansuri, 
4 formații teatrale, 4 brigăzi 
artistice de agitație, 2 orches
tre de muzică populară, soliști 
vocali și instrumentiști, dansa
tori și recitatori. Manifesta
țiile cultural-artistice din ca
drul acestei întreceri a pio
nierilor și școlarilor s-au bucu
rat de succes in rîndul specta
torilor. Au luat premiul I: co
rul Școlii de 8 ani nr. 10 din 
Brăila, echipa de dansuri a 
școlii de 8 ani din Năruja, bri
gada artistică de agitație a 
Școlii de 8 ani din Însurăței, 
formațiile de teatru ale Școlii 
de 8 ani din Independența și 
Școlii de 8 ani din Jariștea. Cele 
mai bune formații vor partici
pa ia faza pe țară a concursu
lui cultural-sportiv al pionieri
lor și școlarilor care se va des
fășura la București.

T. OANCEA

muncitori în uzină. Ei cu- 
6arcinile de producție, cu- 
entuziaemul cu care tova- 
lor de muncă sînt antre- 

în întrecerea socialistă, în-

litate. Membrii cercului își însu
șesc și pe această cale măiestria 
artistică, se apleacă stăruitor și 
asupra propriilor lor lucrări, a- 
jută apoi sub îndrumarea orga
nizației U.T.M. activitatea cultu
rală care se desfășoară la nive
lul secțiilor și al uzinei. Comi
tetul U.T.M. pe uzină, sub con
ducerea organizației de partid, 
i-a ajutat pe membrii cercului 
literar să-și întocmească un plan 
de activitate care să se integre
ze organic în viața culturală a 
uzinei. Iată cîteva obiective pro
puse dintr*un început : în cadrul 
„joilor tineretului" membrii cer
cului vor organiza șezători lite
rare cu lucrări originale, vor or
ganiza concursuri de recitări, me
dalioane literare privind viața 
și opera scriitorilor noștri cla
sici și contemporani. Prin aceas
ta prestigiul cercului a crescut și 
nenumărați tineri și-au manifes
tat dorința să fie cuprinși în a- 
ceasta activitate.

Comitetul U.T.M. pe uzina 
antrenat de asemenea pe mem« 
brii cercului literar să sprijine 
activitatea brigăzilor artistice de 
agitație și a concursului „Iubiți 
cartea". în urma unei ședințe de 
lucru cu tema : „Textul — baza 
artistică și ideologică a specta
colului de brigadă4 și „Brigada 
artistică de agitație — 
mobilizator în muncă" 
dintre membrii cercului 
angajat să scrie texte de 
dă. Ștefan Croitoru, care este și 
instructorul unei brigăzi de a» 
gitație, a scris cele mai multe 
texte de brigadă pe care le-a 
supus discuției cenaclului.

Exemple în acest sens sint 
multe. Semnificativ este faptul 
că în urma acestei măsuri, a 
crescut nivelul artistic al texte
lor de brigadă și s-a îmbunătă
țit conținutul lor educativ. Do 
aceea și eficiența lor a crescut.

O măsură csre a venit in spri
jinul muncii cu cartea a fost și 
aceea ca o parte din membrii 
cercului literar sa facă parte din 
comisiile concursului „Iubiți car
tea44. Ceilalți membri au ajutat 
participanții la concurs să se 
pregătească în vederea discuții
lor finale și, împreună cu bi
bliotecara uzinei, au organizat 
vitrine cu cele mai noi cărți a- 
părute, alăturîndu-le prezentări 
scurte, cu. momente din biogra
fia și tematica scriitorului res
pectiv.

Inițiativa ca tinerii muncitori 
să citească și să învețe cît mai 
multe poezii a stat și ea în a- 
tenția muncii cenaclului literar. 
Un singur exemplu : Constantin 
Mânu, tînăr strungar în uzină, 
a venit și el la o ședință de 
lucru.

— Eu nu scriu, Ie-a spus el. 
Vreau numai să ascult poeziile 
care se citesc aici. îmi place 
mult poezia...

Toate acestea arată că cena
clul literar participă activ la 
viața culturală a uzinei, mem
brii Iui sînt antrenați în acțiuni 
diferite, menite să stimuleze 
dragostea pentru artă și cultură 
a ■’

factor 
mul ți 

s-au 
briga-

tinerilor muncitori.
A. I. ZĂINESCU

---- •—

Scară literară:

Tineri muncitori din Brașov, 
elevi ai cercului de artă plas
tică de la Școala de artă 
populară din oraș, discutînd 
despre lucrarea executată de 

unul dintre ei.
Foto ; N. STELORIAN

La microfon - „Moș Toma"!

La împlinirea a 
moartea genialului 
xandr Sergheevici 
de limba rusă din 
petrol, gaze și

125 ani de ia 
poet rus Ale- 
Pușkin, cercul 
Institutul de 

. geologie, a 
organizat o seară literară. Au fost 
invitate cadre didactice de la ca
tedrele de specialitate din insti
tutele bucureștene și numeroși 
studenți.

S-a prezentat o expunere cu
prinzând aspecte din viața și 
opera marelui poet. Pe marginea 
expunerii au avut loc discuții 
care au scos în evidență accen
tele revolufionare, dragostea fier
binte pentru patrie și popor, 
volta împotriva nedreptății 
dale, caracteristici principale 
operei lui Pușkin.

Studenții Rizopolu Sofia 
Partenie Nicolae au arătat influen
ța lui Pușkin asupra literaturii ro- 
mîne, dind numeroase exemple. 
Discuțiile au fost urmate de a- 
naliza nuvelei „Căpitanul de poș
tă" prezentată de studentul Vi- 
drașcu Gheorghe din anul IV 
tehnologie. în continuare s-au re
citat versuri „Către Ceapaev", 
„Monumentul” și altele.

In pauză participanfii au ascul
tat cîteva discuri cuprinzînd frag
mente din „Evghenii Oneghin" 
de „Ceaikovski, ,,Ruslan și 
Ludmila” de Rimski Korsakov, 
„Rusalka" de Dargomîjski, toate 
inspirate din creația lui Pușkin.

PITICARIU LILIANA
studentă I.P.G.G.

Din activitatea studenților
plasticieni din Cluj

re-
50- 
ale

Stația de radioficare a comunei Smirdioasa, 
raionul Zimnicea, care deservește peste 11 sate 
(Cervenia, Conțești, 
gadiru, Păuleasca și 
fuzoare, este dotată

Emisiunile locale, 
acest studiau, alcătuite de un colectiv condus de 
tînărul G. Boca. se bucură de o largă popu
laritate în rindurile țăranilor colectiviști din 
aceste sate. Ele cuprind numeroase rubrici prin
tre care și rubrica La microfon „Moș Toma**. To
nul sfătos, redarea sub o formă glumeați, «mo-

Smirdioasa, Frumoasa. Bra- 
altele) cu peste 6000 de di- 
cu un studiou modem, 
prezentate zilnic de către

ristică a unor fapte interesante, lăudabile, din 
viața satului, satirizarea unor deficiențe ivite in 
munca colectiviștilor, l-au făcut cunoscut repede 
pe „Moș Tema",

La ultima emisiune „Moș Toma** a vorbit co
lectiviștilor despre campania de insămințări, sfă- 
tuindu-i pe colectiviști, vîrstnici și tineri, să nu 
piardă nici o clipă pentru ca lucrările să se facă 
cit mai urgent și să se asigure în 
belșugul toamnei încărcate de rod.

felul acesta,

T. IONEL
profesor

ELEVI-PRIETENI AI POEZIEI
n Școala medie nr.
3 din Bacău, prin-

prieteni și poezia.
Sînt elevi care 

nu se rezumă numai la citi
rea, învățarea și aprofunda
rea poeziilor prevăzute în 
programa școlii, ci obișnuiesc 
să citească mult din poezia 
noastră clasică și contempo
rană, precum și din cea uni
versală. Așa sînt» de pildă, 
elevi ca Elena Baran, Gabrie
la Popa, Nicolae Moise, Ste
la Paveliuc, Dan Stoica și al
ții, care la orele de literatu
ră, în cadrul serilor litera
te și în alte împrejurări au 
dovedit deseori că știu să pă
trundă în frumusețea unei 
poezii bune, sa înțeleagă me
sajul ei. Printre ei, Nicolae 
Moise, elev în clasa IX-a e 
cunoscut ca unul dintre cei 
mai apropiați prieteni ai poe
ziei. Ca dovadă e nu numai 
competența cu care discută 
despre poezie ori de cîte ori 
are prilejul. Dragostea lui 
pentru poezie s-a manifestat 
și intr-o frumoasă și intere
santă culegere de versuri

pe 
citit, 
pa- 

pen-

populare din Letea Veche, co
muna lui natală, versuri 
care mulți colegi le-au 
le-au discutat, apreciind 
siunea lui Nicolae Moise 
tru poezia populară.

Comitetul U.T.M. pe școa
lă, împreună cu colectivul de 
conducere al școlii a inițiat 
cîteva acțiuni menite să cul
tive la elevi dragostea pentru 
poezie. Astfel, în cadrul școlii 
a fost organizat încă de anul 
trecut un cerc literar unde cei 
mai mulți dintre participant, 
elevi ca Eugenia Popa, Rodica 
Bibire, Ovidiu Stoica, Virgil 
Diaconescu, citesc și discută 
nu numai poezii din literatu
ra noastră și cea universală, 
ci chiar creații originale. In 
ședințele bilunare ale acestui 
cerc, la care participă vreo 
40 de elevi, ei citesc și dis
cută despre creația lui Emi- 
nescu, Pefâfi, Arghezi, Pușkin, 
Beniuc, Banuș, Breslașu etc. 
Toate acestea îi apropie mult 
de poezie, de înțelegerea ei 
ca artă cu un mare rol edu
cativ.

Un alt prilej pentru a-i a- 
propia cit mai mult pe elevi 
de poezie au fost serile lite
rare care se țin săptămînal. La

aceste seri literare, ca și la 
cercul literar, deseori sînt 
prezentați poeți străini și ro- 
mîni, se organizează discuții 
pe marginea vieții și operei 
lor. Recent a avut loc o ase
menea seară literară pe tema 
„Viața și opera lui Pușkin" la

opera unora dintre poeții noș
tri clasici și contemporani.

Cu toate acestea comitetul 
U.T.M. pe școală a scăpat din 
atenție un lucru de seamă. 
Spre poezie, spre înțelegerea 
mesajului ei educativ trebuie 
atrași toți elevii. Pînă în pre-

Printre elevii Școlii medii nr 3 
din Bacău

care au participat majoritatea 
elevilor școlii. Mulți dintre ei 
au luat cuvîntul și au redat 
aspecte din viața și opera ma
relui poet rus, au recitat unele 
din cele mai cunoscute poezii 
ale lui. De asemenea din ini
țiativa comitetului U.T.M. pe 
școală, o deosebită atenție s-a 
dat cărților de versuri prevă
zute în bibliografia concursu
lui „Iubiți cartea". Cei 30 de 
elevi care anul acesta au de
venit purtători ai insignei 
„Prieten al cărții" au avut pri
lejul, cu ocazia parcurgerii 
bibliografiei prevăzute pentru 
concurs, să cunoască mai bine

zent însă, în Școala medie nr. 
3 din Bacău n-au fost orga
nizate asemenea acțiuni me
nite să atragă la cunoașterea 
și înțelegerea poeziei pe toți 
elevii din școală. Desigur exis
tă cerc, se organizează seri 
literare, dar cîți elevi parti
cipă la ele? Deobicei 30—40 
de elevi. Dar în școală înva
ță, așa cum aminteam, 430 de 
elevi. Cei mai mulți dintre ei, 
dat fiind modul în care se or
ganizează serile literare, șe
dințele cercului, rămîn în 
afara acestor activități. Dacă 
stai de vorbă cu elevi ca Ele
na Ene, Ștefan Groșii, Flori- 
ca Borcea, Elena Turcu, Sil-

via Botez — unii dintre elevii 
buni la învățătură, ca să nu 
mai vorbim de cei cu o pre
gătire mai slabă — și-i întrebi 
despre creația unui poet cu
noscut, despre mesajul poezii
lor sale, cu greu reușesc să-și 
spună părerea. Am discutat cu 
eleva Florica “ 
dintre elevele 
matică, fizică, 
teratură. Mai 
cît se cere la 
n-o interesează.

Tovarășa profesoară Grecu 
Ioana, secretara comitetului 
U.T.M. pe școală, mi-a vorbit 
despre intenția comitetului 
U.T.M. de a organiza șezători 
la care să participe majorita
tea elevilor școlii și la care 
să se recite din poeziile cu
noscute de ei, să se discute pe 
marginea lor, să se organizeze 
un concurs ghicitoare pe tema 
„o călătorie prin poezia noastră 
clasică și contemporană". In
tr-adevăr, ideea este intere
santă. Dar de ce n-a fost rea
lizată pînă în prezent? De ce, 
de pildă, pînă acum n-a fost 
organizata o seară literară pe 
o temă care să depășească 
creația unor poeți, cum ar fi, 
să zicem, „Viața satului so-

Borcea. E una 
bune la mate- 
chiar și la li- 
mult insă de- 
orele de clasă

cialist în poezia 
temporană", sau 
felul acesta care 
sibilîtatea elevilor să 
te despre cît mai multe poe
zii, să apeleze la cunoștințele 
lor în domeniul poeziei?

O deosebită atenție se cere 
din partea comitetului U.T.M., 
a profesorilor, în îndrumarea 
lecturii elevilor care ar tre
bui îndemnați să citească mai 
multă poezie, să se obișnuiască 
să citească un volum de poezii 
la fel cum citesc alte cărți. 
După exemplul multor tineri 
din alte întreprinderi și insti
tuții din țară, vor trebui or
ganizate și aici, în cadrul ma
nifestărilor culturale, seri de 
poezie unde elevii iubitori ai 
poeziei să recite din poeziile pe 
care le cunosc, să discute des
pre ele, să-i ajute și pe cei
lalți în înțelegerea lor. Folo
sind experiența de pînă acum, 
acțiunile bune pe care le-a or
ganizat, comitetul U.T.M. pe 
școală va trebui să aibă în 
vedere tocmai acest obiectiv: 
toți elevii să devină prieteni 
ai poeziei.

C. DIACONU

noastră con- 
altă temă de 
să le dea po- 

discu-

Manifestările ar
tistice din cursul a- 
cestui an școlar, de
monstrează faptul 
că la Institutul de 
arte plastice „I o n 
Andreescu" din 
Cluj pulsează o via
ță artistică din ce 
în ce mai intensă.

Interesant din a- 
cest punct de ve
dere este faptul că 
în cursul acestui an 
școlar s-a trecut de 
la expozițiile colec
tive ale studenților
— obișnuite în anii 
precedenți — la 
expoziții personale 
studențești, care în
fățișează global 
personalitatea artis
tică a tînărului 
creator. începutul 
l-au făcut studenții 
din anul V pictură
— Elena Ghemeș și 
Mihai Cuc, ale că
ror pînze s-au bu
curat de o bună

primire din partea 
vizitatorilor, colegi 
și cadre didactice. 
Expoziția, prezen
tată unui public 
restrîns a fost a- 
nalizată critic de 
către membrii cer
cului de creație 
„Ștefan Luchian", 
care însumează 120 
de studenți și au 
fost trase importan
te concluzii pentru 
munca viitoare.

O expoziție vo
lantă de pictură și 
grafică au deschis 
de curînd studenții 
cercului la Uzinele 
„Carbochim" cu- 
prinzînd peisaje in
dustriale, aspecte 
din viața muncito
rilor semnate de 

A- 
Gheorghe,

Rodica Chișu, 
postol
Elena Ghemeș, R. 
Teodorescu și alții. 
In ședința de ana
liză membrii cercu-

lui au prezentat re
ferate asupra ta
blourilor expuse.

De un deosebit 
interes s-a bucurat 
ședința cercului în 
care s-a studiat ac
tivitatea tînărului 
Apostol Gheorghe. 
Referentul și cei
lalți participanți la 
discuție s-au ocu
pat pe larg într-un 
profund spirit cri
tic, de fiecare din
tre lucrările tînăru
lui artist.

Cercul de creație 
al studenților plas
ticieni din Cluj joa
că un rol din ce în 
ce mai important în 
formarea studenți
lor ca artiști de ta
lent, creatori ai 
unor opere la înăl
țimea cerințelor zi
lelor noastre.
GHEORGHE Ș

student

Succesul brigăzii
artistice de agitație

Prinlre brigăzile artistice de 
agita|ie din orașul lași care des
fășoară o bogată activitate se nu
măra și aceea a Fabricii de con
fecții. Această formafie 
a prezentat programe 
care au fost apreciate 
muncitorii din fabrică cît și de 
făranii colectiviști din satele re
giunii. Textele brigăzii au un ca
racter concret, expresiv, prezen- 
fafe în forme artistice variate : 
versuri, proză, scenete, cor vor
bit, muzică, coregrafie etc. De 
multe ori programele brigăzii 
se desfășoară la locul de muncă

artistică 
variate 

atît de

— în secfiile fabricii. în ele au 
fost popularizați prin vers și cîn- 
fec muncitori fruntași ca Elena So- 
tronie de la seefia lenjerie, Nina 
Foitu, Ana Cioplan, Victor Ver- 
deș din seefia croit ș.a.m.d.

Brigada a prezentat programe 
și în comunele și satele regiunii 
ca Holboca, Lefcani, Schitul Duca, 
Poeni, Postuleni, Uricani, Osoi, 
Podul lloaiei etc. La aceste spec
tacole au participat ceste 2.500 
de spectatori.

EMILIAN POPESCU 
actor, Teatrul .Vasile Alee* 

sandri '-lași



La școala educației colectiviste ______BÂZĂ - MUNCADISCIPLINA DE
n gospodăria co- 
ectivă, acesta este 
esențialul. Și vi
zitatorii gospo- 
Jăriilor colective 
din Catane Vechi 
și Negoi, din ra- 

rare oriionul Băilești, nu 
scot exclamații de mirare 
cînd văd belșugul adus de 
munca harnică și pricepută. 
La Catane Vechi, de pildă 

anul 
venit de 4.821.000 

care 1.115.000 lei nu- 
sectorul zootehnic. La 
lucrurile și la G.A.C. 
îți este drag să vezi 
pricepere și dragoste

La _______
colectiviștii au obținut 
trecut un " ' 
lei, din 
mai din 
fel stau 
Negoi.
cu cîtă
este organizată aici munca în 
sectorul zootehnic. Cele 658 
bovine, 1.447 ovine, plus 800 
de miei, 730 porcine, sînt în
grijite cu atenție, ele adu- 
cînd mari venituri gospo
dăriei. Aceeași hărnicie au 
dovedit-o și colectiviștii de 
lav. G. . A. C. „23 August". 
Băilești. în toate aceste gos
podării despre tinerii colecti
viști ni s-au spus cuvinte de 
laudă. Ne-au fost prezentați 
ca oameni cu multă dragoste 
pentru munca în gospodărie.

Pentru a afla cum a fost 
organizată activitatea de edu
care a tineretului în spiritul 
dragostei față de munca în 
G.A.C., ne-am adresat secre
tarilor organizațiilor de bază 
U.T.M. din aceste G.A.C.

Iată pe scurt răspunsurile 
primite :

țiile date de la cîteva exem
ple concrete. Constantin Dru- 
lă, de pildă, a lucrat la se
mănatul mazării. Neatent, a 
lăsat în urma lui goluri mari 
în brazde. Dacă am fi lăsat 
lucrurile așa, producția pe 
acest lot ar fi fost cu 20—30 
la sută mai mică decît acolo 
unde semănăturile s-au făcut 
normal. A trebuit să băgăm 
semănătorile cu animale pen
tru a astupa golurile. O zi 
de muncă pierdută. S-a 
calculat în seara aceea cît de

de crescător de animale. A- 
ceastă stare de spirit noi o 
combatem în adunări gene
rale U.T.M., prin intilniri or
ganizate între tineri și frun
tași din sectorul zooteh
nic. în același scop pregă
tim și piesa lui Suto Andras 
„Dragoste nu te pripi". în ea 
este vorba de munca în sec
torul zootehnic, de nevoia de 
a stăpîni cunoștințe zootehni
ce înaintate.

Dar nimic nu întrece bri
gada artistică de agitație. Un

ȚR/Bl/NA. 
tnmwtca wyaffifadutâf'UIM. 
din prtfuwlMtâ swfadâte
ar scădea veniturilemult

gospodăriei și ale fiecărui co
lectivist dacă nu se face per
manent o muncă de calitate.

ARISTICA 
GHENCIU 

G.A.C.
„23 August ' 

Băilești

Și la noi s-a 
format obiceiul 
ca înaintea 
fiecărei campa
nii agricole să 
discutăm în a- 
dunări genera-

contribuția tine- 
lucrările respec-

PETRESCU La noi în gos- 
M. ALEXAN-podărie lucrea- 

DRU ză aproape trei
G.A.C. Catane sute de tineri.

Vechi N o i ne-am
străduit să-i

mobilizăm pe toți la rezol
varea treburilor din gospodă
rie. Cum am procedat ? Să 
luăm următorul exemplu: 
Rezultatele din anul trecut au 
dat colectiviștilor noștri im
bold în întocmirea unui plan 
de producție mai îndrăzneț, 
într-o adunare generală U.T.M. 
tovarășul președinte al gos
podăriei a explicat amănunțit 
prevederile planului, ce con
tribuție poate sa-și aducă ti
neretul la îndeplinirea lui. 
Au urmat discuții aprinse. 
Tinerii au făcut numeroase 
propuneri, cele mai multe au 
fost cuprinse în planul de 
măsuri stabilit de adunarea 
generală: pregătirea unelte
lor, selecționatul semințelor, 
continuarea acțiunii de trans
portare a gunoiului în special 
pe loturile destinate cultivă
rii porumbului cu o produc
ție de 5.000 kg boabe Ia hec
tar etc. Aplicarea în viață a 
tuturor măsurilor stabilite a 
făcut ca în această campanie 
de primăvară să nu existe 
tînăr colectivist care să nu 
ia parte activă la muncă.

Noi ne-am ocupat și de ca
litatea muncii efectuate de 
tineri.

Dar ce înseamnă „caljțatea 
muncii în agricultură" ? La a- 
ceastă întrebare au răspuns 
tinerilor într-o seară mai 
mulți tovarăși din conducerea 
gospodăriei și inginerul agro
nom. S-a pornit în explica-

le despre 
retului la
tive, despre calitatea mun
cilor ce trebuie efectuate. 
Ba mai mult decît atît, 
în organizațiile U.T.M. de bri
gadă, la sfirșitul fiecărei săp- 
tămîni de lucru, în special în 
timpul campaniilor, se face o 
scurtă ședință de analiză a 
muncii. Pe cîmp, la fermă, 
sau la grădina de legume, ti
nerii se adună pentru 15—20 
de minute. Așa s-a întîmplat 
de curînd în organizația 
U.T.M. din brigada nr. 2. Bri
gadierul a apreciat munca 
bună făcută de tineri în spe
cial la semănatul plantelor 
furajere și a mazărei. „Dar, 
spunea el, nu stăm în.ă bine 
cu transportatul gunoiului pe 
loturile de pe care ne-am an
gajat să obținem 5.000 kg 
porumb boabe la hectar". El 
a expus apoi planul lucrărilor 
din săptămîna următoare, a- 
rătînd că o parte din tineri 
s-ar putea ocupa de căratul 
gunoiului Adunarea a stabilit 
operativ, cine va face treaba 
aceasta, tinerii luîndu-și an
gajamente concrete per.tru 
muncile din săptămîna care 
urma.

Tot scopului de educare a 
tinerilor în spiritul dragostei 
față de muncă în G-A.C., am 
subordonat și activitatea cul
turală. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît mai bine de ju
mătate din tinerii colectiviști 
sînt nou intrați în G.A.C. Am 
să dau și în această privință 
cîteva ex.emple. Sectorul zoo
tehnic în gospodăria noastră 
se va dezvolta mult. E nevoie 
de oameni harnici și pricepuți 
care să muncească aici. Unii 
tineri, în special cei de cu
rînd intrați în G.A.C., consi
deră încă rușinoasă munca

spectacol de-al ei face neîn
căpător colțul roșu al gospo
dăriei. Aceasta pentru că pro
gramul brigăzii se schimbă 
des, este întotdeauna proas
păt, oglindește preocupările 
imediate ale colectiviștilor. 
De pildă, acum brigada are 
un program adecvat campa
niei de primăvară. în el este 
cîntată și munca de calitate 
superioară făcută de tinerii 
Gheorghe Gubăuceanu. Florea 
Paraschiv, Gheorghe Vlad etc. 
Dar „brigada are și țepi" și 
unii dintre ei chiar foarte 
ascuțiți. Tinerilor Veta Te- 
reacă, Hie Burtea, Ene Ștefan, 
nu se poate spune câ le-a fă
cut o deosebită plăcere cu
noștința cu ei. Dar, de, au 
meritat-o. Trăgînd chiulul, 
sau „ținind mîinile înfășurate 
sub șorț și dînd din gurâ“ nu 

tr-gate.se pot obține recolte

Este 
pentru 
om nimic 
este mai ■

știut că 
fiecare 

nu 
con-

DIMA 
FILICA 

GAC Main
Dunării.

comuna Negoi vingător decît 
exemplul con- 

Unii tineri la început, 
au intrat în colec-
credeau că de acum
o să le vină de-a
A trebuit să-i aju-

să-și formeze convin- 
că bunăstarea depinde

creț, 
ciad 
tivă, 
totul 
gata, 
tăm 
gerea
de întărirea și dezvoltarea în
tregii gospodării, iar pentru 
aceasta este nevoie de hărni
cia fiecăruia. Am făcut a-

Elevii din anul I de la Școala 
profesională din Lupeni au venit 
cu mult mai devreme la atelierul 
școlii. Erau nerăbdători să înceapă 
practica. Cu o zi înainte asista
seră la o lecție teoretică despre 
„Sudura electrică" iar acum urma 
o lecție practică.

Maistrul Emil Drăgulescu ne-a 
prezentat mai întîi aparatul de 
sudat după aceea a trecut la su-

dura electrică a diferitelor piese. 
După cîfva timp am încercat și 
noi să lucrăm. Rînd pe rind toți 
elevii din clasa noastră au minuit 
aparatul de sudură.

Astfel practica în atelierul școlii 
ne ajută să ne pregătim pentru 
a deveni muncitori cu o înaltă ca
lificare.

N. GHIȚĂ 
elev

Pe scurt
Si
de 

selec
ționate de tineret cile R. P. Ro
mîne și R. P. Polone. Luni 16 a- 
prilie la Hunedoara luptătorii po
lonezi și romîni vor susține me
ciul revanșă. In vederea acestei 
confruntări luptătorii romîni și-au 
încheiat pregătirile. Din lotul e- 
chipei fac parte printre alții N 
Crișan, I. lancău, P. Poalelungi. 
H. Mavridis, Șt. Tampa, A. Ba 
logh și VI. Hrehoretz.
• Continuîndu-și turneul in Eu

ropa, echipa braziliană de fotbal 
Flamengo Rio de Janeiro a evo
luat la PIsen în compania echi
pei locale Spartak. Fotbaliștii 
cehoslovaci au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1.
• Invingînd în meci retur cu 

2—0 (0—0) pe Standard Liege, e- 
chipa Real Madrid s-a calificat 
pentru finala „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal. La 2 mai, la 
Amsterdam Real Madrid va întîlni 
în finală pe Beniica Lisabona, cîș- 
tigătoarea ediției de anul trecut.
• La Moscova se vor desfășura 

între 20—22 aprilie reuniunile de 
lupte clasice pentru memorialul 
„Ivan Podubnîi”. Au fost invitați 
sportivi din 15 țări. R. P. Romînă 
va fi reprezentată de 6 luptători : 
D. Pîrvulescu, I. Cernea, V. Bu- 
larca, Gh. Dumitru, N. Martines- 
cu, Gh. Popovici sau I. Țăranu.
• Primul campionat unional de 

handbal în 7, desfășurat la Kau
nas, a luat sfîrșit. La masculin, pe 
primul loc s-a clasat echipa Bu- 
revestnik Tbilisi, iar la feminin 
formația Trud Moscova.

Anul acesta echipa feminină de 
handbal a U.R.S.S. va lua parte 
la campionatul mondial din R. P. 
Romînă. în luna noiembrie în 
U.R.S.S. se va desfășura un mare 
turneu internațional rezervat echi
pelor masculine.

9 Astă-seară 
naia întîlnirea 
lupte dintre

va avea loc la 
internațională 

echipele

Astăzi pe stadionul Republicii

Selecționatele de juniori ale R. P. Romîne 
și Turciei se intîinesc intr-un meci de verificare

Inaintea începerii turneu
lui internațional de fotbal 
U.E.F.A., echipele selecționate 
de juniori ale R. P. Romîne și 
Turciei se vor întâlni astăzi

după-amiază pe stadionul Re
publicii într-un interesant 
meci de verificare. Jocul în
cepe Ia ora 16,30.

ceasta in primul rind folosind 
exemplul fruntașilor, compa- 
rindu-i pe cei rămași în urmă 
cu aceștia. Așa, de pildă, la o 
,joie a tineretului" am afișat 
pe un panou mare, cîte zile- 
muncă a făcut Tudor Cîrjan 
cum a contribuit prin aceasta 
la creșterea producției și, deqi, 
la dezvoltarea averii obștești 
și ce i se cuvenea pentru ele, 
după planul gospodăriei. Ală-; 
turea de el am arătat ce i se- 
cuvenea lui Ion Gheorghe.: 
Scarlat, care nu se prea dă-J, 
dea in vint după muncă. A- 
mîndoi tineri, băieți zdraveni, g 
voinici. Diferența era însă ca 
de la cer la pămînt. Compa
rația începută de noi a fost; 
continuată de tineri, între ei. p 
Rezultatele s-au văzut chiar 
de a doua zL Metoda am fo-îi 
losit-o in continuare. Și cu '< 
alte prilejuri am făcut com-ii 
parația între calitatea muncii 
unor tineri.

în practica muncii am ob
servat că de cîte ori explicăm 
tinerilor importanța unei anu
mite lucrări, valoarea ei eco
nomică pentru gospodărie, 
participarea lor este mai ac
tivă, mai entuziastă. Anul a- 
cesta conducerea gospodăriei 
a hotarît să desțelenească 150 
hectare de izlaz pentru a se 
cultiva plante furajere. Unii 
tineri nu prea înțeleseseră la 
început rostul acestei acțiuni. 
Spuneau: „Iarba a crescut 
din totdeauna pe izlaz și vi
tele au păscut-o. De ce să 
muncim zadarnic" ? Această 
neînțelegere trebuia lămurită. 
Și într-o seară am invitat. în 
mijlocul nostru pe tovarășul 
inginer care, pornind de la 
productivitatea actuală a iz- j 
lazului, a explicat, socotind g 
pe tablă, cît de cîștigată val 
fi gospodăria desțelenind a- 
cest teren. Și aproape că 
a existat tînăr care să 
participe la această

★
Iată dar cîteva din meto

dele folosite în aceste orga
nizații de bază U.T.M., pentru 
a dezvolta la tineri convin
gerea fermă că printr-o mun
că activă, de calitate superioa
ră, se pot obține recolte bo
gate, că fiecare tînăr colecti
vist poate să aducă o con
tribuție mereu mai mare la 
întărirea și dezvoltarea gospo
dăriei și deci la creșterea ni
velului său de trai.

P. ISPAS

nu 
nu 

acțiune.

In centrul orașului Galați.

Foto: AGERPRES
Semnarea unui acord de colaborare

tehnico-științificăLucrări în vederea

In peste 100 de gospodării 
colective din regiunea Hune
doara, care au terenuri in 
pantă supui? eroziunii, se fac 
in aceste zile lucrări in vede
rea plantării a aproape 700 ha 
cu pomi fructiferi. Colectiviștii 
au săpat pină acum 100.000 de 
gropi și au plantat 20.000 de 
pomi.

In bazinul legumicol din ra
ionul Hațeg, lucrările de ame
najare și plantare a pomilor 
fructiferi se fac sub îndruma
rea inginerilor agronomi. Cu 
sprijinul lor, gospodăriile co
lective din comunele Silvașul 
Superior, Silvașul inferior și 
Crăguiș au 
riul 
vezi

pentru 
de cite

organizat terito- 
crearea unor li- 
50 de hectare.

(Agerpres)

Studenf.! ȘieUnescu Ileana, Popovici Virgil și Olteanu llie, din anul II mecanică de la Institutul 
politehnic din Brașov, ascultă cu atenție explicațiile asisfenfului Grâd naru Alexandru despre efec

tuarea unei încercări de fracjiune a ofelului în laboratorul de re zistenfă a materialelor.
Foto: N. STELORIANO notă bună

în acest an vacanța de primăvară a elevilor noștri a fost 
bogată in eompenpi sportive. In centrul atenției generale 
au stat - cum era și firesc — cele patru finale republi
cane școlare desfășurate la gimnastică, volei, baschet și schi. Pa
tru mari competiții care ne-au oferit prilejul de a face o sene 
de constatări in iegdtnră cu modul in care se desfășoară acti
vitatea sportivă in școii fi asupra valorii sportului practicat 
de. etern.

Prima finală a fost cea de 
gimnastică, desfășurată la 
București. O primă consta

tare : tinerii gimnaști se prezintă 
— valoric — într-o vădită ascen
siune. Acest lucru evidențiază 
munca depusa de antrenorii și 
profesorii de educație fizică. Căci, 
urmînd indicațiile Ministerului In- 
văfămînfului și Culturii și ale fe
derației de specialitate, ei s-au 
îngrijit să imprime elevilor lor o 
ținută mai corectă, sa manifeste 
mai multă exigență în realizarea 
unor exerciții care figurau în pro
gramul finalei. Exemplul cei mai 
bun îl oferă chiar echipele cam
pioane — reprezentative e orașu
lui București, atît la fete cît și la 
băieți — a căror evoluție ne în
dreptățește să sperăm că, în foarte 
scurt timp, mulfi dintre compo- 
neniii acestor formații vor pro
mova în loturile republicane de 
tineret.

Exigența față de muncă s-a ma
nifestat și în rîndul elevilor gim
naști și gimnaste din Regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, Dobro- 
gea (fete), Banat (băieți și fete), 
Ploiești (fete), Argeș (băieți) și 
Cluj (băieți și fete). îmbucurător 
este faptul ca la sfirșitul finalei 
am avut prilejul să notăm numele 
unor autentice speranțe ale gim
nasticii noastre, printre care Pe
tre Mihaiuc, Zoia Știrbo (oraș 
București), Petre Șebu, Vasile Co- 
șariu (Banat), Petre Didac, Roza
lia Baizat (Cluj), Levente Gagyi, 
Marfa Karoliy (R.M.A.M.) ca să nu 
mai vorbim de Mariana llie (oraș 
București), ale cărei calități — ex
presivitate, siguranță, eleganță și 
inventivitate — o fac să se nu
mere de pe acum printre cele

mai bune gimnaste ale țării, chiar 
la nivelul senioarelor.

Un fapt care a umbrit într-c 
oarecare măsură întrecerile fina
lei, este acela că unele regiuni, 
pînă acum bine cotate în gim
nastica școlară (Brașov — feie și 
băieți, regiunea București — fete 
și băiefi) s-au prezentat sub aș-

tisfacut însă cerințele voleiului fe
minin modern. Aceasta — în pri
mul rînd — pentru că unii profe
sori au uitat să fină seama de 
principiile de selecționare reco
mandate de federajie. Și astfel, 
uneori și în echipele de băieți, au 
fost văzufi la lucru și elevi de sta
tura mică, sau fără perspectivă.

Pentru continua îmbunătăfire a 
nivelului voleiului școlar, impor
tant rezervor de cadre pentru 
echipele noastre de categoria A, 
credem însă că ar fi mai bine ca 
Ministerul invățămîntului și Cul
turii să studieze posibilitatea 
prezentării la finale a reprezenta
tivelor școlare de orașe, așa cum,

Pe marginea finalelor campionatelor 
școlare republicane

tepfări. De asemenea, nu se vede 
un impuls în direcția dezvoltării 
gimnasticii școlare într-o serie de 
regiuni ca Suceava, Maramureș, 
Hunedoara, Oltenia, unde există 
suficiente cadre de specialitate.

Cea de a doua finala, crono
logic vorbind, a avut loc 
la Cluj și a adus la startul 

campionatelor republicane școlare 
de volei 18 echipe de băiefi și 
fete. Lăsînd la o parte organiza
rea excelentă trebuie scos în evi
dență că cele patru zile de în
treceri au dat la iveală o serie 
de elemente foarte dotate pentru 
acest sport.

în fruntea lor trebuie notată 
echipa masculină a școlii medii 
„Gh. Barițiu” din Cluj, care a cîș- 
tigat titlul de campioană în urma 
unui joc de o manieră impresio
nantă.

De asemenea, noua campioană 
la fete, echipa Școlii medii nr. 2 
din Ploiești, a arătat preocupare 
pentru un volei de calitate. Nive
lul întrecerilor feminine nu a sa-

între R. P. Romînă
Vineri, 13 aprilie, s-a sem

nat la București un acord de 
colaborare tehnico-științifică 
între R. P. Romînă și R. P. 
Mongolă. Tratativele s-au des
fășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Acordul semnat prevede vi
zite reciproce de specialiști și 
tehnicieni, schimb de docu
mentații în diferite ramuri ale 
economiilor celor două țări 
etc., în vederea dezvoltării 
continue a relațiilor de cola
borare între R. P. Romînă și 
R. P. Mongolă.

Acordul a fost semnat din 
partea romînă de Gogu Rădu- 
lescu, ministrul Comerțului 
Exterior, iar din partea mon
golă de Gurjavîn Baljid, am
basadorul R. P. Mongole la 
București.

Au fost de față tovarășii 
Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, Gh. Cioară, secretar al 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică, și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Demcig, 
deputat în Marele Hural 
Popular al R. P, Mongole — 
care ne vizitează țara — și 
Dorghi, colaborator al amba
sadei R. P. Mongole.

Cronică
Prin decrete ale Consiliu

lui de Stat al R. P. Romine 
au fost înființate Ministerul 
Comerțului Interior și Minis
terul Comerțului Exterior.

Tovarășul Mihail Levente a 
fost numit ministru al Co
merțului Interior, iar tovară
șul Gogu Radulescu ministru 
al Comerțului Exterior.

Din punct de vedere tehnic, de 
asemenea se poate vorbi de un 
evident progres. Aproape fiecare 
echipă a fost posesoarea unei 
game întregi de procedee teh
nice, în care aruncarea la coș din 
săritură a constituit un procedeu 
de bază, iar paravanele și bloca
jele au fost bine efectuate.

și R. P. Mongolă

Baljid 
în sa-

în seara aceleiași zile, cu 
prilejul semnării acordului, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Gurjavîn 
a oferit un coctail
Ioanele restaurantului Athe- 
nee Palace. Cu această oca
zie a fost prezentat un film 
documentar despre R. P. Mon
golă.

Au fost de față tovarășii 
Gogu Rădulescu, Eduard Me
zincescu, 
Cioară și 
ciale.

Au fost
misiuni diplomatice 
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Gh. Vasilichi, Gh. 
alte persoane ofi-

prezenți șefii unor 
acredi-

(Agerpres)

Răspuns 
cerințelor

(Urmare din pag l-a)

ceanu. Este lector la un curs 
pentru frezorii dintr-unul din 
schimburile secției sculerie, 
curs care și-a început de cu- 
rînd activitatea.

— Dacă știe să-și organi
zeze bine locul de muncă, 
spune tînărul inginer, frezorul 
n-o să alerge după piese sau 
documentația tehnică, n-o să 
piardă vremea căutînd scu
lele de care are nevoie, o să 
folosească deci, din plin tim
pul de lucru, o să realizeze 
o precizie mai mare în exe
cutarea lucrărilor. Am inclus, 
de aceea, în tematică un ca
pitol special despre organiza
rea locului de muncă, îngriji
rea utilajului. Am constatat, 
de asemenea, că unii munci
tori nu știu suficient de bine 
să aleagă regimul optim de 
lucru. Dacă au un metal moa
le, măresc avansul și scot 
șpan mare. In acest fel se 
strică sculele, unele piese se 
rebuteazâ sau necesita rema
nieri. S-a socotit necesar să 
le vorbim cursanților despre 
alegerea regimului optim de 
lucru, despre normativele ne
cesare pentru regimul de aș- 
chiere, despre alegerea 
lor.

Ar fi foarte necesar 
afara noțiunilor de 
specialitate, bine orientate, în 
funcție de cerințele produc
ției, lectorii să le vorbească 
cursanților despre problemele 
legate de creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețu
lui de cost, gospodărirea ma-

scule-

ca în 
stricta

de pildă, s-au petrecut lucrurile 
anul acesta în cazul gimnasticii.

Aceeași observație și cu pri
vire la turneul final de bas
chet, programat la Reșița. 

Tot 18 echipe și-au măsurat for
țele și... înălțimea. Pentru că la 
Reșița, lucru demn de reținut, me
dia de înălțime a jucătorilor a 
fost net superioară edițiilor pre
cedente : 1,85 m la băieți și 1,75 
m la fete. înseamnă că profesorii 
și antrenorii de specialitate s-au 
orientat mult mai judicios în se
lecționarea elevilor. în plus, ceea 
ce a constituit o caracteristică a 
turneului final, a fost și pregăti
rea fizică exemplară a tuturor 
echipelor. Numai așa se explică 
cum au reușit cele 18 formații 
participante să facă față unui nu
măr de 40 de meciuri desfășu
rate consecutiv timp de 5 zile I 
Un adevărat tur de forță, pe care 
nici echipele de seniori nu-l rea
lizează cu cea mai mare efica
citate întotdeauna,.,

In sfîrșit, sa ne oprim puțin 
și asupra finalei de schi — 
probe alpine și fond — 

găzduite de pîrtiile de la Poiana 
Brașovului. Ca și la celelalte dis
cipline sportive, competiția a re
levat afluența tineretului școlar 
către acest sport util. Și este evi
dent că șansele pentru un loc cît 
mai bun le-au avut concurenții din 
regiuni care din punct de vedere 
geografic oferă condiții optime de 
pregătire. Ne referim, în primul 
rînd, la regiunea Brașov, ai cărei 
reprezentanți au reușit să cuce
rească majoritatea titlurilor indi
viduale cît și probele pe echipe 
(ștafetele).

Dacă sub aspect tehnic, pregă
tirea participanfilor la finala de 
schi a fost în general satisfăcă
toare, bagajul lor de cunoștințe 
permițîndu-le să facă față unei 
competiții dificile din cauza vre
mii puțin prielnice desfășurării în
trecerilor, în schimb, tactic, unii 
concurenți, cu șanse la primele 
locuri au manifestat scăderi.

In linii mari, cele patru fi
nale ale campionatelor re
publicane școlare au con

stituit fără îndoială un succes al 
sportului în rîndurile tineretului 
școlar : abundența de elemente 
talentate dovedește o muncă en
tuziastă, pricepută din partea pro
fesorilor și a antrenorilor de spe
cialitate, dar ele sînt totodată ro
dul condițiilor minunate de pregă
tire pe care partidul și guvernul 
le-au creat tineretului din patria 
noastră.

8. SPIREA

Crește volumul 
transporturilor 

feroviare destinate 
agriculturii

Paralel cu satisfacerea altor ce* 
rințe de transport, ceferiștii acordă 
în această perioadă o mare aten
ție expedierii la timp și în cele 
mai bune condiții a mașinilor și 
uneltelor agricole, carburanților, 
semințelor, îngrășămintelor chi
mice necesare unităților agricol® 
socialiste în campania agricolă de 
primăvară.

De la începutul campaniei și 
pînă acum, ceferiștii au transpor
tat la bazele de aprovizionare ale 
G.A.S. și S.M.T. peste 50.000 ton® 
de carburanți. Garnituri de cis
terne completează în permanență 
necesarul de combustibil pentru 
tractoare.

O mare atenție au acordat ce
feriștii transportului semințelor. 
Numai pentru aprovizionarea re
giunilor țării cu cartofi de soi din 
regiunea Brașov au fost folosite 
în ultimul timp peste 700 de va
goane.

Volumul transporturilor feroviara 
destinate agriculturii a sporit în 
această campanie, față de perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut cu peste 30 la sută.

(Agerpres)
------ •-------

Pescarii amatori 
se pregătesc pentru 

sezonul de primăvară
Pescarii amatori se pregă

tesc pentru sezonul de pescuit 
de primăvară. Au fost reame- 
najate casele de pescuit de la 
Balta Tătarul, Lacul Căldăru- 
șani, din insula Borcea de pe 
brațul Sulina și din alte 
locuri. Noi case de pescuit se 
află în construcție la Balta 
Iezărului și Lacul Siut-Ghiol.

Pescarii amatori iau parte 
în acest timp la amenajarea 
locurilor unde vor practica 
sportul lor favorit, precum și 
la repopularea unor ape sau 
îmbogățirea fondului piscicol 
existent. Apele de munte se 
repopulează cu circa 2 mili
oane de puieți de păstrăvi. 
Pentru protecția lor se ame
najează mici cascade și zăga
zuri pe brațele naturale ferite 
de curenți. Rîurile Olt, Mu
reș, Someș, Timiș, Șiret, Mol
dova și Criș vor fi populate 
cu aproximativ 6,5 milioane 
de puieți de clean, mreană și 
morunași, produși în cele 15 
stațiuni flotante ale Asociației 
de vînătoare și pescuit.

(Agerpres)

concret 
producției 
teriilor prime și auxiliare. Cu- 
noscînd toate acestea, aportul 
tinerilor la îndeplinirea sarci
nilor de plan, a angajamente
lor luate în întrecerea socia-* 
listă ar fi firește și mai mare.

Pregătirea profesidnală tre- 
buie să meargă cu un pas îna
intea producției De la acea
stă cerință s-a pornit la or
ganizarea cursurilor de ridi
care a calificării profesionale.

Se poate spune că membrii 
comitetului U.T.M. pe uzină 
acordă în acest an o mai mare 
atenție participării tinerilor 
la cursurile 
calificării 
lului cum 
sușesc și aplică cunoștin
țele predate. Ei se ocupă 
de activitatea lectorilor, care 
în cea mai mare parte sînt ti
neri ingineri. Este necesar însă 
să facă mult mai mult. Perio
dic, în cadrul comitetului 
U.T.M. ar fi bine să se orga
nizeze scurte analize ale ac
tivității unor grupe de lectori, 
să se generalizeze cele mai 
bune metode de predare și 
seminarizare.

Muncitorii Uzinelor „Elec- 
troputere" din Craiova înțe
leg bine necesitatea studiului 
permanent. Măsurile care au 
fost luate vin în sprijinul în-» 
deplinirii acestei îndatoriri 
Ele trebuie amplificate în ra
port cu experiența dobîndită 
și cu necesitățile ivite în pro
cesul de producție pentru ca 
ridicarea continuă a califică
rii profesionale să meargă me
reu cu un pas înaintea pro
ducției.

de ridicare a 
profesionale, fe- 

aceștia își în-?

Incepînd din 17 aprilie 1962, 
la cinematograful „PATRIA" o nouă 

producție în culori a Studioului 
Cinematografic București

COMEDIA

„Post-restant

Scenariul: Octavian Sava ; Regia : Gheorghe Vitanidis ; 
Imaginea : Nicolae Girardi, Aurel Kostrakievici; Muzica : 

H. Măiineanu
In rolurile principale : Iurie Darie, Florentina Mosora, Gr. 
Vasiliu-Birlic, Ion Dichiseanu, Marcel Anghelescu, Geo Mai- 
ean, Coca Andronescu, Alexandra Giugara, Vasile Toma- 

zian, Vasilica Tastaman.



HOTARDE PESTE
cu privire la dezarmarea

generală și totală Cubei.

Aspect al unei
Havana ale cărei 

de

clase a școlii ,,Ruben Martinez Villena 
cursuri elemen tare și secundare sînt frecventate 
numeroși copii din capitala ~

Vperiod înseamnă

Problema esențială 
semnarea tratatului

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 12 apri
lie, N. S. Hrușciov, șeful guvernului sovietic, a adresat un mesaj 
de răspuns Iui Harold Macmillan, primul ministru al Marii 
Br|tanii.

In mesaj N. S. Hrușciov 
scrie că a ajuns la concluzia 
că mesajul primului ministru 
al Marii Britanii, precum și 
declarația comună a S.U.A. și 
Marii Britanii, dată publicității 
la 10 aprilie de către guver
nele american și englez, au 
fost necesare acestora nu pen
tru a ajunge într-adevăr la un 
acord cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nu
cleară, ci, ca să zicem așa, 
pentru a îndrepta în altă di
recție mînia populară.

După cum subliniază N. S. 
Hrușciov, problema ridicată în 
mesajul lui Macmillan — pro
blema efectuării seriei de ex
periențe cu arma nucleară în 
atmosferă, proiectata de 
S.U.A. și Anglia, — „a fost re
zolvată deja de dv. și de pre
ședintele S.U.A.".

Confirmînd că chestiunea 
încrederii este o problemă 
foarte importantă pentru un 
acord asupra multor proble
me care demult s-au copt și 
răscopt, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. pro
pune „să se aprecieze în mod 
just situația și să se aleagă 
calea justă spre rezolvarea 
problemelor ce ne stau în 
față“. Aceasta ar contribui la 
stabilirea încrederii necesare, 
adaugă el.

N. S. țrușclov a citat în 
primiți rînd problema înche
ierii Tratatului de pace ger
man, a lichidării regimului de 
ocupație din Berlinul occiden
tal. Rămășițele celui de-al 
doilea război mondial, care 
mai există în Europa, sînt un 
fel de mine cu efect întîrziat 
și nimeni nu știe cînd poate 
avea loc explozia lor. Este 
absolut necesar ca relațiile 
dintre state să fie deminate 
și să se consolideze pacea în 
Europa, iar această cale nu 
poate fi urmată dacă se oco
lește încheierea Tratatului de 
pace german și rezolvarea pe 
această bază a problemei Ber
linului occidental ca oraș li
ber.

Temeiurile pe care se spri
jinea staționarea trupelor ce
lor trei puteri în Berlinul oc
cidental și-au pierdut de mult 
valabilitatea. Puterile occiden
tale au creat blocul agresiv 
N.A.T.O. îndreptat împotriva 
țărilor socialiste și, în primul 
rînd, împotriva Uniunii Sovie
tice. „Acum scrie N. S. 
Hrușciov, trupele dv. care sta
ționează în Berlinul occiden
tal nu sînt trupe aliate cu noi, 
ci trupe ale blocului agresiv 
N.A.T.O., ostil Uniunii Sovie
tice".

Ceea ce doresc țările N.A.T.O. 
este să creeze și să păstreze 
în mîinile lor o bază strate
gică pentru lupta împotriva 
comunismului, împotriva so
cialismului. Aici nu este vorba 
pur și simplu de lipsă de în
credere. Cînd se încearcă să 
se împingă evoluția evenimen
telor spre o cotitură care 
poate duce la o catastrofă, 
trebuie vorbit despre pierde
rea capacității de a înțelege 
lucid problema, de pierderea 
rațiunii.

Rezultă, așadar, că nu noi, 
ci, în primul rînd, conducă
torii țărilor occidentale sînt 
cei ce trebuie îndemnați să 
dea dovadă de spirit de răs
pundere și de conștiința nece
sității de a se instaura încre
derea.

N. S. Hrușciov a reafirmat 
că Uniunea Sovietică nu poate 
accepta semnarea unui acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare care să dea 
organelor de informații ale 
N.A.T.O. posibilitatea de a-și 
introduce oamenii pe terito
riul sovietic sub pretextul con
trolului internațional.

„Dumneavoastră ați dori ca 
pe lîngă ceea ce aveți — baze 
militare, armate amplasate în 
apropierea frontierelor Uniu
nii Sovietice, să obțineți și a- 
probarea noastră pentru a 
face spionaj pe teritoriul 
țării noastre".

Faptul că S.U.A. doresc un 
control internațional în sco
puri de spionaj a fost înțeles 
de N. S. Hrușciov încă din 
convorbirile pe care le-a avut 
cu președintele Eisenhower la 
Geneva în 1955. Acum, pu
terile occidentale urmăresc să 
obțină nu un spionaj aerian, 
nu „cerul deschis" — aceste 
planuri au fos.t demascate în 
suficientă măsură în fața lu
mii întregi — acum ele vor 
să-și instaleze puncte de in
formații în U.R.S.S. pentru a 
cunoaște locurile vulnerabile, 
amplasarea trupelor de rache
te, amplasarea obiectivelor de 
importanță vitală.

Tratatul cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare 
în condițiile unui control ba
zat pe mijloacele naționale de 
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verificare de care dispun sta
tele poate fi semnat chiar și 
astăzi, se spune în mesaj. Cel 
mai bine ar fi însă să se re
zolve problema esențială — 
să se semneze tratatul cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală sub un control inter
național strict

„De ce nu ne pun la încer
care puterile occidentale și nu

Mesajul de răspuns 
adresat

de N. S. Hrusciov
primului ministru 
al Marii Britanii

veni cu adevărat moartea. E 
drept, nu moartea întregii o- 
meniri, dar a multora.

Adresîndu-se primului mi
nistru al Marii Britanii, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al UJLS.S. spune: „Să ne 
încordăm eforturile, să apre
ciem just condițiile și raportul 
de forțe statornicit în lume, să 
dăm dovadă de înțelepciune 
de stat, dacă se poate spune 
așa. pentru a găsi soluția justă 
a problemelor ce ne stau în 
față. Aș fi dispus să plec ori
unde, în orice zi și în orice 
clipă pentru a încheia Trata
tul cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict 
control internațional-.

N. S. Hrușciov arată că nu 
este convins că primul minis
tru al Marii Britanii va accep
ta propunerile UJLS.S., deoa
rece „nu am încredere în în
țelepciunea cercurilor care ho
tărăsc astăzi politica puterilor 
occidentale". Aceasta nu în
seamnă însă că ne vom slăbi 
eforturile în lupta pentru 
dezarmarea generală și tota
lă. Nu, vom lupta și pe viitor 
pentru ea.

Dar pentru 
timp, trebuie 
re avem. Iar 
vește timpul, 
să-i grăbim
sta cu brațele încrucișate și 
nu vom aștepta pasiv, vom 
depune toate eforturile pentru 
demascarea agresorilor, pentru 
demascarea celor ce se joacă 
de-a războiul, a celor ce se 
joacă cu destinele popoarelor". 
------ -----•-----

aceasta 
răbdare, 
în ceea 
ne vom
cursul. Nu vom

trebuie 
Răbda- 
ce pri- 
strădui

a- 
de

ne dovedesc înțelegerea și în
țelepciunea lor semnind trata
tul cu privire la dezarmare 7“ 
— întreabă N. S. Hrușciov. 
Totul denotă că puterile occi
dentale nu sint de loc ani
mate de năzuința de a contri
bui la instaurarea încrederii 
Internaționale, cl numai de 
dorința de a obține supremația 
militară asupra Uniunii Sovie
tice.

Șeful guvernului sovietic a 
citat propunerea Uniunii So
vietice de a se desființa blocu
rile militare și de a se evacua 
trupele străine de pe terito
riile altor țări, în limitele 
frontierelor naționale, ca pro
bleme pe baza cărora s-ar pu
tea verifica sinceritatea și bu
nele intenții ale statelor și a 
căror rezolvare ar consolida 
încrederea.

„Puterile NA.T.O. nu ne a- 
cordă încredere, dar pretind 
ca noi să deschidem larg ușile 
Uniunii Sovietice pentru spio
najul lor. Și încă mai spun că 
altfel nu se poate crea încre
dere. Nu, încrederea trebuie să 
fie reciprocă și ea trebuie 
creată de ambele părți. Toate 
propunerile noastre urmăresc 
tocmai obiectivul reciproci
tății".

Puterile occidentale nu 
bordează însă chestiunea
pe poziția reciprocității. în 
mesaj se amintește, între al
tele, legea specială din S.U.A. 
care limitează comerțul cu U- 
niunea Sovietică. Asemenea 
legi sînt folosite de obicei față 
de țările împotriva cărora se 
intenționează să se ducă 
război.

Ni se dă aproape un ulti
matum : Admiteți spionajul 
nostru în țara dv., sau, de nu, 
Statele Unite vor efectua o se
rie de experiențe nucleare în 
atmosferă. Acest limbaj, arată 
N. S. Hrușciov, poate fi folo
sit numai față de o țară în
vinsă, față de o țară care 
pierde un război. Acum însă, 
Uniunea Sovietică și puterile 
occidentale nu sînt în război. 
„Dv. știți, de asemenea, că for
țele noastre sînt cel puțin 
egale, și noi considerăm că 
forțele păcii depășesc forțele 
agresiunii și ale războiului. 
Da, la drept vorbind, sînt con
vins că guvernele S.U.A. șl 
Marii Britanii nici nu speră că 
pretențiile lor vor fi accep
tate. Ele au nevoie numai să 
se afirme în fața opiniei pu
blice, să creeze impresia că 
sînt preocupate de lichidarea 
încordării, de întărirea încre
derii".

„Continuarea de către dy. a 
experiențelor și înfăptuirea 
hotăririi anunțate de dv. cu 
privire la experiențe ne im
pun obligația de a ne pregăti 
și de a experimenta propria 
noastră armă nucleară. Și pe 
viitor, efectuarea de către dv. 
a unor experiențe cu arma 
nucleară fie sub pămînt, fie în 
atmosferă, în Cosmos, sau sub 
apă, va sili Uniunea Sovietică 
să efectueze experiențe cu 
propria sa armă nucleară, 
pentru ca apărarea țărilor so
cialismului împotriva forțelor 
agresive, care nu ascultă de 
glasul rațiunii șl duc o poli
tică provocatoare, să fie la ni
velul cuvenit".

Liderii burghezi, mai ales cei 
ce posedă ei înșiși capital, 
sînt speriați astăzi de elemen
tul nou care se înregistrează 
în dezvoltarea societății, de 
schimbările ce intervin în o- 
rînduirea social-politică, în 
structura socială a multor țări. 
Ei vor să păstreze ceea ce 
este vechi prin Intensificarea 
încordării, a cursei înarmă
rilor, și promovarea unei poli
tici „în pragul războiului".

Astăzi în evoluția mondia
lă este un moment periculos, 
deoarece teama de comunism 
poate lua mințile șl chiar ia 
mințile unora, care spun : mai 
bine moarte decît comunism. 
Dacă se admite această con
cepție, desigur că ar putea

— Numele dumneavoastră ?
— Gherman Lamocikin.
— Profesiunea î
— Constructor.
— Numele dvs. ?
— Halima Hanidova, studentă.
— Numele dvs. ?
— Iuti Gagarin, pilot cosmo

naut.
Prin fața reprezentanților comi

siei de înregistrare a delegafilor 
la cel de al XlV-lea Congres al 
ComsomoFului, în sala Gheorghii 
a Kremlinului frec tineri venifi la 
Moscova din toate coifurile con
tinentului sovietic. Sînt cei mai 
buni fii ai tinerei generații.

Luni dimineafă în minunata sală 
a Palatului Congreselor își va în
cepe lucrările marele for af tine
retului sovietic.

Aici se va vorbi despre muncă, 
pace și comunism.

Tinerii, comsomoliștil, urmînd 
exemplul comuniștilor au fost tot
deauna acolo unde '
tălia cea mai 
grea : au plecat 
cu arma în mînă 
sa apere revolu
ția și pe urmă au 
construit marile 
obiective' ale cin
cinalelor; fiii ce
lor care au cucerit 
au luptat împotriva 
și-au reconstruit țara, iar copiii lor, 
care fac parte din a treia genera
ție de comsomoliști, cuceresc Cos
mosul și întinsurile pămînturilor 
desțelenite, participă la lupta 
pentru afirmarea înaltelor princi
pii ale muncii comuniste.

Cei aproape 20 de milioane de 
comsomoliști și-au trimis dele
gații la Moscova la Congresul 
Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist. Și au hotărît, așa cum cere 

, minunata tradiție sovietică, să în- 
timpi ne acest eveniment cu rea
lizări.

In fruntea realizărilor și iniția
tivelor pășește marele detașament 
pașnic al comsomoliștilor din Mos
cova. In raionul Leningrad al capi
talei sovietice, 15.000 de tineri 
muncitori participă la întrece
rea pentru înaltul titlu de fruntaș 
al muncii comuniste. Comsomo
liștii de la marea cetate indus
trială „Zii" au hotărît ca în orele 
cînd banda rulantă este în revizie 
să ajute tovarășii din celelalte 
sectoare. Proiectanții comsomoliști 
din raionul Kuibîșev au hotărît să 
lucreze în timpul liber la planurile 
necesare construcțiilor din colho
zurile și sovhozurile pe care le 
patronează. Tinerii cineaști de la

se dădea bă-

studioul de filme de popularizare 
a științei din Moscova au făcut 
congresului un dar minunat, un 
documentar despre Nikolai Ostrov
ski — scriitorul și luptătorul care 
va rămîne comsomolist peste 
veacuri.

Printre realizările închinate con
gresului care va începe luni, se 
numără și cea a comsomolistului 
Valeri N... Profesiunea lui este la 
ora actuală încă rară pe planeta 
noastră. El se pregătește să de
vină pilot cosmonaut. Împreună cu 
alfi tovarăși ai săi învață, și pro
babil că va fi unul din viitorii cos- 
monauți. Așa după cum ne po
vestea colonelul Evgheni Petrov, 
sub supravegherea căruia se face 
pregătirea zburătorilor spre alte 
planete, Valeri a făcut față în mod 
excepțional uneia din cele mai 
grele probe la care sînt supuși 
viitorii cosmonauți : izolarea în 
barocameră în care nu pătrunde 
nici un zgomot 
rea aceasta în

Corespondență 
telefonică 

din Moscova

Palatul de iarnă 
fascismului

greu, 
excepțional, 

s-a oglindit

Sesiunea Consiliului 
Economic și Social 

al O. N. U. Prezentarea scrisorilor de 
de către noul ambasador al 

la Ankara

acreditare 
R. P. Romîne

din afară. Tăce- 
care trebuie să 

trăiești zile și 
săptămîni întregi, 
spațiul restrîns, a- 
semănător celui 
din nava cosmică, 
constituie întra- 
devăr un exa- 
Valeri l-a luai 

Singurătatea' 
asupra lui.

men 
cu 
nu
A ieșit de acolo vesel, plin de 
viață, cu o grămadă de desene 
sub braț. In acest răstimp a re
parat... cu forțe proprii una din 
instalații care ieșise din func
țiune. Tovarășii lui l-au felicitat 
din inimă.

Valeri N. este unul din milioa
nele de comsomoliști care își în
dreaptă privirile spre congresul ce 
începe luni.

Tinerii din Moscova, și după 
pilda lor cei din întreaga Uniune 
Sovietică au hotărît să obțină în 
cinstea congresului noi rezultate 
însemnate în muncă. Și ei, ca în
totdeauna își îndeplinesc cu cinste 
angajamentele.

Luni, în sunetele solemne ale 
orologiului din turnul „Spaski" 
ce anunță lumii ora Moscovei, va 
începe marele for al tinerilor con
structori ai comunismului a căror 
deviză a fost din prima zi a în
temeierii organizației lor revolu
ționare, este și astăzi șl va fi a- 
ceeași în anii minunatului viitor ale 
cărui mlădife le întrevedem: 
„Vperiod — Înainte I"

AL. STARC
Moscova 13 aprilie 1962

NEW YORK. In cadrul ce
lei de-a 33-a sesiuni a Consi
liului Economic și Social al 
O.N.U. s-a trecut, la propu
nerea Uniunii Sovietice, la 
examinarea problemei elabo
rării unei declarații cu privire 
la colaborarea economică in
ternațională.

Delegația Uniunii Sovietice 
a prezentat un proiect de de
clarație cu privire la colabo
rarea economică internaționa
lă în care se arată că inte
resele progresului economic și 
social în lume necesită întă
rirea și dezvoltarea relațiilor 
economice dintre state, indi
ferent de deosebirile dintre 
sistemele lor sociale sau din
tre nivelul dezvoltării lor eco
nomice.

Brazilia: Se intensifică 
lupta țăranilor 
pentru pămînt

(A-

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 13 — De Za trimisul special Agerpres N. Puicea: 
La 13 aprilie la Geneva s-a desfășurat cea de-a 20-a ședință ple
nară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Ședința a 
fost consacrată examinării în continuare a articolului 
proiectul de Tratat cu privire la dezarmarea generală și

1 din 
totală.

RIO DE JANEIRO 13 
gerpres). — După cum rela
tează corespondentul din Cu
ritiba (Brazilia) al agenției 
Prensa Latina, aproximativ 
700 de țărani din statul Pa
rana au ocupat o mare lati
fundie de lîngă Sao Joao.

In Vizinhos, localitate în 
șud-estul aceluiași stat, 8 ță
rani au fost uciși în timpul 
unei ciocniri cu poliția, în timp 
ce încercau să ocupe pămîn- 
turile ce le aparținuseră îna
inte. In diferite alte părți ale 
țării, lupta țăranilor pentru 
pămînt s-a intensificat, se 
produc mereu ciocniri între a- 
ceștia și poliție.

ANKARA 13 (Agerpreșy. — 
La 12 aprilie Ion Drînceanu, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romî
ne la Ankara a fost primit de 
președintele Turciei, Cemal 
Giirsel căruia i-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

La prezentarea scrisorilor 
au asistat ministrul Afaceri
lor Externe al Turciei, Cemal 
Erkin, secretarul general al 
Președinției, Zeitinoglu, direc
torul de cabinet al președin
telui Republicii, Ulus, și di
rectorul general al Protoco
lului M.A.E., Erez.

Ambasadorul R. P. Romîne 
a fost însoțit de colaboratori 
ai ambasadei.

Prezentînd scrisorile de a- 
creditare, I. Drînceanu a trans
mis din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gh. Gheorghiu-Dej, 
urări de sănătate președinte
lui C. Giirsel, precum și urări 
de prosperitate poporului turc 
din partea poporului romîn.

Ambasadorul romîn a sub
liniat că R. P. Romînă dorește

să dezvolte continuu relațiile 
de prietenie și bună vecină
tate între cele două țări și și-a 
exprimat convingerea că ase
menea relații servesc intere
sele ambelor popoare, consti
tuind totodată o contribuție 
la cauza păcii.

Președintele C. Giirsel a 
mulțumit pentru urările pri
mite, și a rugat pe ambasa
dorul romîn să transmită oma
giile sale președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gh. Gheorghiu-Dej, precum 
și urări de succese poporului 
romîn. Cu acest prilej, C. Giir- 
sel a remarcat că cele două 
popoare sînt nu numai veci
ne dar și prietene. Referin
du-se la relațiile existente în
tre R. P. Romînă și Turcia, el 
a subliniat importanța rela
țiilor economice ca bază a 
celorlalte relații. Președintele 
Turciei a declarat apoi că își 
dă seama de însemnătatea pe 
care ar avea-o pentru omenire 
realizarea unei înțelegeri ge
nerale.

Declarația Partidului Muncitoresc 
din Birmania

RANGOON 13 (Agerpres). — 
In declarația Partidului Mun
citoresc din Birmania dată 
publicității la Rangoon, se 
spune că recent și-a încheiat 
lucrările plenara C.C. al parti
dului la care au fost discu-*

La începutul ședinței a luat 
cuvîntul reprezentantul S.U.A., 
A. Dean. El a dat citire decla
rației oficiale din 12 aprilie a 
guvernului S.U.A. în care s-a 
dat un răspuns negativ la în
trebarea directă pusă joi în 
Comitet privitoare la poziția 
S.U.A. și Marii Britanii față 
de un moratoriu care să pre
vadă abținerea de a efectua 
experiențe nucleare în atmos
feră pe timpul desfășurării 
lucrărilor conferinței pentru 
dezarmare.'

Reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin, care a luat apoi 
cuvîntul a arătat că răspun
sul negativ la propunerea de 
a nu se relua experiențele cu 
arma nucleară atîta timp cît 
au loc tratativele în Comitet 
constituie o lovitură gravă 
dată întregii conferințe și nu 
servește intereselor întăririi 
păcii. Acest răspuns — a spus 
V. A. Zorin — oglindește poli
tica de agravare a situației 
internaționale pe care, din pă
cate, continuă să o ducă gu
vernele Statelor Unite și Ma
rii Britanii.

Luînd cuvîntul în cadrul or
dinei propriu-zise a ședinței, 
reprezentantul R. P. Romîne,

spus,George Macovescu, a 
printre altele:

Schimbul fructuos de _ 
care a avut loc a evidențiat că 
există numeroase puncte de a- 
cord sau asupra cărora se 
poate ajunge, fără dificultăți 
prea mari, la o înțelegere. A- 
ceasta este, fără îndoială, un 
fapt pozitiv.

Reprezentantul R. P. Romî
ne a arătat în același timp că 
nu poate fi scăpat din vedere 
faptul că s-au ivit cîteva pro
bleme în legătură cu care 
există încă divergențe de ve
deri. In legătură cu aceasta, el 
s-a referit la problema lichi
dării bazelor militare de pe 
teritorii străine.

Bazele militare de pe teri
torii străine — a spus G. Ma
covescu — nu urmăresc sco
puri de apărare, așa cum se a- 
firmă adesea din partea celor 
care pledează în favoarea 
menținerii lor, ci sînt menite 
să servească unor acțiuni de 
altă natură. Ele constituie o 
sursă permanentă de înrăută
țire a situației internaționale, 
de sporire a neîncrederii și 
suspiciunii, de alimentare a 
războiului rece.

Nu este nici un secret — a

păreri

Conferința de presă
a președintelui S.U.A.

spus în continuare vorbitorul 
— că în timp ce Uniunea So
vietică dispune — după afir
mația celor mai mulți specia
liști din Statele Unite ale A- 
mericii și Angliei — de supe
rioritate în ceea ce privește 
mijloacele de transportare la 
țintă a armelor nucleare, Sta
tele Unite ale Americii și a- 
liații lor au organizat o rețea 
deasă de baze militare pe te
ritorii străine în imediata a- 
propiere a Uniunii Sovietice și 
a celorlalte state socialiste.

De aici rezultă că dacă s-ar 
distruge numai vehiculele ar
melor nucleare dar s-ar men
ține, măcar în parte, bazele 
militare pe teritorii străine, a- 
ceasta ar dezavantaja statele 
socialiste, ar primejdui secu
ritatea lor. De aceea este ne
voie de a se vorbi despre ne
cesitatea lichidării bazelor 
străine, la fel cum este nevoie 
de a se vorbi despre necesi
tatea lichidării vehiculelor de 
ducere la țintă a armelor nu
cleare.

Principiul admis de noi toți 
este ca în cursul procesului de 
dezarmare nici un stat sau 
grup de state nu trebuie să 
obțină avantaje militare.

Tocmai de aceea susținem 
necesitatea de a se include în 
articolul 1 o prevedere expre
să privind lichidarea bazelor 
militare străine.

In cuvîntarea sa, reprezen
tanții R. P. Romîne a subli
niat, de asemenea, că proble
ma lichidării bazelor militare 
de pe teritorii străine preocu
pă tot mai multe state.

In cadrul ședinței au mai 
luat cuvîntul reprezentanții 
R. P. Bulgaria, Italiei și Marii 
Britanii.

GRECIA: Un apel al oamenilor 
de cultură adresat poporului

13 (A-
— Un 

cunoscuți

ATENA 
gerpres). 
grup de 
oameni de cultură 
greci au dat publi
cității un apel că
tre poporul grec.

Oamenii de cul
tură greci au cerut

abrogarea legilor 
excepționale și de
cretarea amnistiei 
generale pentru de
ținuți! politici greci.

Apelul a fost 
semnat de cunoscu- 
ții scriitori Kostas

Varnalis, laureat al 
Premiului Interna
țional Lenin „Pen
tru întărirea păcii 
între popoare", Ia- 
nis Rițos, Fotiadis 
și alți oameni de 
cultură.

tate două probleme — situa
ția internațională și situația 
internă.

Partidul sprijină principiul 
coexistenței pașnice, dezar
marea generală și totală, in-t 
clusiv interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, lichi
darea completă a sistemului 
colonial. Plenara a condamnat 
atitudinea conducătorilor al
banezi care subminează soli
daritatea clasei muncitoare din 
Întreaga lume. Plenara și-a 
exprimat sprijinul deplin față 
de hotărîrile celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S.

și bandele O.A.S. în Algeria
ALGER 13 (Agerpres). — 

Executivul provizoriu în Al
geria instituit în baza acor
durilor de la Evian pentru a 
exercita unele funcții admi
nistrative și pentru menține
rea ordinei s-a întrunit la 13 
aprilie și a discutat problema 
instituirii unui tribunal spe
cial pentru menținerea ordi
nei care să înlocuiască actua
lele curți marțiale și a unei 
comisii pentru supravegherea 
aplicării armistițiului.

între timp, în Algeria con
tinuă dezmățul bandelor fas
ciste din O.A.S. După cum re
latează agenția France Presse, 
joi după-amiază orașul alge- 
rian Oran a fost arena unor 
lupte sîngeroase de stradă în
tre bandele O.A.S.-iste și for
țele pentru menținerea ordi
nei. La aceste lupte, care s-au 
desfășurat chiar în centrul 
orașului, au fost 
tancuri, tunuri de 
etc.

Lupte deosebit de 
au avut loc în apropierea clă-

dirii prefecturii, unde O.A.S.- 
iști au tras asupra forțelor 
pentru menținerea ordinei cu 
mitraliere și tunuri.

La Alger o „echipă" de fas
ciști, membri ai O.A.S. au a- 
runcat în aer turnul de con
trol de pe aeroportul din Al
ger. Clădirea și instalațiile au 
suferit serioase avarii, ceea 
ce au paralizat complet circu
lația aeriană.

Jouhaud a fost 
condamnat !a moarte

folosite
37 mm.

violente

PARIS. — La 13 aprilie, în 
marea sală a Tribunalului mi
litar din Paris a continuat 
procesul intentat fostului ge
neral Edmond Jouhaud. După 
audierea martorilor, s-a dat 
cuvîntul procurorului, Char
les Raphael. După deliberare, 
tribunalul militar a pronunțat 
în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă sentința de condamnare 
Ia moarte a fostului general 
Jouhaud.

WASHINGTON 13 (Ager- 
pres). — Președintele Ken
nedy și-a început conferința 
sa de presă săptămînală 
o declarație

cu 
în legătură cu 

majorarea prețurilor la oțel 
anunțată la 11 aprilie de cele 
mai mari societăți siderurgi
ce din Statele Unite.

Majorarea prețurilor 
oțel, a subliniat Kennedy, va 
duce la o urcare a prețurilor 
la imobile, automobile și în 
mod practic la toate celelalte 
mărfuri. Deși Kennedy a re
cunoscut că majorarea pre
țurilor la oțel va slăbi pu
terea de concurență a mărfu
rilor americane pe piața mon
dială, va avea o influență 
nefavorabilă asupra balanței 
de plăți a S.U.A., va accen
tua și mai mult scurgerea 
aurului din această țară, va 
provoca urcarea prețurilor 
interne și implicit se va răs- 
frînge în mod negativ asupra 
nivelului de trai al poporu
lui american, el nu a pome
nit nimic de vreo măsură 
concretă a guvernului împo
triva societăților de oțel. Dim
potrivă el a spus că aceste

la

societăți „sînt libere să pro
cedeze cum doresc11. Răspun- 
zînd la numeroasele întrebări 
ale corespondenților, provo
cate de această declarație, 
Kennedy a spus că guvernul 
nu are dreptul să se ames
tece în asemenea acțiuni ale 
monopolurilor.

Unul din corespondenți l-a 
întrebat pe președintele 
S.U.A. despre incidentul care 
a avut loc în toamna anului 
trecut cînd generalul Power 
a dispus, în urma unei alar
me false, decolarea avioane
lor din aviația strategică a- 
mericană înarmate 
nucleară. Kennedy 
să minimalizeze 
acțiunii lui Power încercînd 
chiar să-1 scoată basma cu
rată pe acesta. După părerea 
lui Kennedy, generalul Po
wer „a procedat bine“.

Președintele Kennedy a co
municat că a cerut ministru
lui de Justiție, Robert Ken
nedy, să facă uz de legea 
Taft-Hartley pentru a pune 
capăt grevei docherilor de pe 
coasta Pacificului.

cu arma 
a căutat 

gravitatea
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Lecție de istorie la o școală din 
New York.

— Jimmy Taylor, spune-mi ce 
știi despre hit leriști ?

— Ei făceau parăzi militare...
— Și ce mai făceau ?
— Mărșăluiau în pas de gîscă 

și dădeau mare importanță gim
nasticii.

— Foarte bine Jimmy, stai jos. 
Acum spune-mi fu, Peter Smiley, 
ce atitudine aveau naziștii față de 
cei din rasele inferioare ?

— li disprețuiau și citeodată îi 
și persecutau.

— Excelent I Așadar, copii, cu
noașteți esența regimului nazist. 
Să trecem acum la 
toare...

Scena aceasta nu 
exagerată. Judecind 
indiciile, chiar așa se 
în destule școli americane 
rioada celui de al doilea război 
mondial și, în special, regimul hi- 
tlerist din Germania.

Redactorii ziarului „NEW YORK 
POST" au cercetat la începutul

actualului an de învățămînt nume
roase manuale școlare. In cărți 
„numărînd cîte 600—700 de pa
gini — scrie ziarul — despre 
ororile nazismului se vorbește cel 
mai adesea într-un paragraf sau 
într-o frază și într-un mod foarte 
echivoc și părtinitor. Sînt nume
roase fotografiile înfăfișînd trupe

Însemnări
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lecfia urmă-

este de fel 
după toate 

,studiază” 
pe-

S.S. mărșăluind, naziști salutînd cu 
mîna întinsă sau fete din organi
zațiile hitleriste de tineret făcînd 
gimnastică. Dar în nici una din
tre aceste cărfi nu există vreo fo
tografie reprezentînd o cameră de 
gazare, o groapă comună sau in
teriorul unui lagăr de concen
trare".

într-adevăr, manualul „Crearea 
lumii contemporane", de pildă, a- 
părut în editura „Aleen and Ba-

con" (de unde am reprodus cu- 
vînt cu cuvînt răspunsurile imagi
narilor Jimmy Taylor și Peter Smi
ley) nu pomenește nici o iotă des
pre milioanele de oameni care au 
fost exterminați de naziști în la
gărele de la Oswiecin, Buchen
wald, Dachau etc.

„Actualele manuale după care 
se învață în școlile americane — 
continuă „NEW YORK POST" — 
nu-și propun să trateze despre cri
mele naziștilor. Reprezentanții ofi
ciali ai organelor de învățămînt 
și casele de editură consideră 
ideile despre ororile naziste drept 
un lucru neplăcut și inoportun 
care nu trebuie să încarce memo
ria școlarilor".

După cum se vede unele cercuri 
din Statele Unite sînt foarte gri
julii : nu cumva copiii să-și „în
carce memoria" cu cunoașterea 
ororilor hitlerismului. Probabil, ca 
să nu se supere aliații vest-ger- 
mani de la Bonn...

E. R.

S.U.A.: Ravagiile 
stupefiantelor

„In StateTe Unite există atît ca 
număr absolut, cit și ca procent 
raportat la numărul populafiei cei 
mai mulfi consumatori de stupe
fiante în comparație cu orice 
altă fără occidentală, iar vînzarea 
ilegală a narcoticelor a sporit de 
peste trei ori în perioada de 
după al doilea război mondial", 
a declarat Seymour Halpern, 
membru al adunării legislative a 
statului New York, referindu-se 

la „date confidențiale pe care le 
define guvernul".

Recent ziarele din New York 
au anunfat că poliția a descope
rit un speculant care făcea co
merț cu horoină. Stocurile de ho- 
roină găsite la acest afacerist se 
ridicau, ca valoare la 20.000.000 
de dolari.

După cum relata senatorul 
Dodd, din 1954 numărul consu
matorilor de narcotice în rlndu- 
rile adolescenților din Los Ange
les a crescut de peste 4,5 ori. 
Jn statele New Jersey, Pennsylva
nia, Illinois, Missouri și Califor
nia un „număr uluitor" de ado
lescenți în vîrstă între 15 și 19 
ani au fost atrași în refeaua vân
zătorilor de narcotice. „Acești 
copii, a declarat Dodd, se pa
sionează în asemenea mod de 
folosirea narcoticelor, încît devin 
delicvenfi, participă la ciocniri 
sîngeroase, la asasinate... fetele 
devin intermediare în comerțul 
cu narcotice și chiar prostituate".

„Mărfuri"... 
cosmice!

A fi un bun afacerist, sînt de 
părere afaceriștii ameri
cani, înseamnă a scoate 

bani din orice. Și ei nu se 
dezmint. Organizatorii unei re
cente licitafii care a avut loc la 
New York și unde urmau să fie 
vîndute, ca de obicei, mobilă 
veche, vase și sfeșnice s-au gîn- 
dit că pentru a atrage cumpără
torii trebuie găsit ceva nou și 
interesant. Și au găsit I Au anun
țat cu surle și trîmbife că se vor 
pune în vînzare lucruri „avînd o 
legătură directă cu Cosmosul". 
Cumpărătorii au fost puși în fafa 
unor „documente" de importantă 
capitală în legătură cu cosmonau
tul american John Glenn și anu
me scrisori... în care Glenn se 
plîngea unor ateliere de repa- 
rafii că îi funcfionează prost au
tomobilul și chitanfe semnate de 
el pentru... cumpărarea benzinei 
de automobil.,.

Nu cunoaștem încă rezultatele 
licitafiei I
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