
Secretul succeselor pe care le obține In pro-, 
ducfie tînărul COSTĂCHE MOISE, de lu 
Uzina metalurgică, din Sinaia, constă și în 
buna organizare a locului de muncă. Lunar 

el depășește planul cu 25—30 la sută.

Pasiunea și priceperea în muncă a tinerei 
MARIA MIHAI, de la Uzina „Poiana" din 
Cîmpina sînt binecunoscute de r
Toate piesele lucrate de ea si.-.t ce b.~i 

calitate.

AUREL PISTOL, strungar la Uzinele de 
aur obeze și troleibuze din București și-a luat 
un ctccțoment de răspundere în întrecere : 
tot ce lucrează să fie de cea mai buni cali- 

is:e. Rezultatul ! Nici o piesă rabatată.

Bibliote'-a Centrală 
Regina ă 

j cloProIelari din toate țările. uniți vă! 

cinfeia 
tineretului
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Cu avînt tineresc

socialistă !
UN CISTIGATOR 

SIGUR:
ECONOMISESC

CALITATEA MATERIA PRIMA

ce mim w eice
PENJRU „PORUMBUL 5000

Era pe la începutul anului 
cînd, într-o adunare gene
rală, muncitorii secției de 

montaj de la Uzinele de mașini 
elecirice din București și-au sta
bilit angajamentele în întrecere. 
Angajamentul montorilor suna 
clar : '„Să montăm ritmic și la un 
nivel calitativ superior toate serii
le de motoare prevăzute în plan ; 
să dăm în funcțiune linia de 
grupuri electrogene și de sudură 
cu motor K.D. ; să realizăm în în
tregul an economii în vaioare de 
37.000 lei.

— Care dintre echipe va cîștioa 
întrecerea e greu de prevăzut de 
pe acum, spunea în acea adunare 
secretarul organizației de partid. 
De pe acum știm însă că. încie- 
p!inindu-ne cu toți angajamentele, 
d:n întrecere va rezulta un cîșigâ- 
<or sigur — calitatea produse1©-.

Tînărul inginer Ion lonescu. 
jefui ate’ e-ului, c_-os*ea 5 -e 
puterea de munca a ca-e- o- p 
entuziasmul lor. Dar numai entu
ziasmul nu e suficient. Ing.nerul 
lonescu s-a consultat cu muncito
rii din atelier. Au rezultat cîieva 
propuneri prețioase. Marin I. Ma
rin a fost de părere că pentru a- 
sigurarea unor montări de cea mai 
buna calitate trebuie ca- fiecare 
șef de echipă să răspundă pe 
schimb de controlul interoperafii, 
iar maiștrii — de controlul inter
mediar.

Organizată in mod temeinic. în
trecerea a întărit și mai mult răs
punderea și spiritul oe întrajuto
rare în muncă.

Două fap^e petrecute des”_ ce 
recent sînt, credem, ec • caioare. 
Echipa lui R zea — de a ”e 
din cele mai bune echipe — prr- 
mind cu îrrfirziere tablou- e e ec- 
îrice și transformatorii stai» za- 
tori — era in situația ce a rămîne 
în urmă cu reaiizerea ritmică a 
planului. Echipele lui Ch.vu și 
Drăghici au venii in ajutorul lui 
Rîzea. Cete 10 motoare au intrat 
astfel la timp pe platforma de 
probe unde au primit certificatul 
oe motoare de bună calitate. Pes
te cîteva zi.'e, cînd 
luație asemănătoare 
cu inele colectoare, 
o mină de ajutor
asta băieții lui Rizea. 
Nieolae Onulescu, Ion 
Gheorghe Neacoe dau _____
de o bună pregătire profesională 
și lucrarea, care trebuia făcută 
intr-o zi, a fost terminată în patru 
ore. i

De cînd a început întrecerea au 
trecut mai bine de patru luni. în 
această perioadă nici un singur 
motor n-a fost înapoiat de ia plat
forma de probe. Așadar, din în
trecerea dintre montori cîștiga cel 
mai îndreptățit participant : cali
tatea.

’Alături de șrița 
permanentă pentru 
realizarea umor pro
duse de buni ceiiie- 
te. tinerii de la L și
nele „Electnfuttn*- 
Craiort te 
în cadrul intneerii 
socialiste, de reelize- 
rea a cit mai multe 
economii. Bol-inator-.i 
din echipa comtuus- 
tului Yirpl Cuca, de 
exemplu, au descope
rit o nouă sursă de 
economii: folosiree
in scopul conțecțio-

Planul

cei

DIN

E_ OPROIL

a fost realizat
La îer • i-cA’ă---- « t • s-

pci-deni am es se
rocsepe ce cifra • 
cece- r m «nrecerea 30-
cim'isfă .- 4c -es zAniei o »e- 
zura’e-cc oer-flwse oe fecare ruut- 
c .or. re—'_ iiecere bemâ oe pro
ducție s-a confecționet ate un 
graîic în care sînt notate ce con- 
trolus de calitate observațiile asu
pra îndeplinirii sarcinii de plan, 
asupra calității produselor.

ia ac*- ■ e s» «ru oe
*e a *cî* ăroepi rit ură ia s*A 
ar eccae se caf roe sesst'

in pc^ee ! zSe dă* fa«a ma. 
’ec. Te e cbcrrePe de muecr'tor 
s. -* *of esa oe bene: au fast 
red zafe prereder e plurAilui p 
nici o pereche ce încălțăminte n-a 
lost respinsă la controlul de cali
tate.

E. F.

Foto ; N. STROtlAN

FAPTE

s-a ivit o si
la motoarele 

care dau 
de data 
Ufemișfii 

Bălan și 
dovadă

cei 
sînt

C. PRIESCU

kg porumb boabe. S-a sta
bilit apoi să dăm, după 
cum e cazul, 3—4 prași- 
le mecanice, completate de tot 
atîtea manuale. La cîteva zile 
după primul prășit vom apli
ca din nou o lucrare cu sapa 
rotativă. Lucrările cu sapa ro
tativă le executăm după ce se 
va lua rouă de pe plante, cînd 
ele devin mai elastice, ca să 
nu se rupă. Prin aceste lucrări 
urmărim în primul rînd să 
menținem pămîntul afinat și 
o umiditate constantă. Totoda
tă se aerisește și se încălzește 
solul mijloc in du-se astfel hră- 
nirea plantelor, dezvoltarea 
lor rapidă, viguroasă. Cînd, 
după prima prașilă, vedem că 
se formează din nou crusta, 
începem cea de-a doua pra
șilă mecanică, dublată de una 
manuală. Aceasta o facem la 
o adîncime mai mică : 5-6 cm 
ca să nu distrugem rădăcinile 
care încep sa se dezvolte. De 
data aceasta, cînd facem în a- 
celași timp și răritul, ne în
grijim să realizăm și densita
tea optimă a plantelor, cunos- 
cînd că densitatea constituie 
unul din factorii care deter
mină sporirea producției la 
ha. După cea de-a doua pra
șilă, cînd vom observa că se 
formează crustă și apar bu
ruieni, vom executa și a treia 
prașilă. Dacă condițiile de cli
mă o intfpun, anul acesta vom 
executa și a patra prașilă.

Executînd la timp și la un 
înalt nivel agrotehnic lucrări
le de întreținere a porumbului 
șl de combatere a dăunători
lor, folosind din plin rezerve 
de apă din sol, sîntem siguri 
că vom asigura recolta de 
5.000 kg porumb boabe la 
hectar.

na din culturile 
noastre de baza 

t este pommbaL Am 
j planifica: am
I insă mir ța: ca po- 
I rumb 670 de hec
tare. Din acestea.

500 de hectare pen:~- -5.000 
kg boabe la hectar*. De pe 
restul de 170 hectare, am pla
nificat să obținem o produc
ție de 2XX) kg boabe Ia hec
tar. Acesta este, așadar, unul 
din obiectivele principale din 
planul de prodixțîe pe anul 
acesX2. Așa credem noi și nu 
greșhn. Recoka pe care o vom

' -- -- 
tanțâ pentru gospodăria noas
tră colec^vă. Să facem o mică 
socoteală : anul trecut am rea
lizat o producție de 2_S(X) kg 
perumb boabe la hectar. Dar 
in anul aces*.a am planifica: 
să ob;-nem de pe 500 ha 
cu 2-XA kg boabe mai 
mult la fiecare hectar. Asta 
înseamnă câ ia hambare
le gospodâneî vor intra în 
plus 1100 AJOO kg porumb 
boabe.

Ce ne preocupă acum ? Lu
crările de întreținere.

Dar mai întîi, cîteva cuvin
te despre ceea ce am făcut 
pînă acum ca să asigurăm pro
ducția stabilită.

Arăturile de toamnă le-am 
făcut la adîncimea recomanda
tă de agrotehnică — 30-32 cm. 
Pămîntul a fost bine îngrășat: 
125 de ha le-am îngrășat cu 
gunoi de grajd, administrînd 
cîte 30 tone fiecărui hectar; 
pe o mare parte din suprafa- 

}ță am împrăștiat îngrășămin
te chimice. însămînțările le-am 
executat respectînd toate re
comandările științei agroteh
nice : timp optim, 
densitate.

Acum toată grija 
acordată executării

de întreținere la un înalt ni
vel agrotehnic. Este preocupa
rea nu numai a mea, ca in
giner agronom, ci a tuturor 
colectiviștilor.

Noi am stabilit deja un 
orar de lucru precis, aproape 
pentru fiecare zi calendaristi
că. incit de pe acum știm ce 
lucrări vom face și cînd. Dată 
fiind midii dten mare a solu
lui. căldura și hrana. încolți- 
rea semințelor va fi favoriza
ți, dar in același tizr.o se vor

© Miami «ectarvlsi I la mina Aninoata ți-n depășit pe 
prix^k xak ale hau mal anxajamrnlal cu 175 kilorrame rirbune 
P* part- In fraatea întrecerii se află brigăzile de mineri conduse de 
Temiar Szasx H Aurel Cristea care au dat peste plan mai bine de • 
torni 4e cârbvne pe past față de angajamentul inițial.

® 6.954 bneâți tricotaje de buna calitate pentru copii a dat peste 
plzn. in primele 6 zile de producție ale lunii mai. colectivul de 
nisri de la Fabrica de tricotaje pentru copii din Timișoara.

V Prin manca eataxiastâ a muncitorilor de Ia turnătoria de oțel 
a Cnmbinatnhu siderurgic Reșița s-au realizat peste plan pini acum 
617 tone piese turnate, față de 1.000 de tone cit reprezintă aagaja- 
mentnl aaual al colectivului secției.

V Folosirea aaor procedee tehnologice noi în sectoarele calde, 
modificarea unor repere a permis reducerea simțitoare a consumului 
specific de metal la Uzinele de tractoare din Brașov. Astfel, consu
mul specific de metal a fost redus in medie cu 70 de kr. pe fiecare 
tractor fabricat.

V 760.000 lei economii la prețul de cost a realizat pe primele 
patru luni ale anului colectivul de muncă de la laminorul de- 
650 mm. de la Combinatul siderurgic din Hunedoara. Din oțelul' 
economisit pe această perioadă se pot confecționa aproximativ 70 de 
tractoare.

'

în pas cu cerințele producției

■eci

adîncime,

noastră e 
lucrărilor

dezvolta și buruienile. Pentru 
combaterea lor noi am exe
cutat grâpatul întregii supra
fețe însamînțate cu porumb. 
Prin grapat distrugem și crus
ta care s-a format în urma 
ploilor, împiedicînd astfel 
pierderea apei prin evapora
re. Cînd toate plantele vor 
avea 4 
o lucrare cu _ _ __________
prin aceasta vom afina solul 
și vom distruge buruienile. A- 
cestea sînt lucrări premergă
toare prășitului, care 
resc “ “ *
tar

frunze vom aplica 
sapa rotativă :

_ . . ___ spo-
producția fiecărui hec- 

cu cel puțin 200-250
etățenii cin Galați 
se opresc adesea, 
cînd :rec prin 
centrul orașului. in 
fața unui panou 
de onoare. între
prinderea noastră,

Uzina mecanică, a fost men
ționată la acest panou printre 
întreprinderile fruntașe. Co
lectivul de muncitori, inginer, 
și tehnicieni și-a îndeplinit 
pianul de producție in primul 
trimestru al anului cu 100.2 Ia 
sută și a realizat economii la 
prețul de cost in valoare de 
40.000 lei.

La succesele obținute în ca
drul întrecerii socialiste și-au 
adus contribuția și cei peste 
250 de tineri care lucrează in 
uzină. Avem tineri buni, tineri 
muncitori care sînt cunoscuți 
și apreciați pe drept cuvînt de 
colectivul uzinei pentru merite 
deosebite în producție. Bordei 
Constantin, Chirilă Nieolae, 
Mircea Hurj ui, Mihai Cemega, 
Emil Tăutu sînt numai cîțiva 
dintre aceștia. La locul lor de 
muncă se vede mina bunului 
gospodar, a muncitorului îna
intat care-și organizează cu 
pricepere treaba, își folosește 
rațional timpul de lucru etc. 
Asemenea tineri depășesc în 
fiecare lună planul de produc
ție cu 5 pînă la 15 la sută, iar 
din mîinile lor n-ai să vezi 
ieșind decît produse de bună 
calitate.

lectivului. Biroul U.TM. a 
pornit la treabă. în desfășura
rea muncii politice, de la om 
la om, el a javux un bun pri
lej de a cunoaște pe tineri, de 
a ști in ce direcție au nevoie 
de ajutor și. pe această bază, 
de a adopta metode eficace de 
muncă educauvă. Mihai Necu- 
lai. spre exemplu. absenta de 
la lucra, dădea uneori produ-

Ing. agronom M. SEBEȘAN
G.A.C. „Filimon Sîrbu", 

comuna Parța, regiunea Banat

fCov^rxMre in pag. a 3-a)

Sosirea Ansamblului de stat
de dansuri populare al U.R.S.S

Vineri a sosit in 
țara noastră. ve
nind din R P. 
Bulgaria. Ansam
blul de stat de dan
suri populare 
Uniunii 
condus 
Moiseev,
poporului al UJt-S-S.

al
Sovietice, 
de Igor 
artist al

La Giurgiu, ar
tiștii sovietici au 
fost intimpinati ie 
reprezentanți «i Mi
nisterului Ir.r4^- 
mintului și Cwixxr::. 
conducători și mem
bri ai marilor an
sambluri de cinteze 
și dansuri.

In codrul actua
lului turneu, an
samblul sovietic rs
prezenta 7 specta
cole în sala Palatu
lui R. P. Romine, 
precum și in orașe
le Constanța, Ga
lați, Iași.

i Agerpres) i

TELEGRAME
V

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER. 
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

Dragi tovarăși,
București

Mulțumesc din toată inima C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne pentru felici
tările cordiale și bunele urări trimise cu ocazia numirii mele în 
funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al UR.S.S. Folo- 
sir.du-mă de acest prilej, vă doresc multă sănătate, noi șl mari 
succese în activitatea dv. rodnică spre binele poporului romîn 
și consolidarea păcii.

Să se dezvolte și să se întărească prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele U.R.S.S. și R.P.R.

N. HRUȘCIOV
Moscova, 10 mai 1962.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne

Vă mulțumesc din inimă pentru felicitările călduroase și 
bunele urări trimise cu ocazia alegerii mele în funcția de pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Vă urez 
din tot sufletul, dv. și întregului popor frate romîn, noi și mari 
succese în construcția socialistă, în întărirea continuă a priete
niei între popoare. BKEJNEV

Moscova, 30 mai 1962.

întreprinderea de prefabricate și 
elemenie de construcții Brașov. 
Aici se fabrică sfîlpi de beton 
precomprimat pentru electrificare.

Foto : AGERPRES

In pagina a ll-a
Sfătuitor priceput. 
La muncă patriotică. 
Poezii fără semnifi
cații.

In pagina a Sil-a
Viața de organizație

® Cum organizăm infor
marea politică a tine
rilor de la sate.

9 Fruntașii în preajma 
examenelor.

-eo-j g* a.au pWe 1.000 de rafe ™tcâ din care vor obfine 
anul acesta 15.000 ae boboc Ir hrogrm e : aspect din „raiul" păsărilor de baltă.

Foto: AGERPRES

și m.‘r-rn trăit cîteva ceasuri de bucur ie 
drie citind un maldăr de sc'iso- pe care 
mi l-a pus la dispoziție redac” a „Scinîeti 
tineretului". Urmăresc de mult ecouri e 
pe care diferite rubrici le stimesc în rîn- 
durile maselor largi de tineret, șt în spe
cial marele interes acordat fxoce~e o- de 

etică de către tinerii noștri, entuziasma cr -ață de 
figurile pozitive, reprezentative aie genere e - ~ere, ca 
și reprobarea lor energică și unanimă 
față de elemente care mai tîrșesc 
încă pasul.

De astă dată nu este vorba de obiș- . 
nuita corespondență întreținută de că
tre ziar cu cititorii săi, ci chiar scriso
rile trimise direct pe adresa unuia 
dintre cei despre care s-a vorbit în 
publicația lor, sau pe adresa organi
zației U.T.M. din care acesta face 
parte. Nu este aici un caz izo
lat, ci un fenomen de masă, din 
care desprindem cu titlu exemplifi
cator, un caz particular, urmînd ca pe 
viitor să. mai interferăm această rețea 
de dragoste și prietenie tovărășească, de simț al răspun. 
derii colective, care literalmente împînzește țara.

lată că de astă dată mi s-a pus la dispoziție o sumă 
de scrisori (teancul este destul de mare și multe dintre 
scrisori destul de lungi) în care se dezbate o problemă 
ridicată îrifr-un număr al „Scînteii tineretului" de acum 
vreo două luni. ,Să rezumăm faptele. Printre alte cazuri 
în care diferite organizafii.de bază U.T.M. semnalau re
zultatele pozitive ale muncii de lămurire, de îndrumare 
a unor tineri care apucaseră căile greșite și cu ajutorul 
colectivului au regăsit calea cea justă, era citat și cazul 
unui tînăr muncitor de la „Semănătoarea", pe nume 
Adrian Smaniotu, care dădea tovarășilor săi de munca 
„mai mult de furcă", în așa chip îneît cereau și ajutorul

marelui colectiv, al întregului tineret al tării pentru cazul 
dificil cu care aveau de luptat aftîndu-se în fața unui 
element mai dificil care la 19 ani se comporta ca un 
îngîmfat, disprețu;ndu-și tovarăși-, vorbindu-!e de sus, 
refuzînd ajutorul, rămînînd un muncitor slab și care n 
2 ani nu a apucat să se califice și, care, la dojana 
ca a părăcit școala med e răspundea cu „nu-mi faceți 
morală ”, lată ce a determinat biroul organizației de bază 
U.T.M. de la „Semănătoarea” secția „preparat” ca îna-

membru al biroului organizației de bază U.T.M. din 
ca’e *ace parte și Adrian, scrisorile primite au fost ne
numărate și aprecierea pe care o dă conținutul lor am 
rprumufat-o ca titlu pentru aceste rînduri : „Un adevărat 

poem al tovărășiei".
într-adevăr, chiar maldărul de scrisori 

masa mea și pe care 
tare, constituie 
nostru : ele vin

UN POEM
TOVĂRĂȘIEI

de Marcel Breslațu

- - --- care stă pe
le-am citit cu o crescîndă îneîn- 

verifabil sondaj în sufletul tineretului 
la oraș și de la sat, de la muncitori 
și elevi, de la studenfi și ostași, de 
la băieți și fete, de la unii mai tineri 
decit Adrian, de la alții mai în 
vîrrtă. Dar în ciuda deosebirilor de 
ton, de nivel al pregătirii și chiar de 
argumentare folosită de unii sau de 
ceilalți, un același fior le străbate pe 
toate — dorința de a sluji, de a fi 
folositori, de a contribui la îndrep
tarea celui care greșește și, în ace
lași timp, mărturia unui simț de răs
pundere colectiv față de fiecare caz 
de ^abatere în parte, problema fiind 
luată, așa cum spune unul dintre co- 

~ respondent, la inimă de către fie- 
sfrăduindu-se cum poate mai bine să-și 
Dafi-i un sfat lui Adrian, așa cereau to

un 
de

inie de a-l pune în discuția organizației 
Adrian, să provoace o discuție publica, — a-__ _
acestui caz. Opinia publică tinerească era invitată, prin 
ceea ce se publică în ziar, să ia atitudine. Ceea ce nu 
a întîrziat pentru ca primele scrisori sosite fie pe
adresa biroului organizației de bază U.T.M., fie mai ales 
pe aceea a tînărului Smaniotu să poarte chiar data1 de‘a 
doua zi după apariția materialului în ziar. De atunci 
au trecut două luni în care vreme, așa cum informează 
printr-o scrisoare mai recentă tovarășul Otto Vasilescu,

pe tînărul 
largă asupra

qare, și fiecare 
spună cuvîntul. 
varășii lui de muncă.
m .?* au începui sa sosească din toafe unghiurile

țării. însăși varietatea ca aspect a acestor scrisori consti
tuie farmecul unității în diversitate scrise cu cerneală sau 
cu creionul, pe hîrtie de corespondența sau pe simple 
pagini de caiet dictando, răvașe vehemente de cîteva 
rînduri sau lungi scrisori pline de amănunte, unii adresîn- 
du-se lui Adrian cu dumneavoastră, alții cu dumneata cei 
mai mulți însă cu fu, deși nu-l cunosc, o fată chiar

(Continuare în pag. a 2-a)
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muzeul regional din oraș.

Foto: S. NICULESCU

n fața casei raio
nale de cultură 
așteaptă de dimi
neață un camion. 
Șoferul se invirte 
nerăbdător pe lin
gă mașină. .Pasa

gerii" sosesc unul cite unul fi 
fiecare se-ntreabă din ochi : 
„N-am întârziat?" Sus. in bi
roul directorului casei de cul
tură, cineva a luat legătura 
telefonică cu gospodărie co
lectivă „Drumul păcii~ din co
muna Padina:

— In jurul orelor 
zece, brigada artisti
că de agitație a ca
sei raionale de cul- 
tui'ă sosește la dum
neavoastră.

Probabil că 
lpcutorul de __ _
lălăit capăt al firului _
treabă nelămurit la ce oră 
începe spectacolul căci ei. cei 
din Padina, știu că abia la 
orele 16. I se răspunde:

— La orele 16. dar pinâ a- 
tunci mai avem ceva treabă 
pe la căminul cultural, așa că 
venim mai devreme

Și iată-i în duminica aceea, 
hdimineața, pe membrii beiefr- 
t.gii artistice de agitație. 1* 
drum. Au ajuns in catnunâ r- 
s-au oprit la căminul cultural. 
Aici, în cadrul „Zilei 
dierului" pe care au orțam- 
zat-o, și-au propus să preziofee 
un program artistic oglindind 
aspecte ale muncii coieetîvtf> 
tilor din Padina. Cristea Ba
dea, unul din brigadierii fir*- 
tași ai colectivei. va voec. 
despre succesele pe care le-au 

a g obținut»r colectiviștii- din bri- 
■’‘ gada lui în campania de insâ- 
_ mînțări. despre metodele saie 

de muncă și despre recottele 
sporite pe care brigada și le-a 
propus să le obțină : kg
porumb-boabe la hectar de pe 
o suprafață de 20 ha. în con
diții de neirigare ; 2200 k<
grîu la hectar, pe o suprafață 
de 25 hectare.

Dar pînă la începerea spec
tacolului mai es;e încă vre
me. Deocamdată artiști ama
tori ai casei raionale de cul
tură au altceva de făcut. Bri
gada de agitație a căminului 
cultural din Padina pregătește 
un spectacol nou și sprijinul 
„celor de la casa de cultură" 
este nu numai necesar ci si 
venit la timp. Tinerii colecti
viști, membri ai brigăzii de 
agitație și-au însușit reper ?- 
riul iar acum sînt la prima 
lor repetiție pe scenă. Progra
mul, agitatoric în primul riad, 
îndeamnă colectiviștii 1* 
muncă neîntreruptă să cuce- 

pămîntului recolte 
crească

colectivei lor. Iar pentru ca 
spectacolul să-și dovedească 
eficiența, o atenție deosebită 
se cere dată și felului cum 
va fi interpretat. Și iată, timp 
de citeva ore. brigada de agi
tație a căminului cultural re
peta fiecare parte a progra
mului. sub ochii atenți ai 
-spectatorilor" de la casa ra
ională de cultură. Primesc 
.r.dîcații cum să prezinte pro
gramul. care vor fi mișcările 
pe scenă, cum să recite etc. 
Un nou prilej, cind vor învăța

inter- 
la ce-

Din experiența casei raionale 
de cultură Buzău in îndrumarea 

activității căminelor culturale

in-

țării unui „studio al artistului 
amator". Doar că inițiativa 
trebuie să devină faptă, și 
aceasta într-un timp cit mai 
scurt. Cursurile practice pe 
care lectorii acestui studio le 
vor preda, turneele pe care le 
vor întreprinde la căminele 
culturale sînt cu atît mai ne
cesare cu cît în satele raio
nului există nenumărați tineri 
care-și manifestă dorința să 
apară pe scenă, interpreți ai 
eroilor pieselor de teatru. Tot 
in cadrul studioului artistului 

amator, tinerii vor 
învăța cum să orga
nizeze un program 
artistic, cum să re
cite și să cînte. Mem
brii cercului literar 
„Alexandru Sahia” 
care activează pe < 

casa raională de cul-lingă 
tură vor avea in felul acesta 
și ei prilejul să frecventeze 
cursurile acestui studio, să 
scrie poezii agitatorice pe care 
să le recite apoi la căminele 
culturale din raion, să lucreze 
texte pentru brigăzile artistice 
de agitație. îndrumarea acti
vității căminelor culturale de 
către casa raională de cttlțură 
trebuie, deci, să se desfășoare 
pe toate planurile, cuprinzmd 
acțiuni multiple și variate.

rească 
mari, să bunăstarea

„Cupele uriașelor excavatoare 
încarcă pănnntul de prisos. Trac
toarele pe șenile, Ia care s-au 
adaptat pluguri, nivelează pă- 
inîntul. în urma lor zeci de ti
neri sădesc pomi, așează bănci, 
ornează ronduri cu fiori multi
colore. Dragostea și hărnicia cu 
care muncesc va fi răsplătită: 
in noul parc ei își vor petrec» 
in timpul liber clipe minunate”. 
Așa își începe scrisoarea despre 
munca patriotică a tineretu
lui din Roman corespondentul 
no9tru voluNiar Dan liirliba. Dar 
despre munca patriotică a tine
rilor muncitori și sludenți, co
lectiviști șî elevi ne sosesc zilnic 
în redacție zeci de scrisori. Ele 
ne vorbesc despre nemărginita 
dragoste a tineretului față de 
patria noastră pe care o doresc 
mereu mai frumoasă și mai bo
gată. O floare sădită undeva, un 
p6m îngrijit în fața casei. un 
maidan transformat într-un parc 
odihnitor, o perdea.de copaci ti
neri plantați la marginea comu
nei, un drum pietruit care să 
lege sediul gospodăriei colective 
de inima satului, școală curată 
și un atelier în care printre 
strunguri zîmbesc ghivece 
mușcate, sînt manifestări 
dragostei față de patrie, 
expresia dorinței tineretului 
stru de a trăi mai frumos, 
civilizat. Și indiferent de pro
fesia pe care o au, de locul în 
care activează, .ei socotesc o da
torie patriotică să pună mina pe 
sapă ori pe tîrnădop și să-și fo
losească cîteva ceasuri din 
pul liber la înfrumusețarea 
șului ori a comunei.

„Studenții Facultății de 
plastice din Timișoara au 
cipat la canalizarea unor

reparat drumurile comunei. au 
curățat 5.000 metri șanț”... Toate 
scrisorile sînt însoțite de liste 
lungi cu cei evidențiați, imposi
bil de reprodus, pentru că ar 
însemna să citezi sute și snte de 
tineri care au muncit cu dragos
te, care au economisit astfel ma
teriale și bani ce vor putea fi 
folosiți în altă parte.

Dar activitatea patriotică a ti
neretului nostru este multilate
rală. De cîțiva ani a intrat în 
tradiție ca tinerii să contribuie 
la refacerea patrimoniului sil-

Pe marginea 
scrisorilor sosite

Ia redacție

cu 
ale 

sint 
so
mai

tim
ora

arte 
parti- 
străzi 

mărginașe săpînd 113 mc pămînt 
într-o singură zi”. ■ „Tinerii ce
feriști din Brașov au participat 
la amenajarea bulevardului Le- 
uiu”. „Elevi și tineri muncitori 
din Sibiu au ridicat un parc pe 
un loc viran și au mărit lacul 
Dumbrava”. „Elevii școlii de me
serii din Blaj și-au 
școala, au îngrijit 
mijlocul căreia au 
frumoasă fîntînă 
„Peste 300 uteiniști și tineri dip 
cadrul I-P.R.O.F.I.L.-Balta Săra
tă — Caransebeș și-au înfrumu
sețat întreprinderea . amenajînd 
spații verzi în curtea ei, plantînd 
flori și arbori ornamentali”.
nerii colectiviști

înfrumusețat 
grădina în 

construit o 
arteziană',’-

,Ti-
din Ripa au

vie. Și despre acest lucru ne vor
besc în scrisorile lor corespon
denții voluntari.

„23 de tineri de la șantierul 
de construcții-Moinești — ne 
scrie utemistul Gh. Vasluianu — 
au împădurit trei hectare teren”. 
Iar eleva Marin Chiscoci din Ad- 
jiid, lăsîndu-și liberă fantezia își 
imaginează cum se va plimba 
peste ani, în frumoasa luncă a 
Șiretului la umbra salcîmilor ai 
căror puieți i-au plantat în pri
măvara aceasta ea și colegii ei. 
„35.000 de puieți au plantat pe 
terenurile erodate din jurul co
munei Bucuresci elevii Școlii 
profesionale din Gura Barză din 
raionul Brad ; 60.000 de puieți 
au fost plantați de utemiștii din 
comuna Grumezoaia raionul 
Huși; 9 hectare de teren, la Căr- 
liba și Broșteni, au fost plantate 
cu puieți de brad și de molid 
de elevii anului II al Școlii fo
restiere din Vatra Dornei; elevii 
Școlii medii din Ocna Mureș au 
plantat 25.000 puieți de salcîm, 
au îngrijit 50 hectare de plan
tație tînără și au stîrpit dăună
torii de pe alte 50 hectare 
dure... Și acestea sînt numai 
leva din veștile pe care ni 
trimit tinerii corespondenți 
luntari.

Nu numai 
niului silvic 
tineretului, 
riilor este o lozincă transforma
tă zi de zi în realitate de: har
nicul nostru 
aduna tonele 
se de tineri, 
formează în

pă- 
cî- 
le 

vo-

refacerea patrimo- 
a intrat în tradiția 
„Fier vechi, oțclă-

lineret. Dacă am 
de fier vechi sttîn- 
despre care ne in- 
permanență cores-

Premieră la Teatrul
a avut loc laZilele acestea

Teatrul de Stat din Brașov cea 
de a șasea premieră a stagiu
nii actuale, cu comedia tână
rului dramaturg sovietic Va- 
difri Korostilov. intitulată 
..Balul florilor- („Cred in 
tine").

Direcția de scenă a specta
colului aparține regizorului

de Stat din Brașov
Dinu Negfeanu. director de 
scenă la Teatrul „Lucia 
Sturdza-Biilanclra",. Sin Bucu
rești, d'eco^iirilelși costumele 
stnȘ* se‘MaVe'*dă ^ena Simi- 

fil i r-'or >'■ ÂRnsqt 
rad^Munteanu,. ian, distribuția 
este alcătuită din tinerii ac
tori Stela Popescu-Puican, 
Dan Puican și Ion Vărădeanu.

țm se 
culmră

A. L ZAIXESCU

mațn

Tiză»

Do • -e- pictori elevi ai Școlii populare de arfă din Craiova: muncitorul Nicolae Valter,
fa fa fabtțMinderae de drumuri și poduri și Maria Genea, elevă în clasa a Xl-a la școala medie.

Foto: N. STELORIAN
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POEZII FĂRĂ
Aurorei 

amintesc 
specific

oeziile
Cornu 
universul 
unei generații pen
tru care eliberarea 
a însemna'. ade
văr a'a naștere, 

de pornire al sbo- 
spre un

un punct 
rului nestingherit 
ideal comun de fericire. Tre
cutul aparține unei zone în
tunecate, risipită într-o sumă 
de gesturi și acțiuni lipsite de 
orientare sigură și mai ales 
de frumusețea libertății. Pei
sajul său limitat, cu „vacile 
blînde deoparte" și „cărările 
pădurii podite cu a'une" — 
mediul adolescentei cu „visele 
mari dar puterile scurte" — a 
căpătat azi noi dimensiuni, 
vaste, umanizate prin lupta 
revoluționară condusă de 
partid (închinare, Trebuia).

în numeroase versuri revin 
imagini, detalii și oameni din 
Valea Prahovei, ținui natal 
pe care poeta îl cintă prin 
alăturarea revelatoare între 
trecut și prezent. Nu avem 
de-aface însă cu un itinerar 
liric (sau o monografie) pen
tru că intenția poetei este de 
a sugera idei care cuprind, în 
generalitatea lor, semnificații 
comune tuturor regiunilor ță
rii. Efortul vizibil de a gene
raliza sensurile unor imagini 
natale dovedește o necesară 
aspirație spre maturizare. Din 
păcate, această aspirație în
tâmpină serioase dificultăți, 
produse de o superficială cu
noaștere a realității noastre

utilă, fo-

ale țării 
coloane

pondenții voluntari, 
imaginea a sute de garnituri de 
tren care străbat zilnic drumu
rile de fier spre Reșița și Hu
nedoara. „Tinerii din secția la
minor a Fabricii de țevi din Ro
man — ne scrie laminoristul Oc
tavian Guțu — an colectat în
tr-o singură săptămînă 70 tone 
fier vechi”. „Utciniștii de la Fa
brica de ciment „Ideal” «lin Cer
navodă au strîns și expediat oțe- 
lăriilor în luna aprilie 30.000 kg 
fier vechi” — ne comunică Ion 
Mocanu. „într-o singură zi — ne 
scrie utemistul Ion Ri*dașu — 
tinerii de la C.F.F. Fălticeni au 
colectat 2.000 kg fier vechi*. 
Iar dintr-o scrisoare semnată de 
locțiitorul secretarului Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Bicaz aflăm 
că în ultima lună organizațiile 
U.T.M. din acest oraș au predat 
I.C.M. 65 tone fier vechi. Mun
citori, elevi, s Iudeu ți, colectiviști, 
string cu grijă de gospodar fie
rărie bucățică de fier vechi și o 
trimit oțelăriilor. Tinerii adună 
fierul vechi din întreprinderi, de 
prin curțile oamenilor, se iau la 
întrecere 
o fac cu 
vinși că 
lositoare

Pe vastele 
noastre, imaginea unei 
de băieți și fete, cîntînd un cîn
tec vesel, cu lopeți și târnăcoa
pe pe umăr, este de acum un 
lucru obișnuit. 0 poți întâlni 
oriunde pe șantierele de con
strucții de noi locuințe pentru 
oamenii muncii, acolo unde se 
ridică o nouă școală ori un că
min cultural, unde se naște un 
parc ori un nou bulevard, unde 
vor foșni peste cîțiva ani frun
zele unei păduri tinere.

MARIETA VIDRAȘCU

care adună mai mult, 
plăcere și pasiune con- 
fac o treabă 
patriei.

șantiere

Un poem al tovărășiei
(Urmare din pag l-a)

cu „ia ascultă măi băiete" și al- 
fernînd între „Mă scuzați” și „Ar 
fi bine să-fi bagi minfile-n cap“. 
Sînt și scrisori mai stîngace, mai 
șchiopăiînde pe ici-colo din 
punctul de vedere al gramaticii 
sau al ortografiei, dar de o pros
pețime, de o spontaneitate, de o 
autenticitate cu totul 
și nu încape îndoială 
fost citite cu emoție 
de către cel căruia îi 
sate. Mai dure sau 
blîndeții, aproape toafe 
pe care' le-am citit încheie 
cerere^ „Să-ftiP răspunzi 
rat" sau ;,c©leciwul- ^așteaptă ’ ras2' 
punsuL rtăti", -nkneniî ^neconside- 
rînd trimiterea scrisorii ca un 
fapt suficient pentru a se socoti 
eliberați de datoria de a urmări 
etapele îndrepiării celui vizat. 
„Am dori să-ți găsim numele în 
ziar printre fruntașii secției", scrie 
un grup de utemișfi. O tînără 
profesoară din Argeș, V. Grigore, 
fostă muncitoare, 
pre oțele PritW
trecut/ făctfttP br^acela?^ 
școală și servici. „Nu a fost ușor* 
spune ea. Și acest nu a fost 
.ușor sau nu e ușor, apare în. 
•multe alte scrisori. Tineretul nos
tru, înțelegînd sarcinile de mare 
cinste pe care trebuie să le în
deplinească, luînd în serios răs
punderile lor, caută fiecare să 
antreneze și pe alții la munca 
temeinică, adîncită pentru a în
vinge orice greutate. O intere
santă scrisoare a venit de la o 
utemistă din Roșiori de 
care începe cu „Tovarășe 
m-am gîndit să-ți dau și 
stat1’ și îi dă o sumedenie 
turi în proză și chiar în 
Nu rezist ispitei de a cita aceste 
cîfeva rînduri. Autoarea are 16 
ani. „Că niciodată nu mi-am în
chipuit 1 Ca un tînăr cavaler / 
Crescut sub ochii luminoși ai 
partidului I Sub mîndrele raze ale 
soarelui / Care se bucură si el

cucerifoare 
că ele au 

și cu folos 
erau adre- 

cu duhul 
misivele 

cu 
ndăpă-

vorbește des-

Vede 
Adrian, 
eu un 

de sfa- 
versuri.

MNIFICAȚII
„DISTANȚE*6 de Aurora Comu

socialiste. Lucrul a fost sem
nalat, pe bună dreptate, cu o 
deficiență grară a volumului 
,J>istanțe". Cum se manifestă, 
concret, această atitudine con- 
templativâ, izolatoare, față de 
realitate ?

Există in cârti poezii oare 
cuprind fapte, gesturi, chiar 
scurte narațiuni versificate. 
Poezia bună a unei intimplăn 
sau a faptului dovedește că 
interdicția epicului in lirică 
este neintemeiatâ. Deci nu se 
poate respinge, din principiu, 
această modalitate care a dat 
realizări de seamă (cunoscuta 
poezie „Lidice" a lui Eugen 
Jebeleanu cuprinde o întâm
plare, dar nu realizează o 
descripție epică). în poeziile 
Aurorei Cornu — cele de a- 
ceastă factură — narațiunea se 
substituie fiorului liric, faptul 
(sau gestul) relatat, cu uscă
ciune, apare nesemnificativ 
sau, in alte cazuri, el este în
soțit artificial de sensul său, 
pe care-l simți lipit cu como
ditate (procedeul amintește — 
convertindu-se în parodie — 
schema fabulei cu morală), 
înclinația spre simbolistica 
atribuită detaliilor epice ale 
unor situații, duce la pierde
rea semnificațiilor majore 
reale ale unor întâmplări sau 
imagini, chiar atunci cînd

imaginea este impresionanză, 
prin alăturări desuete ea este 
diluată (imaginea Doftanei. cu 
înfricoșătorul ei strigăt „Nu 
bâte r. alăturată unui suspin 
languros ca „Ah, aerul, ce 
bun .r pierde, in ansamblul 
unei poezii, forța semnificației 
sale eroice). Cind poeta con
struiește un simbol, adresa 
confuză a acestuia convertește 
versul intr-o imagine lipsită 
de orice înțeles, plutind unde
va în marginea realității noas
tre (La Prometeu). Predilecția 
spre simbolistică ascunde — 
cu l..............................stângăcie evidentă — slaba

■izolare 
explici-

eeastă tendință de 
chiar intr-o ipostază 
tă : „Mă uitam împrejur re- 
culeasă și gravă / La pădurile 
albastre din lături, / ... / La 
cimpie, la apa cu meandre și 
brațej La sondele, ca trun
chiuri de carpen plouate,/ La 
orașe și sate pierzîndu-se-n 
ceațaRetragerea poetei din 
tumultul activității constructi
ve a zilelor noastre — chiar 
dacă este o reculegere medi
tativă cu intenția gravă de 
a-și fixa locul și rostul în so
cietate (Preludii, Cine sînt ?) 
— rămine o atitudine incoloră.

NOTE DE LECTOR
receptivitate a poetei față de 
sensibilitatea omului zilelor 
noastre. Avem aici un aspect 
— fi nu dintre cele mai puțin 
însemnate — al distanțării de 
actualitate, concretizat intr-o 
sumedenie de exerciții prozo
dice — căci jocul simbolului 
este unul, cel mai frecvent, 
dintr-o suită de mijloace for
male preferate de autoare. De 
regulă, imaginea înălțată la 
simbol nu se justifică printr-o 
semnificație deosebită, izvori- 
tă din contactul strîns cu rea
litatea, ci rămine simplă „ino
vație" formală, lipsită de un 
conținut profund. întîlnim a-

me-contemplativă. Pentru ca 
ditația pe tema răspunderii 
față de societate să-și justifice 
gravitatea, ar fi trebuit ca 
poeta să se sprijine pe o apre
ciabilă experiență acumulată 
nemijlocit, trăită aici și acum, 
în mijlocul oamenilor, a con
structorilor noii societăți. Dar 
autoarei îi lipsește această ex
periență și versurile ei de cele 
mai multe ori mimează doar 
sentimente contemporane. Do
meniul inspirației aparține 
amintirii (și aceasta de multe 
ori de factură livrească). în 
fond, nimeni n-ar fi avut obiec
ții serioase dacă ar fi realizat

un bun memorial liric. Cartea 
Aurorei Cornu ne dezvăluie 
însă cum necesitatea ex
perienței contemporane — rod 
al unui contact strîns cu ac
tualitatea — a fost înlocuită, 
nu numai tematic, cu o ex
periență anterioară, aparținînd 
trecutului. Apare cel puțin 
stranie pretenția de a înfățișa 
imagini din satul de azi în- 
tr-o manieră care nu se deo
sebește cu nimic de un pastel 
lipsit de conflicte reale, de- 
scriptivist și- idilic. Iar cînd 
tematica aparține în mod real 
trecutului, perioada adolescen
ței, de pildă, aceasta este în
fățișată în datele ei inițiale 
fără a fi valorificată, recon
siderată din perspectiva unei 
priviri actuale. Poeta face un 
serios pas înapoi față de ge
nerația sa care, cu justificată 
mîndrie, îl are în frunte pe 
Nicolae Labiș. Fiorul contem
poraneității nu-și găsește la 
Aurora Cornu aplicarea nece
sară asupra datelor trecutului, 
iar prezentul este redus la o 
imagine idilică, anacronică. 
In „Cîntec întârziat", cu ac
cente apropiate de litanie, 
poeta își ia rămas bun de la 
pădure, care simbolizează uni
versul rustic, părăsit pentru 
„mirajul" orașului. Procedeul 
aparține unei vechi maniere,

cultivată la noi de așa nu
miți! poeți „dezrădăcinați" (să 
amintim însă că unele creații 
ale acestora aveau un sens 
protestatar, lacrima regretelor 
arzînd, uneori cu virulență, 
aspecte terifiante ale exploa
tării capitaliste) și Aurora 
Cornu nu o poate evita 
schimbînd tonul în două ver
suri din final după ce, în rest, 
poezia comunică un acut sen
timent de regret, cu accente 
tragice.: „lntr-un parc pră
fuit, sărut trunchiurile tale cu 
răbojuri pe ele,/ Cu o liniște 
amară primesc 
în urechi".

Sînt în volum 
unui talent cert, 
sibilitate, uneori 
în perceperea unor sentimente 
durabile, desprindem și o 
anume știință de a urma lo
gica imaginii, transfigurată 
apoi în simbol, cum se întâm
plă în „De iarnă" și în alte 
dteva poezii. Sint calități — 
mai ales semnele acestora — 
care din cauză neintregrării 
poetei în actualitate n-au cum 
să fie valorificate în poezii 
durabile și devin mijloace 
pentru o creație minoră, ade
sea intimistă.

Placheta aceasta 
așadar, cititorului 
ment de justificată 
mire.

reproșul. tău

și semne ale 
Pe lingă sen- 

remarcabilă,

stârnește, 
un senti- 
nemulțu-

C. STĂNESCU

nii el dă sfaturi despre priete
nie, despre dragoste, ba-i reco
mandă și o carte care i-a slujit 
și lui la timpul său pentru a-și 
lua de-acolo ca model 
un tînăr erou pozitiv, 
nimănui nu-i place să-i 
raia, scrie Finașcu Ana 
din Botoșani „seefia V-a 
III", toate precizările fiind pen-, 
tru a primi și ea răspunsul ur
gent. li dă asigurări • lui Adrian 
că nu e prea greu să se îndrepte 
arătîndu-i cum a izbutit colectivul 
să facă dintr-o tovarășă care „nu 
făcea planul, calitate nici atît" 
astăzi o muncitoare fruntașă,

-Ar mjșrita să fie citate și mul
te,, altelq, cu această imensă . va
rietate țle tonuri, de referiri și 
argumentări de la un citat din 
Lenin pînă la întrebarea „ce zice 
fata pe care o iubești ?’’, de la 
sprinfare naivități pînă la grave 
și mature luări de poziție. Nu 
înfîmplător las la urmă scri
soarea ufemistei Horobagiu 
Elena din Eotoșani, satul Ra- 
chifi,. câre-i ^vestește, necunoscu
tului ei din București ca satul a

de libertate 1 Un tînăr om / 
Care stă în capitala fării / în 
orașul cel mai Irumos 1 îndrumat 
pe o cale fericită / Să nu res
pecte vorbele tovarășilor săi de 
muncă" etc. Mi-a plăcut foarte 
mult faptul că deși pe plic își 
dă adresa, Marinescu Ștefania, 
scrisoarea este semnată prietenos 
cu Fănica, așa cum se cuvine 
între oameni care-și dau sfaturi.

O elevă a Școlii medii „Va- 
sile Roaită", — seefia sportivă 
din Rm. Vîlcea, Maria Popescu, 
dă exemple din propria expe
riență a clasei lor și întreabă 
„cum mulfumești tu partidului 
care fi-a dat posi&'rlifatea să, .îp— 
vefi și fi-a asigurâf locuț, de 
muncă ? Noi aște'pTarh cu nerăb
dare răspunsul tael”*. Și dînsa se 
scuză pentru incriminările care i 
le aduce lui Adrian deși e „mai 
mică decît dînsul". Pe un ton 
mai grav și mai matur, secretara 
comitetului comunal U.T.M., Rață 
Florica din Somcuța Mare — Ma
ramureș, după ce examinează di
feritele. , greșeli în comportarea 
luj Adrian, ca om politic ce este iu.mi d wm uMA.yic^u sami a 

trece la tonul direct, paWfic^.^'Wchfeîăf colectivizarea. Răzbate din 
al anilor ei întrebînd „cu c6’‘fl-ăș;‘-:'o'â’ceasfS scrisoare o mare mîndrie 
putea ajuta chiar eu pentru a te 
schimba" și mărturisește „con
știința nu mă lasă atunci - cînd 
aud...“.

„Nu de mult v-afi sărbătorit 
majoratul" — scrie un altul, Po- 
povici Ștefan, muncitor la F. C. 
Botoșani, care după ce îl face 
de două parale pe cel căruia .i 
se adresează, la încheiere îl sa
lută cu toată stima, „al dvs. ne
cunoscut care vă dorește numai 
bine". Cu modestie și simplitate 
Petruf Emilia, elevă în clasa a 
Vlll-a B a unei școli din Banat, 
informează că a discutat cu co
legele ei utemiste și sfaturile pe 
care le dau sînt rezultatul aces
tei consultări. „Trebuie să-Ji îm
bogățești cunoștinfele așa cum fa
cem și noi’’. La rîndul ei și aceas
ta este iarăși aproape înduioșătoa
re, încheie cu „La revedere. Emi
lia”. Acest la revedere între cei 
doi necunoscut dar ale căror viefi 
sînt atît de legate prin tot ceea 
ce fac și nădăjduiesc, este foar
te caracteristic pentru întreaga 
tonalitate a acestei aejiuni episto
lare. O altă elevă bănăfeancă, 
Elena Vălcăneant din Sînnicolalu 
Mare întreabă : „Oare dvs. nu 
sîntefi mîndru de faptul că sîn- 
tem prima generație car© va trăi 
în comunism ? Avefi o mentalitate 
învechită". E de la sine înțeles 
că solidaritatea ia forme de de
solidarizare în fafa elementului 
care se face vinovat fafă de co
lectiv, fafa de societate.

Ca un frate mai mare îi scrie 
lui Adrian electricianul C. Petru 
din Uricani, exploatarea minieră 
— Valea Jiului. La 25 de ani și 
cu 
tă

o bogată experiență de via- 
chiar din propriile sale păfa-

în viafa 
„Știu că 
faci mo- 
textilistă 
schimbul

pentru puterea nouă care i s-a 
desvăluit, umplîndu-i viafa —- pui 
ferea colectivului socialist.

într-adevăr, colectivul* cel mic 
din care faci parte ca și marea 
colectivitate pot și trebuie să 
rezolve cazurile acestea. Și tînă-i 
ra colectivistă din satul moldo
venesc pare să fi înfeles în pro-: 
funzime această înaltă lege a 
eticei comuniste.

Efortul făcut de iofi acești co
respondenți pare însă că n-a ra

tară să dea rod, așa cum 
organizafia U.T.M. din care 
parte Smaniotu : „<Acum A- 
se găsește la începutul 
schimbări în bine, a de- 
mai serios, mai respectuos.

mas 
scrie 
face 
drian 
unor 
venit 
mai apropiat de cei cu care lu
crează. E un început promifator. 
Desigur mai are mult pînă la 
realizarea celor dorite de auto
rii scrisorilor. Important e că 
vrea să se schimbe și primește 
ajutorul tovarășilor". Ca și toți, 
cei care ne-am interesat de ca
zul lui Adrian, ne exprimăm nă-! 
dejdea că el într-adevăr va de'< J 
veni dacă nu mîine, poate ceva 
mai tîrziu, un muncitor conștient, 
calificat, un om cu carte și —• 
dece nu — cu fotografia la pa-: 
noul muncitorilor fruntași din în
treprinderea sa.

★

De obicei pe masa mea de 
lucru stau alte teancuri de scri
sori venite de la tineri poeți, 
la primele lor încercări de sti«< 

huire. îngăduiți-mi însă, încheind 
acestea, să mărturisesc 
reori am întîlnit alîta 
atîta generoasă tinerețe, am sim-: 
țit pulsul minunatei 
care o creștem, în 
cute peste teancuri 
venite din zeci de 
ale patriei.

că ara- 
poeziet

generafii pe 
orele petre- 
de scrisori 

orașe și sate

CINEMATOGRAFE fe/
Omul amfibie : Patria,

București, G. Doja, G. Coșbuc; 
Apartamentul : Republica, E. 
Pavel, 1 Mai, 23 August; 
Cine i de vină ? : Magheru,

C. Frimu, Libertății ; MaiI.

tare ca uraganul : V. Alecsan- 
dri, Lumina, Floreasca ; AI 
II-lea Festival internațional 
muzical „George Enescu" — 
La granița a două oceane : 
Maxim Gorki ; Post-restant : 
Central, Miorița, Arta, B. 
Delavrancea ; Principiul su
prem : Victoria ; Perle negre: 
Timpuri Noi ; Program spe
cial pentru copii (dimineața) 
Strada Preriilor (după amia-

ză) : 13 Septembrie ; După doi 
iepuri : Tineretului, 8 Martie, 
între două iubiri : înfrățirea 

Alex. Sahia ; ‘ 
Cultural ; în 
ajun: Alex.

între popoare, 
Cer senin : 
noaptea 
Popov ;
Crivița ; Artistul: ______
vid, Flacăra ; Valea mîndră : 
Drumul Serii ; Arme și po
rumbei : Tl Vladimirescu ; 
înotătorii: Moșilor, 16 Fe
bruarie ; Cetatea Hurramza- 
min : Popular ; Ultima repri
ză : Donca Simo, Volga, N. 
Bălcescu ; S-a întâmplat în 
ziua solstițiului: Olga Ban- 
cic ; Cinci zile și cinci nopți: 
M. Eminescu ; Rosita : I. Pin- 
tilie ; Expresul de seară : Lu
ceafărul, V. Roaită ; Milionul; 
Unirea, Munca ; Gardianul;

Casa surprize- 
30 Decembrie; 
kilometri: Au*

de .
Departe de patrie:

C-tin Da-

Unirea, r'_ 
G. Bacovia ; 
lor : 8 Mai,
Cursa de 100 
rel Vlaicu.

perdea.de


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE 1

Cum organizăm informarea politică
a tinerilor de la sate

n munca de edu
care a tineretului, 
informarea poli
tică, operativă și 
bogată în conți
nut are un rol 

deosebit de impor
tant. Iată de ce Comitetul ra
ional U.T.M. Huși, sub condu
cerea comitetului raional de 
partid, dă toată atenția mun
cii de informare politică a ti
neretului, străduindu-se ca a- 
ceasta să răspundă cerințelor 
și preocupărilor tineretului, să 
popularizeze în rîndul tineri
lor hotărîrile partidului și gu
vernului, marile realizări ale 
poporului nostru în construc
ția socialistă, evenimente in
ternaționale importante.

In multe organizații de bază 
U.T.M. o dată cu planificarea 
adunărilor generale se stabi
lește și colectivul de tovarăși 
care să pregătească informa
rea politică. Așa se petrec lu
crurile la G.A.C. Stănilești, 
Răducăneni și în alte părți. 
Aceasta dă posibilitatea ca 
informările politice să fie 
bine pregătite, să fie din vre
me prezentate organizațiilor 
de partid și îmbunătățite pe 
baza observațiilor primite.

Dar succesiunea rapidă a 
evenimentelor atît pe plan in
tern cît și pe plan internațio
nal, fac insuficientă numai in
formarea ținută cu prilejul a- 
dunării generale U.T.M. De a- 
ceea, pe baza indicațiilor co
mitetului raional de partid, 
și cu sprijinul direct al acti
viștilor raionali de partid, al 
tovarășilor din birourile orga
nizațiilor de bază P.M.R., al 
grupului de lectori de pe lîngă 
comitetul raional U.T.M., ti
nerilor li s-a vorbit în mod 
operativ și competent despre 
succesele muncii creatoare a 
poporului nostru în industrie, 
agricultură, în ridicarea nive
lului de trai. Cu deosebită a- 
tenție au urmărit tinerii ex
punerile, ținute în special de 
activiști de partid, despre do
cumentele Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., despre 
unele probleme actuale 
naționale. Mii de tineri 
sate au ascultat aceste 
neri, au pus întrebări . 
primit răspunsuri competente.

Munca de informare ope
rativă a tineretului asupra 
evenimentelor politice interne 
și internaționale este în bună 
măsură condiționată de asigu
rarea unei largi pătrunderi a 
presei în rîndurile tineretu
lui. In momentul de față nu 
există sat din raionul nostru

inter- 
de la 
expu
și au

în care să nu pătrundă pu
blicațiile pentru tineret și co
pii; Aceasta a creat posibili
tatea ca, în special acum, în 
timpul campaniilor, să se ci
tească cu regularitate ziarul 
în colectiv, la cîmp, acolo 
unde muncesc tinerii, iar săp- 
tămînal, în multe din grupele 
U.T.M., să se comenteze cele 
mai importante evenimente 
politice interne și internațio
nale.

Aplicînd în viață indicațiile 
date de comitetul raional de 
partid, noi am sprijinit orga
nizațiile de bază U.T.M. pen
tru a asigura o largă populari
zare în rîndul tineretului a lu- 
crărilor Sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale, 
încă din prima zi a lucrări
lor sesiunii ziarele au fost a- 
fișate la loc vizibil, tinerii au 
citit cu deosebit interes infor
mațiile publicate în presă, au 
luat cunoștință de Raportul 
prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la se
siune, de legea cu privire la 
înființarea Consiliului Supe
rior al Agriculturii și a con
siliilor agricole raionale și 
regionale, au urmărit cu a- 
tenție cuvîntările rostite. Evi
dent, timpul nu ne-a permis 
ca aceste importante docu
mente să fie studiate cu toată 
atenția. Acest lucru se face 
în momentul de față pe baza 
măsurilor luate de comitetul 
raional de partid.

Datorită faptului că aproape 
la toate colțurile roșii ale 
G.A.C. se află aparate de ra
dio și în unele locuri chiar și 
televizor, se organizează cu re
gularitate audiții colective. La 
G.A.C. Răducăneni, Stănilești, 
Tîrzii, tinerii sînt nelipsiți, a- 
proape seară de seară, de la 
colțul roșu al G.A.C. Vizio
nează programele de la televi
zor, ascultă buletinele de 
știri transmise la radio.

Serile de întrebări și răs
punsuri, organizate cu parti
ciparea largă a tinerilor inte
lectuali cu o bună pregătire 
politică din comunele raionu
lui nostru, se bucură de apre
cierea tineretului. In ele sînt 
lămurite problemele legate de 
unele hotărîri ale partidului și 
guvernului, de realizări din 
industrie, agricultură, tehnică, 
știință și cultură, de eveni
mentele internaționale.

In informarea politică a ti
nerilor, un rol important îl 
are activistul U.T.M. și în 
speeial instructorul teritorial. 
Trăind în mijlocul tinerilor 
cea mai mare parte a timpu-

lui său, el ajută organizația 
de bază U.T.M. pentru a in
forma operativ tinerii asu
pra evenimentelor politice in
terne și internaționale, el în
suși fiind în această privință 
un activ propagandist. Tova
răși ca Ion Antohi, Mihai 
Marconi, Adam Prisecaru, 
Ion Holmoș și alți activiști ai 
comitetului raional U.T.M. țin 
deseori în fața tinerilor expu
neri despre politica partidului 
nostru, informări politice des
pre evenimentele interne și 
internaționale.

Cu toate aceste succese ob
ținute noi 
multe de făcut în special pe 
linia .............. - • • -
nente a conținutului informă
rilor politice. In unele organi
zații de bază U.T.M., cum sînt 
cele de la G.A.C. Cîrligați, 
Ivănești etc., în loc să se ex
plice tinerilor semnificația di
feritelor evenimente politice, 
conținutul lor, se face doar o 
simplă trecere în revistă a a- 
cestora. Acest sistem de a 
enumera evenimentele și de a 
nu le comenta pe cele mai im
portante dintre ele, face să 
scadă eficacitatea educativă a 
informărilor politice. Mai sînt 
de asemenea organizații de 
bază în care trec uneori chiar 
mai multe săptămîni fără să 
li se lămurească tinerilor une
le evenimente actuale. Pentru 
a se ține o informare politică 
nu trebuie să se aștepte indi
cații speciale de la comitetul 
raional U.T.M. Ea trebuie or
ganizată operativ, de cîte ori 
apar pe plan intern sau inter
național evenimente care se 
cer lămurite tineretului.

Despre toate aceste lucruri 
s-a vorbit de curînd la una 
din zilele secretarilor U.T.M. 
Tovarăși de la cabinetul raio
nal de partid au explicat amă
nunțit secretarilor U.T.M. 
cum trebuie pregătită o in
formare politică, 
buie ținută ea.
menea,

mai avem încă

îmbunătățirii perma-

tre-
ase-

cînd 
De 

secretari ai organi
zațiilor de bază U.T.M. cu o 
mai bogată experiență în a- 
ceastă direcție au explicat cum 
este organizată informarea la 
ei în organizație, ce forme fo
losesc în acest scop.

Acordînd 
substanțial 
bază U.T.M. 
formărilor 
gura și pe 
carea continuă a conștiinței 
socialiste a tinerilor colecti
viști, mobilizarea acestora și 
mai activă la munca de apli
care în viață a sarcinilor 
trasate de partid.

ION kogalniceanu 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M.-Huși

un ajutor și mai 
organizațiilor de 

în organizarea in- 
politice, vom asi- 
această cale ridi

TELEGRAMĂ ț Pregătiri
la ștranduri

de iarbă și grădini

(Agerpres) '
Oră de educație fizică a Școaia medie nr. 1 din Arad

ci lost mărit numă-* 
și vestiarelor. Au

<

Primele întreceri

Tovarășul A. A. Gromîko a 
trimis tovarășului Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne, o 
telegramă prin care-i mulțu
mește pentru felicitările cor
diale și bunele urări ce i-au 
fost adresate cu ocazia numi
rii sale în funcția de ministru 
al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și-i urează noi succe
se în activitatea desfășurată în 
vederea înfăptuirii politicii 
externe a Republicii Populare 
Romîne, a dezvoltării pe mai 
departe a prieteniei frățești în
tre țările noastre, a întăririi 
păcii.

Peste cîteva zile în București se 
vor deschide ștrandurile. Pe pla
jele din jurul marilor lacuri, pe 
o suprafață de 3 hectare, au fost 
transportate și așternute peste 80 
de vagoane nisip fin. Totodată, au 
fost efectuate reparații și reame- 
najări la bazinele de înot, pe o 
suprafață de 12.000 mp. O grijă 
deosebită a fost acordată zonelor 
verzi din ștranduri, prin amena
jări de peluze 
pe 50 ha.

In ștranduri 
rul cabinelor 
fost amenajate, de asemenea, noi 
dușuri, bufete etc.

Vizitatorii ștrandurilor Floreasca 
și Tei vor avea în vara aceasta 
la dispoziție noi ambarcații cu 
motor pentru traversarea lacurilor. 
Alte 200 de noi bărci; precum și 
un vas de pasageri cu 130 de 
locuri, construit recent în atelier 
rele' I.C.A.B., vor contribui la îm* 
bunătățirea condițiilor de trans* 
port și agrement pe Iqcurile dirt 
împrejurimile orașului.

în cadrul programului de schim
buri în domeniul educației, știin
ței'și culturii între R. P. Ro.mînă 
și Republica Cuba, la Casa arhi
tectului din Capitală a avut loc 
vineri la amiază vernisajul expo
ziției „Imagini din Cuba”.

Au participat Vasile Dumitres
cu, adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Al. Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., acad. Duiliu 
Marcu, președintele Uniunii arhi- 
tecților, Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul învă- 
țămînfului și Culturii.

Au asistat de asemenea șefi ai 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cuvîniul de deschidere a fost 
rostit de arh. Anton Moisescu, se
cretar al Uniunii arhitecților după 
care a luat cuvîntul ambasadorul 
Republicii Cuba la București, Ma
nuel Yepe Menendez.

Expoziția rămîne deschisă în 
Capitală timp de trei săpfămîni, 
după care va mai fi prezentată în 
alte orașe ale tării.

N. STELORIAN

Pe scurt

(Agerpres)

„Săptămina medicală 
balcanică"

> >

(Agerpres)
s alfnoiqfnpa s>b

Duminică se deschid în Capitală 
lucrările celei de-a Vl-a „Săptă- 
mîni medicale balcanice" organi
zată în cadrul întilnirilor științi
fice internaționale inaugurate în 
urmă cu 30 de ani de Uniunea 
medicală balcanică.

La lucrările, al- căror obiect este 
discutarea unor probleme privind 
sănătatea publică și cercetarea 
științifică medicala, vor participa 
personalități științifice medicale 
din această regiune a Europei. 
Vor fi prezentate rapoarte, comu
nicări și conferințe 
prin 
tare 
fice

exemplificate 
proiecții de filme documen- 
grupate în 6 ședințe științi- 

generale și pe secțiuni.

îh laboratorul ___ .. . _ _ _ _ _____ ___ r____ ___
Roman, se determină confinutul de calcar din apa necesară răcirii 

agregatelor. Foto : I. CUCU

de încercări chimice de fa Fabrica de fevi din

In pas cu cerințele
prod ucției

(Urmare din pag l-a)

se de calitate mai slabă. Se
cretarul organizației U.T.M. 
1-â ajutat îndeaproape, l-a în
drumat cu căldură și iată că 
azi Mihai e un muncitor bun, 
nu mai lipsește din produc
ție, își realizează zilnic sarci
nile de plan.

Mai există o metodă bună 
în activitatea organizației 
U.T.M. de la turnătorie. Bi
roul organizației U.T.M. cu
noaște angajamentele luate de 
fiecare tînăr în întrecerea so
cialistă. Aceste angajamente 
privesc problemele majore ale 
uzinei: calitatea produselor, 
economii de materiale și scule, 
depășiri de plan, aplicarea ini
țiativei tinerilor de la Uzina 
de autobuze și troleibuze din 
București. De asemenea, 
roul organizației U.T.M. 
noaște cum își îndeplinesc ti
nerii sarcinile profesionale 
aceasta ajută organizația 
intervină cu eficacitate

Munca organizației J.T.M. 
a avut un caracter eficient și 
în privința mobilizării tineri
lor la acțiunea de ridicare a 
calificării. La început, aici 

• erau cu greu mobilizați tinerii 
la cursurile de ridicare a ca
lificării. S-a întîmplat însă că 
un lot de piese la care lucra
seră și tineri ce nu participau 
la curs, să 
normele de calitate 
La indicația organizației de

bi- 
cu-

Șl 
să

nu întrunească 
cerute.

partid, organizația U.T.M. a 
mobilizat pe toți muncitorii la 
o mică discuție. S-a vorbit a- 
colo despre cauzele defecțiu
nilor : incluziuni de nisip, de- 
zaxări, fierberi etc.; toate, ur
mări directe ale unei calificări 
insuficiente, ale neatenției. 
Acum, la fiecare 12 și 26 ale 
lunii, la ora 14,30, toți tinerii 
din secție sînt prezenți la 
cursul de ridicare a calificării.

Aș putea să descriu aici și 
activitatea altor organizații 
de bază U.T.M. din uzina 
noastră : de la mecanică, spre 
exemplu, cu rezultate bune în 
ceea ce privește reducerea ab
sențelor nemotivate și întîr- 
zierilor de la lucru ; de la me
canic șef și altele. Sub con
ducerea comitetului de partid 
al uzinei, noi am reușit, într-o 
măsură mai mare decît în 
trecut, să mobilizăm tinere
tul, în cadrul întrecerii so
cialiste. la îndeplinirea sarci
nilor globale ale întreprin
derii, să desfășurăm în rîn
dul tinerilor o muncă politică, 
agitatorică mai concretă, efi
cientă.

Comitetul U.T.M. al uzinei, 
birourile organizațiilor de bază 
U.T.M. vor milita și pe viitor 
pentru ca nici un tînăr să nu 
rămînă în afara întrecerii so
cialiste, pentru îndeplinirea 
tuturor indicilor planului în
treprinderii, a sarcinilor ce re
vin uzinei noastre.

ala și terenurile 
de sport, din in
cinta Uzinei „Tim
puri noi" din Ca
pitală, și baza 
sportivă Dudești 
trăiesc in aceste

zile de primăvară tumultul 
întrecerilor din cadrul primei 
etape a Spartachiadei de vară 
a tineretului. Se întrec șa
hiști, la mesele așezate în aer 
liber sub coroanele unui șir 
de castani ; pe terenul de vo
lei proaspăt trasat strungarii 
luptă pentru victorie cu oțela- 
rii, iar la tenis de masă se 
desfășoară un „dublu bărbați"1 
urmărit de zeci de spectatori. 

Seria victoriilor în întrece
rile din această etapă a fost 
deschisă de tînărul strungar 
Ilina Ștefan, care la 
plat a realizat timpul 
sec. 9 zecimi.

— La întreceri — ne

100 m 
de 11

sjmne 
tovarășul Gheorghe Nițoiu, se
cretarul comitetului U.T.M. — 
s-au înscris peste 650 de ti
neri, dintre care majoritatea 
la cite două probe. Așa că se 
poate spune că aproape toți 
tinerii fac sport.

— Cum ați reușit să reali
zați o participare numeroasă?

— întrecerile în cadrul Spar
tachiadei au devenit la noi o 
tradiție. Anul trecut, echipa de

Fruntașii

fotbal a secției turnătorie a a- 
juns în finala pe oraș, iar 
echipa de volei a secției scu- 
lerie a avut cinstea de a fi 
finalistă. Aceste succese ca și 
rezultatele frumoase obținute 
de sportivii noștri in cadrul 
Spartachiadei de iarnă, au con
stituit, un imbold pentru acti
vitatea din acest an. Acum,

Spar tachiada 
de vară 

a tineretului
fiecare secție are echipa ei de 
fotbal și de volei, are spor
tivii ei, care o reprezintă in 
diferite discipline. Noi căutăm 
să organizăm întrecerile în așa 
fel îneît să poată fi urmărite 
de cît mai mulți tineri care 
iubesc sportul. Ele sînt con^^ 
duse de instructori formați din, , 
rindurile muncitorilor. Acum, 
de pildă, sub conducerea fre
zorului Nicolae Popișteanu, se 
desfășoară întrecerile de gim
nastică, pentru formarea echi
pei care să reprezinte Uzina 
„Timpuri noi“.

Și vorbind despre tinerii 
’ care s-au afirmat in ultimul
„ ... .

în preajma examenelor
tin este secretarul biroului U.T.M. 
al anului IV. încă din primii ani 
de facultate el a dovedit o bună 
pregătire profesională, promo- 
*ind examenele cu note bune și 
foarte bune. Mereu îl poți găsi 
in bibliotecă unde studiază multe 
lucrări ee depășesc bibliografia 
obligatorie. Ld riște muncește 
neobosit pentru îndeplinirea sar
cinilor de organizație, dă lămu
riri colegilor săi, ia atitudine 
împotriva celor delăsători. Este 
cu adevărat nn fruntaș al colec
tivului nostru. Unul dintre frun
tașii noștri_

I lidareenu Cornel, membru 
în biroul U.T.M. al anului II : 
Semnificativă pentru atitudinea 
studenților fruntași față de în
vățătură este și participarea lor 
la activitatea de cercetare știin-

■ apropiere pe șan
tierul noilor clădiri 

1 ale Institutului pe
dagogie de 5 ani din 
Timișeura se mun
cește cu ardoare. Și 
parcă acest ritm

maținut de ravn-râ străbate zi
durile resimțind u-se șâ ia orele 
de studiu liuiștiL coace strat din 
sălile de ears ale institutului.

Sesiunea se apropie. întregul 
colectiv al Fucaitâțn de mate
matică și fizică este mobilizat la 
învățătură pentru a pregăti re
zultate cît mai bane Ia examene. 
Ne-am întrebat — ie aerate zile 
din preajma aessuii — cum 
muncesc fruntașii la învățătură, 
cum contriboie ei La efortul ge
neral al colectivelor din care fac 
parte, cum folosesc organizația 
U.T.M. și asociația atnd-ntilor 
exemplul și ajutorai fruntașilor 
pentru ridicarea calității studiu
lui. pentru a asigura predomina
rea notelor bune și foarte bane. 
Răspunsul la aceste întrebări ni 
l-a oferit schimbul de păreri or
ganizat de comitetul U.T.M. ai 
facultății.

— Dorim si discutăm des
pre •portal jrzKttalor la ia- 
râlitari ia prezitirea im
unii. Dar — mai intii — ce 
este un fnnltf la invațatara.'

Juca Maria studentă in anul «bard, care a obținut premial 
IV, responsabila profesională a H 1* conferința pe țară. Con- 
Consiliulm asociației studenților stootio Gheorghe (premial^ III’, 
pe institut : Fruntașii sînt min- D. Opriș. 
dria institutului nostru, a colec
tivului nostru. Mereu mai mulți 
studenți se străduiesc să dove
dească o nouă atitudine față de gazetei de 
muncă învățînd în mod exem
plar. Na pentru notă, ei pentru 
viață. Nu mulțumindu-se să-și în
deplinească doar obligațiile pro
fesionale, ci învățînd cu con
știință. mereu dornici de cunoș
tințe. aprofundindu-le fără înce
tare. învățînd nu numai pentru 
ei, pentru afirmarea personală ci, 
prețuind mai mnlt ca orice o- 
noarea colectivului, ajutîndu-i 
cu dragoste pe colegii lor. Și nu 
preocupați îngust de buchea căr
ții ci dorind sâ devină oai 
multilateral dezvoltațL 
pe târîm obștesc. Aceasta este 
concepția noastră despre frun
tașii în studiu.

— Despre cine ne-ați pu
tea vorbi in acest sens ?

Jucu Maria: Este o alegere 
destul de greu de făcut. Am pu
tea aminti tot atît de bine des
pre Hârăguș Dumitru, secretarul 
Consiliului asociației pe institut 
și despre Elsesser Edith, despre 
Severeanu Elviiyi, ” 
Gertruda (fruntașă deopotrivă la 
învățătură și la sport) sau Vlă- 
doreanu Cornel. Să alegem totuși 
doar pe unul : Udriște Constan-

bane iar 28 de studenți au me
dia peste 8-50.

— Cum se explică aceste 
succese ale colectivului ?

Bo» Nicolae: Desigur nu nu
mai datorită prezenței în anul 
nostru a unui mare număr de 
studenți cu o bună pregătire ci 
in prim ui rind. sudurii colccti- 
vulei spiritului tovărășesc de 
muncă, ajutorului pe care stu
denții fruntași îl dau colegilor 
lor. Bacria Vasile și Breier loan 
sint prezenți mereu în mijlocul 
colegilor lor de la căminul nr. 2 
in orele de studiu: Yost Magda
lena nu așteaptă să i se ceară 
explicații ci sprijină îndeaproape 
studiul celor de la căminul D al 
complexului studențesc. O acti
vitate tot atit de meritorie des
fășoară in grupele de învățătură

Comorbirc Iu institutul pcddQOQic
de 5 uni din limișodrd

țificâ. In sesiunea de comuni
cări pe facultate s-au prezentat 
circa 30 lucrări. Noi ne mindrim 
cu studenți fruntași în studiu 
și în activitatea de cercetare 
științifică cum sînt: .Gabriel Rî-

D. Hărăguș. Gaspar 
Dumitru (mențiuni).

Rodnică este și activitatea 
multor studenți pentru editarea 

perete -.Integrala- 
cnprinzind probleme originale de 
matematică, participarea la con
cursurile de rezolvări de proble
me, ia concursurile profesionale 
cum a fost cel de mecanică teo
retică (anul IV). Cu un vin in
teres participă studenții noștri 
la conferințele de specialitate ți
nute de profesori universitari 
din țară și din străinătate sau 
Ia asemenea acțiuni ca seară de 
..enigme matematice” organizată 
de anul II la căminul nr. 4. Pa- 

icni siunea pentru profesia aleasă, 
activiști setea de cunoștințe—caracterizea

ză pe studenții noștri cei mâi 
buni...

Roja Nicolae, student în anul 
III. membru în consiliul asocia
ției pe facultate: Vreau să sub
liniez că noi considerăm cu ade
vărat fruntași pe acei studenți 
care dovedesc un real spirit de 
răspundere pentru nivelul ge
neral la învățătură din colectivul 
lor, care-i ajută sistematic și e- 

Baumstark fectiv pe colegii lor. Anul III a 
dobîndit în general rezultate 
bune : 80 la sută din studenți 
sînt integraliști, 60 Ia sută au 
obținut note bune și foarte

studenți bine pregătiți ca Bog
dan FI oare. Bot Maria sau Ba- 
Lint Elena.

Jaca Maria : — Pentru a pre
zenta insă situația în întregul ei 
este necesar să arătăm eâ na ia 
toate colectivele acest ajutor re
ciproc se desfășoară în bune con- 
diții. Sint unii studenți (ca Beno 
Iowf care in sesiunea de iarnă 
a pierd ut 4 examene din 3) rare 
ca prinsese ajutorul colegilor. 
Mai sint cazuri ca acelea ale gru
pei 154 din anul I care in se
mestrul I a dovedit in ansam
blul sân neajunsuri in studiu ; 
de altfel, in semestrul II grupa 
aceasta a fost restructurată_

— la ce fd cotaitetal 
L'.TJI. fi consilia! asociației 
pe (acuitate au jolasit spri- 
jinal frânt așilor pentru riJi- 
carea nivelului general la ia- 
răjătarâ.'

Popos Sanda, studentă in a- 
nul III. responsabil profesional 
în comitetul U.T.M. pe facul
tate : — Imediat 4.pj sesiunea 
de examene, noi am I . 
la panoul de onoare pe studen
ții fruntași. Bine cuuoscuți in 
facultate sint și cei ce au fost 
premiați pentru activitatea de 
cercetare științifică. Principala 
metodă pentru extinderea expe
rienței bune a fruntașilor a 
constituit-o pentru noi consfătui
rile profesionale. Cu unele ex
cepții (cum 
desfășurată 
grupa 147 
discuții au 
schimb 
analiză 
tură urmată de măsuri eficiente

a fost consfătuirea 
în mod formal la 
anul III), aceste 
prilejuit un bun 
experiență și ode

a situației la învăță*

de îmbunătățire a 
acțiune deosebit de 
expunerea făcută in_ w________
ților din anul I de unii studenți 
fruntași în legătură cu 
de studiu folosite.

Comitetul U.T.5L și 
asociației an stimulat 
nizat concret ajutorul 
țătoră al studenților 
pentru cei cu o mai slabă pre
gătire. Un exemplu în acest sens 
este ajutorul pe care A lădoreanu 
Cornel îl dă Ia cămin colegului 
său Popescu lonaș.

Trebuie să recunoaștem însă 
că nu îndrumăm toate grupele 
de învățătură pentru a desfășura 
o muncă efectivă, că mai sînt 
unii studenți buni care dau a- 
jutor numai cînd acesta li se 
cere in mod special, că in unele 
grupe studenții buni la învăță
tură nu iau atitudine combativă 
față de lipsurile celor cu o mai 
slabă pregătire.

— In sfirțit, p^nira « în
cheia, ce ne puteți spaae des
pre măsurile lăute ia ataj 
special pentru prețătsrea se
siunii de examene ?

Boja Nicolae: — In anal III, 
de exemplu, fruntașii 1a învăță
tură ajută colegilor la repetarea 
materiei pentru examene. O a- 
tenție specială dăa participării 
tuturor studenților la consultații 
și seminarii speciale- ConsfăUii- , 
rile profesionale ținute in unele 
grupe au stabilit măsuri con- ! 
crete iu îndeplinirea cărora un 
rol de seamă revine și studenți
lor eu o buni pregătire, mulți 
dintre ei fiind totodată cadre ale 
organizației U.T.M- și asociației 
studenților. In facultate s-a in- 
tcnrifîcat munca de agitație po
litică, discuțiile individuale eu 
studenții mai slab pregătiți 
^ind drept scop si mobilizeze 
toate forțele studenților spre 
pregătirea sesiunii. Concursurile 
profesionale organizate la anii 
I—III ne-au ajutat mult in creș
terea interesului pentru studiul 
unor materii grele. O acțiune fo- 

. Ieșit oare a fost și ședința con-
,_ siliului pe facultate in care s-a

făcut analiza muncii profesionale 
a anului III. Compietind aceste 
măsuri cu cele ce se vor mai do
vedi necesare, mai ales in ceea 
ce privește întărirea disciplinei, 
asigurarea prezentării tuturor 
studenților la examene. buna 
îndrumare a studiului lor indi
vidual, credem că vom obține 
rezultate mai bune. Fruntașii în 
studiu și în activitatea obșteas
că vor fi, prin exemplul și spri
jinul lor, o verigă de bază a 
muncii noastre în acest sens.

M. FLORIAN

situațieî. O 
utilă a fost 
fața studen-

metodele

timp în diferite ramuri spor
tive, tovarășul Nițoiu mi-a 
enumerat numele a numeroși 
oțelari, strungari, modelori. 
Vasile Bothazi este unul din
tre ei. El s-a înscris acum pen
tru a doua oară la întrecerile 
Spartachiadei. Prima dată a 
participat la întrecerile Spar
tachiadei de iarnă, cînd a în
drăgit sportul. Era pe atunci 
ucenic la maistrul strungar 
Ion Petrescu.

S-a înscris la tenis de masă 
și la lupte și a început 
guință antrenamentele, 
au început întrecerile 
strul i-a spus : „Vezi 
să nu mă faci de rușine". Iar 
Bothazi nu l-a făcut. A cîști
gat pînă în finală și la tenis 
de masă și la lupte.

Acum Vasile Bothazi s-a în
scris la tenis de masă și la 
volei. Iar alături de el a în
scris și cîțiva ucenici pe care 
i-a atras spre sport.

Asemenea lui s-au afirmat 
și 'alți tihe.ri : tratamentistul 
Ion Sahău la box, strungarul 
Stefan Ilina la alergări, fre
zorul Gheorghe Ciocîrtaș la 
aruncarea greutății (13,50 m), 
turnătorul Petre Sandor la tir. 
Si toți sînt hotăriți sâ îndrep
tățească așteptările tovarășilor 
lor de muncă, să nu-și facă 
de rușine instructorii.

La întrecerile Spartachiadei
1 dec vară ' <ffâriicipă și o mare 

parte dintre elevii de la școala 
profesională a uzinei. Din ini
țiativa comitetului U.T.M. ei 
au organizat, intilniri cu tine
rii ucenici. O asemenea întil- 
nire a avut loc zilele trecute: 
elevii ucenici de la Uzinele 
„Timpuri noiu, s-au întilnit pe 
terenul de sport cu colegii lor 
de la „Semănătoarea1" și „23 
August"".

La despărțire, elevii de la 
„23 August'" i-au invitat pe 
colegii lor la ei. Deocamdată 
tinerii de la „Timpuri noi' 
au programată pentru 15 mai 
o vizită la Școala profesio
nală agricolă nr. 19 unde vor 
susține un program artistic, 
urmat de demonstrații spor-

Alexandra Nicolau și. Elisai 
Polihroniade, reprezentantele 
Romîne la turneul internațio

nal de șah de la Tbilisi, au jucat 
cu succes în runda a 2-a. Nicolau, 
cu piesele albe, a cîștigat la Ase- 
nova (R. P. Bulgaria), printr-un 
atac de mat, iar Polihroniade a 
învins-o pe Elisabeta Finta (R. P. 
Ungară). In clasament, după două 
runde, conduc Nicolau și Gaprin* 
dașvili cu cite 2 puncte. Polihro
niade ocupă locul trei cu l1/a 
puncte.

cu sîr-
Cînd 
mai- 

băiete

• Tînărul jucător romîn Gheori 
ghe Boaghe a obfiniit cea de-a 
patra victorie consecutivă in tur
neul internațional de tenis pentru 
juniori de la Tbilisi. El l-a între
cut pe primul reprezentant al e-. 
chipei cehoslovace, Iosif Vopicik, 
cu 5—7; 6r—4; 6—4. Un alt jucă-. 
tor romin, Gh. Popovici, l-a în-, 
vins pe polonezul M. Kubat.

In cel de-al doilea tur al pro-, 
bei de dublu Gh. Boaghe și S< 
Dron au obținut o nouă victorie, 
întrecînd perechea V. Petrov—Pj 
Lamp (U.R.S.S.) cu 6—4; 6—1,

• In turul doi al ,.Cupei Davis*- 
(zona europeană) echipa tenisma- 
nilor romini va îniîini între 18 și 
20 mai ia Hanovra echipa R. F. 
Germane. Echipa țării. rțqașlre va 
fi alcătuită din campionul R. P. 
Romîne Ion Tiriac, Constantin 
Năstase și. Petre Mărmureanu.

Federația vest-germană de te* 
nis a selecționat următoarea e- 
chipă: lngo Buding, campionul
țării, "Wilhelm Bungert-, Dieter. 
Ecklebe (rezervă Christian Kuhne)4

© înaintea ultimei runde a tur* 
Jțeului. ioternațiQngl de șph de la 
MarignsRe hazne, p&: -^primele 
locuri în clasament se află Taima*. 
nov (U.R.S.S.) și Djurasevici (lui 
goslavia) cu cîte 7J/s puncte. Un 
mează Ghițescu 7 puncte, Tringov, 
(Fț. P. Bulgaria) 6 Vs puncte, Ch 
rici (Iugoslavia) 6 (1) punctg, Hortli 
(R. S. Cehoslovacă), Sliwa (R. 
Polonă) cîte 6 puncte.

în runda a 12-a Ghițescu a re
mizat cu Djurașevici, urmînd ca 
în ultima rundă, care are loc as
tăzi, să joace cu cehoslovacul 
Jansa.

consiliul 
ți orga- 
la învă- 
fruntași

a-

VIOREL TONCEANU

© S-au încheiat înscrierile pen* 
tru campionatele mondiale dei 
gimnastică care vor avea loc între 
3 și 8 iulie la Praga. La întreceri 
vor participa gimnaști și gimnaste 
din 32 de țări ale lumii printre 
care U.R.S.S., S.U.A., R.D. Ger-, 
mană, R.F. Germană, R.P. Polonă* 
R- P. Romînă, R. P. Ungară, R. P.: 
Chineză, Franța, Itajia, Suedia* 
R. P. Bulgaria, Elveția, Japonia* 
Cuba și Anglia.

amenajate pentru curse de 
scurtă sau 
Informații și

din timp
la DJLN.C.

Telefon 15.13 sau 10.58.

lungă durată 
contractări 

se adresează
Giurgiu Port.

© Astă2i și duminică se va des* 
fășura în diferite orașe din țară 
faza regională a campionatului re-! 
publican individual de haltere. La 
întreceri vor lua parte toți haltei 
xofilii clasificați. Campionii re* 
gionali, maeștri ai sportului și in* 
vitați vor lua parte la campiona* 
tul republican individual care va 
avea loc la Cluj in zilele de 2 și 
3 iunie.

In Bujcurești faza regională sei 
va desfășura in sala Floreasca II 
cu începere de la ora 9 dimineața..

• Marele maestru sovietic Paul 
Xeres este liderul turneului can-, 
didaților la titlul mondjal de șah, 
după victoria repurtată în 28 de 
mutări asupra lui Benko.

Clasament: 1. — Xeres (U.R.S.S.) 
4 puncte ; 2. — Gheller (U.R.S.S.) 

puncte; 3-4. — Petrosian și 
Xorcinoi (ambii U.R.S.S.) 3 puncte, 
și cite o partidă întreruptă ; 5. — 
Benko (S.U.A.) 21/* puncte și o 
partidă întreruptă ; 6. — Filip
(R. S. Cehoslovacă) 2 puncte și 
o partidă întreruptă ; 7-8. — Tal 
(U.R.S.S.), Fisher (S.U.A.) cîte 2 
puncte.

(Agerpres)
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Conferința unională a lucrătorilor din transportul 
feroviar al U. R. S. S.

Cuvîntarea Ini N. S. Hrușciov
MOSCOVA 11 (Agerpres). —> 

TASS transmite : Luînd cu- 
vîntul la 10 mai la Conferința 
unională a lucrătorilor din 
transportul feroviar, N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, a subliniat rolul Im
portant al acestei conferințe 
în dezvoltarea rapidă a trans
portului în perioada con
strucției desfășurate a socie
tății comuniste.

Dezvoltarea impetuoasă a 
economiei, științei, tehnicii va 
da dezvoltării transportului 
un ritm nemaiîntâlnit Toate 
felurile de transport vor func
ționa în strînsă colaborare și 
vor deveni în adevăratul sens 
al cuvîntului p rețea unică 
de transport.

Prevăzind aceste perspecti
ve, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, partidul a pornit in 
primul rînd de Ia faptul că 
rezolvarea sarcinii de creare a 
bazei tehnico-materiale a co
munismului este de necon
ceput fără un transport foar
te dezvoltat.

N. S. Hrușciov a arătat că 
lucrătorii din transporturi a- 
cordă un ajutor de neprețuit 
și în rezolvarea multor sarcini 
politice din cele mai impor
tante, în întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și ță
rănime, în construcția cultura
lă. Transportul este unul din 
factorii care contribuie la 
lărgirea contactelor reciproce 
ale popoarelor din Uniunea 
Sovietică, la schimbul intens 
de realizări în toate domeniile 
economiei naționale și cultu
rii între popoarele U.R.S.S., 
popoarele țărilor socialiste și 
ale celor capitaliste.

N. S. Hrușciov a mai amin
tit despre o latură importantă 
a activității transportului. El 
a spus : „Noi trebuie să men
ținem transportul nostru la o 
astfel de înălțime și aș spune 
la o astfel de viteză care sînt 
necesare pentru a asigura de
plina securitate a statului so
vietic, a întregului sistem 
socialist".

N. S. Hrușciov a amintit 
că traficul de mărfuri pe căile 
ferate ale Uniunii Sovietice 
depășește traficul de mărfuri 
al căilor ferate din toate 
rile capitaliste luate la un 
și este aproape de două 
mai mare decît traficul 
mărfuri pe căile ferate 
S.U.A. El a subliniat impor
tanța faptului că în ultimii 
ani a fost înfăptuită „recon
strucția tehnică a transportu
lui, uriașă prin proporțiile 
sale, electrificarea căilor fera
te". în ceea ce privește lungi
mea căilor electrificate și rit
mul de electrificare, Uniunea 
Sovietică ocupă primul loc în 
lume.

Vorbind despre reutilarea 
tehnică a transportului pînă 
la al XX-lea Congres al 
P.C.U.S., N. S. Hrușciov a 
amintit că atunci de transport 
s-au ocupat Kaganovici și 
Molotov. „Ei se cramponau de 
ceea ce este vechi, de locomo
tiva cu aburi, puneau diverse 
piedici progresului tehnic44.

„Dar partidul a luat cu 
curaj poziție împotriva con
servatorilor, a deschis drum 
larg progresului tehnic și re
zultatele pozitive se pot ve
dea acum".

N. S. Hrușciov a spus în con-< 
tinuare că în U.R.S.S. trans
portul auto se dezvoltă și se 
va dezvolta de asemenea. A- 
cest lucru, a remarcat el, este 
convenabil, evident, mai cu 
seamă In transporturile pe 
distanțe scurte. Pentru trans-

ță- 
loc 
ori 
de
ale

i
i persoană anonimă

| a trimis redacției

&& ziarului sud-african
„Daily Mail” o tă- 
ietură din revista
Școlii medii Voort- 
repker din orașul 

Boksburg, situat la o distanță 
de 20 mile de Johannesburg. 
Textul trebuie să fi avut un cu
prins interesant dacă ziarul a 
ținut să-l publice la loc de frun
te. Și într-adevăr așa era. Un 
elev al școlii din Boksburg a 
considerat că hotărîrea direcției 
de a dedica acel număr al re
vistei președintelui sud-african, 
Charles Swart, și guvernului său, 
condus de înveteratul rasist Ver- 
woerd, reprezintă prilejul cel 
mai nimerit pentru a scrie un 
articol în care a făcut apologia 
nazismului. Și astfel, elevii, pă
rinții lor, precum și cititorii 
ziarului „Daily Mail” au putut 
afla din articolul intitulat „Der 
Fuhrer — Adolf Hitler” despre 
marile „merite” ale unuia dintre 
cei mai odioși călăi din istoria 
omenirii. Se amintea aici despre 
„lupta, aproape încununată de 
succes, a fuhrerului împotriva 
comunismului”, despre . „noua 
ordine” instaurată de naziști în 
teritoriile cotropite, despre „e- 
roii” din trupele S.S. După ase
menea „aprecieri” concluzia se 
impunea de la sine: „A venit 
timpul să ne înapoiem la anul 
1933, cînd Hitler a venit la pu
tere”. Să nu uităm. Revista în 
care a apărut articolul era de
dicată guvernului sud-african.

S-ar putea pune întrebarea: 
cum este posibil ca în anul 1962, 
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de-

muncii 
trebuie 
pentru

porturile pe distanțe lungi, 
desigur, transportul feroviar 
este mai economicos.

„Lucrătorii din transportul 
feroviar au toate condi
țiile pentru ca în anii vii
tori să depășească nive
lul productivității muncii 
realizat pe căile ferate ale 
S.U.A.44, a declarat Hrușciov. 
El a adăugat că, atunci cînd 
este vorba de compararea cu 
activitatea transportului fero
viar al S.U-A. feroviarii so
vietici lucrează mai bine, dar 
productivitatea muncii este 
după cum se vede în S.U-A. 
deocamdată mai ridicată 
cît la noi.

„Productivitatea 
condițiile noastre 
fie mai ridicată 
știm că societatea 
organizată este cea socialistă, 
comunistă. Victoria este posi
bilă numai pe baza unei pro
ductivități a muncii mai ri
dicate. Tovarăși, alte secrete 
de luptă pentru victoria in 
întrecerea cu capitalismul nu 
există44.

„A ne intitula comuniști 
numai pentru că noi comu
niștii considerăm că vom în
vinge pe capitaliști, acesta 
este un raționament prea pri
mitiv. Principalul care carac
terizează socialismul este con
struirea rațională a societății, 
lichidarea proprietății private, 
lichidarea exploatării, trans
miterea mijloacelor de pro
ducție în mîinile poporului și 
pe această bază o folosire mai 
rațională a economiei, tehnicii, 
științei. Trebuie să depășim 
productivitatea muncii din 
lumea capitalistă. Numai în 
aceasta constă succesul victo
riei noastre, al victoriei co
munismului I", a declarat 
N. S. Hrușciov.

Sarcina sporirii productivi
tății muncii o vom rezolva 
pe calea noastră socialistă, pe 
calea folosirii eficiente a teh
nicii, a îmbunătățirii continue 
a condițiilor de muncă ale 
feroviarilor, reducerea dura
tei zilei de lucru și ridicarea 
bunăstării lor.

N. S. Hrușciov a spus că 
oamenii de știință, inginerii, 
tehnicienii sovietici care și-au 
trimis fanionul în Lună, care 
au lansat în Cosmos nave-sa- 
telit avînd la bord pe eroii 
Iuri Gagarin și Gherman 
Titov, pot înzestra transportul 
feroviar cu utilaj și mai per
fecționat N. S. Hrușciov a 
subliniat că americanii au în
cercat de cîteva ori să-și tri
mită o rachetă în Lună. „Ei 
declară întregii lumi' că tri
mit o rachetă în Lună însă 
ea trece pe alături44. El a 
adăugat că fanionul sovietic 
de pe Lună „așteaptă de 
mult timp pe cel american, 
dar îl așteaptă zadarnic și se 
plictisește de unul singur".

Șeful guvernului sovietic a 
făcut cunoscut că recent a 
fost creată comisia Prezidiu
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. avînd menirea să 
asigure activitatea coordonată 
a principalelor mijloace de 
transport din U.R.S.S. în ve
derea satisfacerii cît mai de
pline a nevoilor economiei în 
transporturi cu minimum de 
cheltuieli.

N. S. Hrușciov s-a ocupat 
în cuvîntarea sa de probleme
le rezervelor industriei și în 
special ale construcției de ma
șini. El a arătat că dacă se 
folosește pe deplin utilajul 
uzinelor constructoare de ma
șini, care, de regulă, funcțio
nează într-un singur schimb, 

la 17 ani după victoria împotri
va fascismului, intr-o țară mem
bră a ON.U., nazismul să fie 
ridicat în slăvi? Oare acest lu
cru să fie întimplator ? Nicide
cum! In Republica Africa de 
Sud unde, după cum se știe, la 
putere se află un guvern reac
ționar și unde practicile rasiste 
ocupă un loc de frunte, elevii 
din școlile „rezervate numai 
pentru albi” primesc o educație

Însemnări
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care urmează aproape pe de-a- 
ntregul ideile naziste. Lucrul 
acesta a fost recunoscut chiar și 
de revista americană „News
week” care într-unul din nume
rele sale recente a scris: ,Ni
căieri ca în Africa de Sud un 
sistem educativ nu urmează 
aceleași practici ca cele din Ger
mania de după anul 1933”. Și, 
referindu-se în continuare la si
tuația din institutele de învăță- 
mint superior din această țară 
revista adaugă: „în cele nouă 
universități din Africa de Sud 
care înainte erau considerate 
drept respectabile și serioase 
domnește acum suspiciunea și 
mocnește o stare de tensiune . 
Exact cum s-au petrecut lucru
rile în Germania hitlerisță.

Din fericire, însă, tot mai 
mulți oameni cinstiți din această 
țară se ridică împotriva ofensi
vei rasiștilor sud-africani. „De

SCR ISO iR L DIN HELSINKI

se poate în mod practic, 
aproape fără să se investească 
fonduri suplimentare, dubla 
capacitatea lor, trec-îndu-se la 
lucru în două schimburi. Fo
losirea mai bună a utilajului, 
solicitarea mai mare a tehni
cii existente, a declarat el, 
vor îngădui să se creeze con
diții mai avansate pentru ri
dicarea productivității muncii 
și introducerea tehnicii noi.

N. S. Hrușciov a declarat că 
în prezent Uniunea Sovietică 
ocupă al doilea loc în lume 
in ce privește dezvoltarea 
economiei, iar în problemele 
științei și culturii — primul 
loc în lume. _Să ne gindim 
tovarăși, a spus Hrușciov.

----- ©------

Cuba. In Provincia Camaguey au fas' ocscope- -e zâcă-“e da pe
trol. In fotografie: Sonda .Crâfels 1»* ca-e a faW oe cur'nd in 
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TOKIO. — La 9 mai. Toshiaki 

Wada. vicepreședintele Asocia
ției de prietenie Japonia-Rominia. 
a ținut o conferință despre fol
clorul romînesc la Institutul de 
arte plastice din Tokio. In cuvin- 
tul său, Wada a făcut, de ase
menea o prezentare generală a 
R.P. Romine, subliniind progresul 
înregistrat în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a țării.

în continuare au fost prezentate 
filme documentare romi nes ti.

DELHl. — După cum anunță a- 
genția Press Trust of India, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan a io si

lui Hitler
la alegerile generale din anul 
1958 — scrie „Newsweek” tind 
Vencoerd a venit la putere cu 
politica lui de apartheid, 79 de 
profesori au demisionat de la 
Universitatea din Natal, 29 la 
Rhodes, 14 la Universitatea Afri
cii de Sud. In prezent — adaugă 
revista — 8 posturi de profe
sori și 9 de lectori principali 
sînt vacante la Universitatea 
Witicatersrand”.

Oricît ar părea de curios „e- 
xodul in masă al intelectualilor 
menționat de revista americani, 
al acelor oameni care refuză si 
fie complicii susținătorilor unor 
idei retrograde și antipopulare 
nu a fost urmat de nici un fel 
de reacții din partea guvernului 
sud-african. Numai ministrul E- 
ducației a ținut si declare că 
„guvernul este chiar mulțumit, 
întrucit singurul lucru de care 
ii este teamă îl reprezintă răs- 
pindirea ideilor”. Este vorba 
bineînțeles despre ideile progre
siste, despre acele idei care au 
devenit un adevărat coșmar pen
tru rasiștii sud-africani. Și in
trude ele devin tot mai cunos
cute în rîndurile milioanelor de 
africani și ale unor pături tot 
mai largi ale populației albe din 
Africa de Sud, guvernul caută 
o ieșire învățîndu-i pe copiii din 
școli să preamărească 
rid”, de tristă
Hitler 
urmași 
acum 
rii lui.

„memo- 
amintire, a lui 

și a naziștilor ai căror 
se străduiesc să devină 
Werivoerd și susținăto-

I. RETEGAN

PEN JIU. PACE 
SI PRIETENIE

retutindeni, pregă
tirile pentru Festi
valul de la Hel
sinki sînt în toi. 
Comisia perma
nentă a Comitetu
lui Internațional 

de Pregătire întreține legături 
directe cu circa 1.000 de orga
nizații din peste 100 de țâri. 
In peste 50 de țări au fost 
create comitete naționale ale 
Festivalului. Semnificativ este 
faptul că în aceste comitete 
au intrat reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret de cele 
mai diverse orientări politice, 
unite prin dorința de a apăra 
cauza păcii.

Ideile Festivalului își cro
iesc drum larg in rîndurile ti
neretului și studenților din 
toate colțurile lumii, cucerind 
noi și noi adepți. Conducerile 
acelor organizații naționale și 
internaționale de tineret, care 
făcindu-se ecoul politicii 
cercurilor reacționare, an refu
zat. intr-o formă sau alta, de 
a participa la Festival, sînt 
aspru criticate de membri de 
rind, de organizațiile locale.

In Olanda. Uniunea Asocia- 
țxDor sMesțești catolice și 
Asociația studenților creștini 
din țările de jos, in ciuda re
zoluției Uniunii Naționale a 
Studentelor care se opune 
Festivalului, au hotărit să-și 
trimită delegații lor la marea 
întâlnire a tineretului.

Un număr însemnat de or- 

des președiate al Republicii In
dia.

Dr. Sarrcpalli Radhakrishnan 
a pcrticipcî activ la mișcarea de 
eliberare de ragul colonialis
mului britanic, intre anii 1952 și 
1962 a deținui iunctia de vicepre
ședinte cl Repabiicii India. La 

13 mai SarvapalL Radhakrishnan 
urmează să depună jurăntintul în 
calitate de noa președinte al Re
publicii India.

I

MADRID. — ..Regimul fran- 
chist a primit o serioa
să lovituri* scrie agenția 
Union Franchise dTnforma- 
tion. comentând mișcările 
greviste din Spania. Miș
carea grevistă, arată agenția 
France Presse. a cuprins ma
joritatea teritoriului Spaniei, 
în cursul zilei de joi, miș
carea grevistă s-a accentuat 
ca urmare a solidarizării cu 
minerii din Asturia a noi ca
tegorii de muncitori. O mare 

Curajoasele acțiuni 
ale studenților portughezi
a urmare a re
fuzului Minis
terului Educa

ției Naționale de a 
satisface cererile stu
denților. relatează a- 
genția France Presse, 
in universitățile por
tugheze din Lisabona 
și Coimbra se inten
sifică acțiunile stu
dențești. După cum 
s-a anunțat, studen
ții continuă „Doliul 
academic” ; ei refuză 
să asiste la cursuri și 
să participe la exa
mene.

Mii de studenți 
s-au baricadat în 
clădirile asociațiilor 
lor din Lisabona și 
Coimbra. Ei sînt ase- 
diați de detașamen
te de poliție înarma
te cu puști automate 
și grenade lacrimo
gene. " 
nință să facă uz de 
arme și să ia clădi
rile cu asalt dacă 
studenții nu vor în
ceta greva. Studenții 
greviști cer dreptul 
de a organiza întru
niri, de a sărbători

„Ziua studentului”, 
de a-și. alege organe
le conducătoare ale 
asociațiilor i lor.

Agenția France 
Presse transmite că, 
potrivit ultimeloT 
știri, cei 86 de stu
denți care se barica
daseră în localul can
tinei universitare
din Lisabona, ■ pentru 
a face greva foamei, 
au fost arestați de 
poliție în zorii zilei 
de 11 mai. Agenția 
precizează că aproxi
mativ 1.000 de per
soane, studenți, stu
dente și profesori 
care sprijineau pe 
greviști au fost de 
asemenea arestate.

în tot timpul a- 
cestei operațiuni care 
a durat, potrivit a- 
genției France Presse, 
aproape două ore, 
„cei arestați au ma
nifestat mult calm și 
demnitate”. Greviști
lor li s-a dat o oră 
pentru a părăsi loca
lul. în fața refuzu
lui lor hotărît, mi
nistrul Educației Na-

Poliția ame-

Bolivia, Co- 
Ecuador, Gu- 

Haiti, Porto 
au fost crea- 

naționale aie

ganizații socialiste și social- 
democrate din Japonia, Brazi
lia, India, Argentina, Austria, 
Franța, Ecuador, Costa Rica 
ș.a., condamnind poziția nega
tivă adoptată de Uniunea In
ternațională a Tineretului So
cialist s-au încadrat activ în 
mișcarea de susținere a Festi
valului.

în America Latină ideile 
Festivalului se bucură de o 
mare popularitate și de caldă 
aprobare în rîndurile celor 
mai diferite organizații: so
cialiste, radicale, catolice, so- 
cial-democrate, liberale, mun
citorești, țărănești, studențești, 
în majoritatea țărilor din a- 
cest continent — Argentina, 
Brazilia, Chile, --------
lumbia, Cuba, 
iana Britanică, 
Rico, Venezuela 
te comitete 
Festivalului. Tineretul latino- 
american va fi larg reprezen
tat 13 viitorul Festival de o 
delegație numărînd peste 1.300 
persoane.

Cu mult interes se așteaptă 
participarea la Festival a de
legației tineretului din eroica 
Cuba. Delegația cubană, de 
250 persoane, va cuprinde un 
mare ansamblu cultural-ar
tistic (o echipă de dansuri, o 
grupă corală, soliști, o echipă 
de teatru). în țară au fost 
inițiate concursuri pentru in
signa delegației cubane la 
Festival precum și pentru cel

Conferința pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 11 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 11 mai 
a avut loc cea de-a 35-a șe
dință plenară a conferinței 
Comitetului celor 18 state pen- 
tra dezarmare. Ședința a fost 
prezidată de James Barring- 
toa. reprezentantul Birmaniei. 
Vorbitorii s-au referit la dife
ritele aspecte ale proiectului 
sovteâc de tratat cu privire 
ia dezarmarea generală și to- 
telă. precum și ale „Schiței de 
plan cu privire la clauzele 
■r—c- trata* fundamental de 
deunsare generală și totală" 
prezentată de S.UA., aflate în 
r* <r-rpa comitetului

După intervenția lui Arthur 
Dear reprezentantul S.U.A., 
care a : ictmuat să apere pro- 
i-ecml amerxam și după cu- 
■ hM Milko Tarabanov,
representacrmi Bulgariei, care 
s^a prummțat cu fermitate in 
sprtjmm jroăcîujui sovâeoc 
oe tracat ra prirJe la dezar- 
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WASHINGTON. — La 11 aai. 
Statele Uxnte aa efemsat ia regi
unea insele. CkxsZaas cea ce-a 
8-a exp’cme xacâeerâ dia actuala 
serie de expâcsn ia atmosferă.

După cmn ezeati CoBBisiâ pen
tru energta atrmce a S.UA, dis
pozitivul wncîear a fost lansat din 
avion.

LONDRA. — Coeducerea 
dreapta a Partiduici laburist 
pornit o largă campanie de

de 
a 

Per
secuție împotriva forțelor progre
siste din partid. care nu sprijină 
politica trădătoare a virfurilor 
conducătoare. La 9 mai conduce
rea partidului a aruntat dizolvarea 
secției din Scena a organizației 
„Tinerii socialiști .

ționale a hotărit in
tervenția poliției. Nu
meroși studenți care 
au aflat de arestarea 
colegilor lor s-au dus 
la universitate pen
tru a-i sprijini.

Agenția France 
Presse arată, de ase
menea, că mai mulți 
decani ai facultăților 
din Lisabona și-au 
prezentat demisia. în 
cursul unei întruniri 
care a avut Ioc joi, 
subliniază agenția 
France Presse, în fa
ța sediului rectora
tului din Lisabona 
studenții au scandat 
„Să mergem înainte”, 

în semn de pro
test împotriva nesa- 
tisfacerii revendică
rilor lor, arată agen
ția France Presse, 
studenții din Lisabo
na și Coimbra au ho- 
tărît să retragă e- 
chipele universitare 
care participă la cam
pionatul național de 
fotbal și handbal și 
să anuleze sărbătoa
rea încheierii cursu
rilor. 

mai bun cîntec în cinstea 
Festivalului. Pregătirile vor 
culmina cu Festivalul națio
nal, la care își vor aduce con
tribuția 15.000 tineri.

în Argentina, pînă în pre
zent, sînt angajate în activi
tatea de pregătire a Festiva
lului 35 de organizații de ti
neret. în această perioadă au 
loc în întreaga țară serbări 
populare, festivaluri regionale, 
competiții sportive. Din dele
gația tineretului argentinian, 
de 200 de persoane, va face 
parte și un ansamblu cultural- 
artistic format dintr-o echipă 
de teatru, o orchestră de mu
zică ușoară, o echipă de dan
suri populare, soliști. Delega
ția va prezenta la Festival un 
film artistic de lung metraj 
„Tineretul și pacea".

Personalități de seamă din 
America Latină salută și sus
țin activ pregătirile pentru 
Festival. Printre acestea se 
numără Fidel Castro, Osvaldo 
Dorticos, Lazaro Cardenas 
(fost președinte al Mexicului), 
Jvet Vargas (deputat brazi
lian), Chedi Jagan, prim-mi- 
nistru al Guianei britanice, 
Angel Bassots Batallia (profe
sor la Universitatea din 
Mexic), dr. Carls Cueva Ta- 
mariz (fost ministru al edu
cației naționale din Ecua
dor) ș.a.

în S.U.A., Comitetul Națio
nal al Festivalului desfășoară 
o intensă activitate. Delegația

Generalul E. Burns, repre
zentantul Canadei, a pus, de 
asemenea, o serie de întrebări.

A . luat apoi cuvîntul Vale
rian Zorin, șeful delegației so
vietice, care a reafirmat punc
tele de vedere ale Uniunii So
vietice în problema dezarmării 
generale și totale și a răspuns 
la întrebările puse delegației 
sovietice în cadrul ședinței 
din 11 mai.

La această ședință a asis
tat, în calitate de observator, 
John McCloy, principalul con
silier al guvernului S.U.A. în 
problemele dezarmării, aflat 
la Geneva în drum spre An
glia.

în dimineața zilei de 11 mai, 
înainte de încheierea ședin
ței, Arthur Dean, reprezentan
tul S.U-A. în Comitetul pen
tru dezarmare, a părăsit Ge- 
zeva. p-ecizd spre New York. 
Local hxi a fost t=ut pînă la 

pftzrte'- ce către

Ini

♦
GEN L VA 11 /Agerpres). — 

V. A. Zonn (UJLSuS.) și A. 
Dean (S.U-A.), copreședinții 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, au adresat 
lai Lafti — reprezentantul 
special al hii U Thant, secre
tar general provizoriu al 
O-X-U, ia Comitetul celor 18, 
o scrisoare in care îl roagă să 
difuzeze ca materiale oficiale 
ale comitetului apelul locui- 
tz*rll:r Hiroșimei și mesajul 
Comitetului participanților la

Larșul pentru pace al orașu- 
lî Hiroșima.
Dezarmarea generală este o 

condiție obligatorie a eliberă
rii generale de teama unui 
război nuclear care planează 
asupra noastră, se spune în 
mesajul Comitetului partici
panților la marșul pentru 
pace al orașului Hiroșima. 
Cerem, de aceea, ca toate ex
periențele nucleare de astăzi 
să fie sistate imediat.

în încheiere mesajul cere 
participanților la lucrările 
Comitetului celor 18 să acțio
neze în direcția încheierii 
unui acord cu privire la 
dezarmare în întreaga lume.

Cetățeanul de mai sus este un pictor englez. La Londra pe un trotuar, 
el pictează. Alături se află un vas pentru pomeni lîngă care el a 
scris : „Vă mulfumesc“. Pictorul așteaptă trist trecători miloși.

Este singura lui posibilitate de a-și asigura existenfa.

atenție deosebită se 
pregătirii grupului 

care va cu- 
un jazz-band, două 

de cîntăreți negri, o

tineretului din S.U.A. la Festi
val va număra 400 de persoa
ne. O 
acordă 
cultural-artistic 
prinde 
grupe 
echipă de dansuri folclorice, 
un cor și o orchestră. Delega
ția va participa, de asemenea, 
la expoziția de fotografii care 
va fi organizată în cadrul 
Festivalului.

Tineretul din Africa se 
pronunță activ în favoarea 
Festivalului. Și-au anunțat 
participarea la Festiva* orga
nizații de tineret și ste.denți 
din Guineea, Ghana, Togo, 
Camerun, Republica Malgașă, 
Mali, Gabon, Somalia, Gam
bia, Etiopia, Tunis, Republica 
sud-africană, Senegal, Angola, 
Maroc, Uganda, Republica 
Arabă Unită. Pentru prima 
dată vor participa la Festival 
două mari organizații studen
țești : Uniunea Generală a 
Studenților Africii Negre și 
Uniunea Generală a studenți
lor musulmani din Algeria.

în India, tineretul întîmpină 
cu multă bucurie cel de al 
VlII-lea Festival. Comitetul 
Executiv al Federației pan- 
indiene a tineretului a hotărit 
organizarea unui festival na
țional în cinstea Festivalului 
de Ia Helsinki. Pentru popu
larizarea caracterului și scopu
lui Festivalurilor mondiale, 
Federația panindiană a tine
retului și Federația panindia
nă a studenților au editat o 
broșură despre cele șapte 
festivaluri precedente. Ideile 
Festivalului sînt susținute și 
apreciate de cercuri largi ale 
opiniei publice, de persona
lități marcante din viața po
litică și culturală a țării.

In Japonia, peste 140 de or
ganizații de tineret, de cele 
mai diferite orientări politice, 
susțin Festivalul și participă 
activ la pregătirea acestuia. 
Comitetul național intențio
nează să includă în programul 
delegației, pe lîngă alte ac-

L A. Gagarin a fost primit
de conducătorii Austriei

(Agerpres). —
Locuitorii

VIENA 11
TASS transmite: _______
capitalei Austriei au făcut o 
primire entuziastă lui I. A. 
Gagarin. Ei l-au aclamat pe 
străzi și în fața hotelului 
„Imperial" unde se află găz
duit cosmonautul sovietic.

La 10 mai, maiorul I- A. 
Gagarin și soția sa au fost 
primiți de A. Schârf, președin- 
te-e Repubadi Austria, iar 
«sc: ri-rr» de cancelarul A_ 
Gorbach și de vicecancelarul 
B. Pittermann.

Intre cosmonautul sovietic 
și conducătorii guvernului 
austriac a avut loc o convor
bire cordială. Salutîndu-l pe 
cosmonautul sovietic* cancela-

Gherman Titov întimpinat 
cu entuziasm de studenții americani
NEW YORK 11 (Agerpres).—• 

Vizita cosmonautului sovietic 
Gherman Titov în Statele Unite 
se apropie de sfîrșit. El a 
parcurs sute de mile pe drumu
rile aeriene și pe șoselele din 
S.U.A.. a avut întîlniri priete
nești cu americani la Washing
ton, Seattle, San Francisco.

La intrarea la Universitatea 
din Princeton (Statul New Jer
sey) cosmonautul sovietic a 
fost întîmpinat cu aplauze fur
tunoase și cuvinte calde de salut.

Sala rotundă Alexanders, în 
care universitatea primește de 
obicei pe oaspeții cei mai de 
seamă, nu a putut' cuprinde pe 
toți doritorii de a asculta cuvîn- 
tul cosmonautului sovietic.

în legătură cu apropiata în
cheiere a viziței lui G. Titov în 
S.U.A. a avut Ioc la New York, 
în sala „Saint Nicolas Arena”, 
un miting, la care au participat 
peste 4.000 de persoane. G. Ti- 

țiuni, și organizarea unei în- 
tilniri a delegațiilor din țările 
zonei Pacificului, la care să se 
dezbată problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară, 
problema dezarmării și a inde
pendenței naționale.

în Indonezia, s-a format 
Comitetul Național al Festiva
lului care și-a început deja ac
tivitatea. El cuprinde repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret, studențești, sportive și 
culturale, personalități de sea
mă ale științei și culturii, mi
niștri. Delegația indoneziana 
va fi formată din 150 de per
soane.

In Anglia, în Comitetul Na
țional de pregătire a Festiva
lului sînt reprezentate 11 or
ganizații de tineret. Pregăti
rile pentru Festival sînt legate 
de mobilizarea întregului ti
neret la mișcarea pentru in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, pentru dezar
mare.

în Italia, Comitetul Național 
al Festivalului împreună cu 
Uniunea Sportului Popular 
organizează în cinstea Festiva
lului de la Helsinki concursuri 
sportive, la care vor participa 
zeci de mii de tineri. Pre
miile decernate învingătorilor 
(cupe, insigne, diplome) vor fi 
denumite premii ale Festiva
lului. Delegația tineretului 
italian va fi una dintre cele 
mai mari (circa 900 de per
soane) și mai reprezentative.

Pregătirile intense pentru 
Festival în toate colțurile lu
mii reflectă întărirea unității 
tinerei generații a lumii în 
lupta pentru pace, pentru 
progres. Fără îndoială că cel 
de al VlII-lea Festival Mon
dial al tineretului și studenți
lor de la Helsinki va prilejui 
o nouă și puternică manifesta
re a hotărîrii tinerilor de cele 
mai diferite convingeri și con
cepții de a apăra împreună 
pacea.

M. GOLU

Helsinki — mai 1962

rul A. Gorbach i-a urat bun 
venit în Austria și i-a înmi- 
nat o medalie pe care era 
gravat în limba rusă: „Pri
mului cosmonaut victorios din 
lume, I. A. Gagarin, din partea 
guvernului austriac. 10 mai 
1962'.

In aceeași zi la clubul „Con
cordia? a avut loc o conferin
ță de presă a lui Gagarin la. 
care cu participat peste 200 
de ziariști, reprezentind 
sa multor țâri din lume. 
Gagarin a răspuns la 
meroasele întrebări ale 
riștilor despre istoricul
zbor în Cosmos și despre 
realizările Uniunii Sovietice 
în cucerirea Cosmosului.

pre- 
1. A.
nu-
zia- 
său A

tov a fost salutat de J. Smith, 
cunoscută activistă a Consiliului 
național pentru prietenia ame- 
ricano-sovietică, generalul de 
armată în rezervă Hester, George 
Murphy, unul din conducătorii 
ziarului de culoare „Afro-Ame- 
rican”, James Aronson, redactor 
al săptămînalului progresist „Na
țional Guardian”. Toți vorbitorii 
au subliniat necesitatea vitală a 
îmbunătățirii relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre po
poarele sovietic și american.

Tuturor le-a răspuns ,G. ,Titov<

NEW YORK 11 (Agerpres), 
TASS transmite: Aviatorul- 
cosmonaut Gherman Titov a 
părăsit la 11 mai Statele 
Unite. Din New York, el a 
plecat pe calea aerului la 
Halifax, oraș canadian.

La Atena s-a deschis

populară a țărilor 
din Balcani

ATENA 11 (Agerpres). — 
Din inițiativa Mișcării elene 
pentru înțelegerea balcanică 
s-a deschis recent în sala „Ar- 
hitektoniki" din Atena Expo
ziția de artă populară a țări
lor din Balcani.

încă din primele zile de la 
deschidere, expoziția a fost 
vizitată de un numeros public, 
care a apreciat valoarea o- 
biectelor expuse, salutînd ini
țiativa organizării unei astfel 
de expoziții.

Diferite personalități și pre
sa ateniană apreciază deschi
derea expoziției ca un impor
tant eveniment cultural.

în seara zilei de 9 mai, în 
sala expoziției s-a organizat 
de către S. Mercuris, președin
tele Mișcării elene pentru în
țelegerea balcanică, o recep
ție la care au participat nu
meroase personalități politice 
și culturale. Printre partici- 
panți au fost deputatul So- 
focles Venizelos, președintele 
partidului liberal, și acade
micienii S. Melas, A. Orlan
dos.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Atena.

S.UA
S.UA

