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Plecarea delegației romîne la Consfătuirea

Comunistul Zacea Ion, de la Întreprinderea de construcfii side- 
rurgice-Hunedoara, explică unui grup de elevi-sudori, modul de 
îmbinare prin sudură în unghi a formelor pentru acoperișul 

unej hale

Miercuri 6 iunie 1962

Crește parcul 
de autocamioane 

remorci și basculante

reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești ale țărilor participante 

la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
Marți dimineața a părăsit Bucureștiul ple- 

cînd spre Moscova delegația romînă care va 
participa la Consfătuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești ale țărilor parti
cipante la Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc. Delegația este condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Din delegație fac parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
,Gh. .Gaston Marin, președintele Comitetului de

Stat al Planificării, Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului Exterior.

La plecarea de pe aeroportul Băneasa au fost 
de față tovarășii Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai misiunilor diplomati
ce acreditați în R. P. Romînă. împreună cu 
delegația a plecat și I.K. Jegalin, 
Uniunii Sovietice la București.

întreprinderile regionale de 
transporturi auto au primit 
de curînd un nou lot de peste 
800 de autocamioane, remorci, 
basculante, etc. Cea mai mare 
parte din acestea vor fi folo
site în unitățile agricole so
cialiste pentru transportul ce
realelor din noua recoltă.

Paralel cu sporrrea parcului 
de mașini s-a acordat o mare 
atenție și pregătirii cadrelor 
de șoferi calificați. De la în
ceputul anului și pînă în 
prezent au fost pregătiți în 
școli de calificare peste 700 
de conducători auto.

(Agerpres)

ambasadorul

în regiunea București 
s-a terminat 
însămînțarea 

orezului

Sosirea la
Pe aeroportul Vnukovo din Moscova delega

ția a fost întîmpinată de A. N. Kosîghin, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. N. Demicev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului Orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., A. F. Zaseadko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
•1 UJi.5.5^ N. I. Strokin, membru supleant al

os coo a
Comitetuluî 
de activiști 
al P.C.U.S.

s-a

C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
de Stat al Planificării al U.R.S.S., 
cu muncă de răspundere ai C.C. 
și de funcționari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

Au fost de față N. Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S., și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în regiunea București 
terminat însămînțarea orezu
lui pe toate cele aproape 
4 000 de ha prevăzute. Alte 
300 de ha vor fi plantate prin 
repicare.

Cele mai mari suprafețe au 
fost semănate de colectiviștii 
din raioanele Fetești. Olteni
ța, Turnu Măgurele și Urzi- 
ceni.

(Agerpres)
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Avantajele folosirii 
forajului cu turbina

Petroliștii din 
foraj au săpat, de la începu
tul anului și pină acum, peste 
prevederile planului, mai mult 
de 10 sonde. Succesele lor se 
datorase în mare măsură a- 
plicării pe scară tot mai lar
gă a forajului cu turbina, 
metodă care asigură viteze 
sporite de lucru și contribuie 
în același timp la reducerea 
prețului de cost. In luna mai, 
de pildă, circa jumătate din 
lucrările de foraj au fost exe
cutate cu ajutorul turbinei.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

Oglindă a muncii
creatoare

La casa tehnicianului din Com
binatul siderurgic Hunedoara s-a 
deschis de curînd o expoziție a 
inovatorilor siderurgiști. Panouri
le expuse sînt însoțite de grafice 
care oglindesc dezvoltarea de la 
un an la altul a mișcării de ino
vații, realizate în marele combi
nat hunedorean, și economiile 
obținute pe această cale.

De la începutul planului de 6 
ani Și pînă acum, inovatorii au 
realizat și aplicat în procesul de 
producție peste 770 de inovații

In întrecerea pentru îndeplinirea angajamentelor

Calitatea—obiectiv central
Ajutor tovărășesc

La Uzinele textile „Mol
dova" din Botoșani s-au 
dat peste plan în pri

mele 4 luni ale anului 8 259 de 
kg de fir și 16 000 de metri 
liniari țesături realizîndu-se o 
economie de 28 700 de kg bum
bac puf. în această lună în
trecerea textilistelor botoșăne- 
ne continuă cu obiectivul* de a 
da cît mai multe fire și țesă
turi de calitățile A și extra. 
Pentru a se obține realizări 
mai bune în această lună. în 
urma dezbaterilor din cadrul 
organizației de partid, a gru
pelor sindicale și organizației 
U.T.M. s-a extins acțiunea de 
ajutorare tovărășească a mun
citoarelor fără experiență și a 
celor rămase în urmă de că
tre fruntașele în producție. 
Astfel, în secția țesătorie, de 
pildă, tinerele țesătoare An
drei Aspazia, Maria Amariei, 
Axinia Anton se bucură per
manent în timpul lucrului de

Îmbunătățirea calității con
stituie una din principa
lele preocupări ale colec

tivului întreprinderii de repa
rații utilaj-electric din Cîmpina. 
Pe această linie s-au luat nu
meroase măsuri : îmbunătățirea 
concepției constructive și teh
nologice, ridicarea calității pro
duselor în fazele de fabri
cație etc.

Prin reproiectarea și moder
nizarea unor piese s-au reali
zat importante economii de 
materiale, iar calitățile funcțio
nale au crescut considerabil. Și 
alte îmbunătățiri tehnice con
duc de asemenea la ridicarea 
calității produselor printre care 
sînt : punerea în funcțiune a 
unei instalații moderne de 
impregnare, uscarea electrică a 
electroburelor.

Mecanizatorii din cele 13 
stațiuni de mașini și tractoare 
din regiunea Ploiești au puis 
în stare de funcționare toate 
combinele și secerătorile-le- 
gători ce vor fi folosite la 
strîngerea recoltei din vara 
aceasta, iar la batoze se fac 
ultimele revizii. La S.M-T. 
Ciorani; Mihăil«ști, Poșta 
și Ziduri sînt gata de lucru 
și batozele.

Pentru reușita campaniei 
agricole de vară au fost luate 
și alte măsuri. în cadrul sta
țiunilor de mașini și tractoa
re s-au organizat instructaje 
speciale de pregătire a tracto
riștilor care vor manipula 
combinele, batozele și cele
lalte mașini agricole folosite 
la recoltare, treieriș și dezmi 
riști t.

Decrete ale Consiliului de Stat privind

înființarea Ministerului învățământului

și a Comitetului de Stat

EXIG E NȚ A
ajutorul muncitorilor cu expe
riență care le explică cum 
trebuie să procedeze pentru a 
folosi din plin mașinile, a re
duce staționarea din cauza 
defecțiunilor și pentru a evita 
defecțiunile în țesături. Cu 
răbdare, comunista Olaru E- 
lena o ajută pe tînăra Axinia 
Anton, o tînără țesătoare nou

încadrată pentru a ajunge și 
ea la nivelul fruntașilor. Ca 
urmare a ajutorului pe care 
îl dau muncitoarele fruntașe 
celor fără experiență sau ră
mase în urmă, în luna mai 
zeci de muncitoare s-au ridi
cat la nivelul celor fruntașe.

A. CARUNTU

Se știe că îndeplinirea 
sarcinilor de producție, 
realizarea unor produse 

de calitate superioară, depind 
intr-o mare măsură de modul 
in care este respectată disci
plina de producție. Iosif Ma
tei, Marin Marcu, Uită Sterea, 
tineri fruntași in producție fac 
parte dintre muncitorii de la

Semnificația fișei
In secția țesătorie a Fabri

cii „Proletarul" din Bacău lu
crează și brigada condusă de 
Profira Strătilă. In luna apri
lie brigada a realizat econo
mii în valoare de 1.4Q0 de lei 
și a micșorat cantitatea admisă 
de deșeuri cu peste 33 de kg. 
Unul din factorii care au per
mis brigăzii să obțină aceste 
rezultate a fost îmbunătățirea 
permanentă a calității produ
selor. ' *

La rampa de control există 
pentru fiecare muncitor fișe 
de calitate. Aici controlorul 
tehnic de calitate notează de-

fecțiunile găsite in țesături. 
Cele mai multe fișe ale țesă
toarelor din această brigadă 
sînt insa albe.

E drept, intr-o vreme tine
re ca Lucia Popirțan și altele 
lucrau neatent, nu foloseau 
in întregime timpul de mun
că fapt care făcea să realizeze 
de multe ori produse de ca
litate necorespunzătoare, 
adunările generale U.T.M., 
consfătuirile de producție, ti
nerii au ajutat-o, s-au apro
piat de ea cu căldură, i-au 
împărtășit din experiența lor. 
Spre bucuria întregului colec
tiv, Lucia Popirțan realizează

In 
în

acum numai produse de cali
tate superioară.

în obținerea rezultatelor 
enumerate mai sus, brigada a 
primit un sprijin permanent 
din partea maistrului Cornel 
Pîrvu. El s-a ocupat cu multă 
grijă de ridicarea calificării 
fiecărui tînăr, de generalizarea 
experienței înaintate. Pornind 
de la aceste succese brigada 
s-a angajat să lucreze și mai 
bine, să-și mențină locul de 
fruntașă pe secție în între
cerea socialistă.

G. BOBOCEL
corespondent voluntar

O nouă școală de meserii a fost dată de curînd în folosinfă la Suceava
Foto: AGERPRES

Și de
în regiunile Dobrogea și Iași

(Agerpres)

Anul acesta vor fi chel
tuite pentru construcții de 
școli și săli de clasă, în re
giunea Dobrogea, cu 14 mi
lioane lei mai mult decît în 
anul precedent- La noul local 
al școlii medii cu 16 săli de 
clasă ce se construiește în 
orașul Măcin se execută in

prezent lucrările de finisare. 
Noi școli se construiesc și la 
Tulcea, Cernavoda, Cobadin, 
Casimcea. Ghindărești. Pină 
la deschiderea noului an șco
lar vor fi date in folosință, 
la școlile existente în regiune, 
încă 60 de săli de clasă.

La Iași s-a terminat recent

construcția a două noi școli 
medii cu cite 24 săli de cla
să. De asemenea, în satele 
Ipatele, Hirtoape, Băcani, Vld- 
deni, din regiunea Iași, s-au 
dat recent în folosință noi 
școli.

(Agerpres)

care aduc economii post-calcu- 
late de aproape 35.000.000 lei.

Inovatorii au rezolvat probleme 
din ce în ce mai complicate pri
vind extinderea tehnicii noi și ri
dicarea productivității agregate
lor. Prin unele modificări aduse 
la laminorul de 650 mm de un 
colectiv de inovatori s-a trecut la 
laminarea blumurilor cu tonaj 
sporit, ceea ce asigură o pro
ductivitate mai mare cu 17 la 
sută. Sporul de producție reali
zat pe această cale, împreună cu 
reducerile de consumuri specifice 
și de combustibil pe tona de la
minate este echivalent cu o eco
nomie anuală de peste 2 000 000 
lei. De asemenea, inovatorii de la 
ofelăria Martin nr. 2 au realizat 
o instalație de răcire 
camerelor regenerate a 
lor. Aceasta permite o 
funcționare a regimului
duce la scurtarea cu 10—15 mi-

a

pentru Cultură și Artă
în 
al 
au 
În
de

forțată a 
cuptoare- 
mai bună 
termic și

nufe a timpului de elaborare 
șarjei de of el.

(Agerpres)

I.O.I.L. — Brăila pentru care 
prezența cu regularitate la lu
cru, folosirea deplină a timpu
lui, îngrijirea mașinilor și 
utilajelor conform normelor 
etc. a devenit o lege. Se în
tâmpla însă ca unii dintre noi 
să se abată de la disciplina 
de producție.

Așa era tânărul Mihai Radu. 
Deseori se intîmpla să vină 
mai târziu la lucru — cu o jumă
tate de oră, cu o oră.

Colectivul postului utemist 
de control a hotărit să-l ajute 
să se schimbe A discutat cu 
el.

A doua zi după această dis
cuție. cină a venit la lucru, 
Radu a găsit lingă mașina sa 
un panou pe care scria „Iată 
ce pierde întregul colectiv 
prin întârzierile lui Mihai 
Radu". Urma o demonstrație 
concretă în cifre și fapte.

A trecut de atunci timp și 
iată că Radu este astăzi unul 
dintre muncitorii 
pectă disciplina de

ALEXANDRU
lăcătuș

care res- 
producție.

COADĂ

Jucăriile pentru plajă produse 
de Fabrica de mase plastice 
din București se bucură de 
aprecierea viitorilor... înotă
tori. De frumusefea jucăriilor 
răspunde și utemista Emilia 
Mureșan, controloare de 

calitate

Foto: AGERPRES

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
locul avtualului Minister 
învățămîntului și Culturii, 
fost înființate Ministerul 
vățămîntului și Comitetul
Stat pentru Cultură și Artă.

Ministerul învățămîntului 
are sarcina să realizeze poli
tica guvernului R. P. Romîne, 
stabilită pe baza directivelor 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn în domeniul învățămîn
tului. El organizează, conduce 
și controlează întregul învă- 
țămînt din punct de vedere 
didactic, metodic și științific. 
In acest scop colaborează cu 
ministerele, celelalte organe 
centrale ale administrației de 
stat și Academia R. P. Ro- 
mîne.

Ministerul învățămîntului 
are în subordinea sa univer
sitățile, institutele de învăță- 
mînt superior, institutele de 
perfecționare a cadrelor di
dactice, biblioteci universita
re, casele de cultură ale stu
denților, școli medii, școli 
speciale, școli experimentale, 
școli preventoriale și alte a- 
semenea unități de educație 
și învățămînt, întreprinderi, 
organizații economice și in
stitute de studii și cercetări. 
El conduce instituțiile și în
treprinderile care îi sînt di
rect subordonate și îndrumea- 
ză activitatea instituțiilor 
școlare din subordinea minis
terelor, celorlalte organe cen
trale și ale comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare 
și emite ordine și instrucțiuni 
obligatorii privind organiza
rea desfășurării procesului 
instructiv-educativ.

Ministerul învățămîntului 
elaborează și stabilește pla
nurile de școlarizare, rețeaua 
și profilul școlilor și institu
țiilor de învățămînt superior, 
precum și nomenclatorul de 
meserii și de specialități pen
tru învățămîntul de pregătire 
a cadrelor; elaborează și a- 
probă planurile de învăță
mînt, programele de studii, 
manualele, cursurile, publica
țiile didactice și prototipurile 
de material didactic pentru 
întregul învățămînt; elabo
rează sistemul de pregătire, 
numire, perfecționare și pro
movare a cadrelor didactice și 
didactico-științifice din între
gul învățămînt, precum șl de 
acordare a titlurilor științifi
ce superioare; numește, tran
sferă și eliberează din func
ție cadrele didactice de îndru
mare Și control, de conducere 
și de predare din instituțiile 
de învățămînt superior, din 
învățămîntul de cultură ge
nerală, pedagogic, profesional 
și tehnic; îndrumează elabo-

rarea planurilor de cercetare 
științifică în instituțiile de 
învățămînt superior și le co
ordonează cu cerințele dez
voltării economiei și culturii.

în structura organizatorică 
a Ministerului Învățămîntu
lui intră direcțiile generale : 
a învățămîntului de cultură 
generală ; a învățămîntului 
profesional și tehnic ; a învă
țămîntului universitar; a în
vățământului superior, tehnic 
și economic ; a personalului și 
perfecționării cadrelor din în- 
vățămînt; direcția predării 
științelor sociale, precum și 
alte direcții. De asemenea, în 
cadrul Ministerului Invăță- 
mîntului- funcționează ca or
gane consultative consiliile : 
învățămîntului de cultură ge
nerală ; învățămîntului profe
sional și tehnic; învățămîn
tului superior.

în decretul privind înfiin
țarea, organizarea și funcțio
narea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă se a- 
rată :

ța anii puțerii populare a 
luat un mare ayînt activita
tea în toate domeniile cultu
rii și artei. Sub îndrumarea 
permanentă 
Muncitoresc Romîn, 
condițiilor create de statul de
mocrat-popular, cultura a de
venit un bun al întregului po
por ; s-a dezvoltat rețeaua de 
teatre, cinematografe, biblio
teci, cămine culturale și alte 
instituții de cultură și artă, a 
crescut an de an activitatea 
editorială și activitatea de 
răspîndire în mase a cunoș
tințelor cultural-științifice, 
s-a dezvoltat considerabil miș
carea artistică de amatori.

Amploarea pe care a luat-o 
această activitate, necesitatea 
dezvoltării tot mai largi a 
culturii și a artei în raport 
cu cerințele și exigențele din 
ce în ce mai ridicate ale oa
menilor muncii impun crea
rea unui organ care să aibă 
în sfera lui de preocupări 
toate domeniile activității de 
stat pe tărîmul culturii și ar
tei — Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă are sarcina 
să realizeze politica guvernu
lui R. P. Romîne, stabilită pe 
baza directivelor Partidului 
Muncitoresc Romîn în dome
niul culturii și artei. El răs
punde de întreaga sa activi
tate față de Consiliul de Mi
niștri.

Acest organ, din care vor 
face parte oameni de cultură 
și artă de înaltă competență,

a Partidului 
datorită

(Continuare în pag. a Ill-a)

Fiecare gospodărie agricolă de stat

O UNITATE MO
ăstui plan 
de partid, 
luate cu privire la 
reorganizarea con
ducerii agriculturii, 
la redistribuirea ca

drelor de specialiști 
din agricultură, precum și la 
dezvoltarea și îmbunătățirea învă- 
tămîntului agricol — măsuri iz- 
vorîte dintr-o profundă analiză 
științifică a condițiilor concrete — 
vor asigura fără îndoială o îm
bunătățire calitativă a muncii în 
toate verigile, de la organele 
centrale de conducere a agricul
turii și pînă jos, la unitățile de 
producție.

Gospodăriilor agricole de stat 
le revin sarcini de mare răspun
dere. Dată fiind înzestrarea teh
nică de care dispun, dat fiind 
numărul sporit de cadre de spe
cialiști care lucrează în G.A.S. 
ca urmare a redistribuirii lor, 
precum și a experienței acumu
late, unitățile noastre sînt che
mate să realizeze în scurt timp 
indici superiori de producție în 
toate ramurile. Partidul a trasat

elaborat 
măsurile Triță Făniță

director general adjunct al Trustului central GOSTAT

gospodăriilor de stat sarcina să 
realizeze pînă în 1965 o produc
ție medie pe fara de cel pufin 
2.500 de kg de grîu la hectar, 
3.200—3.500 de kg de porumb 
boabe, iar pe o suprafafă cît 
mai mare — cîte 5.000 de kg 
boabe la hectar în regim neiri
gat ; în domeniul producției 
zootehnice avem să realizăm 
o produefie medie de minimum 
3.300 de litri de lapte pe cap 
de vacă furajată și să ajungem 
în 1965 la un număr de 2.000.000 
de porci grași. Sarcini deo
potrivă de importante revin 
gospodăriilor de stat în ceea ce 
privește dezvoltarea intensă — 
cantitativ și calitativ — a produc
ției legumicole și pomi-viticole, 
sporirea produefiei de lînă, ex
tinderea considerabilă a creșterii 
păsărilor, precum și în celelalte 
ramuri de activitate. Creșterea

produefiei trebuie însoțită negre
șit de o reducere simfitoare a 
prefului de cost, în așa fel îneît 

rentabili- 
mai 
pe 

a activității 
de minimum

să se asigure sporirea 
tăfii, iar un număr mereu 
mare de G.A.S. să înscrie 
„cartea de vizită" 
lor un beneficiu 
1.000 de lei la hectar.

Sînt sarcini de mare răs
pundere, pentru îndeplinirea că
rora colectivele de muncitori și 
tehnicieni din G.A.S., în frunte 
cu comuniștii, și-au mobilizat toa
te forjele, întreaga lor energie 
și pricepere. Fără îndoială că ti
neretul din gospodăriile de stat 
va aduce în această complexă și 
importantă aefiune contribufia sa 
valoroasă. Există în această pri
vință numeroase exemple care 
ilustrează convingător la ce re
zultate înalte în produefie ajung 
tinerii mecanizatori, crescători de

DEL
animale, 
cînd își 
meseriei, atunci 
dragoste și pasiune pentru mese
ria aleasă și drept urmare se 
străduiesc să cunoască fot ce e 
nou și înaintat în domeniul res
pectiv, atunci cînd preocuparea 
lor se concentrează în mod deo
sebit asupra calității 
cînd în afenfia 
U.T.M. stau 
probleme.

La G.A.S.

legumicultori, atunci 
însușesc temeinic tainele 

cînd manifestă

lucrărilor, 
organizafilor 

aceste importante

Andrășești, spre 
exemplu, tînărul brigadier Ion 
Ghideanu — secretar al organi
zației de bază U.T.M. — a reali
zat în anul trecut cu brigada sa 
o produefie medie de peste 
5.000 de kg porumb boabe 
la hectar pe întreaga suprafafă 
cultivată, dar și cîte 370 de kg 
de fasole la hectar în cultură 
intercalată prin porumb, ceea ce 
a permis reducerea prefului de 
cost al porumbului la mai pufin 
de 400 lei tona.

Tînăra și destoinica îngrijitoare

(Continuare în pag. a ll-a)



na din căile 
principale care 
duc la obține
rea unor mari 
venituri pentru 
gospodăria co
lectiva — i-a

învățat experiența pe harnicii 
colectiviști din Dochia, raio
nul Piatra Neamț — trece 
prin sectorul zootehnic. Ei 
s-au convins de acest adevăr 
și astăzi, după trei ani de la 
încheierea colectivizării între
gii comune. G.A-C. din Dochia 
are 463 de taurine din care 
130 sînt vaci cu lapte, peste 
300 de porcine cu o matcă de 
42 scroafe, o turmă de 714 oi 

o crescătorie de păsări care 
va aduce, singură, un venit 
de peste 100 000 de lei.

Toată această avuție e dată 
pe miinile unor colectiviști 
harnici și pricepuți dintre 
care mulți sînt tineri. Se înțe
lege, nu e ușor să conduci o fer
mă de animale atit de dez
voltată. Gospodăria a avut ne
voie de un specialist și a- 
cesta se află de trei luni 
printre colectiviști. Inginerul 
zootehnician Lidia Mateev- 
schi iubește oamenii și locurile 
deoarece s-a născut pe aceste 
meleaguri și dorința ei de a 
munci tot aici s-a împlinit. 
De cum a venit în mijlocul 
colectiviștilor a urmărit în 
primul rind îmbunătățirea și 
respectarea cu strictețe a 
programului de grajd. îngri
jitorii cu experiență — și la 
sectorul zootehnic al G.A.C- 
din Dochia aceștia nu lini 
puțini « înțeleseră de ce le 
cerea ea atit de hotărit să 
respecte programul. Din 1959 
tind se pusese în mod deosebit 
accentul pe dezvoltarea sec
torului zootehnic, producția 
de lapte pe cap de vacă fu
rajată crescuse cu puțin. Se 
mai lucra „ca acasă", colecti
viștii renunțau greu la ve-

chiul fel de a îngriji anima
lele „după ochi". Erau și în
grijitori care începuseră sa 
aplice cu interes regulile în
vățate la cursul zootehnic. 
Fișele de mulsori ale lotului 
pe care îl avea în îngrijire 
Mihai Blaga dovedeau limpe
de, cu argumentul litrilor de 
lapte, ce foloase poți avea 
dacă vii la grajd la ora sta
bilită și, de la pregătirea va
cilor pentru primul muls pînă 
la darea lor în primire paz
nicului de noapte, hrănești și 
îngrijești animalele după re
gulile zooveterinare. Bine în
grijite, după program, cele 14 
vaci din lotul lui se disting 
dintre celelalte, le recunoști

explicat pe larg în ce constau 
noile lor îndatoriri, cum tre
buie să-și organizeze mai bine 
munca, le-a venit in ajutor 
și organizația U-T.M. pe bri
gada zootehnică (secretar Ana 
Bădulici).

„Loturile celor noi — la 
nivelul loturilor îngrijitorilor 
fruntași — a fost deviza ac
țiunii de ajutorare a noilor 
îngrijitori de animale. Mihai 
Tudorache și loachim Vtr- 
lie, utemiști care de aîta vre
me de cind lucrează în acest 
sector știu cum se hrănesc ra
țional, cum se îngrijesc și cum 
trebuie mulse vacile, îl „in
struiesc" zilnic pe tânărul Pe
tru Moldovan. Și acesta, deși

SPRE PRODUCȚIILE

CELE MAI MARI
după tnfdfi^arw lor frumoasd 
,i mai ale, după producția d. 
lapte pe oare o dau Dar Mi
hai Blaga nu e singurul Si 
Vasile Posrolache 51 ulemis- 
tul Gheorghe Curea, tot aza 
muncesc. Și rezultatele mun
cii lor atirnă greu in dola
rul meniturilor gospodirici.

In planul de miruri al co
mitetului organizației U.T.M. 
pe G^ C. t a prevăzut ea o 
sarcină importantă re coma-.. 
darea in continuare a celor 
mai buni tineri care să lucre
ze in wctorul zootehn.c. Co
mitetul U.TJ1. a recomandat 
I* primdoara scoasa consi
liului de conducere iscă pa
tru tineri. La notil loc de 
muncă aceetia nu s-au des
curcat prM bine, la IncepuL 
Alături de ingineri care le-a

te
a-a

are lotul in primtrt abia 
la sfîrșitul lui aprilie, 
făcut să dea înapoi produciw 
de lapte a efeciivului de 
de care răspunde.

întrajutorarea face ea 
tui inginerei, înțeles ți 
cat mai repede de cei 
buni, să dea roade in munca 
fiecărui tafrijttor. laxd da ce 
orpanxxapa U.TJ< a «uxp- 
nsi-o incă de la prima mani
festare ți inginera a fost mul-

O altă mulțumire a încer
cat-o inginera atunci cind la 
unul din grajduri, in tncâpe- 
rec unde brigadierul ține 
scriptele cu evidența mulsuri
lor, a descoperit un teanc de 
cărți zootehnice. De fapt 
tocmai în ziua aceea, Cosma, 
care avea in primire biblio
teca volantă, trebuia să le

vaci

«ph 
mai

schimbe și le adunase acolo. 
Cărțile nu stau grămadă, ele 
sînt citite. La adunarea gene
rală U.TM. pe brigadă din 
luna aprilie una din proble
mele viu discutate a fost a- 
ceea ca fiecare tânăr care lu
crează în sectorul zootehnic 
•ă-și îmbogățească neobosit 
bagajul de cunoștințe zoove
terinare. în adunare s-a ex
plicat și cum: citind...

îngrijitoarea de viței Maria 
Vamanu, de exemplu, a citit, 
din iarnă pînă acum, în pri
măvară, 14 cărți și broșuri 
zootehnice- Vițeii din lotul 
pe care-l îngrijește ea au un 
spor zilnic in greutate nor
mal. Ba sînt mulți dintre 
ei care cresc in fiecare zi cu 
cite 800-850 de grame.

Cartea zootehnică e un 
profesor care știe să răspun
dă aricind și la orice între
bare. Urmărind cum se 
preocupă tinerii îngrijitori de 
antmale de însușirea unui ba
gaj de cunoștințe pe măsura 
cerințelor profesiei lor și or- 
ganizind discuții pe marginea 
broșurilor citite, organizația 
V.TM. deschide un rimp de 
activitate ți mai rodnic pen
tru inginer, vine in intimpi- 
narea ajutorului pe care vpe- 
ctalistul e chema: sd-l dea 
gospodăriei.

In prezent la sectorul zoo
tehnic al GA.C. din Dochia 
se pregătește trecerea la 
programul de vară. S-au sta
bilit taberele de pășunat- în
drumați de ingineră, îngriji
torii știu ce au de făcut in 
perioada oare începe. Ei tint 
hotărî ți să obțină ți de la va
cile mai slabe producții de 
lapte apropiate de cele pe 
care le dau „recordistelea.

C. NANCU 
corespondentul „Sdnteii 

tineretului" pentru 
regiunea Bacău

timp
și ca la carte!

olecfivișfii din comuna RS- 
ghilești, raionul Botoșani, 
sînt oameni harnici. Fe- 

fiecare oră bună de 
ei au reușit să efectueze 

a doua la sfecla de 
floarea-soarelui și alte

losind 
lucru, 
prașila 
zahăr,
plante tehnice pe 650 de hectare. 
O atenție deosebită acordă co
lectiviștii culturii porumbului, care 
cuprinde 510 hectare. La •- 
ceasta cultură ei ș!-au propus 
să realizeze în acest an 3000 de 
kg de boabe în medie 3 hec
tar. Pe cele 150 de hectare 
cu ,porumb-5000" s-a început 
prașila a doua. Concernment eu 
porumbul se prășesc culturi la 
intercalate (fasole, dovleci, ti- 
nepă) care au fost cuttivafe pe 
500 de hectare, în porumb. Bri
găzile de cîmp conduse de Peîrs 
Papuc și Mihai Vizitiu, în cere ?j- 
crează un mare număr de tînerT, 
sînt fruntașe la lucrările ce se 
desfășoară zilnic pe ogoarele co
lectivei.

B. COSTEA

colectivei

N. BARBU

Pe pășunea

La prașila

i n

de 
lâ

La G-A.C. din comuna Pe
tica. raionul Arad, lu
crările de întreținere 

a culturilor sint executate 
la timpul optim și de buna 
calitate. Pină in prezent a 
fost executată prașila întli. 
atit cea mecanică cit și cea 
manuală, pe întreaga supra
față de 925 de hectare, însă- 
mințată cu porumb. Pe cele 
350 de hectare cu „pcrumb 
5000” a început prașila a 
doua.

Pe unele parcele cultivate 
cu sfeclă și floarea-soarelui a 
început prașila a treia

Cu toată primăvara întâr
ziată, viile promit in acest an 
o recoltă bogată. Lăstarii în
curcați cu numeroase inflo
rescențe cresc in ritm gră
bit : in sol există o însem
nată rezervă de umiditate. 
In curînd va începe înflori
tul. In această perioadă pod
gorenii urmează să execute 
acum multe și variate lucrări, 
care vor hotărî în mare mă
sură soarta recoltei.

Prașilele, pe lingă distruge
rea buruienilor, sparg crusta 
și afinează superficial solul 
înlesnind accesul aerului pînă 
la sistemul radicular în plini 
creștere. Prașilele se execută 
după 
nire, 
timp 
țele 
constatat că, în raport cu 2-3 
prașile cîte se executau în 
trecut, aplicarea a 5-7 lucrări 
superficiale duce la sporirea 
producției de struguri cu 
12-68 la sută, ceea ce revine 
de prașilă 100-500 de kg stru
guri la ha.

Piivitul lăstarilor, are drept 
scop completarea tăierii, prin 
înlăturarea lăstarilor de pri
sos. Astfel, se îmbunătățește 
aerisirea și însorirea butucu
lui, se asigură creșterea mai 
bună a lăstarilor cu rod. Pii
vitul se aplică în mod dife
rențial în funcție de vigoarea 
butucilor și începe după apa
riția tuturor inflorescențelor. 
In primul rind se înlătură 
unul din cei doi lăstari fără 
rod porniți din același ochi. 
Se îndepărtează apoi o parte 
din lăstarii lacomi porniți din 
buzue ivr-s» număr prea 
■act.

AL doilea plivi: se execută 
la lăstarii crescuți din mu
gurii secundari, concomitent 
cu primul legat.

Legatul lăstarilor, se exe
cută fără nici-o întârziere, de
oarece aceștia se rup la un 
vînt mai tare.

Lăstarii se leagă resfirați,

ploi mari, la îmburuie- 
înde sar ea solului și pa 
de secetă. Din experien- 
stațiunilor viticole s-a

44 44

Anul trecut a fost așa- Ală
turi de vîrstnici au ieșit la 
muncă toți cei peste 400 de 
utemiști și tineri din gospo
dăria colectivă Lipia, raionul 
Buzău. Pe cele 100 de hectare 
cu pășune stearpă trebuiau 
făcute o seamă de lucrări re
comandate de specialiști. Cas- 
malele, târnăcoapele, mânuite 
de brațe voinice, au defrișat 
mărăcinii, au scos cioatele, au 
distrus mușuroaiele. S-au fă
cut lucrări de scurgere a a- 
pelor de pe. unele porțiuni. 
S-a arat și apoi s-au semănat, 
în amestec, opt soiuri de se
mințe de ierburi. Pentru ani
malele colectivei — mai multe 
furaje, mai multă masă verde 
— iată la ce s-au gindit co
lectiviștii. munca unită, 
făcută pe baze științifice, a 
făcut ca pășunea odinioară

stearpă să rodească bogat : 
23 000 de kg masă verde la hec
tar A sporit numărul anima
lelor proprietate obștească: 
240 de taurine, din care 111 vaci 
cu lapte, aproape 1000 de ovi
ne, porci, păsări. Trebuie, 
deci, mai multe furaje pentru 
sporuri mari de producție. 
Pășunea trebuie să producă 
mai mult, poate fi mărită. în 
această privință colectiviștii 
au grăpat întreaga suprafață, 
au dat azotat de amoniu, au 
însămânțat unele parcele mai 
slab productive. Toate astea 
pentru ca in acest an pășu
nea să producă peste 26 000 de 
kg masă verde la hectar. Ală
turi de vîrstnici au muncit 
cu entuziasm și tinerii ; nici 
unul n-a lipsit.

rite 1-2 pe spalier; pe araci 
se leagă fără să-i îngrămă
dim, inflorescențele trebuind 
să rămînă afară ca să ajungă 
polenul adus de vint- Odată 
cu această lucrare se efec
tuează și copilitul. Primul le
gat urmează să fie executat 
înainte de înflorit, cel de al 
doilea după înflorit și al trei
lea cu puțin înainte de pir- 
guirea boabelor.

Prin ciupitul lăstarilor, se 
previne scuturarea florilor, 
meiatul și căderea bobițelor 
la multe din soiuri. Ciupitul 
se aplică la începutul înflo-

noastră poate fi zădar- 
prin pierderea parția- 

chiar totală a recol

munca 
nicită 
lă sau ____
tei. Știința ne ajută astăzi să 
prevenim și să combatem bo
lile și dăunătorii pentru a 
păstra recolta întreagă.

Mana este una din cele 
mai temute și periculoase 
boli de vie, care atacă toate 
părțile verzi ale viței, 
țirea acestei ciuperci, 
țiile meteorologice șl 
de creștere a viței 
sînt urmărite de către 
liștii care conduc stațiunile 
de avertizare a manei și in
dică timpul cel mai potrivit 
pentru executarea stropirilor 
în vii- Trebuie să ținem sea
ma de aceste avertizări și să 
respectăm întocmai termenele 
arătate pentru executarea 
stropitului. Adeseori, o întâr
ziere numai de o zi compro
mite recolta, deoarece zeama 
bordeleză previne atacul, dar 
nu „vindecă" vița de vie ata
cată. Prin urmare, 
aproape totdeauna 
racter urgent; ar j 
terminăm prașila i 
lăstarilor și apoi t 
Dimpotrivă, întâi 
stropim.

La prevenirea atacului de 
mană, se folosește zeama bor
deleză, preparată din 'sulfatul 
de cupru, la început 500 de g 
și mai târziu 750 de g, și var 
nestins 300, respectiv 400 de 
g la 100 de l. în vasul in care 
s-a topit piatra vînătă, se 
toarnă lapte de var pină so
luția capătă culoarea cerului 
senin.

O altă boală păgubitoare 
este oidiumul sau fâinarea 
viței de vie. Spre deosebire 
de mană, oidiumul atacă pe 
timp fără ploaie, cu condiția 
ca aerul «ă fie umed- Oidiu
mul se combate prin prăfuirea 
cu floare de pucioasă, cu 
„torpile* sau cu 0,3 la sută 
sulf muiabil introdus în zea
ma bordeleză. Primul prăfuit 
se face în plin înflorit, apoi 
după înflorit la creșterea bo
bului, cînd, după caz, trata
mentul se poate repeta. Atât 
floarea de pucioasă cît și sul
ful muiabil previne și atacul 
unui alt parazit, — păianjenul 
roșu, un dăunător periculos.

L. VĂLEANU 
șef de laborator 

Institutul de cercetări 
horticole

tnmul- 
condi- 
modul 

de vie 
specia-

ritului. S-a constatat experi
mental, că această operație 
aduce un spor de producție de 
8-20 la sută.

Ciupitul la 2-4 frunze dea
supra ultimului ciorchine, 
așa cum se practică în pod
goria Drăgășani nu este re
comandat ; dimpotrivă, este 
dăunător și diminuează pro
ducția.

Polenizarea suplimentară, 
este obligatorie la soiurile cu 
florile funcționale femele. Ele 
se cunosc ușor după ce se 
deschid, prin faptul că ștami- 
nele sint recurbate în jos- 
Polenul acestor flori este ste
ril și trebuie adus alt polen 
fertil de la soiuri cu flori 
normale sau florile bărbătești 
cum rint cele de ia portahoi. 
Din experiențele secției ce 
vuiCMlmră di* l.CJLV. s-a 
cons'.aza:, că prin polenizarea 
suplimentară producția spo
rește cu 26-60 la sută în ra
port cu butucii nepolenizați.

Operația se face dimineața 
pînă la ora 10 și spre seară 
cu ajutorul unor pămătufuri 
sau perii căptușite cu blăniță 
de iepure, unite la un capăt. 
Momentul potrivit pentru po
lenizare este atunci cînd pe 
stigmatul florilor se vede o 
picătură de lichid care reține 
grăunciorii de polen-

Altoiul în vrede este, de a- 
temenea, o lucrare de sezon.

Protecția viței de vie împo
triva bolilor și dăunătorilor 
constituie o lucrare de mare 
însemnătate, fără care toată

, stropitul 
are un ca- 
fi greșit să 
sau legatul 
să stropim, 
trebuie să

terminăm casa

gînduri.stat puțin pe

A fost

socotit 
Nicolae

eu pri- 
colecti-

posibil...

Și n-a lipsit niciodată
să mai lipsești și 
a încercat Maria 
într-o zi cînd lu- 
lor cea nouă erau 
să te mai înlocu-

O mină de ajutor"99

e I
(Urmare din pag. IJ

O
că da 
vară la

cireșelor
Foto : AGERPRES

O lucrare de sezon — culesul

executarea arăturî- 
numai cîteva cea- 
o zi după rocol-

ilii

ă proape se înnopta. Bri- 
yj gadierul Iosif Crașooa* 

de la brigada a Vl-a se 
întoarse de la cîmp. Singur, 
în curtea gospodăriei il în
tâlni pe președintele Radu 
Ion.

— Am auzit că ai terminai, 
îl întâmpină președintele, pri- 
vindu-l prietenos.

— Nu mă pot plinge ; oa
menii și-au dat silința și-am 
terminat.

Colectiviștii din brigada a 
șasea de la G A.C. „Recolta" 
din comuna Jebel, raional 
Deta, munciseră cu însufleți
re. Toți, tot timpul, zi de zi, 
participaseră la lucru. Pe cele 
100 de hectare cultivate cu 
porumb, cît revine brigăzii lor 
din suprafața de 612 ha 
cît are gospodăria însămân
țată cu porumb și de pe care 
vor obține „5 000 boabe*, fu
sese executată atât prașila 
întâi mecanică, cît și cea ma
nuală. Pe urmă, lucru de ca
litate au făcut și la cele 14

de rfectă și I 500 de kg de 
floarea-soarelui.

intr-u* cuvin! bripeda lui 
loeif Crașovan s-a situat pe 
primul loc in întrecere. Nid 
celelalte brigăzi nu rămije- 
seri in urmă, inxă nu termi
naseră prașila inrii.

— Ei, ai terminat, acuma, 
pină rine a doua p-aj;lâ. te 
odihnești, o zi — doua, glumi 

de 
oare

secretarul organizației 
partid, Nicoară Vasile, 
sosise și el intre timp.

— N’s mă trage inima sâ 
stau, rind mai rin: sute de 
hectare pentru prașila în: ii. 
Nu-s ale mele, dar sint ale 
noastre.

— Tocmai despre asta vor
birăm și noi, spuse președin
tele. Ziceam ca si dai o mină

de ajutor și celorlalte brigăzi. 
Pe umU începem eu tusunuL 
Inai U grădină avem iară 
muit de lucru.

Bngadsml *-« mai între- 
bss tind, unde, ti i-a asigurai 
că de a d-oua zi chiar va 
vrimâe echipele la brigada a 
doua fi in prtdind. La gră
dină zilnic mtsstccau 10—25 
oameni din brigada lui Cra- 
șocan inîre care cei mai mulți 
tineri ca: lacobescu Dorina, 
Măruțe* NieoUz, Stoicu Floa
rea, Stuparu Florica, Țăranu 
Petru, ZUiaru Dănilă, care, 
cum rin: ei i«U de mind, en- 
turiaști, au făcut treabă foar
te bună.

— Măi. băieți, voi ați lucrat 
Ia grădină de parc-ați fi gră
dinari de cind lumea, le-a zis 
brigadierul legumicol.

— Parc-ați fi pe tarlaua 
voastră — a adăugat unul 
dintre legumicultori.

— Nu-i tot a noastră ? — a 
răspuns Zlătaru Dănilâ.

V. CĂBULEA

Nu s-ar fi gîndif niciodată 
Ion Roșu să-și facă o casă 
așa de frumoasă I Din că

rămidă, cu patru camere mari 
și luminoase, cu antreu. Părinții 
lui au fost oameni săraci. Buni
cii — la fel, au slugărit în tre
cut pe pămintul moșierilor și chia
burilor. Dar uite că acum a ve
nit timpul ca Ion Roșu să-și facă 
o astfel de casă. El, împreună cu 
soția sa, Maria. A venit timpul 
acesta de cînd au început amîn- 
doi să lucreze în gospodăria a- 
gricola colectivă de aci, din Băi-

într-o zi i-a venit ideea să 
mulgă vacile din lotul lui. nu 
de două ori. ci de trei ori pe 
zi. Fusese criticat într-o șe
dință pentru că producția la 
lotul lui de vaci nu creștea. 
Acum găsise o soluție nouă. A 
sporit rația de concentrate, a 
introdus și un adăpat în plus. 
Ce-o să iasă din asta ?. La 
carte scrie că-i bine.

Și a fost bine. Cu 50 la sută 
a crescut producția de lapte 
în următoarele două săptă- 
mîni. In alte două săptămîni

lești, regiunea Oltenia. Amîndoi 
— la creșterea animalelor. Zoo- 
tehnicieni, cum s-ar spune. Au 
muncit bine. Anul trecut, de pildă, 
producția de lapte obținută pe 
gospodărie a fost de 1 800 de 
litri pe cap de vacă furajată. El 
a realizat la lotul său 2 000 de 
litri.

Munca i-a adus cîștig bun și 
uite, așa r-a gîndif Ion să-și ri
dice o casă mare și frumoasă, pe 
măsura puterilor sale de colecti
vist. A procurat cărămidă și cele
lalte materiale de construcție, a

a crescut cu mult producția de 
lapte de la toate cele peste 
100 de vaci ale gospodăriei și 
asta pentru că toți ceilalți în
grijitori de la vacile gospodă
riei colective din Siminoc. ra
ionul Medgidia, au 
bună metoda lui 
Bucur.

Băiatul a răspuns 
sosință la așteptările 
viștilor și, după cum se vede, 
n-a făcut-o numai pentru lo
tul lui de vad.

M. CARANFIL

focmit meșterii și a începui lu
crul.

— Ai putea 
fu cîteodată, 
să-l înduplece 
crările la casa 
în toi. Să ceri 
iască cineva.

— Să lipsesc ? Păi de
- Să ’ •

pede...
Ion a
— Să vedem, poate mă-nvoiesc 

și eu mîine.
Seara n-a mai întors ceasul să-l 

scoale la cinci dimineața, dar a 
doua zi în zori a fost în picioare. 
Era obișnuit să se scoale la o 
asemenea vreme.

S-a îmbrăcat repede și a ple
cat.

— M-am gîndif să las învoirea 
pe mîine, i-a spus el Măriei.

De-atunci au trecut multe zile, 
casa lor e pe terminate și în a- 
cest răstimp, tot amînînd mereu, 
Roșu n-a lipsit niciodată din 
sectorul zootehnic.

— Are pîna acum 150 de zile- 
muncă, iar producția de lapte la 
vacile lui a sporit. Știe el ceva... 
Știe că la baza fericirii sale per
sonale stă puterea din ce în ce 
mai mare a gospodăriei colective.

PETRE GHELMEZ

Tînărul mecanizator Nicolae Nicolae de la S.M.T. Eliza Stoenești, raionul Urziceni, este mult apre
ciat de colectiviștii din comuna Dridu, pentru calitatea lucrărilor pe care le efectuează. El este 

acum în plină activitate : execută prășii? a doua la floarea-soarelui
Foto : N. ISTRATE

de păsări Elena Benke 
G.A.S. Roseți, se mîndrește 
bună dreptate cu cea mai mare 
producție medie de ouă pe găi
nă ouătoare din regiunea Bucu
rești. O altă tînără, Petre Maria, 
brigadieră la G.A.S. Frumușica 
a realizat în anul trecut mai bine 
de 6.200 de kg de porumb boabe 
la hectar în teren neirigat.

2.360 ore-tractor realizate în 
1961 și, mai ales, obținerea celor 
mai mari producții de grîu și 
porumb pe gospodărie, acestea 
sînt rezultatele care au determinat 
situarea tînărului Mușat Ștefan, 
de la G.A.S. Perișoru pe primele 
locuri în întrecerea socialistă 
dintre membrii brigăzilor de me
canizare completă.

La gospodăria de stat Variaș, 
printre brigadierii și mulgătorii

care au dovedit în mod practic 
că, atunci cînd se aplică anima
lelor o furajare și îngrijire știin
țifică, o producție medie de 
5.000 de litri de lapte pe cap de 
vacă furajată nu reprezintă nici
decum o graniță, se numără și 
tinerii Jurcă Nicolaie, Miiller 
Helmund și alții.

Șirul exemplelor de acest fel ar 
putea fi mult continuat.

Important este că asemenea 
rezultate, ca cele citate, să ca
pete tot mai mult un caracter 
larg, de masă. Tocmai în această 
direcție este îndreptată activita
tea organizațiilor de bază 
U.T.M. din majoritatea gospodă
riilor de stat, care, sub condu
cerea organizațiilor de partid și 
în strînsă colaborare cu comite
tele sindicatelor, desfășoară o 
muncă susținută (prin forme va
riate, proprii tineretului) pentru

generalizarea experienței tinerilor 
cu cele mai bune rezultate în sec
torul mecanic, în proporția vege
tală și zootehnică, în lupta pen
tru economii etc.

în perioada actuală, cînd ne
mai despart puține zile de în
ceperea campaniei de vară, în
mod firesc atenfia se îndreaptă
spre lucrările din cîmp. Soarta vii
toarei producfii de porumb, reali
zarea sarcinii pe loturile destinate 
să producă 5 000 de kg boabe la 
hectar, depinde de aici înainte 
aproape numai de lucrările de 
întrefinere, de timpul cînd se 
execută și de calitatea lor.

Cît privește campania de vară, 
o însemnătate excepțională o are 
organizarea și executarea în așa 
fel a lucrărilor, încît recoltarea 
cerealelor, livrarea la bazele de 
recepjie, balotarea paielor și eli-

Eerarea terenurilor, executarea a* 
răturilor, fertilizarea solului și în- 
sămînțarea culturilor duble, pre
cum și efectuarea arăturilor de 
vară destinate însămînfărilor din 
toamna sau primăvara viitoare — 
toate aceste lucrări să se desfă
șoare concomitent, perfect sin
cronizate.

Partidul ne-a trasat sarcina să 
scurtăm perioada de recoltare/ a 
grîului la 7—8 zile, spre a evita 
cu desăvîrșire orice pierderi de 
boabe. Este o sarcină de mare 
însemnătate economică. Un calcul 
simplu ne arată că dacă prin răs- 
coacere se pierde prin scuturare 
numai cîte un bob la fiecare spic, 
în ansamblu pe fără gospodăriile 
de stat ar înregistra o pierdere 
de aproximativ 80.000 tone de 
grîu. Datoria noastră este să lup
tam împotriva acestei pierderi.

De asemenea, trebuie avut îr»

vedere 
lor de 
suri, maximum 
tare — astfel încît să se asigure 
menținerea apei în sol și realiza*» 
rea unei arături de bună calitate, 
fără bolovani — depinde într-o 
măsură hotărîtoare viitoarea re*» 
coltă. Satisfacerea acestui obiec
tiv de mare importanță este con
diționată de organizarea schim
bului de noapte pentru cel puțin 
60 la sută din tractoare.

lată de ce campania de vară, 
caracterizată prinfr-un mare vo
lum de lucrări, impune o organi
zare și o execuție desăvîrșită. 
Numeroasa armată a mecanizato
rilor din gospodăriile agricole da 
stat — în care marea majoritate o 
formează tineretul — este che
mată să-și dovedească încă o dată 
hărnicia și priceperea.



Prin sălile de examene
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Cu prilejul comemorării 
lui I. L. Caragiale

Primele succese Angajamentul
Omagiu 

adus marelui seriilor

din lectori, 
și asistenți ti-

atenție pe cei 
ni-

r a Institutul pedagogic de 
/ j 3 ani din Baia Mare 

examenele și colocviile 
sesiunii de vară sînt în toi. 
în fața unei eăli, un grup 
de studenți așteaptă. Sînt 
foarte tineri- De altfel, în a-- 
cest institut, el însuși foarte 
tînăr, înființat abea în anul 
acesta, pretutindeni te întîm- 
pină tinerețea. Chiar și co
lectivul didactic e alcătuit, 
în majoritate, 
conferențiari 
neri.

Privesc cu
tițiva studenți- Nu observ 
mic din acea teamă sau 
inutUă agitație dinaintea exa
menelor. Dimpotrivă, pe chi
purile lor citesc siguranță, 
încredere, bucurie. Sînt stu
denții grupei a Il-a filozofie, 
îmi spune tovarășul asistent 
Nicolae Bănică, președintele 
asociației studenților pe in
stitut. Au colocvii la limba 
latină. După cum vedeți, nu 
se tem. In toată această pe
rioadă s-au pregătit în mod 
temeinic: au frecventat orele 
de consultații și meditații or
ganizate în vederea sesiunii, 
au studiat zilnic, după un 
program bine întocmit și au 
recapitulat materialul în ca
drul unor grupe de întrajuto
rare. Ieri, colegii lor de la 
grupa I au susținut coloc
viu la aceeași materie. Ma
joritatea notelor obținute sînt 
de la 7 în sws- Și apoi, ei au 
și experiența sesiunii din iar
nă, prima lor sesiune de exa
mene.

Tot atît de calmi și de stă- 
pini pe cunoștințele lor sînt 
și studenții din fața comisiei 
de examinare. Tovarășul lec
tor Tănase FiUp, secretarul 
organizației U.T.M. a institu* 
tului, li se adresează ca unor 
prieteni. ~ 
adevărat 
propiată, 
din care
gulile gramaticale precis for
mulate, nici proverbele lati
nilor-

Răspunde Radu Ghenceanu, 
membru în comitetul U.T.M.

E o atmosferă de 
colocviu, discuție a- 
tovărășecsscă, plăcută 
nu lipsesc însă re-

înapoierea 
în Capitaiâ a grupului 

de vechi membri 
ai partidului 

care a făcut o vizită 
de prietenie 

în Uniunea Sovietică
Marți dimineața s-a îna

poiat în Capitală grupul de 
vechi membri ai partidului în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., care a făcut o vizită 
de prietenie în Uniunea So
vietică-

La sosire, în Gara de nord, 
au fost de față membri ai 
C.C. al P.M.R și activiști de 
partid. 

(Agerpres)

dl Institutului. Citește curent, 
expune sistematic chestiunile 
incluse in bilet, iar la gra
matică se dovedește a fi un 
virtuos. Nu-i scapă nici cea 
mai mică desinență din com
plicatul sistem de declinare 
și conjugare al limbii latine. 
Faptul bucură întreaga asis
tență, cu atât mai mult cu cit 
Radu Ghenceanu, absolvent 
al unei școli pedagogice, nu 
a mai făcut limba latină pînă 
în semestrul al II-lea al anu
lui acestuia- Un răspuns ex
celent după numai 3 luni de 
familiarizare cu materia res
pectivă dovedește preocupare 
intensă, voință, muncă asi
duă. Tovarășul lector Filip 
Tănase îl felicită cu căldură.

Asemenea tovarășului Radu 
Ghenceanu sînt încă mul ți 
alți studenți fruntași la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
Baia Mare. Colegele sale : E- 
lena Tătar, Maria lenciu, Ele
na Mure șan, Eldike Zaharo- 
viei și alții au obținut, de o 
semenea, rezultate foarte 
bune la recentele colocvii și 
examene.
- E prima noas-rd sesiune 

mare: trebuie să susținem 
opt examene. Ne-am pregătit 
pentru ele încă din p-ima zi 
a anului universitar. De a- 
ceea, avem încredere in 
șită.

Firește, după o mttncd 
ținută, reușita e certă: 
mele succese o confirmi-

reu-

SU9-

pri-

MARIANA FILIMON

Roadele perseverentei

/ată-ne fa pri
mul examen ce 
se ține la In

stitutul politehnic din 
Galați. Studenții gru
pei 223, din anul II 
al Facultății de teh
nologia produselor a- 
limentare s-au pre
zentat bine pregătiți 
la primul lor examea 
din această sesiune. 
Chimia analitică es*e 
una din 
importante 
studiate In
Pe hol se

I

mele ^onsufte^iT’
lată că ușa se des- 

ch.de. Se așterne o 
liniște declini, dor 
deoca'ă se produce o 
eipiozie de bucune. 
Sîudenta Ga!! luliana, 
c» e în tot t'mpul a- 
rvîwi a învățat în —od 
conștiincios, situin- 
d-.-se in r'ndJ stu
denților fruntași la în- 
văfătură, a obftfwt ia 
examenul de azi nota 
10. Bucuria ei o îm
părtășesc și ceilalfl

ce.’e nai 
materii 

eres: an. 
dau uiți-

grupei studențești
„în această sesiune trebuie să 

obținem calificative dintre eele 
mai bune”, 
gajament al 
studenți ai 
în sala de 
facem un început bun. 
emoții pentru calitatea răspun
sului nostru.

.„Tragem biletele.
„.Iefim la tablă. Creta alune

ca ușor, fără poticniri: formu- 
“ * să se

al ta-

Acesta este un an- 
grupei. Primii trei 
grupei care intrăm 
examen trebuie să

Avem

le, schițe, ecnații... încep 
înscrie pe fondul negru 
bleL

—Pe coridor •-« fient 
deplină. Colexii așteaptă 
șim. să afle prima notă de la al 
treilea examen de fizică «i ul
timul pe eare-1 dăm la aee»t 
cars. Cînd am deschis u«a. n-am 
apucat sâ spun : „următorul”, 
ea de obicei. Privirile colegilor 
•puneau : Cît ?

—Și toți m-au felicitat. Apoi 
pe Die Cotor, pe Grigore Bria- 
xas._ Locul boi tru în sală era 
hiat de alții, iar mî luam Ueal 
Ur pe coridor, faaeereâd ace
leași emoții ale așteptării. Și 
fiecare se giodea: grapa gi-i 
luat ub angajament, n angaja
ment pe care trebnie sâ-1 res
pectăm.

—Am renșit m togă «ă dim 
răspunsuri bane, m primim nete 
br.ne și foarte Lase.

A. COXSTA.VTTN 
stuJent le de petrol,
gaze fi ge^lagia — București 

liniște 
ei ie-

s*vdenfî. h general, 
studenții grupei 223 
au lost totdeauna frun
tași la învățătură. A/ți, 
coi studenți — Apos-, 
tel Sava ?î Ccs.'ea 
Marla — au obținut la 
examen nota 9. Se 
pare că angajamen
tul grupei de a nu 
a^ea nici un rest ar- 
fer și nici o notă 
mică începe să prinde 
viață încă de la pri
mul examen.

L OANCEA

•s

I

Zilnic mun&:or>. Uz nelor Steagul roșu din Brașov, vizitează Expoziția artiștilor amatori — elevi ai 
Școlii popu'are de artă din Brașov — deschisă recent într-uaa din sălile clubului uzinei

Decrete ale Consiliului de Stat 
privind înființarea Ministerului Invăiămîntului 

și a Comitetului de Stat pentru
(Urmare din pag. I-a)

ai 
ai

intelectuali, conducători 
insuriițiiior de cultură și 
organizațuior obștești, va tre
bui sâ asigure prin compo
nența și metodele sale de 
muncă o largă participare ob
ștească la conducerea, coor
donarea și rezolvarea proble
melor de cultură și artă.

Crearea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, mo
dul său de organizare și func
ționare, trebuie să determine 
continua dezvoltare a cultu
rii și artei noastre socialiste, 
ridicarea permanentă a nive
lului lor ideologic și artistic, 
pentru a răspunde tot mai 
ceplin cerințelor cultural-ar
tistice sporite ale maselor și 
pentru a contribui mai efoc- 
tiv la făurirea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii 
de la orașe și sate.

Membrii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
sînt desemnați de Consiliul 
de Miniștrii- Comitetul are un 
birou executiv alcătuit din 
președinte, vicepreședinți și 
membri. Președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă face parte din Con
siliul de Miniștri și are rang 
de ministru.

Dispozițiile și instrucțiunile 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă sînt obligato- 

1

rii per.tru toate domeniile ac
tivității cultural-artstice.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă iși consrituie 
următoarele consilii : Consi

liul teatrelor. Consiliul muzi
cii, Consiliul artelor plastice, 
Consiliul așezămintelor cultu
ral*^ Consiliul pentru răspân
direa cunoștințelor cuitural- 
științifice. Consiliul cinemato
grafiei, Consiliul ediuirllor și 
al difuzării cărții. Ee sînt al
cătuite din membri ai comi
tetului, precum și după spe
cialitate, din alți oameni de 
artă, știință și cultură, scrii
tori, academicieni, oameni de 
teatru, compozitori. artiști 
plastici, cineaști, ingineri, teh
nicieni, profesori și învăță
tori, reprezentanți ai organi
zațiilor obștești, redactori ai 
unor publicații, conducători și 
activiști ai unor instituții de 
cultură și artă. Consiliile ana
lizează și dezbat principalele 
probleme din domeniul lor de 
specialitate, elaborează și pro
pun măsuri de realizare a 
sarcinilor din aceste domenii, 
întocmesc studii șl propuneri 
cu privire la dezvoltarea în 
perspectivă a sectoarelor lor.

Un număr restrins de mem
bri ai consiliilor și de spe
cialiști lucrează permanent in 
cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Pentru organizarea muncii 
cultural-artistice din comune 
și orașe se constituie comitete 
de cultură și artă ale comite
telor executive ale sfaturilor 
populare regionale, raionale, 
orășenești și de raion orășe
nesc. Ele sînt organe ale co
mitetelor executive ale sfatu
rilor populare și aduc la în
deplinire hotărîrile acestora 
în domeniul culturii și artei.

Cultură și Artă
:etele de culturăCo: 0 

artă regionale conduc activi
tatea unităților pe care le au 
in subordonare directă și răs
pund de realizarea sarcinilor 
Ejcesîora ; elaborează planul 
întregii activități eultural-ar- 
tistice ?i iau măsuri in legă
tură eu activitatea care se 
desfășoară pe raza adminis
trați v-teri tor. ală a comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare respective.

Comitetul de cultură și artă 
regional se compune din pre
ședinte, secretar și membri 
desemnați dintre oameni de 
știință și cultură, scriitori» 
muzicieni, oameni de teatru» 
profesori, învățători și alți in
telectuali, conducători ai in
stituțiilor principale de cul
tură și artă și ai organizații
lor obștești El iși constituie 
comisia pentru răspindire» 
cunoștințelor științifice și alte 
comisii pe probleme de spe
cialitate. Un număr restrins 
de membri ai comisiilor Lu
crează permanent în cadrul 
comitetului

Atribuțiile prevăzute pentru 
comitetul de cultură și artă 
regional se aplică în mod co
respunzător comitetului 
cultură 
șenesc

de 
și artă raional, oră- 

și de raion orășenesc.
★

decret al Consiliu- 
Stat al R. P. Romine,

Prin
Iui de «v-i t. xxuzuuw,
tovarășul Die Murgulescu a 
fost numit în funcția de mi
nistru al învățămîntului.

Printr-un alt decret al Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mine, tovarășa Constanța 
Crăciun a fost numită în 
funcția de președinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Oameni ai muncii din ora
șul Ploiești, acolo unde a 
trăit un timp Caragiale, 
s-au adunat marți dimi
neața la Muzeul memorial 
„I. L. Caragiale" din locali
tate pentru a aduce un oma
giu marelui scriitor, cu prile
jul Împlinirii unei jumătăți 
de veac de la moartea sa.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Academiei R.P. 
Romtne, Uniunii scriitorilor, 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, reprezen
tanți ai organelor de partid 
și de stat din Ploiești, oa
meni de cultură, ziariști, pre
cum și Ecaterina Caragiale- 
Logadl, fiica scriitorului co
memorat.

Au asistat oaspeți de peste 
hotare invitați la manifestă
rile dedicate lui Caragiale.

Adunarea a fost deschisă 
de Ion Voicu, președintele 
Sfatului popular orășenesc 
Ploiești, după care scriitorul 
Demostene Botez, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, 
a vorbit despre viața și opera 
scriitorului Caragiale. In nu
mele elevilor din localitate, 
pioniera Cristina Langa, ele
vă a Școlii medii nr. 1 „I, L. 
Caragiale", a adus un omagiu 
clasicului literaturii noastre.

Ciclu de filme organizat cu prilejul
împlinirii a 50 de 

lui L L
La cinematograful .-Patria*4 

din Capitală a avut loc marți 
seara deschiderea ciclului de 
filme organizat cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la 
moartea lui L I Caragiale.

Cuvîntul de deschidere a 
fost răstit de Marin Stanciu

Încheierea lucrărilor sesiunii științifice 
a Institutului pentru proiectări de laminoare

Marți s-au încheiat lucrările 
sesiunii știir.țiifce a Institutu
lui pentru proiectări de la
minoare cu tema ..Realizări 
și tendințe ta construcția la- 
minoarelor din industria si
derurgică".

In cele patru secții de spe
cialitate ta care s-au desfă
șurat lucrările — tehnologic, 
utilaje mecanice, electrică și 
construcții industriale — au 
fost prezentate 42 de referate 
și comunicări științifice pe 
teme legate de procedeele de 
turnare continuă a oțelurilor, 
mecanizarea lucrărilor din a- 
justajele laminoarelor, auto
matizarea unor linii de la
minoare, modernizarea liniilor 
existente de laminoare la

Participanțil au vizitat apoi 
muzeul memorial.

în continuare au fost de
puse coroane de flori la monu
mentul scriitorului din cen
trul orașului din partea Co
mitetului național pentru or
ganizarea comemorării a 50 
de ani de la moartea lui 
I. L. Caragiale, a participant» 
lor de peste hotare, Prezidiu
lui Academiei R. P. Romine, 
Uniunii scriitorilor, Sfatului 
popular regional și sfatului 
popular orășenesc Ploiești, a 
Uzinei „1 Mai" și a Școlii 
medii nr, 1 „I. L. Caragiale”. 
Amintirea marelui scriitor și 
cetățean a fost evocată de 
prof. Gh. Milica de la Școala 
medie nr. 1 „I, L. Caragiale”,

La festivitatea care a ur
mat la Teatrul de Stat din 
Ploiești, deschisă de Ene 
Rusu, vicepreședinte al Sfa
tului popular regional Plo
iești, au luat cuvîntul criticul 
literar I. D. Bălan, redactor 
șef adjunct al revistei „Lucea
fărul”, și regizorul japonez 
Kosei Yamakawa. Colectivul 
artistic al teatrului ploieștean 
a prezentat apoi un act din 
piesa „D-ale Carnavalului”.

(Agerpres)

ani de la moartea 
Caragiale

director general adjunct al 
cinematografiei.

Artistul poporului Costache 
Antoniu a evocat personali
tatea marelui scriitor clasic 
L L. Caragiale.

A rulat apoi filmul „O scri
soare pierdută”.

nivelul tehnicii cel mai îna
intat etc.

La discuții au luat cuvîntul 
reprezentanți ai Comitetului 
pentru tehnica nouă, ai unor 
institute de cercetări și pro
iectări științifice, institute de 
invățămînt superior, ai com
binatelor siderurgice de la Re
șița și Hunedoara, al Fabri
cii de țevi din Roman și 
alții.

Sesiunea de comunicări 
științifice a Institutului pen
tru proiectări de laminoare 
a adoptat o rezoluție privind 
activitatea de proiectare și 
de realizare a obiectivelor si
derurgice și îndeosebi a la
minoarelor ce urmează să 
intre în funcțiune în urmă
torii ani.

(Agerpres)

INFORMAȚII
în întîmpinarea Adunării 

reprezentanților mișcării pen
tru pace din R.P- Romînă, 
marți după-amiază, în sala 
Dalles, a conferențiat prof. 
Jean Livescu, rectorul Uni
versității din București, des
pre „Dezarmarea, problema 
cheie a contemporaneității*4.

în sala Studio a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" a 
avut loc simpozionul cu tema 
„Pacea, cea mai arzătoare 
problemă a zilelor noastre**.

Au luat cuvîntul acad. E. 
Bădărău, prof. M. Ghelme- 
geanu, și Octav Livezeanu.

-■■■ ......

(Agerpres)

Cinematografe
Ciclul de filme „I. L. Cara

giale0 : Patria; învierea (am
bele serii): Republica, E. Pa
vel; Agrafa albă: Magheru, 
I. C. Frimu, Gh. Doja, Alex. 
Sahia ; Pompierul atomic: V. 
Alecsandri, București, 23 Au
gust ; Apartamentul: Lumi
na; S-a furat o bombă: Ma
xim Gorki; Intre două iubiri: 
Central; Anii fecioriei: Vic
toria, V. Roaită; Casa surpri
zelor: Timpuri Noi; Omul
Amfibie: 13 Septembrie; Lun
ga noapte a lui *43: Tinere
tului, Miorița; Poveste senti
mentală: înfrățirea între po
poare, Arta, I. Pintilie ; In- 
to ar ce-te: 1 Mai, G. Coșbuc ; 
Rosita: Cultural; Chemarea 
mării de gheață: Alex. Po
pov, Libertății; Milionul: Gri- 
vița, B. Delavrancea; Cine-i 
de vină?: C. David, Popular; 
Gardianul: Unirea; Călătorii
le lui Guliver: Flacăra, Vol
ga, Drumul Serii; Curcanii: 
T. Vladimirescu; Ultima re
priză: Munca; în noaptea spre 
13: Moșilor; Șoferii iadului: 
Donca Simo, 16 Februarie ; 
Don Quijotte : M. Eminescu ; 
în noaptea de ajun: 8 Mai; 
Post restant: Floreasca; Va
lea mîndră: N. Băleescu; Mel
ba: Luceafărul : După doi ie
puri: G Bacovia; Cavalerii 
teutoni: Olga Bancic ; Mai 
tare ca uraganul: 30 Decem
brie; Procesul maimuțelor: 
Aurel Vlaicu.

-b...."

f-....
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în curînd plutele vor porni pe apele repezi. (Aspect din munca țapinarilor de la Exploatarea 
forestieră Sebeș, regiunea Hunedoara)

Premiere cinematografice în stațiunile de odihnă
în actualul sezon balneo-cli- 

materie, oamenii muncii sosiți 
la odihnă pe litoral sau la mun
te vor avea prilejul să vizione
ze numeroase filme, dintre care 
unele prezentate aici în pre
mieră.

Printre filmele programate în 
luna iunie la cinematografele de 
pe litoral se numără: filmul so
vietic „Învierea”, (ambele serii).

„Agrafa albă”, producția a stu
diourilor cehoslovace, „Duelul” 
și „Raze pe gheața’, realizări 
ale cinematografiei din R. P, 
Ungară, „Bătrînul și marea”, 
producție a cineaștilor ameri
cani, filmul polonez „Urme tă
cute”, filmele „Pirații aerului” 
și „Dacă ții la mine”, realizate 
în R. D. Germană, „Un om trece 
prin zid”, producție a studiou
rilor din R. F. Germană. Unele

din acestea vor rula și în stațiu
nile de odihnă de pe Valea Pra
hovei, Valea Oltului și din alte 
regiuni.

In stațiuni schimbarea filme
lor se va face din două în două 
zile. La prezentarea în premie
ră a unora din filme vor parti
cipa actori, regizori, cronicari 
cinematografici etc.

(Agerpres)

Pe marginea meciului de fotbal
Metalul Tîrgoviște—Minerul Lupeni

In cadrul desfășurării celei 
de-a XXIII-a etape a cam
pionatului republican de 

fotbal am urmărit înfîlnirea din
tre Metalul Tîrgoviște și Minerul 
Lupeni, terminată cu scorul de 
1-0 (0-0) în favoarea gazdelor.

Ambele echipe au căutat de la 
început să joace constructiv. 
Fotbaliștii se arată preocupați de 
a pasa mingii pe jos contribuind 
prin aceasta la îmbunătățirea ni
velului tehnic de joc. Și totuși 
acestui joc i-a lipsit varietatea. 
Aceasta deoarece jucătorii au fo
losit în mod exagerat pasele 
scurte (se pasa la coechipierul 
cel mai apropiat). Nu s-au îmbi
nat pasele scurte cu pasele lungi, 
ceea ce a făcut ca acțiunile de 
joc să nu fie schimbate de pe o 
parte pe cealaltă pentru a crea 
elementul surpriză. Pasele scurte 
sînt preferate de jucătorii noștri, 
In dauna paselor lungi, fiind 
mai economicoase (se consumă 
mai puțină energie și fiind mai 
ușor de executat, cer mai puțină 
pregătire tehnică).

Pasele lungi cu ajutorul cărora 
se cîștigă teren șl care dau jo
cului mai multă spectaculozitate 
și dinamism sînt condiționate de 
nivelul tehnic mai ridicat și de 
un efort mult mal mare.

Pasele scurte se execută la pi
cior și ele duc inevitabil la un 
joc lent, iar pasele lungi se exe
cută la întîlnire și au drept conse
cință dezvoltarea jocului în miș
care, în viteză. întrecerea pen
tru intrarea în posesia mingei - ■ „..X șjtru intrarea în posesia i....
este mai atractivă, mai dîrză 
totdeauna nouă.

Jucătorii celor două echipe 
au îmbinat în mod armonios 
ceste feluri de pase, ceea ce _ 
rată că ei trebuie să-și continue 
instruirea cu mai multă conștiin
ciozitate pentru perfecționarea 
procedeelor tehnice de bază.

S-a mai desprins din jocul lor 
excesul de a stopa fiecare min
ge, fiecare pasă. Aceste dese 
opriri nu mai sînt de actualitate. 
Ele stînjenesc continuitatea acțiu
nilor și Intîrzie desfășurarea faze
lor ceea ce dă posibilitatea echi
pei adverse să se regrupeze. Sto
perul Prandea, extrema Cruțiu,

nu 
a-
a-

perul Prandea, ______
centrul Cazacu, mijlocașul Mihăilă, 
interul Comșa au oprit mingea 
cu regularitate, în loc să o preia 
sau s-o transmită mai departe spre 
un coechipier, folosind o singură 
execufie. Mai ales în focul apă
rătorilor se impun exercifii directe, 
fie cu piciorul, fie cu capul.

Aceste exercifii directe sînt 
condifionate de anticiparea (cu-

La 4 iunie, s-a deschis la 
Moscova

Cea de-a 59-a

<Jh) a iierorii eă muzicală
uita simfoniei ,Jn 
Munții Apuseni” a 
fost scrisă în anul 
1953 în cinstea ce
lui de al IV-lea 
Festival Mondial al 
Tineretului și Stu

denților, de la București. Dis
tinsă cu o diplomă de merit cu 
acel prilej, Suita s-a afirmat de 
atunci și piuă astăzi, ca una 
din cele mai valoroase creații 
ale compozitorului Marțian Ne. 
grea, înscriindu-se printre cele 
mai iubite și populare lucrări 
ale repertoriului simfonic ro- 
mînesc din ultimii ani.

îndrăgostit de frumusețea mi
nunatelor peisaje ale patriei 
noastre, pe care le-a cîntat și în 
alte lucrări ale sale (Suita „Po
vești din Grui”, unele pagini 
descriptive din drama muzicală 
„Marin Pescarul” sau „Simfonia 
Primăverii”), Marțian Negrea a 
creat în Suita „în Munții Apu-

seni” o seamă de tablouri sono
re, pline de poezie, evocînd ima. 
ginea unora din cele mai pito
rești colțuri ale țării noastre.

Astfel, partea întîi a Suitei, 
intitulată „Pe Arieș în sus”, 
descrie minunatele priveliști ale 
Văii Arieșului. Muzica acestui 
tablou, concepută ca un fel de 
uvertură, respectiv ca o pregă
tire a celorlalte părți, tinde să 
redea luminozitatea peisajului 
străbătut de micul și voiosul rîu 
de munte, care, sub razele în
viorătoare ale soarelui, se în
dreaptă cu repeziciune către șe- 
surile din depărtare. în vădit 
contrast cu coloritul vesel și 
primăvăratec al primei părți, 
schița a doua aduce o ambianță 
de viziune fantastică, menită a 
reda impresiile pe care le tre
zește aspectul măreț al unor 
stînci cunoscute sub denumirea 
de „Cetățile Ponorului”.

Pornind de la imaginea impu-

nătoare a acestor stînci, com
pozitorul evocă in chip sugestiv 
atmosfera străvechilor legende 
populare din partea locului, ce 
vorbesc despre ielele care se a-

dună și dansează în puterea 
nopții pe aceste meleaguri.

A treia schiță este inspirată 
de impresiile de neuitat pe care 
le trezește vederea acelui minu
nat monument al naturii, cu
noscut turiștilor sub denumirea

de „Ghețarul de la Scărișoara”. 
Tinzînd să redea seînteierea fe
erică a ghețurilor veșnice din 
această peșteră milenară, com
pozitorul recurge la o bogată 
gamă de mijloace armonice și 
orchestrale. Deși mai puțin me
lodică decît celelalte trei părți 
ale suitei, această schiță este 
deosebit de evocatoare și plină 
de o poezie subtilă, demnă de 
mărețul monument al naturii pe 
care-l zugrăvește.

Tabloul final, denumit „Iz- 
buc” redă în chip original și 
totodată foarte atractiv, aspec
tul surprinzător al unor izvoare 
din jurul Cetății Ponorului, iz
voare ale căror ape izbucnesc la 
anumite intervale, țîșnind brusc 
pînă la mari înălțimi și dispă- 
rînd la fel de rapid cum se 
ivesc. (De aci și denumirea 
„Izbuc”, dat de localnici). Ima
ginea acestui fenomen natural 
atît de interesant este întruchi-

pată în forma unei tarantele, 
un dans popular extrem de vioi 
și energic.

Suita „în Munții Apuseni”, 
ca și celelalte lucrări ale mae
strului emerit al artei Marțian 
Negrea, demonstrează folosirea 
consecventă și măiestria ele
mentelor specifice folclorului 
romînesc, vădind o profundă în- 
țelegere și pătrundere a spiri
tului artei noastre populare.

Concertul Orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii dirijat de 
șeful de orchestră timișorean 
Nicolae Boboc, transmis pe pos
turile noastre de radio, joi la 
orele 19,45 mai cuprinde Sim
fonia nr. 36 „Linz” de Mozart, 
„Cavalcada Walkiriilor” de 
Wagner și Concertul pentru 
pian al lui Haciaturian.

noașferea cu o clipă mai devrem® 
• situației de joc șl ș perspecti
velor ei de dezvoltare) ca și de 
promptitudinea cu care se inter
vine la minge atunci cînd ea 
se îndreaptă spre adversarul cel 
mai apropiat, Aceasta cu atît mai 
mult acum cînd jocul de fotbal 
tinde să se desfășoare înfr-o vi
teză mereu crescîndă, folosindu-se 
tot mai mult „devierile" (schim
barea direcției cu care vine min
gea, către un coechipier și de
marcarea lui imediată).

Se cuvine a remarca că pa 
parcursul partidei s-au comis 
foarte puține faulturi. Și acestea 
către sfîrșitul meciului cînd jucă
torii deveniseră mai nervoși. Me
talul a făcut 5 faulturi iar Mine
rul 9. Aceste cifre spun mult, 
mai ales cînd punctele au o im
portanță atît de mare.

Metalurgiștii au tras de 16 ori 
la poartă avlnd un bun procentaj 
de precizie, față de mineri care 
au avut 10 lovituri la poartă.

Acțiunile ofensive de bună caii- 
tate au fost în favoarea metalur- 
giștilor i 13-8.

In remedierea deficientelor 
semnalate socot că ar trebui 
să se folosească în proce
sul de instruire următoarele mij
loace și metode : exersarea pase
lor lungi jub formă simplă (fără 
adversar) static și din mișcare. 
Apoi, cu adversar sub formă de 
joc ca și în cadrul jocurilor școală 
cu sarcini speciale. Ca o metodă 
eficace se recomandă antrena
mente individualizate.

Este nevoie ca asemenea an
trenamente să se desfășoare pe 
o perioadă mai lungă. Neîndoiel
nic, antrenorul are aici un rol 
primordial. De felul cum va ști 
să dirijeze șl să urmărească în
deplinirea sarcinilor propuse de
pinde în ultimă instanță îmbună
tățirea calitativă a fotbalului prac
ticat de sportivii pe care îi an
trenează.
Prof. ANGELO

antrenor

sesiune 
a Comitetului 

Olimpic 
International

La 4 iunie, la Moscova, în 
sala mare a Teatrului din 
Kremlin, s-a deschis cea de-a 
59-a sesiune a Comitetului 
Olimpic Internațional (CXOJ.

Au participat L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
reprezentanți de seamă ai miș
cării sportive internaționale, 
cunoscuți sportivi sovietici, 
oaspeți din străinătate, repre
zentanți ai organizațiilor spor
tive și de cultură fizică din 
U.R.S.S., ziariști sovietici și 
străini.

în numele sportivilor sovie
tici. I. D. Mașln, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Asociațiilor și organizațiilor 
sportive din U.R.S.S., a salutat 
pe participanțil la sesiune.

Avery Brundage, președin
tele Comitetului Olimpic In-* 
ternațional a rostit o amplă 
cuvîntare.

Uniunea Sovietică, a declam 
rat Brundage, transpune în 
viață, mai intens ca oricare 
altă țară, ideile baronului 
Plerre de Cubertln fondatorul 
jocurilor olimpice moderne. In 
UJLS.S., programul 
al educației fizice și 
țiilor sportive este 
slujba creșterii unor 
de tineri viguroși și 
contribuie la 
buni cetățeni.

După aceea. L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare.

național 
competi- 
pus în 

generații 
sănătoși,

educarea unor

L C. SPIRU

NICULESCU 
federal

Pe scurt
• Pe terenul 

Lujniki echipa 
handbal în 7 a R. P- Romi
ne a întilnit marți în meci 
revanșă selecționata U.R.S.S. 
Handbalistele noastre au pres
tat un joc foarte bun, cîștl- 
gînd partida cu scorul de 
5—3 (3-1).

din -parcul 
feminină de

• Halterofilul maghiar 
Gyoeze Veres a stabilit un 
nou record mondial la cate
goria mijlocie - stilul im* 
pins — cu o performanț de
157.5 kg. Vechiul record deți- 
nut de același sportiv era de
155.5 kg.

ch.de
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TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA

GENEVA S (Agerpres). — 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare continuă dis
cuția în problemele legate în 
special de primele două etape 
ale dezarmării și de proiectul 
de lucru al primului capitol 
al tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
prezentat spre examinare co
mitetului de copreședinții săi.

Majoritatea vorbitorilor au 
spirijinit declarația guvernu
lui sovietic cu privire la ex
ploziile nucleare americane la 
mare altitudine.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul R. P. Romine, GEORGE 
MACOVESCU, s-a oprit asu
pra cîtorva considerațiuni de

principiu pe care le suscită 
mențiunile despre divergen
țele în modul de abordare a 
problemei dezarmării.

Reprezentantul romîn s-a 
referit la poziția nerealistă a 
delegației americane cu pri
vire la un număr de probleme 
esențiale pentru încheierea 
unui tratat privind dezarma
rea generală și totală.

Cît de mult se opune poli
tica Statelor Unite dorinței 
arzătoare a tuturor popoare
lor — a spus reprezentantul 
romîn — este subliniat încă o 
dată în Declarația guvernului 
sovietic cu privire la hotâ- 
rîrea guvernului Statelor U- 
nite de a efectua experiențe

Lucrările Comitetului 0. N. U
pentru folosirea spațiului cosmic

■

împotriva experiențelor
nucleare americane în Cosmos

Declarația 
lai U Thant

NEW YORK 5 (Agerpres). 
Exploziile nucleare la mare 
altitudine, proiectate de Sta
tele Unite, reflectă o psihoză 
foarte periculoasă, a declarat 
U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., la con
ferința de presă care a avut 
loc la 5 iunie.

U Thant a subliniat că oa
menii de știință din întreaga 
lume au eondamnat cu hotă- 
rire aceste planuri ale Sta
telor Unite și că de aceea 
SJJJL nu au dreptul să le 
traducă în viață. Oricine știe 
că <*țiul cosmic 
ne vreunei țări, 
țăr^or, a spus el.

în numele tovarășilor mei salut 
cu căldură declarafia guvernului 
sovietic In . ~
energic împotriva intenției S.U.A. 
de a experimenta arma nucleară 
la mare altitudine".

care se protestează

Vii proteste 
in lumea întreagă

nu aparți- 
ci tuturor

al lui

în scopuri pașnice
5 (Agerpres) In 
după-amiaza zilei 

a Comitetului 
Oi N. U„ pentru folosi
rea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, acad. A A. 
Blagonravov, reprezentantul 
Uniunii Sovietice in Subco
mitetul tehnico-științific al 
Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea spațiului cosmic in 
scopuri pașnice, a dat citire 
declarației guvernului sovietic 
cu privire la exploziile nu
cleare americane la mari 
înălțimi.

Hotârîrea. guvernului S.U.A, 
a spus acad. A. A. Blagonra
vov, de a efectua explozii nu
cleare la mari înălțimi dove
dește clar intenția sa de a 
folosi Cosmosul în vederea 
continuării cursei înarmării și 
nicidecum pentru cercetarea 
spațiului cosmic in scopuri 
pașnice în interesul tuturor 
oamenilor, fapt spre care nă
zuiește în mod sincer Uniu
nea Sovietică. Aceste expe
riențe pot avea consecințe cit 
se poate de nefaste și pot 
știrbi și mai mult interesele 
întregii omeniri.

Aceste experiențe, a adău
gat acad- Blagonravov, nu 
pot să nu trezească îngrijora
re în Subcomitetul tehnico- 
științific, întrucît ele f rine a- 
ză in mod vădit progresul in

GENEVA 
ședința din i 
de 4 iunie 

N. U„ 
spațiului

STA •
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Un intervin
/uri Gagarin

Tineretul englez
înarmării

Scrisoarea adresată 
de John Bernal 

participante 
de la

șefilor guvernelor 
la tratativele

Geneva
LONDRA 5 (Agerpres) — 

în numele Comitetului :-.e-- 
național de pregătire c Cre
gresului mondial per.zra 
dezarmare generală și p: e 
prof. John Bernal, preșec*-- 
tele executiv al Prezic-.ul^-. 
Consiliului Mondial al ?i:.. 
a adresat o scrisoare șefilor 
guvernelor reprezentate Co
mitetul celor 18 pentru de
zarmare-

ROMA 5 (Corespondentul 
Agerpres transmite) : La Pe
saro, a avut loc o mare de
monstrație de protest împo
triva continuării cursei înar
mărilor atomice. Cei 7.000 de 
participanți la demonstrație 
au străbătut străzile orașu
lui, purtînd pancarte pe care 
erau scrise cuvinte care con
damnau pe militariștii ameri
cani și intenția lor de a e- 
feetua explozii nucleare în 
păturile superioare ale atmos
ferei.

★
OSLO 5 (Agerpres). — Sec

ția din Norvegia a Ligii inter
naționale a Femeilor pentru 
pace și libertate a organizat 
la Oslo o demonstrație de 
protest împotriva experiențe
lor nucleare americane la 
mare altitudine.

★
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres). — TASS transmite : Decla- 
•a: ă guvernului sovietic, dată pu
blicității în legătură cu intenția 
Statelor Unite ale Americii de a 
efectua experiențe nucleare la 
.—•are altitudine are un viu ecou 
în presa mexicană. Ziarele sub
țiază că a efectua asemenea 

experiențe nucleare înseamnă a 
extinde cursa înarmărilor nucle
are asupra Cosmosului.

împotriva cursei
nucleare

englez, care luptă împotriva 
cursei înarmării nucleare, au 
scos in evidență caracterul 
'alimentar al politicii „de pe 
poziții de forță* și „intimidă
rii nucleare*-

Conferința a adoptat o re- 
znixție in care se subliniază 
câ Anglia trebuie să renunțe 
ia arma nucleară și să meargă 
in pas cu țările care luptă 
pentru slăbirea încordării re- 
icp.Hor internaționale.

Intr-o altă rezoluție parti- 
cipanții la conferință s-au 
pronunța: împotriva partici- 
pc-u Aapuei la Piața comună 
acre este o „expresie econo- 
mică a N-A-TJO-

Prezențe romînești 
peste hotare

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
în sala „Dupont Theatre" din 
Washington a avut loc premiera 
filmelor romînești „Darclee" și 
„Șapte arfe". Cu acest prilej au 
fost prezentați spectatorilor mem
brii delegației de cineaști romini.

Au asistat reprezentanți ai con
ducerii Departamentului de Stat 
al S.U.A., oameni de artă și cul
tură, diplomați străini acreditați 
in S.U.A., ziariști.

Au luat cuvîntul dl. Lucius 
Battle, secretar de stat adjunct 
al S.U.A. pentru problemele cul
turale și de învăfămînt, și minis
trul R. P. Romîne la Washington, 
Petre Bălăceanu.

Din partea cineaștilor romini a 
luat cuvîntul Ion Florea, șeful 
delegației.

Publicul a primit cu vii apla
uze delegația cineaștilor romini 
și realizările cinematografiei din 
R. P. Romînă.

BUDAPESTA 5 (Agerpres).
— Teatrul Madach prezintă 
de cîteva zile comedia „D-ale 
Carnavalului"• Pusă în scenă 
de Bela Both, comedia lui 
Caragiale se bucură de apre
cierea publicului din Bu
dapesta.

COPENHAGA 5 (Agerpres).
— Asociația de prietenie „Da
nemarca — Romînia* a orga
nizat recent la Copenhaga și 
Arrhus o serie de manifestări 
consacrate realizărilor obți
nute de poporul romîn in 
dezvoltarea agriculturii. Cu 
zces'.e prilejuri au fost pre

zentate filmele „Cocsul", „Cîn- 
tecul Bîrzavei", „Grădina ce
lor cinci continente", „Din 
Piatra Craiului în Făgăraș* 
și „Iolanda Balaș".

PRAGA 5 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne în R. S. 
Cehoslovacă, Gheorghe Nifescu, 
a oferit un cocteil cu prilejul pre
zentei în Cehoslovacia a maestru
lui Georqe Georgescu, artist al 
poporului din R.P.R., care a diri
jat concertul de încheiere a Festi
valului muzical „Primăvara la 
Praqa". Au participat dr. Frantisek 
Kahuda, ministrul învăfămmtului și 
culturii, dr. Vaclav Kristek. prim- 
loctiitor al ministrului învătămîn- 
tului și culturii, Antonin Gregor, 
prim-locfiifor al ministrului aface
rilor externe, Vaclav Dobias. 
președintele Uniunii compozitori
lor din R. S. Cehoslovacă, laureafi 
ai Premiului de stat „Klement 
Gottwald", numeroși oameni de 
artă și cultură.

VIENA 5 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prile
jul vizitei în Austria a delega
ției de președinți de sfaturi 
populare din R.P.R., ministrul 
R. P. Romîne la Viena, dr. 
Victor Dimitriu a oferit în sa
loanele legației un cocteil. La 
această întîlnire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat primarul 
Vienei, dr. Franz Ionas, și alte 
persoane din condueerea primă
riei.

Tabloul de comandă al noului ac
celerator de protoni de șapte mU 
liarde electronvolți, actualmente 
în funcție la Institutul de Fizică 
teoretică și experimentală al A- 

.cademiei de Științe a U.R.S.S^

Conferința luptătorilor 
pentru libertate 

din Africa
ACCRA 5 (Agerpres). -* 

După cum transmite agenția 
Ghana News, la 4 iunie s-a 
deschis în incinta Parlamen
tului din Accra „Conferința 
luptătorilor pentru libertate 
și naționaliștilor africani44, la 
care participă 200 de delegați, 
reprezentând 19 teritorii din 
Africa care se mai găsesc 
încă sub jugul colonial.

Pe ordinea de zi a confe
rinței se află trei puncte : in
tensificarea luptei pentru li
bertate și independență în 
teritoriile coloniale, necesita
tea vitală a unor acțiuni co
mune în această luptă și pro* 
bleme ale activității organi
zațiilor și partidelor africane.

Luînd cuvîntul la deschi
derea oficială a conferinței, 
președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a cerut ca O.N.U. 
să aprobe o declarație prin 
care să ceară puterilor colo
niale să părăsească Africa 
pînă cel mai târziu la 31 de
cembrie 1962.

Arătând că „dușmanul prin
cipal este imperialismul", 
Nkrumah a lansat totodată 
un atac energic împotriva 
Pieței comun6 pe care a acu
zat-o că vrea să înlocuiască 
„vechiul sistem de exploatare 
colonială printr-un nou sis
tem al colonialismului colec
tiv".

/
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PE SCURT
MOSCOVA. — La invitația 

«♦vinului Suprem al U R.S.S, 
la 4 iunie a sosit la Moccova 
• detegașie a Seimului R. P. 
Palane ia frunte eu Czeslaw 
Wyeecfe. marețal al Seimului, 
care v> face e vizită de 12 
■Re te Uniune* Sovietici.

CAPE C.AXAVHLU. — 
Dapi rusa relatează agenția 
Vniied Preas International, la 
4 iunie Statele Unite au înre
gistrat an nou eșec In încer

SCURT
carea de a lansa în spațiu o 
rachetă de tipul „Polaris4*. 
.Racheta — relatează agenția 
americană United Press In
ternational — a trebuit să fie 
distrusă în zbor, la 90 secun
de de Ia lansare, datorită 
unor defecțiuni în sistemul de 
ghidaj".

XIENG KUANG. — Agen
țiile de presă relatează că la 
5 iunie Suvanna Fumma a 
plecat de la Luang Prabangla 
Xieng Kuang, pe bordul unui 
avion al Comisiei internațio
nale de control. El a invitat 
pe prințul Boun Oum să 
vină la 7 iunie în Valea Ul- 
cioarelor, pentru a discuta cu 
el și cu prințul Sufanuvong 
problema formării unui gu
vern de ooaliție în Laos.

MOSCOVA — La 5 iunie a 
sosit la Moscova, într-o vizită 
oficială, Mamadu Dia, pre
ședintele Consiliului de mi
niștri și ministrul apărării al 
Republicii Senegal. Pe aero
portul Vnukovo. Mamadu Dia 
a fost întâmpinat de Nikita 
Hrușciov, Alexei Kosîghin, 
miniștri ai U.R.S.S.

ATENA. — Ziarul „Ta- 
Nea“ scrie că la redacția lui 
s-a primit o scrisoare din 
partea lui Manolis Glezos, 
care zace în închisoarea de 
pe insula Egina. Manolis Gle
zos arată că în ultimul timp 
administrația închisorii ame
nință zilnic că va face uz de 
arme atît împotriva lui, cît și 
împotriva altor deținuți.

festivalurile mondiale ale tineretului 

și studenților — tradiție scumpă 

tinerei generații a lumii
e apropie ziua tind 
capitala Finlandei 
va fi martora des
chiderii celui de-al 
VlII-lea Festival 
Mondial al Tine
retului fi Studemi- 

lor pentru Pace și Prietenie- 
Marea sărbătoare a gentrat-e» 
tinere a lumii este pregetită cn 
intensitate. Pe toate caatiaca- 
tele tinerii discută despre Festi
val, organizează importante ma
nifestări dedicate acestui eve
niment. Curînd primele dele
gații din țările mai îndepărtate 
vor porni cu avionul, cu trenul 
sau cu vaporul către Helsinki. 
Iar în cea de-a 29-a zi a lui 
iulie zeci de mii de tineri, din 
toate colțurile lumii, vor lua 
parte la grandioasa manifestare 
de pe stadionul olimpic.

Festivalurile mondiale ale ti
neretului și studenților au de
venit o tradiție scumpă genera
ției tinere a lumii. Ele s-au năs
cut din dorința celor tineri de 
a se cunoaște mai bine, de a 
se apropia, de a întări unitatea 
lor în lupta pentru pace și un 
viitor mai bun. Festivalurile 
sînt mari sărbători ale cintecu- 
lui. dansului, ale bucuriei de a 
trăi, dar mai mult decît orice 
sînt manifestări ale năzuinței 
de pace a unei generații ce do
rește să fie ferită de ororile 
războiului. Festivalul presupune 
sute de spectacole, nenumărate 
competiții sportive, întreceri în 
cele mai diferite domenii. Insă 
in același timp festivalurile 
prilejuiesc luări de contact deo
sebit de utile, discuții și întîl- 
niri capabile să lămurească mul-

te per

Primul Festivul c am loa Ea 
19/? U Pra^e. Abia amușugri 
tunurile, mormixzele «m iaci 
proaspete, leerimile as m asea- 
seri pe obrajii mamelar fi so
țiilor ce-ți pierduseră pe cei 
dragi în război, la cazizala Ce
hoslovaciei 17 000 de aun din 
72 de țâri ale Iam;i s-au întru
nit rostindu-fi rbema-ta la 
marea bătălie pentru pace. In 
același timp Fesâralul a fost • 
strălucită trecere iu revistă 8 
talentelor fi aptitudinilor tine
rești. 3 459 tineri au participat 
la programe culturale, la con
cursurile artistice eta. Doi ani 
mai tîrziu, frumoasa capitală a 
Ungariei — Budapesta a găzduit 
un nou Festival. 10 400 da ti
neri din 82 de țări au sorit la 
Budapesta spre a da glas nă
zuințelor lor. Festivalurile de
veniseră de acum o manifestare 
tradițională. Cinstea de a găzdui 
cel de-al Ill-lea Festival a re
venit unui oraș greu încercat 
de război — Berlin. Acolo, în 
orașul de unde fiara fascistă 
a scornit monstruoasele planuri 
de agresiune, 26 000 de tineri 
din 104 țări s-au ridicat împo-

de t^zen d^n 110 țări ca> stri- 
băas mă fi a» de HI—rm

iwi copiste noastră da
na oraș al tisseretnlari 

In seara închiderii Fests-
rmx lui coloane nes ți r file de ti
neri de pe toate continentele 
străbatea» străzile orașului tn- 

scandind cuvintele: Jți nurifsi- 
aaua Bncxreftz".

In 1955, solii generației ti
nere < înmii s-au resmit pe mâ
ini Vistula. în Varșovia renăs
cută din ruine. Cei 30 000 de 
tineri participanți le cel de-al 
V-lea Festival cu rostit o dată 
mai mult o înflăcărată chemare 
la lupta pentru pace, pentru ca 
nici un oraș de pe suprafața 
pâmîntului să nu mai cunoască 
vreodată grozăviile prin care a 
trecut fa anii războiului Varșo
via și ca ea multe alte așezări 
omenești.

Moscova a oferit în 1957 un 
cadru grandios celui de-al VI-lea 
Festival. La acest Festival s-au 
înregistrat cifre record : 34 000
de tineri din 131 de țări re-

pmsanrind peste 1000 de erga- 
nănssi de tineret. Au sosit in 
capitala Uniunii Sovietice fii ai 
aproape tuturor popoarelor lu- 
mâ. Ei a simțit căldura po- 
pomlui constructor al comunis
mului fi «a trăit sila cu ade
vărat de neuitat. In timpul 
Fesanaiulni, la Moscova au avut 
loa 791 de concerte, 502 pro- 
grame naționale, 76 concerte 
iutemețioaale etc. Cifrele aces-

In ajutorul propagandiștilor care 
iac expuneri in țața tineretului in 
intimpinarea Festivalului de la 

Helsinki

tea vorbese despre proporțiile 
Festivalului găzduit de Moscova.

Doi ani mai tirziu tineri de 
pretutindeni se întîlneau în ora
șul Dunării albastre — Viena. 
Era pentru prima oară cînd 
Festivalul se organiza într-o 
țară capitalistă. Dușmanii înțe
legerii intre popoare au încer
cat să submineze această mani
festare închinată păcii și prie
teniei. Numai domnii de la 
Bonn au cheltuit cîteva milioa
ne de dolari și au trimis la 
Viena batalioane de experți în 
provocări. Un ziar calomnios 
era tipărit cotidian în șapte 
limbi la Munchen și adus cu 
avionul pe calea aerului la Vie
na. Zadarnic! Dușmanii Festi
valului nu au putut împiedica 
succesul deosebit al tradiționalei

le-«a

a uaareța daraâca ia face Etza 
daaea îa rea—eae japca! ei la 
Vie— aa £a*t reprezen
tanți ei 12» da wcam—a de 
tineret fi crndeefi din txnaea £a- 
treeri. Este cel ceai tnere —- 
mer de ergeaizații ce ca teat 
perie rreedexd le trena Feeri
cei, ctee ce videște earactml
său deosebit de Larg ți repre
zentativ. In declarația Comitf 
tului uuernațiaual de o’tvu- 
zare a Festivalului de la VieM 
s-a arătat: Jleprezenriad ten
dințe politice, convin teri reli
gioase și ssațioualități diferite, 
întilnindu-ne intr-o atmosferă 
de respect reciproc, 
liber punctele noastre de ve
dere, noi am dovedit superiori
tatea spiritului tratativelor și al 
înțelegerii reciproce asupra spi

ritului de neîncredere^. Vom 
duce în toate colțurile globului 
pămîntesc amintirea celor zece 
zile petrecute la Viena pentru 
ca milioane de tineri și tinere 
din întreaga lume să traducă în 
viață și să răspîndească măre
țele idei ale înțelegerii recipro
ce între oameni, ale colaborării 
între popoare, ale coexistenței 
pașnice”.

Dar unii din tinerii ce au 
luat parte la Festival au tre
buit să înfrunte represiunile 
polițienești, au fost tîrîți în 
fața tribunalelor pentru această 
„vină”. Așa s-a întîmplat în 
S.U.A., în Germania occidentală 
și în alte țări capitaliste. Insă 
ideea de pace și prietenie expri
mată de festivaluri nu poate fi 
oprită din marșul ei triumfal. 

Această idea asia tot "tai pu- 
tarmd la mimile ți miuțile ti- 
uarHar da preozntdessL Ei vor 
daaedi aceasta ca ocazia celui 
de-al VUl-lea FosmL, La Hel-

Frr-atv-xda occidentală tn- 
eeerti să acreditese ideea câ 
Feetiecdal or fi țar ți simplu 
„grepațanci cemrnittl*. Viața 
a âezmmțit de mult aceste pri- 
asirire ca’oman pasa ia circu
lație de coi ce sa tem de 
marea forță a iațeiegerii intra 
popoare. La festivaluri partici
pi orgaizațu de tineret și stu- 
deagi de cele asei diferite orien
tări politice, religioase și filo
sofice. Izsuși faptul că Ia Viena 
ea venit reprezentanți ai 1200 
de organizafii de tineret spulbe
ri orice fel de calomnii la adre
sa caracterului reprezentativ al 
festivalurilor. încă de pe acum 
se constată participarea unui 
a amar deosebit de mare de or
ganizații de tineret și studenți 
la pregătirea Festivalului de la 
Helsinki. Știri ce ne-au parvenit 
dia capitala Finlandei vorbesc 
despre faptul că în momentul 
de față — deși ne mai despart 
destule săptămîni de Festival — 
Comitetul internațional de pre
gătire întreține legături directe 
eu peste 1000 de organizații 
din peste 100 de țări. In mai 
bine de 50 de țări de pe toate 
continentele au fost create co
mitete naționale ale Festivalu
lui. Este demn de remarcat 
faptul ci U activitatea acestor 
comitete iau parte numeroase 
organizații. In Argentina, de 
pildă, 35 de organizații de ti
neret participă la acțiunile în
chinate Festivalului. In Anglia, 
11 organizații de tineret contri
buie la activitatea Comitetului 
național al Festivalului. Semni
ficativă este situația din Japo
nia, unde peste 140 de organi
zații de tineret de cele mai di
ferite orientări politice susțin 
FestivaluL

Printre organizațiile ce și-au 
afirmat intenția de a participa 
la Festival și care sprijini activ 
pregătirea acestuia se găsesc or
ganizații socialiste, radicale, ca
tolice, social-democrate, liberale 

etc. In Olanda, Uniunea asocia
țiilor studențești catolice și A- 
sociația studenților creștini din 
țările de jos au hotărit să-și 
trimită delegați la Festival în 
ciuda atitudinii negative a U- 
niunii Naționale a Studenților. 
Numeroase organizații social- 
democrate din Japonia, Brazilia, 
India, Franța, Ecuador etc. nu 
împărtășesc poziția obstrucțio
nistă a Uniunii Internaționale 
a Tineretului Socialist. Largă va 
fi participarea organizațiilor ti
neretului din țările Africii. Vor 
veni la Festival tineri din 
Ghana, Mali, Gabon, Somalia, 
Gambia, Senegal, Uganda etc. 
Pentru prima dată vor lua 
parte la Festival Uniunea gene
rală a studenților din Africa 
neagră sub dominație portughe
ză și Uniunea generală a stu
denților musulmani din Algeria.

In pregătirea festivalurilor 
un rol important revine puter
nicelor organizații internaționale 
— Federația Mondială a Tine
retului Democrat și Uniunea 
Internațională a Studenților. 
F.M.T.D. numără în rîndurile 
sale 101 000 000 de tineri de pe 
toate continentele. F.M.T.D. 
este prima organizație interna
țională de tineret care fără să 
anuleze deosebirile ideologice și 
politice dintre membrii săi a 
pus accent pe ceea ce au ei co
mun — năzuința de a lupta 
pentru pace. La conferința mon
dială din noiembrie 1945, cînd 
au fost puse bazele F.M.T.D., 
participanții au rostit un jură- 
mînt: „Jurăm să ne amintim 
de unitatea făurită în noiembrie 
1945 nu numai astăzi, nu nu
mai săptămîna sau anul acesta, 
ci întotdeauna pînă ce va fi 
clădită lumea pe care o visăm 
și pentru care luptăm”. In în
treaga sa existență F.M.T.D. a 
fost călăuzită de năzuința de a 
uni forțele generației tinere în 
marea bătălie pentru o pace 
trainică. F.M.T.D. și U.I.S. se 
pronunță pentru coexistenta 
pașnică a statelor cu sisteme 
sociale diferite, pentru înțele.- 
gere între toate popoarele, mi
litează împotriva colonialismu
lui și imperialismului.

Pregătirile în vederea Festi
valului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Helsinki se 
desfășoară în condițiile crește
rii neîntrerupte a forțelor păcii 
și socialismului. Pe arena mon
dială raportul de forțe este ra
dical schimbat în favoarea ce
lor ce luptă pentru viitorul paș
nic al omenirii. Este o mare 
fericire pentru toate popoarele 
faptul că în zilele noastre exis
tă sistemul socialist mondial, 
factorul hotărîtor al dezvoltării 
societății. In prezent, în calea 
provocatorilor de războaie se 
ridică obstacole de netrecut. 
Domnii imperialiști nu mai pot 
acționa în voie. Forțele care 
apără pacea, în frunte cu țările 
lagărului socialist, sînt invinci
bile.

Tineretul romîn, ca și între
gul nostru popor, este solidar 
cu lupta generației tinere de 
pretutindeni pentru triumful 
ideilor coexistenței pașnice. Ti
nerii din țara noastră au fost 
prezenți la toate festivalurile 
mondiale. Și de astă dată, la 
Helsinki, ei vor transmite marii 
sărbători a generației tinere 
mesajul lor plin de căldură, 
mesajul unui tineret ce are 
marea cinste de a participa la 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în scumpa 
noastră patrie. Tineretul romîn 
va fi reprezentat de o delegație 
compusă din 350 de fruntași în 
producție, învățătură și muncă 
obștească, membri ai formații
lor artistice și sportivi fruntași. 
In întîmpinarea Festivalului, în 
țara noastră se vor desfășura 
numeroase manifestări artistice 
și sportive. In zilele Festivalu
lui delegația noastră va parti
cipa la numeroase activități 
prevăzute în programul gene
ral al grandioasei sărbători ti
nerești.

Festivalul de la Helsinki va 
fi fără îndoială o nouă și pu
ternică expresie a năzuinței de 
pace a tineretului lumii. Glasul 
celor tineri va răsuna încăodată 
cu putere în sprijinul ideilor 
coexistenței pașnice!
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