
Ion Nisipeanu, muncitor cu înaltă calificare la secfia sculerie a Uzinelor „23 August", din Bucu
rești, $9 bucură de încrederea și stima tovarășilor săi de muncă. Pentru meritele sale deosebite 

a fost repartizat să lucreze la o mașină modernă de înaltă tehnicitate.
Foto: I. CUCU
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Inaugurarea noilor săli

Citiți

Muncitor
Miercuri 13 iunie 1962

ale Muzeului de artă al R. P. Romine
Ieri a avut loc inaugurarea oficială a noilor săli ale Muzeului de artă al R. P. Romîne, instalat în aripa din dreapta a Palatului R. P. Romîne.La festivitatea de inaugurare au luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- ghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan. Ștefan Voitec, Alexandru Bîrlădeanu, membri ai C.C. al P.M.R., miniștri, conducătorii uniunilor de

Oglindă a cerințelor
producției
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de la sate

nul trecut, în întreprinderea noastră — Industria sirmei — Cîmpia Turzii — au participat la diverse forme de îmbogățire a cunoștințelor profesionale peste 1000 de tineri din toate secțiile. Mai mult de jumătate dintre aceștia au fost cuprinși în cursurile de ridicare a calificării. Din păcate, trebuie să recunoaștem că datorită felului cum au fost organizate, datorită modului cum au funcționat unele din aceste cursuri nu au avut cea mai mare eficacitate practică. Astfel la încadrarea tinerilor în unele din aceste cursuri nu s-a ținut cont de pregătirea fiecăruia. Multe dintre tematicil-e cursurilor cuprindeau probleme generale, nu în toate cazurile lecțiile erau legate de nevoile curente ale producției, temele cuprinse fiind de multe ori repetarea unor probleme pe care cei mai multi dintre tineri le cunoșteau din școala profesională, ori din lecțiile cursurilor cuti.La începutul întreprinderea fost organizate de ridicare a calificării profesionale. în urma analizei făcute privind felul cum s-a desfășurat anul trecut acțiunea de ridicare a gradului de pregătire profesională, conducerea întreprinderii, comitetul sindicatului și comitetul

U.T.M., îndrumate de comitetul de partid, s-au ocupat mai îndeaproape de buna organizare a cursurilor. Pentru a spori eficacitatea acestora, pentru ca tinerii să aibă posibilitatea să-și însușească în cadrul acestor cursuri cît mai multe cunoștințe tehnico-pro-

pregătirea materiei prime. Din această cauză, de multe ori procentul de declasate era cu mult peste cel admis. Pentru a înlătura acest neajuns, pentru a face ca fiecare tî- năr să poată lucra din ce în ce mai bine, în tematica întocmită pentru cursurile ce
Despre cursurile de ridicare 

a calificării de la Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii

din anii tre-acestui an, în noastră au 31 de cursuri

și pe această bază o contribuție mai realizarea sarcinilor o s-a acordat ticilor. Iată datIn fiecare au fost formate comisii compuse din muncitori fruntași, șefi de secții, tehnicieni și ingineri cu experiență. Aceste comisii, pe baza studiului făcut și a unei consultări largi cu marea majoritate a muncitorilor și inginerilor au stabilit tematicile cursurilor care cuprind lecții ținînd ma tocmai de cerințele ducției, ale muncitorilor pectivi.în secțiile de trefilare exemplu, organizația de aici, a sesizat faptul că mai sînt tineri care nu cunoșteau procesul de decapa- re, operație importantă în

fesionale să aducă mare la de plan. atenție deosebită întocmirii cum s-asectie șl
tema- proce-atelier

sea- pro- res-spre U.T.M.

O nouă promoție de muncitori
vor absolvi 

_____  meserii din 
Pestișani 160 de elevi 

care vor intra în producție ca 
muncitori calificați în diferite 
meserii.

Pentru a da țării nu numai 
muncitori calificați ci și oa
meni cu înaltă conștiință so
cialistă, organizația U.T.M. 
din școală, sub îndrumarea 
organizației de partid, a des
fășurat o largă muncă educa
tivă in rindurile viitorilor 
muncitori. Astfel, în cadrul 
unor adunări generale des
chise s-a discutat despre ati
tudinea socialistă față de 
muncă, grija față de bunul 
obștesc, trăsăturile moral-poli- 
tice ale omului înaintat, dato
ria elevilor de a-și însuși te
meinic știința, tehnica și cul
tura etc. De asemenea, în

a nul acesta yi Școala de
fața elevilor s-au ținut confe
rințe pe teme politice, științi
fice, culturale.

In urma muncii politice 
desfășurate, elevii și-au însu
șit atit cunoștințele teoretice 
cît și cele practice predate, ob- 
ținînd frumoase rezultate.

VASILE BOROANCA 
activist cultural

trecute, la 
„Țesătu- 
Iași, în 

luminoasa

Construcții noi 
în orașul Brăila

La Brăila se execută mari lu
crări de modernizare și în
frumusețare a orașului. A- 

par noi străzi și bulevarde mo
derne, ca și numeroase blocuri de 
locuințe. De curînd au fost date 
în folosința 6 blocuri cu peste 500 
de apartamente. La parterul a- 
cestora s-au amenajat mai multe 
magazine de 
căltăminte, un 
cu autoservire, 
rie etc.

începînd cu 
strada Galaji și în piafa 23 Au
gust, se vor construi 19 blocuri 
de locuinfe “ J_
tamente și 
etaje

îmbrăcăminte, în- 
magazin alimentar 
restaurant, cofefă-

anul acesta, pe

cu cîte 250 de apar-
9un bloc turn cuION TOADER 

economist

ilele
Fabrica 
ra“ din 
vasta, 
și moderna sală a 
filaturii, privind 
munca dusă cu a- 

gilitate de muncitoarele care 
supravegheau îndeaproape 
mersul mașinilor, mi-am adus 
deodată aminte de una dintre 
paginile memorabilelor repor
taje ale lui Geo Bogza scrise 
în 1935 : „în nopțile cu lună, femeile torc cînepă". Erou, in 
acea pagină despre traiul fe
meilor de moți, lucruri cum
plite, relatate cu o uriașă a- 
mărăciune și simplitate, cu 
acea revoltă stăpînită de lu
ciditate, proprie marilor ope
re bogziene dinainte de eli
berare, în care fiecare rînd 
completa actul de acuzare al 
monstruoasei orinduiri bur- 
ghezo-moșierești.

Recunosc că oricui ar putea 
să-i pară straniu acest salt in 
spațiu și timp. Acolo scriito
rul văzuse „o țară de munți, o sută de kilometri de munți în lung și-n lat. Văi adînci, creste ascuțite, prăpăstii, păduri imense de brazi Peste acest peisaj și peste satele pierdute în văgăuni a nins trei zile și trei nopți în șir (...)

funcționează anul acesta (cu peste 170 problema pregătirii materialului în ocupă un loc central. în lecțiile ținute s-a vorbit pe larg și au fost prezentate tinerilor diferiie metode de deca- pare, s-a arătat scopul pregătirii suprafețelor diție de bază în procentului de S-au prezentat de pe larg noțiuni despre utila-

de participanți)vederea trefilării
ca o con- reducerea colaterale, asemenea.

jele folosite, băile de deca- pare și întreținerea corectă a acestora. Efectul înțelegerii acestor noțiuni de către tinerii cursanți este oglindit în îmbunătățirea calității produselor trefilate și scăderea cu peste 24 la sută a produselor colaterale. Paralel cu aceasta, comitetul U.T.M. a urmărit ca lecțiile să cuprindă pe lingă unele cunoștințe legate de nevoile curente ale producției și cît mai multe noțiuni care se referă la însușirea cît mai corectă a proceselor și procedeelor tehnologice de fabricare a produselor noi pe care le executăm anul acesta. Astfel, la cursurile de ridicare a calificării pentru oțelari, au fost cuprinse teme din care tinerii au posibilitatea să cunoască procesul de elaborare a șarjelor de oțel special, a laminării acestora. De ase-
IOAN CIOCA

secretar al comitetului U.T.M.
Uzinele Industria sirmei din 

Cîmpia Turzii

(Continuare In pag. a III-a)

creație, numeroși oameni de artă și cultură.Au asistat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de artistul poporului Ion Jalea, președintele U- niunii Artiștilor Plastici.„Avem marea bucurie, a spus vorbitorul, de a participa astăzi la inaugurarea noului local al Muzeului de artă al Republicii Populare Romine. Dotarea Muzeului de artă cu acest minunat lăcaș de cultură este o expresie o politicii înțelepte a partidului nostru, care, preocupîndu-se de dez- voltarea multilaterală a economiei, acordă în același timp o permanentă atenție problemelor culturii socialiste, ridicării ei pe noi culmi de strălucire.în trecut țara noastră n-a avut niciodată un asemenea muzeu. Poporul nu avea posibilitatea să se bucure de frumusețea operelor de artă. Ele se găseau ferecate în tezaurele personale ale monarhiei și ale acoliților ei, sau uitate în diverse colecții particulare. Acum aceste comori sînt puse la dispoziția oamenilor muncii, care se pot bucura din plin de ele.Avem convingerea că această nouă realizare, care este Muzeul de artă al Republicii Populare Romîne, va bucura pe oamenii muncii din Capitală și din întreaga țară, constituind încă o mărturie a grijii continue a conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea culturii, pentru ca frumosul să pătrundă tot mai mult în viața tuturor cetățenilor patriei noastre.îmi permiteți ca în numele artiștilor plastici, al publicului iubitor de frumos, al tuturor oamenilor muncii din țara noastră să aduc cele mai calde mulțumiri partidului și guvernului pentru acest dar neprețuit pe care l-au făcut poporului nostru-.Asistența a vizitat apoi sălile Muzeuluiîn zeci minoase.

a patru etaje, se află Galeria de artă romînească — cuprin- zînd o colecție artistică de o rară bogăție — și Galeria de artă universală, în care sînt expuse lucrări de mare valoare ale unor artiști iluștri din aproape toate școlile naționale.Cele 16 săli ale Galeriei de artă romînească adăpostesc numeroase opere nepieritoare, începînd cu creațiile pictorilor și maeștrilor din popor din secolul X și continuînd cu capodoperele unor artiști ca Aman, Grigorescu, Andreescu, Luchian. Băncilă, Paciurea, Brîncuși, Iser, Steriade, Ressu. Sînt expuse, de asemenea, la loc de cinste, lucrările remarcabile ale celor mai valoroși artiști contemporaniîn cadrul Galeriei de artă universală sînt prezentate, urmîndu-se riguroase criterii științifice, tablouri și sculpturi, lucrări de artă decorativă, aparținînd unor maeștri ai artei universale printre care Van Eyck, Tizian, Veronese, Rubens, Velasquez, Mem- ling, El Greco, Daumier, Repin, Sisley, MonetAu fost amenajate săli speciale consacrate graficii — unde vizitatorii pot întîlni creații ale unor artiști de seamă romîni și străini. Muzeul înfățișează bogatele sale colecții de artă decorativă a țărilor din Extremul Orient, printre care una din cele mai frumoase colecții de din Europa.Așezarea lucrărilor singur rînd, cu spațiipunzătoare, sistemul de iluminare a sălilor, instalațiile de reglare a temperaturii și umidității, laboratoarele anexe de studiu, spațiile largi pentru depozite și pentru atelierele de restaurare și întreținere a lucrărilor, fac din Muzeul de artă al R. P. Romîne una dintre instituțiile de acest fel cel mai modem dotate. Prin conținutul, organizarea și activitatea sa amplă, el poate sta alături de marile muzee de artă din lume.

jaduripe uncores-

T I N ERE F R U

de săli largi și lu- așezate de-a lungul
N T A Ș E I N M U

ANA MARGINEANU
filatoare la Fabrica „Vasia Vasilescu* 

Mediaș

CONSTANȚA STAN
din brigada legumicolă a G.A.C. „Uni
rea", comuna Manasia, raionul Urziceni

MARGARETĂ APOSTICĂ 
laborantă la Fabrica de postav din 

Buhuși

Deasupra acestei țări de munți, răsare kma. Crestele acoperite de zăpadă lucesc albe și reci ca intr-o eternitate polară..." Iar aici, la celălalt 
capăt al țării, intr-un oraș 
fost patriarhal, așezat pe cli- 
nuri dulci, mă aflu intr-o ha
lă nemăsurat de mare, unde,

dreptul colosală, întrucit „tre
ce* peste o revoluție. Repor
terul scria atunci, și pe drept 
cuvint: „Oamenii aceștia trăiesc în urmă cu o mie de ani, nimic nu s-a schimbat în țara lor de atunci și pînă acum“. 
Pe tind cronica zilnică a la
șului în care mă aflu inregis-

de astronomic depărtate una 
de alta ?

Răspund : un singur ele
ment — prezența femeilor.

Scria Bogza, în 1935, zu
grăvind peisajul alpin încre
menit. „Și totuși, în această a selargă și fantastică liniște munților, ceva începe să

TREI FILATOARE
ȘI 0 AMINTIRE CV LUNA

ordonate conform simetriei ri
guroase a fluxului tehnologic, 
zuruie necurmat motoarele, 
deasupra cărora se revarsă 
statornic, din lungi tuburi 
fluorescente, lumina albă, 
egală, a neonului. Ce au co
mun aceste două locuri ? Cit 
despre distanța în timp care 
separă secția de filatură a Fa
bricii „Țesătura" — 1962 de 
torsul cinepii prin Munții 
Apuseni în 1935, ea este de-a

trează afluxuri imense de e- 
nergie materializată : în tehni
ca producției, în înfățișarea 
orașului, în bunurile de care 
dispun oamenii. în tot și in 
toate.

Veți întreba: Și atunci ce 
ți-a evocat această pagină de 
reportaj din „Anii împotrivi
rii" ? Care e logica asociației 
de idei ? Cine face legătura 
între cele două realități, atît

miște. Luna vede cum în dosul ferestrelor de la casele pierdute pe coaste, încep să apară niște mogîldețe, un fel de momii omenești. Sute, mii, zeci de mii. Sînt femeile moților care au simțit că afară trece luna și s-au apropiat de geamuri ca să-și toarcă furca de cînepă. Ele însele în cămăși grosolane de cînepă. Femei aspre, bătute de vînt, cu mîinile bătătorite, cu fruntea

încrețită, îmbătrânite înainte de vreme".
In fabrica în care, după 27 

de ani, de la această descrie
re, am poposit, lucrează sute, 
mii de femei. Iar în secția a- 
ceasta ele, de fapt nu fac alt
ceva decît să toarcă. Nu torc 
cînepă scorțoasă, lemnoasă, ci 
bumbac moale, fin, pufos'.. A- 
ceasta este, firește, o deosebi
re, și anume ultima dintre 
milioanele de deosebiri, infi
ma deosebire. Să ne gîndim 
la celelalte.

In ziarul fabricii, numele 
Eugeniei Dodu a apărut sub 
fotografia unei tinere femei 
cu trăsături sfioase, pure, co
pilărești aproape. La panoul 
de onoare al secției filatură 
citesc numele Eleonorei Sirbu, 
brigadiera unei echipe de le
vate. Iar auzind că o caută 
un reporter de la „Scînteia ti
neretului", filatoarea Paras- 
chiva Popa se bucură cu mo
destie : „Acolo s-a mai scris 
despre mine, anul trecut, în 
preajma aniversării partidu
lui. Pe atunci nu eram însă 
măritată și mă chema Paras- 
chiva H oștind".

Oare cum se numeau mo-
ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a 111-a)

înaintea începerii examenului (La Grupul școlar profesio
nal „Steagul roșu” Brașov).

O ultimă lectură a caietului de notițe, de data aceasta în aer 
liber —

Foto : N. STELORIAN

Au
de

sosit primii oaspeți în taberele
pionieri și școlari de pe litoral

Taberele de pionieri și șco
lari de la Năvodari, Schitu, 
Costinești, de pe litoralul 
Mării Negre, au primit zilele 
acestea prima serie de aproa
pe 2 400 de copii din diferite 
regiuni ale țării. Pentru ei 
s-au asigurat condiții din cele 
mai bune de cazare, hrană și 
de petrecere a timpului liber. 
Programele de activitate a 
taberelor prevăd spectacole 
teatrale și cinematografice, 
întreceri sportive, excursii în 
stațiunile de pe 
unitățile agricole 
gea.

In vacanța de 
cest an, taberele
pe litoral vor găzdui, în afa
ra celor aproape 15 000 de pio-

nieri și școlari 
stră, numeroși 
le vecine și prietene.

din țara noa- 
copii din țări-

„Ziua fruntașilor 
în producție “

litoral și în 
din Dobro-

vâri din a- 
de copii de

N C A

MARIA DRĂGUȘIN
studentă, anul III la Facultatea de mate

matică și fizică-București

La Combinatul siderurgic Hune
doara, în localitățile din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului și în 
alte centre industriale din regi
unea Hunedoara, sindicatele or
ganizează săptămînal „Ziua frun
tașilor în producție".

De curînd, la exploatarea mi
nieră Lupeni a avui loc cu acest 
prilej o seară culturală, la care 
au participat peste 100 de mi
neri fruntași împreună cu fami
liile lor. La ziua fruntașilor orga
nizată la laminorul de profile de 

la Hunedoara, cei 
peste 150 de frun
tași în producție au 
invitat la sărbătoa
rea lor și pe lami- 
natorii tineri.

In Valea Jiului, la 
Hunedoara, Călan, 
Simeria și Teliuc 
s-au organizat în 
ultimul timp mai 
mult de 30 de ase
menea manifestări, 
urmate de progra
me culfural-arfis- 
tice și de reuniuni 
tovărășești.

(Agerpres)

ELENA LEAHU
ajustor la secjia Aparataj a Uzinelor 

,.23 August"

Artiști
amatori
la sate

regiu- 
se în- 

cîști- 
de la-

pentru 
titlului 
al celui de-al

Festival bie-

Mii de artiști a- 
matori din 
nea Brașov 
frec 
garea 
ureat 
lll-lea
nai de teatru „L L. 
Caragiale". Din cele 
peste 750 de echipe 
participante, s-au 
calificat pentru faza 
regională 46.

După terminarea 
fazei regionale, for- 
mafiile artistice
fruntașe vor da nu
meroase spectacole 
publice în orașele și 
satele regiunii cu 
unele din cele mai 
bune piese prezen
tate în cadrul con
cursului.

(Agerpres)

UN NOU CINEMATOGRAF LA CLUJ
Străvechiul Cluj se primenește în 

fiecare an cu noi și noi edificii 
social-culturale. In Piața Mihai Vi- 
teazu a răsărit, ca peste noapte, 
o splendida și monumentală clă
dire cu 8 etaje în formă de pot
coavă, urmată de alte noi blocuri. 
La parterul clădirii a fost inaugu-

rat un nou lăcaș de cultură : ce! 
mai mare cinematograf din Ciul 
— „Republica" — cu o capacitate 
de peste 1 000 locuri.

GHEORGHE BUȘ
student



CU DRAGOSTE
PENTRU COLECTIVA
■ ospodăria noastrăcolectivă e relativ tînără. Munca | unita a făcut insă ca recoltele pri- I mului an să fie bogate. Am obținut anul trecut 2160 kg de grîu la hectar, aproape 2 700 de kg de porumb boabe la hectar, 20 000 de kg de SÎe- lclă, 1550 de kg de floarea soarelui, cantități mari de legume. Producții mulțumitoare am obținut din sectorul zootehnic și din alte ramuri. Dar noi știm că dacă azi am realizat atit, miine trebuie să realizăm Sarcinile trasate indicațiile cuprinse tul tovarășului Gheorghiu-Dej extraordinară

din realizările co- noastre sînt legate munca și elanul

putem și mai mult de partid, în Rapor- Gheorghe la sesiunea a Marii A- dunări Naționale sînt, pentru noi, îndrumări spre o muncă și mai însuflețită.Multe lectivei și de tinerilor. Sub îndrumarea organizației de partid, organizația de bază U.T.M. desfășoară o intensă muncă politică de educație în rîndul tinerilor colectiviști. Și roadele ei nu întârzie să se arate. Iată un exemplu- In toamna trecută erau multe treburi de făcut deodată. Se cerea din partea fiecărui colectivist multă operativitate, multă inițiativă ca să facem totul bine și repede. Biroul organizației U.T.M. a socotit că în astfel de împrejurări toate forțele tineretului trebuie cit mai judicios repartizate. S-a interesat unde e nevoie de mai multă muncă și ce urgență are fiecare lucrare. Apoi s-a organizat o adunare generală deschisă. Au fost invitați, ca de obicei, membri din consiliul de conducere, brigadieri, șefi de e- chipă. Fiecare tînăr a primit sarteini precise, indieîndu-i-se locul de muncă și lucrarea pe care are de- făcuV pe zile. Acest fapt a contribuit la urgentarea lucrărilor. Fiecare dintre cei aproape 150 de ute- miști și tineri din colectiva noastră a muncit zilnic acolo unde cerințele erau mai mari....Era cu cîtva timp în urmă cînd noi pusesem baza fermei de vaci. Aveam nevoie de oameni pricepuți, cu tragere de inimă pentru meseria asta. Mulți colectiviști s-au arătat bucuroși să vină să lucreze aici chiar de-atunci de la început. Biroul organizației de partid a discutat cu comitetul organizației U.T.M. să se preocupe de această problemă. Voiam să promovăm în munca de crescător de animale și tineri care au dragoste pentru învățătură. îmi amintesc că și atunci s-a făcut o adunare generală. S-a discutat cu unii tineri, li s-a spus despre ce e vorba. Cîțiva invitați din consiliul de conducere le-au reamintit cît de important e sectorul zootehnic pentru economia națională, pentru gospodărie. Secretarul organizației U. T. M. a cerut primul să lucreze în sectorul zootehnic. Exemplul lui a fost urmat și de alți tineri. Au fost aleși desigur, cei mai buni. Pe parcurs organizația de bază U.T.M. a sprijinit și îndrumat pe tinerii pe care i-a recomandat să devină îngrijitori de animale. Le-a recomandat broșuri, i-a mobilizat la cursurile zootehnice, au fost trimiși în schimb de experiență la GJLS. Pufești. 

Rezultatele s-au văzut. De la vaci, care la început dădeau 2-3 litri de lapte pe zi, ei au ajuns să obțină 8-9 litri. In acest an s-au angaja» să obțină 2 200 de litri pe cap de vacă furajată, față de 1600 de litri cit a fost anul trecut.Acest fapt a făcut să «pocească și mai mult Încrederea colectiviștilor față de capacitatea tinerilor. Sinț și alte căj prin care U.TJL îi educă pe tineri in spiritul disciplinei, al dragostei față de muncă. Un bun prieten al tinerilor este cartea de știință. Organizația de bază U.T3L le recomandă ce să citească, ce e nou la Wbiio< teca comunală.Asemenea preocupări ale organizației de bază U.TAL fac ca la tineri să se dezvolte însușiri noi, îi fac să devină mai conștienți de rolul pe care îl au ei în înflorirea colectivei. Au preocupări frumoase. De exemplu, în timpul liber s-au organizat brigăzi utemiste de muncă patriotică. Au curățat mărăcinii, au aplicat îngrășăminte chimice, pe pășunea de 140 de hectare făcînd lucrări de calitate superioară. Specialiștii au apreciat că în acest an pășunea va da cel puțin 14.000 de kg de masă verile la hectar. Adică, de aproape 8 ori mai mult ca pină acum.Ca să întregesc faptele, vreau să arăt că sin tem .da zi cu lucrările de întreținere a culturilor și cu pregătirile pentru recoltare.E cuprins în acest volum de lucrări și munca însuflețită a tinerilor noștri.Desigur, nu putem spune că organizația de bază U.T.M. a făcut totuL Mai sînt unele manifestări de indisciplină, unii tineri mai întfrzie de la lue ru, mai fac lucrări de mântuială. Toate acestea arată că munca migăloasă cu fiecare tînăr trebuie continuată.
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Lucrări de sezon în \ii

Sămînfă pentru recolta
anului viitor

SALT.

(Aperpres)

M f» 
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secretarul
partid de la G~A.C. ^7

satul Ciovani, 
Adjud

Pe cele 178 de hectare cultivate cu fioarea-soare-ui ce la GA-C. din satul Negru Vodă, regiunea 
București, se execută prașila a ILa mecanică. Președintele gospodăriei colective, inginerul agro

nom și brigadierul de cîmp cercetează cu aterrfie calitatea lucrărilor.
Foto: AGERPRES

III aporiajul nostru n-a 
II putut începe la se- 

! diul gospodăriei 
|| pentru că la ora a- 

ceea (era în zori da 
zi), la sediu nu 
mai era nimeni, in 

afară de contabil.
— Colectiviștii, brigadierii sînt 

cu toții pe cîmp — ni s-a expli
cat. Numai acolo îi puteți găsi.

Intr-adevăr, în aceste zile la gos
podăria agricolă colectivă din co
muna Dobreni, raionul Oltenița, se 
muncește cu însuflețire. In fieca
re dimineață, odată cu răsăritul 
soarelui, sure de colectiviști ies ca 
albinele din stupi, la muncă în 
toa*e sectoarele ce product* : în 
grădina de zarzavo*, la peășihd po- 
rwnbufuj, la prășituf sfedei de za
hăr, la striasui F.ntAâ, le șectond 

ceara de aaatcă mfensă, tăcură O 
cea esai «are oftare ges-

podăria colectivă, am căutat sl 
vă prezentăm și noi.

Pe una din parcelele sectorului 
legumicol am găsit brigada a 
lll-a condusă de Vasile Cara. Oa
menii lucrau de zor la recoltatul 
cartofilor timpurii, sursă importan
tă de venituri pentru gospodina

In toate sectoarele de muncă,
tineretul răspunde:

t-LA . CAX.

lurite legume pentru aproviziona
rea piefelor. Veniturile care se 
vor realiza de aici întrec cifra de 
2.000.000 de lei. Și încă ceva : in 
aceste zile, ca de altfel și pină 
acum, nimeni n-a lipsit de la lu
cru. Cit despre tinerii care lucrea
ză la grădină, colectiviștii vîrstnici,

alte culturi. Gospodăria are 470 
de hectare însămînfate cu porumb; 
de pe o bună parte dintre aces
tea colectiviștii și-au propus să 
scoată 5 000 kg porumb boabe Ia 
hectar. S-a executat pină acum 
prașila I și se lucrează din plin la 
prașila a doua. In dreptul tarlalei 

de sfeclă de zahăr, am fost mar
torii unui... eveniment local: co
lectiviștii din Dobreni terminau și 
prașila a treia la această cultură 
aducătoare de mari venituri. 
(Fotografia de sus).

Unul dintre popasurile ingineru
lui agronom ni s-a părut deosebit 
de semnificativ pentru aceste zile 
cînd, odată cu executarea lucră- 
r .or de întrefinere, colectiviștii se 
pregătesc temeinic pentru seceriș, 
’mpreună cu cei doi brigadieri de 
cîmp — Ion Mușat și Constantin 
Toata — inginerul a jinut să eva- 
-•eze producția de grîu din lanul 

la care acest lucru nu se făcuse. 
(Fotografia de jos, stingă) 
După toate calculele lor griul 
acesta va da cel puțin 3 000 
de kg de boabe la hectar. Ingră- 
șămintele aplicate la timp, lucră
rile de întrefinere s-au dovedit 
utile. Și notafi că gospodăria 
a'e asemenea grîu pe o suprafafă 
ce 320 de hectare.

Deși secerișul va începe peste 
dfva tmp, colectiviștii de aici 
s-au gîndit serios la pregătirea lui. 
Au făcut un plan de acțiune bine 
chibzuit. Au fost instruiri oamenii 
care vor lucra pe combine. Din 
cauză că pe unele suprafețe griul

lu- 
ui- 
de- 
ale 
de

e căzut, se va recolta șl cu se
cera. Au lost stabilifi cosașii și se- 
cerătorii. S-au pregătit carele, loi- 
trele, furcile și s-a făcut aprovi
zionarea cu sacii necesari. Un 
cru care, de asemenea, nu s-a 
tat: magazia a fost curăfată și 
zinfectată, boabele de aur 
griului, rodul unor străduinfe 
aproape un an, trebuie bine păs
trate I v

Nici cei de la sectorul zooteh
nic al gospodăriei nu stau degea
ba. Gospodăria are 167 de tau
rine dintre care 57 de vaci cu 
lapte de la care se vor obține pes
te 2 000 de litri de lapte pe cap 
de vacă furajată. Sectorul zooteh
nic al gospodăriei mai cuprinde și 
265 de porci și 10 000 de păsări. 
Aici lucrează 32 de oameni și loji 
sînt prezenfi în fiecare zi la postu
rile lor. Printre ei se află și tînă- 
rul îngrijitor de animale Aurel 
Uzun. El are în primire 30 de ju- 
ninci gestanfe și pentru îngrijirea 
lor cit mai bună, o discufie cu to
varășa Ecaterina lonescu, inginerul 
zootehnician al gospodăriei, este 
totdeauna bine venită. (Fotografia 
de jos, dreapta).

Venisem în gospodăria de aici 
să scriem despre dragostea oa
menilor pentru colectiva lor, des
pre fapte care dovedesc această 
dragoste. N-am putut să stăm 
prea mult de vorbă cu ei pentru 
că le-am fi răpit mult timp pre
țios. Or, tocmai folosirea fiecă
rei clipe bune de lucru, pentru a 
face treburile la timp și de bună 
calitate, pentru ca puterea gospo
dăriei să crească mereu, ni s-a 
părut că înseamnă dragoste pen
tru colectivă la oamenii pe care 
ham întîlnit aici.

P. GHEORGHIȚA
L CUCU

da grîu în vederea asigurării 
seminței de calitate pentru anul 
viitor. Această lucrare a fost 
executată de specialiști potrivit 
indicațiilor Consiliului agricol 
regionaL Sub îndrumarea ingine
rilor, colectiviștii înlătură din 
lanurile de grîu plantele străine 
pentru a obține sămînță curată. 
Totodată ei au luat toate măsu
rile pentru a recolta și depozita 
U cele mai bune condiții griul 
de siminți.

In felul acesta, gospodăriile 
agricole colective din Dobrogea 
iși asigură pentru toamna aces
ta! an gria de simință din cele 
mei valoroase soiuri.

■ u demult, la gos
podăria agricolă co
lectivă din Deta, 
regiunea Banat, s-a 

i întîmplat următorul 
1 caz. Undeva într-un 

coif al ogrăzii gos
podăriei se afla o cisternă pesta 
care vînful răvășise paiele dintr-o 
șiră apropiată. Trecînd prin preaj
ma ei, într-o zi, pe cînd cobora 
amurgul, președintele gospodă
riei, Toth Ștefan, a zărit dînd fîr- 
coele cisternei un grup de tineri 
tractoriști și colectiviști.

— Ce zici, tovarășe președinte, 
l-a întrebat unul dintre ei, tocind 
cu un lemn în pînfecu| cisternei. 
Ne va fi de folos cisterna asta ?

— Om folosi-o, dar la vară. 
La arie, cărăm apă.

— Noi vrem s-o folosim acu
ma, i-a răspuns Antoniu Velea, 
șeful brigăzii a 5-a de tractoare. 
Vrem s-o transformăm, s-o in’ 

Însemnări
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stalăm pe un tractor și s-o fo
losim la transportul mustului da 
grajd, pe pășune și pe suprafejela 
cu „porumb 5 000".

Președintele a rămas plăcut 
surprins de inițiativa tinerilor. Era 
o propunere binevenită.

Rămase și mai surprins cînd An- 
toniu, șeful brigăzii tractoriștilor^ 
îi prezintă o mică schijă :

— Așa văd eu agregatul, îi spu
se, urmărind liniile cu creionul.

Președintele „legifera" execu
tarea grabnică a agregatului. Bă
ieții sa puseră cu ardoare pe 
treabă. In atelierul mecanic al 
gospodăriei citeva seri la rînd, 
se auzi o larmă nepotolită. Cînd 
•ra nevoie, alergau la S.M.T.

A sosit și ziua experimentării 
agregar-. Locul s-a pe

OArxea^ă c-'-c tet tractor, pur- 
find cm»-neeexj^xt pentru pri
virii co.ectivișîiior, apăru ut 
marginea izlazului, acolo lingă 
tarlaua întinsă a „porumbului 
5.000". De fafă erau mulți. In 
primul rînd „constructorii" și „a- 
jutorii’’. Apoi cei din conducerea 
gospodăriei. Pe tractor, lanoș Ște
fan. E de fapt tractorul lui. Un 
tînar e pe cisternă. Antoniu dă 
plecarea. Se deschide robinetul. 
Un jet de lichid iese cu putere 
ca dintr-o stropitoare automată. 
Experienfa practică a reușit de 
minune. Autorii au fost felicitați. 
Cîteva zile în șir băiefii de pe 
cisternă au muncit neobosit. Au 
administrat must de grajd ames
tecat cu apă, în cantităfi prescri
se de știinfa agrotehnică, mai în- 
fîi pe 40 de hectare de izlaz. 
Masa verde, hrană de calitate 
pentru vacile gospodăriei, va spori 
cu 3 000-4 000 de kg la hectar. 
Asta s-ar putea calcula în spori
rea produefiei animalelor, în hec
tolitri de lapte în plus. Apoi a- 
gregatul a trecut |a „porumbul 
5 000". Gospodăria are însămîn- 
fate aproape 200 de hectare cu 
porumb. Din acestea 150 de ha 
cu „porumb 5 000“. întreaga su
prafață a primit prefiosul îngrășă- 
mînt în cantităfi de aproape 20 de 
tone pentru fiecare hectar. Masa 
verde, porumbul pe unde a trecut 
curiosul agregat, arată altfel. Sigur 
și belșugul acestor suprafefe va 
fi mult sporit. Puterea și istefi- 
mea minfii tinerilor colectiviști 
se vor vedea mai tîrziu în puterea 
economică a gospodăriei. Ca 
poate fi mai frumos decît acest 
lua<u?

VASELE CĂBULEA
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■
 nul școlar s-a terminat.

In vederea acestui eveni
ment elevii din toate șco
lile din țară s-au pregătit 
cu seriozitate, recapitulînd 
sub îndrumarea cadrelor di
dactice, cele învățate la 

orele de curs. Mulți dintre aceștia 
au terminat cele șapte clase ale învă
țământului elementar și ei și-au pus încă 
din timp întrebarea atit de importantă 
pentru viitorul fiecăruia: „Ce să fiu ?“ Și 
cadrelor didactice, școlii în general, pă
rinților, le revine un rol important in în
drumarea primilor pași către o meserie 
frumoasă, cît mai folositoare. Iată de ce, 
cu cîtva timp în urmă ne-am adresat 
mai multor cadre didactice din raionul 
Timișoara cu întrebarea : „Cum sînt în
drumați absolvenții claselor a Vil-a 
spre învățămîntul agricol Dăm mai 
jos răspunsurile.

ION GĂMAN — inspector la secția 
de învățământ a Sfatului popular Ti
mișoara : în îndrumarea elevilor care 
termină în acești ani cele 7 clase ele
mentare către o profesiune frumoasă și 
folositoare ne este de mare ajutor ho- 
tărîrea Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la dezvoltarea și 
îmbunătățirea învățămîntului agricol. 
Această hotărîre a fost primită cu mare 
satisfacție de cadrele didactice și de ele
vii din raionul nostru, ea arătând încă 
o dată mai mult grija părintească a 
partidului și a guvernului pentru dez-

UNDE MERGEM SÂ ÎNVĂȚĂM?
voltarea învățămîntului din țara noas
tră. Am vorbit despre această hotărîre 
la ultimele ședințe cu directorii de școli 
din raion. La noi există o tradiție bună 
în îndrumarea elevilor spre învățămîn- 
tul agricol.

Comitetul raional U. T. M. ne-a aju
tat mult in această direcție îndru
mând organizațiile de bază U.T.M. din 
școli să discute in adunările lor gene
rale despre asemenea probleme, să des
fășoare o bogată muncă politică pentru 
a cultiva la elevi dragostea, interesul 
pentru meseriile din agricultură. Firește, 
această muncă s-a îmbinat cu activitatea 
cadrelor didactice. Ce metode am reco
mandat pentru aceasta ? Vizitele cu ele
vii la S.M.T., G.A.S. și G.A.C.; efectuarea 
unor ore de practică în aceste unități a- 
gricole socialiste, pentru ca elevii să le 
cunoască mai bine; prezentarea unor re
ferate în fața copiilor despre importanța 
și frumusețea meseriei de mecanizator, 
de lucrător in agricultură. Am făcut cu
noscute toate școlile profesionale agricole 
din raionul nostru printre care cele de 
la Jimbolia, Ceacova, Biled, Orțișoara și 
altele, condițiile bune de învățătură din 
aceste școli și, socotind după dorințele 

exprimate de elevi pină acum, credem 
că exista posibilități ca mai mult de ju
mătate din absolvenții celor 7 clase ele
mentare să meargă anul acesta spre 
școlile agricole.

PETRE ZAHARIA — directorul Școlii 
de 8 ani din comuna Peciu Nou: încă 
din anii trecuți am căutat să dezvoltăm 
dragostea elevilor noștri pentru învăță- 
mîntul agricol. Am lucrat împreună cu 
ei alături de colectiviști, am făcut vizite 
Cum sînt îndrumați absolvenții claselor a VlI-a 
din raionul Timișoara către învățămîntul agricol

la atelierele S.M.T.-ului etc. Este în tra
diția școlii noastre ca în trimestrul al 
IlI-lea al fiecărui an să organizăm o 
consfătuire cu părinții elevilor din clasa 
a VII-a și cu elevii din această clasa pe 
tema „Unde mergem ?“ La această șe
dință stăm de vorbă împreună despre 
dorințele și înclinațiile fiecăruia și ne 
spunem părerea în legătură cu ce să ur
meze elevii după absolvire. Aici, în Peciu 
Nou, avem o școală agricolă bună. Astfel, 

am putut si organizăm înrilr.iri cu foș
tii noștri elevi, care acum frirațd la 
această școală, s-a organizat o expoziție 
a lucrărilor executate de aceștia în ate
lierele școlii agricole și așa am stimulat 
mereu dragostea elevilor din școală de 
la noi pentru meseria de mecanizator, 
zootehnician sau tehnician agricol. Din 
cei 38 de absolvenți ai clasei a VlI-a din 
acest an cea mai mare parte vor merge 
la astfel de școli.

ILIE IOVIN — directorul Școlii de 8 
ani din comuna Diniaș: Deși nu avem 
clasa a VlI-a în acest an, n-am neglijat 
de loc îndrumarea elevilor noștri spre 
învățămîntul agricol. Dragostea de me
serie se dezvoltă de-a lungul întregii 
perioade de școlarizare. La orele de 
practică au muncit și elevii noștri îm
preună cu colectiviștii, mai ales în sec
torul legumicol și zootehnic, două sec
toare foarte dezvoltate în gospodăria 

colectivă din comuna noastră. Acum, 
da eurind, citind Hotirirea Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la dezvoltarea învăță
mîntului agricol, ne-am dat seama că 
ne revin sarcini noi și importante în 
această direcție. De aceea ne-am propus 
încă de pe acum ca de-a lungul anilor 
de școală, profesorii-diriginți să le vor
bească elevilor despre importanța mun
cii in agricultură; să organizăm mai 
multe întilniri cu mecanizatori fruntași, 
cu zootehnicieni, cu ingineri agronomi.

ADAM URSU — directorul Școlii de 
8 ani din Izvin: Am întreprins și noi 
în școala de la Izvin asemenea acțiuni 
despre care au vorbit mai înainte cole
gii, în ceea ce privește dezvoltarea dra
gostei elevilor pentru școlile cu caracter 
agricol. Am obținut și unele rezultate 
bune. Anul trecut, de pildă, din cei 22 de 
absolvenți ai clasei a VlI-a — 16 au 
mers la astfel de școli. Din experiența 
noastră ne-am dat seama că munca 
practică în gospodăria agricolă colectivă, 
alături de colectiviști, are o mare impor
tanță în această privință. Iată de ce 
acum am luat legătura cu președintele 

gospodăriei colective și cu inginerul a- 
gronom și-am hotărît de comun acord, 
ca practica elevilor din perioada 9—24 
iunie să se facă in gospodăria colectivă.

Organizația de bază U.T.M. din școala 
noastră a organizat discuții în unele a- 
dunări generale pe tema „Unde mer
gem ?u In aceste adunări mulți elevi 
și-au exprimat dorința să învețe meserii 
legate de agricultură. In perioada prac
ticii, în colaborare cu organizația de 
bază U.T.M. din gospodăria colectivă 
elevii vor fi antrenați la diferite acțiuni 
(întilniri cu președintele, cu colectiviști 
fruntași) pentru cunoașterea cât mai te
meinică a vieții acestora, a muncii din 
colectivă.

Lucruri asemănătoare ne-au mai spus 
și tovarășii CONSTANTIN IONESCU - 
directorul Școlii de 8 ani din comuna 
Bazoș, ANA SCHNEIDER — directoa
re adjunctă la Școala de 8 ani din co
muna Sînandrei, precum și ION KO- 
RACSONYI, director adjunct la Școala 
medie din Recaș. Astfel, am avut posi
bilitatea să ne dăm seama că în raionul 
Timișoara există o vie preocupare în 
legătură cu îndrumarea elevilor că
tre școlile profesionale și îndeosebi către 
școlile agricole — bază serioasă de pre
gătire a cadrelor pentru agricultura noa
stră socialistă.

PETRE GHELMEZ
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Viitorii profesori 
in examene

EXA-tlNU DERANJAȚI, 
MEN r

Aceasta este ultima 
de examene din viața 
denție a celor care sînt astăzi 
în anul III al Institutului pe
dagogic de 3 ani din Timișoa
ra... în curînd vor schimba 
locul din bancă cu cel de la 
catedră.

Emoțiile nu lipsesc. O ușă 
t-a deschis, și Mircea Fizitea, 
de la Facultatea de științe na- 
turale-cunoștințe agricole, flu
tură, zîmbind, indexul. Co
legii îl înconjoară. Întrebări 
din toate părțile: „Ce notă 7 
Cum a fost ?
- 10! A fost ușor. Totul e 

să fii sigur pe cunoștințe — își 
încurajează el colegii care în
că nu au răspuns. Pe fața lui 
se poate citi o bucurie ne
obișnuită : numai note de 10 
la toate examenele de pînă 
acum. Munca de-a lungul ani
lor, la cursuri și seminarii, în 
laboratoarele moderne, i-a 
adus satisfacție deplină la fie
care examen și, fără îndoială, 
că va deveni un profesor bun, 
de care are nevoie învățămân
tul de 8 ani din țara noastră.

...In sala de examene răs
punde acum Traian Vitan. 
Vorbește liber despre subiec
tele de pe bilet.

Toate dovedesc un larg ori
zont de cunoștințe. Aproape 
că a uitat că se găsește la 
examene. Vorbește ca pentru 
elevi, convingător, cu mult 
suflet, ca și la lecțiile de 
practică pedagogică.

— Bravo, felicitări! Nota 10 
la examenul de biologie. Vei 
fi un profesor bun, i-a spus 
profesorul la despărțire. Tra
ian Vitan, fiul unor colecti
viști din Ghilad, așteaptă cu 
nerăbdare repartizarea în pro
ducție. Acesta este visul lui, 
care l-a însuflețit în tot 
timpul studenției. Așteaptă să 
se reîntoarcă în mijlocul co
lectiviștilor, la școala din sa
tul său, sau unde va fi nevoie.

Asemenea lui sînt și ceilalți 
colegi de an: Gheorghe Rusu, 
Iluzia Lupea, Toma Titizer și 
ei studenți fruntași, dornici 
să primească diploma de pro
fesori, să plece într-o școală 
sătească.

Gheorghe Rusu, delegat de 
an din partea A. S., ne-a vor
bit despre seriozitatea cu care 
s-au pregătit studenții anului 
trei pentru examene. In aju
torul studenților a venit orga
nizația U.T.M. și A.S., care au 
discutat în adunările U.T.M. 
și la consfătuirile profesionale 
despre necesitatea prezentării 
tuturor studenților, bine pre
gătiți, la toate examenele. Și 
rezultatele se văd acum, la 
examene, cind majoritatea

sesiune 
de stu

notelor obținute de studenți 
sînt bune și foarte bune. Pre
domină notele de opt, nouă și 
zece.

— Cum vă explicați notele 
numai de zece obținute până 
acum ? am întrebat-o pe Bri- 
ggite Schneider, membră în 
biroul U.T.M. de an.

— Pregătirea a inceput încă 
din prima zi a semestrului. 
N-am lipsit de la nici o oră 
de curs, mi-am pregătit pentru 
fiecare seminar materialul 
bibliografic, l-am conspectat 
zilnic, iar pentru examene am 
folosit și tratate de specialita
te, Mi-am planificat timpul 
necesar învățăturii și activită
ților obștești în așa fel ca în 
sesiune să intru cu materia 
însușită, rămînîndu-mi doar 
să repet și să aprofundez anu
mite capitole. Problemele mai 
grele mi le-am clarificat cu 
ajutorul colegilor și al cadre
lor didactice la orele de con
sultații. Metodele acestea nu 
constituie un „secret" pentru 
nici un student. Ele mi-au a- 
dus întotdeauna rezultatele do. 
rite.

Și cîte cuvinte nu s-ar putea 
spune despre studenții frun
tași, care au știut să se apro
pie încă de pe acum de vii
toarea lor profesie, care au 
înțeles că munca de profesor 
este frumoasă, dar ea impune 
răspundere.

Examenele de sfirșit de an 
și de sfîrșit de studenție nu 
s-au terminat încă, ele conti
nuă zilele acestea. Calificati
vele obținute pînă acum de 
către studenții anului III, en
tuziasmul lor în muncă dove
desc de pe acum dorința lor 
fierbinte de a deveni profe
sori pricepuți, intelectuali de 
nădejde ai satelor noastre so
cialiste.

po-
adevă-

în centrul El cerce- cu o rară adevărul conștiințaNoi construcții de locuințe în 
orașul Tg. Mureș.
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Expoziție 
de artă plastică

De curînd, în două din sălile 
Muzeului arheologic regional din 
Piatra Neamț s-a deschis o expo
ziție interregională de artă plas
tică. Expun pictori și sculptori 
din Piatra Neamț, Roman, lași, 
Suceava. Printre exponate se 
află 44 de tablouri și 8 sculp
turi. Majoritatea lucrărilor sînt 
inspirate din viața nouă a orașe
lor și satelor noastre. Sînt reda
te în peisaje construcțiile de la 
Onești, barajul 
pecie din viața

de la Bicaz, as- 
colectivijtilor etc.

G. VIORICA

Acțiuni de muncă patriotică

Tinerii din ra
ionul Alba, 
mobilizați de 

organizațiile U.T.M. 
participă în număr 
tot mai mare la ac
țiunile de muncă pa
triotică.

Numai în ultima 
vreme, tinerii au cu
rățat prin muncă pa
triotică 1 800 de ha 
pășune, au plantat 
peste 12 000 de pomi 
fructiferi. De aseme
nea, pentru dezvol
tarea fondului forep 

eu ajutorul ti-

nerilor au fost îm
pădurite 20 de ha 
teren. Oțelăriile Hu
nedoarei au primit 
în ultima vreme din 
partea tinerilor din 
raionul Alba peste 
70 de tone metale 
vechi.

In afară de aceste 
tineretul 

cb en tu
ia înfrnmuse- 
întreprinderi- 

lor, a satelor 
gospodăriilor 
co!e colective.

Pentru felul

acțiuni, 
participă 
ziasm 
țarea

au muncit, pentru 
rezultatele deosebite 
ce le-au obținut, or
ganizațiile U.T.M. de 
la Școala profesio
nală din ZIatna și 
cea din G.A.C. Stra
ja au fost distinse 
cu Diploma de onoa
re a Comitetului re
gional U.T.M. Hune
doara.V. ȘERBU CISTEIANU corerpc-ndent 

voluntar

SPORT
„Cupa UCECOM

Ciclistul polone* Kazimir Gazda 
(Start-Varșovia) a cîștigat cea 
de-a 11-a etapă a cursei interna
ționale „Cupa UCECOM" desfășu
rată marți pe distanța Pitești—Rm. 
Vîlcea—Sibiu (159 km). Plutonul 
a rulat compact pînă la Dealul 
Negru (km 48) unde primul a es
caladat, Florin Cristescu. Imediat 
după Dealul Negru au evadat din 
pluton 6 alergători: Cosma, De
vay, Ziegler, Gazda, Cristescu și 
Munteanu. Polonezul Gazda, a tre
cut primul prin Rm. Vîlcea talo- 
nat de Munteanu și Cristescu. La 
km 123 fugarii au fost ajunși de 
grosul plutonului condus de Du
mitrescu, Șelaru și Radulescu. 
Sprintul final disputat la Sibiu a 

de Gazda care l-a 
baieu

foși cîștigat 
Învins cu un 
trescu.

îenis de
noștri

Impresiile membrilor delegației 
de cineaști americani 
care ne vizitează țara

Reprezentanți ai presei din Ca
pitală s-au înfîlnit mărfi diminea
ță, la Afhenee Palace, cu mem
brii delegafiei de cineaști ame
ricani care ne vizitează țara.

Impariășindu-și impresiile des
pre călătoria în fara noastră, ar
tista Shiriey McLaine a spus : 
,,C.ed că am văzut în Romînia în 
cinci zile maj multe lucruri decît 
văd aifi oameni într-o țară In șase 
luni. Am vizitat mai multe orașe, 
unce m-am simțit foarte bine și 
am admirat cu acest prilej peisa
jele minunate ale țării dv. Vizita 
a.ci a iost penlru mine o expe- 
r.ență ce mi-a îmbogățit viața și 
aș dori ca tot mai mulji să poată 
face o asemenea experiență de 
care îmi voi aminti întotdeauna 
cu plăcere. Dar ceea ce m-a im
presionat cel mai mult în cursul 
vizitei sînt oamenii, poporul ov.

N-am înfîlnit niciodată oameni 
mai prietenoși, mai calzi și mai 
politicoși ca aici — a adăugat 
actorul Jack Lemmon. Trebuie să 
spun că în afară de frumusețile 
naturii, am rămas plăcut impre
sionat de vizitele făcute la uni
versitate și la diferitele teatre.

Am observat că în toate ora
șele vizitate — a continuat pro
ducătorul de filme Frank McCarthy 
— există teatre cu un repertoriu 
care ajunge uneori pînă la 27 de 
piese. Nimeni nu a văzut cred, 
într-un timp așa de scurt, atîtea 
teatre frumoase cîte am văzut noi

în Romînia. Ținînd seama de a- 
ceste condiții ale dezvoltării tea
trului, nu este de mirare că aveți 
studiouri moderne, o industrie 
cinematografică în dezvoltare.

Referindu-se la impresiile pe 
care le-a produs Capitala noastră, 
Frank McCarthy a declarat: Bucu- 
reștiul este una dintre ce.'e mai 
frumoase capitale ale Europei. Am 
lost extrem de impresionat de 
arhitectura orașului ; nu am văzut 
nicăieri ceva asemănător Muzeu
lui Satului; Bucureștiul este un 
oraș minunat.

Răspunzind unei întrebări refe
ritoare la întîlnirile cu publicul 
romînesc, Shirley McLaine a a- 
dăugat : în primul rînd aș vrea 
să mulțumesc fiecărui spectator 
în parte pentru calda primire ce 
ne-a făcut. Am încercat sentimen
tul, aflîndu-mă pe scenă, că tre
buie să merg în rîndurile spec
tatorilor și să le string mina. In 
fiecare oraș, publicul a fost di
ferit, dar întotdeauna receptiv și

„Vreau să zugrăvesc în mu- rică poporul... Ce bogăție rodnică în adevăratul înțeles al cuvîntului oferă limba porului unui muzician...Ce rare posibilități de truchipare artistică oferă ța reală a țăranului rus,lui care știe să observe! Cu condiția să știe a săpa adînc, cu condiția să fii un rat artist, poți avea imense satisfacții”.In aceste cuvinte, Modest Musorgski, unul dintre cei mai mari compozitori ai veacului trecut și-a exprimat concepția sa asupra artei, dînd o admirabilă definire menirii adevăratului artist creator.Preluînd și dezvoltînd concepțiile dascălului său Dar- gomîjski, Musorgski a subliniat ideea slujirii adevărului ca scop suprem al artei.însuflețit de acest ideal, Musorgski, situează creației sale omul, tează și analizează forță de observație vieții reflectat în omului rus precum și în toate manifestările vieții sociale a epocii sale.Pătruns de o sinceră și a- dîncă dreptate pentru țărănimea iobagă și profund mîhnit de soarta crudă a maselor o- primate, Musorgski a întruchipat în muzica sa suferințele și umilirea îndurată de poporul rus de-al lungul veacurilor, exprimînd totodată, prin puterea geniului său, năzuința de a da vieții o nouă înfățișare luminată de încrederea sa fermă într-un viitor mai bun.Desigur, portant în sorgski îl destinate scenei mele muzicale nov", „Hovanscina* comică „Tîrgul din Sorocinsk” se numără printre cele mai profunde și originale creații ale literaturii muzicale universale, constituind realizări de o însemnătate epocală pe calea evoluției istorice a genului. Dar, pe lîngă aceste monumente ale muzicii clasice ruse, moștenirea artistică a lui Musorgski cuprinde și o seamă de cîntece și piese instrumentale de o excepțio- valoare. Numeroasele

sale romanțe, originale în cel mai înalt grad, atît prin conținutul lor, cît și prin expresivitatea limbajului muzical, sînt demni tovarăși ai operelor lui Musorgski. Vădind o rară capacitate de pătrundere și analiză psihologică, aceste mici poeme muzicale zugrăvesc cele mai variate tipuri și caractere umane, desprinse din viața poporului rus de pe vremea compozitorului.Deși mai puține ca număr, piesele instrumentale ale lui Musorgski se remarcă, de a- semenea, prin noutatea concepției cît și prin forța și ex-
Musorgski — 

Tabloul simfonic 
„O noapte 
pe muntele 

pleșuv"

locul cel mai im- creația lui Mu- ocupă compozițiile lirice. Dra- ,Boris Godu- și opera

presivitatea limbajului muzical. Alături de binecunoscuta suită „Tablouri dintr-o expoziție", cea mai valoroasă compoziție orchestrală a marelui clasic rus este tabloul simfonic intitulat „O noapte pe muntele pleșuv".Conceput sub înrîurirea compozițiilor romantice cu un caracter fantastic — Berlioz („Simfonia fantastică") și Liszt (.jUansul macabru") — tabloul simfonic „O noapte pe muntele pleșuv" reprezintă un exemplu tipic de muzică programatică, descriptivă, care pe vremea aceea începuse să-și croiască drumul în literatura muzicală universală.Cunoscînd mai multe forme de redactare (în I860 piesa aceasta a fost destinată ca ilustrație muzicală unei piese fantastice „Vrăjitoarele" de

Mengden, mai tîrziu autorul a vrut să o folosească în opera „Tîrgul din Sorocinsk” după Gogol, în 1867 a conceput-o ca piesă simfonică independentă, iar mai tîrziu Rimski Korsakov, marele prieten al compozitorului, a dat lucrării forma definitivă în care este interpretată în zilele noastre. Acest tablou zugrăvește cu umor o întîm- plare fantastică. (După programul întcpmit de compozitor tabloul încearcă să redea întîmplările legate de apariția pe „muntele pleșuv" a u- nor imaginare forțe supranaturale, veselia unei sărbători a lor și dispariția acestei lumi fantastice în zorii zilei la auzul clopotelor din sat).Tabloul simfonic urmărește tot timpul acest program.In desfășurarea imaginilor acestei piese simfonice un loc remarcabil îl ocupă acel teribil joc, în care din pana lui Musorgski curg melodii de o uimitoare frumusețe, ale căror intonații poartă de altfel toate o puternică amprentă rusească.Prin forța imaginilor sale, tabloul simfonic „ O noapte pe muntele pleșuv" se înscrie alături de te lucrări rus, fiind ca încă Stasov „o _ . _originală plină de forță, ener. gie și frumusețe".
cele mai interesan- ale compozitorului — așa cum remar- marele critic rus, compoziție profund

L C. SPERU

*) Programul concertului or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii de foi 14 iunie (dirijor Radu 
Zvorișteanu, solist —■ Mihal Con- 
s'.antinescu) cuprinde — Concer
tul pentru orchestră de Paul Con- 
stantinescu, poemul simfonic, „O 
noapte pe muntele pleșuv’’ de 
Musorgski, Concertul pentru vioa
ră și orchestră de Beethoven, și 
uvertura la opera Tannhâuser de 
Wagner.

Oglindă a cerințelor

cîmp

pe C. Dumi-

Foto: V. ORZA
Ioduri cu cai mici.de tenis de• Jucătorii 

cîmp vor avea în acest sezon o 
intensă activitate competițională. 
Peste cîteva zile vor pleca la An
kara jucătorii C. Năstase, P. Măr- 
mureanu și Julieta Namian. La 
sfîrșitul lunii august, campionul 
țării noastre Ion Țiriac va fi pre
zent la două mari concursuri care 
vor avea loc la Wimbledon (An
glia) și Forest Hills (S.U.A.).

Țara noastră va găzdui, de a- 
semenea, două turnee internațio
nale. Intre 23 și 29 iulie se vor 
desfășura la Brașov întrecerile 
Balcaniadei, la care participă e- 
chipele selecționate ale R.P.F. 
Iugoslavia, Greciei, Turciei, R. P. 
Bulgaria și R. P. Romîne. Tradi
ționalele campionate internațio
nale ale R. P. Romîne vor avea 
loc la București, între 30 iulie și 
5 august.

(Urmare din pag. I)

Polo
• Marți la ștrandul Tineretului 

din Capitală Intr-un meci restan
ță conți nd pentru campionatul re
publican de polo pe apă echipa 
Dinamo București a Învins cu sco
rul de 6—0 pe Crișana Oradea.

Scrimă
6 Sîmbătă și duminică, In sala 

de sport de la stadionul Republi
cii se va desiășura competiția de 
scrimă „Cupa de Vară" organi
zată de clubul Steaua. La compe
tiție au iost invitate să participe 
cluburile Știința, Progresul, Școa
la sportivă de elevi și alte aso
ciații sportive.

Handbal in 7
6 Echipele feminine de handbal 

în 7 ale R. D. Germane și R. F. 
Germane s-au întîlnit la Viena în
tr-un prim meci de baraj pentru 
a desemna echipa care va partici
pa la campiqnatul mondial ce va 
avea loc în R. P. Romînă. Hand
balistele din R. D. Germană au 
repurtat victoria cu scorul de 
4—2 (3—2). Ele puteau cîștiga la 
un scor mai mare, dar de 5 ori 
mingea a întîlnit barele.

gildețele, momiile omenești 
care torseseră cindva la lu
mina lunii, în sărăcia fără ho
tare a Apusenilor ? Oare avu
seseră măcar un nume ? Cine 
l-a știut ? Luna trecea peste 
umbrele lor chircite, așa cum 
trecea peste pietre, peste co
paci, peste abisuri, peste pus
tietate. N-avea ea nevoie să 
știe cum se cheamă vietățile 
care lucrau la lumina ei, tor
când din furcile primitive 
blestemata de cânepă, de vre
me ce nici lumii alcătuite pe 
pămînt nu-i păsa de numele 
lor.

Mă înconjoară chipuri cu 
fizionomii diferite. Eugenia, 
un oval delicat și pal, lumi
nat de un zîmbet fermecător; 
Eleonora, o față mare, puter
nică, ca un fruct pîrguit in 
care simți soarele verii; Pa
raschiva, numai gene prelungi 
și negre, tresărind peste co
moara ochilor adinei, de cu
loarea schimbătoare în lumi
nă a mierii. Cită feminitate 
în aceste trăsături, desigur în
delung memorate, mîngîiate, 
iubite, în nopți cu sau fără 
lună, cită grație în mîinile 
lor agile, cu degete în stare 
să înnoade și firul de păian
jen! Iată o muncă străveche, 
care nu mai veștejește pleoa
pele, care nu mai strivește 
staturile mândre, care nu mai 
ucide zîmbetul. O, voi, femei 
care vreme de o mie de ani 
ați tors la lumina 
ați renaște astăzi!

Filatoarele mele 
tenit lupta pentru

lunii, dacă

duc necon- 
calitate, se

STATE FLORIN — Zimni- cea.Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne privind dezvoltarea și îmbunătățirea învă- țămîntului agricol, prevede: „Pregătirea maiștrilor mecanici agricoli se va face în școli tehnice de maiștri cu durata de 3 ani, organizate pe lingă întreprinderile Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, precum și pe lingă uzine de reparații pentru utilaj agricol. In a- ceste școli vor fi admiși, pe bază de examen, absolvenți ai școlilor profesionale de mecanici agricoli, recomandați de S.M.T., GAS. și uzi- ne de reparații, dintre mecanicii cei mai capabili, buni organizatori, cu o practică în această meserie de cel puțin 3 ani. Cei recomandați vor trebui să albă vîrsta de 23-30 ani și să fi satisfăcut serviciul militar".STELA PERIANU rei.Conform în scrisoarea pe adresat-o, aveți urmați cursurile pedagogic de 3 nul de admitere în lunile octombrie — noiembrie ax. Broșura „îndrumător pentru candidați! la exa-

Fău-datelor cuprinse care ne-ați dreptul să Institutului ani. Exame- va avea loc

menul de admitere" o puteți procura prin secretariatul Institutului pedagogic de 3 ani din București, șoseaua Panduri nr. 90, raionul Lenin, la care doriți să vă înscrieți.NĂSTASE LAZĂR — Ploiești.Pentru a vă da răspunsul exact la întrebarea oare ne-ați adresat-o, vă rugăm să ne comunicați următoarele date: vîrsta, cînd ați terminat liceul, profesia, vechimea în cîmpul muncii, ce facultăți vă interesează în mod deosebit.SALONTA V. ALDA — Piu- gova (Banat).Școli tehnice aparținînd Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei funcționează în orașele București, Ploiești, Bușteni, Bacău, Brăila, Iași, Onești, Ocna Mureș, Copșa Mică, Făgăraș, Timișoara, Timăveni, Tîrgovișie și Năvodari. Pentru a cunoaște mai în amănunt condițiile de admitere, data la care se vor ține examenele, materiile la care se vor da examene, vă sfătuim să vă adresați în scris uneia dintre școlile din localitățile mai sus amintite.B. BEJAN — Tecuci.Programa maturitate a recent și în ziarul tineretului** mai ax.
examenului fost publicată ..Scînteia nr. 4052, din 25

producției(Urmar* din poc. I)menea la aceste cursuri s_a pus un accent deosebit pe însușirea cît mai temeinică a noțiunilor legate de dozarea corectă a unei încărcături, factor important în elaborarea unor șarje de bună calitate.După cum se știe, barometrul eficacității cursurilor de ridicare a calificării îl constituie rezultatele pe care le obțin în producție tinerii care frecventează aceste cursuri. Sînt în uzină tineri care datorită străduinței cu care au învățat la aceste cursuri și-au ridicat calificarea profesională numărîndu-se astăzi printre fruntașii uzinei. Tînărul Mihai Bența anul trecut era topitor. Astăzi, dovedind multă dragoste pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale, este prim topitor, sarcină pe care și-o îndeplinește cu mult succes. Sînt și alți tineri care astăzi obțin rezultate din ce în ce mai bune în producție, datorită faptului că au urmat si urmează cursurile de ridicare a calificării, Vasile Piesa, prim-topitor. Constantin Tinteleanu, topitor, Iacob Bordeianu topitor, loan Suciu încărcător, sînt numai câțiva dintre aceștia.Eficacitatea cursurilor de ridicare a calificării este dovedită și prin faptul că

astăzi în secția oțelărie, atît la cuptoarele electrice cît și la cele Siemens nu mai avem tineri care să nu cunoască îndeaproape întregul proces ■ de elaborare a șarjelor. Rezultatele practice obținute in producție în ultimul timp sînt într-un fel efectul creșterii pregătirii profesionale a muncitorilor oțelari. In comparație cu primul trimestru al anului 1961. în acest an numărul șarjelor rebutate a scăzut cu peste 60 la sută, îm- bunătătindu-se în același timp calitatea otelului.In cadrul lecțiilor cuprinse în tematica cursurilor, tinerii laminoriști au avut posibilitatea să cunoască importanța ce- o prezintă pentru realizarea de laminate de calitate superioară, respectarea vitezei de încălzire a taglei corespunzătoare gradului de aliere a otelului. Aceasta i-a ajutat pe tinerii otelari să contribuie ca în această perioadă declasatele să scadă cu peste 7 tone față de cantitatea admisă.Rezultatele obținute de colectivul întreprinderii noastre pe primele luni ale anului sînt o dovadă grăitoare a creșterii continue a nivelului profesional al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprinderea noastră. Aceasta dovedește încă o dată că lupta pentru îmbunătățirea calității produselor, obiectiv principal care stă în fata colectivului nostru, nu poate fi ruptă de creșterea continuă a pregătirii profesionale. Calitatea este în strînsă legătură cu ridicarea continuă a calificării celor care contribuie la realizarea produselor.
frămtntă să obțină omogenita
tea firului, să evite scamele, în consecință curățenia mași
nilor lor este exemplară. Pa
raschiva Popa a redus cele 
700 de grame de deșeu admis 
la numai 250-300 grame. Echi
pa de levate, condusă de Eleo
nora Sîrbu, preocupată de fo
losirea integrală a timpului de 
producție, deservește ringurile 
cu o exactitate de ceasornic. 
Toate acestea vorbesc despre 
hărnicie. Iar hărnicia se vede, 
se concretizează, devine mii 
de metri de țesături, valuri

varat grozăvia: destăinuirea 
finalității derizorii a acestor 
halucinante nopți de ocnă, care 
le-a cerut torcătoarelor un tri
but de singe. „Din toată a- ceastă trudă, căreia îi trebuie adăugată aceea a țesutului la război, fiecare gospodărie se alege în primăvară cu un cearceaf scorțos și cu câteva cămăși aspre și negre care, dacă ar fi fost confecționate din „americă** ar fi costat cîțiva poli".

Acum numai 27 de ani!
In fiecarea seară, Eugenia

iul, moartea tatălui, seceta, 
risipirea celor cinci frați. Dar 
nenorocirile copilăriei n-o pu
teau rupe pînă la urmă de do
rul ei. E fruntașă la învăță
mântul politic. Citește neîntre
rupt, cu sete, literatură, im- 
prumutînd de la trei biblio
teci : a Fabricii „Țesătura", a 
cartierului, și a Trustului de 
construcții unde lucrează băr
batul ei. Fiindcă veni vorba! 
Pe bărbatul ei care o întreba 
ursuz, la început, văzind-o 
veșnic cu o carte în mină : 
„Și ce-ți iese din asta ?“ ea l-a

Trei filatoare
și o amintire cu luna

albe care îmbracă un popor 
de oameni.

Dar oare în 1935 torcătoa
rele din Munții Apuseni nu 
erau harnice ? Ascultați: „La ora trei noaptea, femeile moților se scoală din somn, aprind lampa, iau cînepa și încep să o toarcă. Se face ziuă, îngrijesc de copii, pregătesc mămăliga și în acest timp nu lasă furca din mină. Și torc în fiecare seară... cam pînă la ora la care cucoanele din București părăsesc sălile de spectacole. La trei noaptea, femeile moațe se scoală din nou. O iarnă întreagă la ora trei noaptea. Afară de luni, cînd se scoală la două. Pentru că în ajun fusese duminică. nu lucraseră și se culcaseră mai devreme..." Ascul
tați, abia acum vine cu ade-

Dodu, care a trăit 3 ani sub 
vechiul regim și 18 in anii 
libertății, în fiecare seară, 
deci, își ocupă locul pe băn
cile școlii. Încheie acum 
cursurile clasei a X-a la seral. 
Soțul, muncitor ajustor la Ni
cotină, isprăvește clasa a Xl-a 
și „o va aștepta" pentru ca 
împreuna să meargă apoi mai 
departe: el la Mecanică, ea la 
Textile. Și Paraschiva Popa 
vrea să învețe în ritm cu 
bărbatul ei, tâmplar la fabrica 
de mobile: numai să termine 
el clasa a Vil-a la școala se
rală și vor deveni colegi. Dar 
iat-o pe Eleonora Sîrbu care 
n-a mai învățat în școli; deși 
i-ar fi plăcut s-o facă. în co
pilărie iși lua pe furiș trăistu
ța și fugea de la prașilă la 
școală. Dacă a rămas cu nu
mai 4 clase, de vină e războ-

învățat să prețuiască marile 
comori tipărite. Fetele din 
echipa ei îi cer să le recoman
de cărți. Ca membră în bi
roul dr partid al secției fi
latură a inițiat un concurs 
literar. Munca ei, orizontul 
ei, an după an mai larg, au 
făcut-o demnă de stima co
muniștilor care au ales-o 
membră in comitetul regional 
de partid.

Departe este trecutul, foar
te departe.

Viața acestor muncitoare e 
întrețesută din bucurii, fră
mântări, căutări, surprize. Ca 
între maluri largi, de fluviu, 
curg zilele. Eugeniei Dodu i 
se întâmplă să viseze pe o 
pagină din „In munții Neam
țului" de Calistrat Hogaș pen
tru că iată, chiar atunci se 
gîndește la excursia în circuit

pe care în vara asta o va 
face cu soțul ei colindînd țara 
de la Sulina la Deva, să se 
îmbete de priveliști și frumu
seți. Paraschiva Popa trăiește 
cîte o sărbătoare — des repe
tată — de cîte ori își cumpără 
un bilet la operă, și iși în
mulțește bucuriile amenajin- 
du-și căminul atît de tinăr în 
care iubitul aduce in fiecare 
sîmbătă flori proaspete. Eleo
nora Sîrbu confruntă cărțile 
cu viața. Hotărât, au rămas 
în urmă cărțile ! Nici una nu 
vorbește atît de convingător 
despre ceea ce s-a întimplat 
în traiul femeilor noastre, așa 
cum vorbește înfățișarea Cor
neliei, fetița ei de trei ani. De 
cîte ori o vede venind de la 
lucru, îi crește inima. Și cînd 
o scoate la plimbare, deschi- 
zînd dulăpiorul ei, 
Toate cămășuțele sînt călcate, 
împăturite frumos. Mai sună 
undeva, în amintire, glasul 
mamei: „Eleonoro, azi toată 
ziua stai acasă, ascunde-te 
după cuptor, sau unde-oi ști, 
că-ți spăl cămașa". $i alta 
n-avea.

Valuri de țesături pornesc 
din mîinile muncitoarelor 
noastre. Îmbracă un popor de 
oameni. Bărbați și femei care 
muncesc, învață, visează, se 
plimbă, se bucură.

Iar intre cărțile pe care le 
citesc găsesc și o pagină din 
„Anii împotrivirii" de Geo 
Bogza, Citesc și se înfioară: „E un spectacol straniu, își zice luna, acești viermi omenești care se agita acolo pe pământ pînă și noaptea. E un spectacol straniu, repetă munții. Și femeile torc, torc grăbite, de o mie de ani torc grăbite",
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Școlile, comitetele sindicatului, organizațiile obștești și sportive, că pune la dispoziție: VASE DE 
călători pentru

amenajate pentru curse de scurtă sau lungă durată. Informații și contractări din timp se adresează la D.R.N.C. Giurgiu Port Telefon 15.13 sau 10.58.
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Tratativele pentru dezarmare

de Ia GenevaGENEVA 12 (Agerpres). - TASS transmite : La 12 iunie 
a avut loc cea de-a 54-a ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.Reprezentantul Cehoslovaciei a analizat masurile prevăzute în etapa a III-a a dezarmării. Comparînd prevederile corespunzătoare ale proiectelor de documente sovietic și american, el a scos în evidență lipsurile esențiale ale propunerilor S.U.A., care în mod practic se bazează pe concepția permanentizării armei nucleare. Reprezentantul R. S. Cehoslovace și-a exprimat speranța că în timpul întreruperii delegațiile țărilor occidentale își vor revizui punctul de vedere și se vor situa, în sfîrșit, pe o poziție tare să permită Conferinței pentru dezarmare să obțină rezultate pozitive.Declarația delegatului Angliei a fost consacrată în întregime cum s-a nismului cii și O.N.U.“. cerut în

problemelor creării, exprimat eu.-, „meca- de menținere a pă- forțelor păcii ale Delegatul englez a special studierea de-
„0 cale de colaborare

pașnică"
LONDRA 12 (Agerpres). — 

Ideea convocării unei confe
rințe internaționale în proble
mele comerțului formulată de 
Uniunea Sovietică 
fie studiată, scrie 
glez „Guardian".

Referindu-se la . .
prezentată de N. S. Hrușciov 
de a se convoca o conferință 
internațională in problemele 
comerțului pentru a „discuta 
problema creării unei organi
zații comerciale internaționale, 
care să cuprindă toate regiu
nile țările lumii fără nici 
un fel de discriminare", zia
rul scrie : „Occidentul nu tre. 
buie să respingă această pro
punere numai din conside
rente politice. Nici un fel de 
tratative ?i nici măcar un a- 
cord între statele occidentale înseji, cu privire la regle
mentarea comerțului, nu pot 
fi încununate 
succes dacă 
vor participa 
tică ?i aliații

Această idee „poate consti
tui o cale de colaborare paș
nică", subliniază „Guardian".

merită să 
ziarul en-

propunerea

de 
la aceasta nu 

Uniunea Sovie- 
săi“.

intr-adevăr

taliată a întregii probleme de creare a forțelor internaționale ale O.N.U., inclusiv a organizării comandamentului lor, înzestrării, dizlocării etc. adică a încercat din nou să abată Comitetul de la rezol - politice în- cLscutareavarea problemekr drepttodu-1 spre detaliilor tehnice. I

NU! experiențelor nucleare
ale S. U. A.

ROMA 12 (Agerpres). — -Pă
cii — da, războiului — nu 7", 
sub această lozincă a avat loc 
la Forli (Italia) un non -marș 
al păcif* la care in ciuda ploii 
torențiale au participat ci te va 
mii de oameni. Marșul »-a în
cheiat cu un miting de masa ai 
cărui participant au cerut în
cetarea experiențelor nucleare 
americane și înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

în regiunea Gavorrano (pro
vincia Grosseto) a avut loc, de 
asemenea, o demonstrație de 
masă antimilitaristă. Participan
ții la demonstrație au parcurs 
un drum de peste 6 kilometri 
purtînd pancarte cu lozinci prin 
care condamnă politica de înar
mări atomice sprijinită de 
S.U.A.

Din Verona se anunță crearea 
în acest oraș a Uniunii generale 
pentru pace. Noua organizație a 
cerut lichidarea bazei de rache
te. americane din apropierea o- 
rașului și a condamnat în mod 
hotărit experiențele nucleare e- 
fectuate de Statele Unite ale A- 
mericii.

LOX'DRA 12 (Agerpres . — 
Agențule de presă relatează 
că Bernard Loveai, âxreczo- 
rul Observazomlui raâsoaszro- 
nomie „JodreU c publicat in pcpmile rierahri 
„Observer" un anscol referi
tor la gravele consecințe le
gate de experiențele nucleare 
americane ia Cosmos. Auto
rul articolului se pronunță ca
tegoric împotriva Jnfurzursni 
americanilor care consideră 
că este un drept de al lor de 
a efectua in mod usălaxeral o 
asemenea explozie, in pofida 
rezoluțiilor organizațiilor ști
ințifice internaționale-.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). - Le 
Varșovia a avu- loc cea ce-a 
pa‘ra conferință europeană în 
problemele coaborăni ccgamza- 
ț. îor studente^:, convocată c n 
■nifiahva Un rum i student: or poo- 
neri ș. Unknî narionaie a sh> 
dențiKX din Franța. La confenn-ă 
au parr coat oe egaț. de studenri 
cin 17 șă-. omtre care ș» R. P. 
Rcennă, txeojm și recrexent «rți 
* ILLS.

Py'ccer.-- la consennșă au a- 
doptai un camuntcat corrvi «n 
care sW ar- nrre sardrvie orga-

Recunoașteri■Byirelal scăzut al morav*- 
\ rilor in piesele. specta

colele de estradă și fil
mele televizate, insuflă tinere
tului nostru ide ea ci cruzimea, 
sadismul și desfriul sin: nor
me firești ale mețu". Acest 
nou avertisment cu privire la 
influența putredă a societății

După formarea guvernului
de coaliție din Laos

12 (Agerpres). — 
Statul major

TOKIO
TASS transmite : Statul major 
pentru apărarea împotriva radio- 
activităfîi, creat pe lîngă Cabine
tul de Miniștri al Japoniei, a 
cerut Ministerului Afacerilor Exter
ne al Japoniei să protesteze din 
nou împotriva exploziilor nucleare 
americane la mare altitudine.

Sfatul major a adresat acest 
mesaj Ministerului Afacerilor 
Externe după ce a studiat scri
soarea Departamentului de Stat 
al S.U.A, adresată guvernului ja- 

să justifice 
americane în 
Pacific. Statul 
neîntemeiate 

în scrisoarea

ponez, care caută 
exploziile nucleare 
regiunea Oceanului 
major consideră 
motivele expuse 
Departamentului de Stat. Subli
niind că exploziile nucleare a- 
mericane reprezintă o gravă pri
mejdie pentru populafia Japo
niei și a altor fări din zona Pa
cificului, statul major cere anula-

KHAN-HAI (Laos) 12 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că la 12 iunie, in prezența corpului diplomatic, a membrilor Comisiei internaționale de supraveghere și control din Laos și a reprezentanților presei, cei trei prinți laoțieni au semnat la Khan-Hai. în Valea Ulcioare- lor, acordul comun cu privire la formarea guvernului provizoriu de coaliție al Laosului, în frunte cu prințul Suvanna Fumma. în acord se subliniază faptul că in activitatea aa guvernul se va că lauri după principiile înscrise in cc-nani- catul de la Zurich. Toate hotărârile. guvernului in princi- palele probleme de politică internă și externă, precum și in problemele militare vor fi a- doptate cu consimțămîntul unanim al celor trei părți.După cum a declarat prințul Suvanna Fumma prima

măsură a noului guvern va fi crearea unei delegații unice a La os ului in vederea semnăr.î hotăririlor Conferinței de la Geneva pentru Laos.

IN LUPTA PENTRU
APĂRAREA PĂCII

epocă epoca socia- comu-

nizajiilor studențești naționale în 
stabilirea contactelor între Est și 
Vest și sa subliniază necesitatea 
dezarmării generale și totale.

In comunicat se constată cu 
satisfacție că delegațiile tineretu
lui din cele două părți ale Ger
maniei s-au întîlnit pentru prima 
oară la aceeași masă.

Participanții la conferință au 
propus convocarea unei confe
rințe studențești mondiale a 
sei rotunde pentru discutarea 
lor de restabilire a unității 
cării studențești.

me- 
căi- 
miș-

semnificative pe-capitaliste asupra tinerei 
nerații a fost dat de J. Woots, 
președintele Asociației națio
nale a directorilor de școli din 
Anglia in cadrul Confe
rinței Asociației. Referindu-se 
la problemele creșterii crimi
nalității infantile, Chandler, 
unul din delegații la confe
rință, a spus: „Cum putem a- 
cuza actualul tineret, cînd lu
mea înconjurătoare este plină 
de oameni al căror țel suprem 
este să ciștige ât mai mulți 
bani, de oameni care vor să 
dea cit mai puțin și să obțină 
cit mai mult? In această lume 
unde munca cinstită, sinceri
tatea și mindria muncii sint 
disprețuite se consideră că 
singurul scop demn de urmă
rit este acela de a face bani".

Sesiunea Conferinței
0. I. M.

GENEVA 12 (Agerpres). 
TASS transmite : Participanții 
sesiunea generală a Conferii

1961. 
la

Vfk-

Succese ale forțelor de stingă in alegerile
municipale din Italia

În una din sălile noului palat 
al pionierilor și școlarilor din 

Moscova. 30 DE ANI
Vacanța elevilor

sovietici
MOSCOVA. — După cum scrie 

ziarul „Komsomolskaia Pravda”, 
anul acesta majoritatea covârși
toare a elevilor și școlarilor din 
U.R.S.S. își vor petrece vacanța 
de vară în diferite tabere de 
copii, case de odihnă și sanato* 
riale situate în cele mai pitorești 
regiuni ale Uniunii Sovietice.

Numai sindicatele vor trimite 
vara aceasta în taberele lor de 
pionieri aflate în afara orașelor 
peste 4 milioane de copii. Pen
tru întreținerea copiilor în ta
bere de pionieri ale sindicatelor 
vor fi cheltuite 150 de 
de ruble.

Elevii mai mari vor 
tabere comsomoliste și 
ret, precum și în diferite tabere 
turistice și sportive.

Sute de mii de copii își vor 
petrece vacanța de vară călăto
rind prin țară.

Pentru copiii care dintr-un 
motiv sau altul vor rămîne în 
timpul vacanței de vară Ia oraș, 
au fost organizate tabere de 
pionieri urbane. Ei se vor folosi 
în mod gratuit de stadioane, 
bazine de înot, baze și terenuri 
sportive.

milioane

pleea în 
de tine*

■
 veam impresia că printre cei 6 000 ie oameni care se
latul din Kremlin la Comsomolului nu om mai vesel, mai omniprezent și mai mare amator de cinice dec it Alexei Ivanovich In pauze, in jurul lui se strin- geau totdeauna zeci de tineri. 11 întrebau cu ce prilej a fost distins eu steluța de aur de Erou al Muncii Socialiste care ii strălucea pe reverul hainei, cu ce se ocupă acum- Cineva l-a întrebat.— Alexei Ivanovid, dar cițl ani ai dumneata ?- La 12 iunie împlinesc 30.Și eu toate eă părul alb îndemna să-i mai adăugăm încă vreo 36 de ani în plus la cei mărturisiți, toți l-au aplaudat. Nu, nu era o ascundere de virată ci o manifestare a tinereții, a tinereții inimii și idealurilor. Alexei Ivanovid, oaspete de onoare al Congresului Comsomolului a fost unul dintre primii oomsomoliști sosiți Ia 12 iunie 1932 în taigaua de pe malurile Amurului, acolo unde era folosit modul viitor de conjugare a verbelor -

in acel înde primă- 1962, in pa- Congreselor Congresul există un

„Aici va fi piața centrală a orașului" ; „Pe aici vor trece bulevardele- ; ,>Aici se va înălța școala".Doar despre „Strada Comsomolului’ se vorbea la present :— Aid e strada noastră.Se vorbea la prezent pentru că după ee aa fost tăia#
(•respondent spec nit

tin 1«se«it
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răim într-o măreață, triumfului lismului și nismului pe scară mondială.In zilele noastre, cînd forțele socialismului și păcii sînt net superioare forțelor imperialismului și războiului, cînd sistemul socialist mondial se transformă în factorul hotărîtor al vieții internaționale, a devenit posibilă preîntîmpinarea unei conflagrații mondiale și chiar excluderea războiului mondial din viața societății încă înaintea victoriei socialismului pe întregul glob pămîntesc.întărirea și creșterea puterii sistemului mondial socialist au deschis posibilitatea reală de a se obține victoria principiului leninist al coexistenței pașnice.Coexistența pașnică între țări cu sisteme sociale deosebite presupune: renunțarea la război ca mijloc de rezolvare a problemelor litigioase dintre state, soluționarea acestor probleme pe calea tratativelor ; egalitatea în drepturi, înțelegerea și încrederea mutuală între state, luarea în considerație a intereselor reciproce ; neamestec în treburile interne, recunoașterea dreptului fiecărui popor de a rezolva în mod independent toate problemele țării sale; respectarea cu strictețe a suveranității teritoriale a tuturor țărilor; dezvoltarea colaborării rale pe pline și ciproc.Promovînd politica leninistă de coexistență pașnică, Uniunea Sovietică, țările lagărului socialist luptă cu perseverență împotriva uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, pentru menținerea păcii. Este știut că atîta timp cît există imperialism există și pericol de război. Imperialismul nu și-a schimbat natura agresivă. De pe vremea cînd încă nici nu se împrăștiase bine fumul exploziilor și incendiilor celui de-al doilea război mondial cercurile imperialiste uneltesc mereu declanșarea unui nou război mondial, A- ceste cercuri au pus nu o dată în primejdie pacea lumii. Dar uneltirile lor criminale au eșuat. Există o voință și o forță uriașă de care imperialismul e nevoit să țină seamă. Aceasta este forța invincibilă a lagărului socialismului, forța țărilor nesocialiste care se pronunță pentru coexistență pașnică, a proletariatului internațional, a maselor populare din toate țările, a sutelor de milioane de partizani ai

economice și cultu- baza egalității de- a avantajului re-

pârii. actorul nutâxiwr ia lupta pentru menținerea și consolidarea păcii este sistemul mondial socialist, imensa și cres-rinda lui forță politică, eco- nomică și militară, unitatea și coetitmea țărilor socia-Forțele reacționare din S.UA, Anglia Și Franța con- tribuie la reînvierea militarisms-. și revanșismului în Germania occidentală, duc o politică de jandarmi coloniali, de înăbușire prin forța armelor a mișcării de eliberare națională, continuă și intensifică experiențele nucleare, mențin o psihoză a războiului pentra a justifica goana înarmărilor, mențin „războiul rece- și încordarea în relațiile in:emaționale. Toate a- cestea periclitează cauza pariu Tocmai de aceea lupta țărilor socialiste și a tuturor forțelor iubitoare de pace împotriva pregătirii unei noi agresiuni și a primejdiei de război constituie conținutul principal al politicii mondiale contemporane.Propunerile și lupta UJtS.S. și ale tuturor țărilor socialiste pentra dezarmare generală și tctală, propunerile pentra lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea tratatului de pace cu Germania și reglementarea problemei Berlinului și cele în legătură eu lichidarea definitivă a colonialismului, eforturile depuse de țările socialiste pentru dezvoltarea relațiilor constructive cu toate țările se bucură de aprecierea și sprijinul celor mai largi cercuri ale opiniei publice mondiale. lături de toate celelalte țări socialiste, Republica Populară Romînă își aduce contribuția activă la lupta pentru statornicirea unei păci trainice in lume, pentru excluderea războiului din viața societății, pentra izbăvirea omenirii. încă in epoca actuală, de coșmarul unui război racheto-nuclear.Conținutul politicii externe a patriei noastre este determinat de caracterul orînduirii de stat socialiste căreia îi sint proprii dragostea de pace, lupta pentra interesele vitale ale poporului Purtătorul de drapel și inițiatorul a- restei politiei, care exprimă interesele fuMame-n ta le ale poporului romîn antrenat într-o vastă operă constructivă, este Partidul Muncitoresc Ro- tnîn. Partidul pornește de la faptul că sarcina principală aREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața «Scînteii**, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic .Casa Scinteii*

politicii externe a R.P.R. este de a apăra neclintit interesele naționale, suveranitatea și independența patriei, de a asigura condiții internaționale cit mai favorabile construcției noastre socialiste, de a contribui în permanență, în spiritul coexistenței pașnice, la consolidarea păcii în întreaga lume.Piatra unghiulară a politicii externe a R.P.R. o constituie prietenia și alianța indestructibilă cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste frățești, întărirea măreței comunități a sistemului socialist mondial. Unitatea lagărului socialist este chezășia succeselor în construirea socialismului în țările socialiste, factor hotărîtor al menținerii și întăririi păcii în lume.R. P. Romînă, militează neobosit pentru dezvoltarea
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relațiilor sale de prietenie și colaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. R.P.R. întreține actualmente relații diplomatice cu peste 50 de țări. In spiritul a- cestei politici, în spiritul principiului coexistenței pașnice, guvernul romîn dă o deosebită atenție relațiilor cu țările vecine. Propunîndu-și să aducă o contribuție cît mai însemnată la însănătoșirea situației în Balcani, statul nostru socialist acționează atît în scopul dezvoltării relațiilor sale bilaterale cu Grecia și Turcia cît și în scopul asigurării unei colaborări interbal- canice multilaterale, al transformării acestei regiuni a lumii într-o zonă a păcii, lipsită de arme atomice și de rachete, precum și de baze militare străine. Guvernul R.P.R. a formulat cunoscutele propuneri cu privire la transformarea regiunii Balcanilor și a Adriaticii într-o zonă a relațiilor de bună vecinătate și a făcut la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. propunerea cu privire la „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate dintre state europene aparținînd unor sisteme soeial-politice diferite". Aceste propuneri continuă să-și păstreze întreaga lor actualitate, trezind un puternic ecou în rîndurile o- piniei publice din țările bal- cano-adriatice și din alte țări.Poporul nostru care a cunoscut din amara experiehță a trecutului ce înseamnă jaful și asuprirea imperialistă și care și-a cîștigat prin grele jertfe independența națională, manifestă o caldă simpatie și solidaritate față de lupta popoarelor pentru eliberarea de sub jugul colonial. Țara noastră se manifestă ca prietenă consecventă a popoarelor A- siei, Africii și Americii ne care rirea sau pendenței luptă pentru consolidarea lor naționale.
Lati- cuce- inde-

parte din țărilor so- și acor- cea mai
ăcînd familia cialiste dînd mare atenție dezvoltării relațiilor bazate pe colaborarea frățească cu aceste țări, R. P. Romînă se pronunță totodată pentru intensificarea schimburilor economice reciproc avantajoase cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială considerînd că lărgirea legăturilor comerciale contribuie la consolidarea păcii și apropierea între popoare. in prezent țara noastră întreține relații economice cu peste 80 de țări.Politica activă de colaborare economică internațională pașnică a R.P.R. și-a găsit o expresie concretă în lărgirea schimburilor comerciale cu țările capitaliste, atît cu cele dezvoltate cît și cu cele mai puțin dezvoltate. Schimburile comerciale cu aceste țări au fost în 1960 de 3,2 ori mai mari decît în 1953. Desigur că pentru lărgirea relațiilor comerciale între țările socialiste și țările capitaliste, este necesară înfrîngerea rezistenței a- depților „războiului rece", a acelor cercuri monopoliste din Occident, ca, de pildă, blocul monopolist agresiv al Pieței comune, care încearcă să mențină barierele artificiale în calea comerțului internațional.In realizarea politicii sale externe de coexistență pașnică, statul nostru aicordă importanță lărgirii schimburilor cultural-artistice, științifice, care contribuie la apropierea între popoare. Actualmente, numărul țărilor cu care întreținem schimburi culturale trece de 80.

pașnice,
mpreună cu celelalte țări socialiste, R. P. Romînă luptă cu perseverență pentru statornicirea principiului coexistențeipentru rezolvarea pașnică a problemelor litigioase. Considerînd înfăptuirea dezarmării generale și totale ca problemă cheie a apărării păcii, țara noastră sprijină cu hotărîre proiectul de tratat prezentat la Conferința de la Geneva de UJLSS. — pro-

gram realist și eficace, care prevede măsuri precise și a- totcuprinzătoare de dezarmare, cu aplicarea, etapă cu etapă, a unui riguros control internațional. In cadrul Comitetului celor 18 state de la Geneva, delegația țării noastre a depus și depune o activitate intensă pentru a contribui la realizarea unui acord în problema dezarmării. Republica noastră Populară condamnă cu tărie reluarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare în atmosferă — act profund contrar intereselor păcii.Depunînd — împreună cu celelalte țări socialiste — toate eforturile pentru înfăptuirea dezarmării generale ți totale, țara noastră se pronunță totodată și în sprijinul măsurilor cu caracter parțial care ar contribui la înseninarea relațiilor internaționale : asumarea obligației de a nu se transmite altor țări arme nucleare, crearea de zone denuclearizate, încheierea u- nor tratate de neagresiune între pactul N.A.T.O. și Organizația Tratatului de la Varșovia, retragerea de către toate statele a trupelor aflate pe teritorii străine, interzicerea propagandei de război.Țara noastră, care a cunoscut de două ori într-un sfert de secol ororile ocupației mi- litariștilor germani, militează — împreună cu toate țările socialiste — pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, pentru preîntîmpinarea unor noi aventuri ale militarismului german revanșard. în această problemă poziția R.P.R. ca și a celorlalte țări socialiste, este bine cunoscută: trebuie încheiat Tratatul de pace german, asigurîndu-se pe aceas. tă bază transformarea Berlinului occidental dintr-un factor de încordare și o sursă de primejdii pentru pace, într-un oraș liber, demilitarizat;Militînd constant pentru pace și rezolvarea pașnică a problemelor internaționale, poporul nostru păstrează mereu trează vigilența față de uneltirile cercurilor imperialiste^ agresive, manifestînd o neslăbită preocupare pentru întărirea capacității de apăra- re a patriei.ăspunzînd intereselor fundamentale ale poporului romîn ca și ale tuturor popoarelor dornice de pace și progres,politica externă promovată de țara noastră, umăr la umăr cu celelalte țări surori ale lagărului socialist, contribuie la creșterea continuă a prestigiului internațional al Republicii Populare Romîne.Prestigiul tot mai mare al țării noastre se vădește și în faptul că R. P. Romînă, țară socialistă iubitoare de pace, a fost invitată la mai multe conferințe internaționale cu participare restrînsă pentru discutarea unor probleme deosebit de importante ale situației mondiale. Reprezentanți ai Romîniei au fost aleși în conducerea unor organizații și conferințe internaționale, printre care Agenția pentru energia atomică, Organizația Internațională a Muncii, U.N.E.S.C.O., Comisia economică a O.N.U. pentru Europa etc. Țara noastră este în prezent membră nepermanentă a Consiliului de Securitate.Așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej : „în calitate de membru al comunității frățești a statelor socialiste, țara noastră va urma și pe viitor, neabătut, aceeași politică de apărare a păcii și, în strînsă unire cu toate forțele mondiale ale păcii, va milita pentru zădărnicirea u- neltirilor agresive imperialiste, sprijinind orice inițiativă constructivă și sporindu-și propria contribuție la rezolvarea pașnică a problemelor litigioase"., împreună cu întregul popor, a patriei cu hotărîre leninistă a nostru,
tînăra generație noastre sprijină politica externă partidului, a statului _______ ,politică în care vede expresia intereselor sale vitale.Antrenat într-o vastă operă de construcție pașnică, educat de partid în spiritul internaționalismului proletar, în spiritul ideilor păcii și prieteniei între popoare, tineretul țării noastre își aduce contribuția activă la unirea tinerei generații a lumii în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii, pentru triumful principiului coexistenței pașnice. Ne mîndrim cu faptul că țara noastră a inițiat cunoscuta rezoluție cu privire la promovarea ideilor păcii în rîndu- rile tinerei generații a lumii, rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U., acțiune care s-a bucurat și se bucură de un puternic răsunet mondial.Conștienți de răspunderea ce le revine ca tineri cetățeni ai unui stat socialist care pășește în primele rînduri ale forțelor păcii, tinerii din țara noastră întăresc mereu prietenia și colaborarea cu tineretul iubitor de pace de pretutindeni. Tînăra noastră generație va contribui la succesul celui de-al VUI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Helsinki - grandioasă manifestare menită să ducă la întărirea prieteniei, la dezvoltarea colaborării tineretului lumii în lupta pentru pace.
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