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Să intensificăm ritmul
Proletari din toate țările, uniți-vă!

lucrărilor agricole !
'MUREȘ (de Ia corespondentul nos-• TG.

tru).
Anul acesta, gospodăriile colective din ra

ionul Tg. Mureș vor însămînța cu porumb 
peste 15 000 ha. In multe unități, atît terenul 
cît și sămînța sînt pregătite. Consiliul agricol 
raional și conducerile S.M.T. din Tg. Mureș și 
Miercurea Niraj au organizat un instructaj cu 
toți mecanizatorii privind folosirea mașinilor 
de semănat 2 S.P.C. 2. Un asemenea instructaj 
s-a ținut și cu președinții și inginerii ~ din 
G.A.C. In gospodăriile colective din Acățari, 
Berghia, Chendul Mare, Ernei și multe altele, 
terenul este complet pregătit pentru însămîn- 
țarea porumbului pentru boabe. Importante su- 
praiețe de teren au fost îngrășate cu gunoi de 
grajd. In majoritatea gospodăriilor s-a asigu
rat și sămînța corespunzătoare. La G.A.C. Acă
țari, de pildă, întreaga suprafață de 157 ha de 
porumb va fi însămînțată cu porumb dublu hi
brid din generația I. ,

In unele gospodării colective însă ca, de 
pildă, Magherani, Bezid, Voiniceai pregătirile 
pentru însămînțările de primăvară au rămas 
mult în urmă. La Bezid, de exemplu, unde nu
mai cu porumb vor fi însămînțate peste 500 de

ha, au fost pregătite pentru Insămințări pînă 
la 3 aprilie doar 106 ha. Ținînd seama că mul
te terenuri sînt în pantă, vor trebui mobilizate 
pentru executarea arăturilor toate atelajele 
proprii ale gospodăriei. Consiliul agricol 
raional, conducerile gospodăriilor colective 
vor trebui să ia măsuri pentru a se executa în 
paralel atît însămînțările din epoca întîi, cit 
și pregătirile pentru semănatul porumbului.

• Unitățile agricole socialiste continuă, pa
ralel cu ultimele pregătiri pentru însămîn- 
țarea porumbului, lucrările în vederea extin
derii culturilor intercalate de fasole și do- 
vleci pe suprafețe cît mai mari. Gospodăriile 
colective din Dobrogea au prevăzut să se
mene intercalat fasole și dovleci, în aproape 
toate culturile de porumb. Terenurile au fost 
arate și fertilizate din toamnă, iar unitățile 
au asigurat din producție proprie sămînța de 
fasole necesară din soiuri productive.

Anul acesta, culturile intercalate se extind 
în majoritatea regiunilor. Cu fasole printre 
porumb, bunăoară, se vor cultiva 1 250 000 de 
hectare.

Cărbune 
peste plan

. Din abatajele minelor de 
cărbuni din întreaga țară au 
fost scoase la suprafață în pri
mul trimestru din acest an 
peste 22 000 tone mai mulți 
cărbuni decît prevedea planul. 
Numai cu cărbunele extras în 
plus de minerii din Valea Jiu
lui se pot încărca 23 garnituri 
de tren, de cîte 50 vagoane fie
care.

în fruntea întrecerii socia
liste desfășurate în această pe
rioadă se situează minerii Văii 
Jiului și cei ai trusturilor 
Muntenia, Argeș și Ardealul.

(Agerpres)

(Agerpres)
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Fier vechi — 
oțelăriilor

Din Suceava pleacă zilnic 
spre oțelăriile Hunedoarei cîte 
două vagoane de fier vechi. în 
primul trimestru al 
din această regiune au 
expediate spre oțelării 
2 (100 de tone fontă și 
vechi. Cele mai mari < 
tăți de fier vechi au fot pre
date de S.M.T., întreprinderile 

și întreprinderea 
Dornei. Un a- 

la colectarea 
I-au adus tine-

anului, 
i fost 

circa 
i fier 
canti-

forestiere 
minieră Vatra 
port însemnat 
fierului vechi 
rii din orașele Suceava și Bo
toșani și raioanele Vatra Dor
itei și Rădăuți.

(Agerpres)

tineretului
Muncitor
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șantier de concediu
mult, pe a-
colectivului

și pe a- 
pasiune

Miercuri 10 aprilie 1963
Le recunoașteți ? Sînt con- ) 
strucțiile noi pe Bulevardul l 
Ilie Pintilie' din Capitală, j
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aria Webăr, filatoare. A absolvit Școala profesio
nală și a fost repartizată să lucreze Într-una dirt 
secțiile de filatură ale întreprinderii textile din 
Mediaș. După ce a absolvit și cursurile de ridi
care a calificării, tînăr a filatoare (de curînd a îm
plinit 18 ani), își continuă munca la un nivel ca
litativ superior. O vedeți, îi luminează bucuria

pe chip, surîde și parcă singură se miră : eu, care stăpînesc 
toate mașinile astea, firele care se răsucesc luminoase, eu le 
învăț să alerge mai repede, să sporească rostul pe suveici ? 

Da, ea ! Tovarășele sale de muncă tocmai de aceea o apre
ciază : lucrează abia de un an și ceva în întreprindere și, în 
tot acest timp, Maria Webăr și-a ridicat necontenit calificarea, 
dlnd numai fire de calitate și, pe fiecare lună, depășind ci
frele de plan cu 12-14 la sută. Sînt succese ale muncii pe care 
și le dorește, de fapt, oricare tînăr muncilor și, mai ales, la 
vîrsta de 18 ani.

In fotografie: Maria Webăr la locul ei de muncă.

Foto : O. PLECAN
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Curs de perfecționare 
pentru cadrele 

didactice ajutătoare
Noua farniacopee

romîneasca

ț In secția de sculptură a Șco- 

f Iii medii de artă din Craio- 

f va. Măiestria acestei arte se 

f însușește prin nenumărate 

'ț exerciții practice conduse

cu competență de profesori. Ț

u de 
dresa 
secției de lăcătu- 
șerie a Fabricii de 
mașini electrice 
de la U.C.M. Re
șița a sosit o scri

soare. Cuvintele emoționante, 
pline de căldură, ne-au readus 
în față chipul aevea al celor 
doi prieteni de-ai noștri, to
varăși de muncă; plecați pe 
unul din marile șantiere in
dustriale ale Moldovei să in
staleze cîteva agregate moder
ne; realizate în fabrica noas
tră. Ei scriu: „Ne e dor de voi 
și vă îmbrățișăm pe toți. Mai
strului Cornel Popa îi strîn- 
gem mîna și-i spunem că și 
aici muncim cu vrednicie, așa 
cum ne-a învățat. Instalăm a- 
gregatele și ne gîndim: ele 
sînt o părticică din uzina 
noastră, prin ele vă simțim a- 
proape și parcă vă vedem pe 
fiecare lîngă mașină, cum dați 
viață altor și altor agregate...”. 

Scrisoarea a trecut din mină 
în mină, de la un schimb la 
altul, iar maistrul Popa a ci
tit-o de cîteva ori și i se lumi- 

Ina privirea și murmura; „Bă
ieții !...”. Era mîndrie și mul
țumire în glasul lui. Si pentru 

| noi la fel. Marin Frențiu și

I
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I
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Vasile Enea, căci ei ne-au 
scris, sînt bine cunoscuți în 
fabrică. Chipurile lor stau la 
panoul de onoare al fruntașilor 
în producție; la panou și în 
amintirea noastră, căci fiecare 
din noi, cei mai proaspeți 
muncitori veniți în fabrică, 
ne-am bucurat 
ori de cîte ori

Sînt tineri,le.

de sprijinul lor 
am avut nevo- 
chiar foarte ti

neri. în meserie însă sînt pri- 
cepuți și deosebit de îndemâ
natici. Au terminat împreună 
școala profesională, iar mai a- 
poi, la seral, au absolvit și 
școala medie. S-au înscris la 
cursurile de ridicare a califi-

veni în sprijinul 
calificării cadrelor 

didactice ajutătoare, secția de 
învățămînt a Sfatului popular 
orășenesc Craiova, în colabo
rare cu Comitetul orășenesc 
U.T.M. Craiova au inițiat un 
curs de perfecționare a celor 
peste 50 de pedagogi și educa
tori din școlile medii și profe
sionale din oraș. El a funcțio
nat de-a lungul perioadei 
vacanței de primăvară a ele
vilor.

Cunoscîndu-se aportul pre
țios pe care-l aduc pedagogii 
și educatorii în procesul de e- 
ducare comunistă a tinerei ge. 
nerații, cursul a cuprins prele
geri și seminarii pe teme ca : 
„Metodele și principiile edu
cației în spiritul moralei co
muniste“, „Educarea elevilor 
în spiritul disciplinei conști
ente“, „Formarea colectivului 
de elevi”, „Colaborarea peda
gogului cu organizația U.T.M. 
și cu familia“, „îndrumări me
todice privind organizarea u- 
nei discuții etice și conducerea 
orelor de studiu individual“

Pentru a 
ridicării

în curînd va a- 
pare noua farmaco
pee 
Sînt o 
de la 
primei 
care a 
prepararea și difu
zarea medicamente
lor în Romînia. în- 
cadrîndu-se printre 
reformele din vre
mea domnitorului 
Al. I. Cuza, prima 
farmacopee din țara 
noastră a 
însemnată 
într-un 
în care 
empirice și diverse
le preparate ne
științifice mai erau

romînească. 
sută de ani 
oficializarea 
farmacopei 

reglementat

marcat o 
etapă 

domeniu 
leacurile

încă larg folosite. 
De-a lungul anilor 
farmacopeea ro- 
mînă a apărut în e- 
diții succesive. La 
elaborarea actualei 
ediții — cea 
8-a — și-au 
contribuția 
200 de specialiști 
din institutele de 
cercetări farmaceu
tice, din facultăți și 
industria de specia
litate. Ea va oglindi 
nivelul ridicat al 
științelor farmaceu
tice și medicale, 
precum și dezvolta
rea producției de 
medicamente din

de-a 
adus 
peste

țara noastră. ' 
farmacopee va 
semna 
industriei 
farmaceutice 
xistentă în trecut 
— care produce în 
prezent aproape 
2 000 de medica
mente. Anul acesta 
gama lor se va îm
bunătăți cu 60 de 
medicamente noi. 
Realizarea nume
roaselor sortimente 
se face după rețete 
de fabricație valo
roase în întreprin
deri moderne.

Noua 
. con- 

realizările 
noastre 

ine-

(Agerpres)

pas cu cerințele 
producției

și altele.
Lecțiile au fost ținute de di

rectori de școli, de profesori a 
căror experiență este bine cu
noscută și de activiști ai co
mitetului orășenesc U.T.M.

V. GORNEANU 
student

Modele noi 
de bibelouri

La secția bijuterie a între
prinderii Electrometal din Cluj 
au fost introduse în producție 
peste 80 de noi modele de bi
belouri și 200 de modele de 
broșe, brelocuri, medalioane, 
lăntișoare etc. Ele vor îmbogăți 
gama acestui gen de obiecte și 
vor fi puse la dispoziția oa
menilor muncii prin unitățile 
comerțului de stat în trimes
trul al II-lea al anului.

(Agerpres)

cării și le-au absolvit 
cestea. Au învățat cu 
și s-au format astfel ca mun
citori cu înaltă pregătire pro
fesională, buni specialiști. Sub 
îndrumarea maistrului Cornel 
Popa, ei doi au aplicat cele 
dintîi desene tehnice ale an- 
samblării și montării primelor 
agregate fabricate în uzină. Și 
se ocupau totodată și de în
drumarea și pregătirea profe
sională a celor care, absolvind 
școala profesională, erau re
partizați să lucreze în secția 
noastră. Maistrul zicea: „Fren
țiu, ajută-l pe Ion Gheju să 
verifice •puterea și rezistența 
motoarelor electrice”. Sau: 
„Enea, veci tu și-i mai expli
că în pauză lui Ironim Gulea, 
cum să aplice corect datele de
senului tehnic, să meargă 
treaba mai repede”. Marin 
Frențiu și Vasile Enea treceau 
în pauză lingă mașinile celor
lalți și le explicau. Iar după 
orele de lucru întîrziau încă 
în secție, cu desenul tehnic în 
față. Alteori, la biblioteca u- 
zinei, consultau cărțile tehnice 
de specialitate.

Scrisoarea pe care toți am 
citit-o continua: „Să ne scrieți 
dacă a mai venit cineva nou 
în secție și cum lucrează. Iar 
în întrecerea socialistă, cum 
stați ? Parcă. vedem, cînd 
ne-om întoarce în secție o să 
vă aflăm cîștigători ai între
cerii, nu-i așa ? Deocamdată, 
noi mai întîrziem aici, fiindcă 
mai avem de lucru. Cu cali
tatea stăm bine, să știți...“.

„Cu calitatea stau bine”. 
Nici nu se putea altfel, noi îi 
cunoaștem. Era prin luna ia
nuarie a acestui an și munci
torii secției noastre se între
bau : cine va pleca să insta
leze agregatele ? Sigur, nu va 
fi ușor, acolo pe șantier se 
cere să lucrezi continuu, pe 
vînt, pe ninsoare; să-ți asumi 
răspunderea executării urgen-

P. DUMITRU 
lăcătuș la U.C.M.R.

în pag. a lll-a)

ucuria că va petrece 
cîteva zile printre 
ai săi îi dădea o 
mare satisfacție. Cît 
se vor bucura părin
ții, precum și fata 
care-l așteaptă și ca- 
re-i scrie în fiecare

I
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săptămînă 1 Vlad Ion, tînărul aflat 
în timpul îndeplinirii stagiului mi
litar, primise cîteva zile de permi
sie și iată-1 în drum spre casă. Mai 
erau cîteva minute pînă la sosirea 
acceleratului. Trebuia să-l prindă. 
Era seară și pînă dimineața nu mai 
era altul.

Autobuzul, care urma să-l. ducă 
spre gară porni. Trecuse o sta
ție, a doua... Dar pe la mijlocul 
drumului mașina își încetini viteza 
și apoj se opri. Șoferul nu se sim
țea bine.

— Vă rog să mă lăsați să con
duc eu, le-a cerut permisiunea 
Vlad, celor din autobuz. Sînt șofer 
calificat. Am învățat meseria în 
armată.

Și iată-1 Ia volan. Se pierduse 
timp, dar va încerca să-I recupe
reze. Autobuzul mergea repede. 
Au sosit la gară.

— Cine ne va duce mai depar
te ? întrebă cineva.

întrebarea asta nu și-o pusese 
nici el.

— Cum, nu coboară toată lumea 
aici ? s-a mirat.

Nu. Acolo coborau puțini. Majo
ritatea erau muncitori la o fabrică 
din apropiere și trebuiau să ajun
gă la timp la lucru.

...Trenul intră în gară cu mare 
viteză, chiar în momentul în care 
mașina ajunse în stație. Vreo doi- 
trei călători au coborît în fugă și 
au alergat spre peron. Majoritatea 
însă au rămas. Din nou îl priveau 
pe Vlad întrebători. Știau că el 
nu este obligat să renunțe la tren, " 
din privirile lor însă se înțelegea 
că ei au nevoie 
pentru a-și putea, 
deplini o datorie, 
locul de muncă.

Lui Vlad îi părea rău că nu va 
putea fi în ziua aceea acasă. Se 
trezi însă spunîndu-și : „Călătorii 
au chestiuni mai importante de re
zolvat, pe cînd eu...“

— Mai coboară cineva ? întrebă 
el deodată și porni mașina.

Apăsă pe accelerator. în oglin
da autobuzului văzu vagoanele 
trenului care tocmai ieșea din sta
ție...

r însă se înțelegea ■ 
de de ajutorul său ■ 
sa, la rîndul lor, îh- | 

.......... I
I
I
I
I

să fie la timp, la

GHEORGHE IOSIFONI 
corespondent

RIDICAREA CALIFICĂRII
Tinerii uzinei învață

■
 acă ai întreba pe orice tînăr care lu-
I crează la Uzina „Hidromecanica“ din 

Brașov, ce program are marți, îți va 
răspunde: „particip la cursul de ri-- 
dicarc a calificării\ sau „particip la 
cursul de specializare". ■ - • .

în fiecare marți are loc în uzină 
învățământul profesional.

La cursurile de ridicare a calificării participă a- 
proape 400 de strungari, frezori, lăcătuși, contro
lori tehnici de calitate, turnători, iar la cursurile 
de specializare, aproape 260 de muncitori.

Foarte mulți tineri, care în urmă cu un an sau 
doi, executau numai piese simple, ridieîndu-și cali
ficarea, au trecut acum la operații mai complicate ; 
mulți au făcut propuneri de inovații și raționali
zări prețioase. Majoritatea tinerilor uzinei au cerut 
să fie înscriși la aceste cursuri care sînt organizate 
pe meserii și grade de pregătire.

Profesorii sînt ingineri și tehnicieni ai uzinei, cu 
o bogată pregătire profesională și care au primit 
bucuroși să împărtășească tinerilor din experiența 
lor.

Lectorii acestor cursuri pun un accent deosebit 
pe demonstrațiile practice. într-una din zile, secția 
strungărie avea de executat niște piese de mare 
precizie. Ele trebuiau lucrate repede și bine. Cu 
cîteva zile înainte, strungarii învățaseră la curs

despre metodele de așchiere rapidă. Lectorul și-a 
adunat „elevii" și le-a arătat practic cum se ascute 
cuțitul pentru a rezista la viteză și avans mărit.

Participarea tinerilor la cursurile de ridicare a 
calificării profesionale este în atenția organizații
lor .U.T.M. din secțiile, uzinei. 'Tocmai datorită grijii 
cu care se ocupă organizația U.T.M. de această 
problemă, pe întreaga uzină frecvența este de peste 
90 la sută față de 60 la sută cît era anul trecut.

Organizațiile U.T.M. folosesc și diferitele con
cursuri „Cine știe meserie, ciștigă” pentru a sti
mula interesul tinerilor față de învățătură. Așa, de 
exemplu, s-a organizat un concurs între strungari 
și frezori. El a avut două etape. La prima etapă, 
pe secții, au participat toți cursanții, iar primii 
zece cîștigători au luat parte la etapa finală. Con
cursul a avut un rol important în îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale tinerilor muncitori, cu
noștințe care, aplicate în munca de fiecare zi, fac 
ca produsele uzinei să fie apreciate de schelele pe
troliere cărora le sînt livrate,

S. GHEORGHE inginer, D. PETRE 
controlor tehnic de calitate, C. ȘER- 

BAN rectificator 
din postul de corespondenți 

voluntari de la Uzina „Hidro
mecanica“-Brașov

CONSTRUCTORII 1ȘI ÎNSUȘESC TEHNICA NOUĂ
■ arcina trasată de

Congresul al III- 
lea al P.M.R. co
lectivelor de mun
că din construcții, 
nu se referă nu
mai la mărirea vo

lumului de construcții ci și Ia 
îmbunătățirea calității acesto
ra. Pentru a îndeplini acest 
principal obiectiv, acordăm o 
grijă deosebită ridicării califi
cării muncitorilor, perfecțio
nării cunoștințelor maiștrilor, 
inginerilor și tehnicienilor.

Pe șantier au venit tineri din 
întreaga regiune. Unii au o 
pregătire profesională cores
punzătoare, alții n-au avut 
contigență cu meseria de con
structor, deci trebuie să înve
țe. Pentru aceștia din urmă 
au fost organizate cursuri de 
calificare. De curînd ele au 
fost absolvite de 270 de tineri.

Una din cele mai mari satis
facții pe care a încercat-o co
lectivul nostru este că din 
rîndul noilor muncitori cinci 
au făcut propuneri de perfec
ționări tehnice care aduc eco
nomii anuale antecalculate în 
valoare de peste 200 000 lei.

Ori cît ai fi de bine pregătit, 
însă, trebuie să înveți conti
nuu. Introducerea metodelor 
moderne în construcții, nece
sitatea de a îmbunătății con
tinuu calitatea, de a gospodării 
cît mai bine materialele în 
vederea reducerii prețului de 
cost, toate acestea cer conti
nua perfecționare a calificării, 
în acest scop, comitetul U.T.M. 
în colaborare cu comitetul 
sindicatului și conducerea 
șantierului organizează nume
roase manifestări educative în 
cadrul clubului. Sînt invitați

ingineri, constructori cu expe
riență care vorbesc tinerilor 
despre problemele tehnice cele 
mai actuale legate de ramura 
construcțiilor. De curînd a 
fost organizat concursul „Cine 
știe meserie^ cîștigă” pe tema 
..Executarea corectă a zidării
lor și betoanelor”. Astfel de 
concursuri preconizăm să or
ganizăm la perioade mai scur
te, deoarece ele ajută la asi
milarea unor noi cunoștințe 
profesionale, într-o formă »- 
tractivă.

Numeroși tineri sînt cititori 
ai bibliotecii. în afară de bibli
oteca centrală înzestrată cu 
5 700 de cărți tehnice și bele
tristice; au fost amenajate 5 
biblioteci volante. Noutățile a- 
părute sînt de fiecare dată a- 
duse la cunoștința tinerilor, iar 
lectura la bibliotecă sau în că-

mine este îndeaproape îndru
mată de ingineri.

Ridicarea calificării este 
factorul esențial care a făcut 
ca multe brigăzi să obțină re
zultate sporite în realizarea 
sarcinilor de plan. Dintre a- 
cestea, brigăzile conduse de 
Iosif Wiland (zidari), Valentin 
Cașa (instalatori), Ioan Oros 
(zugravi) au obținut la lucră
rile executate calificative 
„bine” și „foarte bine”.

Pe baza experienței acumu
late, vom acorda în viitor o a- 
tenție și mai mare ridicării ca
lificării, convinși că între a- 
ceasta și realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan există o 
strînsă legătură.

Ing. ALEXANDRU SILAGHI 
șeful șantierului nr. 3, grupul 

nr. 1, Trustul regional 
de construcții Maramureș
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Pentru dezvoltarea patrimoniului pomicol'
————--------

a! țării noastre in aceste zile de primăvară

Cu trei ani mai devreme —,

Comuna
noastră —
o grădină

■
ilele primăverii se 
jac simțite din 
plin și în comuna 
noastră prin bo
gota. activitate ce 
se desfășoară aici. 
Zeci de colectiviști 
lucrează de zor in grădina de 
legume, alții transportă la 
cîmp ultimele cantități de gu
noi de grajd, alții sondează 
terenul pentru a vedea unde 

pot începe însămînțările, iar 
alții lucrează din plin la să
parea gropilor și plantarea po
milor. Peste tot, la fiecare din 
aceste munci, tineretul este 
prezent, contribuind din plin 
la urgentarea lucrărilor. Gos
podăria noastră are de plantat 
în acest an in masiv 20 de 
hectare cu pomi fructiferi, 
care se adaugă la cele 43 de 
hectare plantate în anii tre- 
cuți. Ne-am asigurat materia
lul săditor încă din anul tre
cut de la pepiniera raionului 
Galați și l-am păstrat stratifi
cat. Din acesta, s-au dat cîte 

-5 pomi fiecărei gospodării de 
colectivist pentru a continua 

,r; acțiunea de plantare în fie
care curte a unui mare număr 
de pomi fructiferi. In total, 
colectiviștilor li s-au reparti
zat în primăvara aceasta 3 000 
de pomi care au și fost plan
tați. în prezent se lucrează la 
săparea gropilor și la planta
rea pomilor în livada gospo
dăriei colective. La aceste lu
crări participă întreaga bri
gadă pomi-viticolă specializa
tă condusă de brigadierul Va- 
sile Munteanu cit și numeroși 
alți colectiviști.

Organizația noastră U.T.M. 
ți-a propus ca la lucrările de 
plantare a pomilor să mobili
zeze zilnic 50—60 de tineri 
(atîția sînt necesari) din care 
o parte pe atelaje la transpor
tul pomilor la locul de plan
tare, iar alții la săpatul gropi-

■
 ezvoltarea patrimoniului pomicol este o

acțiune de mare importanță economică 
la desfășurarea căreia tineretul poate a- 
duce o valoroasă contribuție. Planul de 
stat prevede să se planteze cu pomi fruc
tiferi în primăvara aceasta mari supra
fețe, îndeosebi pe terenurile improprii 

culturii cerealelor. Acum, în aceste zile, este mo
mentul optim pentru efectuarea lucrărilor și acea
sta cu atît mai mult cu cit, datorită precipitațiilor 
abundente care au căzut, pămîntul are mari rezer
ve de apă și se reduce mult din volumul de muncă 
necesar pentru udarea pomilor plantați.

Tot în această perioadă trebuie intensiiicate lu
crările de curățire a livezilor de crăci și cuiburi de 
omizi și continuate stropirile de primăvară împo
triva dăunătorilor.

Prin respectarea complexului de măsuri agroteh
nice recomandate de specialiștii din fiecare unitate 
agricolă socialistă vom contribui la înlăturarea e- 
iectelor gerului din iarna care a trecut, la asigu
rarea producției de fructe din acest an.

lor și la plantarea pomilor. 
Pămîntul fiind încă ud, gropile 
nu mai au nevoie de apă, 
lucru care face ca plantarea 
să se desfășoare într-un ritm 
mai rapid. Pînă, în prezent 
s-au săpat gropi pe o supra
față de 5 hectare, pe care a ți 
început plantarea pomilor. Ca 
și pînă acum, toată suprafața 
de livada va fi plantată pe 
terenuri în pantă, amenajate 
în terase individuale. După 
ritmul în care s-au efectuat 
lucrările pînă acum, putem 
spune că în . mai puțin de o 
săptămînă noi vom termina de 
plantat întreaga suprafață de 
20 hectare. în viitor, gospodă
ria noastră va planta pe tere
nurile situate în pantă și slab 
productive încă o suprafață de 
aproape 40 de hectare, astfel 
îneît în 1965 gospodăria va 
avea o livadă de 102 hectare.

Prin munca pe care tine
rii, mobilizați de organizația 
U.T.M., o depun acum la plan
tarea pomilor, ei aduc o con
tribuție importantă la crește
rea veniturilor gospodăriei. în 
acest fel tinerii traduc în fap
te unul din obiectivele prevă
zute în planul de muncă al or. 
ganizației U.T.M. Cînd pomii 
din livadă, din curțile colecti
viștilor și de pe marginea șo
selei vor înflori, comuna noa
stră va fi o adevărată grădină.

Ing. ION PETRESCU 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M., comuna Șivița, 
raionul Galați

——----------------------------------
O imagine de la G.A.C. din 
comuna Stoenești - Argeș. 
Peste 3 000 de puieți au fost 
plantați în aceste zile pe te
rasele pregătite în toamnă.

Foto: 1. CUCU

ției. Să planteze pe 
el o livadă frumoasă 
de pomi fructiferi, în 
mare parte vișini și 
cireși. Lucrarea a 
început în luna oc-\ 
tombrie anul trecut. 
Au venit mai întîi 
specialiști și au pi
chetat terenul. Apoi 
au început munca co
lectiviștii din Băicoi, 
Urleta, Bănești și 
muncitorii de la 
G.A.S. Băicoi pe raza 
cărora se afla tere
nul. Acestei frumoa
se inițiative i s-au a- 
lăturat cu însuflețire 
și tinerii. De la în
ceputul lucrării și

pînă în iarnă organi
zațiile U.T.M, au mo
bilizat un mare nu
măr de tineri la mun
că patriotică. Au fost 
duminici în care au 
fost prezenți aici și 
cîte 1 000 de tineri 
din multe sate ale 
raionului. Lor li s-au 
alăturat în timpul 
lor liber și tinerii 
de la schela petrolieră 
Băicoi, Uzina electri
că Florești și din în
treprinderile orașu
lui Cîmpina. Organi
zați în brigăzi de 
muncă patriotică ei 
au contribuit din plin 
la sădirea acestei

■ cum cîțiva ani,
Mușcelul cu dea- 
urile sale pleșuve 
iu putea oferi a- 
jriculturii produc
ții bune decît pe 
jumătate din cele 

63 000 hectare de teren arabil. 
In rest, predominau fînețele cu 
goluri mari, tufișuri, mărăcini- 
șuri și pămînturi degradate. 
Deci, punerea în valoare a te
renurilor slab productive și ne
productive a constituit o pro
blemă de o deosebită impor
tanță pentru noi. Și, cum Muș
celul se află într-o zonă priel
nică pomiculturii, la indicația 
comitetului raional de partid, 
am luat măsuri ca, pe suprafe
țele în pantă, să organizăm 
plantații masive de pomi. Pe 
baza studierii tuturor condiții
lor am întocmit un plan în care 
am prevăzut ca, pînă în 1965, 
să plantăm 7 000 de hectare.

Fiind vorba de o suprafață 
mare, trebuiau asigurate ca

DEALUL CU VIȘINI
G.A.C. „23 August' din Cimpglung Muscel și-a îndeplinit în toamna anului 1962 planul de 
plantări de pomi pe care-1 avea pînd în 1965. Suprafața de teren altădată neproductiv, valo
rificată prin terasări și plantări de pomi este de aproape 700 de hectare. în prezent, s-au în

ceput lucrări de valorificare a noi terenuri.

De la intrarea în 
comuna Băicoi și pînă 
în apropierea comu
nei Rănești, pe par
tea dreaptă a șoselei 
București—Brașov, se 
întinde o pantă do- 
moală. Lungimea ei 
trece de 10 km, iar 
lățimea atinge în me
die 35—40 m, Pă
mîntul acesta era 
sterp, plin de bolo
vani și mărăcinișuri, 
de pilcuri de salcîmi 
și bălării. Niciodată 
nu a produs nimic. 
Oamenii din partea 
locului, colectiviștii 
s-au gîndit să redea 
acest teren produc-

livezi. Unii tăiau mă
răcinii și salcîmii, 
scoteau cioatele,
alții, după ei, să
pau gropile. în zilele 
plantărilor se adu
ceau puieții de cireși, 
vișini, caiși, tinerii 
conductori de atelaje 
din gospodăriile co
lective soseau cu ca
rele încărcate cu 
mraniță și gunoi bine 
putrezit. Pînă spre 
iarnă s-au plantat 
astfel peste 2 500 de 
puieți.

Munca a continuat 
cu mai multă însufle
țire în zilele acestei 
primăveri. Cînd vre

mea a permis, au 
fost prezenți aici sute 
de tineri pentru ca 
întreaga pantă să de
vină livadă roditoare. 
Duminica trecută au 
venit aici la muncă 
patriotică peste 250 
de tineri. Plantarea 
celor aproape 10 000 
de pomi pe 50 de 
hectare se apropie de 
sfîrșit. Mai sînt 6—7 
ha și în următoarele 
zile lucrările se vor 
termina.

într-o zi, Anghel 
Stanciu, inginerul șef 
al G.A.S. Cîmpina, 
le-a făcut tinerilor 
prezenți la muncă pa

dre cu pregătire corespunză
toare, care să se Ocupe de a- 
provizionarea cu material sădi
tor și de întregul complex de 
lucrări necesare amenajării li
vezilor și întreținerii lor. Pe 
lingă inginerii și tehnicienii 
din fiecare gospodărie colecti
vă am mai recrutat încă 20 de 
colectiviști dintre cei mai buni 
pomicultori pe care-i pregătim 
în fiecare an în cadrul unor 
cursuri speciale. Ajutați de 3-4 
colectiviști cu experiență, ei 
îndrumează întreaga muncă de 
pregătire și de plantare a po
milor.

Pentru pregătirea materialu
lui săditor, adaptat condițiilor 
noastre de climă și sol, s-au 
creat în raion 6 pepiniere 
care au produs pînă acum 
147 000 puieți de măr, 90 000 de 
păr, 421 000 de pruni, vișini, 
cireși, piersici, nuci.

Prin planul de organizare a 
terenului am amplasat noile 
plantații în bazine pomicole 
care deptășesc 1 000 de hecta
re.

Datorită'măsurilor luate pen

triotică un calcul. El 
a demonstrat că pe 
un teren asemănător 
în C.A.S. Cîmpina 
s-au plantat cu cîțiva 
ani în urmă meri, ln- 
trați pe rod, merii au 
adus un venit de 
peste 15 000 de lei la 
hectar. Cu alte cu
vinte, pămîntul sterp 
odinioară va rodi bo
gat peste cîțiva ani și 
la aceasta o impor
tantă contribuție au 
adui-o și tinerii din 
comunele învecinate 
și din întreprinderile 
industriale.

N. BARBU

Pe scurt
• Tinerii din raioanele de 

deal din regiunea Banat, au 
ieșit sîmbătă și duminică la 
muncă patriotică, împînzind 
livezile. Un număr de 540 de 
tineri din raionul Bozovici au 
participat la acțiunea de cură
țire a livezilor și plantare de 
pomi fructiferi. După două 
zile de muncă, tinerii au cu
rățat 60 de ha de livezi, plan
tând, în același timp, peste 
2 500 puieți de pomi fructi
feri. (De la corespondentul 
nostru în regiunea Banat).

• In această primăvară, 
gospodăriile de stat și colec
tive din raionul Agnita au 
desfășurat o muncă intensă în 
livezile cu pomi fructiferi. 
Pînă acum, în raion au fost 
stropiți aproape 60 000 de 
pomi fructiferi. La această ac
țiune, organizațiile de bază 
U.T.M. au mobilizat zilnic un 
mare număr de tineri. (Ion 
Andrei — corespondent vo
luntar). 

tru asigurarea materialului să
ditor, datorită entuziasmului 
cu care au muncit colectiviștii 
din raionul nostru, am reușit 
ca pînă în primăvara aceasta 
să plantăm cu pomi fructiferi 
suprafața de 7 000 hectare pla
nificate pînă în 1965. In mare 
parte, lucrările s-au făcut prin 
muncă patriotică. Aici o con
tribuție deosebită a adus-o și 
tineretul, mobilizat de organi
zațiile de bază U.T.M. La gos
podăria colectivă Cîmpulung, 
tinerii colectiviști au transfor
mat prin muncă patriotică dea
lul Flămînda în cea mai fru
moasă plantație de pomi în te
rase, care cuprinde 40 de hec
tare.

Deși am îndeplinit planul de 
plantări mai devreme cu 3 ani, 
lucrările pentru extinderea li
vezilor continuă. De cum s-a 
desprimăvărat, s-a trecut la să
parea gropilor de pe cele 100 
de hectare care ne-au rămas 
din toamnă neplantate, la com
pletarea golurilor din plantați
ile mai vechi. In comunele 
Vlădești, Bălilești, Malul cu

De cîteva zile, pe poarta pe
pinierei de pomi fructi
feri din Gioagiu, ies tot 

mai multe mașini încărcate cu 
puieți. Ele se îndreaptă spre 
gospodăriile colective unde pe
ste cîțiva ani, pe dealurile azi 
neroditoare, vor înflori și rodi 
întinse livezi. In preocupările 
actuale ale colectiviștilor din 
raionul Orăștie, plantarea de 
pomi fructiferi ocupă un loc de 
seamă. Gospodăriile colective 
de aici dispun în prezent de o 
suprafață de 466 de hectare li
vezi intrate pe 
rod, și alte 197 
de hectare li
vezi tinere. In 
acest an, su
prafețele live
zilor vor mai 
spori cu încă 
190 de hectare. 
Pentru a asigu
ra plantarea în 
întregime a ce
lor 42 000 de meri și peri pe su. 
prafața planificată, colectiviștii 
au luat din timp toate măsu
rile. încă din toamna trecută 
au fost săpate o bună parte din 
gropi, iar restul suprafeții te
renului a fost pichetat. La înce
putul primăverii, lucrările de 
săpare a gropilor au continuat, 
ceea ce a permis ca ele să fie 
acum terminate. Aproape ju
mătate din aceste gropi au fost 
amenajate de tinerii colecții 
viști, prin muncă patriotică.

— In gospodăria noastră — 
ne-a spus inginerul agronom 
Silvestru Greceanu, de la 
G.A.C. Orăștioara de Sus — 
există bune condiții pentru dez
voltarea pomiculturii. De aceea 
colectiviștii au hotărît să plan
teze întregul deal Ghemeia. A- 
nul trecut au fost plantate 15 
hectare, iar anul acesta am 
plantat încă 10 hectare. Mate
rialul săditor a fost procurat 
din timp și stratificat. Astfel a 
fost posibil ca din primele zile 
prielnice ale acestei primăveri 
să înceapă plantările. Tinerii

Flori, Lerești s-au plantat deja 
pe suprafețe de cîte 8-20 hec
tare, pomi fructiferi.

O acțiune care se desfășoară 
acum în toate gospodăriile este 
curățirea pomilor tineri și de
frișarea pomilor în declin, în 
vederea amenajării teraselor pe 
care se vor planta pomi în 
toamnă.

Alte lucrări importante care 
continuă acum sînt terasarea, 
îngrășarea solului în livezi, 
parcelarea și amplasarea dru
murilor și canalelor de scurge
re a apei.

Tot în zilele acestea se 
fac curățirea și tăierea co
roanei pomilor, ținîndurse sea
ma de înghețurile provocate 
de gerurile din iarna care a 
trecut. Astfel, se asigură o în
cărcătură corespunzătoare pen
tru fiecare pom, îneît să evi
tăm daunele provocate de în
gheț și să asigurăm producția 
de fructe.

Lucrările de valorificare su

noștri colectiviști, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M., au 
ajutat la defrișarea arboretelor 
de pe 4 ha de teren plantat cu 
pomi, la scoaterea și înlocuirea 
pomilor uscați din livada să
dită cu un an în urmă și la 
plantările din acest an. Rezul
tate bune s-au obținut și în 
gospodăria colectivă din Oco
lișul Mic. Mobilizați de orga
nizația de bază U.T.M., tinerii 
colectiviști au participat zilnic 
Ia lucrările de plantare în li
vezi. Ei, împreună cu ceilalți

42000
de meri și peri

colectiviști, au plantat 3 200 de 
meri și peri. Băieții săpau gro
pile, fetele încorporau cîte 
15—20 kg gunoi de grajd la 
fiecare groapă, apoi sădeau cu 
grijă fiecare pom.

— Dar odată cu săparea gro
pilor — ne-a spus utemistul 
Mihu Cornel — noi, băieții, nu 
ne-am terminat lucrările. Fie
care pom trebuie legat pe araci. 
Așa că am fasonat materialul 
provenit din defrișări și am 
plantat aracii; altfel treaba 
era făcută doar pe jumătate.

La G.A.C. din Sibot sarcina 
plantării pomilor a revenit bri
găzii a 3-a.

— Am primit cu multă bucu
rie această sarcină — spune tî- 
nărul șef de brigadă Suciu Re- 
mus. Tinerii, vreo 20 la număr, 
printre care Nistor Drăgan, 
Nistor Suciu, Jurj Augustin, Bă
lan Ion și alții au fost reparti
zați să lucreze sub îndrumarea 
inginerului agronom la săparea 
gropilor din timp pichetate. 
Pentru a asigura prinderea tu
turor puieților, restul colecti- 

perioară a terenurilor improprii 
culturii cerealelor vor continua. 
In această mare acțiune, ne 
bazăm, ca și pînă acum, pe 
sprijinul pe care-1 va da tine
retul din raion. Există o expe
riență bună. In toate gospodă
riile colective, tinerii au ajutat 
la desfundatul terenurilor, la 
amenajarea teraselor, la săpa
tul gropilor și la plantatul po
milor. Organizațiile U.T.M. 
ne-au recomandat pentru șco
larizare numeroși tineri care 
au devenit buni pomicultori.

Pentru primăvara aceasta, 
angajamentul tineretului din 
raion este ca, prin muncă pa
triotică, să planteze 15 000 de 
pomi, să curețe și să îngrijeas
că încă 30 000 și să amenajeze 
terase pe 50 de hectare. După 
felul cum au pornit la acțiune 
și cum lucrează acum, se poate 
aprecia că-și vor depăși anga
jamentele luate.

VASILE AVRAM 
președintele Consiliului agricol 

raional Mușcel

viștilor din brigadă efectuau 
gunoirea gropilor și pregătirea 
materialului săditor. Lucrînd zi 
de zi fără întrerupere, noi am 
reușit să terminăm la timp să
direa cu pomi fructiferi a celor 
10 hectare de pe dealul Bocoș.

Unde munca a fost bine or
ganizată, plantarea pomilor 
fructiferi s-a terminat, sau se 
apropie de sfîrșit. Pe întreg 
raionul din cele 190 de hectare 
planificate s-au făcut pînă a- 
cum plantări pe 126 de hectare. 
Intrucît gropile sînt săpate, ma. 
terialul săditor procurat în în
tregime, există toate condițiile 
ca încă în această săptămînă 
să se termine în raionul Orăș
tie plantarea pomilor fructiferi. 
Pentru a contribui la înfăptu
irea acestui obiectiv este nece
sar ca organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.C. Cioara, Blan- 
diana, Romoș, Romoșel și din 
alte gospodării unde lucrările 
sînt rămase mai în urmă, să 
mobilizeze un număr mai mare 
de tineri la toate muncile ce 
trebuie efectuate acum : tran
sportul materialului săditor în 
livezi, transportul mraniței, 
procurarea tutorilor și planta-, 
tul propriu zis.

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Hunedoara

CÎND VOR RODI LIVEZILE
In cadrul acțiuni

lor ce se desfă
șoară în fiecare an 
.in raionul nostru, 
pentru valorifica
rea superioară a 
terenurilor slab 

productive, plantările de pomi 
ocupă un loc de frunte. In a- 
cest an prin sădirea de pomi 
fructiferi, alte 513 hectare de 
terenuri în pantă, erodate sau 
supuse degradării, deci cu 
foarte mică valoare econo
mică, vor fi redate agricultu
rii, vor deveni rentabile. 
Sînt acțiuni deosebit _de_ im
portante, la a căror înfăptu
ire tinerii din raionul nostru a- 
duc o contribuție însemnată.

încă de la începutul anului, 
pe baza planului comun întoc
mit cu consiliul agricol raio
nal, în care sînt trecute în mod 

concret obiectivele ce trebuie 
realizate, ca și măsurile pre
conizate, noi am ajutat orga
nizațiile U.T.M. ca în adună
rile generale să-și stabilească 
angajamente precise în ce pri
vește contribuția pe care tre
buie să o aducă la îndeplinirea 
planului de dezvoltare a 
G.A.C. In urma acestor dez
bateri tinerii au stabilit, prin
tre altele, ca o importantă în
datorire a lor, participarea la 
efectuarea lucrărilor de plan
tare a pomilor fructiferi pe 
cele 513 hectare. Aproape un 
sfert din această suprafață va 
fj sădită de către tineri prin 
acțiuni de muncă patriotică. 
De asemenea, tot prin muncă 
patriotică se vor planta în a- 
ceastă primăvară circa 2 000 
de pomi pe marginea șoselelor.

Desfășurarea lucrărilor a 

fost, de la început, bine orga
nizată. Peste 25 la sută din 
materialul săditor ș-a procu
rat si stratificat încă din timp 
la gospodării. Cele mai impor
tante suprafețe vor fi ocupate 
cu nuci (32 la sută), peri (18 la 
sută), cireși și vișini (12 la 
sută), pruni 22 la sută etc. 
Stratificarea a fost făcută cu 
mare atenție, așa că în primă
vară nu s-au înregistrat pier
deri de pe urma înghețului. 
Pichetajul efectuat pe curbele 
de nivel a fost terminat încă 
de la 15 martie. Si chiar a- 
tunci cînd cîmpul mai era a- 
coperit cu zăpadă, s-a trecut la 
săpatul gropilor, lucrare care 
în linii mari a fost terminată 
la începutul lunii martie. în 
același timp, din materialul 
rezultat prin curățirea tere
nurilor (defrișarea arborilor 

răzleți etc.) s-au confecționat 
peste 200 000 de tutori ; mai 
bine de o treime din numă
rul lor a fost executată cu 
forțele tineretului. Apoi din 
cele 2 100 tone de mraniță (la 
sădirea în fiecare groapă se 
administrează cîte 15 kg) a- 
duse pe terase, peste 1 000 tone 
au fost transportate de către 
tineri. In jurul datei de 15 
martie, cînd temperatura so
lului a fost favorabilă, s-a tre
cut masiv la plantare. Timpul 
în această perioadă a fost, 
după cum se știe, mai mult 
ploios. Volumul celorlalte lu
crări efectuate în cîmp era 
încă mic. Principalele forțe au 
fost, așa dar, concentrate aici, 
la plantări. Am folosit la ma
ximum zilele acestea ploioase. 
Experiența ne-a arătat că 
timpul acesta cînd în sol exi

stă multă umiditate, este foar
te bun pentru plantarea po
milor. Anul trecut, de pildă, 
pomii plantați în asemenea 
condiții s-au prins în proporție 
de 95 la sută. In toate gospo
dăriile colective s-a aplicat me
toda plantării pe timp cu pre- 
Cipitațiuni abundente. Se face 
astfel economie de forță de 
muncă, pentru că în alte con
diții (de secetă de pildă), ar 
trebui transportate cantități 
importante de apă.

în toate gospodăriile colec
tive din raion plantările se 
desfășoară acum din plin. Ti
nerii participă în masă Ia a- 
aceste acțiuni. Zilnic, pe tarla
lele G A.C. din Ungureni, Dră- 
gotești, Mărgăritești, Bîrza, 
Dobrun, Balș etc. se află la 
plantări sute si sute de tineri 
colectiviști, mobilizați de orga

nizațiile de bază U.T.M. Peste 
60 la sută din suprafața piche
tată a fost deja plantată. La 
acțiunea de muncă patriotică 
desfășurată pe suprafețele vi
itoarelor livezi au participat 
peste 4 500 de tineri, plantînd 
aproape 60 de hectare cu pomi.

încă din toamnă tinerii din 
comunele Bîrsani, Robănești, 
Popînzălești au început sădi
rea de pomi pe marginea șo
selelor ce traversează aceste 
comune. Acțiunea a continuat 
și în primăvara aceasta. Tot 
ei vor face întreținerea ace
stor pomi.

In fiecare gospodărie colec
tivă, la centrele gospodărești, 
conform schițelor de ampla
sare, tineri, au executat cîte 
200 de gropi pentru plantarea 
a două rînduri de duzi, per
dele care vor contribui la în

frumusețarea acestor centre și 
vor asigura condiții optime 
pentru creșterea viermilor de 
mătase. Material săditor este 
asigurat (circa 6 000 de bucăți). 
Pînă în anul 1965 se vor planta 
încă 36 000 de duzi. De aceea 
la gospodăriile colective din 
Greci în primăvara aceasta ti
nerii vor contribui la organi
zarea unei pepiniere pentru 
duzi. Alte două pepiniere pen
tru pomi ornamentali (salcîmi 
pitici și glădice) vor lua ființă 
în G.A.C. Gropșani și Greci. 
Organizația U-T.M. din comuna 
Pîrșcoveni a inițiat încă din 
toamnă importante acțiuni de 
înfrumusețare a sediului gos
podăriei colective. Tinerii au 
amenajat prin muncă patrio
tică alei pe marginea cărora 
au plantat caiși.

Peste 50 000 de pomi se plan
tează zilele acestea pe loturile 
personale ale colectiviștilor. Și 
pe aceste loturi se lucrează cu 
același spor. Tinerii îșj pregă
tesc propria livadă. Cînd pe 
dealurile gospodăriilor colec
tive din raionul Balș vor rodi 
livezile plantate în această pri
măvară, veniturile colectiviș
tilor vor spori cu cel puțin 
3 000 000 de lei. Și la punerea 
în valoare a acestei surse de 
venituri, o contribuție impor
tantă au adus și aduc în zilele 
acestea si tinerii colectiviști.

ȘTEFAN SMARANDA 
prim-secretar 

al Comitetului raional U.T.M.
Balș



BlIMINICA-ÎN UNITATEA
DE PIONIERI

na din preocupă
rile colectivului de 
conducere al uni
tății noastre este 
și aceea de a or
ganiza acțiuni in
teresante. atrăgă

toare în timpul liber al pio
nierilor și școlarilor. Ne-am 
străduit să imprimăm acțiu
nilor pe care le organizăm o 
formă corespunzătoare vîrstei 
și preocupărilor copiilor ; a- 
cest lucru ne-a reușit în bună 
măsură datorită consultării 
masei largi a pionierilor, ini
țiativei lor.

Pentru a ajuta activul nostru 
să folosească inițiativa pionie
rilor, să Organizeze acțiuni in
teresante, educative, ne-am o- 
cupăt îndeaproape de instrui
rea sa. în acest scop, pentru 
instructorii de detașamente a 
ne-am folosit de ziua instruc
torului care ne-a oferit și 
realizarea unui larg schimb de 
experiență. în cadrul acestor 
zile, instructorii de detașamen
te au fost îndrumați cum tre
buie să muncească cu grupele 
și detașamentele pe care le 
conduc, ce acțiuni interesante 
pot organiza. Ei au fost îndru
mați să țină seama de propu
nerile pionierilor, de sarcinile 
pe tare și le asumă aceștia 
pentru că, în acest fel, pionie
rii le vor îndeplini cu mai 
mult simț de răspundere, cu 
dragoste.

La fel, s-a pus un accent 
deosebit pe instruirea preșe
dinților. în cadrul zilei pre
ședinților, aceștia au fost ini- 
țiați cum să conducă munca 
în cadrul grupei, detașamen
tului Și unității, cum să proce
deze pentru stimularea iniția
tivei pionierilor. După ce acti
vul pionieresc a fost bine 
instruit, am trecut la organi
zarea diferitelor acțiuni în 
timpul liber și în primul rînd 
duminica.

în cadrul activităților dumi
nicale s-a urmărit antrenarea 
tuturor pionierilor și școlari
lor. Activitatea s-a desfășurat 
și se desfășoară pe detașa
ment. De un deosebit succes 
s-ău bucurat întîlnirile dintre 
membrii de partid, tovarăși cu 
munci de răspundere în co
mună și pionieri. Amintesc aci 
o întîlnire a pionierilor cu to
varășul Gavril Miclea, preșe
dintele gospodăriei agricole 
colective, care le-a făcut cu
noscut pionierilor realizările 
obținute de colectiviști de la 
înființarea gospodăriei. S-au 
bucurat nespus de mult pio
nierii cînd tovarășul președin
te le-a vorbit despre perspec
tivele de viitor ale pionierilor, 
indicîndu-le școlile în care pot 
învăța pentru a deveni cadre 
cu o înaltă calificare atît de 
necesare gospodăriei, sectoa
rele de activitate în care pot 
munci după absolvirea școlii.

La inițiativa pionierilor, s-a

organizat și o întîlnire cu ute- 
mistul Teodor Zdroba, care fu
sese pionier în școala noastră 
și care acum este un colecti
vist fruntaș. El muncește în 
sectorul zootehnic și prin cele 
prezentate a căutat să trezeas
că pionierilor dragostea și in
teresul pentru creșterea și în
grijirea animalelor.

în alte duminici au fost or
ganizate, pentru cei mici, di
mineți de basm, iar pentru cei 
mai mari diferite recenzii. Le-a 
plăcut mult școlarilor și pio
nierilor dimineața în care a 
fost prezentat basmul „Prîslea 
cel voinic și merele de aur“, 
iar cei mari au urmărit recen
zia romanului „Victoria de la 
Oltina" de Paul Anghel.

Cu deosebită atenție ascultă 
copiii expunerile, conferințele 
în special cele cu caracter 
științific prin care li se dez
văluie „mistere" ca de pildă, 
formarea și mișcările pămîntu- 
lui, cum a apărut viața pe pă- 
mînt, evoluția omului etc. Ex
punerile despre istoricul și 
esența religiei, despre știință 
și forțele supranaturale, con
tribuie la combaterea misticis
mului, la formarea unei con
cepții științifice despre lume. 
La aceste expuneri și confe
rințe participă un număr 
foarte mare de pionieri.

Duminicile dedicate jocului 
și cîntecului sînt, de asemenea, 
iubite de elevi. Ei prezintă 
jocurile și cìntecele învățate 
cu ocazia activităților practice 
din cadrul instruirii activului 
pionieresc. Așa, de pildă, pio
nierii și școlarii au petrecut 
minunat într-una din dumi
nici, cînd pioniera Ana Cîm- 
peanu din clasa a Vl-a a con
dus cu multă pricepere jocurile 
„Cine memorează mai multe 
obiecte“ și „Călătorind prin 
joc pe harta lumii". Punîndu-i 
să prezinte jocurile și cìnte
cele învățate le dăm posibili
tatea să capete încredere în 
forțele lor și să se afirme. 
Numeroși pionieri participă la 
duminicile dedicate concursu
rilor ghicitoare. Bine pregătite, 
aceste concursuri se bucură de 
un deosebit succes. La fel s-au 
bucurat de succes în iarna a- 
ceasta concursurile de săniuțe 
și patinaj. Interesante au fost 
și acțiunile organizate pentru 
învățarea dansului. Sfiala de 
la început a fost învinsă și cu 
toții s-au prezentat bine la 
carnavalul organizat în va
canța de iarnă.

Iată cîteva activități organi
zate în unitatea noastră în 
zilele de duminică. Prin varie
tatea și conținutul lor educativ 
ele au atras un număr mare 
de pionieri și școlari.

ANA MUREȘAN 
instructoare superioară 

de pionieri, unitatea nr. 55 
Școala de S ani Dragu, 

raionul Huedin

I

• Participînd la turneul inter- I național de lupte clasice de la
Varșovia, tînărul sportiv romîn 
Ion Alionescu s-a clasat pe primul 

Iloc la cat. cocoș, fără să piardă 
nici-o întîlnire. La acest turneu au 
mai luat parte luptători din 

IU.R.S.S., R. P. Polonă, Suedia, Iu
goslavia, R. P. Bulgaria și R. F. 
Germană.

(• Cicliștii noștri fruntași, inclu
siv cei din lotul selecționați pen
tru „Cursa Păcii", vor lua astăzi 
(startul în tradiționala competiție 

de primăvară „Cupa F.R.C.“. Pri
ma etapă se dispută pe șos. Bucu- 
rești-Oltenița și măsoară 80 km, I etapa a doua prevede o probă 
contra-cronometrului de 30 km, pe 
șos. București-Urziceni, iar etapa 

I. a treia măsoară 130 km șl se dis
pută pe ruta Buftea-Ploiești cu so
sirea la Casa Scînteii. Printre con-
curenți se află C. Dumitrescu,

I. Cosma, Gh. Șerban-Rădulescu, 
I. Stoica, S. Ariton, N. Grigore și 
alții.

• Marii a lost 
continuată la 
Moscova cea de 
a 8-a pattidă a 
meciului pentru 
titlul mondial de 
șah dintre Botvin
nik și Petrosian, 
care fusese în-

treruptă la mutarea 32-a. Partida 
s-a Încheiat cu un rezultat de 
remiză Ia mutarea 55-a. Scorul 
este de 4,5—3,5 puncte in favoa
rea lui Petrosian. Cea de a 9-a 
partidă se dispută astăzi.
• Campionatul republican de 

box pe echipe continuă simbătă in 
Capitală cu desfășurarea meciului 
Steaua București—Metalul Bucu
rești. lnlilnirea va avea loc de la 
orele 19 In sala Floreasca.

Campionatele mondiale de tenis de masă

Echipa feminină a R. P. R. pe locul I!
Aseară la Praga au fost desem

nate echipele cîștigătoare ale cu
pelor „Corbillon" și „Ssăaythling" 
din cadrul celei de a 27-a ediții a 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă. în semifinalele compe
tiției feminine, echipa R. P. Ro- 
mîne a reușit să învingă cu 3—2 
echipa R. P. Chineze, finalista 
ultimei ediții. Reprezentantele 
noastre Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu au obținut victo
rii în fața actualei campioane 
mondiale Ciu Ciun-liui.

în finală, echipa R. P. Romîne 
a întîlnit echipa Japoniei, cam
pioană a lumii care eliminase cu

3—0 în semifinale reprezentativa 
R. P. Ungare. Echipa japoneză a 
terminat învingătoare Cu scorul 
de 3—0 cucerind pentru a patra 
oară cupa „Corbillon". Rezulta
tele tehnice ale acestei întîlniri 
au fost următoarele : Matsuzaki- 
Constantinfescu 21—17 ; 21—18 ; 
Seki — Alexandru 21—16 ; 21— 
17 ; Matsuzaki Seki — Alexan
dru, Pitică 21—17 ; 21-12. Jucă
toarele noastre s-au resimțit de 
pe urma efortului depus în me
ciul Cu R- P- Chineză din cursul 
dimineții. Performanța echipei 
R.P.R. de a ocupa locul doi din 
cele 37 de țări participante este 
remarcabilă.

• Comitetul european de pe lin
gă Federația internațională de atle
tism, Întrunit Ia Roma, a aprobat 
crearea unei „Cupe a Europei- in-

. ter-fări. Această nouă competiție 
va avea rolul de a contribui la 
dezvoltarea atletismului european 
și la extinderea colaborării sporti
ve internaționale. De asemenea, 
s-a hotărit ca viitoarele campiona
te europene de atletism să se des
fășoare la Budapesta, Intre 30 au- 
ffust-4 septembrie 1966. Următoa
rea reuniune a comitetului va avea 
loc la 17 noiembrie 1963, la Lisa
bona.

• După finala „Cupei campioni
lor europeni" echipa de handbal 
Dinamo București a susținut un 
meci amical cu formația franceză 
„Stella Sport“ întărită cu clțivâ 
dintre cei mai buni jucători de la 
alte cluburi pariziene. Handbaliștii 
romini au repurtat victoria cu sco
rul de 29—16 (15—6).

• Astăzi se des
fășoară țaispre- 
zecimile „Cupei 
R.P.R.“ la fotbal. 
Amatorii de sport 
bucureșteni vor 
putea urmări în 
Capitală jocul 
Metalul Bucu

rești — Petrolul Ploiești, care 
se dispută de la orele 16 pe 
terenul Gloria (lingă Uzinele 
Republica). Iată alte meciuri mai 
importante programate în provin
cie : C.F.R. Roșiori—Dinamo Bucu
rești î Carpați Sinaia — Steaua 
București ; Prahova Ploiești—Farul 
Constanța i I.M.U. Medgidia—Ra
pid București ; Dinamo Pitești— 
Progresul București . C.S.M. Re
șița—Știința Timișoara ; Gaz Me-

I
I
I
I
I 
I
IMifterul Baia Mate—Crișana Ora-

tan Mediaș—Steagul Roșu Brașov i

Tineri dirijori din provincie 
la pupitrul operei bucureștene

Iubitorii bucureșteni ai tea
trului liric își amintesc desi
gur de turneul din anul trecut 
al Operei din Timișoara. Prin
tre artiștii care au produs a- 
tunci o frumoasă impresie s-a 
numărat și dirijorul Adrian 
Beldi, Sub a cărui conducere 
muzicală s-au desfășurat spec
tacolele „Lucia di Lammer- 
moor" de Donizetti și „Fata cu 
garoafe" de Gheorghe Dumi
trescu.

Zilele acestea, Adrian Beldi 
s-a manifestat din nou la 
București, tot într-un specta
col cu „Lucia di Lammer- 
moor“, de această dată insă la 
pupitrul T.O.B. Invitarea diri
jorului timișorean de către 
prima noastră scenă lirică s-a 
dovedit o inițiativă binevenită.

Aflat in fața sarcinii de răs
pundere de a conduce un co
lectiv artistic cu care este prea 
puțin familiarizat, Adrian Bel
di a trecut cu succes acest a- 
devărat examen de maturitate 
dirijorală.

Dintre interpreții rolurilor 
principale s-a evidențiat cu 
acest prilej baritonul Ladislau 
Konya, prin vocea sa caldă, 
bogat timbrată. Rolul titular a 
fost deținut de Matilda Ono- 
frei, o soprană de coloratură, 
înzestrată cu frumoase cali
tăți.

în alte roluri, cintăreții Gh> 
Iliescu, Nicolae Florei, Ion 
Stoian, Victoria Drăgănescu- 
Zimțea au adus contribuții 
utile la reușita spectacolului.

P. TRANDAFIR '

■ u e mult ele cînd
entuziasmul critici
lor, susținut aproa
pe instantaneu de 
cititori, pentru 
„Poarta" releva în 
Nicolae Velea un 

talent a cărui dezvoltare fă
găduia, în ciuda înrîuririi lui 
Marin Preda, o împlinire rapidă 
și originală. Chezășia martorilor 
unui debut — mai cu seamă în 
proză unde, experiența fiind un 
factor decisiv, se impun profe
ții precaute — nu înseamnă prin 
sine un argument. Lingă un nou 
născut, criticii improvizați în 
ursitoare îți suspendă de obicei, 
„scepticismul" profesional, cople
șind pruncul cu toate darurile. 
Motivele invocate în favoarea tî- 
nărului scriitor nu erau însă nici 
puține, nici oarecare, tn Nicolae 
Velea se împerecheau cu rezul
tate remarcabile. Calități mai rar 
îngemănate, o vigoare pretimpu
rie în analiza unor sentimente 
delicate și mai greu Sesizabile și 

lirism care nu se rușinează 
de candoarea, de visele sale, un 
umor afectuos și tonic în „su- 
ceala" Iui. Bagajul Iui de cuno
ștințe și încercări personale nu 
era prea încărcat, limitîndu-Se Ia 
orizontul unei copilării amputate 
de bucuriile vîrstei, prin bruta
litatea războiului. Dar mesajul 
de frumuseți etice, de umanism 
cald pe care-1 agita discret de
pășea universul infantil. Setea

de echilibru sufletesc, dă liniște 
voioasă, proprie omului intrat în 
viața socială cu aspirațiile satis
făcute și trăind în deplină înțe
legere cu oamenii, se afirma cu 
intensitatea potolită a unei reali
tăți trainice, a unui bun cucerit 
de societatea în care sfărîmareă 
exploatării a înlăturat și princi
palul izvor de înstrăinare a con
științelor. Țăranul colectivist din 
„Răgaz întins" își împărtășește 
gîndurile cele mai intime și, lâ 
prima vedere, naive într-o liber
tate interioară netulburată de 
frîne, de teama ridicolului, a 
opacității sau nepăsării ambian
ței față de divagațiile Iui „filo
zofice". Momentul critic al pen
sionării, prilej tradițional de 
amărăciune, este întîmpinat de 
învățătoarea din „Pluta" cu o 
seninătate procurată mai puțin 
prin propriile puteri, relativ sla
be la cineva redus de trecut la 
resemnare și obscuritate, cît cu 
sprijinul neostentativ, Stîngaci 
dar respectuos, al satului. Prețui, 
re» generală, mergînd pînă Ia 
recunoștința pentru meritele 
dăscăliței înlesnește acesteia 
succesul în confruntarea cu bă- 
trînețea, cu finalul unei cariere 
care nu coincide însă și Cu scu
fundarea în izolare.

Preocupare constantă, fericirea 
era urmărită în fațetele și con
diționările ei, printre care una 
din cele mai influente rezidă în 
încrederea reciprocă. în curajul 
de a te înfățișa celuilalt așa cum 
ești. în datoria oamenilor de a se 
privi în ochi ca prim pas pentru 
doborîrea barierelor dinlăuntru, 
a piedicilor perfide semănate de 
vechile mentalități de conviețui
re ostile contopirii depline a 
inimilor. Cine încalcă această 
lege, chiar cine nu îi ascultă 
poruncile la vreme e pedepsit 
aspru, oricare i-ar fi meritele 
sau intențiile. Destrămarea sufle
tească a căsniciei lui Vilă („În
tîlnire tîrzie") care își pricepe 
soția prea tîrziu spre a nu o 
pierde, Sancționează neîncrederea 
în semeni, de fapt. în tine însuti, 
în capacitatea ta de a pătrunde 
și de a-ți apropia pe altul, și

Recent, în orașul Piatra 
Neamț s-a deschis un nou 
șantier de construcții de lo
cuințe. Acum, excavatoarele 
„mușcă“ din plin în locul 
unde se va înălța, nu peste 
mult timp, un bloc cu 9 

etaje

Premiera operetei 
„Sărutul Cianîtei“ 

la București
La Teatrul de Stat de Ope

retă a avut loc marți seara 
premiera operetei „Sărutul 
Cianitei" de compozitorul so
vietic Iuri Miliutin. maestru 
emerit al artei al R.S.F.S. 
Ruse, prezent la spectacol.

La spectacol au asistat Du
mitru Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai unor instituții centra
le și organizații obștești, oa
meni de artă și cultură, un 
numeros public. Au fost de 
față I. K. Jegalin ambasado
rul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă și membri ai ambasa
dei.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

(Agerpres)

care, la origine, provine din men- 
talitatea suspicioasă, ostilă omu
lui, specifică rînduielilor pro
prietății private. „Întîlnire tîr
zie* a foBt apreciată ca o piesă 
de rezistență a volumului „Poar
ta". Și pe drept, deoarece crista
liza, fără cusur aproape, însuți- 
rile fundamentale ale autorului. 
Descompunerea psihologiei „ti
midului" — psihologie cu un 
mecanism complicat și mascat 
sub gesturi șterse, echivoce sau 
cu o semnificație aparent opusă 
— asociază atenției pentru nuan
ță ți durerea omenească, o atitu
dine critică față de un ins con
damnat să-ți fie propria victimă. 
Limbajul analitic înregistrează 
încă dificultăți, termenii se mai 
poticnesc în improprietăți. To
tuși intuiția este justă ți alter
nanțele între înțelegere și deza
probare, între compătimire ți

Nicolae
sobrietate decurg după un ritm 
precis în încetineai» lui calculată, 
am spune în tactul unui instru
ment științific, de măsurători fi
zice.

Nuvelele sau schițele publicate 
de atunci în presa literară, „Lu
ceafărul" ți „Gazeta literară" fo
rează o zonă socială asemănă
toare în vederea atingerii unor 
obiective în mare măsură iden
tice, sporite însă prin nuanțe 
inedite ți un accent de gravitate. 
Pe o scenă îngustă și de regulă 
cu același decor sumar indicat, 
apar oameni simpli, desconside
rați, înjosiți Sau numai uitați 
altădată, la marginea satului, că
rora prezentul le acordă un relief 
nebănuit, adesea, nici de ei. în
chircită de ani, de ignoranță ți 
de cugetare între marginile o- 
grăzii cu rațele ca singure prie
tene, Leâ Anica din „Drumul" 
cunoaște, în mijlocul noilbr rea
lități o reînviere. Acționată de 
resorturile unui neaetîmpăr

CÎMPIA
Privim din trenu-n fulgerare lungă 
Cîmpia care-aleargă, să ne ajungă 
Și parcă-aud foc tainic pe întins — 
Lumina de sub brazde s-a aprins.

Și-n dunga geamurilor clare
Cresc grînele tremurătoare
Și drumul ca o sfoară parcă leagă snopii
Snopii — stol de aur ; legănate dropii Ș
care-și suie zborul în văzduh, cît plopii.

Cînd ne-am oprit cu soarele în gară
Din geam cîmpia izbucnise-afară j
Și revărsa pe zare și în vînt
Răsucite flăcări zmulse din pămint.

A. I. ZĂINESCU

i n r d îk
Mart> a plecat la Moscova 

delegația Uniunii artiștilor 
plastici din R. P. Romînă, care 
va lua parte ia Congresul ar
tiștilor plastici din Uniunea 
Sovietică. Delegația este com
pusă din acad. Ion Jalea, ar
tist al poporului, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, A- 
lexandru Ciucurencu, maeștrii 
emerit al artei si secretar al 
Uniunii artiștilor plastici, 
Jules Perahim, maestru eme
rit al artei, redactor șef al re
vistei „Arta plastică”, și Mir- 
cea Popescu, vicepreședinte al 
Consiliului artelor plastice și 
director adjunct al Institutu-

brusc, al unei vitalități iscodi
toare, bătrînica înregistrează 
euforic agitația vieții, abord^ă 
oameni ocoliți sau chiar necuno- 
scuți înainte, înregistrează cu 
plăcere și cu aerul familiar no
țiunile moderne, iar pe străzile 
orășelului, în prăvălii ți, în con
tact cu autoritățile, arborează 
natural ținuta omului ce se simte 
stăpîn pe el, intim cu lucrurile 
ți „rudă" cu toți. Ontică („Ulti
ma proprietate") nu a avut în 
prima tinerețe un rost stabil, 
muncind „cu ziua, Ia unul, 1» al
tul” ți, frizer de ocazie, nu-și 
cîștigase stima obștească. Odată 
intrat în colectivă, devine șef de 
echipă, grație hărniciei, spiritu
lui de inițiativă, de organizare ți 
rîvnci sale în acumularea de în
vățătură, ajungînd și deputat. 
Conștiința „situației" sale, pe 
deplin justificată, se traduce prin

felea
expresia de superioritate inofen
sivă, redusă Ia gesturi protectoa
re față de membrii echipei,, ți 
reflectînd mai degrabă o dorință 
de a administra astfel o lecție 
scepticilor de odinioară. Autorul 
însuți, prin intermediul perso
najului povestitor, notează, spre 
a risipi orice confuzie, că irita
rea ți reproșul unora camuflează 
o formă de invidie. Consec
vent cu poziția critică adop
tată în raport cu manifestă
rile doar la suprafață lipsite 
de gravitate, ale înclinațiilor 
egoiste, ale apucăturilor perimate 
sau dcnotînd o structură sufle
tească meschină, sînt supuse exa
menului critic tipuri răscolite, 
fie și vremelnic, de trecut, de 
fantomele condiției de mic pro
prietar („Sunetele") fie sclave 
ale unor bucurii deșarte, melo
dioase, („mulțumire mijlocie", 
cum spune cu o ironie nu prea 
îudemînatieă autorul), precum 
învățătorul din „Transferul", Cu

Cartea în Maramureș
bițnuit a mă inte
resa de prietenia 
tot mai strînsă cu 
cârtea, pe cârâ o 
leagă țăranii din re
giune» Maramureș 
am răsfoit dosarul

pe care îl purtase sub braț un 
scriitor tînăr, director al biblio
tecii regionale de acolo.

Aviii astfel în fața ochilor ci
fre cate încercau cu febrilitate să 
se organizeze într-un poem de 
factură deosebită, care transmi
tea pulsul real al vieții culturale 
maramureșene, pe una din liniile 
sale de forță. Aveam în față ci
fra 1 000 000 și cifra aceasta se 
diviza neîntrerupt ajiungînd pînă 
pe îndepărtata vale a Vițeului. pe 
Valea Lăpușului, a Matei, a Tur
nului, a Someșului — la mirieri, 
la ciobani, lâ tăietori de lemne, 
la colectiviști, și pretutindeni a- 
cest milion se rezema ca un Uriaș 
miriapod, pe sute de picioare — 
bibliotecile, de la cele sătești, cu 
cîteva sute de cărți, pînă la cea 
regională, ou 70 000.

Ultimii doi ani, în cadrul con
cursului „Biblioteca în slujba 
construcției socialismului" au 
fost marcați în regiune de creș
terea cu 30 000 8 numărului de 
cititori și cu aproape 500 000 a 
cărților citite, realități care con
stituie o frumoasă carte de vizită 
pentru bibliotecarii de aici. Ci
frele acestea au o rezonanță deo
sebită.

în luna cărții la sate am stră
bătut sate ți corauue maramure
șene, am asistat la zeci de întâl
niri ale localnicilor cu cartea. De 
la nerăbdarea cu care un copil 
din Lăpuț povestea pe nerăsu
flate ce-i plăcuse mai mult din 
volumul de călătorii, pe care îl 
citise, de teamă că vor veni »Iți 
cititori și bibliotecara nu va avea 
timp să-l asculte — pîuă la car-

tea agrotehnică de pe masa bă- 
trîhului crescător de tăurași din 
Sapința, se întind secvențele 
unui film emoționant, revelator, 
cuprinzînd deopotrivă seri lite
rare, recenzii, consfătuiri cu ci
titorii, întîlniri ale scriitorilor 
bucaireșteni și clujeni cu oamenii 
locurilor.

Dacă pe lîngă alte acțiuni în 
mai toate întreprinderile și în șco. 
Iile din orașe au fost difuzate 
liste bibliografice interesante fă- 
cînd c» âflueiîțâ către bibliote
cile respective să crească sim
țitor, iar în gospodăriile colec
tive s-au trimis liste similare cu- 
priuzînd cărți de specialitate, 
pentru brigadieri și șefii de 
echipe, pe care le pot găsi la bi
blioteca comunală, în ceea ce 
privește bibliotecile sătești nu 
S-au găsit forme similare de a- 
tragere a cititorilor, numărul lor 
reznmîndu-se în multe cazuri la 
20-30, în sate cu populație a- 
proape echivalentă cu ce» din sa
tele reședință de comună.

Astfel, în vreme ce, pe în
treaga regiune în 1962, procen
tajul de atragere a cititorilor 
(raportat la populație) » fost la 
bibliotecile comunale de 28 la 
sută, la cele sătești, acest pro
centaj a fost aproape j>e jumă
tate (15—7 Ia sută) iar indicele 
de citire de numai 5,2 cărți citi
tor (față de 8,8 1» biblidtecile co. 
munale).

în fața acestor rezultate ine
gale, biblioteca regională a ini
țiat un concurs local pentru ri
dicarea bibliotecilor sătești la 
înălțimea celor comunale, la care 
participă de asemenea bibliote
cile comunale și raionale (prin 
contribuția directă la ridicarea 
celor sătești).

Proiectele sînt însuflețitoare : 
dublarea atît a procentului de 
atragere cît și a indicelui de citire!

De asemenea se prevăd lunar cel 
puțin două acțiuni de popu
larizare a cărților din biblioteca 
sătească ți două consfătuiri a- 
nuale cu cititorii. Și un obiectiv 
principal : toți tinerii Satului să 
devină participanți 1» concurau! 
„Iubiți cârtea", la înfăptuirea 
căruia Sportul cel înai însemnat 
se așteaptă, firește de lă organi
zațiile U.T.M.

După primele luni eficiența 
unor asemenea acțiuni se vede 
limpede, mai ales dacă o rapor
tăm la situația de la începutul 
anului trecut. Lăpușul, Satul 
Mare, Sighetul sînt raioane în 
care atenția bibliotecarilor sală- 
riați se îndreaptă cu mai multă 
stăsuință asupra bibliotecilor să
tești unde activează bibliotecari 
voluntari. îrina Șerban, Elena 
boți ți mulți diutre colegii lor 
au înțeles că în bătăii» pentru 
cultură, alături de șeoal» de 4 
sau 8 ani din satele aparțină
toare, principalul aliat e biblio- 
teca. Munca de îndrumare, înso
țită de adevărata pasiune ce tre
buie Să caracterizeze pe bibliote. 
carii voluntari Sînt o bună făgă
duință a rezultatelor finale. Prin 
munca lor cei S0—-10 000 de ci
titori noi, în 1963 dintre locui
torii satelor ți cătunelor naj vor 
însemna un 6imp]u procent, în
tr-o dare de seamă la finele anu
lui, ci un nou contingent dă 
prieteni ai cărții.

MIRAI NEGULESCU

0 veste 
de pe șantier

(Urmare din pag. I)

M AT I I
lui de istorie a artei al Aca
demiei R. P- Romîne.

★
Ambasadorul R.S.F. Iugo

slavia în R. P. Romînă, Arso 
Milatovici, a oferit marți 
după-amiază un cocteil cu pri
lejul vizitei în țara noastră a 
delegației Uniunii ziariștilor 
din Iugoslavia.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Uniunii Ziariști
lor din R. P. Romînă, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei 
străine.

(Agerpres)

un interes deosebit a fost privit 
pocesul dresat în schița „în 
treacăt" iresponsabilității gene
ratoare de consecințe funeste, 
oricît de puțin previzibile ți ori* 
cît de benigne, de neînsemnate, 
apar căile prin care se exercită. 
Cazul tratat e cunoscut, datorită 
ți dezbaterii purtate în presă, 
în special în revista „Luceafărul* 
pentru ca să nu revenim în de
talii asupra textului. Amintim 
numai că o simplă vorbă neso
cotită ți emisă dintt-o pornire 
mai de grabă de șagă, de tachi- 
nare, prăbușește dintr-o dată în
crederea femeii în iubit (încre
derea Ieit-motiv), provoacă jigni
tei un accident mortal iar pe 
ușuraticul culpabil în fond de 
ignorare a sensibilității, deci a 
esenței „omului de lingă el", 
remușcările îl duc la o neîncre
dere halucinantă. Paralel ou în
sușirile schiței ca atare, de ordin 
literar ți educativ, concluziile 
mesei rotunde organizate de 
„Luceafărul" și aprecierile ulte
rioare ale „Scînteii" au scos în 
evidență îndatoririle dictate scri
itorului de propriile lui vederi și 
resurse, de viața însăși. Exigen
țele sale față de om sînt, e ade
vărat, nobile, nedispuse la tran
zacții. însă dezbaterea morală pe 
care situațiile și eroii profilați 
de Velea o suscită totdeauna, se 
desfășoară uneori pe un plan 
strict individual, ca un dialog în
tre niște conștiințe silite să-și în
frunte și să-ți rezolve „drama" 
exclusiv cu resursele lor și în 
numele unui cod oarecum „gc- 
neral-uman". întrebarea este cum 
se formulează, cum acționează 
postulatul eticii socialiste pînă și 
în limitele relativ înguste ale tea
trului pe care joacă personajele 
Iui Vele» și cum ripostează el 
elementului vechi, al moralei 
egoismului ?

Or, în unele din prozele Iui 
N. Velea, criteriul etic socialist, 
lutelînd de departe și „de sus" 
persoanele, ca o instanță capabi
lă să judece, să sancționeze o 
infracțiune, post factum, nu să 
ți influențeze creator, să mode
lez« «on&iiiat®» rămîn? • pro-

zență mai de-grabă pasivă și ab
stractă. Aci se ridică, în general, 
pentru autorul nostru, cerința de 
a scruta cu scrupulul caracteris
tic artistului care este problema 
relațiilor dintre ins și societatea 
socialistă, indiferent de obiectul 
lor. în acest caz ar constata că și 
în legătură cu alta dintre „ob
sesiile" sale. tem» maturizării, 
sau a uneia din etapele premer
gătoare acestora, cum este trezi
rea conștiinței de sine, trecerea 
de la viața spontană, impulsivă, 
cu farmecul ei incontestabil la 
viața lucidă, reflexivă, reclamă o 
tratare de asemenea specifică 
contextului contemporan. Deși 
scriitorul este pătruns de ade
vărul că adolescența este obliga
tă nu numai la gratitudine dar 
țî la valorificarea investiției de
puse în e» de societatea socia
listă, totuși evoluția propriu- 
zisă spre ființa posedînd senti
mentul enlui și al îndatoririlor 
obștești se profilează tot ea un 
proces de adaptare a unei biolo
gii în „criză" la treapta supe
rioară socială, desigur, ilustrabi- 
lă însă prin orice tip de socie
tate. (vezi schița, altminteri fru
moasă, iscusit condusă „Noapte 
indispusă"). în sfîrșit, odată an
gajat pe drumul acestor medita
ții, vegheate de nfecesitateâ 
punctului de vedere activ so
cialist, sîntem convinși că Nico
lae Velea, fără » renunța cu 
nimic la motivele predilecte, și 
la cercetarea diverselor forme 
confirmînd sprijinul dat de so
cialism individului în realizarea 
de sine, în obținerea „bucuriei", 
se va concentra asupra formelor 
prin care individul colaborează 
la realizarea „bucuriilor" sociale, 
a sarcinilor impuse de edificarea 
socialistă, în absența cărora feri
cire» personală este de necon
ceput, este imposibilă. Orienta
rea ultimelor sale creații, im
pregnate de o gîndire severă, 
responsabilă, sînt o garanție 
pentru acest al doilea act de 
profeție critică.

MIHAIL P^ȚRQVEANC

I Desenele pionierului Iulian J 
j Leahu de la Școala medie ! 
( din Onești, atrag întotdea- j 
1 una — prin tematica și co- J 
pontul lor frumos — mulți j 

privitori

Concurs pe tema: 
»Constanța-litoral“
Organizația de bază U.T.M. 

de la Sfatul popular al orașului 
Constanța a organizat zilele a- 
cestea un concurs „Cine știe 
răspunde" pe tema „Constanța- 
litoral".

Răspunsurile bine documen
tate ale concurenților au rea
dus în fața spectatorilor trecu
tul agitat al vechiului Tomis și 
au evocat noua viață de azi a 
litoralului romînesc. 
bine pregătiți, tovarășii 
lescu George, Gherman 
ria și Mușat Elena au 
frumoase premii.

Cei mai 
Nicu- 
Victo- 
primit

T. MAGDA
corespondent voluntar

te a unor lucrări de mare im
portanță.

S-a format o echipă de lăcă
tuși șl, printre ei, bineînțeles, 
că n-au lipsit, nici cei doi 
prieteni: Marin Frențiu și Va- 
sile Enea. Ba, lor doi, li s-a 
încredințat sarcina de a coor
dona și conduce activitatea în
tregii echipe.

— După ce agregatele vor 
fi instalate, voi doi veți rămi- 
ne încă acolo și, în calitate de 
specialiști, veți asista la toate 
operațiile de încercare a ma
șinilor, li s-a spus.

Si, ei doi au rămas încă a- 
colo.

Despre dragoste, la plecare, 
ei nu ne-au spus nimic, în 
gară însă, noi am văzut două 
fete care încercau să-și ascun
dă tristețea și, pînă cînd tre
nul s-a pierdut după cotul Bir- 
zavei, pe peron fluturau două 
batiste albe, de mătase.

Marin Frențiu și Vasile Enea 
nu sau întors, „mai au de lu
cru la motoare” — ne scriu ei. 
Echipa care s-a întors în sec
ție ne povestește : era frig și 
batea vînt rece, cu lapoviță, 
iar sus — pe schele — trebuia 
instalată- o platformă pentru 
cîteva dispozitive. Trebuiau 
sudate și legăturile, fiindcă la 
buletinul meteorologic se a- 
nunțase furtună. Enea s-a ur
cat pe schele. Dar, singur, cu 
mașina de perforat în mîini, 
nu putea lucra. A urcat atunci 
și Frențiu. Și, așa, amîndoi, 
unul susținînd echilibrul ce
luilalt, au sfîrșit de perforat 
plăcile de acoperire și au pu
tut fi sudate apoi și legăturile 
metalice și platforma a fost 
instalată la timp.

Pregătirea lor profesională, 
atitudinea lor față de muncă, 
felul cum știu să ducă la bun 
sfîrșit oricare sarcină pe care 
o primesc, spiritul lor tovără
șesc cu care se apropie de cei 
din jur și îi ajută cum să lu
creze și să învețe, toate aces
tea subliniază de fapt conști
ința lor nouă, socialistă. Și 
acțiunile care izvorăsc din în
demnul acestei conștiințe sînt 
nenumărate și totdeauna fru
moase și semnificative.



A'

Nota adresată de guvernul sovietic 
guvernului S.U.A. în legătură cu elaborarea 

planurilor de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
.TASS la 8 aprilie Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a înmînat lui 
F. Kohler, ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S., nota adresată de 
guvernul sovietic guvernului 
S.U.A. în legătură cu elabora
rea planurilor de creare a for
țelor nucleare mixte ale 
JM-A.T.O.

In această notă guvernul so
vietic califică planul de creare 
a forțelor nucleare multilate-

peste hotare
VIENA. — La Viena s-a în

cheiat cea de-a 16-a sesiune 
a Comitetului Executiv al 
Departamentului științelor so
ciale din U.N.E.S.C.O. Din 
partea R. P. Romîne a luat 
parte acad. C. Ionescu Gulian, 
directorul Institutului dc filo
zofie al Academiei R. P. Ro
mîne.

Sesiunea Comitetului Exe
cutiv al Departamentului ști
ințelor sociale din U.N.E.S.C.O. 
a adoptat hotărîrea de a se în
ființa Ia Viena un centru eu
ropean pentru coordonarea 
cercetărilor și materialelor 
documentare în domeniul ști
ințelor sociale și a ales direc
torii centrului.

★
DUȘANBE 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : In capitala 
Tadjikistanului, sub auspiciile 
Bibliotecii de stat, s-a deschis 
expoziția „Noi cărți apărute 
în Romînia“.

In ștanduri se află noi ediții 
ale operelor literaturii clasice 
romîne, ale poeților, prozatori
lor și dramaturgilor contempo
rani. Stîrnește interes prezen
tarea grafică atractivă a cărți
lor de literatură pentru copii.

Karim Kurabanov, director 
adjunct al Bibliotecii de stat 
din Dușanbe, deschizînd a- 
ceastă expoziție, a declarat că 
revistele și cărțile romînești 
au o mare căutare în rîndul 
cititorilor din Tadjikistan. A- 
ceștia se interesează de ope
rele lui Mihail Eminescu, Ion 
Luca Caragiale, Panait Istrati.

★
MOSCOVA. — La 9 aprilie 

Gheorghe Stoian, consilier al 
ambasadei R. P. Romîne la 
Moscova, a înmînat reporteru
lui fotograf B. Romanov me
dalia de aur și diploma confe
rită pentru lucrarea „Mișcare 
hotărîtoare“, care a obținut 
premiul I la cel de-al 3-lea 
Salon internațional de artă 
fotografică al R.P. Romîne. Au 
asistat reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru relații 
culturale cu țările străine, ai 
Uniunii Ziariștilor din U.R.S.S. 
și ai Asociației de prietenie 
sovieto-romîne.

rale ale N.A.T.O. ca o intenție 
a S.U.A. și a celorlalte puteri 
din acest bloc de a „deschide 
Bundeswehrului și forțelor ar
mate ale celorlalte țări accesul 
spre arma racheto-nucleară, de 
a lărgi și mai mult cadrul pre
gătirilor pentru un război 
termonuclear și de a dezlăn- 
țui cursa înarmărilor racheto- 
nucleare care nu cunoaște nici 
frontiere de stat, nici limite 
geografice".

Guvernul sovietic îndeamnă 
guvernul S.U.A. să contribuie 
la reglementarea celor mai im
portante probleme internațio
nale și, prin eforturi comune, 
să stăvilească cursa înarmări
lor racheto-nucleare.

Note cu conținut similar au 
fost înmînate, în aceeași zi, de 
Andrei Gromîko lui H. Treve- 
lyan, ambasadorul Marii Bri
tanii, și lui H. Neupert, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al
R. F.G. De asemenea, copii ale 
notei adresate guvernului
S. U.A. au fost remise și guver
nelor celorlalte țări membre 
ale pactului nord-atlantic.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE

ANIVERSARII NAȘTERII
LUI VLADIMIR ILICI LENIN

MOSCOVA. 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 93-a a- 
niversări a nașterii întemeie
torului statului sovietic, Mu
zeul central Lenin din Mosco
va a fost completat cu noi ex
ponate.

Expoziția „V. I. Lenin — or
ganizatorul U.R.S.S.“ a fost 
completată cu 194 documente.

în legătură cu cea de-a 65-a 
aniversare a primului congres 
al P.M.S.D.R., la muzeu 
prezentate 
fotografii 
congres și 
unde s-au 
congresului, precum și mani
festul P.M.S.D.R. (ediția din 
Kiev 1903).

Numeroase exponate sînt 
consacrate celebrei lucrări a 
lui Lenin „Sarcinile imediate 
ale puterii sovietice“, de la a- 
pariția căreia se vor împlini 
in curînd 45 dc ani.

sînt 
pentru prima oară 
ale delegaților la 

casa din Minsk 
desfășurat lucrările

I

In Comitetele Speciale OM
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Comitetul special al O.N.U. pen
tru aplicarea Declarației eu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a 
luat elin nou în discuție la 8 apri
lie situația din Rliodesia de sud 
și poziția Angliei în această pro
blemă. Comitetul a adoptat cu 19 
voturi și 4 abțineri o rezoluție 
propusă de Etiopia și Tanganica 
în care se exprimă regretul că 
guvernul britanic nu dorește să 
primească înainte de 22 aprilie 
misiunea desemnată de comitet. 
Rezoluția „cere în mod solemn 
guvernului britanic să aplice toa
te rezoluțiile Adunării Generale 
cu privire la Rhodesia de sud și 
să ia toate măsurile necesare pen
tru a împiedica agravarea situa
ției, deja explozive, care domne
ște în acest teritoriu”.

Neîndrăznind să se opună fă
țiș adoptării acestei rezoluții, 
S.U.A., Italia, Australia și Dane
marca s-au abținuț de la vot. 
Marea Britanic nu a participat la 
vot. Reprezentantul englez a de
clarat că nu acceptă rezoluția și 
că contestă competența O.N.U. 
în problema Rhodesiei de sud.

★
NEW YORK 9 (Agerpres). 

— Comitetul Special al O.N.U. 
însărcinat cu cercetarea poli
ticii rasiste dusă în Republica

Puterile imperialiste continuă lupta
pentru redistribuirea bogățiilor Congoului

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). 
— Capitala Congoului a deve
nit un adevărat loc de pelerinaj 
pentru diverse misiuni alo pute
rilor occidentale care urmăresc 
să aprecieze la fața locului po
sibilitățile concrete de redistribu
ire a marilor bogății ale acestei 
țări, după așa-zisa pacificare a 
Katangăi. Astfel, după vizita 
misiunii Cleveland (S.U.A.), în 
momentul de față se află la Leo
poldville o misiune franceză. 
După cum se știe, ea rezultat al 
vizitei misiunii Cleveland, s-a 
conturat ideea creării unui „plan 
Marshall pentru Congo”, prezen
tat ca un plan multinațional și 
multilateral de ajutorare a Con
goului, în fond pentru exploa
tarea pe baza unei înțelegeri tem
porare a resurselor congoleze. O 
serie de țări, printre care Anglia 
și Belgia, și-au și dat asentimen
tul la acest plan. Franța s-a si
tuat însă pe o poziție separată. 
Franța se opune „planului Mars
hall pentru Congo”, preferind un 
plan propriu de exploatare a bo
gățiilor Congoului (de altfel a- 
ceastă poziție nu este nouă, știut 
fiind că Franța nu a sprijinit ,,o- 
perațiunea O.N.U. în Congo”, des” 
fășurată sub auspiciile S.U.A.).

l ranța a fost unul din susțină
torii cei mai tenaci ai președin
telui separatist al Katangăi, 
Chombe, și acest lucru a dus la 
o oarecare ostilitate între autori
tățile centrale de la Leopoldville 
și cercurile franceze. Odată însă 
cu terminarea secesiunii katan- 
gheze, au existat indicii că rela
țiile între Leopoldville și Paris 
se îmbunătățesc. Un prim pas în 
această direcție a fost vizita la 
Leopoldville a președintelui Re-

public» Congo (Brazaville), aba
tele Youlu, cunoscut ca om de 
casă al neocolonialiștilor fran
cezi. Cu acest prilej, Youlu a 
vorbit despre „deschiderea unei 
noi ere de colaborare între cele 
două Congo-uri”. Această decla
rație a fost interpretată ca o pre
gătire a terenului în vederea u- 
nor demersuri directe franceze Ia 
Leopoldville. Actuala misiune 
franceză a și avut o serie de în
trevederi cu reprezentanți ai gu
vernului congolez, promițînd un 
„ajutor” tehnic, cultural ți știin
țific substanțial.

Vizita misiunii franceze la Leo
poldville, scrie Anthony Lukas, 
corespondentul din acest oraș al 
ziarului „New York Times”, a 
produs la Bruxelles îngrijorare. 
Foștii stăpîni ai Congoului, a“ 
rată corespondentul, se tem că 
Franța intenționează să atragă 
Congonl în Uniunea țărilor afri
cane și malgașe (U.A.M.), care 
reunește fostele colonii franceze. 
Îngrijorarea Belgiei pare a fi în
dreptățită întrucît la conferința 
de luna trecută a acestei uniuni 
a fost admisă în U.A.M. Repu
blica Ruanda, fostă colonie bel
giană, și au asistat ca observa
tori reprezentanți ai altor două 
foste colonii belgiene, respectiv 
Congo (Leopoldville) și Burundi.

Oficialitățile franceze din Leo
poldville, relatează coresponden
tul amintit, dezmint intenția de 
atragere a Congoului în Uniunea 
afro-malgașe. Observatorii din 
capitala Congoului, notează însă 
corespondentul cu vădită iritare 
(pricinuită bineînțeles de even
tuala lezare în primul rînd a in
tereselor S.U.A.) „sînt de pă
rere că Franța va face tot ce îi

stă în putință pentru a-și extin
de influența în această țară, ex
ploatând factorul lingvistic (în 
Congo limba oficială este cea 
franceză n.r.) și alte legături în
tre Congo și fostele teritorii 
franceze africane. Oficialitățile 
franceze de la Leopoldville afir
mă că „moștenirea comună” pe 
care o reprezintă limba „creează 
premizele logice pentru ca Fran
ța să participe la eforturile de a- 
jutorare a Congoului”.

Trebuie remarcat că existența 
unor planuri diferite pentru îm
părțirea bogățiilor congoleze, așa 
cum rezultă din cele de mai sus, 
constituie totodată un nou epi
sod în lupta dintre Franța și 
S.U.A. pentru poziții dominante 
în cadrul N.A.T.O. și în lumea 
occidentală.

Sud-Africană își continuă lu
crările.

Abdelkader Chanderli, re
prezentantul Algeriei a cerut 
Comitetului să studieze modul 
în care sînt aplicate, de către 
țările care au votat în favoa
rea lor, rezoluțiile adoptate în 
noiembrie 1962 cu privire la 
sancționarea Republicii Sud- 
Africane.

Marof 'Achkar, reprezen
tantul Guineei, care a urmat 
la cuvînt, a subliniat că anu
mite mari puteri „condamnă 
cu ipocrizie Republica Sud- 
Africană, dar sprijină prin 
toate mijloacele politica rasistă 
a guvernului sud-african”. El 
a cerut comitetului să cerce
teze datorită cărui ajutor pri
mit din afară armata Republi
cii Sud-Africane s-a transfor
mat într-o adevărată armată 
de agresiune.

In încheiere, Ramm Malho- 
tra (Nepal), raportorul comite
tului, a arătat că guvernul Re
publicii Sud-Africane nu a 
manifestat nici cea mai mică 
dorință de a-și schimba poli
tica ținînd seama de Charta 
O.N.U. și de rezoluțiile Adu
nării Generale.

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— Agenția Reuter relatează 
că hotărîrea guvernului con- 
golez de a apela la consilieri 
militari dintr-o serie de țări 
membre ale N.A.T.O. pentru a 
reorganiza și instrui armata 
congoleză a provocat o seri
oasă nemulțumire în rîndul 
țărilor afro-asiatice. Reprezen
tanții la O.N.U. ai acestor .țări 
au criticat această hotărîre a 
guvernului Adoula.

La 8 aprilie s-a întrunit la 
New York Comitetul consulta
tiv al O.N.U. pentru Congo cu 
scopul de a lua în discuție 
problema reorganizării arma
tei congoleze. La cererea se
cretarului general al O.N.U. a- 
ceastă problemă a fost însă 
scoasă de pe ordinea de zi a 
ședinței de luni, discutarea ei 
fiind amînată pînă la 16 apri
lie pentru a permite ministru
lui de externe congolez, Justin 
Bomboko, să sosească la New 
York pentru a lua parte la șe
dința comitetului.

Comitetul a ascultat un ra
port al comandantului forțelor 
O.N.U. în Congo, generalul 
Kebede Gebre, cu privire 
situația din această țară.

9

Un grup 
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numeros de studenți iranieni care 
de curînd ambasada Iranului din 

de protest împotriva persecuțiilor 
din fura lor.

învață la Roma 
capitala italiană, 

antidemocratice

McNamara recunoaște că ajutorul 
militar american urmărește 
apărarea intereselor S. I/.

WASHINGTON 9 (Agerpres) 
— La 8 aprilie, ministrul de 
război al S.U.A., Robert McNa
mara, a luat cuvîntul în fața 
comisiei pentru afacerile ex
terne a Camerei Reprezentan
ților, care a discutat problema 
„ajutorului" american pentru 
străinătate. McNamara a in
vocat considerente despre o 
pretinsă „amenințare a comu
nismului internațional“, pen-
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VENEZUELA : Regimul reacționar al Iui Betancourt a stîrnit 
mînia tuturor oamenilor cinstiți. Numeroși patrioți venezueleni 
luptă cu arma în mină pentru eliberarea țării lor de sub 

dictatură.

tru a justifica cererile Penta
gonului de a nu se efectua 
nici un fel de reduceri în su
mele alocate pentru „ajutorul“ 
militar acordat altor țări.

In depozițiile sale, McNa
mara a recunoscut că scopul 
ajutorului militar american 
este de a obține apărarea in
tereselor Statelor Unite în 
restul lumii prin intermediul 
soldaților altor țări și cu chel
tuieli cit mai mici. „înlocuirea 
acestor forțe cu trupe ame
ricane,a spus el, ar presupune 
o povară cu desăvîrșire inac
ceptabilă pentru efectivul și 
resursele noastre monetare. 
Datorită „ajutorului1, a con
tinuat McNamara, devine po
sibila desăvîrșirea strategiei 
noastre cu un minim de chel
tuieli și efective“. McNamara 
nu a ascuns că cere bani pen
tru înăbușirea mișcării de eli
berare națională din Vietna
mul de sud, Coreea de sud și 
în țările Americii Latine. El a 
declarat că din suma cerută 
de 1 495 000 000 dolari, 43 la 
sută va fi acordată unor țări 
din Extremul Orient și 29 la 
sută din Asia de 
Orientul Mijlociu,

Sud-Est și

Diiicultățilc 
studenților 

japonezi
Absolvenții institutelor de 

învățămînt superior din 
Japonia se află într-o 

situație extrem de grea din 
cauza agravării depresiunii e- 
conomice în această țară. Po
trivit datelor Asociației patro
nilor japonezi, anul acesta au 
fost angajați în producție cu 
14 la sută mai puțini studenți 
absolvenți, în comparație cu 
anul trecut.

Administrațiile a 73 din 917 
întreprinderi, făcînd parte din 
Asociație, au declarat că nu 
dispun de locuri vacante. Ce
lelalte întreprinderi au redus 
considerabil numărul angajă
rilor de tineri specialiști.

O hotărîre potrivnică

înțelegerii reciproc«

Comitetul Executiv al Par
tidului Laburist a inter
zis comitetului național 

al „Tinerilor socialiști“, orga
nizația de tineret a partidului 
laburist, să trimită în Uniunea 
Sovietică o delegație formată 
din trei persoane. Comitetul 
executiv justifică această ho
tărîre prin „considerente teh
nice și financiare“.

In realitate, după cum scrie 
ziarul „Daily Worker“ ea se 
explică prin încercarea de a 
împiedica stabilirea de contac
te între „Tinerii socialiști“ și 
tineretul sovietic.

Tratativele
de la Cairo
CAIRO 9 (Agerpres). — La 8 

aprilie au continuat la Cairo tra
tativele tripartite în vederea cons- 
titurii unei uniuni federale între 
R.A.U., Siria și Irak. Agenția 
M.E.N. relatează că după ședințele 
de luni, președintele Consiliului 
executiv al R.A.U., Aii Sabri, a 
declarat că „în cursul convorbiri
lor s-a hotărît crearea unui comi
tet tripartit pentru elaborarea u- 
nui proiect de uniune, ținîndu-se 
cont de principiile aprobate de 
cele trei delegații".

El a anunțat, de asemenea, că 
acest comitet urmează să supună 
șefilor delegațiilor un proiect de 
uniune federală, precum și pro
iectul „Cartei naționale“ a statului 
federal arab proiectat.

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, Ia 9 aprilie s-a întrunit 
la Cairo Comitetul tripartit. El a 
elaborat proiectul viitoarei uniuni 
federale, precum și cel al Cartei 
naționale pe care le-a supus dezba
terilor celor trei delegații întrunite 
în ședință plenară, în seara zilei 
de 9 aprilie.

Lucrările Consiliului ministerial 
al blocului agresiv S.E.A.T.O.

MOSCOVA. — C.C. al 
P.C.U.S. a hotărît să convoace 
la 28 mai 1963 plenara ordina
ră a Comitetului Central al 
P.C.U.S. în cadrul căreia să 
fie supusă discuției problema : 
„Sarcinile curente ale muncii 
ideologice a partidului“, rapor
tor Leonid Iliciov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

LONDRA. — După cum anunța 
agenția Associated Press, Ia 9 a- 
prilie a sosit la Londra într-o vi
zită de 24 de ore generalul Lyman 
Lemnitzer, comandantul suprem al 
forțelor armate ale N.A.T.O. In 
cursul vizitei sale Ia Londra, arată 
agenția citată, generalul Lyman 
Lemnitzer va discuta cu înalte o- 
ficialități britanice probleme refe
ritoare la crearea și conducerea 
„forțelor nucleare multinaționale 
ale N.A.T.O.“.

LONDRA. — in legătură cu înce
tarea apariției ziarului de seară 
„Evening Dispatch“, care se tipă
rea la Birmingham, 310 persoane 
au rămas fără lucru.

LIMA. — Râul Montesinos, șeful 
secției agricole a Institutului na
țional al planificării din Peru, 
iuînd cuvîntul Ia o adunare orga
nizată cu prilejul „Zilei ocrotirii 
sănătății", a declarat că țara sa 
este amenințată de foamete. To
tuși vîrfurile conducătoare care 
dețin totul sub controlul lor, a 
subliniat el, nu fac nimic pentru 
a asigura țării principalele produ
se alimentare și pentru a rezolva 
această problemă serioasă.

HAVANA. — La Havana 
s-a deschis primul congres 
național al cadrelor didactice 
— membri ai brigăzii de mun
că voluntară „Frank Pais”. 
Acum trei ani, acești tineri și 
tinere, răspunzind chemării 
luj Fidel Castro. după ce au 
urmat cursuri pedagogice spe
ciale în regiunea Sierra Maes
tru, au plecat în cele mai în
depărtate colțuri ale țării 
pentru a alfabetiza țăranii și 
copiii lor.

ATENA. — După cum relatează 
ziarul „Io Vima", un deputat al 
partidului Uniunea de centru a 
prezentat în parlamentul grec o 
interpelare în care se protestează 
împotriva recrutării muncitorilor 
greci din Germania occidentală 
pentru legiunile străine, înjghe
bate în vederea luptei împotriva 
mișcării de eliberare națională din 
țările Asiei și Airicii.

.CIUDAD DE MEXICO. — Refe- 
rindu-se ia recenta conferință a

președinților țărilor din America 
Centrală, de la San José, cu parti
ciparea președintelui S.U.A., Ken
nedy, săptămînalul mexican „Pren- 
sa Libre" afirmă că după această 
conferință „a devenit evident fap
tul că vor avea loc acțiuni sinistre 
de felul rebeliunii eșuate din Ar
gentina sau răsturnarea lui Ydigo- 
ras". Articolul subliniază că acțiu
nile care au avut loc în ultimul 
timp în Argentina, Peru și Guate
mala obligă „America Latină șă 
fie permanent vigilentă".

AMMAN. — După cum anunță 
agenția France Presse,. 24 de tu
riști irancezi ailati în pelerinaj 
în Iordania au pierit la 8 aprilie 
în apropierea vechiului oraș ior
danian Petra, situat la 200 km de 
Ierusalim. Grupul de pelerini, ce 
înainta pe un drum abrupt de 
munte, în urma unei puternice 
furtuni, a iost suprins de un val 
de apă. 24 din cele 26 de persoane 
ce alcătuiau grupul au iost arun
cate într-o prăpastie. Numai două 
persoane au rămas în viață.

SALISBURY. — La Salis- 
bury, s-a deschis la 8 aprilie, 
sesiunea parlamentului Fede
rației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului. Agenția Reuter relevă 
că dată fiind dezmembrarea 
rapidă a federației, această 
sesiune a parlamentului ar 
putea să fie ultima. într-o de
clarație făcută în fața parla
mentului, primul ministru al 
federației, Roy Welensky, a 
cerut „garanții adecvate” pen
tru funcționarii regimului ra
sist și pentru populația albă 
și a afirmat că dacă asemenea 
garanții nu vor fi date, guver
nul său „nu va participa la 
elaborarea măsurilor în vede
rea desființării Federației A- 
f'ricii Centrale”. El a declarat 
cu regret că „a eșuat în mi
siunea sa” de a evita dezmem
brarea federației. Welensky 
nu s-a sfiit să amenințe să 
transforme Africa Centrală 
„intr-un nou Congo sau o 
nouă Algérie”.

LONDRA. — Luptătorii pentru 
pace din Anglia se pregătesc să 
organizeze la 25 mai o demonstra
ție în cadrul căreia să ceară să.se 
lichideze bazele de rachete ameri
cane de pe teritoriul Angliei. Pe 
o navă, închiriată special, peste 
1 200 de partizani ai păcii din An
glia și Scoția vor pleca din Glas
gow în golful Holy Loch, unde se 
află o bază americană de submari
ne avînd la bord rachete „Pola- 
ris". Organizatorii acestei curse a 
„Navei păcii“ au comunicat la 8 
aprilie că au primit din partea fi-

lozofului Bertrand Russeil și a cu
noscutului scriitor scoțian Mac- 
kenzie un mesaj în care se urează 
succes participanților la această 
cursă.

CAIRO. — Președintele Yeme
nului, Sallal, a emis la 8 aprilie un 
decret cu privire la elaborarea 
primului buget de stat din istoria 
țării. Elaborarea bugetului a Iost 
încredințată Ministerului Finanțe
lor și Economiei.

ALGER. — La opt aprilie, Ben 
Bella, primul ministru al Algeriei 
a declarat în cadrul unei cuvîntări 
rostite la Constantine că guvernul 
ilgerian a hotărît naționalizarea a 
incă 200 de ferme din regiunea 
Mostaganem, din apropiere de O- 
ran. Totodată, a arătat Ben Bella, 
guvernul a confiscat 20 de vehi
cule aparținînd unui mare bogătaș 
și a expropriat stocuriie de măr- 
luri a 22 de întreprinderi comer
ciale.

CAIRO. — Printr-un decret enris 
de președintele Gamal Abdel Nas- 
ser în Republica Arabă Unită au 
fost naționalizate 55 de întreprin
deri egiptene care se ocupă cu 
prelucrarea bumbacului.

LONDRA. —. Canonicul 
John Collins, președintele Co
mitetului Executiv al organi
zației „Mișcarea pentru dez
armarea nucleară”, a organizat 
la 8 aprilie o conferință de 
presă în legătură cu noul 
marș al partizanilor păcii, 
care urmează să aibă loc spre 
Aldermaston (centru britanic 
de cercetări nucleare), între 
12 și 15 aprilie. „Marșul din a- 
nul acesta, a spus el, se va des- 
șura sub lozinca „O lume 
fără bombe”. Vrem să scoa
tem în evidență urmările fa
vorabile ale încetări] cursei 
înarmărilor și înfăptuirii dez
armării generale”.

CIUDAD DE MEXICO. — la 8 
aprilie s-a înapoiat în Mexic după 
o vizită tăcută în Franța, Iugosla
via, R. P. Polonă, Olanda și R. F. 
Germană, președintele Adolio l.o- 
pez Mateos. După cum transmite 
agenția France Presse, peste 
100 000 de persoane au participat 
la un miting organizat cu acest 
prilej în Piața Constituției din 
Ciudad de Mexico. in cuvîntarea 
sa, președintele Mexicului a arătat 
că misiunea principală a delegației 
conduse de el a iost de a subli
nia în țările vizitate necesitatea 
urgentă a încetării cursei înarmă
rilor, a interzicerii armelor nuclea

re și a activizării luptei pentru 
pace. Lopez Mateos a declarat că 
a putut constata în Europa că „co
existența pașnică este posibilă în
tre țări cu sisteme politice dife
rite“.

Președintele mexican a arătat că 
atunci cînd a vizitat țările membre 
ale Pieței comune el a exprimat 
„îngrijorarea Mexicului față de 
repercusiunile posibile ale Pieței 
comune asupra comerțului exterior 
al Mexicului".

LONDRA. — După cum 
anunță agenția Reuter autori
tățile polițienești din Brunei 
au arestat aproape 4 000 de 
oameni pentru participare la 
răscoala din decembrie anul 
trecut împotriva planurilor de 
creare a așa-numitei federații 
malayeze. Autoritățile colo
nialiste engleze continuă să 
persecute pe participanții la 
răscoală. După cum reiese din 
relatările agenției Reuter, tru
pele britanice intenționează să 
staționeze în Brunei pînă la 
lichidarea ultimelor detașa
mente ale răsculaților.

Rezultatele alegerilor 

din Canada
OTTAWA 9 (Agerpres). — 

La 8 aprilie în Canada au avut 
loc alegeri parlamentare. Potri
vit știrilor transmise de agen
țiile occidentale de presă, par
tidul liberal, care se afla pînă 
acym în opoziție, a obținut cel 
maî mare număr de voturi, în 
timp ce partidul conservator al 
actualului prim ministru, John 
Dieienbaker, a suferit o înfrîn- 
gere.

Rezultatele arată că liberalii, 
conduși de Lester Pearson, au 
obținut 126 de locuri (față de 
100 în alegerile din 1962), con
servatorii 94 de locuri (față de 
116), partidul creditul social — 
24 locuri (față de 30) și noul 
partid democrat — 17 locuri 
(față de 19). Rezultatele pentru 
4 locuri nu au fost încă anun
țate.

Intr-un prim comentariu con-

sacrat rezultatelor provizorii 
ale alegerilor, agenția Associa
ted Press transmite că, deși 
partidul liberal a cîștigat ale
gerile, îi este practic imposibil 
să obțină majoritatea absolută, 
astfel îneît liberalii vor trebui 
să caute sprijinul unuia dintre 
celelalte trei partide pentru a 
putea guverna. Acest lucru 
este însă foarte mult îngreunat 
din cauza pozițiilor diferite ale 
partidelor respective în proble
mele politicii externe și inter
ne ale Canadei. Agenția Asso
ciated Press, după ce arată că 
Lester Pearson urmează să de
vină noul prim ministru al Ca
nadei, subliniază că acesta s-a 
pronunțat în favoarea „respec
tării obligațiilor asumate de 
Canada în problema acceptării 
de arme nucleare ale S.U.A. pe 
teritoriul țării".

PARIS 9 (Agerpres). — La 
Paris își continuă lucrările 
Consiliul ministerial al blocu
lui S.E.A.T.O. După ședința de 
deschidere, care a avut loc 
luni dimineața, consiliul a tre
cut la examinarea în ședințe 
secrete a problemelor aflate pe 
ordinea sa de zi. Agenția U.P.I. 
relatează că un purtător de cu
vînt a anunțat că în ședința 
secretă din după-amiaza zilei 
de 8 aprilie au luat cuvîntul 
reprezentanții Noii Zeelande, 
Pakistanului, Australiei, Tai- 
landei și Angliei. Din succin
tele informații pe care purtă
torul de cuvînt a considerat 
posibil să le furnizeze presei, 
reiese că subiectul principal a- 
bordat de majoritatea vorbito
rilor a fost situația din .Viet
namul de sud.

O serie de vorbitori și-au fă
cut un merit din participarea 
țărilor lor, alături de S.U.A., la 
lupta împotriva forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud. Mi

nistrul de externe al Tailandei, 
Tanat Koman, s-a plîns de 
creșterea mișcării populare în 
țara sa, contînd firește pe spriji
nul pactului agresiv S.E.A.T.O. 
în reprimarea forțelor patrio
tice.

Cea de-a doua ședință de 
lucru a Consiliului ministerial 
al S.E.A.T.O. a avut loc marți. 
Au luat cuvîntul Emmanuel 
Pelaez, vicepreședintele și mi
nistrul alacerilor externe al 
Filipinelor, care în principal a 
vorbit despre divergențele ivite 
în calea creării Federației Ma
layeze. Apoi a luat cuvîntul 
Dean Rusk, secretar de Stat al 
S.U.A., care referindu-se la a- 
jutorul acordat de Statele 
Unite anumitor țări din Asia 
de sud-est, relevă agenția 
U.P.I., „a dat asigurări țărilor 
membre ale S.E.A.T.O. că Sta
tele Unite nu au intenția să re
ducă substanțial ajutorul lor".

Apoi a luat cuvîntul Maurice 
Couve de Murville, ministrul a- 
facerilor externe al Franței.

niilor ajutați, la fața locului, de 
politicienii de dreapta, lipsiți 
de scrupule și dornici de par
venire.

Ziarele burgheze încearcă să 
creeze impresia existenței unor 
contradicții de neîmpăcat între 
locuitorii de origine indiană și 
cei de origine africană din Gu
yana britanică, deși în realitate 
nu există motive întemeiate de 
neînțelegere. Sistemul nu-i ine
dit. A mai fost experimentat și 
în alte colonii. „Conflictul"

pendență Guyanei britanice. 
Mai multe conferințe au avut 
loc la Londra, dar toate s-au 
terminat fără rezultate concre
te. De fiecare dată, oficialită
țile engleze au folosit drept 
pretext,... îngrijorarea lor iată 
de starea de încordare din Gu
yana britanică, pe care tot ele 
au creat-o și au întreținut-o. 
Partidele de dreapta din Guya
na britanică au sacrificat inte
resele populare, acționînd po
trivit cerințelor colonialiștilor.

A devenit însă limpede că au
toritățile engleze au intenția ca 
pînă la inevitabilul act al pro
clamării independenței să în
lăture de la putere guvernul 
Jagan. Suita de tulburări de la 
Georgetown face parte din a- 
cest plan. La aceasta se adaugă 
tentativele de a lovi în econo
mia țării, de a împiedica solu
ționarea problemei șomajului, 
de a crea o situație generală 
de nesiguranță.

Nici Washingtonul nu este

■ in nou la George
town, în Guyana 
iritanică, s-au pro- 
ius tulburări. Pe 
:lrăzile orașului 
s-a reeditat un 
spectacol trist: ja- 

Ifuri, incendii, acte de huliga
nism soldate — în final — cu 
vărsări de sînge. Spectacolul 

| nu-i în premieră. Regizori cu 
S veche experiență l-au mai mon

tat de cîteva ori în ultimii ani. 
! Identitatea regizorilor explică

și scopul repetării periodice a 
dezordinelor de la Georgetown. 

ISînt specialiștii în provocări de 
la ministerul britanic al colo-

Tulburările din Guyana
este cu meticulozitate întreți
nut, flăcările disensiunii sînt a- 
țițate în mod savant. Obiecti
vele urmărite sînt cel puțin 
două :

a) amînarea pe o perioadă 
nedefinită a acordării indepen
denței Guyanei britanice ;

b) înlăturarea guvernului 
condus de Cheddi Jagan, a că
rui orientare nu este pe placul 
Occidentului.

'Anglia se eschivează de mul
tă vreme de la îndeplinirea 
promisiunii de a acorda inde-

Ele au cerut reforma sistemu
lui electoral și alte modificări 
constituționale antidemocratice 
(culmea: sînt gala să pledeze 
pentru instaurarea... monar
hiei I), precum și noi alegeri 
cu dorința evidentă de a se 
proceda la răsturnarea actualei 
formații guvernamentale alea
să în 1961 prin votul masiv ai 
populației.

Divergențele dintre partidele 
din Guyana britanică sînt uti
lizate drept justificarea întîr- 
zierii acordării independenței.

britanică
străin de ceea ce se întîmplă 
în Guyana britanică. Chiar o 
agenție americană — „UNITED 
PRESS INTERNAȚIONAL" — 
relata în urmă cu cîtva timp 
că „Statele Unite au sugerat de 
mai multe ori guvernului brita
nic că acordarea independenței 
Guyanei britanice ar putea con
stitui un pericol datorită ten
dințelor de stînga ale lui Ja
gan", Este vorba, firește, de 
„un pericol’ pentru pozițiile 
monopoliste în această zonă 
nevralgică. Doar, se știe, gru

pul financiar Mellon are mari 
interese în extracția bauxitei 
din Guyana britanică.

Dezordinele din Guyana bri
tanică sînt o ilustrare a mași- 
națiunilor de inspirație colonia
listă. Poporul puțin numeros al 
acestei țări (500 000 locuitori 
care trăiesc pe o suprafață de 
215 000 km p) a acumulat o bo
gată experiență de luptă, a tre
cut prin destule încercări că
rora le-a făcut față și a vădit 
un remarcabil simț combativ. 
Lupta sa pentru independență 
nu va putea li zădărnicită prin 
diversiuni și comploturi orga
nizate la Londra cu concursul 
docil al provocatorilor de pro
fesie din Georgetown.

E. O.
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