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„MARX-ENGELS-LENIN
ViZITÎND MUZEULProletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului

Cu toate forțele
LA SEMANAT!

Acțiuni de muncă patriotică
FIER VECHI-OȚELARIILOR!

din

Strungarul Eugen Iancu din sectorul mecanic șef al Uzinelor „23 August - 
București și-a luat în cinstea zilei de 1 Mai un angajament important în 
întrecerea socialistă : pînă Ia 22 aprilie să îndeplinească planul lunar Ia 
toți indicii. Iată-1, in fotografie, împreună cu maistrul Nicoiae Ionescu, 

studiind atent desenul unui nou reper.

PĂȘUNILOR

este vorba 
dragoste, 
căsătorie 

se pot da 
rețete.

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XIX, seria II nr. 4330

Numeroși oameni ai muncii din București și din 
țară vizitează în aceste zile sălile Muzeului „Marx- 
Engels-Lenin" din Capitală. Printre aceștia sînt gru. 
puri de muncitori de la „Țesătoriile reunite“ din 
București, de la Uzinele „1 Mai" din Ploiești, colec
tiviști din regiunile Maramureș si Bacău. In sălile 
muzeului au ascultat ample expuneri propagandiști 
din Iași, cadre didactice din Tîrgoviște, studenți de 
la Facultatea de matematici din București. Tot aici, 
și-au îmbogățit cunoștințele despre viața și activita
tea lui Lenin numeroși pionieri și școlari. Ei s-au 
oprit îndelung în fața exponatelor care evocă acti
vitatea neobosită a marelui I.enin : fotocopii ale 
manuscriselor, ale proiectelor și hotărîrile Partidului 
Comunist pregătite și scrise de Lenin, fotografii, 
tablouri și sculpturi, înfățișîndu-1 pe genialul învă
țător al proletariatului, hărți sugestive despre răs- 
pîndirea ideilor leniniste în întreaga lume, machete 
care reproduc locurile unde a trăit și și-a desfășurat 
Lenin prodigioasa lui activitate, numeroase mate
riale care oglindesc drumul victorios al poporului 
sovietic condus de P.C.U.S. în lupta pentru cons
truirea comunismului.

In dezbaterea colectivului

DE FAMILIE

PENTRU ÎNTREȚINEREA
FINEȚELOR Șl

e-

CLUJ (De la corespondentul 
nostru). —

Numeroase sfaturi populare 
și gospodării colective din re
giunea Cluj au răspuns recen
tei chemări la întrecere adre
sată de către colectiviștii din 
Izvorul Crișului, raionul Hu
edin, pentru întreținerea
xemplară a pășunilor și fîne- 
țej.or naturale, în scopul cre
șterii producției de iarbă la 
hectar.

La această acțiune de mare 
valoare economică participă 
activ, prin muncă patriotică, 
numeroși tineri colectiviști, 
mobilizați de organizația de 
bază U.T.M.

întrecerea este în plină des
fășurare. Pină în prezent, co
lectiviștii din Căianu, raionul 
Gherla, au distrus arboretele, 
au adunat pietrele și au îm
prăștiat mușuroaiele pe o su
prafață de 580 de hectare de 
pășune și 162 de hectare de 
finețe. La Viișoara, în raionul 
Turda, au fost curățate 570 de 
hectare de pășune, mai bine 
de jumătate din această su
prafață fiind în același timp 
grăpată; 100 de hectare au 
fost îngrășate cu must de 
grajd și îngrășăminte chimice.

Colectiviștii din Mirăslău 
și-au propus să obțină în anul 
acesta cel puțin 10 000 de kilo
grame de masă verde de pe 
fiecare din cele 680 de hectare 
de pășune pe care le au în fo
losință. Pentru aceasta, și-au 
eșalonat încă de acum întregul 
complex de lucrări pe care le 
vor efectua de-a lungul între-

gului an. Astfel, de cel puțin 
trei ori pe întreaga suprafață 
vor fi curățate buruienile și 
mărăcinișurile (acțiunea este 
în curs de desfășurare), peste 
100 de hectare vor fi supraîn- 
sămînțate cu semințe de ier
buri valoroase, iar pe 400 de 
hectare se va organiza pășu- 
natul rațional prin tarlalizare 
(acum sînt instruiți în această 
direcție îngrijitorii de anima
le)

Timpul îmbunătățindu-se 
simțitor, rezultatele întrecerii 
socialiste sînt mereu mai bune. 
In acțiunea de muncă patrio
tică în care sînt antrenați, ti
nerii din multe comune își de
pășesc propriile angajamente.

Tinerii ploieșteni 
participă cu însu
flețire la numeroase 
acțiuni de muncă 
patriotică. Printre 
acestea amintim: 
redarea de noi te
renuri agriculturii, 
prin defrișarea unor 
perdele de saicîmi 
nefolositori, pe șo
seaua ce duce de la 
Ploiești spre Băicoi, 
în raza comunei 
Păulești; săparea 
de gropi și planta
rea de mii de pomi 
fructiferi pe dea
luri erodate la 
Strejnic, Bucov, 
Păulești și alte co
mune ; înfrumuse
țarea orașului prin

amenajarea împre
jurimilor noilor 
cvartale de locuințe 
și a parcurilor și 
spațiilor verzi.

Cea mai de seamă 
realizare a tinerilor 
ploieșteni o repre
zintă acțiunea pen
tru colectarea și 
predarea către oțe- 
lăriile patriei a fie
rului vechi. De la 
începutul anului și 
pină la 28 martie 
tinerii orașului Plo
iești au trimis oțe
lăriilor 2 000 tone 
fier vechi. Dumini
ca trecută din gara 
Ploiești-triaj a ple
cat spre Hunedoara 
o garnitură încăr-

cată cu încă 750 de 
tone fier vechi. La 
orele 11 tinerii au 
fost prezenți la ple
carea acestei garni
turi. Apoi, din nou 
au pornit să colec
teze fier vechi. Ast
fel pînă la sfîrșitiul 
zilei ei au colectat 
cea de-a trei mia 
tonă de fier vechi. 
Printre cei care 
s-au evidențiat se 
află tinerii de la a- 
telierele R.M.R. 
care au colectat și 
predat 30 de tone 
de fier vechi.

Acțiunile de acest 
fel continuă.

De aici va domina înălțimile un nou bloc. Maistrul Simion 
Solomon de la șantierul nr. 3-Piatra Neamț discută împreună 
cu echipa sa despre lucrările ce le au de executat la blocul 

cu nouă etaje ce se construiește în centrul orașului.

viciile apar după căsătorie. 
Cine a trăit suficient timp în 
apropierea unui om, așa, ca 
să-l vadă și la bucurie șl la 
mînie, și la durere și la feri
cire, și pe stradă și acasă, în 
familie sau între prieteni, și 
la muncă și în excursie — a- 
cela își dă seama ce fel de om 
e prietenul său. Două convin
geri mi se par însă esențiale : 
întâi să-ți dai seama dacă prie
tenul tău e sau nu un om 
muncitor și apoi dacă te res
pectă sau nu.

Omul harnic, cinstit, care 
visează să realizeze lucruri 
folositoare celor din jur e un 
om pe care te poți bizui. După 
cum doi oameni care se res
pectă din adîncul inimii, aceia 
nu-și vor

ind 
despre 
despre 
— nu 
niciodată
Nu se poate spune: 

faceți așa și veți fi fericiți. 
Toată lumea știe că acest lu
cru nu este posibil și totuși 
tinerilor le place să audă vor- 
bindu-se despre dragoste, des
pre acele atît de numeroase 
căsătorii în care soții se com
portă ca doi tovarăși de viață. 
Interesul acesta este firesc, 
știind că dintr-o întâmplare 
sau dintr-un sfat poți învăța, 
chiar și atunci cînd este vorba 
de viața intimă.

De la aceste considerente 
au pornit tinerii din organiza
ția U.T.M. a întreprinderii in
dustriei iacale 
Măgura, 
Simleul Silva- 
niei, cînd și-au 
propus să dis
cute în aduna
rea generală 
U.T.M. deschi
să despre căsă
torie, despre 
familie. Prin 
specificul ei a- 
dunarea a fost 
deosebită de 
cele pe care le 
ei mai înainte : 
nare au luat parte nu nu
mai utemiștii, membri ai 
organizației U.T.M. respective, 
dar și soții sau soțiile ace
stora. Cîțiva băieți au venit 
cu prietenele, cu logodnicele. 
Interesul cel mai mare l-a 
stârnit insă faptul că printre 
tineri se aflau și doi oameni 
mai în vîrstă — soț și soție 
— cunoscuți și apreciați în lo
calitate 
moașă, 
pentru 
nizată.
Kun.

La început cineva a prezen
tat un scurt referat, amintin- 
du-se citeva din principiile 
care stau la baza familiei noi, 
socialiste. Cel mai mult însă 
au discutat tinerii; s-au po
vestit întâmplări din familiile 
cele mai noi, s-au pus între
bări, s-a făcut un schimb de 
păreri. O tânără, de pildă, a- 
răta că în familia ei mai apar 
uneori neînțelegeri pe tema 
ajutorului pe care trebuie să 
și-l dea soții, unul altuia. „La 
dumneavoastră în familie cum 
se întâmplă ?“ i-a întrebat tâ
năra amintită pe soții Kun.

Dar cîte alte întrebări nu 
sau mai pus! O fată arăta 
că a cunoscut un băiat care-i 
place. „îndrăgostitul“ îi cere 
însă fetei să fie doar „prie
teni”. De ani de zile de cînd 
se cunosc n-a făcut nici mă
car o aluzie la căsătorie. Tînăra 
întreba dacă te poți încrede 
intr-un astfel de om. Iar altci
neva se adresa direct 
varășei Ilona Kun; Se 
ne că soția trebuie să 
în permanență o ținută 
cută. Eu însă uneori nu 
șese să mă îngrijesc așa 
trebuie, prinsă fiind de 
jile casei, de copil. Dumnea
voastră cum reușiți ?

Multe, multe întrebări.
Alături de mulți alții a luat 

cuvîntul și tovarășa Ilona 
Kun, soția tovarășului Laszlo.

Ne-a întrebat cineva cum 
am făcut de ne-am cunoscut, 
cum am reușit să ne convin
gem de asta. Eu, dragi tova
răși, nu cred în afirmația că

vorbi urît unul al
tuia niciodată, 
nu se vor uita 
unul pe altul, 
indiferent la ce 
distanțe se vor 
afla, se vor 
sprijini oriun
de și oricît de 
mult. în viață 
pot să mai a- 
pară unele ne
înțelegeri și tu 
și el vă mai 
puteți supăra 

cu cîte ceva — atunci însă 
cînd există respect între soți, 
oricît de mare ar fi necazul 
supărarea nu duce la uitare, 
la despărțire.

...Tinerii ascultau cu emoție 
cuvintele tovarășei Ilona. Era 
greu să-ți dai seama ce gin- 
dește fiecare. Fără îndoială 
însă prin mințile tuturor tre
ceau scene trăite personal: 
„In momentul cutare sau cu
tare, prietenul (sau prietena) 
mi-a dovedit că mă respectă 
și apoi se știe că e un om 
muncitor, serios”. Sau, poate, 
dimpotrivă : „în ziua aceea 
mi-a vorbit jignitor. Nu e aici 
o dovadă că nu mă respectă 
suficient ?“

întrebări...
Tovarășa Ilona continua.
— O tovarășă spunea aici 

că are un cunoscut care-i de
clară de ani de zile că o iu
bește, dar că nu se gîndește 
la căsătorie. Părerea mea este 
că acest om nu merită atenție. 
Am citit odată o carte scrisă de 
o profesoară în care se spunea 
că întotdeauna doi tineri care 
se iubesc cu adevărat visează 
la căsătorie, și era acolo des
cris un om ca acela despre 
care se vorbea aici. Umbla, 
fantele, de la fată la fată, le 
ducea cu vorba, fetele îl îndră
geau, îl credeau, apoi spunea 
— chipurile cu părere de 
rău — că el... nu dorește 
căsătoria. Eu n-aș da doi bani 
pe un astfel de om.

— Nu-i deajuns însă să do
rești să ai o familie, a adău
gat cineva.

Toți cei din sală au fost 
de acord cu această interven-
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a fost parcul Kiseleff. Aici, 
cei 450 de elevi do la 

medie nr. 1 au săpat 1 550

din oraș. Ei au curătat 
au adunat maculatura din 
curți, precum și sticle, 
și fier vechi. T. OANCEA

TU

des ti-

(Agerpres)

Pregătiri pentru sezonul
turistic de vară

(Agerpres)

au 
în 

noi 
o 

100

amti- 
insù- 
peste

In regiunea Suceava se fac intense pregătiri pen
tru sezonul turistic de vară. La cabanele Rarău, Deia, 
Mestecăniș și Ilișești se execută lucrări de renovare, 
se înlocuiește mobilierul, se pun perdele și covoare 
noi. De asemenea, se fac lucrări de revizuire a ins
talațiilor de apă și iluminat. Lucrări de reparații se 
execută și la șoseaua care urcă spre Rarău.

Membrii cercului 
confecționarea u- 
în atelierul cine- 
au reușit sil facă 

luat vederi de

centrele universi- 
lași și Brașov 
date de curind

construiesc cămine, can
tine, laboratoare, 
teatre și biblioteci 
mind spafii de 
40 000 m.p.

Pe alte șantiere 
nate construcțiilor pen
tru dezvoltarea invăfă- 
mintului superior, prin
tre care Galați, Bacău, 
Tg. Mureș, Petroșeni se 
vor construi cantine și 
cămine elegante de mare 
capacitate..

Imagine din filmul „Noroc tinerețe" ; artista amatoare Lucia 
Popescu

In 
tare 
fost 
folosința studenților
cămine moderne cu 
capacitate de peste 1 
locuri. Alte asemenea 
obiective destinate stu
denților se află în faza 
de execufie, urmînd a fi 
dale în folosință pînă la 
sfîrșitul anului. Numai 
la universitățile din Ti
mișoara, lași și la Insti
tutul de arhitectură ,,lon 
Minau“ din București se

club“ 
(1962), 

a unei 
Banat,

Tn ziua de 14 aprilie la Brăila a 
avut loc o mare acțiune de muncă 
patriotică la care au participat 
10 000 de tineri din întreprinderile, 
școlile și instituțiile brăilene. „Să 
facem orașul nostru mai curat, 
mai frumos“. Aceasta a fost lozin
ca cu care încă din primele ore 
ale dimineții tinerii brăileni au ie
șit la acțiunea de muncă patriotică. 
Obiectivele acțiunii de înfrumuse
țare a orașului au fost parcul 
Filimon Sîrbu, parcul Kiseleff, 
blocurile nou construite, spațiile 
verzi din jur și faleza Dunării. Să 
ne oprim la unul dintre aceste 
obiective : parcul Filimon Sîrbu. 
încă de dimineață aproape 600 de 
tineri de la Școala medie nr. 2 
Nicoiae Bălceccu, de la Școala 
tehnică sanitară și alte sute de 
tineri de la întreprinderea de 
panificație „23 August'1, de la 
Banca de stat, Banca de investiții,

Teatrul de stat și de păpuși, de la 
sfatul popular orășenesc și alte în
treprinderi și instituții ale orașu
lui au fost prezenți Ia acest obiec
tiv. Trebuiau săpate 2 150 gropi 
necesare plantării de arbuști și 
trandafiri. In mai puțin de două 
ore numai elevii din școli au săpat 
1 427 gropi. In mod deosebit s-au 
evidențiat elevii clasei a VlII-a 
de la Școala medie nr. 2 Nicoiae 
Bălcescu. Cel de-al doilea obiectiv 
vizitat 
numai 
Școala 
gropi.

Alături de tineri și vîrsțnici Ia 
acțiunea de muncă patriotică din 
14 aprilie au participat și numeroși 
pionieri 
străzile, 
diferite 
borcane

Tot duminică, peste 450 de tineri 
din comunele Tudor Vladimirescu, 
Liești, Ivești, Nănești și altele din 
raionul Galați au participat la ac
țiunea de împăduriri plantînd pes
te 10 000 de puieți de saicîmi. La 
această acțiune s-au evidențiat 
elevii de la școala S.M.T. Nănești 
și colectiviștii din comuna Liești 
și satul Șerbănești.

Pină în prezent tinerii din raio
nul Galați au predat oțelăriilor 
patriei peste 20 000 de kg fier 
vechi. Tinerii colectiviști, cum sînt 
cei din comuna Liești, au predat 
peste 5 000 kg fier vechi, iar cei 
din comuna Cuca, peste 4 000 kg 
fier vechi. Numai într-o singură 
zi, elevii Școlii de 8 ani din co
muna Slobozia Conache au colec
tat 1 800 kg fier vechi.

In regiunea Crișana.

Festivalul filmului 
pentru tineret și elevi

In perioada 15 aprilie — 15 iunie, în regiunea 
Crișana se desfășoară un festival al filmului pentru 
tineret și elevi organizat, de comitetul regional 
U.T.M. și comitetul regional de cultură și artă. La 
peste 140 de cinematografe din satele regiunii, sînt 
prezentate săptămînal cîte 2—3 filme artistice, pre
cum și filme documentare și de desene animate in
spirate din viața și activitatea tineretului din între
prinderi industriale, unități agricole socialiste, școli 
și institute de învățămînt. La cinematografele din 
Pișcolț, Valea lui Mihai, Diosig, Talpoș, Batăr și 
Beliu au rulat primele filme din cadrul festivalului. 
Aici au loc săptămînal simpozioane pe marginea fil
melor prezentate.

(Agerpres)

Atențiune, Iilmam I (Scena de lucru la studioul cinematogra
fic de amatori al clubului C.F.R. „16 Februarie 1933"- 

Timișoara)

ilnic, clubul
C.F.R. „16 Februa
rie 1933“ din Ti
mișoara se desfă
șoară o bogată 
activitate cultura
lă. în ziua aceea 

însă programul cuprindea 
ceva neobișnuit: ,,Festivalul
filmului” prezentat de studioul 
cinematografic de amatori de 
pe lîngă clubul „C.F.R. 16 Fe
bruarie”.

In program: „Recoltele ier
nii”, „Acceleratul”, „Lucrări 
de mecanizare la cale”, „No
roc tinerețe”, „Nici un minut 
întîrziere”, „Trei boboci”.

Rod al activității de cinci 
ani, filmele realizate de ar
tiștii amatori au fost primite 
cu bucurie și interes de 
spectatori — tovarăși de mun
că ai cineaștilor amatori.

Să ne întoarcem în urmă cu 
ani, la primele filme... Ne a- 
jută chiar acest festival. Iată

filmul „Trei boboci”. Pelicula 
n-are mai mult de 7 metri, 
proiecția e doar de două mi
nute. Dar ea îți vorbește des
pre pasiunea artiștilor ama
tori, despre străduința și cău
tările lor creatoare.

Fie că e vorba de interpreți 
sau tehnicieni — în timpul li
ber au studiat tehnica filmu
lui, au muncit ore în șir cre- 
înd filme — desene animate, 
reportaje și filme artistice. Un 
amănunt: aparatul folosit pen
tru filmare este confecționat 
de doi frați, Eugen și Dragoș 
Sandu, doi activi artiști ama
tori ai clubului, care au lu
crat atît la aparat, cît și la 
realizarea primului film. Acea
stă realizare a determinat, de- 
altminteri, și crearea cineclu- 
bului.

Realizarea celor doi artiști 
amatori a trezit în rîndul ti
nerilor admiratori ai celei de a

Munfii, sub soare, marile catarge-și 
înalță peste-al zărilor cleștar, 
dogit de ploaie, zidul minunii de la Argeș 
sub bolți de aer pare un clopot de mortar

Zidirea lui Manole cu turlele țîșnite 
— albastre fluvii, în văzduh întoarse 
apropie de tîmpla pădurii-nmugurite 
vitraiuri străvezii, ca frunze arse

Cel fulgerat, cu aripi surpate în abis 
de pe clopotnița de flăcări a ideii, 
ca-n carnea lui, în ziduri a închis 
vioara dulce-a trupului femeii.

Orașul nou, în preajmă, în zidul început, 
conturul primăverii, viu asfințind, îl strînge 
iar meșterii fîntînilor de lut 
minunea o repetă prin veacuri, fără sînge.

șaptea artă o puternică atrac
ție.

Mulți dintre ei au ve
nit la cerc. Cei care aveau 
înclinații spre pictură se ocu
pau cu desenele animate, cei 
pasionați de tehnică ajutau la 
sonorizare, trucaje, lucrări de 
laborator... 
au lucrat la 
nor aparate 
clubului. Ei 
un aparat de
16 mm care poate fi utilizat și 
pentru filmări în natură, pen
tru desene animate, precum și 
pentru copiere și montaj.

în laborator, pe „platoul“ 
de filmare s-au întîlnit 
muncitori, tehnicieni, stu
denți, elevi, dar cei mai 
numeroși sînt ceferiștii. Cei 
doi frați Eugen și Dragoș 
Sandu, Victor Albu, Victor 
Gligor, Valeriu Rosici, Vasile 
Cernescu, Petre Roșu, împreu-

GHEORGHE TOMOZEI

nă cu ceilalți cineaști amatori 
au contribuit la transpunerea 
pe ecran a unor aspecte din 
viața oamenilor muncii. Pe 
lîngă desenele animate „Trei 
boboci“ realizat în 1957, „Ursul 
păcălit“ după povestirea lui 
Ion Creangă (1960) „Accelera
tul“ (1962) după o poezie de 
G. Topîrceanu, reportajele ci
nematografice „O zi la 
(1959) „Recoltele iernii“ 
aspecte dintr-o seră 
G.A.S. din regiunea 
„Nici un minut întârziere“, 
„Lucrările de mecanizare la 
cale“, — au fost create și două 
filme artistice de metraj me
diu : „Șarja păcii“ și „Noroc 
tinerețe“.

Primul film artistic reali
zat a fost o coproducție a ci
neaștilor amatori de la Oțelul 
Roșu și a celor de la Uzina de 
tractoare din Brașov. Subiec
tul este bogat în semnificații:

organizaseră
la adu-

pentru viața lor fru- 
plină de demnitate, 

familia lor bine orga- 
Aceasta este familia

un grup de pionieri colectează 
fier vechi — pentru o șarjă a. 
păcii. In sprijinul lor vin mun
citori tineri și vîrsțnici. Pe un 
șantier de hidroameliorații, în 
urma curgerii apei, iese la 
iveală un tanc. Acesta este 
dus la oțelăria Oțelul roșu — 
pe urmă la Uzina de tractoare 
din Brașov. Tancul se trans
formă în tractoare pentru o- 
goarele colectiviștilor.

Și pe viitor cei peste 100 
cineaști amatori de la clu
bul C. F. R. „16 Februa
rie 1933” din Timișoara 
vor continua să cuprindă în 
reportajele 
munca și 
frumosului 
Begăi.

to- 
spu- 
aibă 
plă- 
reu- 
cum 
gri-

lor imagini din 
viața locuitorilor 

oraș de pe malul

ILIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului" 
pentru regiunea Banat

IANOȘ MATEKOVICS

(Continuare în pag. a Ill-a)

Secretarul general
ai O. N. U

va
în

face o vizită
R. P. Ramina
invitația guvernuluiLa

R.P. Romîne, Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, va 
face o vizită în R. P. Romînă 
în prima jumătate a lunii mai 
a.c. •-
Sporesc viteza 

de avansare 
în abataje

Minerii din Valea Jiului acordă 
o deosebită atenție sporirii vitezei 
de avansare în abataje, conside- 
rind-o ca o cale principală ce duce 
la creșterea 
cocsificabil 
muncii. Prin 
a utilajelor 
toare rotative, crațere scurte blin
date, haveze, combine și altele, în 
perioada ianuarie-aprilie viteza de 
avansare în abataj ele-cameră a 
atins, în medie, 81,1 ml pe lună, 
depășind cu peste 8 la sută sarci
nile planificate.

Datorită creșterii vitezelor în 
subteran, minerii din acest bazin 
carbonifer au extras din adîncuri, 
în cele trei luni 
anul acesta, peste 
cărbune energetic 
peste sarcinile de 
productivitatea muncii și au redus 
cu mult consumul specific de lemn 
planificat.

producției de cărbune 
și a productivității 
folosirea cu pricepere 
moderne ca perfora-

și jumătate din 
29 000 tone de 
și cocsificabil 

plan, au sporit

(Agerpres)



Ultimele pregătiri

Brigadă fruntașă
de comunistul Ion Cioca de la

ION OLTEANU 
corespondent voluntar

și de cits
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Cu fanat® farteleta semenet'
CONSTANȚA (de 

la corespondentul 
nostru). — Datorită 
ritmului intens în 
care s-au desfășurat 
în ultima săptămînă 
lucrările agricole, în- 
sămînțările culturilor 
din epoca I, s-au ter
minat în întreg raio
nul Medgidia. Prin 
munca harnică a co
lectiviștilor, ajutați 
de brigăzile de meca
nizatori din S.M.T., 
în cele 45 G.A.C. din 
raion au fost însămîn- 
țate cu ovăz, mazăre, 
borceag, in, sfeclă și 
alte culturi peste 
19 000 de hectare.

în toate gospodă
riile colective se des
fășoară acum ultime
le pregătiri pentru 
trecerea la însămin- 
țarea porumbului. Au 
fost arate aproape 
toate cele peste 6 600 
de hectare rămase 
din toamnă și s-au 
grăpat peste 43 800 
de hectare. în multe 
G.A.C. ca cele din 
Siliștea, Țepeș Vodă, 
Tortomanu, Cuza Vo
dă și altele, pentru 
menținerea apei în 
sol ogoarele au fost 
grăpate

r
întreaga I
...  I

I 
I 
!
I
I
i

I
I 
I

două ori. 1 
cantitate de semințe 
din soiurile indicate 
pentru condițiile ra
ionului ca hibrizii 
dubli 311, 301, 409.
306 și altele este, de 
asemenea, pregătită.

în prezent se fac 
ultimele verificări 
ale semănătorilor 2 
S.P.C. 2 echipate cu 
clapeți, se repartizea
ză atelajele care vor 
transporta semințele 
la cîmp și zilnic se 
fac numeroase sonda
je pentru determina
rea temperaturii în 
sol.

Brigada de cîmp condusă 
gospodăria colectivă Ciofrîngeni, regiunea Argeș, este fruntașă 
la lucrările agricole de primăvară. Membrii celor patru echipe 
ale brigăzii au fost judicios repartizați la diferite lucrări care 
s-au efectuat în fiecare oră prielnică muncilor în cîmp. Pentru 
că tractoarele nu puteau intra în brazdă din cauza umidității 
prea mari, brigada a folosit atelajele la pregătirea terenului și 
la însămînțarea unor culturi. în felul acesta au fost semănate 
toate cele 10 hectare cu ovăz, 2 hectare cu mazăre și alte cul
turi din epoca întîi pe 20 de hectare. în același timp, tinerii 
din brigadă au defrișat lăstărișuri de pe 25 de hectare. La ace
ste acțiuni s-a evidențiat echipa condusă de candidatul de 
partid Constantin Vameșu, secretarul organizației de bază 
U.T.M. din brigadă. în prezent, brigada participă la lucrările de 
pregătire a terenului pentru însămînțarea porumbului și a ce
lorlalte culturi din epoca a doua.

I
I
I
I

A început semănatul porumbului
Cum asigurați efectuarea

operativă a lucrărilor?ni n ultima săptămînă, în raionul Salonta din re
giunea Crișana timpul s-a îmbunătățit simțitor. 
Aceasta a permis mecanizatorilor din S.M.T., lu
crătorilor din G.A.S. și colectiviștilor să inten
sifice ritmul lucrărilor agricole de primăvară. 
Folosind din plin fiecare oră prielnică muncilor 
în cîmp, eț au reușit să sporească zilnic viteza de

lucru. Astfel, s-a asigurat reducerea întîrzierii însămințări- 
lor din epoca întîi. In zilele din urmă, în partea de șes ter
mometrul a indicat constant temperatura de plus 8—10 grade 
în sol. Deci, timp favorabil pentru însămințatul porumbului. 
Pentru a vedea cum sînt asigurate condițiile necesare înca
drării acestor importante lucrări într-un timp cît mai scurt, 
am adresat cîtorva tovarăși următoarea întrebare : _

„Cum asigurați efectuarea
Ne-a răspuns :

operativă a lucrărilor ?”.

Bel-

si-zile bune de lucru sîntem 
guri că toată suprafața desti
nată culturii porumbului va fi 
semănată”.

ȘTEFAN FENEAK, 
secretarul 

organizației de bază U.T.M. 
din G.A.C. Bicaciu

SZABO ATTILA, 
directorul 

S.M.T. Ghiorac

Cîmpul era plin, cît vedeai 
cu ochii: oameni, atelaje și ma
șini. Aici, pe ogoare și-au dat 
intîlnire, cu mic cu mare, toți 
colectiviștii din comuna Ologi, 
raionul Tr. Măgurele.

Zile de-a rindul tînărul ingi
ner agronom Florea Zaharia 
cercetase nerăbdător termome
trul înfipt în pămînt. Azi au în
ceput însămințatul porumbu
lui. Temperatura solului a 
fost cîtva timp constantă : plus 
10 grade...

Este ora cînd soarele abia s-a 
ridicat cale de o suliță pe cer 
și pe coastă se conturează și
rul celor 85 de atelaje proprie
tate obștească ieșite la cimp 
pentru pregătirea terenului.

Ceva mai incolo, cinci trac
toare, la care sînt cuplate se
mănătorile. de porumb, insă- 
mlnțează. (fotografia 1).

Folosind „ferestrele" de timp 
frumos, colectiviștii din comu
na Ologi, raionul Tr. Măgurele, 
au însămîntat peste 100 de hec
tare cu porumb in primele 
două zile.

La marginea unei tarlale, ca
lul unei șarete culegea liniștit 
firele de iarbă, ude încă de 
rouă dimineții. Lingă șaretă, un 
grup de colectiviști discutau a- 
prins. Cind ne-am apropiat 
l-am recunoscut pe tînărul bri
gadier Ion Dincă.

— Ce facem acum, tovarășe 
președinte, că noi am terminat 
parcelele de pregătit pentru 
semănat. Pornim acum la gră- 
patul griului ?

— De acolo să începeți; te
renul e zvîntat, lanul e Înche
gat — arată inginerul Florea 
Zaharia (fotografia 2).

— Tinerii noștri conductori 
de atelaje n-au precupețit nici 
un efort în primăvara aceasta 
— ne spune tovarășul Vasile 
Virtopeanu, președintele gos
podăriei colective. Sînt mulți 
tineri harnici la noi. Si ies Ia 
cîmp pe la ora 5 dimineața și 
nu stau locului pînă nu ispră
vesc lucrarea ce le-a iost În
credințată.

Discuția ne-a fost întreruptă 
de zgomotul tractoarelor care 
se apropiau de marginea tar
lalei. Primul a sosit tractorul 
condus de tînărul Ion Vișă- 
nescu, care lucrează cu un cul
tivator la pregătirea terenului 
înaintea semănătorilor. După 
citeva cuvinte schimbate cu 
brigadierul Grigore Andrei, 
mecanizatorul pornește pe altă 
brazdă și tractorul se pierde 
din nou Ia orizont (fotogra
fia 3).

— „Seara, 
duna ia 
realizările 
canizatori 
lături de 
lor. Și dacă veți mai da pe la 
noi peste citeva zile, veți ve
dea fotografiile lor alături de 
ale celorlalți fruntași, la pa
noul de onoare — a ținut să 
ne spună, nu fără o oarecare 
mîndrie, Ion Raicu șeful brigă
zii de tractoare.

cînd ne vom a- 
sediul gospodăriei, 
tinerilor noștri me- 

vor ii consemnate a- 
cele ale colectiviști-

Intr-un ritm susținut
Mecanizatorii de la S.M.T, 

Babadag, regiunea Dobrogea, 
lucrează într-un ritm susținut 
pentru terminarea însămînță- 
rii culturilor din epoca întîi. 
Pînă în prezent. în gospodări
ile colective din raza acestei 
stațiuni s-au însămîntat peste 
2 200 de hectare. Avansate cu 
lucrările agricole de primă
vară sînt gospodăriile colec
tive din Babadag, Enisala, Ni- 
colae Bălcescu și altele. Meca
nizatorii care muncesc pe tar
lalele gospodăriei colective din 
Babadag, printre care îi amin
tim pe fruntașii Ion Neagu, 
Vasile Marinescu, Nicolae Ta- 
rara și Constantin Bujenita, 
au însămîntat peste 300 de 
hectare cu borceag, mazăre, in 
pentru ulei, măzăriche etc.
CONSTANTIN DOLNICEANU

corespondent voluntar

cu întreaga capacitate a mașinilor
eși toate tractoarele 
și mașinile agricole 
cu care este înzes
trată brigada noas
tră au fost aduse în 
gospodăria colecti
vă din comuna Co-

țofeni, pe care o deservim, în 
perfectă stare de funcționare, și 
am pornit la lucru îndată ce 
timpul a permis, totuși din cau
za vremii care ulterior a devenit 
nefavorabilă, unele lucrări au în- 
tîrziat. Rămînerea în urmă tre
buia grabnic recuperată. De a- 
ceea cînd timpul a devenit priel
nic, noi am trecut cu toate for
țele la pregătirea terenurilor și 
la însămînțări. Lucrările se des
fășoară în baza planului comun 
întocmit cu. consiliul de condu
cere al gospodăriei. Mașinile au 
fost repartizate pe tractoriști, 
ceea ce asigură o ntai bună ex
ploatare a acestora, stabilindu-se 
totodată și sarcinile de lucru ale 
fiecărui mecanizator. Din timp 
au fost stabiliți oamenii care vor

lucra permanent pe semănători 
(la instruirea cărora am contri
buit și noi) și ni s-au repartizat 
2 din atelajele gospodăriei care 
asigură transportul seminței la 
locul de semănat. Am căutat să 
folosim fiecare „fereastră" exe- 
cutînd lucrări pe parcelele zvîn- 
tate. Zilele acestea, cînd timpul 
s-a îmbunătățit simțitor, am lu
crat cu întreaga capacitate a ma
șinilor, în schimburi prelungite, 
în felul acesta am semănat majo
ritatea suprafețelor destinate cul
turilor din epoca I, rămînînd de 
însămînțat doar 7 hectare cu sfe
clă și circa 25 de hectare cu 
floarea-soarelui. Aceasta înseam. 
nă mai puțin 
lucru.

Totodată, în 
am acordat o 
pregătirii producției de porumb. 
Ne-am interesat de felul în care 
colectiviștii pregătesc sămînța, 
am determinat calibrul acesteia 
și am adus de la S.M.T. discurile 
corespunzătoare. Paralel cu însă-

de două zile de

această perioadă 
atenție deosebită

mînțarea culturilor din epoca T, 
am început pregătirea terenuri
lor pentru cultivarea porumbu
lui. Mai întîi am grăpat, apoi am 
trecut cu cultivatorul sau poli- 
discul în agregat cu grapa pregă
tind 
tare 
sol 
rînd 
am 
losit 
înainte de începerea 
țatului am reglat 
cu inginerul agronom semănăto
rile pentru densitatea de 48 000 
de plante la hectar, densitate 
stabilită în funcție de hibridul 
folosit și de condițiile solului. 
Distanța dintre plante este de 50 
cm, iar între rînduri de 80 cm. 
După ce am verificat funcționa
rea semănătorilor pe circa 50 de 
metri liniari, am trecut din plin 
la treabă. Așa că sîmbătă și du
minică pînă Ia ora 14 am reușit 
să însămînțăm 40 de hectare cu 
porumb pentru boabe. în toată

astfel peste 200 de hec- 
de ogor. Temperatura >n 

depășind
plus 8

început semănatul. Am fo- 
două semănători 2 SPC 2.

însămîn- 
împreună

cîteva zile la 
grade, sîmbătă

această perioadă nu s-a înregis
trat nici o oră de staționare a 
mașinilor. Vitezele de lucru au 
crescut pe măsură ce terenul s-a 
zvîntat mai bine în medie cu 10 
la sută, de la o zi la alta. Meca
nizatorii din brigada noastră se 
străduiesc să încadreze toate lu
crările în perioada optimă. Pen
tru aceasta ei acordă cea mai 
mare atenție întreținerii și ex
ploatării tractoarelor și mașini
lor agricole. Aprovizionarea cu 
combustibil se face în cîmp, ali
mentarea făcîndu-se din cisternă 
direct în rezervor. Pentru înlă
turarea rapidă a defecțiunilor 
mai frecvente, ni s-a asigurat la 
brigadă un stoc „tampon" de 
piese de schimb. Avem, așadar, 
totul pregătit pentru ca mașinile 
să lucreze cu întreaga capacitate, 
sporind viteza de lucru, iar însă- 
mînțarea porumbului să fie fă
cută într-un timp cît mai scurt.

CONSTANTIN PĂUN 
șeful brigăzii de tractoare 
nr, 16 de la S.M.T. Cîrcea

Intre mecanizatori și
mbunătățirea tim
pului a dat pu
tință mecanizato
rilor de la Bala
ciu, raionul Urzi- 
ceni, să desfășoare 
întreg complexul

de lucrări agricole din actu
ala campanie pe un front larg. 
Munca bine organizată, parti
ciparea la întrecerea socia
listă a tuturor mecanizatori
lor au făcut posibilă obținerea 
unor rezultate bune. Toate 
cele 101 tractoare care lucrea
ză pe o suprafață de 16 000 
de hectare, funcționează din 
plin, zi și noapte. Cele 10 
brigăzi de tractoriști lucrea
ză în două schimburi. Ast
fel s-a reușit ca toate cultu
rile din epoca întîi să fie in- 
sămînțate intr-uri timp scurt : 
1 106 ha cu floarea-soarelui, 
535 ha cu sfeclă de zahăr, 99 ha 
cu borceag, apoi mazăre, ovăz 
etc. Trebuie menționat ca un 
fapt pozitiv că la peste 800 de 
hectare însămînțate cu floarea- 
soarelui au fost folosite semă
nătorile cu clapeți, în scopul 
asigurării, de la bun început,

a densității optime. Mecaniza
torii și colectiviștii au acordat 
o mare atenție lucrărilor de 
întreținere a suprafețelor cu 
grîu și pregătirii terenului des
tinat culturii porumbului. S-au 
executat lucrări de întreținere 
a griului — grăpat sau tăvălu- 
git — pe aproape 4 000 de 
hectare și lucrări de pregătire 
a terenului pentru porumb pe 
o suprafață de peste 2 000 de 
hectare.

Să facem popas pe la cîte- 
va brigăzi și prin citeva gos
podării colective din raza de 
activitate a S.M.T.-Balaciu.

De la planificare 
direct pe ogor

Tinerii mecanizatori din bri
gada întîi,. condusă de Mihai 
Metaxa, au terminat de citeva 
zile însămințatul tuturor cul
turilor din epoca întîi. Ei au 
semănat floarea-soarelui pe 90 
de ha, sfeclă de zahăr pe 65 de 
ha, apoi 50 de ha cu lucerna, 
25 ha cu sudan șt alte 15 ha 
cu sfeclă furajeră. In afară de

asta, au pregătit patul germi
nativ pentru însămînțarea po
rumbului pe o suprafață de 
peste 300 de hectare și au gră
pat cu agregate de grape ste
late o suprafață de 40b de hec
tare cu grîu. Aceste rezultate 
se datoresc folosirii întregii 
capacități de lucru a tractoa
relor și a celorlalte mașini și 
bunei organizări a muncii.

In fiecare seară, Mihai Me
taxa, șeful brigăzii, participă 
la ședința de lucru care se ține 
la sediul gospodăriei colective 
din comuna Ion Roată. Cu a- 
cest prilej se stabilește planul 
operativ de activitate pe a 
doua zi, în care sînt incluse a- 
tit atribuțiile colectiviștilor din 
brigăzile de cîmp, cît și cele 
ale mecanizatorilor. Așa că 
fiecare știe ce are de făcut și 
nu se pierde nici un minut 
bun de lucru. Mecanizatorii 
— în două schimburi — lu
crează zi și noapte. Brigadierii 
de cimp își repartizează și ei 
oamenii acolo unde trebuie, 
unde știu că e nevoie: la 
transportul seminței la capă
tul tarlalelor, la transportul

„în această primăvară, în 
cele 24 de gospodării colective 
din raza noastră de activitate, 

(avem de însămînțat peste 
8 000 de hectare cu porumb. 
Pentru a încadra această lu- 

Icrare într-un timp cît mai 
scurt, am luat din vreme mă
suri eficiente. Fiecare mecani- 

Izator a fost bine instruit, par- 
ticipînd la probele practice cu 
semănătorile de porumb. Toa
te cele 67 de semănători 
2 SPC 2 de care dispunem au

i fost reglate, li s-a făcut pro- 
. ba și rodajul, apoi au fost re- 
jpartizate pe brigăzi. Firește, 

n-am neglijat nici schimbul 
doi. Noaptea, la pregătirea 
terenului vor lucra 
elevi din anul III. 
țeles, supravegheați

Iproape de șefii de brigăzi 
și controlați de specialiștii

- stațiunii. Ziua — în schimburi 
| prelungite — mecanizatorii 
- vor însămînța, în funcție de 
I gradul de umiditate și căldu

ră, parcelă cu parcelă. Pentru 
ca în perioada de vîrf să a- 

jjungem la o viteză de cel pu
țin 150 de hectare pe zi, vom 

| folosi la unele brigăzi și ma
șinile SU 29. în plus, unele

I gospodării colective, mai ales 
Icele din partea de deal (Ginta, 

Hold, Ursad și altele), au pre-
■ văzut să însămînțeze cu agre- 
■ gatele proprii, unde nu pot 
| intra tractoarele. Pentru a a- 

sigura repartiția uniformă a 
| sămînței în pămînt, mecani- 

zatorii vor lucra cu viteza în- 
| tîi a tractorului sau cu a 
- doua redusă. Semănatul se 
■ face bob cu bob sau cu clapeți 
| (cam 20-25 kg boabe la hec- 
■ tar), în funcție de soiul folo- 
| sit de fiecare gospodărie. în 
I felul acesta, vom asigura den

sitatea medie de 40 000 de 
plante la hectar (diferențiat în 

I funcție de soiul folosit și de
condițiile solului). Fiecare par- 

Icelă va fi jalonată în scopul 
însămînțării în rînduri perfect 
drepte, pentru că 80 la sută 

Idin lucrările de întreținere le 
vom efectua mecanizat.

I

numai 
bineîn- 
îndea- 
brigăzi

Acolo unde temperatura în 
sol a fost constantă (plus 8-10 
grade), s-a început semănatul. 

I Primele tarlale cu porumb au 
* fost însămînțate de tinerii din 
£ brigada condusă de utemistul

Ștefan Mura, la G.A.C. 
fir. Apoi, au început și cei din 
brigăzile care lucrează în gos
podăriile colective Ciumeghiu, 
Batîr, Ghiorac și altele, pînă 
acum, în raza noastră de acti
vitate ș-a pus porumbul sub 
brazdă pe aproape 200 de hec
tare”.

TEODOR MAGHIAR, 
președintele 

gospodăriei colective 
din Mădăraș

i,în ultima vreme, am făcut 
sondaje în sol cu termome
trul și de două, trei ori pe zi,

de la parcelă la parcelă. Am 
constatat că temperatura se 
menține între 9-11 grade. Deci, 
timp prielnic pentru a pune 
porumbul în pămînt. Ne-am 
izbit însă de o greutate. Meca
nizatorii de ia S.M.T. Cefa, 
care lucrează la noi, nu pu
teau intra în brazdă din cauza 
umidității terenului. Firește, 
nu puteam aștepta prea mult, 
mai ales că avem de însămîn
tat peste 700 de hectare cu 
porumb. Avînd sămînța în 
saci, atelajele și cele 18 semă
nători proprietate obștească 
bine puse la punct, am hotărît 
să începem lucrul. Si astfel, la 
brigăzile de cîmp conduse de 
Gheorghe Poenaru și Iosif 
Cristea s-a trecut la însămîn
tat de la 12 aprilie. Apoi, au 
început și celelalte brigăzi. în 
felul acesta, în numai trei zile 
am însămîntat peste 150 de 
hectare. în zilele următoare 
vor lucra cu întreaga capaci
tate a mașinilor și a tractoa
relor și mecanizatorii. în 5-6
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„în gospodăria noastră lu-1 
crează aproape 150 de utemiști | 
și tineri. îndrumată de orga- 
nizația de partid, organizația I 
de bază U.T.M. a mobilizat în I 
această primăvară numeroși _ 
tineri (atîția cîți a fost nevoie) I 
la toate lucrările din cîmp, I 
contribuind astfel la urgenta- 
rea pregătirii terenului și a I 
însămînțărilor.

Contribuția tineretului, ală- • 
turi de ceilalți colectiviști, a I 
făcut ca lucrările din epoca ■ 
întîi, pe mai bine de 500 de a 
hectare, să fie efectuate în-1 
tr-un timp scurt. Totodată, în ’ 
gospodărie s-au făcut și lu-1 
crări de pregătire pentru însă-1 
mînțarea celor 440 de hectare ■ 
destinate porumbului. Un nu- ■ 
măr însemnat de tineri au fost I 
prezenți la selecționatul se- ■ 
mințelor, la transportarea lor | 
la bază pentru schimb, la pu- I 
nerea lor în saci și altele. A- ■ 
poi, am recomandat organiza- ■ 
tiei de partid și consiliului de I 
conducere cîte 3-5 tineri din ’

I 
I 
I 
I
I
I

fiecare brigadă care să lucreze 
pe semănători și să-i aprovi
zioneze cu sămînță pe meca
nizatorii din brigada condusă 
de tînărul Gheorghe Baș de la 
S.M.T. Cefa. De asemenea, alți 
tineri vor lucra pe parcelele 
mai umede cu semănătorile și 
atelajele proprietate obștea
scă“.

GHEORGHE LAZA, 
președintele 

Consiliului agricol raional 
Salonta

I

de acele locuri unde tempera- ■ 
tura solului corespunde indi- I

i este încă | 
planificată. I 
rvrt/li+îil« nsț ~ 

cele 24 000 de hectare reparti-1 
zate culturii porumbului să I 
fie însămînțate într-un timp ■ 
cît mai scurt. Sub conducerea ■ 
comitetului raional de partid, | 
consiliul agricol raional a luat 
o serie de măsuri menite să I 
ducă la urgentarea acestei lu-1 
crări. Astfel, pe lîngă cele 134 
de semănători 2 SPC 2 exis- I 
tente în raion, vor fi folosite 
și cele 337 de semănători cu I 
tracțiune animală de care dis- | 
nun gospodăriile colective. 
Zilnic, membrii consiliului a-I 
gricol raional sînt pe teren. I 
Pe măsură ce temperatura so- _ 
lului crește, se dau indicații să I 
se intre pe tarlalele zvîntate < 
cu toate agregatele. Se înțe- _ 
lege că unitățile agricole so- I 
cialiste de la șes vor termina | 
mai repede lucrul. Iată de ce 
am prevăzut ca, pe măsură ce I 
unele agregate se eliberează, I 
să fie deplasate urgent în _ 
gospodăriile colective din par- I 
tea de deal“.

I

„După cum ati văzut, în ra
ionul nostru a început însă- 
mînțatul porumbului. E vorba

cațiilor agrotehnice. Evident 
că viteza de lucru este încă 
mică fată de cea 1
Avem însă toate condițiile ca

NICOLAE BARBU

colectivi§ti - colaborare rodnică
carburanților 
tractoriștilor, 
lucrează pe 
prezenți pe 
dimineața.

și al mîncării 
Colectiviștii care 
semănători sînt 
mașini la ora 5

Alături de tractoare— 
atelajele proprietate 

obștească
La brigada nr. 4 condusă de 

Gheorghe Ene, care lucrează 
pămîntul gospodăriei colective 
din comuna Sfîntu Gheorghe 
există aceeași preocupare față 
de buna organizare a muncii. 
Cel 20 de membri actuali ai 
brigăzii — mecanizatori, elevi 
de la școala profesională de 
mecanici agricoli și colectiviști 
școlarizați pentru a munci pe 
tractor — lucrează în două 
schimburi. Ei au terminat se
mănatul culturilor din epoca 
întîi și au pregătit din cele 424 
de hectare destinate culturii 
porumbului aproape 300 de 
hectare. Ceea ce a contribuit 
mult la urgentarea, lucrărilor 
a fost strînsa colaborare între

mecanizatori și brigăzile de 
cîmp ale colectiviștilor. Meca
nizatorii s-au îngrijit ca trac
toarele să funcționeze din plin, 
zi și noapte, pe fiecare parcelă 
zvîntată. Colectiviștii le-au a- 
sigurat aprovizionarea ritmică 
cu sămînță, transportul la bri
gadă al carburanților și piese
lor necesare. Cînd, din cauza 
terenului umed, mecanizatorii 
n-au mai putut intra cu trac
toarele să efectueze 
de pregătire pentru 
au fost folosite cele 
ale brigăzii de cîmp 
le. Aproape 4 ha de 
suprafața destinată
porumbului era plină de butu
rugi, pilcuri de salcîmi și mă- 
răcinișuri. Asta împiedica 
tractoarele să meargă întins, 
de-a lungul tarlalei, deci 
cetinea ritmul lucrărilor 
pregătire a terenului. Au 
mobilizați la defrișare un 
măr de 300 de colectiviști 
brigada de cîmp, în marea 
lor majoritate tineri. Trebuie 
menționată activitatea organi
zației de bază U.T.M. din bri
gadă care a răspuns prompt la

o acțiune atît de importantă. 
Și astfel s-a reușit ca toate 
lucrările planificate pînă acum 
să fie efectuate într-un timp 
scurt, înlăturîndu-se aglome
rările la semănatul porumbu
lui.

In tabăra de cimp

e în mijlocul tarlalei.

lucrările 
semănat, 

10 atelaje 
cu grape- 
teren din 

culturii

în
de 

fost 
nu- 
din

Pământurile gospodăriei co
lective din Balaciu sînt lucrate 
de către mecanizatorii din bri
gada a V-a, condusă de Con
stantin Dobre. Terenul cuprin
de suprafețele a 4 brigăzi de 
cîmp. Acest fapt a creat anu
mite greutăți în organizarea 
muncii tractoriștilor în apro
vizionarea și cazarea lor. 
Sînt unele terenuri (unde s-a 
însămînțat floarea-soarelui și 
unde se va semăna o mare 
parte din porumb) situate la 
mare distanță. Pentru ca tim
pul prielnic să fie folosit la 
maximum, în brigadă s-a luat 
hotărîrea ca un vagon dormi
tor cu mai multe paturi să fie 
mutat la punctul „Valea 
Mare”. Acum dormitorul pe

roate
Aici dorm și colectiviștii de pe 
semănători. Seara, citesc, alcă
tuiesc împreună planul de 
muncă pe a doua zi, ascultă 
radio. Legătura între cei de- 
aici și sediul brigăzii o face co
lectivistul Alexandru D. Ion. 
El transportă mîncarea, poșta, 
ziarele. Și sămînța de porumb 
a fost deja transportată acolo 
și depozitată într o baracă. 
Aprovizionarea semănătorilor 
o vor face două atelaje. Bri
gada are în plan să însămân
țeze cu porumb 650 de hectare. 
A fost pregătit patul germina
tiv pe o suprafață de aproape 
300 de hectare.

★

Mecanizatorii de la , 
Bălani« eontinud acum 
ceeați viteeă sporită de 
pregătirea lerenului pe 
peste S 000 de hectare 
vor 11 semănate eu porumb.

VASILE CĂBULEA '

S.M.T. 
cu a- 
lucru 

cele 
' care



Se spune adesea, și nu fără temei, că pe gospodar îl cu
noști de cum îi treci pragul casei. Vorbele pline de tîlc 
izvorîte dintr-o profundă înțelepciune populară și-au găsit 
și de astă dată confirmarea. Am făcut, astfel, în urmă cu 
cîtva timp o vizită tinerilor Combinatului de îngrășăminte cu 
azot-Piatra Neamț care locuiesc în dormitoarele comune. 
Iată impresiile culese cu prilejul acestei vizite.

Cel mai îngrijit 
dormitor

Lucrurile s-au petrecut așa : 
prin luna decembrie a anului 
trecut, serviciul administrativ al 
combinatului a hotărît să se vă- 
ruiască în dormitoarele tineretu
lui. S-a văruit, dușumelele au 
fost spălate și pe dată aspectul 
s-a schimbat. Orele de odihnă au 
devenit parcă mai plăcute, at
mosfera de ordine și curățenie 
îmbiindu-te să le organizezi și să 
le folosești mai judicios. Și viața 
și-a luat cursul firesc în mai 
toate dormitoarele.

Gazdele noastre, tinerii din- 
tr-un dormitor al căminului nr. 
53, ne povestesc că 
ei, Victor Crețu, a 
idee: „Ce-ar fi — 
băieților — să și 
dormitor ? Creează parcă o at
mosferă și mai intimă. Ne vom 
simți mai bine !” Ideii i-a urmat 
fapta. Victor și-a pregătit unel
tele necesare, oferind colegilor 
o surpriză : zugrăvirea dormito
rului într-o culoare odihnitoare, 
agreabilă, potrivită unei case de 
locuit.

Ei, dar, pornind la o așa trea
bă gospodărească au crescut și 
pretențiile. Un fapt frumos atra
ge după sine altul și mai frumos. 
Așa că băieților le-a venit ideea 
să completeze aspectul camerei 
făcînd și 2—3 fotomontaje pe 
care le-au prins din loc în loc 
pe pereții dormitorului. Cei patru 
cosmonauți sovietici, sportivi de 
frunte din țară și de peste ho
tare, muncitori de pe marile șan
tiere îți zîmbesc din aceste foto
montaje. tn dormitor, cură
țenia e lege, iar îngrijirea bunu
lui obștesc, de asemenea. Cei 20 
de locatari, buni gospodari sînt, 
totodată, 20 de iubitori de fru
mos.

Ne gîndeam atunci cîtă drep
tate avea factorul poștal care 
sosise tocmai să împartă gazde
lor scrisori de la rude și prie
teni.

— Salut băieții din cel mai 
curat și îngrijit dormitor din co
lonie, a spus el la intrarea în 
dormitor.

Era ca și cum ar fi spus 
„bună ziua”, un salut dacă vreți. 
Și un asemenea salut rostit 
de un oaspete care colindă a- 
pfoape zilnic toate dormitoarele 
tinerilor din colonie avea semni
ficații adinei. Dormitorul este cu 
adevărat cel mai frumos și cel 
mai bine îngrijit.

în dormitor locuiesc 12 tineri 
și, fără exagerare, la fiecare pat 
găsești cîte o carte. Explicația e 
simplă. La îndemnul organizației 
U.T.M., cîte un tînăr din fiecare 
dormitor a luat de la biblioteca 
centrală circa 60—70 de volume 
de literatură beletristică. S-au 
format astfel biblioteci în dor
mitoare. în cel vizitat de noi, de 
acest lucru răspunde electricia
nul Constantin Fabian,

u

unul dintre 
avut însă o 
le-a spus el 
zugrăvim în

Cartea și muiica — 
prietenii locatarilor
Ion Chirica venise în diminea

ța aceea din schimbul de noap
te. A citit cîteva file din „De
parte de Moscova" a lui Ajaev, 
apoi, cînd oboseala l-a ajuns, a 
pus ușor cartea alături. Există 
aici, intr-un dormitor al căminu
lui nr. 63, un obicei: in timpul 
liber, înainte de culcare trebuie 
să citești, o pagină, două, dar să 
citești !

Primăvara a adus în actua
litate și pregătirile pentru 
concediu (la munte sau la 
mare) inclusiv pregătirile in
dustriei ușoare în vederea a- 
provizionării litoralului.

...150 modele noi de 
tricotaje

...în colorit și desene speci
fice litoralului au contractat 
întreprinderile din acest sector 
al industriei ușoare. Printre 
ele se afla costume de baie 
din fire supraelastice și din 
bumbac mercerizat în ames
tec cu fire sintetice.

Tricotajele din firele P.N.A. 
au fost multe apreciate anul 
trecut pentru aspectul și colo
ritul lor atrăgător. Specialiștii 
au creat fire P.N.A. cu volu- 
minozitate redusă (fire subțiri 
P.N.A.) care au fost folosite 
pentru tricotaje (scampolouri, 
veste, pulovere, șorțuri) reuși
te atît în ce privește croiala, 
cit și coloritul. Reușite sînt Și 
tricotajele din fire mercerizate 
de bumbac și apoi imprimate 
cu desene specifice litoralului-

...Galino imprimat 
pentru halate de baie

'Aceasta este ultima noutate 
a Fabricii textile din Galați, 
Este vorba de textile nețesu
te (realizate pe cale chimică) 
iuni și imprimate.

Țesătoriile de bumbac au 
contractat și o serie de alte 
noutăți: basmale imprimate 
fabricate din fire pieptănate 
(cele mai fine fire de bumbac), 
batiste imprimate realizate din 
aceste fire.

...Noi modele de sandale

Creatorii din industria de 
încălțăminte s-au străduit ca 
nici ei să nu rămînă în urma 
colegilor lor din industria tex
tilă. Dintre modelele de san
dale create pentru litoral, 40 au 
fost contractate. Găsim prin
tre ele sandale din barete de 
piele și p.v.c. cu talpa micro- 
dur. (Este vorba de un înlo
cuitor de talpă rezistent și de 
culoarea tălpii naturale). Vor 
apare sandale din barete pen
tru copii. Sandalele tip „Lido" 
apreciate pozitiv anul trecut 
vor apare în modele noi și cu 
talpă din microdur.

servăm pe perete un afiș: Fu
matul este interzis! Pe jos însă 
zac aruncate resturi de țigări, 
rupturi din ziare,.,

— Afișul a fost pus de um
plutură, ne spune Corneliu Ghi
ndei operator. Nu îl respectă 
toți.

Un alt dormitor, un alt afiș : 
„Păstrarea avutului obștesc este 
o datorie a fiecărui tînăr”, Ni
mic mai adevărat. Dar să vedem 
cum se păstrează avutul obștesc ? 
în dormitorul 63 bis sînt cîteva 
scaune rupte, masa este neîngri
jită, cu un aspect urît, pe jos 
stau, de asemenea, aruncate res
turi de țigări. Firește, nu toți 
tinerii din dormitoarele comune

— Deși am reușit să facem la 
început cîteva lucruri bune, ne 
spunea secretarul comitetului 
U.T.M., Nicolae Ojog, ne-arn în- 
cîntat prea de timpuriu. Munca 
politică în rîndul tinerilor care 
locuiesc la cămin a slăbit, vizi
tele noastre s-au rărit. Conduce
rea administrativă a combinatu
lui de îngrășăminte și-a slăbit, 
de asemenea, preocuparea.

Este just. Aceasta se reflectă 
desigur în aspectul neîngrijit al 
unora dintre dormitoare, observi 
neajunsurile cînd privești lenje
riile de pat ale unor tineri. Din 
discuțiile cu tinerii ca și din ob
servațiile noastre au reieșit însă 
cîteva sugestii pe care dorim să 
le aducem și la cunoștința comi
tetului U.T.M. Iată-le :

u

0 vizită la dormitoarele tineretului 
de la Combinatul de îngrășăminte 

cu azot—Piatra Neamț

Observăm apoi pe pat un 
acordeon. întrebăm de proprietar 
și interlocutorul nostru întîrzie 
puțin cu răspunsul :

— Ion Tudorache l-a cumpă
rat, ne spune el în cele din urmă, 
dar s-ar putea zice că e al între
gului dormitor. Am învățat să 
cintăm la el cu tații și se înțe
lege că „proprietarul” nu se su
pără pentru aceasta.

Băieții știu intr-adevăr să cîn- 
te, cunosc și chitara și plănuiesc 
pentru viitor o surpriză tovară
șilor lor de muncă...

Am plecat convinși că aici, în- 
tr-unul din dormitoarele cămi
nului cu numărul 63, literatura, 
muzica și-au găsit prieteni buni, 
de nădejde.

Pe afiș — una, 
în dormitoare... alta

au asemenea atitudini față de 
bunul obștesc. Ni s-a vorbit, de 
exemplu, cu stimă despre Con
stantin Fabian, Ion Matache, 
Gheorghe Onu, Vasile Sofronie, 
Grigore Lateș. în același timp 
însă Spiru Grafu, Ioan Rădoi, 
Ion Pușcoi, așa cum vin de la 
lucru așa se așează în pat, nu 
păstrează curățenia și ordinea la 
locul de odihnă și recreere.

— De ce mai există atunci 
personal de serviciu ? spun unii 
dintre ei. Să facă curățenie în 
dormitoare !

Personalul de serviciu asigură, 
firește, zi de zi curățenia în dor. 
mitoare și în jur. Important este 
ca fiecare tînăr să mențină, să 
păstreze această curățenie. în a- 
ceastă privință organizațiile 
U.T.M. ar avea desigur multe de 
făcut.

• să se aleagă un comi
tet de cămin din care să 
facă parte responsabilii fie
cărui dormitor, comitet 
care să organizeze viața în 
colectiv. Considerăm că a- 
ceasta ar fi o cale de întă
rire a simțului de răspun
dere al tinerilor, de educa
re în spiritul grijii față de 
bunul obștesc ;

• să se pună în discuția 
adunărilor 
problema 
țeniei in 
mune ;

• să se 
cere pentru cel mai fru
mos și bine îngrijit dormi
tor ;

• să se înființeze gazete 
de perete ale dormitoarelor 
în care să fie puse în dis
cuție cazurile pozitive și 
negative privind viața în 
cămine ;

• să se reîmpartă tinerii 
în dormitoare în funcție de 
schimbul de lucru, iar ele
vii care urmează liceul se
ral să fie, pe cît posibil, în- 
tr-un singur loc.

Neîndoielnic că aplicarea aces. 
tor sugestii și a altora care vor 
fi făcute pe parcurs, dublată de 
o atenție mai mare din partea 
comitetului U.T.M. și a conduce
rii administrative pentru modul 
în care trăiesc tinerii din cămi
ne, ar putea să contribuie la o 
mai bună gospodărire a locurilor 
de odihnă ale tinerilor de la 
Combinatul de îngrășăminte cu 
azot — Piatra Neamț.

I. BODEA

generale U.T.M. 
ordinei și cură- 

dormitoarele co-

inițieze o între-

Vizita la dormitorul frumos 
zugrăvit, bine întreținut și cu 
fotomontaje alcătuite cu gust a 
fost de fapt printre ultimele. 
Pină atunci fusesem oaspeții al
tora și intr-un loc sau altul ni 
se spunea :

— La noi nu prea sint con
diții. Ce să facem ? Am menține 
curățenia, ordinea, dacă...

Și începeau o serie de justifi
cări drept răspuns la sesizarea 
unor lucruri nu prea plăcute în 
dormitoarele tineretului. Intrăm, 
de pildă, intr-un dormitor și ob-

Comitetului U.T.M 
cîteva sugestii

A fost un timp cînd comitetul 
U.T.M. al combinatului acorda o 
mai mare atenție felului în care 
trăiesc locatarii din căminele 
tineretului. „Secretarul și alți 
membri din comitet, ne-au spus 
unii dintre tineri, veneau mai 
des pe la noi”.

Aceasta cu un timp 
De-o bucată de vreme

Și aici e explicația 
dintre neajunsuri.

fra urmă, 
însă.., 

multora

P.S. între timp, din combi
nat ne-a sosit o veste. Cores
pondentul nostru voluntar, 
Iordache Mihai relatează că o 
parte dintre tinerii despre 
care am amintit s-au mutat 
în dormitoare noi, cu camere 
spațioase, confortabile. Un mo
tiv în plus pentru ca tinerii 
căminiști să-și îngrijească lo
cul de odihnă ca pe propria 
lor casă. Pentru comitetul 
U.T.M. un prilej de a organi
za în chip și mai plăcut și fo
lositor timpul petrecut de a- 
cești tineri în dormitoarele 
comune.
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Cvartetul de muzicuțe al întreprinderii „Dorobanțul" din Ploiești

Foto t O. PLEC AN.

»
TELEGRAMĂ
Tovarășii Jânos Kădăr, prim 

secretar al C-C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, si Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Popu
lare Ungare, au adresat tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al 
R P. Romîne și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P- Ro^ 
mîne, telegrame în care mul
țumesc pentru cordialele feli
citări primite cu prilejul celei 
de-a XVIII-a aniversări a eli
berării Ungariei, își exprimă 
bucuria pentru succesele ob
ținute de poporul romîn în 
construirea socialismului și 
dorința ca prietenia dintre po
poarele noastre să se dezvolte 
si să se întărească continuu.

Fotbal

progra- 
dumini- 
Capitâlă 
meciuri 

avea 
,,4U XXLXgUot" 

De la orele 14,15

Etapa a 20-a 
a campionatu
lui cat. A de 
fotbal 
mează 
că în 
două
care vor 

loc pe stadionul „23 August' 
în cuplaj.
Progresul va juca cu Dinamo 
București.
putea urmări în continuare o 
serie de demonstrații de călă
rie după care va începe derbiul 
Steaua—Rapid.

★

In finala turneului internațional 
de iotbal pentru juniori de la 
Donawitz echipa austriacă W.S.G. 
a învins cu ' ' “
Budapesta.

Spectatorii vor

4—0 (2—0) pe Vasutas

★
dispulate în cea de-a 
campionatului unional

Meciurile 
4-a etapă a 
de iotbal s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Spartak Moscova 
—■ Dinamo Minsck 2—2 ; Neftianik 
Baku — Ararat Erevan 2—0 -, 
Torpedo Kutaisi — Dinamo Tbilisi 

Kiev — Dinamo 
Moscova 0—1 ; Avangard Harkov 
— T.S.K.A. 0—1 -, „Aripile Soviete
lor“ Kuibîșev — Dinamo Leningrad 
2—2 ; Moldova Chișinău — Torpe
do Moscova 2—2 ; Kairat Alma- 
Ata-Șahtior Donețk 1—0 : Pahtakor 
Tașkent — Zenith Leningrad 2—4 ; 
S.K.A. Rostov pe Don — Lokomo
tiv Moscova 2—2.

In clasament conduc neînvinse 
echipele Dinamo Tbilisi și Ț.S.K.A. 
cu cite T puncte din 8 posibile.

0—0 , Dinamo

Natație
Sezonul de natație In aer liber 

va ti inaugurat slmbătă la șțran-
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Executarea fiecărui produs cere, pe lingă o Înaltă calificare, atenție și răspundere. Cu atit mai mult în cazul unor aparate 
foarte fine. Iată-i pe Constantin Dumitrescu și Ion Piriu de la Uzina de mecanică fină din Capitală lucrind la montarea 

unor yilezometre, i
Foto : AGERPRES

mai 
marii

Bot-

București echipa Elveției, îar echi
pa U.R.S.S. va evolua la Helsinki 
în compania echipei Finlandei (am
bele meciuri au loc între 3—5 mai).

In cursul zilei de ieri federația 
noastră a alcătuit următorul lot de 
jucători : I. Țiriac, P. Mărmureanu, 
G. Bosch și D. Viziru. Federația 
unională a anunțat că la București 
vor face deplasarea 4 jucători : 
Metreveli, Leyus, Lihacev și Mo- 
zer. Echipa U.R.S.S. este așteptată 
să sosească în Capitală la 19 apri-

S a h

dul Tineretului cu concursul pen
tru „Cupa 1 Mai“ organizat de 
U.C.F.S.-oraș București. Întrecerile 
Încep la orele 16 și continuă 
duminică de la aceeași oră. La 
competiție participă cei mai va
loroși Înotători bucureșteni.

Tenis de cîmp
Pe terenurile clubului Progresul 

din Capitală vor începe duminică 
întrecerile prietenești dintre tenis- 
menii romîni și cej sovietici care 
se pregătesc în vederea „Cupei 
Davis". După cum s-a anunțat e- 
chipa R. P. Romîne va întîlni la

M.
și T. Pe- 
care își 
la Mos-

mon-

reia jocul, 
maeștri 
vinnik 
trosian, 
dispută 
cova titlul 
dial de șah, au căzut de acord a- 
supra remizei, în partida a 10-a, în
treruptă la mutarea 43-a. Analiza 
poziției a arătat că deși campionul 
mondial are un pion în plus, acest 
avantaj nu este . suficient pentru 
obținerea victoriei. Scorul conti
nuă deci să fie
sian : 5,5—4,5 puncte. Astăzi se 
dispută partida a 11-a. Petrosian 
joacă cu piesele albe.

favorabil lui Petro-

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți a avut loc în Capitală d 

tonsfătuire pe țară cu directorii 
caselor de cultură raionale și oră
șenești, organizată de Comitetul da 
stat pentru cultură și artă.

La consfătuire au participat, de 
asemenea, secretarii comitetelor 
regionale de cultură și artă, di
rectorii caselor creației populare, 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă, redactori ai unor publicații 
culturale.

V

La Invitația Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romînă, marți a sosit în 
Capitală scriitorul și criticul italian 
prof. Mario De Micheli, sub Ingrid 
jirea căruia a apărut în Italia „An
tologia poeziei romînești“«

’★

Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din Cluj a pre
zentat marți după-amiază în 
sala mare a Casei Università* 
rilor din localitate un concert 
simfonic extraordinar la care 
și-a dat concursul dirijorul 
Edgar Doneux (Belgia).

Programul a cuprins Simfo
nia a 9-a „Din lumea nouă“ de 
Dvorak, „Două nocturne” de 
Debussy și „Bolero“ de Ravel.

Concertul s-a bucurat de 
succes.

(Agerpres)

A

In dezbaterea colectivului :

VIAȚA DE FAMILIE
(Urmare din pag. I)

ție. O familie trebuie să fie 
nu numai întemeiată dar tre
buie să fie și ferită de tot ce 
e rău, de ceea ce i-ar putea 
sta în cale. Din experiența 
celor doi soți mai în vîrstă ti
nerii au învățat că pentru a 
feri familia de dezorganizare 
grija cea mare trebuie să fie 
îndreptată spre păstrarea res
pectului dintre soți, obligația 
de a lupta pentru păstrarea a- 
cestor relații revenind și 
unuia și altuia. După cum 
mărturisea tovarășa Ilona, so
țul ei s-a purtat întotdeauna 
așa îneît să-i fie pe plac, a 
muncit bine, a fost un om se
rios, iată de ce în ochii femeii 
respectul pentru bărbatul ei 
n-a scăzut cu nimic de-a lun
gul atîtor ani, ba dimpotrivă. 
Iar femeia, la rîndul ei a 
căutat să-și înțeleagă bărba
tul, să-l ajute, și să-l în 
curajeze și să-l sprijine cînd 
îi era greu.

Tovarășa Ilona a povestit 
apoi că în familie soții pot să 
aibă unele preferințe deose
bite, de exemplu soțului îi 
place să petreacă o după-a
miază la meci pe cînd soția 
adoră o plimbare în parc sau 
un film... Asemenea dorințe 
nu trebuie stînjenite. Deobi- 
cei însă într-o familie gustu
rile se modelează, se apropie... 
Cit privește ajutorul în trebu
rile gospodărești el își are 
importanța sa. Desigur soția 
n-o să-i ceară soțului să-i facă 
rîntașul (ar fi mai mare pa
guba '.) dar la tăiatul lemne
lor, la căratul apei, la curăța

tul cartofilor trebuie s-o a- 
jute...

Cu mult interes au fost pri
mite și vorbele tovarășului 
Kun Laszlo. A vorbit mai pu
țin, mai domol.

— Soția v-a povestit totul, 
s-a scuzat dînsul. Esențial este 
s-o respectăm pe tovarășa noa
stră de viață, să nu fim ego
iști. $i apoi să avem grijă de 
copii. Copilul nostru nu șușo
tea niciodată ba cu maică-sa, 
ba cu mine. Simțea, că noi a- 
vem aceeași părere, sîntem u- 
niți .Dacă uneori am avut di
vergențe unul cu altul, copilul 
nicicînd nu a aflat acest lucru. 
Cu asemenea probleme fami
liale nu-i permis să contami
năm sufletul copiilor noștri..*

...Multe, multe alte lucruri 
s-au mai spus la adunare. 
S-au enunțat și principii ge
nerale, s-au povestit și 
fapte interesante. Adunarea a 
plăcut atît de mult tinerilor, 
a fost atît de instructivă îneît 
se făcuse tîrziu și ei tot mai 
voiau să afle alte lucruri noi. 
La această adunare fiecare a 
învățat cîte ceva. Sigur este 
însă că tuturor le-a rămas 
întipărită în minte concluzia 
generală a dezbaterilor; să 
privim cu seriozitate căsăto
ria, viața de familie, să facem 
totul ca ea să fie tot mai plină 
de bucurii pentru amîndoi 
soții, pentru copiii noștri.

O formă de educație muzicală abandonată:

CONCERTELE

■
 ni în șir, în «ala

Dalle», în sala Stu
dio a Ateneului 
R.P.R., în sălile de 
concerte ale celor 
mai multe filarmo
nici din provin

cie, au fost organizate zeci de 
concerte-lecție care au avut un 
rol însemnat în atragerea publi
cului spre sălile de concert, în 
opera generală de educație cultu
rală a maselor, în străduința de 
a-i face pe iubitorii artei să se 
apropie de capodoperele muzicii 
cu conștiința că sunetele lor nu 
sînt numai simple combinații 
acustice ci închid în ele o uriașă 
forță emoțională, un puternic 
mesaj.

în afara unor concerte-lecții 
cu o tematică specială ini
țiate de Direcția Muzicală a 
Radioteleviziuiiii, sau a unor con
certe-lecții ce au avut loc sub 
egida Teatrului de Operă și Ba
let, Filarmonica de Stat „George 
Enescu" a fost singura instituție 
muzicala din Capitală care a or
ganizat periodic ani în șir o 
suită de concerte-lecții care s-au 
bucurat de participarea unor con
ferențiari de talent, și de exem
plificarea unora dintre cei mai 
de seamă soliști ai primei orches
tre simfonice din țară.

Nu are rost să insistăm aici

asupra rolului cu totul remarca
bil pe care l-au avut aceste ac
țiuni în educarea iubitorilor mu
zicii, în atragerea maselor spre 
sălile de concert.

Din păcate însă, odată cu des
chiderea stagiunii 1961—1962, 
după 3 concerte-lecții, Filarmo
nica a renunțat piuă astăzi la 
această interesantă, atractivă și 
pe deplin eficientă formă de edu
cație muzicală a maselor.

S-ar putea motiva această hotă- 
rîre prin insuficientul interes 
manifestat de către iubitorii mu
zicii în ultimele stagiuni față 
de asemenea concerte. Dar tre
buie să subliniem în același timp 
faptul că acest dezinteres se 
dalorește în cea mai marc parte 
secretariatului muzical al institu
ției care a inițiat ȘÎ susținut a- 
ceste manifestări și nu iubitori
lor muzicii.

Socotind ani în șir concertele- 
lecții drept o biată cenușăreasă 
în multiplul program de acțiuni 
muzicale pe care trebuie să-l 
organizeze prima instituție muzi
cală a țării, secretariatul muzical 
a pierdut din vedere în primul 
rînd necesitatea de a asigura a- 
cestor concerte cele mai atracti
ve forme de prezentare (și în 
special de exemplificare) iar în 
al doilea rînd necesitatea de a 
lega aceste manifestări într-uu

plan unic de concerte bine chib
zuit pe baza unor profunde te
meiuri pedagogice. Fără îndoială 
că spiritul cu totul neștiințific, 
în care au fost „înlănțuite" a- 
ceste concerte în stagiunea 1960- 
1961 a reprezentat primul factor 
care a compromis aceste mani
festări. Abonatul Filarmonicii 
„George Enescu" în cursul luni
lor ianuarie-aprilie 1961 era ne
voit să urmărească în primul 
rînd o expunere despre opera 
contemporană iar după 3—4 săp- 
tămîni o altă expunere despre 
„Orfeu" de Monteverdi și în
ceputurile operei italiene. După 
un concert-lecție despre legătura 
dintre muzică și celelalte arte 
urma o expunere despre sonata 
preclasică, iar după un concert- 
lecție care permitea o privire 
critică asupra curentelor muzi
cale contemporane decadente 
succeda alt. concert-lecție despre 
un compozitor romantic. Ar 
putea fi continuate pe multe 
pagini exemplificările de acest, 
fel care demonstrează din plin 
faptul că la baza acestor mani
festări nu era așezat un plan li
nie de acțiune, pedagogic-mu- 
zical elaborat.

Formalismul organizării s-a 
rasfrînt din plin asupra acestei 
manifestări în ansamblul ei 
compromițînd nobila acțiune,

inaugurată de Filarmonica bucu« 
reșteană pentru stimularea dra
gostei față de muzică. Scoțînd 
din programul manifestărilor 
sale concertele-lecții, Filarmoni
ca bucureșteană n-a renunțat 
bineînțeles la acțiunile sale 
educative. Au căpătat o mai 
largă extindere în această pe
rioadă, concertele programate 
în cadrul ciclului „Muzica de-a 
lungul veacurilor", ciclurile de 
concerte-lecții pentru elevii ulti
melor clase ale școlilor elemen
tare sau școlilor medii și multe 
alte, acțiuni educative interesante.

Dar independent de aceste ac
țiuni, concertele-lecții săptă
mânale pentru marele public, nu 
trebuie să lipsească din viața mu
zicală a Capitalei. Dragostea cu 
care iubitorii artei sunetelor se 
interesează de aceste manifestări 
demonstrează din plin nu numai 
necesitatea menținerii lor pe afi
șele Capitalei dar și augmentării 
lor, necesitatea unei mai bune și 
atractive organizări a lor.

Inaugurarea în sala mică a Pa
latului R.P.R. cît și în sălile de 
spectacole ale unor case de cul
tură ale tineretului din Capitală, 
a unor cicluri largi de con
certe-lecții pentru diferite ca
tegorii de iubitori ai muzicii 
(de la tinerii care abia au pășit

anul acesta pragul sălilor de con
certe pînă la acei melomani 
care și-au făcut o temeinică cul
tură muzicală prin frecventarea 
concertelor simfonice), asigura
rea unui efectiv larg de confe
rențiari, alegerea unor teme de 
interes general, cele mai multe 
dintre ele cu un caracter sintetic, 
generalizator, asigurarea unor 
exemplificări la cel mai înalt 
nivel artistic (ar trebui să fie cît 
mai mult eliminată banda de 
magnetofon iar exemplificările să 
fie făcute „pe viu" atît de so
liștii filarmonicii cît și de forma
ții orchestrale mai restrînse) ar 
duce fără îndoială la transfor
marea concertelor-lecții săptă- 
mînale într-unele din cele mai 
interesante manifestări muzicale 
ale Capitalei.

Sarcina organizării unor ase
menea concerte nu și-o poate lua 
în continuare decît Filarmonica 
bucureșteană care are toate con
dițiile necesare (artiști de mare 
prestigiu, lectori de talent cu o 
temeinică pregătire muzicologică, 
aparatura acustică modernă) 
pentru a asigura vaduri largi u- 
nor acțiuni muzicale absolut ne
cesare vieții de concert a Capita
lei în general, operei de educație 
estetică a tineretului în special.

IOSIF SAVA

Cartagina în flăcări — film 
pentru ecran panoramic : Pa
tria ; Cumpără-ți un balon — 
cinemascop : Republica, Bucu
rești, 1 Mai, Gh. Doja, 23 Au
gust, Ștefan cel Mare (colț cu 
strada Lizeanu) ; Chiriașul ru
lează la cinematografele Ma- 
gheru. Elena Pavel, Flacăra; 
Griji : cinemascop : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri, 
Victoria, V. Roaită ; Violență 
în piață : rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu, G. Coșbuc; 
Prietenie interzisă : rulează la 
cinematograful Tineretului ; 
între două iubiri : Central; 
Frați în Cosmos : Lumina, 8 
Martie ; Lanterna cu amintiri: 
13 Septembrie (după-amiază), 
Miorița, Aurel Vlaicu ; Pro
gram de filme documentare 
rulează la cinematograful Tim
puri Noi; Șapte dădace rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki ; Turneul veseliei rulea
ză la cinematografele în-

frățirea între popoare, Alex. 
Sahia, Floreasca, B. Dela- 
vrancea ; Divorț italian: 
Cultural ; Festival Chaplin: 
Alex. Popov, T. Vladimirescu; 
Dosarul furat: rulează la ci
nematograful C-tin David ; 
Ciinele sălbatic Dingo: Uni
rea ; Alibiul nu ajunge : Mun
ca ; Rebelul: Popular, Volga j 
Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop : Arta ; Camelia : 
Moșilor ; Noapte necruțătoare: 
16 Februarie; Lupeni 29 — ci
nemascop : M. Eminescu ; Pe
dro pleacă în Sierra: rulează 
la_ cinematograful Ilie Pintilie: 
Riul și moartea : Libertății ; 
Un erou în papuci: Luceafă
rul ; Omul merge după soare: 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia ; Baronul de Münch
hausen : rulează la cinemato
graful Olga Banele ; Vacanță 
la mare — cinemascop : Dru
mul Serii, 30 Decembrie.

SÄPTÄMINA VIITOARE PE ECRANE 
NOUL FILM ROMINESC

A FOST PRIETENUL MEU

O producție a studioului cinematografic „București” 
Scenariul: DUMITRU CARABĂȚ, MIRCEA MOHOR 
Regia : ANDREI BLAIER 
Imaginea : ALEXANDRU INTORSUREANU 
Muzica : RADU ȘERBAN 
Decoruri : CONSTANTIN SIMIONESCU

în rolurile principale : NICOLAE SIRETEANU, ȘTEFAN 
CIUBOTĂRAȘU, FLAVIA BUREF, VICTOR REBENGIUC, 
ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA, MARIELA PETRESCU, 
SILVIU STĂNCULESCU și copiii : SILVIAN SIMION și 

CALINA PÂNDELE
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ȘI DEZARMĂRII
OSLO — Cu tot timpul ne

favorabil peste 1 000 de nor
vegieni participanți la marșul 
pentru interzicerea armei ato
mice s-au adunat la 15 aprilie 
în piața centrală din Oslo 
pentru a-și exprima protestul 
hotărît împotriva planurilor 
de pregătire a unui război nu
clear. La mitingul care a avut 
loc în piața Nansen au rostit 
cuvîntări și chemări la luptă 
împotriva primejdiei războiu
lui nuclear conducătorul mar
șului Tur Lindal, reverendul 
Liv Kliuge, scriitorul danez 
Karl Sarnberg și alte per
soane.

HAGA — La 15 aprilie s-a 
desfășurat la Haga marșul 
tradițional al pacifiștilor olan
dezi pentru apărarea păcii. 
Participantii la marș s-au a- 
dunat la Haga, 
întreaga tară, 
festat sub o ploaie torențială, 
purtînd pancarte cu lozinci : 
„Pace”, „Război — războiului”, 
„Pentru o Olandă liberă de 
arma atomică”, „Nici o expe
riență cu arma nucleară”.

Marșul s-a încheiat prin- 
tr-un mare miting în parcul 
orașului. Cei care au luat cu- 
vîntul au cerut participanților 
la miting să intensifice lupta 
activă pentru pace.

Marșul a fost organizat de

venind din 
Ei au mani-

dinComitetul 
Olanda , 
pace”.

NEW 
țiile din 
luptă pentru 
desfășoară o campanie pen
tru strîngerea de semnături 
pe o petiție care cere președin
telui Kennedy să acționeze 
pentru încheierea unui tratat 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

In petiție se arată că un a~ 
semenea tratat va fi vestito
rul unor acțiuni mai impor
tante în domeniul dezarmării.

Primii care au semnat peti
ția sînt 29 de cunoscuți frun
tași ai vieții obștești ameri
cane.

TOKIO. — Primarul din Yo
kosuka — port pe care Statele 
Unite intenționează să-l trans
forme într-una din bazele per
manente pentru submarine a- 
tomice — s-a pronunțat îm
potriva acestor planuri ame
ricane. La o conferință de 
presă care a avut loc la 16 a- 
prilie, Masayosi Nagano a de
clarat că, in calitate de pri
mar este obligat să aibă grijă 
de securitatea vieții cetățeni
lor și, în consecință, el consi
deră indezirabilă staționarea 
submarinelor atomice ameri
cane la Yokosuka.

I pacifiștilor 
„Anul 1963 pentru

YORK — Organiza- 
Statele Unite care 

apărarea păcii

MOSCOVA: Sosirea 
delegației romîne la ședința 
Comitetului Executiv C.A.E.R.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

La 16 aprilie a sosit la Mos
cova delegația R. P. Romîne 
condusă de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, re
prezentantul R. P. Romîne, în 
Comitetul Executiv al C.A.E.R., 
pentru a lua parte la cea de-a 
V-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc. De
legația a fost întâmpinată de 
M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și de alte persoane 
oficiale. A fost de față de ase
menea N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova și 
membrii ambasadei.

Constituirea grupului
parlamentar de prietenie

greco-romîn
ATENA 16. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: La Atena s-a anun
țat oficial, de către Ministerul 
Afacerilor Externe al Greciei, 
constituirea grupului parla
mentar de prietenie greco-ro- 
mîn, compus din 40 de depu
tati. In ședința de constituire 
a grupului parlamentar a fost 
aleasă următoarea conducere : 
președinte — Stavros Kostopu- 
los (Uniunea de centru), vice
președinți — G. Mavros (Uni
unea de centru), Th. Kapsalis 
(Partidul progresist) și N. Kit-

sikis (E.D.A.), Consilieri: acad. 
Athanasiadis — Novas, 
Exarchos, prof. univ. 
Rusopulos, A. Kokkevis, 
Zannis, E. Savopulos. secretar 
— I. Tsuderos. Grupul parla
mentar a adoptat un statut în 
care se arată că scopul său 
este strîngerea relațiilor în 
toate domeniile dintre cele 
două țări și în special între 
parlamentele acestora. Sediul 
grupului parlamentar greco- 
romîn este la Atena și s,g va 
întruni în Palatul parlamen- 
tului.

RĂSFOIND

ăsfoind presa ame- 
| ricana sau cea din 

celelalte țări occi
dentale întîlnești nu 
puține date despre 
dificultățile învăță, 
mîntului în Statele

Unite. Numeroși pedagogi, oa
meni de știință ca și observatori 
ai ziarelor își exprimă neliniștea 
în legătură cu lipsa de localuri 
și cadre didactice, cu taxele și 
cheltuielile mari ce trebuie su
portate de cei ce vor să studie
ze. Foarte frecvent se sublinia
ză faptul că sistemul de învăță
mânt din S.U.A. — ca și din alte 
țări capitaliste, de altfel — nu 
asigură reale posibilități pentru 
masa de tineri de a-și însuși co
morile științei și culturii.

”7,

Invàtàmîntul
în umbra

business-ului

INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
FINLANDEI

HELSINKI 16 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat săp- 
tămînalului „Apu“, președinte
le Finlandei, Urho Kekkonen, 
a declarat că neutralitatea 
Finlandei, consolidată cu aju
torul tratatului de prietenie 
Cu Uniunea Sovietică, a creat 
condiții stabile și în același 
timp a constituit un factor im
portant în transformarea în
tregii Europe nordice într-o 
zonă de dezvoltare pașnică. 
Coexistența pașnică, a adăugat

Conferința Uniunii 
interparlamentare

LAUSANNE 16 (Agerpres). 
— La 16 aprilie, s-a deschis la 
Lausanne conferința de pri
măvară a Uniunii interparla
mentare.

Participanții la conferință 
vor discuta principalele pro
bleme ale activității grupuri
lor parlamentare și a Uniunii 
interparlamentare, printre care 
eficiența acțiunilor O-N.U. în 
vederea menținerii păcii și se
curității internaționale, crea
rea de zone denuclearizate, ca 
etapă a dezarmării generale și 
totale, egalitatea între state 
în problemele colaborării eco
nomice internaționale, discri
minarea rasială etc.

Imediat după ședința de 
deschidere du început lucră
rile în comisii. In ședința co
misiei pentru studiul proble
melor politice, securității in
ternaționale și dezarmării, la 
dezbaterea punctului intitulat 
„Mijloace pentru întărirea e- 
ficacității O.N.U. în acțiunea 
sa de menținere a păcii și 
securității“ a luat cuvîntul 
Mihail Ralea, președintele Co
mitetului de conducere a 
grupului parlamentar romîn. 
In comisia pentru studiul pro
blemelor culturale din partea 
Grupului romîn din Uniunea 
interparlamentară a vorbit 
Stanciu Stoian.

președintele, presupune tocmai 
asemenea relații bune ca ace
lea care există între Finlanda 
și Uniunea Sovietică.

Răspunzînd la o întrebare 
referitoare la rolul și posibi
litatea popoarelor mici de a 
contribui la destinderea încor
dării internaționale și menți
nerea păcii în întreaga lume, 
președintele a declarat: în 
prezent există un mare număr 
de state neutre care pot pro
mova o politică independentă 
și, după părerea mea, în ulti
mul timp au crescut consi
derabil posibilitățile lor de a 
activa în favoarea destinderii 
încordării internaționale.

Situația

Fidel Castro
va vizita

U. R. S. S.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : Primul mi
nistru al guvernului revoluțio
nar al Cubei Fidel Castro Ruz 
a acceptat invitația președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. N. S. Hrușciov de a 
face o vizită prietenească în 
Uniunea Sovietică în anul 1963 
și de a cunoaște realizările și 
succesele poporului sovietic.

In timpul apropiatei vizite 
urmează să fie discutate pro
bleme referitoare la consoli
darea continuă a prieteniei 
dintre ~ 
U.R.S.S., precum și să se facă 
un schimb de păreri asupra 
altor probleme prezentînd in
teres general.

Data vizitei lui Fidel Cas
tro va fi stabilită de comun 
acord între guvernele U.R.S.S. 
și Republicii Cuba.-- •--

Republica Cuba și

VIENTIANE. — în seara de 
15 aprilie s-au înapoiat la Vien- 
tiane venind din Valea Ulcioa- 
relor, Avtar Singh, președintele 
Comisiei Internaționale de Su
praveghere și Control în Laos, 
ceilalți membri ai Comisiei, 
precum și ambasadorii U.R.S.S. 
și Angliei la Vientiane. In Va
lea Ulcioarelor s-au aflat, de a- 
semenea, primul ministru al 
Laosului, prințul Suvanna Fum- 
ma, vicepreședintele guvernu
lui național de coaliție și pre
ședinte al Comitetului Central 
al Partidului Neo Lao Haksat, 
prințul Sufanuvong, și minis
trul de interne, Fongsavang. Cu 
acest prilej la Khang-Khai a a- 
vut loc o conferință la care au 
participat și reprezentanți ai 
comandamentelor diverselor 11- 
nități militare din regiune în 
cursul căreia a avut loc un 
schimb de păreri asupra nor
malizării situației din Valea 
Ulcioarelor.

în cadrul trupelor neutraliste 
din Valea Ulcioarelor au apă
rut în ultima vreme serioase di
sensiuni ca urmare a acțiunilor 
unor ofițeri corupți și a unor 
agenți strecurați de gruparea 
reacționară .proamericană. îm
potriva ofițerilor și soldaților 
trupelor neutraliste care s-au 
pronunțat cu hotărîre pentru 
menținerea alianței tuturor for
țelor patriotice au fost luate 
măsuri represive. Colonelul 
Deuan, în jurul căruia s-au gru
pat trupele credincioase unită
ții forțelor patriotice în rîndu- 
rile neutraliștilor a declarat 
ziariștilor că generalul Kong Le 
și anturajul său sînt răspunză
tori pentru situația care s-a 
creat în rîndul trupelor neutra
liste.

Conflictul între cele două 
fracțiuni s-a transformat în 
ciocniri militare care au pus în 
primejdie pacea din Laos. în 
cursul ciocnirilor, elementele 
reacționare din rîndul forțelor 
neutraliste au făcut apel la în
tăriri militare din partea grupă-

ApClUl

Prezidiului O.I.Z
PRAGA. — Secretariatul 

Organizației Internaționale a 
Ziariștilor a difuzat apelul 
Prezidiului O.I.Z. către toți 
ziariștii din lume, adoptat în 
ședința de la Djakarta în fe
bruarie 1963.

Arătînd condițiile grele în 
care își desfășoară activitatea 
sute de ziariști în multe țări 
ale lumii, apelul cheamă la 
desfășurarea de acțiuni largi 
pentru apărarea dreptului zia
riștilor de a scrie potrivit con
vingerilor lor democratice, 
antiimperialiste.

' ■ . ■ ■■ li l'W

Tineretul englez ia parte ac
tivă la acțiunile de masă ce 
se desfășoară în sprijinul 
păcii și dezarmării. Iată, în 
fotografia noastră un aspect 
de la o demonstrație a stu
denților londonezi împotriva 

înarmărilor nucleare.

rii de la Savannaket. Apariția 
în Valea Ulcioarelor a ofițeri
lor și soldați ai acestei grupări 
proamericane a agravat și mai 
mult situația. Reprezentantul 
Comandamentului forțelor Patet 
Lao, generalul Sinkapo, a de
clarat corespondentului agen
ției TASS, că „încercarea gene
ralului Kong Le de a recurge 
la ajutorul militar al grupării 
lui Nosavan generează conse
cințe periculoase".

In timpul tratativelor din Va
lea Ulcioarelor s-a realizat un 
acord pentru încetarea focului. 
Cu toate acestea la 16 aprilie 
în Valea Ulcioarelor s-au înre
gistrat, potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, noi ciocniri în
tre cele două fracțiuni ale tru
pelor neutraliste. Circulația pe 
drumurile din Valea Ulcioare
lor nu a fost restabilită. Coloa
nele de aprovizionare care, po
trivit înțelegerii realizate, ur
mau să transporte alimente de
stinate unităților militare din 
Xieng Kuang nu au putut trece, 
deoarece trupele de sub co
manda generalului Kong Le au 
barat drumul spre Khan-Khai 
unde se află cartierul general 
al forțelor Patet Lao.

Observatorii apreciază că 
vor fi necesare noi tratative 
pentru ca situația din Valea 
Ulcioarelor să se normalizeze.

ÎN APĂRAREA VIEȚII
LUI JULIAN GRIMAU

PARIS. — Ziarul „L’Huma
nité“ adftce noi amănunte cu 
privire la crima monstruoasă 
pe care autoritățile franchiste 
o pun la cale împotriva lui Ju
lian Grimau, membru al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Spania, vechi mili
tant pentru cauza clasei munci
toare spaniole.

Ziarul subliniază nu numai 
că sentința de condamnare la 
moarte este cunoscută dinainte, 
dar că acuzatului „i se va a- 
plica un articol din Codul jus
tiției militare care prevede exe
cutarea sentinței la șase ore de 
la citirea verdictului“.

Odiosul proces care va în
cepe în curînd la Madrid 
provoacă numeroase protes
te în diverse țări ale lu
mii. Astfel, reprezentanții pătu-

iilor largi 
italiene au 
scrisori și 
lui spaniol 
mă solidaritatea cu Grimau și 
cer eliberarea imediată a aces
tui erou antifascist. In fața clă
dirii consulatului spaniol de la 
Milano a avut Ioc o mare de
monstrație de protest a tinere
tului și studenților din acest o- 
raș.

Un grup de studenți spanioli 
care își fac studiile în Berlinul 
occidental au organizat pe stră
zile orașului o demonstrație, 
purtînd pancarte cu inscripții 
care cereau eliberarea Iui Gri
mau. Demonstranții au fost ata
cați de un grup de provocatori 
sprijiniți de poliția vest-berli- 
neză. Cîțiva participanți la de
monstrație au fost reținuți de 
poliție.

ale opiniei publice 
trimis numeroase 

telegrame guvernu- 
prin care își expri-

ciere a cunoștințelor etc. Singu
rul lor element comun este fap- 
tul că alocațiile destinate șco
lilor sînt foarte mici. Potrivit 
unor calcule statistice, în Statele 
Unite se cheltuiesc pentru învă- 
țămînt fonduri de zece ori mai 
mici decît pentru reclamele co
merciale. După cum a declarat 
cunoscutul om de știință ameri
can H. S. Rickoiver „Statele Uni
te se află printre ultimele țări 
din lume în ce privește cota din 
venitul național rezervată învă- 
țămîntului”.

epune la noi (în S.U.A. n. Scîn- 
teii tineretului), adică provenind 
din familii „respectabile” cu o 
solidă situație financiară”.

Ce reprezintă în realitate fai
moasele „șanse egale” în școală 
o știu prea bine mai ales elevii 
negri din Statele Unite. Segrega
ția rasială continuă să 
numai în statele din 
dacă nu de drept, în 
de fapt — chiar și în
nord, ca Chicago, de pildă.

O adevărată barieră de netre
cut, bariera taxelor mari stă în 
fața fiilor oamenilor simpli care 
vor să urmeze liceele. Din 1950 
și pînă în 
scriere și 
proape că 
stă cauză,
400 000 de tineri care au absol
vit cu note mari școlile medii nu 
s-au putut înscrie în licee și așa 
cum relata recent revista brita
nică „THE ECONOMIST” citind 
surse statistice americane „în 
fiecare an, un milion de tineri 
nu sînt în stare să termine școala 
secundară”.

existe nu 
sud ci — 
orice caz 
orașe din

Lipsa de localuri

si cadre didactice
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De zece ori

mai puțin decit

pentru reclame.

ipsa cronică de fon. 
duri de care suferă 
școala americană re
prezintă unul din 
fenomenele cele mai 
caracteristice sem
nalate de numeroși

specialiști și observatori. După 
cum recunoaște și presa burghe
ză americană, această maladie 
are Ia origine „dominația punc
tului de vedere al businessmanu- 
lui care generează tendința de 
a aprecia învățămîntul după 
costul său în dolari și cenți, după 
utilitatea lui imediată. Aceasta 
are probabil ceva comun cu ten
dința cercurilor de afaceri de a 
confunda predarea trucurilor co
merciale cu cultivarea forțelor 
intelectului” (UNITED STATES 
NEWS AND WORLD REPORT).

Potrivit unor tradiții demult 
încetățenite, școlile primare și 
secundare din Statele Unite sînt 
întreținute de statele respective 
și depind în întregime de bunul 
plac al autorităților locale și al 
afaceriștilor care stau în spatele 
lor. Orice încercări de a mări cît 
de cît influența guvernului fede
ral în problema școlilor întîmpi
nă împotrivirea dîrză a Congre
sului care le consideră „măsuri 
ce violează drepturile statelor". 
In realitate, fiecare stat își are

I
I
I
I
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I legile și rinduielile sale, inclusiv 

în privința școlii, programului de

urmările 
imediate este lipsa 
serioasă, tot 
acută de i 
pentru școli, 
retul nostru învață 
în condiții de nein

vidiat. E trist că mii și mii de 
copii n-au pur și simplu unde 
să învețe din lipsa de localuri de 
școală” a declarat deunăzi pre- 
ședințele Kennedy. „Ne lipsesc 
mii de săli de clasă — se subli
niază într-un raport publicat de 
centrala sindicală A.F.L.-C.I.O.

— Copiii multor membri ai sin
dicatelor noastre învață în clă
diri care nu se prea deosebesc 
de niște grajduri — case vechi, 
părăginite și primejdioase din 
punctul de vedere al securității... 
După aprecierile cele mai mo
deste, ne trebuie astăzi 140 000 
clase numai pentru a lichida ră- 
mînerea în urmă... Dacă toate 
clasele de care avem nevoie le-am 
construi sub forma unor clădiri 
cu un singur cat și cu lățimea de 
59 de picioare, acest rînd de 
case s-ar întinde de la New-York 
pînă la San Francisco”.

Insuficiența mijloacelor aloca
te pentru învățămint face, de a- 
semenea, ca școlile americane să 
nu dispună în măsura necesară 
de profesori calificați.

„Continuă să rămînă evident 
faptul — a scris ziarul „WA
SHINGTON POST99 — că cele 
mai multe școli americane nu 
sînt în stare să angajeze profe
sori bine pregătiți...”

Mii de profesori dintre cei mai 
calificați se angajează în alte 
sectoare unde sînt mai bine re- 
tribuiți și se bucură de mai multă 
considerație. Uriașa 
cadrelor didactice 
Unite e atestată de 
treime din numărul 
fesorilor (116 000) 
cunoscută intenția de a demisio- 

în cursul acestui an școlar.

mai 
localuri 

. „Tine-

fluctuație a 
din Statele 
faptul că o 

total al pro- 
și-au făcut

prezent, taxele de în- 
frecvență în licee a- 

s-au dublat. Din acea- 
în anul școlar trecut,

După „buzunarul“

părinților

I n școlile superioare 
„bariera" taxelor 
mari se manifestă 
cu atît mai fățiș și 
mai puternic cu cit 
învățămîntul supe
rior se află în cea

mai mare parte în mîinile unor 
persoane particulare. Multe co
legii ființează numai datorită ta. 
xelor plătite de studenți care 
sînt majorate an de an. In ac
tualul an universitar nivelul ta
xelor universitare în S.U.A. s-a 
dublat față de anul 1957. Rezul
tatul este că din cauza situației 
materiale fiii oamenilor muncii 
nu pot pătrunde în universități. 
In același timp, rectorii a 150 
din cele 180 de colegii se plîng 
că nu primesc destule cereri de 
înscriere. La începutul acestui 
an universitar, multe colegii au 
renunțat la examenele de admi
tere, vînînd literalmente studenți 
lipsiți de cunoștințe temeinice 
dar în schimb cu părinți bogați.

Directorul Comisiei de admite
re la Institutul tehnologic din 
Massachusetts B. Treshnar îi sfă
tuiește mereu pe părinți să în
ceapă să adune bani pentru stu
diile copiilor lor în instituțiile de 
învățămint superior „aproxima
tiv din momentul în care împli
nesc un an”.

Acest sfat nu este cîtuși de 
puțin exagerat. Revista america
nă „U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT" scria recent că, potri
vit unor calcule, cheltuielile me
dii pentru întreținerea unui co
pil la universitate (taxe, manțiu- 
le, hrană și îmbrăcăminte) se ri
dică la 3 500 dolari pe an. Iar 
potrivit statisticilor oficiale, ju
mătate din familiile americane 
au avut anul trecut un venit sub 
5 500 dolari.

Pentru a o scoate la capăt în
tr-un fel oarecare, foarte mulți 
studenți americani sînt gata să 
îndeplinească orice munci. Zeci 
de mii de studenți americani a- 
bandonează anual studiile în spe
cial din cauza dificultăților de 
ordin financiar.

Specialiștii americani în dome
niul învățământului remarcă 
neliniște 
săraci” 
nebiruit 
într-un 
superior. S. Stouffer, doctor la 
Universitatea Harvard califică 
situația din instituțiile america
ne de învățămint superior drept 
„o acuzare tristă” la adresa rea
lităților din S.U.A.

EM. RUCĂR
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CU 
că „tinerii capabili dar 
întîmpină greutăți de 
dacă doresc să studieze 
institut de învățămint

învățămînt, criteriilor de apre-

Bariera taxelor

XIENG KUANG — Postul 
de radio „Vocea Patet Lao" a 
transmis declarația prințului 
Sufanuvong, vicepreședinte al 
guvernului național de coa
liție și președinte al Co
mitetului Central al Parti
dului Neo Lao Haksat, cu 
prilejul anului nou laoțian. 
In declarația sa prințul Sufa
nuvong cheamă întregul po
por laoțian să se ridice în a- 
părarea guvernului de coaliție, 
a politicii de pace și neutrali
tate.

Căutînd zadarnic să înăbușe lupta poporului pentru libertate, trupele diemiste se dedau ia 
sălbăticii, folosesc substanfe chimice otrăvitoare. Documentul fotografic pe care-1 reproducem 
arată una din victimele acestei barbarii: copilul Luong în vîrstă de 3 ani din satul Cho Moi, 

provincia Tre, căruia substanțele otrăvitoare i-au provocat grave leziuni.

istemul nostru șco
lar — recunoaște în 
manualul său de so
ciologie cunoscutul 
sociolog american 
E. Hunt — este 
absolut nesatisfăcă

tor fiindcă nu asigură tuturora 
posibilitatea de a studia, nu a- 
sigură o folosire corespunzătoare 
resurselor noastre umane”. După 
cum recunoaște un alt sociolog 
american, G. Ericksen, școala a- 
mericană are rolul de a „con
sfinți deosebirile dintre clase în 
viața socială”; contribuind „la 
menținerea deosebirilor existen
te între copii". Și el explică: 
„în șcdala elementară copiii 
aparținînd claselor sociale de jos 
învață separat de copiii ce fac 
parte din clasele sociale de bus... 
Școala medie continuă această 
tendință".

„Multe licee — scrie ziarul 
„NEW. YORK TIMES99 — pre
feră să primească elevi din par- 

ă a drumului cum se

NEW YORK. — La New York a 
devenit cunoscută declarația făcută 
de liderul contrarevoluționarilor 
cubam aflați în S.U.A., Miro Car
dona, în care acesta îl acuză pe 
președintele Kennedy de „încălca
rea promisiunilor și acordurilor cu 
privire la o nouă invazie în Cuba“. 
După cum relatează ziarul „New 
York Times", Cardona, afirmă în 
declarația sa că „la 20 aprilie 1961 
— adică în ziua clnd a eșuat inva
zia în Cuba — președintele a sem
nat personal un acord în care se 
prevedea o nouă invazie în Cuba".

In legătură cu aceasta, departa
mentul de Stat a dat publicității o 
declarație în care desminte afir
mațiile făcute de Miro Cardona, și 
le califică „drept o denaturare gro
solană a politicii guvernului 
S.U.A". „Guvernul S.U.A., decla
ră Departamentul de Stat, nu in
tenționează în actualele condiții să 
intre în „alianțe“ sau să participe 
la acțiuni care ar obliga Statele 
Unite să ducă în prezent un 
război’,

Totodată însă, Departamentul de 
Stat subliniază că împărtășește în
tru totul „tendința fierbinte a e- 
migranților cubani de a se înapoia 
în Cuba independentă și liberă".

S.U.A. : Noi societăți 
siderurgice au majorat 

prețul oțelului
NEW YORK — încurajate 

de atitudinea „moderată și 
conciliatoare’’ a președintelui 
Kennedy pe care acesta a a- 
doptat-o cu prilejul conferin
ței sale de presă ținută la 12 
aprilie cînd a declarat că „nu 
se opune la unele ajustări ale 
prețurilor la produsele d’n 
oțel", o serie de societăți si
derurgice americane au proce
dat pe rînd la majorări ale 
prețurilor produselor lor. A- 
ceste acțiuni și îndeosebi 
hotărîrea lui „Republic Steel 
Corp.’’ cea de-a 3-a ca impor
tanță din S.U.A., a produs ne-

liniște printre oficialitățile de 
la Washington care se așteap
tă la o reacție în lanț din par
tea celorlalte firme producă
toare.

Senatorul Mike Mansfield, a 
declarat că majorarea prețu
rilor produselor din oțel va a- 
vea cele mai grave repercu
siuni asupra întregii economii 

infor
se ex- 
acea- 

scăde-

a S.U.A. In cercurile 
mate de la Casa Albă 
primă îngrijorarea că 
stă acțiune va duce la 
rea comenzilor către industria 
siderurgică americană prin re
curgerea de către celelalte in
dustrii la produsele. străine, 
în special cele vest-germane 
s» japoneze.

mun o bază experimentală 
pentru rachete în insulele Ba
hamas, Departamentul de Stat 
a confirmat că la Londra au 
loc tratative în legătură cu a- 
ceastă problemă. Baza experi
mentală pentru submarine a- 
mericane, care va costa 100 de 
milioane de dolari, urmează să 
fie amplasată pe insula An- 
dros.

Arhipelagul Bahamas apar
ține Angliei și se află în apro
piere de Cuba.

întreprins de avioane portu
gheze, la 9 aprilie, împotriva 
satului Boumack, situat în a- 
propiere de frontiera Senega
lului cu Guineea portugheză.

suprem al șefilor de triburi 
yemenite.

Congresul Uniunii 
Tineretului Democrat 

din Suedia

• WASHINGTON. — în le
gătură cu informațiile apărute 
în presa americană privitoare 
la hotărîrea guvernelor S.U.A. 
și Angliei de a construi în co-

NEW YORK — După cum 
transmite agenția France 
Presse, Consiliul de Securitate 
se va întruni la 17 aprilie, la 
cererea Senegalului, pentru a 
discuta recentele acte de agre
siune ale Portugaliei împo
triva acestei țări. După cum 
se știe, Senegalul a cerut con
vocarea Consiliului de Secu
ritate în urma atacului aerian

• STOCKHOLM. — LaGo- 
teborg și-a încheiat lucrările 
Congresul al XXVI-lea al 
Uniunii Tineretului Democrat 
din Suedia.

Programul adoptat prevede’ 
cerințe concrete în apărarea 
drepturilor sociale ale tinere
tului din Suedia.

• QUITO. — Agenția U.P.I- 
anunță că în capitala Ecuado
rului au sosit știri privind o 
puternică erupție a vulcanu
lui Chico de pe insula Isabela, 
cea mai mare din grupul insu
lelor Galapagos, aflate în 
dreptul coastei ecuadoriene. 
întreaga regiune este acope
rită de nori groși de cenușă, 
în timp ce lava continuă să se 
îndrepte spre așezările pără
site.

rea proiectatei Federații malayeze. 
După cum se știe, constituirea a- 
cestei federații de inspirație colo
nialistă provoacă opoziția Indone
ziei și Filipinelor. La tratativele 
preliminare iau parte adjuncții mi
niștrilor de 
țări.

Pe de altă 
ciated Press
vernul Malayei și cel al Singapo- 
relui, teritoriu care urmează să fie 
inclus în Federația malayeză, au 
apărut divergențe într-o serie de 
probleme financiare. Tratativele 
care se duc între cele două 
verne pentru 
vergențe sînt
să împiedice crearea federației la 
termenul fixat, 
gențelor este 
cile ascuțite 
două guverne, 
ultima vreme.

ex ferne ai celor trei

parte, agenția Asso- 
relevă că intre gu-

Tratativele de la Manila

• SANAA. — După cum a 
transmis postul de radio Sa- 
naa, la 15 aprilie, Abdallah 
As Sallal, președintele Repu
blicii Arabe Yemen, a deschis 
prima sesiune a Consiliului

La Manila se 
în prezent tratative 
tripartite în vederea 

unei conferințe a mi- 
externe ai Indoneziei,

gu- 
aplanarea acestor di- 
în impas și amenință
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• MANILA, 
desfășoară 
preliminare 
organizării 
niștrilor de
Filipinelor și Malayei pentru discu
tarea problemelor legate de crea-

Amploarea diver- 
subliniată de repli- 
schimbate de cele 
în mod public, în


