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Ziua tineretului din R. P. R.“ !
e apropie 1 Mai, 
tradiționala săr
bătoare a solida
rității internațio
nale a celor ce 
muncesc. La 2 Mai, 
vom sărbători 

pentru a doua oară „Ziua ti
neretului din Republica Popu
lară Romînă”, expresie a 
dragostei cu care e înconjurat 
tineretul din patria noastră 
socialistă, a încrederii și pre
țuirii pe care partidul și în
tregul popor o acordă tinerei 
generații.

întregul tineret din fabrici, 
de pe ogoare, din școli și fa
cultăți, profund devotat poli
ticii leniniste a partidului no
stru, întâmpină aceste sărbători 
scumpe prin muncă entuzias
tă, prin succese în producție, 
învățătură, în activitatea ob
ștească. Luptînd cu însuflețire 
pentru îndeplinirea planului 
de producție al întreprinderi
lor, muncind cu hărnicie pen
tru terminarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor 
agricole de primăvară, obți- 
nînd rezultate tot mai bune 
la învățătură, desfășurînd larg 
acțiunile de muncă patriotică, 
tinerii își pun toată energia în 
slujba înfăptuirii politicii în
țelepte a Partidului Muncito
resc Romîn, pentru desăvîrși- 
rea construcției socialismului 
și prosperitatea patriei iubite.

Sărbătorirea lui 1 Mai și a 
Zilei tineretului este un pri
lej pentru toți tinerii de a-și 
spori aportul la transpunerea 
în viață a mărețului program 
trasat de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

Tineretul din uzine și de pe 
șantiere este chemat să parti
cipe activ la întrecerea socia
listă. Mobilizînd întregul ti
neret la întrecere, fiecare or
ganizație U.T.M. are datoria 
să se preocupe de creșterea 
permanentă a contribuției ti
nerilor Ia realizarea sarcinilor 
ce revin fiecărui colectiv de 
producție, la îndeplinirea și 
depășirea planului la toți in
dicii, la un înalt nivel calita
tiv. Toți tinerii să-și îndepli-

nească și să-și depășească 
sarcinile ce le revin la locul 
lor de muncă, să lupte pentru 
titlul de fruntaș 
să-și însușească cu perseve
rență experiența tovarășilor 
vîrstnici alături de care lu
crează.

Partidul pune în fața fiecă
rui om al muncii, ca sarcină 
primordială, creșterea și mai 
accentur .ă a productivității 
muncii, factor determinant al 
dezvoltării economiei socialis
te și ridicării nivelului de trai 
al poporului. Contribuția me
reu mai activă a tineretului la 
obținerea unei productivități 
sporite, la realizarea unor pro
duse de calitate superioară și 
reducerea continuă a prețului 
de cost al produselor cere fo
losirea cît mai eficientă a ca
pacităților de producție, folo
sirea maximă de către fiecare 
tânăr a utilajelor și mașinilor, 
a timpului de lucru. Iar toate 
acestea sînt strîns legate de 
preocuparea continuă a fiecă
rui tânăr pentru ridicarea per
manentă a calificării, de întă
rirea disciplinei în producție.

Apropierea zilei de 1 Mai și 
a Zilei tineretului din R. I’. 
Romînă însuflețește lupta ti
nerilor colectiviști și mecani
zatori pentru terminarea la 
timp și la un înalt nivel agro
tehnic a lucrărilor agricole de 
primăvară. Tineretul satelor 
este chemat să-și aducă entu
ziasta sa contribuție la inten
sificarea acestor lucrări, pen
tru recuperarea întîrzierilor 
provocate de timpul nefavora
bil. Tinerii colectiviști și me
canizatori vor sărbători anul 
acesta prin muncă zilele de 1 
și 2 Mai, astfel îneît lucrările 
agricole să fie duse Ia bun 
sfîrșit cît mai bine.

O contribuție însemnată pot 
de asemenea să-și aducă tine
rii de la sate Ia întreținerea 
pășunilor, la ridicarea de noi 
construcții zootehnice, spriji
nind astfel sporirea producției 
animaliere — sarcină deosebit 
de însemnată a oamenilor 
muncii din agricultură. Fiecare 
tânăr să militeze pentru

în muncă,
avansate de lucru, 
elevi și studenți, a 
cu cinste cele două 
ale începutului de

troducerea și folosirea la ma
ximum în toate ramurile pro
ducției agricole a științei și 
tehnicii înaintate, a metodelor 
celor mai

Pentru 
întâmpina 
sărbători
mai înseamnă a dobîndi rezul
tate bune la învățătură, ma
nifestând un înalt spirit de 
răspundere față de pregătirea 
lor, muncind permanent, sîr- 
guincios pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor teore
tice și practice.

A intrat în tradiția tinere
tului nostru să întâmpine ma
rile sărbători prin realizări 
deosebite în acțiunile de mun
că patriotică, expresie vie a 
năzuinței de a aduce o contri
buție cît mai mare la lupta 
întregului popor pentru înflo
rirea patriei.

Este o cinste și o îndatorire 
de onoare pentru fiecare tânăr 
să participe la acțiunile de 
muncă patriotică.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. au 
datoria să organizeze perma
nent largi acțiuni de masă 
pentru mobilizarea tuturor ti
nerilor Ia muncă patriotică. A- 
ceste acțiuni trebuie organiza
te și desfășurate astfel îneît să 
aibe eficacitate economică, să 
fie create condiții pentru 
munca tinerilor să dea 
mai bune rezultate. E 
cesar să ia o mai mare
ploare participarea tinerilor la 
înfrumusețarea orașelor și sa
telor, la lucrările de construc
ții, reparații, întrețineri de 
străzi și trotuare, extinderea 
și întreținerea de spații verzi, 
plantarea de pomi și arbori 
ornamentali, amenajarea și

întreprinderile forestiere Gu
ra Humorului, Rădăuți și Mol- 
dovița au realizat indicii de me
canizare — Ia doborîtul și sec
ționatul arborilor — prevăzuți 
pentru anul 1965. Prin înzestra
rea cu noi utilaje mecanice și 
folosirea mai judicioasă a ce
lor existente, ia întreprinderea 
forestieră Moldovița s-a ajuns 
ca 66 la sută din masa lem
noasă exploatată să fie doborî- 
tă și secționată mecanic, iar 
la Gura Humorului și Rădăuți 
procentul de mecanizare a a- 
cestor lucrări a atins peste 60 
la sută. Mecanizarea lucrărilor 
a crescut și în celelalte între
prinderi forestiere din regiunea 
Suceava. Indicele de mecaniza-

re la doborîtul și secționatul ar
borilor a fost în întreaga 
giune, în primul trimestru 
anului de două 
mătate 
realizat 
zestrarea exploatărilor cu 
tilaje mecanice de înaltă pro
ductivitate a dus la o valori
ficare mai rațională a masei 
lemnoase. Prin depășirea indi
cilor planificați, muncitorii fo
restieri din această regiune au 
dat, în plus, de la începutul a- 
nului și pînă acum, din aceeași 
cantitate de masă lemnoasă, a- 
proape 11 800 mc lemn de 
lucru.

ori și 
mai mare decît 
în anul 1959.
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(Agerpres)
Moment emoționant : tînărul frezor Lucian Zaharia, pictor amator, își așează propria crea

ție în expozifia personală deschisă în sala de cultură a sectorului în care lucrează.

SUCCESE IMPORTANTE
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

® Prin mai buna 
organizare a procesu
lui de producție, spo
rirea productivității 
muncii, creșterea coefi
cientului de utilizare 
al otelului lichid cu 4 
la sută, în luna aprilie 
colectivul de muncă al 
Uzinelor „Vulcan" din 
Capitală a realizat 
economii la prețul 
de cost în valoare de 
aproape 50 000 lei.

Pînă Ia 18 aprilie, 
colectivele celor două 
turnătorii ale uzinei au 
livrat secțiilor pre
lucrătoare, peste pla
nul la zi, mai mult de 
13 tone piese turnate. 
In această perioadă pe 
întreaga uzină au iost

economisite aproape 
10 tone metal. De ase
menea, au fost obținu
te peste 20 000 lei 
economii prin îmbună
tățirea documentației 
tehnice.

de către colectivul Fa
bricii de confecții 
București.

bucăji trico- 
bumbac — 
scampolouri, 
circa 2 500 
din țesături

9 6 000 
taje din 
jachete, 
maieuri, 
confecjii, 
— costume, rochi pen
tru femei, cămăși de 
vară | 
rochițe 
peste 
ciorapi, 
mult de 
au fost 
angajamentul luat 
cinstea zilei de 1 Mai

pentru bărbați, 
pentru copii, 

2000 perechi 
in total mai 

10 000 articole 
realizate din 

în

• Muncitorii de 
fabricile de încălță
minte „Solidaritatea“, 
„Dobrogeanu Gherea', 
„Csordas Janos’ din 
Oradea au realizat de 
la începutul anului 
pînă la 18 aprilie, pes
te prevederi, aproape 
8 000 perechi de încăl
țăminte. Calitatea în
călțămintei s-a îmbu
nătățit. La „Solidarita
tea“ s-au introdus 
două sortimente noi 
de sandale pentru copii 
și femei tip „Litoral“.
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„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a lll-a)

Atenți la calitatea lucrării, mecanizatorii G.A.S. Țepeș vodă, regiunea Dobro-
gea, intensifică în același timp semănatul porumbului.

Foto : AGERPRES.
(Agerpres)

ntr-o uzină uriașă cum este Uzina de tractoare 
din Brașov, în care lucrează mii de tineri și unde 
setea de cunoștințe și de frumos se întâlnește la 
fiecare pas îți poți da poate cel mai limpede 
seama cît de important a devenit, în zilele noa
stre, locul pe care îl ocupă în viața oamenilor, 
arta și cultura.

Imaginea e impresionantă și după cum se va vedea, tot 
cifrele sînt acelea care-i pot sublinia în modul cel mai con
cis, largile ei semnificații. Iată : din cei aproape 3 000 de 
tineri din uzină, absolvenți ai școlii profesionale, peste 1 000 
își completează studiile Ia liceul seral ; mai mult de 50 de 
tineri absolvenți ai școlilor medii sînt studenți ai institutu
lui politehnic din localitate; sute de tineri activează în for
mațiile artistice (uzina are 23 asemenea formații plus un 
cineciub, un cerc de artă plastică, un cerc literar, un cerc de 
muzică) ; alte cîteva zeci fac parte din corul teatrului mu
zical al orașului ; aproape 1 000 de tineri au devenit purtători 
ai insignei „Prieten al cărții”. Și, în sfîrșit, mii de tineri vi
zionează spectacole, discută despre pictură. își spun părerea 
despre muzică și poezie.

Ceea ce atrage însă în mod deosebit atenția este însuși 
procesul prin oare tinerii se apropie de comorile culturii, 
formele interesante prin care organizația U.T.M. și comitetul 
sindicatului, îndrumate de comitetul de partid, trezesc, cu 
stăruință, pasiunea și răspunderea unor mase tot mai largi 
de tineri muncitori pentru formarea și dezvoltarea propriu
lui lor gust artistic.

Să facem împreună o incursiune în activitatea cercurilor 
prietenii muzicii, ai picturii, ai filmului, ai literaturii și să 
cunoaștem cîteva din aceste forme care îmbogățesc viața 
cultural-artistică a uzinei.

Drumul spre sala
de concert

I
ntr-unui din ta
blourile sale mu
zicale, retrăind 
clipele copilăriei, 
Enescu ne redă o 
imagine de o lu
minoasă plastici
tate a „Pîrîului de sub lună“ 

în care peisajul șușotește oda
tă cu firicelul de apă ce se 
revărsă sub razele de argint 
ale lunii.

Povestind despre prietenii 
muzicii din uzină, tovarășul 
profesor Alexandru Gherase, 
responsabilul cercului, asociază 
viața de început a cercului, 
creat în uzină în urmă cu trei 
ani, cu această imagine a pî
rîului care clipocește încetișor. 
Erau mulți tineri în uzină care 
se simțeau atrași de muzică 
dar celor mai mulți dintre ei 
li se părea că n-o să poată în
țelege niciodată ceea ce ar voi 
să'spună acea revărsare de 
melodii îmbrăcate în veșmîn- 
tul greu al acordurilor.

In uzină s-a anunțat des
chiderea unui cerc pentru în
vățarea acordeonului. Scopul 
era să se pregătească instru
mentiști pentru brigăzile ar
tistice de agitație ale uzinei. 
Și iată că la club s-au prezen
tat peste 300 de tineri.

— Nici nu avem atîtea in
strumente ! s-au mirat orga
nizatorii,:

S-a văzut însă că tinerii nu 
veniseră atît pentru învățarea 
instrumentului cît pentru ini
țiere în muzică. Așa s-a năs
cut cercul „Prietenii muzicii“.

Primele lecții de inițiere au 
început cu comparații între 
muzica ■_ populară. și prelucrări 
de folclor pe care le întîlnim 
în operele mai tuturor compo
zitorilor, tocmai pentru a se 
desprinde acea legătură între 
izvorul popular și opera artis
tică. Trezește emoție piesa lău
tărească „Hora lui Dobrică“, 
dar cită rezonanță capătă ea 
șlefuită și asimilată în Rapso
dia I a lui Enescu! Aceeași 
comparație între „Sîrba pom
pierilor“ și începutul Rapso
diei a Il-a... Și încet, încet, pe 
nesimțite aproape, tinerii elevi 
la școala muzicii din uzină 
simțeau, asemenea licăririlor 
pîrîiașului de sub lună, fiorii 
emoției; ei se apropiau, cu 
fiecare lecție de înțelegerea 
bogăției de sentimente și idei 
pe care le transmite creația 
muzicală. S-a trecut apoi la 
un gen mai evoluat, acela al 
oratorului. Exemplu: Orato
riul „Tudor Vladimirescu“ de 
Gheorghe Dumitrescu. N-a 
fost greu să se procure discu
rile, ele s-au găsit chiar la 
magazinul muzical din oraș. 
Extraordinara evocare istori
că, acea redare tumultuoasă a

sentimentului de luptă i-a 
impresionat într-atît pe tineri 
îneît au cerut să li se repete 
de cîteva ori aceleași frag
mente. Ba, chiar îndată după 
aceea mulți dintre ei au îm
prumutat de la bibliotecă ro
manul lui Paul Constant „Tu
dor Vladimirescu“, care a tre
cut apoi din mină în mină 
prin întreaga uzină.

Programul cercului a deve
nit tot mai variat. In unele 
lecții s-a vorbit despre instru
mente și funcțiile lor în reda
rea temei muzicale cu exem
plificări pe bandă de magne
tofon și proiecții cu ajutorul 
epidiascopului. In altele au 
fost explicate cîteva din for
mele muzicale: „Ce-i o sim
fonie“, „Rapsodia“, „Uvertu
ra”, „Ce este sonata“ etc. S-au 
dat și unele noțiuni de armo
nie (Ce se poate face din pa
tru note ! — unde s-a folosit 
drept exemplu motivul „desti
nului“ din Simfonia a V-a a 
lui Beethoven). Și, în sfîrșit, 
cu micul dar valorosul bagaj 
de cunoștințe tinerii iubitori 
de frumos au pornit într-o că
lătorie mai lungă de-a lungul 
istoriei muzicii universale. Au 
plecat în plină amiază de la

VASILE BĂRAN

(Continuare în pag a II-a)

Un nou avion utilitar construit in (ară
ln țara noastră a fost realizat uu nou avion 

utilitar — IAR 818.
Principalele caracteristici tehnice ale avionului 

sînt: raza de acțiune 500—1 000 km, rularea la 
decolare 80—100 m, iar la aterizare 30—60 m, 
viteza maximă 185 km pe oră. Cabina, izolată 
termic și acustic și bine climatizată, permite uti
lizarea avionului în bune condiții de confort tot 
timpul anului.

Avionul este construit pentru scopuri agricole 
și sanitare dar poate fi utilizat și ca avion de

transport, poștă etc. De asemenea, el poate satis
face misiunile aviației sportive de remorcat pla
noare, parașutate de colete sau oameni, precum 
și prospecțiuni geologice, conducerea pescuitului 
etc. Printr-o înlocuire ușoară a echipamentelor 
specifice poate trece repede de la o misiune la 
alta, fără modificări structurale și fără să nece
site pentru aceasta utilaje complicate.

Incepînd din acest an aviația utilitară va fi 
dotată cu asemenea aparate de zbor.

(Agerpres!.--------------------------- ————-— -------- ——

INTENS INAII NIVEL ACROTEHNK !
Vom respecta timpul optim

ecent, la întreba
rea noastră: 
„Cum asigurați 
însămînțarea po
rumbului în cît 
mai scurt timp”, 
ne-au răspuns to

varășii :
ALEXANDRU BIRTA 

inginer șef la G.A.S.
Inand, regiunea Crișana :

„Am pregătit toate condi
țiile pentru buna desfășurare 
a însămîntării acestei culturi. 
Am asigurat întreaga canti
tate de sămîntă necesară ce
lor 1 625 de hectare planifica
te. Terminînd cu însămînță- 
rile din epoca întîi încă de la 
7 aprilie, am avut răgazul să 
punem totul la punct pînă în

cele mai mici amănunte. Pe 
1 300 de hectare am adminis
trat îngrășăminte fosfatice, pe 
alte 200 de hectare îngrășă
minte azotoase, iar pe restul 
gunoi de grajd bine putrezit. 
Fiindcă pe fiecare parcelă 
vom aplica lucrări diferenția
te, s-au pus tăblițe indicatoa
re la capătul tarlalelor. Pe ele 
sînt trecute : numele șefului 
de brigadă si al mecanizato
rului care execută lucrarea, 
hibridul cultivat, suprafața 
tarlalei si producția planifi
cată.

Schimbul doi este asigurat 
pe toate tractoarele. Acum, 
ambele schimburi lucrează la 
pregătirea terenului. Am pre
gătit mai bine de 500 de hec
tare de teren si am făcut pe 
cîteva hectare probele nece

sare. Sîntem gata de lucru. în
dată ce temperatura în sol va 
mai urca cu un grad—două, 
pornim cu toate forțele la 
treabă. Vrem ca în 8—10 zile 
bune de lucru, sămînța de po
rumb să fie sub brazdă. în

Ancheta noastră
perspectivă, am prevăzut ca 
la 4—5 zile după semănat să 
grăpăm toată suprafața, iar 
cînd plantele vor avea 4—5 
frunze să dăm prima sapă ro
tativă. Vom face în total pa
tru prașile mecanice, comple
tate cu trei prașile pe rînd, a- 
sigurînd o densitate medie de 
40 000 de plante viguroase la 
hectar”.

IOAN PĂDURE
directorul G.A.S. Zăicești, 

regiunea Suceava :

„Timpul s-a îndreptat și în 
regiunea noastră ; temperatu
ra este în creștere. în curînd 
vom putea începe însămînța
rea celor aproape 700 ha cu 
porumb, de pe care ne-am 
propus să obținem în acest an 
în medie 4 000 kg de boabe la 
hectar. Am prevăzut să ter
minăm această lucrare în ma
ximum 6 zile. întreaga supra
față a fost arată în toamnă. 
Pe 100 de ha au fost încor
porate, odată cu arătura, pes
te 2 000 de tone de gunoi de 
grajd, iar pe 500 ha cîte 350 
kg de superfosfat la ha. Mai 
avem pregătite cîte 100 kg de 
azotat la hectar pentru toată 
suprafața, pe care îl vom a-

plica odată cu semănatul. Pe 
unele porțiuni, terenul a în
ceput să se zvînte și folosind 
timpul prielnic am început să 
facem lucrări repetate cu 
grapa cu colți reglabili. Am 
pregătit și celelalte condiții, 
întreaga cantitate de sămînță 
necesară din hibrizii dubli 203 
și 205 a fost repartizată pe 
secții și brigăzi. Sînt în per
fectă stare de funcționare cele 
două semănători 2 SPC 2, iar 
mecanizatorii au fost instruiți 
cum să le folosească. Toate 
cele 23 de tractoare sînt re
partizate pe secții și tarlale. 
Pe 8 tractoare am asigurat și 
schimbul doi, care va lucra 
noaptea la pregătirea terenu
lui. Membrii consiliului gos
podăriei au fost repartizați pe 
secții pentru a îndruma și a- 
juta la buna desfășurare a în
sămîntării porumbului”.

Ritmul lucrărilor 
poate fi urgentat

IAȘI (de la cores
pondentul nostru).

Din cauza timpului 
rece și a precipita
țiilor atmosferice a- 
bundente, în raionul 
Huși lucrările agri
cole de primăvară au 
început abia de cîte
va zile. Pentru a re
cupera rămînerea în 
urmă, mecanizatorii 
și colectiviștii se stră
duiesc acum să ur
genteze viteza zilnică 
de lucru. Printr-o 
bună organizare a 
muncii, prin folosi
rea, alături de trac
toare, a atelajelor 
proprietate obștească, 
multe gospodării co

lective au reușit să 
obțină rezultate bu
ne. Astfel, colecti
viștii din Stănilești, 
dacă au văzut ca te
renul este încă umed 
și nu pot intra trac
toarele, au intrat pe 
cîmp cu 60 de atela
je ale G.A.C. și în 
numai trei zile au în- 
sămînțat, la un nivel 
agrotehnic corespun
zător, majoritatea 
culturilor din epoca 
întîi. îndată ce pă- 
mîntul se zvîntă, pe 
parcele, încep lucrul 
și cele 14 tractoare, 
din care 10 vor func
ționa și noaptea, în 
schimbul doi.

Aceeași preocupa
re, cu rezultate tot 
așa de bune, am în- 
tîlnit și la gospodă
riile colective din co
munele Vulcani, Tă- 
rășeni, Tîrzii.

în unele părți însă, 
ca de exemplu la 
Bohotin, Buda, Icpu- 
reni, Vetrișoaia, Corni 
nu se folosesc sufi
cient posibilitățile 
pentru urgentarea 
pregătirii terenului 
și a însamînțărilor. 
La gospodăria colec
tivă din Corni, de 
exemplu, cu cîteva

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

insămînțează porumbul
GALAȚI (da Ia corespondentul 

nostru). — Specialiștii din gospo
dăriile colective din regiunea Ga
lați au urmărit cu atenție evoluția 
temperaturii în sol și cînd mercu
rul a arătat, timp de 2—3 zile, plus 
8—10 grade, au recomandat înce
perea însămînțării porumbului. 
Pînă în seara de 17 aprilie, 43 de 
gospodării colective din raionul 
Făurei au început semănatul po
rumbului. Tot pînă Ia această dată, 
mecanizatorii și colectiviștii de aici 
au pregătit patul germinativ pe o 
suprafață de aproape 14 000 de hec
tare. Au fost însămînțate, în cîte
va zile, aproape 3 000 de hectare, 
mai avansate fiind gospodăriile co
lective din comunele Filipești, 
Ciocile, Cîineni și Amara.

Și în raionul Brăila, pînă în ziua 
de 17 aprilie se însămînțaseră cu 
porumb peste 1 000 de hectare. A- 
ceastă lucrare a început șl în raio
nul Gala[i. Pînă acum două zile, 
în întreaga regiune, porumbul era 
semănat pe mai mult de 10 000 de 
hectare.



(Vrmart din pat/. I)

acel soare al muzicii care este 
Beethoven, au trecut pe la 
Schubert și Weber; după un 
scurt popas lingă fermecata 
vioară a lui Paganini s-au o- 
prit mai îndelung la Berlioz 
prin care au pătruns în regiu
nea de maximă înflorire a ro
mantismului. Se aflau aici 
Chopin, Liszt, Schumann și 
Wagner. Au vizitat apoi ve
cinătățile : mai întîi pe 
Brahms. Au vizitat meleagu
rile artei ruse tulburați de 
nemuritoarele creații ale lui 
Glinka, Korsakov, Ceaikovski, 
au făcut apoi cunoștință cu 
muzica națională a popoare
lor, cu Verdi și Puccini, cu 
Smetana și Dvorăk, cu Grieg, 
etntărețul naturii nordului, și

s-au întors iarăși la Enescu, 
Ceahlăul muzicii romînești.

Tot acest drum îndelung dar 
plin de nesfârșite îneîntări 
spirituale a fost parcurs timp 
de aproape 3 ani.

Rezultatul ?
Mi se par semnificative ob

servațiile făcute de tovarășul 
Gherase :

...In uzină sînt și bibliote
car. Am simțit nu numai în 
priviri dar și în desele discu
ții însuflețirea trezită în citi
tori de una sau alta dintre 
cărțile care le-au plăcut în 
mod deosebit. Același lucru 
l-am observat și la pasionații 
muzicii. E o artă pe care o 
poți înțelege și iubi la fel ca 
și literatura.

...Cind citești o carte simți 
nevoia să discuți despre ea.

ai dragostei 
lntorcîndu-se

Dorești ca și altul s-o citească 
și i-o recomanzi. Tinerii prie
teni ai muzicii au devenit la 
locurile lor de muncă adevă- 
rați animatori 
pentru muzică.
în secții ei au dus cu ei și mu
zica. ...Întîlnesc adesea pe
rechi de tineri ureînd grăbiți 
scările teatrului: „Iertați-ne, 
se scuză ei, întîrziem de la 
concert“.

Intr-adevăr acesta e dru
mul : el începe în sala clubu
lui, la lecțiile de inițiere mu
zicală și sfîrșește în sala de 
concert, în fața aparatului de 
radio sau al televizorului.

La începutul acestui an a 
fost creat în uzină ansamblul 
coral al U.T.M. El cuprinde 80 
de tineri. Și nu peste multă

vreme toți cei 80 de artiști 
amatori au devenit totodată și 
noii elevi ai cercului „priete
nii muzicii". Primele lecții au 
și început. Ele au început 
odată cu primăvara și din nou 
în sala mare a clubului s-a 
stîrnit acel fermecător șușotit 
al acordurilor... El va crește 
devenind tot mai impetuos ca 
și curgerea rîului. El nu este 
la început decît un șipot, dar 
murmurul său crește, sunetele 
se unesc și se întretaie tumul
tos și, ascultîndu-le, simțim 
cum micul izvor se transfor
mă treptat într-o largă revăr
sare de ape... „Pîrîul de sub 
lună“ evocat de Enescu stră
bate victorios, în albia-i lar
gă, cîmpiile.

Primăvara

7'-^
uzinei“

n uzina noastră 
ești pretutindeni 
înconjurat de flori. 
La intrare te în
tîmpină florile, la 
ieșirea din fabrică 
tot florile te con

duc spunîndu-ți parcă „La re
vedere !“
(din culegerea cercului literar 
„Primăvara uzinei“)

Fiecare secție a uzinei își 
are o sală de cultură ; munci
torii vin aici să împrumute 
cărți, fac repetiții pentru pro
gramul brigăzii artistice, iau 
parte la ore culturale. Adesea, 

prezintă 
cercului 
ingineri, 
orele de

în aceste săli, își 
creația lor membrii 
literar : muncitori, 
funcționari, care în 
repaus încearcă să transpună 
în imagini artistice crîmpeie 
din viața uzinei și a orașului 
lor. Fără pretenții exagerate, 
scriitorii și poeții uzinei cîntă 
pentru ei și tovarășii lor de 
muncă propriile fapte, avîntul 
lor și al tovarășilor lor. Iar 
cind versul lor nu reușește pe 
deplin să străbată dincolo de 
portalurile înalte ale poeziei, 
ei continuă să realizeze în 
muncă visurile și imaginile 
lor, dînd frumusețe lucrului 
realizat cu propriile mîini. Așa 
cum. de fapt o și mărturisește 
unul dintre ei :
„Iar de n-am fost prea meșter 

oîteodată 
Oînd am țesut ldeea pe brocart 
Am pus eu rîvnă mina pe 

lopată 
Croind peste maidane drum 

de-asfalt”
Mărturi-

versurile lor 
eald lirism,

(Ștefan Croitoru 
aire)

Mai totdeauna, 
sînt pline de un 
ca o șoaptă :
„Dă-mi brațul, iubito, 
si te conduc 
prin orașul unde Înfloresc 

visele mele,

Șezătorile literare ce au loc, 
prin rotație, o dată pe lună, 
în fiecare din sălile de cultu
ră sînt, pentru membrii cer
cului literar, nu numai mo
mente artistice emoționante, ci 
și ore de lucru, de observații 
și dezbateri pe marginea lu
crărilor prezentate. Adesea 
muncitorii care participă la 
șezătoare cunosc creațiile to
varășilor lor de 
din prima formă ; recitite, ei 
așteaptă să vadă în ce măsu
ră s-a împlinit acum, după ce 
au fost îmbunătățite, mesa
jul lor.

Munca de creație e susținu
tă de o interesantă muncă de 
studiu care dovedește grija 
organizației U.T.M. îndrumată 
de organizația de partid pen
tru pregătirea ideologică și de 
specialitate a membrilor cer
cului literar. Săptămânal, tine
rii creatori se întîlnesc în șe
dințe de lucru în care dezbat 
probleme de literatură („Le
gile schiței" „Ce este reporta
jul", „Eroul zilelor noastre în 
literatură”) sînt prezentate 
ultimele noutăți literare, dis
cută pe marginea articolelor 
și cronicilor literare apărute 
în presă, în revistele de spe
cialitate, se întîlnesc cu poeți 
și scriitori consacrați cerînd 
păreri, sugestii cu privire la 
propria lor creație.

Spre sfîrșitul anului trecut 
poeții și scriitorii uzinei și-au 
strîns cele mai izbutite reali
zări artistice — versuri, schi
țe, reportaje, eseuri — într-o 
culegere editată de către Casa 
regională a creației populare 
și pe care ei au numit-o sim
bolic „Primăvara uzinei". Cele 
mai multe dintre aceste crea
ții au fost viu discutate nu 
numai în ședințele cercului, ci 
și în șezătorile de care amin
team mai sus și abia după 
aceea au fost publicate.

muncă încă

membrii cercului literar îm
preună cu biblioteca clubului 
și tinerii din ansamblul coral 
și-au dăruit întreaga lor fan
tezie și ingeniozitate. O seară 
literară, „Pagini din poezia lui 
Eminescu“ la care au venit și 
au stat timp de 3 ore, neclin
tiți pe scaunele lor, peste 300 
de tineri, a fost concepută sub 
forma unui montaj literar- 
muzical. S-au ales poeziile : 
„împărat și proletar", „Som
noroase păsărele“, „Mai am 
un singur dor” precum și poe
mul „Luceafărul“. Apoi s-a fă
cut dramatizarea. Adică, în 
loc ca poeziile să fie recitate, 
au fost despărțite pe roluri și 
pentru fiecare din ele s-a ales 
un interpret : el e poetul, el 
proletarul, el povestitorul, ea 
Cătălina, el Cătălin... Si încă 
un personaj ajutător dar cu o 
mare forță de subliniere a di
feritelor momente : muzica. 
Pentru „Somnoroase păsărele“ 
— corul lui Flondor, pentru 
„Luceafărul“ Menuetul lui E- 
nescu din Simfonia I-a, „Ba
lada" lui Ciprian Porumbescu, 
fragmente din poemul simfo
nic al lui Pascal Bentoiu... Și 
tot așa pînă ce montajul a că
pătat valoarea unui tot armo
nios și închegat, în stare să 
redea, ca într-o uvertură, mă
reția creației eminesciene și,

mai ales, să cheme la adînca 
ei cunoaștere.

O altă seară literară intitu
lată „Romeo și Julieta și Don 
Juan — două concepții despre 
dragoste" a luat forma unui 
concurs gen „Cine știe, răs
punde", iar procesul literar la 
cartea „Fabrica marții" a fost 
însoțit de proiecții cinemato
grafice cu zguduitoare imagini 
din lagărele naziste.

Prezența membrilor cercu
lui literar se face simțită și în 
viața brigăzilor artistice de 
agitație (toate textele sînt dis
cutate și îmbunătățite în cer
cul literar) ca și în viața ce
lorlalte formații artistice de 
amatori. Nu de mult, inspirîn- 
du-se din viața uzinei ei au 
creat un program pentru un 
amplu spectacol la care să-și 
aducă contribuția și să-și dez
văluie talentele absolut toate 
cele 23 formații de artiști-ama- 
tori din uzină începînd cu co
rul, orchestra, fanfara, echipa 
de teatru și sfîrșind cu echipa 
de dansuri.

Activitatea tinerilor creatori 
de versuri, schițe și reportaje 
(ale căror nume apar adesea 
în paginile ziarului „Tracto
rul“) se împletește astfel cu 
cea a sutelor de artiști ama
tori, îmbogățind, laolaltă, via
ța culturală a uzinei.

Poezia
culorilor

n ziua aceea, a- 
nunțată din vre
me cu afișe în 
toată secția, fre
zorii și-au îmbră
cat la ieșirea din 
schimb hainele de

oraș și au urcat sus, la sala 
de cultură. Se aflau acolo se
cretarul comitetului de partid, 
oameni din conducerea uzinei, 
reprezentanți ai sindicatului 
și comitetului U.T.M., munci
tori din alte secții, tehnicieni, 
maiștri, ingineri.

De-a lungul peretelui din

kens Ernest își va prezenta 
lucrările la sala de cultură a 
sectorului. El trăiește încă de 
pe acum emoția vernisajului, 
a primelor aprecieri.

...La sediul cercului literar 
te întîmpină un portret sculp
tural al lui Maiakovski, inte
riorizat și frămîntat de gîn- 
duri. Este creația unui alt ar
tist amator — utemistul 
Gheorghe Rațiu, responsabi
lul cercului plastic.

Cercul de artă plastică al 
uzinei cuprinde 30 de tineri. 
Cei mai

îndrăgostit! d» muzică, de poezie, de lolograiia artistică...

în grădinile uzinelor...
Ca apoi, parcă dintr-o înde
lungată acumulare de încre
deri, să țîșnească vibrant se
tea de înălțimi ;
„în iureș nu curge doar 

incandescentul 
fluid din adincul pămîntului 

rupt, 
Cu el noul vieții-și-ndreaptă 

torentul 
mai tînăr, mai tare, spre 

culmi, ne-ntrerupt. 
(Emil Mareș — Spre culmi) 
precum și mândria neascunsă 
pentru ceea ce se împlinește 
prin propriul lor efort : 
„Și alți cai de foc din zare 

în zare 
Sărută țărlna prin mii de 

brăzdare
Și-n urmă, de aur, cresc 

grînele coapte 
Ca visele mele din schimbul 

de noapte 
(Alexandru Barna — Schim
bul de noapte)

Dar ajutorul este reciproo. 
La șezători membrii cercului 
nu prezintă doar propriile lor 
creații. Cititori pasionați ai 
bibliotecii, ei sînt totodată și 
entuziaști propagandiști ai li
teraturii în rîndurile tovarăși
lor lor de muncă. Recenzii, re
citaluri de poezie, medalioane 
și „momente culturale", pro
cese literare — iată acțiuni 
permanente prin care membrii 
cercului literar sprijină orga
nizația U.T.M. în dezvoltarea 
la tineri a dragostei pentru 
cultură și artă.

Dar cum se desfășoară ele ?
Călătoria în lumea cărților, 

plină la fiecare pas de chipuri 
noi și sentimente neașteptate, 
este prin ea însăși o călătorie 
ademenitoare. Dar ca să-l ho
tărăști pe cititor să plece cît 
mai repede la drum trebuie ca 
și forma prin care-o faci să fie 
captivantă. Venind în sprijinul 
concursului „Iubiți cartea“

față, o panglică. Avea loc ver
nisajul expoziției de pictură a 
frezorului Lucian Zaharia. U- 
temistul Lucian Zaharia, 
membru al cercului de artă 
plastică din uzină, prezenta 
tovarășilor săi de muncă ulti
mele sale lucrări — desene, 
aquarele, uleiuri — marea ma
joritate inspirate de peisajul 
industrial sau activitatea și 
munca oamenilor : „Hală", 
„Sudorul", „Portret de colecti
vist”...

Expoziția e deschisă și 
acum. In pauze, tinărul pictor 
își oprește mașina și urcă 
scările să afle impresiile vizi
tatorilor.

...Cu o lună mai înainte, la 
secția șasiu, a fost deschisă 
expoziția strungarului Ion Ol- 
teanu. In cîteva zile ea a fost 
vizitată de toți muncitorii 
uzinei.

...După expoziția lui Lucian 
Zaharia, un alt tînăr. — Wel-
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Pe lețele lor citești fiorii emoției. Membrii cercului literar din uzină ascultă una din poeziile 
Aurelian Bicîin.

rîndul lor, muzeul de artă. La 
îndrumarea comitetului de 
partid organizația U.T.M. a 
inițiat deseori asemenea vizi
te. In programul excursiilor 
în Capitală și în alte orașe ale 
țării a fost prevăzută, de fie
care dată și vizitarea expozi
țiilor și muzeelor de artă. In
teresul pentru arta plastică a 
făcut ca vizitele 
muzeul de artă și 
leș să fie însoțite 
țări și discuții.

Și totuși se simțea nevoia 
unei forme, mai organizate, de 
inițiere în arta plastică. O 
formă care să ofere posibili
tatea unei intrări treptate în 
această lume a creației artis
tice. Ca și în muzică.

Și iată că în această primă
vară au luat naștere cercuri 
de prieteni ai picturii, iar 
membrii cercului de artă 
plastică au devenit acel nu
cleu prin care organizația 
U.T.M. îi ajută pe tineri să se 
apropie de înțelegerea adîncă 
a acestei arte. Fiecare dintre 
membrii cercului de artă plas
tică conduce, pe locul său de 
muncă, un cerc de prieteni ai 
picturii. Activitatea lor e abia 
la început, dar ea va fi, fără 
îndoială, încă un prilej prin 
care tinerii se vor . îmbogăți 
spiritual.

Cum se va desfășura, prac
tic, acest curs de inițiere în 
arta plastică ?

In fiecare cerc s-au stabilit 
cîteva teme ce urmează a fi

colective la 
Muzeul Pe
rie prezen-

mulți dintre ei a ab-

Fotografiile de O. PLECAN
solvit sau sînt elevi ai școlii 
populare de artă din oraș și în 
sinea lor fiecare năzuiește să 
urce cărarea anevoioasă a 
creației artistice. Înainte de 
toate însă ei sînt adine îndră
gostiți de această artă care 
exprimă o atît de tulburătoa
re bogăție de idei și senti
mente prin limbajul formei și 
culorilor. Au vizitat de nenu
mărate ori muzeul de artă al 
orașului și au discutat în cerc 
probleme de artă ; acasă, au 
răsfoit, cu îndelungi popasuri, 
albume și reproduceri ; au ci
tit pe nerăsuflate toate cărțile 
de pictură de la bibliotecă și 
de fiecare dată descopereau 
încă atîtea lucruri neștiute 
pînă atunci și setea lor de cu
noaștere a devenit și mai pu
ternică.

Dar ei erau 30, iar în uzină 
lucrează 3 000 de tineri. Desi
gur mulți dintre tinerii mun
citori ai uzinei au vizitat, la

dezbătute pe parcursul unei 
perioade mai îndelungate: 
„Mari maeștri ai artei univer
sale", „Tradițiile artei plastice 
romînești", „Pictorii de la 
1848”, „Arta lui Grigorescu ; 
Andreescu ; Băncilă; Lu
chian și tot așa pînă la arta 
contemporană reprezentată de 
artiști cunoscuți care ne-au 
redat în limbajul formei și 
culorilor imagini din viața 
constructorilor socialismului. 
Discuțiile vor avea loc în urma 
vizitelor la Muzeul de artă. 
In același timp vor fi folosite 
albume cu reproduceri, cărți 
despre pictură și sculptură, 
manualul de istorie a artelor 
plastice... In cercuri vor fi in
vitați să dea explicații oameni 
de specialitate, lucrători de la 
muzeul de artă ; unele discu
ții vor avea loc chiar la mu
zeu după vizitarea uneia sau 
alteia dintre săli.

4șa dar. totul va ji ca o că-

tovarășului lor de muncă,

lătorie în care tinerii vor în
țelege mai adine frumosul din 
natură și societate. Ei vor pă
trunde în universul eroilor 
dăltuiți în marmură care 
populează creația titanului 
Michel Angelo, îi vor cunoaș
te pe Renoir, poet al lumini
lor fixate pe pînză, pe furtu
nosul și ardentul Van Gogh, 
pe Goya și Daumier, pe Repin 
și Suricov... Grigorescu îi va 
învăța să înțeleagă și să iu
bească peisajul țării noastre, 
oamenii din popor, de o ro
bustă frumusețe morală și atît 
de luminos zugrăviți în pîn- 
zele sale nemuritoare. In fața

operelor lui Andreescu și Băn- 
cilă vor înțelege mai bine mi
zeria trecutului, spiritul de 
luptă al maselor împotriva 
nedreptății sociale, Luchian îi 
va învăța să prețuiască poezia 
florilor și a culorilor, poezia 
vieții, să desprindă sensul a- 
dînc al acelui adevăr rostit de 
el: „Noi pictorii privim cu 
ochii, dar lucrăm cu sufletul“.

Drumul va fi desigur și 
lung și anevoios dar cît de 
strălucitor va fi întregul său 
peisaj de tonuri și nuanțe, de 
gînduri și sentimente privind 
înapoi, de pe piscul înalt al 
cunoașterii I

Cutezătorii
n sala cinemato
grafului uzinei lu
mina s-a stinș 
brusc, șoaptele au 
încetat și pe ecran 
apare un chip 

cunoscut, simpatic
care de la început stîrnește 
hazul. Urmează apoi o poveste 
simplă, 
în care, 
muzant, 
„Adresa 
marile 
moderne ale Brașovului de azi. 
Imaginile sînt splendide iar 
unele cadre de o artă desăvâr
șită. Filmul acesta care rulea
ză la cinematograful 
este creat chiar de... 
tori. In sală, atenți și 
nați, se află de fiecare 
cineaștii amatori, membri ci
neclubului „Cutezătorii“ aflați, 
în această primăvară, la cea 
de a zecea producție cinema
tografică.

Cineclubul uzinei din care 
fac parte 50 de tineri munci
tori, tehnicieni și ingineri a 
luat ființă cu 5 ani în urmă în 
scopul realizării de filme de 
scurt metraj. Teme și idei 
pentru filme au găsit din bel
șug în viața uzinei.

Dar încă de la început cine- 
amatorii și-au dat seama că în 
fața subiectelor vii și pline de 
adinei semnificații întîlnite în 
viață trebuiau totuși găsite 
mijloace adecvate de reflecta
re. Cu alte cuvinte, era nece
sar să capete largi cunoștințe 
atît despre tehnica filmării cît 
și despre arta cinematografi
că în general. Au invitat a- 
tunci în mijlocul lor 
cunoscuți ca Gopo, 
Bratu, Andrei Blaier 
susținut un interesant 
expuneri cu proiecții intrat în 
istoria cineclubului sub nu
mele de „A.B.C. cinematogra
fic" („Copilăria cinematogra
fului“, „Filme pe toate meri
dianele”, „De la sonor la pa
noramic", „Cum facem și cum 
vedem un film“). Și de fieca
re dată, în discuțiile care ur
mau, curiozitatea amatorului 
lăsa tot mai mult loc pasiunii 
creatorului. Apoi au început 
filmările. Și iată și primele

inteligent construită 
printr-un pretext a- 
realizatorii filmului 

pierdută“ ne prezintq. 
cvartahlti de locuințe n

uzinei 
specta- 
emoțio- 
dată și

regizori 
Lucian 

care au 
ciclu de

om persecutat", 
primăvară", ,,A-

tîrziu ciclul
cinematografică

de 
a

pe
mij-

filme : „Un 
„Răspîntii de 
mintiri"...

Ceva mai
educație
fost continuat cu expuneri 
teme: „Cinematograful 
loc de luptă pentru pace", 
„Chipul comunistului 
film”, „Eroi 
ai literaturii 
universale în 
film”, „In ce 
constă valoarea 
artistică a unui 
film” etc., care 
au atras pe 
lingă cineama- 
tori și un 
foarte mare 
număr de ti
neri iubitori ai 
filmului. Era 
și firesc. Din
tre toate artele, 
filmul se bucu
ră de cea mai 
largă populari
tate. Puțini 
sînt aceia care 
nu văd măcar 
un film pe săp
tămână. Si așa 
cum, închizîn- 
du-i ultima pa
gină, 
bună 
suflet 
multă
chipurile eroi
lor ei, tot așa 
filmul bun nu 
se sfîrșește o 
dată cu ultime
le secvențe; lu
mina de pe 
ecran, persistă 
în minte si în 
inimă ca un 
prelung ecou al 
ideilor gene
roase. Dar nu 
toate filmele 
sînt și artă. De 
cite ori nu ni 
se întîmplă să 
ieșim din sala 
de 
graf
rămînem 
idee, cu o

cartea 
lasă în 

pentru 
vreme

cinemato- 
fără să 

cu o 
ima-

gine care să ne fi încălzit, să 
ne fi îmbogățit cu ceva... Pe 
ecran se confruntă zilnic sec- 
vențe-balon, spumoase dar in
consistente si momente de artă 
adevărată. Principalul e să știi 
să distingi ceea ce e artistic de 
ceea ce e pseudo-creație. Iar 
expunerile exemplificate cu 
proiecții ale cineclubului îi 
ajută pe tineri să-și formeze 
tocmai un asemenea spirit de 
discernământ.

Cu sprijinul cineclubului 
comitetul U.T.M. a găsit și a 
inițiat și alte forme de edu
cație prin film. De pildă, con
cursuri gen „Cine știe, răspun
de“ (în ultimele două luni au 
fost organizate 5 asemenea 
concursuri) sau reluarea la 
cinematograful uzinei a unor, 
filme care i-au interesat în 
mod deosebit pe tineri, si dis
cutarea lor.

Iată deci cum, depășindu-și 
sarcinile de studio, cineclubul 
„Cutezătorii“ a devenit tot
odată și o puternică și atrăgă
toare formă de răspîndire a 
culturii cinematografice în 
rîndurile tinerilor, de formare 
a gustului artistic.

Imagini dintr-unul din filmele creale de 
membrii cineclubului.

Tinărul de mîine
n rîndurile de mai sus am în
cercat să prezentăm cîteva din 
drumurile pe care tinerii con
structori de tractoare din Brașov 
se apropie de comorile culturale 
și artistice, de înțelesurile ei. 
Imaginea, firește, e departe de

a fi cuprinzătoare. N-am vorbit încă de mul
țimea de tineri spectatori, prieteni ai teatru
lui, nici de cititorii bibliotecii și nici de su
tele de tineri din formațiile artistice de ama
tori care prin însăși activitatea pe care o des
fășoară își însușesc și în același timp răspîn- 
desc cultura și arta.

îndemnați de setea de cunoaștere, tinerii 
au cele mai diverse preocupări, iar organiza
ția U.T.M. din uzină a dovedit că știe să Ie 
vină în întimpinare.

Am întîlnit la comitetul U.T.M. al uzinei 
un plan de perspectivă de un fel deosebit. El 
prevede măsurile șl principalele acțiuni pri

vind viața culturală a tinerilor din uzină 
pînă în 1965 : cu cît vor crește formațiile ar
tistice și sportive, cum se vor dezvolta cercu
rile de inițiere în artă, cîți vor termina liceul 
seral și cîți vor absolvi facultatea, cu cît va 
crește numărul cititorilor și cu cît al specta
torilor. Și, privind în acest plan înteresant, 
mi se părea că am în fața mea pe acel tînăr 
de peste trei ani care va fi terminat liceul 
și va merge la facultate, care va fi parcurs 
ciclul de lecții și expuneri la cercul de mu
zică sau va fi publicat un volum de poezii, 
care acumulînd o bogată experiență de mun
că va fi mîndria sectorului în care lucrează, 
pe acel tînăr pe care azi l-am lăsat la înce
putul multor activități folositoare pentru el 
și întregul colectiv.

Drumuri spre cultură și artă...
Ele trebuie lărgite necontenit așa înoît ase

menea forme de educație estetică, să cuprin
dă cele mai largi mase ale tineretului uzinei.
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Manifestări culturale
tn Capitală și în țară au 

continuat să aibă loc vineri 
numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice consacrate aniver
sării a 93 de ani de la naște
rea lui Vladimir Ilici Lenin.

„Triumful ideilor marxism- 
leninismului“ s-a intitulat sim
pozionul organizat de Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă în sala Ateneului R. P. 
Romîne, prezidat de acad. Du
mitru Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei R.P.R. Au 
vorbit acad. Gheorghe Mihoc, 
despre „Leninismul și progre
sul științei”: Demostene Botez, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., președintele 
Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifi- 
ce, despre „Lenin și cultura“; 
prof. univ. Costin Murgescu, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., despre „Ideile 
atotbiruitoare ale leninismului 
triumfă“. în încheiere a ur
mat un program artistic sus
ținut de 
Național 
soliști ai 
și Balet

La Casa de cultură a tinere
tului „Grivița Roșie“, în fața 
cursanților și propagandiștilor 
la învățămîntul de partid și 
U.T.M. din raion, a vorbit Mar
cel Jianu, director general al 
Institutului de documentare 
tehnică, despre „Viata lui Le
nin“.

actori de la Teatrul 
„I. L. Caragiale“ și 
Teatrului de Operă 
al R.P.R.

-Ar
IAȘI. Locuitorii din Ivești, 

Fruntișeni, Oniceni și din alte 
sate și comune ale regiunii 
Iași vizionează în aceste zile 
filme care evocă viața și acti
vitatea lui V. I. Lenin. Prin
tre altele, au fost prezentate 
filmele „în pragul furtunii“, 
„Primele încercări“, „Povestiri 
despre Lenin“, „Paginile trecu
tului”. La cinematograful „Ti
neretului“ din Iași și la cine-

matograful „I. C. Frimu“ din 
Vaslui rulează, de asemenea, 
filme artistice și documentare 
despre Lenin.

★
CONSTANTA. La cinemato

graful „Farul“ din Mangalia a 
rulat filmul „La începutul se
colului“, consacrat marelui în
vățător al proletariatului. în 
următoarele zile, filmul va fi 
prezentat și în orașele Con
stanța, Tulcea, Medgidia, pre
cum și în comunele Săcele, 
Istria, Sinoe, Sarichioi, Slava- 
Rusă și în altele din raionul 
Istria.

La un mare număr de cine
matografe sătești din raioanele 
Adamclisi și Negru Vodă ru
lează în aceste zile filmele ,.A- 
mintiri despre Lenin“ și „Sub 
steagul Marelui Octombrie“.

★
PLOIEȘTI. — La Ploiești s-a 

ținut simpozionul: „Triumful 
ideilor marxist-leniniste“, la 
care au luat cuvîntul acad. 
Remus Răduleț, prof. univ. dr. 
Constantin Gh. Dumitriu și 
scriitorul Mihail Novicov.

Simpozionul a fost urmat de 
prezentarea filmului „Amintiri 
despre Lenin“.

★
BACĂU. — La 

cil de piele și 
„Partizanul“ din 
a avut loc un jurnal vorbit in
titulat „Să-l cunoaștem pe 
Lenin”, care a cuprins frag
mente din diferite lucrări be
letristice precum și din operele 
scrise de Vladimir Ilici. La 
cinematograful „Tineretului" 
se prezintă un ciclu de filme 
consacrat vieții și activității 
lui Lenin, printre care „Prima 
zi și ultima perioadă de ilega
litate a lui V. I. Lenin“, „Mo
mente a trei revoluții“ și al
tele.

clubul Fabri- 
încălțăminte 

orașul Bacău

(Agerpres)

larga răspîndire a operelor

lui KI. Lenin in țara noastră
Opera lui Vladimir Ulei 

Lenin cunoaște o largă răspîn
dire în țara noastră. Numai în 
ultimul an dintre lucrările lui 
Lenin au apărut: „Opere com
plete” volumele 7—14, volu
mul 3 din noua serie de „O- 
pere alese”, „Opere” volumul 
39, „Despre capitalismul de 
stat. Capitalismul de stat în 
perioada de trecere la socia
lism”, „Despre democrația so
cialistă sovietică”.

Editura politică a pus la în
demâna oamenilor muncii pînă 
în prezent 127 de titluri ale 
lucrărilor lui Lenin într-u.n ti
raj total de 5 600 000 de exem
plare. Au apărut 39 volume 
din „Opere”, întocmite după 
ediția a IV-a rusă, iar din „O- 
pere complete”, după ediția a 
V-a rtisă, au fost editate pînă 
acum 14 volume. Au fost pu
blicate, de asemenea, 17 cule
geri tematice cuprinzînd lu
crări sau fragmente din lucră
rile lui V. I. Lenin. printre 
care : „Partidul — forța con
ducătoare în statul socialistei 
în construcția comunistă”, 
„Despre alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime” „Des
pre dezvoltarea industriei 
grele și electrificarea țării”, 
„Despre construcția de partid”, 
„Despre mișcarea muncito
rească și comunistă internațio
nală”, „Despre problema na
țională și national-colonială", 
„Despre presă”, „Despre reli
gie” și altele.

Numeroase lucrări ale lui 
V. I. Lenin au apărut în mai 
multe ediții, în tiraje mari j 
„Imperialismul, stadiul cel mai

înalt al capitalismului”, în 6
218 000 exemplare, 

coipilă-
ediții —
„Stîngismul — boala 
riei comunismului” în 4 ediții 
— 190 000 exemplare, „Tezele 
din aprilie” (125 000 
plare), „Statul și revoluția” 
(116 000 exemplare), „Ce-i de 
făcut?” (115 000 exemplare), 
„Două tactici ale social-demo- 
crațiel în revoluția democra
tică” (100 000 exemplare), „E- 
conomicul și politicul în e- 
poca diotaturii proletariatului” 
(80 000 
lism 
(74 000

exem-

. . . . 1
exemplare), „Materia- 
și empiri ocriticism” 
exemplare) etc.

(Agerpres)

Lucrări de amenajare

noilor orezarii
Gospodăriile agricole colective 

din comunele Gîrliciu, Dăeni, 
Ciobanu, Turcoaia și altele din 
regiunea Dobrogea au intensificat 
lucrările de amenajare a terenuri
lor destinate noilor orezării din 
lunca Dunării. Sprijiniți de mecani
zatori, colectiviștii au executat 
pînă acum lucrări de terasare șl 
au construit canale 
și scurgere a apei, 
mult de 100 000 m.c. 
aproape un sfert din 
lor orezării — care
peste 500 ha — lucrările de ame
najare s-au și terminat. In vederea 
executării in bune condițiuni a lu
crărilor și realizării unor producții 
mari de orez, ingineri agronomi, 
brigadieri si șefi de echipe din cele 
12 gospodării agricole colective 
care vor cultiva orez, au urmat 
cursuri 
durată, 
agricol

de aducțiune 
dislocînd mal 
de pămînt. La 
suprafață noi- 

vor totaliza

de școlarizare de scurtă 
organizate de Consiliul 

regional.

(Ager preș)

Baschet
Selecționata feminină de bas

chet â U.R.S.S. a susținut la 18 
aprilie la Paris o întîlnîre amica
lă cu reprezentativa Franței pe

I

Va reuși experiența ? Aparatele de precizie din laboratorul de fizică vă răspunde afirma
tiv. Pregătirea, concentrarea și pasiunea pe care o pun în rea Uzarea experiențelor cele două 

pioniere de la Școala de 8 ani nr. 11 din București sînt o premiză sigură a reușitei.

care a învins-o cu 97—50 (46—
21). Echipa masculină a U.R.S.S., 
aflată, de asemenea, în Franța, 
urmează să susțină 3 meciuri, 
primul fiind programat la Lyon.

Handbal
Meciul amical de handbal din

tre echipele Vardar Skoplje 
Acadcmik Sofia a fost cîștigat 
sportivii iugoslavi cu scorul 
22—18.

Fotbal

și 
de 
de

în

Cunoscuta e- 
chipă chiliană 
de fotbal „Uni- 
versidad" Santia
go va întreprin
de în luna mai 
un turneu în 
Europa. Fotba
liștii chilieni vor evolua și 
țara noastră, urmînd să întâlneas
că la 5 mai, la București, selec
ționata olimpică a R. P. Romîne. 
„Universidad" Santiago este cota
tă printre cele mai bune forma
ții de fotbal din America de Sud. 
Anul acesta ea a cîștigat campio
natul statului Chile și a învins în 
meciuri amicale cu 4—3 pe F.C. 
Santos și cu 6—1 pe Penarol 
Montevideo.

V
Semifinalele turneului 

fotbal U.E.F.A. desfășurate 
vineri în nocturnă la Sout
hampton s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Anglia — 
Scoția 1—0 (1—0), R. P. Bul
garia — Irlanda de nord 3—3 
(2—1). în finală, programată 
la 23 aprilie la Londra, echi
pa Angliei va întîlni repre
zentativa Irlandei de nord 
care s-a calificat prin tragere 
la sorți.

Scrimă

Ședinfa plenară 
a Comitetului național 
pentru apărarea păcii 

din R. P. Romînă
Vineri a avut loc în Capita

lă ședința plenară a Comite
tului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romină.

După cuvîntul de deschide
re rostit de acad. N. Gh. Lupu, 
vicepreședinte al Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii, acad. Horia Hulubei, vice
președinte al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, a 
prezentat informarea cu privi
re la lucrările sesiunii prezi
diului Consiliului Mondial al 
Păcii, care a avut loc la Mal- 
mo, la 2 și 3 martie 1963. El 
a subliniat că la Malmo, nu
meroase personalități de șea- 
ină au relevat necesitatea im
perioasă a unirii tuturor for
țelor care militează 
rea păcii, pentru 
dezarmării generale 
pentru coexistentă 
pentru rezolvarea problemelor 
litigioase care pun în primej
die pacea lumii.

în fâvoa- 
realizarea 
și totale, 
pașnică,

în continuare, Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii, a prezentat proiectul pla
nului de acțiuni pe care miș
carea pentru pace din țara 
noastră 
mestrul 
cum și 
Fondul

La discuții au luat cuvîntul 
Suzana Gîdșa, președinta Con
siliului național al femeii01'* 
acad. Geo Bogza,. vicepreședin
te al Comitetului național 
.pentru apărarea păcii, preot 
Alexandru Ionescu, Vasile Mu- 
șat, vicepreședinte al Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Gh. Pop, secretar al Comite
tului regional de luptă pentru 
pace Maramureș.

Participantă la plenară au 
aprobat planul de acțiuni pre
zentat.

le va organiza în tri
ll al acestui an, pre- 
o informare privind 
Păcii.

(Agerpres)

republicane de scrimă la care 
participă peste 150 de sportivi 
și sportive. Pe lista participanți- 
lor figurează numele campioanei 
de floretă Olga Orban-Szabo, a 
recentei învingătoare a „Criteriu
lui Mondial al Tineretului" Ana 
Ene, I. Drîmbă, Tănase Mureșan 
și alți trăgători de valoare.

Astăzi, de la ora 8, se desfă
șoară preliminariile probei de 
floretă bărbați, urmînd ca tur
neul final să înceapă după-amia
ză, de la ora 17. Duminică se 
dispută proba feminină de flore
tă, iar luni cele de sabie și spadă.

Leyus; Tiriac—Mozer. întâl
nirea dintre echipele secunde 
programează meciurile; Bar- 
dan—Lihaciev și Mărmureanu 
—Metreveli. Luni, de la orele 
16, au loc partidele de dublu.

Oaspeți străini
în cadrul schimburilor culturale

Motocros
Duminică, de Ia ora 9, în îm

prejurimile stadionului Unirea 
din Capitală are loc concursul 
republican de moto-cros la care 
participă unii dintre cei mai va
loroși alergători din țară. La 
startul diferitelor probe vor fi 
prezenți alergători de 
rile Dinamo, Steaua, 
Voința, Steagul Roșu 
altele.

Rugbi
într-un meci 

internațional de 
jL rugbi disputat 
TL- Ja Padova echi- 
• pa de juniori a 

* Franței a învins 
cu scorul de 
24—0 (14—0) e- 

chipa de juniori a Italiei. Cu 
trei zile mai înainte, la Berge- 
rac, echipele de juniori ale Fran
ței și Țării Galilor terminaseră 
la egalitate : 5—5.

Sah

la clubu- 
Metalul, 

Brașov și

lnceptnd de astăzi, timp de 3 
zile, sala Dinamo din. Capitală 
va găzdui finalele campionatelor

Ambele parti
de (Ciociltea — 
Drimer și Ghi- 
țescu — Pavlov) 
disputate în run
da a lV-a a 
turneului de se
lecție s-au ter

minat remiză. în clasament con
duc Pavlov și Drimer cu cite 2,5 
puncte. Ciociltea și Ghițescu au 
cite 1,5 puncte fiecare.

Tenis de cimp

Canotaj
La Zürich au avut loc lucră

rile congresului Federației inter
naționale de canotaj academic. 
Au fost discutate o serie de pro
bleme legate de organizarea cam
pionatelor europene din acest an 
care vor avea loc între 15 și 18 
august la Copenhaga (probele 
masculine) și 6—8 septembrie la 
Moscova (probele feminine). Fe
derația olandeză și-a depus can
didatura pentru organizarea cam
pionatelor europene din 1964. 
La organizarea campionatelor 
mondiale din 1966 și-au depus 
candidatura Iugoslavia și R- F. 
Germană.

(Agerpres)

Pe terenurile clubului Pro
gresul din Capitală, începe, 
duminică dimineața de la ore
le 11, dubla întâlnire interna
țională de tenis dintre echi
pele selecționate ale R. P. Ro
mîne si U.R.S.S. îw întâlnirea 
echipelor prime' se vor juca 
următoarele partide : Bosch—

Cumpără-ți un balon — 
cinemascop : Republica, Bucu
rești, 1 Mai, Gh. Doja, 23 Au
gust, Ștefan cel Mare (colț cu 
strada Lizeanu); Chiriașul ru

«8Mi£
Cinematografe

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, 
vrancea ; Divorț
Cultural ; Festival Chaplin: 
Alex. Popov, T. Vladimirescu; 
Dosarul furat: rulează la ci
nematograful C-tin David ; 
Cîinele sălbatic Dingo: Uni
rea ; Alibiul nu ajunge : Mun
ca ; Rebelul : Popular, Volga ; 
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 Uie Pintilie: 
Rîul și moartea : Libertății.

B. Dela- 
italian :

Ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace, Jaroslav 
Sykora, a transmis vineri sea
ra, în cadrul unei întîlniri 

. prietenești, diplomele acordate 
unor artiști romîni, de juriul 
Expoziției internaționale de 
ceramică contemporană care a 
avut loc la Praga.

Au fost prezentate o serie 
de filme documentare cehoslo
vace de artă.

Au luat parte Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi-

---------•---------

Să intimpinăm cu noi succese în muncă 1 Mai
și ziua de 2 Mai, „Ziua tineretului din R.P.R.“!

(Urmare din pag. 1)

întreținerea de baze sportive 
etc.

O amploare și mai mare tre
buie să capete acțiunile de în
treținere a pășunilor, redarea 
de noi terenuri agriculturii 
prin desecări, îndiguiri, conso
lidări de maluri, defrișări, ac
țiunile de fertilizarea solului.

Totodată, să sporească con
tribuția tineretului la construi
rea de grajduri, saivane, îngră- 
șătorii pentru porci, hale pen
tru păsări, magazii, adăposturi 
pentru taberele de vară pe 
pășuni.

Mai intens să se desfășoare 
pretutindeni colectarea deșeu
rilor metalice și a metalelor 
vechi, feroase și neferoase în 
vederea asigurării ritmice cu 
materie primă a agregatelor 
siderurgice.

Sărbătorirea lui 1 Mai și a 
Zilei tineretului este un prilej 
de intensificare a activităților 
cultural-educative. Organiza
țiile U.T.M. din întreaga țară, 
de la orașe și sate, vor orga
niza manifestări cultural-edu
cative cît mai bogate și intere
sante. Astfel, la adunările or
dinare generale ale organiza-

țiilor U.T.M. ce vor avea loo 
în această perioadă, adunări 
Ia care vor fi chemați să par
ticipe și tinerii care nu sînt 
utemiști, pot fi invitați în mij
locul tinerilor activiști de 
partid și U.T.M., care să le 
vorbească despre drepturile și 
condițiile de muncă, învățătu
ră, cultură, sport și odihnă de 
care se bucură tînăra genera
ție din țara noastră, despre 
grija pe care o poartă partidul 
tineretului. In aceste adunări 
generale tinerii vor stabili ma
nifestările pe care le vor or
ganiza sau Ia care vor parti
cipa în ziua de 2 Mai.

în zilele dinaintea acestor 
sărbători se pot iniția pe plan 
local spectacole cu filme pen
tru tineret.

Organele și organizațiile 
U.T.M., în colaborare cu sfatu
rile populare, comitetele sin
dicale, comitetele pentru cul
tură și artă și organele 
U.C.F.S. vor trebui să organi
zeze largi acțiuni și manifes
tări cultural-educative și spor
tive care să se desfășoare în 
zîua de 2 Mai. Astfel, în aceas
tă zi, în Capitală, în centrele 
regionale și raionale, în toate 
orașele țării, pe stadioane, în 
parcuri, case de cultură, du-

buri, se vor organiza serbări 
cultural-sportive ale tineretu
lui Ia care își vor da concursul 
cele mai bune formații ar
tistice de amatori, profesio
niste și
Organizațiile U.T.M. pot orga
niza pentru această zi excursii, 
drumeții, serbări cîmpenești, 
iar seara baluri și carnavaluri 
ale tineretului în parcuri, pie
țe, case de cultură. în comune, 
în seara zilei de 2 Mai, la că
minele 
organiza manifestări cultural- 
artistice dedicate Zilei tinere
tului. în unitățile de pionieri 
să fie organizate cu acest pri
lej serbări pionierești, activi
tăți cultural-artistice și spor
tive, excursii și drumeții.

Sărbătorirea Zilei de 1 Mai 
și a Zilei tineretului va însem
na pentru tînăra generație un 
minunat prilej de a-și mani
festa devotamentul neclintit și 
dragostea fierbinte față de 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, hotărîrea de 
a-și dărui întreaga energie 
luptei pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru desă- 
vîrșirea construirii socialismu
lui în patria noastră scumpă.

formații sportive.

culturale, tinerii vor

!■ întreprinderea mecanică Ro- j 
j man. Inginerul Ionel Hulea) 
(predă astăzi cea de-a Vlll-al 
[ lecție la cursul de calificare j 
( pentru lăcătuși: „Ansam-) 
( blarea penelor longitudina- j 
’fie". Bine întocmită, expusă j 
f pe bază de schițe și calcule,) 
(lecția i-a ajutat pe lăcătuși j 
( să-și însușească temeinice j 
f cunoștințe profesionale. Ase-) 
( menea imagini am dori să 1 
j întâlnim la toate cursurile j 
f de calificare și de ridicarea ) 

calificării. j

Consfătuîre privind 
elaborarea și editarea 

manualelor 
pentru învățămîntul 

agrozootehnic
Consiliul Superior al Agri

culturii și Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă au or
ganizat vineri o consfătuire cu 
privire la elaborarea și edita
rea manualelor pentru învăță
mîntul agrozootehnic de masă 
și literaturii agrozootehnice.

Referatul prezentat și parti- 
cipanții la consfătuire — 
academicieni, profesori, specia
liști din învățămîntul agricol 
și din institutele de cercetări, 
autori și redactori de carte — 
au arătat că în țara noastră 
s-,a tipărit în ultimii ani un 
mare volum de cărți agro
zootehnice. Tematica și conți
nutul lucrărilor abordează pro
bleme importante ale științei 
și practicii agricole, realizări
le noi ale științei, fac reco
mandări cu privire la aplica
rea celor mai bune .măsuri și 
metode tehnico-organizatorice 
în vederea sporirii producției 
agricole.

Participanții la consfătuire 
au subliniat totodată necesita
tea îmbunătățirii continue a 
conținutului și calității manua
lelor și lucrărilor de speciali
tate.

(Agerpres)

Ritmul lucrărilor
poate fi urgentat

(Urmare 
din pag. D

nuzile în urmă încă 
ee făcuse repartiza
rea terenului pe bri
găzi, iar mecanizato
rii nu știau unde vor 
lucra. Tot aici, timp 
de cîteva zile 11 din 
cele 36 de atelaje 
proprietate obștească 
nu au fost folosite 
din cauză că conduc
torii acestora erau 
plecați din sat cu di
ferite treburi. Așa se 
explică faptul că s-a 
semănat cu o viteză 
zilnică de numai 10 
hectare în loo de 28,5 
heotare, eît era pla- 
nificat,

în raionul Huți 
sînt suficiente poBibi. 
lități pentru intensi
ficarea ritmului lu
crărilor de pregătire 
a terenurilor și însă- 
mînțărilor. în primul 
î-înd se impune mo
bilizarea în această 
campanie a tuturor 
forțelor gospodăriilor 
colective și o repar
tizare judicioasă a 
sarcinilor pentru fie
care om. în cazuri, 
ca cel de la Corni, 
cînd se întîmplă să 
lipsească de la lucru 
oameni absolut nece
sari, cum sînt, de 
exemplu, conductorii 
de atelaje, trebuie să 
ie ia din timp măsuri

pentru ca în locul 
lor să fie repartizați 
imediat alți colecti
viști. în același timp, 
este necesar ca ală
turi de tractoare să 
lucreze toate atela
jele gospodăriei co
lective, așa cum pro
cedează colectiviștii 
din Stănilești, pe a- 
ceastă cale sporind 
mult viteza de lucru. 
Numai astfel pot fi 
recuperate întîrzie- 
rile și se va evita în- 
tr-o însemnată rităsu- 
ră suprapunerea lu
crărilor din epoca în- 
tîi eu aemănatul po
rumbului,

In cadrul schimburilor cultu
rale cu alte țări, țara noastră a 
fost vizitată în ultimul timp de 
numeroase personalități din în
vătămînt din Anglia, Brazi
lia, R. S. Cehoslovacă, Italia, 
U.R.S.S., R.P. Ungară etc. Prin
tre aceștia se află prof. univ. 
Giuseppe Ugo Papi, rectorul 
Universității din Roma, prof. 
univ. N. F. Gatilin, rectorul In
stitutului tehnologic de indus
trie alimentară din Moscova, 
prof. univ. Herbert Haslegra- 
ve, rectorul Institutului de teh
nologie din Longborough, (An
glia), Laszlo Komaromi, direc
tor general adjunct în Ministe
rul. Culturii din R.P. Ungară, și 
alții. Oaspeții au vizitat marile 
centre universitare din țară, 
grupuri școlare de pe lingă în
treprinderi, cămine și cantine 
studențești, uzine, șantiere de 
construcții, monumente istori-

ce, stațiuni balneo-climaterice 
etc. In instituțiile de învățămînt 
ei S-atl interesat de metodele 
de predare a lecțiilor, de orga
nizarea învățămîntului și de 
practica in producție a elevilor 
și studenților, au (inut confe
rințe pe anumite probleme în 
fața cadrelor didactice, s-au în
tâlnit cu conducători ai unor 
școli și institute de învătămînt 
superior, cu academicieni și alți 
oameni de știință, cu care au 
avut diverse schimburi de pă
reri.

Numeroase cadre didactice 
din țara noastră vizitează în 
același timp diverse țări pen
tru schimburi de experiență. 
Anul acesta, de exemplu, dele
gații de profesori romîni au 
vizitat Austria, Anglia, Dane
marca, Elveția, Finlanda, Ita
lia, R.D. Germană, U.R.SAS. șl 
alte (ări. ( Agerpres)

n
La Craiova, Tg. 

Jiu, Tr. Severin și în 
alte localități din re
giunea Oltenia s-au 
deschis, de la înce
putul anului, 20 de 
magazine noi, în mare 
parte unități de des
facere a produselor 
alimentare. Fină la 
sfirșitul anului se

prevede ca rețeaua 
comerțului de stat din 
regiune să se măreas
că cu încă 16 maga
zine, situate la parte
rul blocurilor care se 
construiesc în pre
zent. în același timp, 
un însemnat număr 
de unități vor fi re
novate și amenajate.

Totodată s-a tnarlt 
numărul unităților 
specializate, al ma
gazinelor cu plata di
rect la vînzător ți 
s-au extins diferite 
forme avansate de 
desfacere a produse
lor.

(Agerpres)

totului de Stat pentru cultură 
și artă, acad. Ion Jalea, artist 
al. poporului, președintele U- 
niunii artiștilor plastici, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, artiști plastici și 
alți oameni de cultură și artă.

Vineri dimineața a început 
la Sinaia prima serie a cursu
rilor de îndrumare a secreta
rilor comitetelor raionale și o- 
rășenești de cultură și artă, din 
țară, organizate de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă- Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă.

Vineri seara, a avut loc în 
sala Ateneului R. p. Romîne,

un Festival Haendel, organizat 
de sindicatul Academiei R.P.R. 
și Casa oamenilor de știință,

■ ★

Vineri, a avut loc la Casa 
Ziariștilor din Capitală, un 
simpozion ne tema; „Teatrul 
— mijloc internațional de cu
noaștere”, organizat de Asocia
ția oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale si muzicale 
din R. p. Romînă, cu ocazia 
vizitei pe care o face în țara 
noastră Rosamond Gilder, cri
tic teatral, vicepreședintă a 
Institutului internațioftal de 
teatru (I.T.I.), vicepreședintă 
a Academiei naționale ameri
cane de teatru.

(Agerpres)

Cele mal plăcute și interesante excursii în lunile * 
mal și Iunie PE DUNĂRE cu elegantele motonave I 

fluviale „OLTENIȚA" șl „CARPAȚI"

Itinerarlul : Giurgiu — Turnu Severin — Porțile de 
Fier — Cazane — Giurgiu. Popasuri pe insula Ada- 
Kaleh șl la Turnu Severin. Condiții foarte bune de 

cazare și de masă pe bordul motonavelor.

TREI ZILE DE NEUITAT I

Informații șl Înscrieri la toate agențiile $1 filialele 
O.N.T. „Carpați”

SÄPTÄMINA VIITOARE PE ECRANE 
NOUL FILM ROMINESC

«

A FOST PRIETENUL MEU

$In rolurile principale : NICOLAE SIRETEANU, ȘTEFAN?? 
>>CIUBOTĂRAȘU, FLAVIA BUREF, VICTOR REBENGIUC,« 
«ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA, MARIELA PETRESCU,» 
$> SILVIU STĂNCULESCU și copiii: SILVIAN SIMION #i?> 
« CALINA PÂNDELE ??

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



Sesiunea Uniunii interparlamentare
Intervențiile reprezentanților R. P. Romîne

'LAUSANNE 19 (Agerpres), 
— La Lausanne continuă lucră
rile comisiilor de studiu ale U- 
niunii interparlamentare.

In comisia pentru studiul 
problemelor economice și so
ciale intervențiile se axează în 
special pe două aspecte: egali
tatea între state ca bază a coo
perării economice internaționa
le în vederea dezvoltării; ra
porturile dintre țările industria
lizate și țările în curs de dez
voltare.

Din partea delegației grupu
lui național romîn al Uniunii in
terparlamentare a luat cuvîntul 
prof. dr. TRAI AN IONAȘCU, 
care a subliniat agravarea difi
cultăților economice întâmpina
te de țările în curs de dezvol
tare ca urmare a politicii eco
nomice protecționiste și discri
minatorii aplicate de țările mem
bre ale Pieței comune. în con
dițiile de inegalitate în drepturi 
și de nerespectare a principii
lor avantajului reciproc și ne
amestecului în afacerile inter-

ne, a spus vorbitorul, investi
țiile puterilor occidentale în ță
rile pe cale de dezvoltare se e- 
feduează în folosul grupurilor 
capitaliste și nu în 
conomiei țărilor 
Dimpotrivă, țările 
practică efectiv în 
conomice cu țările 
dezvoltare principiile egalității, 
avantajului reciproc, neameste
cului în treburile interne, acor- 
dînd un ajutor dezinteresat 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru pregătirea de 
cadre calificate proprii. Vorbi
torul a amintit că în cadrul dis
cutării problemei industriei pe
trolifere la conferința O.N.U. 
pentru aplicarea științei și teh
nicii în interesul țărilor insufi
cient dezvoltate, construirea de 
către R. P. Romînă a rafinăriei 
de petrol de la Gauhati (India) 
a fost apreciată ca o măsură e- 
fectivă de sprijinire a țărilor în 
curs de dezvoltare pentru valo
rificarea resurselor naturale 
proprii ale acestor țări.

9

interesul e- 
respective. 

socialiste 
relațiile e- 
în curs de

In Subcomitetul 0. N. U.
pentru folosirea pașnică

a spațiului cosmic
Cuvîntarea reprezentantului 

R. P. Romîne

Delegația R. P. Romîne, a 
spus prof. dr. T. Ioriașcu, con
sideră ca binevenită hotărîrea 
Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la convocarea conferin
ței O.N.U. pentru comerț și dez
voltare.

în Comisia pentru studiul 
problemelor parlamentare și ju
ridice se desfășoară discutarea 
problemei adaptării instituțiilor 
reprezentative la realitățile so
ciale, economice și politice ale 
lumii în condițiile actuale.

Din partea delegației grupu
lui național romîn al Uniunii 
interparlamentare a luat cu
vîntul deputatul BARBU SO- 
LOMON care a 
prezent cînd într-o 
globului pămîntesc există și se 
dezvoltă impetuos sistemul 
mondial socialist, cînd pe rui
nele fostelor imperii coloniale 
au apărut și se trezesc la viață 
liberă numeroase popoare, cînd 
progresul tehnic este în măsură 
să asigure omenirii condiții ne
bănuite de bunăstare materială 
și spirituală, realitățile social- 
economice și politice impun ca 
popoarele să se guverneze ele 
însele, să-și conducă efectiv 
destinele. De aceea, instituțiile 
reprezentative, în primul rînd 
parlamentele, trebuie să expri
me efectiv voința poporului în 
toată diversitatea de opinii și 
interese. Vorbitorul a subliniat 
principiile sistemului reprezen
tativ în țările socialiste, unde 
Adunarea Națională este orga
nul suprem al puterii de stat, 
care reprezintă cu adevărat vo
ința și interesele întregului po
por muncitor.

arătat că în 
treime a

Să fie anulată 
sentința criminală împotriva 

lui Iulian Grimau!
Mitinguri de protest în București

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— La 18 aprilie au continuat 
lucrările sesiunii Subcomite
tului juridic pentru folosirea 
pașnică a spațiului cosmic. Au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Republicii Arabe Unite, Sue
diei, Mexicului si R. P- Romî
ne.

Luînd cuvîntul, prof. MI- 
HAIL HASEGANU, reprezen
tantul R. P. Romîne, a arătat 
că sarcina subcomitetului juri
dic este de a elabora instru
mentele juridice care să re
glementeze anumite aspecte 
importante în activitatea spa
țială a statelor, cum ar fi de
clarația de principii ale drep
tului spațial, precum și un do
cument cu privire la salvarea 
astronauților si navelor cos
mice în caz de aterizaj sau a- 
merizaj forțat.

Delegația romînă este de 
părere că documentele pe care 
le elaborăm în cadrul acestei 
sesiuni vor trebui să aibă o 
forță juridică obligatorie pen
tru toate statele.

Subcomitetul are, de fapt, 
sarcina să elaboreze un statut 
juridic al spațiului cosmic, 
care să cuprindă nu numai o 
simplă enunțare a principiilor 
dreptului spațial, ci, mai ales, 
să asigure în mod eficace apli
carea lor de către toate sta
tele.

Noi considerăm că situația

cea mai bună este de a elabo
ra principiile dreptului spațial 
sub forma unei declarații sem
nate de guverne, avînd forța 
juridică a unui acord inter
național.

Analizînd principiile de 
drept care ar trebui incluse în 
această declarație, reprezen
tantul romîn a spus : Noi a- 
preciem că este necesar ca de
clarația să prevadă obligația 
fiecărui stat de a nu între
prinde în explorarea spațiului 
cosmic nici o măsură care ar 
putea împiedica alte state să 
folosească acest spațiu.

De asemenea, este necesar 
ca declarația să conțină preve
deri care să interzică folosirea 
spațiului cosmic în scopuri 
de spionaj, de propagandă de 
război, precum si pentru pro
pagarea urii naționale și ra
siale-

Referindu-se la proiectele 
prezentate de diferite state în 
această problemă, M. Hașega- 
nu a arătat că delegația romî
nă sprijină noul proiect de de
clarație de principii prezentat 
de delegația sovietică. Proiec
tul însumează cele mai impor
tante principii cuprinse în 
celelalte proiecte prezentate la 
sesiunile Comitetului. El con
stituie o bază serioasă pentru 
lucrările dedicate elaborării 
principiilor de drept spațial.

Participanții păcii din An
glia au dezvăluit recent 
pregătirile secrete ale auto
rităților britanice în vede
rea unui război atomic. 
Iată, în fotografia noastră, 
un grup de participanți la 
„marșurile păcii“ din An
glia demonstrînd în semn 
de protest în fața unui 
„adăpost anti-atomic“ se
cret, denumit „R.S.G. 6“, si
tuat . într-o pădure din 
Berkshire și destinat să de
vină sediu al guvernului 
britanic în caz de război 

atomic.

Tratativele pentru

Tineretul suedez impôt r a va

inarmarii nucleare

Tineretul din Suedia pro
testează împotriva pla
nurilor care prevăd fa

bricarea armei atomice sue
deze. „Spunem un „nu" răspi
cat armei atomice", se spune în 
rezoluția Conferinfei tineretu
lui social-democrat din provin
cia Vesterbotten. Organizația 
social-democrată a tineretului 
din Stockholm a dat publicită
ții o declarație în care cere să 
se adopte un plan pentru

y

zone denucleari-crearea de 
zate.

Stocarea 
numeroase 
mejdia izbucnirii unui nou răz
boi mondial, se spune în rezo
luția Congresului Uniunii Ti
neretului Democrat din Suedia. 
De aceea, considerăm că gu
vernul și parlamentul Suediei, 
potrivit spiritului planului Un- 
den, trebuie să spună „nu” ar
mei atomice.

armei nucleare în 
țări sporește pri-

Puternică demonstrație 
studențească la Seul

a 19 aprilie, a avut Ioc la 
Seul o puternică demon
strație a studenților din 

capitala Coreei de sud împotriva 
dictaturii militare în ciuda inter
zicerii de către autorități a de-

GENEVA 19 (Agerpres). — 
La 19 aprilie la Geneva a avut 
loc o nouă ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

Delegatul S.U.A., Stelle, a 
elogiat planul american de 
preîntâmpinare a unui război 
„întâmplător“.

Reprezentantul Republicii 
Populare Polone, M. Blusztejn, 
a făcut o caracterizare a pro
punerii Uniunii Sovietice pri
vind încheierea unui pact de 
neagresiune între țările parti
cipante la organizația Trata
tului de la Varșovia și statele 
membre ale N.A.T.O. Delega
tul polonez a subliniat că pro
punerile sovietice slujesc in
tereselor întregii omeniri.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, S. K. Țarapkin, care a 
luat după aceea cuvîntul, a 
analizat cele două moduri de 
abordare, principial deosebite 
a soluționării problemelor le
gate de reducerea primejdiei 
izbucnirii unui război nuclear. 
Modul de abordare susținut de 
delegațiile țărilor socialiste 
corespunde cu adevărat sarci
nii preîntâmpinării primejdiei 
de război, destinderii încordă
rii internaționale, în vreme ce 
reprezentanții puterilor occi
dentale din comitet se stră
duiesc să reducă totul la mă
suri foarte limitate și uneori, 
pur și simplu, lipsite de con
ținut care, desprinse de de
zarmare, pot da apă la moară 
părții care pune la cale o a- 
gresiune.

„Să fie anulată odioasa sen
tință de la Madrid împotriva 
curajosului patriot spaniol, Ju- 
lian Grimau ! Libertate fiului 
devotat al poporului spaniol1“. 
Aceste cuvinte au fost rostite 
cu hotărîre de către metalur- 
giștii de ■ la Uzinele „23 Au
gust“ din Capitală împotriva 
condamnării la moarte a co
munistului Julian Grimau.

Protestez cu indignare, a 
spus lăcătușul Constantin Za- 
haria, împotriva sentinței Tri
bunalului din Madrid și, în nu
mele muncitorilor din uzina 
noastră, cer anularea condam
nării la moarte a lui Julian 
Grimau.

Alături de întreaga lume 
progresistă, a spus tînărul a- 
justor Dina Carol, îmi ridic 
glasul cu fermitate împotriva 
crimei puse la cale de fran- 
chiști. Noi știm că Julian Gri
mau a luptat pentru o viață 
mai bună a tuturor celor ce 
muncesc din Spania și asta nu 
poate fi o crimă.

Protestul muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor de la 
Uzinele „23 August“ a fost ex
primat și într-o moțiune în 
care se spune : „Cerem anula
rea sentinței pronunțate de 
Tribunalul militar din Madrid 
împotriva lui Julian Grimau, 
a cărui vină constă doar în a- 
ceea că slujește cu devotament 
poporul. Cerem încetarea per
secutării patrioților spanioli, 
luptători pentru libertate și 
democrație care zac în întu
necatele temnițe franchiste. 
Cerem eliberarea curajosului 
fiu al poporului spaniol, Ju
lian Grimau !”.

Numeroși academicieni, 
membri corespondenți ai Aca
demiei R. P. Romîne, condu
cători de institute, cercetători 
științifici și alți oameni de ști
ință din Capitală, întruniți în 
aula Academiei R. P. Romîne 
și-au exprimat indignarea și 
protestul împotriva condam
nării la moarte de către Tri
bunalul militar franchist din 
Madrid a curajosului fiu al 
poporului spaniol, Julian Gri
mau.

în cuvîntul său, acad. Du
mitru Dumitrescu, secretar- 
prim al Academiei R. P. Ro
mîne, condamnînd acest act ce 
se înscrie în șirul acțiunilor 
de reprimare a luptătorilor 
pentru libertate și progres so
cial din Spania, a cerut anu
larea sentinței și eliberarea

neîntîrziată a vajnicului luptă
tor antifascist.

„îmi exprim profunda in
dignare și înfierez fapta auto
rităților de la Madrid, care nu 
s-au dat înapoi de la mutila
rea, schingiuirea și condam
narea la moarte a neînfrica
tului membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Spania“, a spus în 
cuvîntul său acad. Alexandru 
Rosetti.

Acad. Eugen Macovschi a 
dat citire unei moțiuni în care 
se spune printre altele : „Oa
menii de știință din R. P. Ro- 
mînă își alătură glasul lor la 
protestul tuturor oamenilor 
cinstiți din întreaga lume, ce- 
rînd cu tărie anularea crimi
nalei sentințe dată de Tribu
nalul militar din Madrid și 
eliberarea neîntîrziată a lui 
Julian Grimau. Ei își exprimă 
calda simpatie si solidaritatea 
cu lupta împotriva tiraniei 
franchiste și sînt încredințați 
de triumful inevitabil al cau
zei drepte a poporului spa
niol“.

★
La Fabrica de confecții și 

tricotaje „București”, nume
roși muncitori, tehnicieni și 
ingineri au participat, vineri

la amiază, la mitingul de pro
test împotriva înscenării ~ ju
diciare de la Madrid, căreia 
i-a căzut victimă Julian Gri
mau, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Spania, 
condamnat la moarte de către 
tribunalul militar.

Luînd cuvîntul, muncitoarea 
Nastasia Florea, deputată _ în 
Marea Adunare Națională, a 
spus : „Procesul împotriva lui 
Julian Grimau face parte din 
numeroasele înscenări ale au
torităților spaniole din ulti
mele luni împotriva clasei 
muncitoare, a comuniștilor. 
Valul de greve muncitorești 
din cursul anului trecut, acțiu
nile îndrăznețe ale studenților 
și intelectualilor spanioli, a- 
rată că năzuința de libertate 
a poporului nu poate fi înă
bușită”.

„Prin acest act criminal — a 
arătat muncitorul Nicolae Po- 
joga — guvernul franchist se 
demască încă o dată în ochii 
opiniei publice mondiale ca fi
ind ostil oricărei libertăți de
mocratice”.

Au luat, de asemenea, cu
vîntul muncitoarele Elena 
Pod și Alexandrina Mihăiță.

(Agerpres)

Val de proteste 
în întreaga lume

Sentința de condamnare la 
moarte pronunțată de Tribu
nalul militar franchist din 
Madrid împotriva patriotului 
spaniol Julian Grimau a pro
vocat un val de indignare și 
de acțiuni de protest în în
treaga lume.

Federația Sindicală Mondia
lă a exprimat, în numele celor 
120 milioane de oameni ai 
muncii pe care îi grupează în 
rîndurile sale, un protest ho- 
tărît

Confederația Generală a 
Muncii din Franța a adresat, 
de asemenea, o telegramă de 
protest.

Reacția cercurilor celor mai 
largi ale opiniei publice este 
atît de puternică încît agen
țiile de presă occidentale, care 
de obicei încearcă să treacă 
sub tăcere asemenea manifes
tări, recunosc vigoarea protes
telor populare în diferite țări 
ale Europei occidentale. „In 
numeroase capitale ale Euro-

pei. au avut loc manifestații și 
astăzi, în fața ambasadelor 
spaniole la Paris, la Londra, 
sute de persoane au organizat 
manifestații, scrie agenția 
France Presse. Asemenea mi
tinguri de protest au avut loc 
și la Stockholm, Liege, Copen
haga, Geneva... Pretutindeni 
manifestanții cer ca guvernele 
țărilor lor să intervină pentru 
anularea sentinței“. Alte agen
ții de presă relatează despre 
rezoluții adoptate de organi
zații de masă din Danemarca, 
de organizații sindicale ale 
oamenilor muncii din Bruxel
les, Namur și alte orașe din 
Belgia.

¥
La Montevideo, Lima, La 

Paz, Santiago și în alte capi
tale din America Latină au a- 
vut loc mitinguri și adunări 
sub lozinca: „Libertate lui 
Julian Grimau“.

(Agerpres)monstrațiilor. Demonstrația ■ 
fost organizată cu prilejul ani
versării eroicelor acțiuni din 
1960, în urma cărora a fost răs
turnată dictatura sîngeroasă a Iui 
Li Sîn Man. Mai multe sute de 
studenți au demonstrat pe stră
zile Seul-ului, purtînd pancarte 
în care se cerea înlăturarea dic
taturii militare și constituirea 
unui guvern civil. Pe pancarte 
erau, de asemenea, scrise lozinci 
caro condamnau ocupația ameri
cană, precum și pe politicienii 
care caută să pună mina pe pu
tere, pronunțîndu-se în mod de
magogic împotriva juntei milita
re. Demonstranții s-au oprit în 
fața sediului juntei militare* 
unde au protestat cu liotărire 
împotriva intențiilor acesteia de 
a rămîne la putere încă patru

PE SC I PE SCURT PE SCURT

cont propriu

BELGRAD. — In cadrul 
turneului întreprins în R.S.F. 
Iugoslavia, violonistul romîn 
Ion Voicu a concertat în ora
șele Belgrad, Zagreb, Ljublja
na și Osiek. Concertele artis
tului romîn s-au bucurat de 
succes și au stîrnit interes în 
rîndul publicului și al cercu
rilor muzicale iugoslave.

Cuba : aniversarea 
victoriei de la Playa 

Giron

l'itară, consacrată 
doua aniversări a 
torice.

celei de-a 
victoriei is-

moscova. — 
comunică Direcția 
Statistică a U.R.S.S., industria 
sovietică a îndeplinit planul de 
producție pe primul trimestru 
al anului 1963 în proporție de 
103 la sută. în comparație cu 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut, volumul produc
ției industriale a crescut cu 8,2 
la sută — anunță TASS.

După cum 
Centrală de

Democrată Germană — unul 
din statele suverane din Eu
ropa.

Cuvîntarea șefului delegației 
sovietice a fost sprijinită de 
A. Maller-Konrad, reprezen
tantul Poloniei.

Documentul acesta fotogra
fic, reprodus din revista 
„Neue Berliner Ilustrierte", 
prezintă un detașament al 
forțelor populare în timpul 
unui atac împotriva arma
tei dictatorului Ngo Dinh 

Diem.

HAVANA. — La 19 aprilie, 
întregul popor cuban a sărbă
torit ziua glorioasei victorii 
de la Playa Giron. în întrea
ga țară au avut loc adunări 
și mitinguri ale oamenilor 
muncii.

Din toate colțurile țării au 
venit la Playa Giron partici- 
panții la luptele eroice, repre
zentanți ai organizațiilor re
voluționare. La 19 aprilie, aici 
a avut loc o mare paradă mi-

GENEVA 19 (Agerpres). — 
Lucrările celei de a 18-a se
siuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa au con
tinuat la 18 aprilie în ședința 
de după-amiază. A luat cu
vîntul M. A. Menșikov, șeful 
delegației U.R.S.S., care a pro
testat în modul cel mai cate- 
goric.împotriva politicii discri
minatorii practicată timp de 
mulți ani față de Republica

• SANAA’. — Referindu-se la 
postul de radio Sanaa France 
Presse anunță că Republica Arabă 
(Yemen a cerut în mod oficial să 
fie primită în noul stat federal a- 
rab în componența căruia au intrat 
R.A.U., Siria și Irak.

Agenția precizează că în cursul 
săptămînii viitoare președintele 
As-Sallal va conduce o delegație 
yemenită la Cairo unde va studia 
condițiile aderării Republicii Ara
be jYemen la statul federal arab.

Ședinfa Consiliului de 
Securitate

tional relatează că cu prilejul 
împlinirii unui an de cînd auto
ritățile diemiste au creat așa- 
numitele „lagăre strategice'’ în 
care au fost internați un mare 
număr de locuitori pașnici din 
Vietnamul de sud, partizanii 
sud-vietnamezi au lansat pu
ternice atacuri împotriva aces
tor lagăre cu scopul de a eli
bera pe deținuți. Numeroase 
„lagăre strategice” din provin
cia Quang Ngai au fost elibe
rate. Partizanii au atacat, de 
asemenea, orașul Guang Ngai. 
Agenția relevă că lupte grele 
au avut loc chiar în centrul o- 
rașului

ialog în Panama. O 
personalitate locală 
cu înclinații . spre 
luciditate îi explica 
reporterului revi
stei franceze „CON. 
STELLATION" :

Secretul succesului compa
niei „United Fruit" constă în a- 
ceea că ea vinde bananele scump, 
dar cumpără ieftin pe politi
cieni...

„Monstrul verde" s-a descurcat 
dintotdeauna în labirintul aface
rilor. Plantațiile de banane (și 
nu numai ele...) au adus în Wall 
Street mai mulți dolari decît o 
mină de aur. Morganii, Rocke- 
fellerii și compania au putut să 
realizeze o asemenea performan
ță, practicînd un complicat joc 
de culise. Miniștri, parlamentari, 
militari erau cumpărați cu topta. 
nul și înșirați pe scenă atunci 
cînd necesitățile o reclamau. Gu
vernele apăreau și dispăreau 
după oscilațiile bursei. Lovituri
le de stat se succedau cu o vite
ză amețitoare, putînd fi cu greu 
contabilizate. Firele acestor pe
riodice seisme politice conduceau 
către businessul nord-american. 
Dar acesta prefera întunericul, 
ocolea publicitatea, 
cerea.

Businessmann care operează în 
America Latină au încercat vre
me îndelungată să convingă pe 
creduli că ar practica o „neutra
litate politică prudentă", cum 
cu... prudență scrie chiar „BU
SINESS WEEK", revistă a cercu-

dorea tă-

rilor de afaceri din S.U.A. Insă 
continentul sud-american și-a mo
dificat fizionomia politică în pe
rioada post-belică. Deasupra 
combinațiilor tradiționale ale 
businessmanilor din S.U.A. au în
ceput să planeze nori amenință
tori. „Mulți dintre ei au fost cu
prinși de panică” — semnalează 
„BUSINESS WEEK”. Se temeau, 
probabil, că nu se vor mai putea 
exprima astfel: „Pe plantațiile 
noastre sînt situate cîteva țări”. 
Ca și cînd țările latino-americane 
erau doar niște anexe neînsem
nate ale plantațiilor lui Morgan 
și Rockefeller...

Cercurile de afaceri din S.U.A. 
și-au propus să blocheze drumul 
transformărilor sociale în Ame
rica Latină. Mecanismul pus în 
funcțiune este bine cunoscut. Re
vista „BUSINESS WEEK” comi
te însă indiscreții într-un dome
niu mai puțin adus în văzul opi
niei publice. Este vorba de ac
țiunile pe care monopolurile 
nord-americane le organizează PE 
CONT PROPRIU cu scopul de a 
acționa împotriva forțelor pro
gresiste din America Latină. Pen
tru că Wall Streetul a ajuns la 
concluzia că nu este suficient să 
cumpere un președinte, un ge
neral, un guvern sau un parla
ment în totalitatea lui. Busines- 
sul a început să fie îngrijorat de 
reacțiile opiniei publice și în
cearcă de aceea într-o măsură 
mai mare să o influențeze, să 
înfățișeze în culori mai tranda
firii prezența monopolurilor a-

mericane, să facă reclamă „Alian
ței pentru progres” și să deni
greze Cuba revoluționară și, for
țele progresului. Revista „BUȘI- 
NESS WEEK” numește această 
operațiune drept „program de 
activitate cetățenească cu scopul 
de a inocula ideile democratice”. 
Dacă dăm la o parte frunzișul 
cuvintelor observăm că „ideile 
democrate” se confundă cu grija 
pentru perpetuarea nestingherită 
a businessului nord-american 
în America Latină. Cercurile de 
afaceri din S.U.A. au intensificat 
sprijinul bănesc (și pe alte pla
nuri) pentru diversele formații 
politice reacționare de pe conti
nentul sud-arnerican. Sumele o- 
ferite vădesc o generozitate puțin 
obișnuită. In Venezuela, compa
niile petrolifere americane au 
pus la bătaie un milion de do
lari. Cumva filiala din Venezue
la a lui „Standard Oii Corn- 
pany of New Jersey" s-a trans
format într-o asociație filantro
pică ? Sau compania „Shell” vă
dește neașteptate înclinații spre 
altruism ? Nici vorbă 1 Monopo
lurile americane, care secătuiesc 
bogățiile Venezuelei, și-au unit 
dolarii pentru a contracara ofen
siva forțelor progresiste care cer 
o adevărată independență econo
mică și politică a țării, in Vene
zuela monopolurile americane au 
creat și un soi de „institut”. In 
fond, este vorba de un centru de 
recrutare a agenților și provoca
torilor de profesie dispuși să ac
ționeze în slujba businessului

nord-american, cu deosebire în 
mediul sătesc unde trăiește cea 
mai mare parte a populației. 
Șapte săptămîni „cursanții” ur
mează să învețe probleme de a-
gricultură, de dulgherie, sanitare, 
dar și... altele. Or, tocmai ace
stea sînt cele mai importante. 
Din revista americană aflăm că 
ei sînt învățați „cum să conducă 
adunări”, cum să acționeze în 
sinul maselor rurale. Deci lucru
rile încep să se clarifice. Oficial, 
sarcina lor este modestă : de a 
desfășura o activitate care să 
cuprindă o sferă înscrisă între 
^construcția unor latrine publi
ce” și „înființarea unor coope
rative de consum” —• cum scrie 
revista,.Numai că beneficiarii ge
nerozității monopoliste vor tre
bui să acționeze intens potrivit 
intereselor lui Rockefeller, inte
rese care nu au nimic comun cu 
interesele Venezuelei și ale po
porului său.

Dar lucrurile acestea nu se în
tâmplă doar în Venezuela. în Co. 
lumbia, instituția similară este 
denumită „centrul de studiere a 
acțiunilor sociale”. Compania 
care vinde faimoasa băutură 
„Pepsi cola” în colaborare cu 
încă cîteva companii creează din 
fondurile proprii un „corp al 
păcii” particular. Dacă „corpul 
păcii” cel oficial a fost denunțat 
în multe țări ca o agentură de 
spionaj, vă imaginați ce adună
tură de provocatori este copia 
sa particulară patronată de 
„Pepsi cot. '. La Buenos Aires, o 
organizație creată din aceleași 
surse și-a îndeplinit prima mi
siune. Ne-o relatează „BUSI
NESS WEEK”: a contribuit la 
înlăturarea din universitate a

Fap.

Platforma pentru democrație“
(Din ziarul american „The Minneapolis Star”)

NEW ,YORK 19 (Agerpres). - 
La 18 aprilie Consiliul de Securi
tate a reluat examinarea problemei 
acțiunilor agresive ale Portugaliei 
împotriva Senegalului.

Reprezentanții Senegalului au 
prezentat Consiliului de Securitate 
o serie de documente care consti
tuie dovezi incontestabile ale ac
țiunilor agresive ale Portugaliei 
împotriva acestei țări.

După cum relatează agenția Reu- 
ter, cîteva țări membre ale Con
siliului de Securitate, printre care, 
Ghana, Norvegia și Maroc, pregă
tesc un proiect de rezoluție care 
va fi supus Consiliului în viitoare
le sale ședințe. Potrivit agenției, 
proiectul de rezoluție condamnă 
acțiunile agresive ale Portugaliei, 
adresează un avertisment acestei 
țări și prevede trimiterea la fața 
locului a unei comisii de anchetă.

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Agenția United Press Interna-

LONDRA’. — In cursul lunii de
cembrie 1962 la Londra au murit 
750 de persoane din cauza ceței 
dese amestecată cu fum și substan
țe sulfuroase.

Plenara C.C. al U.T.C 
din R. P. Ungară

avut loc 
C.C. al Uniunii Tine- 
Comunist din R. P. 
care a dezbătut și a 
în unanimitate direc-

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
— La Budapesta a 
plenara 
retului 
Ungară, 
adoptat
tive în unele probleme ale e- 
ducației comuniste a tineretu
lui. Participanții la plenară au 
dezbătut sarcinile organizații
lor Uniunii Tineretului Comu
nist din institutele de învăță- 
mînt superior și au adoptat ho- 
tărîri corespunzătoare.

Cercetările privind catastrofa

submarinului „Thresher"

unui rector cunoscut pentru sim
patiile sale de stânga.

Nu s-ar putea spune că genul 
acesta de activități este compa
tibil cu statutul unor societăți 
comerciale. Dar „nu este cîtuși 
de puțin nou” — scrie revista a- 
mericană. Nou este doar faptul 
că „în prezent companiile ame
ricane folosesc mijloacele finan. 
ciare... în scopuri FĂȚIȘ politi
ce...” Adică preferă să apară și 
fără intermediari. Fățiș — cum

scrie „BUSINESS WEEK”. Fap- 
tul este simptomatic. Înseamnă I 
că treburile Wall Streetului nu 
mai merg ca odinioară, că îngri
jorarea s-a cuibărit în mințile 
businessmanilor de vreme ce tot 
mai des părăsesc culisele spre a 
acționa pe cont propriu. Cit pri
vește perspectivele, nu s-ar pu
tea spune că ele promit ceva bun 
businessului nord-american care 
operează în America Latină.

EUGENIU OBREA
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NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Comisia de anchetă asupra 
cauzelor care au determinat 
catastrofa submarinului nucle
ar american „Thresher" în 
Oceanul Atlantic, continuă 
audierea la baza navală Port
smouth (statul New Hamps
hire). După cum transmite la 
18 aprilie agenția France Pres
se, locotenentul Raymond 
McCoole, ofițer electrician pe 
bordul acestui submarin, care 
a fost reținut în ultimul mo
ment la bază din cauza unor 
probleme familiare, a declarat 
că înainte de a ieși în larg 
submarinul prezenta numerose 
defecțiuni mecanice. McCoole a 
precizat că în seara de 8 apri
lie, în preajma placării, echi
pajul submarinului și muncito-

rii de la șantierul de reparații 
din Portsmouth erau încă ocu
pați cu repararea unor ansam
bluri ale submersibilului. In ca
drul aceleiași depoziții, ofi
țerul american a indicat că 
„sistemul de pompare a aeru
lui care permitea submarinului 
să ajungă la suprafață nu a 
funcționat niciodată cum tre
buie. Aparatura a fost înlocu
ită de mai multe ori și totuși 
nu s-a obținut o îmbunătățire".

Intre timp, navele americane 
încearcă în continuare să de
termine cu precizie locul unde 
s-a produs catastrofa submari
nului. O știre publicată de zia
rul „Boston Globe", potrivit că
reia epava submarinului ar fi 
fost reperată, a fost dezmințită 
de marina S.U.A.
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