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Tînărul Gheorghe Toia, absolvent al Școlii profesionale (I.M.R.) din Roman, 
este astăzi unul dintre topitorii cu experiență. Are de ce să fie vesel. Șarjă 

după șarjă, el dă oțel de bună calitate.
i 

Foto : S. VIOREL

„Ziua practicii 
în producție“

„Ziua practicii in producție" este așteptată cu 
viu interes de elevii celor cinci școli medii din 
Oradea. O zi pe săptămînă, aceștia vin să lucreze 
alături de muncitori fruntași, tehnicieni și ingi
neri din diferite întreprinderi, completîndu-ți 
astfel cunoștințele teoretice predate în școală. 
Elevii clasei a XI-a de la Școala medie nr. 4 fac 
practică la atelierul de zonă C.F.R. In ultimele 
două luni, ei au contribuit la succesele muncito
rilor de aici care au reparat cu o săptămînă mai 
devreme 10 vagoane de marfă. Grupul elevilor 
care fac practică la Uzina „Înfrățirea" s-au de
prins să utilizeze corect sculele și aparatele da 
control și au reușit să confecționeze diferite pie
se. Lucruri interesante și instructive au învățat 
și elevii la Întreprinderea „Electro-montaj", 
I.R.T'.A. și altele. De la muncitorii și tehnicienii 
care îi îndrumă în orele de practică, ei și-au 
însușit principiile de funcționare a mașinilor și 
de organizare a muncii,

(Agerpres)

Muncitor
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Aceasta este adevărata colegia
litate
La întreținerea pășunilor
In livezile Bistriței
împotriva monotoniei la seara 
distractivă
Artiștii satului
SPORT

IN PAG. a 4-a
Solidari cu lupta tineretului lu
mii împotriva colonialismului, 
pentru coexistență pașnică

Z ILEI DE 1 MAI,\l A ZILEI DE 2. MAI
Elevele pe care le vedeți în fotografie au numai note de 9 și 10.
Numele lor ? Stoica Ortansa, Angheiescu Rodica și Peretz Su- 

zana din clasa a XÌ-a C a Școlii medii nr. 3 din Brăila.

Semănatul 
porumbului 

în ritm intens!
În raionul Zimnicea

or și

Un nou succes 
al constructorilor 
de nave gălățeni
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru)
In întîmpinarea zilei de 1 Mai, 

harnicii constructori de nave gălă
țeni au înscris un nou succes. 
După nenumărate zile de cercetări, 
calcule și probe, după un studiu 
asiduu, colectivul de turnători de 
la S.N.G. a reușit să toarne pentru 
prima dată în șantier elicea desti
nată cargourilor romînești de 4 500 
tone. Autorii proiectului de turna
re a elicei sînt inginerul Paul Ior- 
dănescu și tînărul tehnician Mir- 
cea Roibu. Ziua turnării primei 
elice pentru cargoul romînesc de 
4 500 tone a fost o zi deosebită. 
Turnătorii din brigada condusă de 
Dumitru Teodoru, împreună cu au
torii proiectului de turnare au fost 
mai mult decît’ emoționați. După 
măsurile pregătitoare, operația de 
turnare a durat doar 1,40 minute.

La lumina milioanelor de scîntei 
fețele turnătorilor s-au luminat de 
zîmbete. Succesul obținut de ei 
este rezultatul firesc al unei munci 
făcute cu răspundere.

Entuziastă participare 
la muncă patriotică ACȚIUNI CULTURAL-EDUCATIVE

De cîteva ceasuri, ploaia 
contenise. Doar un zgomot 
surd, venind dinspre rîul Mol
dova, tulbura liniștea care se 
așternuse, ca după fiecare 
ploaie, și deasupra comunei 
Fundu Moldovei. De pe ma
lul rîului, tînărul Andron 
Herlea, gestionar la magazinul 
din satul Botuș, privește apa ce se rostogolește furioasă, 
părînd că vrea să ducă totul 
cu ea. In susul apei, spre ho
tarul comunei, o punte îngustă 
leagă malurile apei. Pe punte, 
ce pare o frînghie aruncată 
deasupra valurilor, zărise 
parcă trei copii : doi băieți și 
o fetiță. Deodată tresare. Pe 
punte nu mai sînt trei copii, 
ci doar unul. Fetița și unul 
din băieți, din neatenție, s-au 
rostogolit în apă. Înspăimân
tat, cel rămas pe punte țipă, 
cere ajutor, dar glasul îi este 
acoperit de zgomotul apei.

CLUJ — (de la 
corespondentul nos
tru)

In cinstea zilei de 
1 Mai și a Zilei ti
neretului, mobilizați 
de organizațiile 
U.T.M., tinerii par
ticipă la curățirea 
pășunilor, la plan
tarea puieților, la 
Înfrumusețarea ora
șelor și satelor raio
nului Aiud. Pe tere
nurile neproductive, 
în parcuri, de-a lun
gul șoselelor, în 
curțile gospodăriilor 
colective au fost 
plantați pînă dumi
nică peste 150 000 
pomi și puieți. 112 
tone fier vechi au 
fost trimise oțelării- 
lor patriei. In ulti

mele două duminici 
au fost curățate 
2.600 ha pășune.

W
SUCEAVA — (de 

la corespondentul 
nostru)

Duminică, sute de 
tineri din întreprin
derile, instituțiile și 
școlile orașului Făl
ticeni au participat 
la acțiunile de mun
că patriotică orga
nizate în cinstea zi
lei de 1 Mai și Zilei 
tineretului. Aproa
pe 700 de tineri de 
la întreprinderea 
forestieră Fălticeni, 
Filatura de in și cî- 
nepă, O.C.L. Ali
mentara au plecat 
de dimineață cu ca
mioanele spre șan

tierele de împădu
riri Maghernița, 
Dumbrava și Slă- 
tioara. Puieții de 
molid erau pregă
tiți. ' Pînă în sea
ră au săpat gropi și 
au plantat puieți pe 
o suprafață de a- 
proape 10 ha.

Peste 250 de elevi 
de la Școala horti
colă au rămas în 
oraș pentru a luora 
la alte obiective.

Acțiunile de mun
că patriotică sînt 
numeroase. Numai 
în ultima săptămî
nă în raionul Fălti
ceni au fost săpate 
12 500 gropi pentru 
plantat pomi fructi
feri și au fost plan
tați 3 240 pomi.

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru) :

Apropierea zilelor de 1 Mai 
și 2 Mai este întîmpinală de ti
nerii orașului Ploiești ca inte
resante manifestări cultural-e
ducative și acțiuni de muncă 
patriotică. Astiel, tifierii au 
plantat 10 000 de arbuști orna
mentali în parcurile „Pavel 
Tcacenco" și „Bucov", în cvar
talele de locuințe de pe Bule
vardul Republicii, Halelor Cen
trale, străzilor Lev Tolstoi și 
Basarab, precum și 500 000 de 
flori in grădina publică, in 
parcuri și în jurul noilor 
blocuri de locuințe.

Mîinile harnice ale tinerilor 
au muncit cu pricepere și Ia a- 
menajarea ori reamenajarea u- 
nor estrade ca acelea din fața

Palatului culturii, cele de pe 
Bulevardul Republicii, ori ace
lea din pădurea Păulești. Pe po
diumul acestor estrade vor pre
zenta, programe, prin rotație,

ÎN ORAȘUL 
PLOIEȘTI

toate brigăzile artistice de agi
tație, formații corale, echipele 
de teatru amatoare, cele de dan
suri, orchestrele instrumentale, 
soliști amatori și instrumentiști, 
recitatori de poezie, recitatori 
artistici din întreprinderile ora
șului. Aproape 5 000 de tineri

se pregătesc intens pentru des
chiderea „stagiunii lor" din zi
lele de 1 și 2 Mai, iar cîteva 
mii de sportivi repetă exerciții 
de ansamblu pe stadionul „Pe
trolul". In întîmpinarea celor 
două sărbători, îndrumați de 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Ploiești, tinerii participă intens 
și Ia alte manifestări cultural- 
educative pregătitoare. Zilele 
trecute, de pildă, în numeroa
se organizații U.T.M. au fost 
ținute conferințe, s-au citit po
ezii, fragmente literare.

La cluburile „1 Mai", „16 Fe
bruarie", Rafinăria Ploiești, „23 
August", C.F.R. și la altele se 
organizează pentru zilele urmă
toare o serie de manifestări în
chinate sărbătoririi celor două 
evenimente, cum ar fi seri lite
rarei convorbiri, simpozioane.

UTEMIST
Utemistul Andron Herlea a- 
leargă spre punte. Se a- 
runcă îmbrăcat în ava în
spumată. Înfruntă cu greu îm
potrivirea valurilor și cu un 
braț culege de pe valuri fetița 
pe care o strînge la piept. Mai 
face cîteva salturi spre băiat, 
dar acesta dispare pentru o 
clipă. După alte sforțări, care 
în timp i-<ui părut nu clipe, 
ci ore, poate zile întregi, tînă
rul Andron Herlea iese la mal 
cu amîndoi copiii.

După ce și-a schimbat îm
brăcămintea udă, utemistul 
Herlea a plecat spre magazin 
unde, fără să dea prea multe 
explicații, a rugat pe cumpă
rători să-l scuze pentru în- 
tîrziere.

Astăzi, Dorina și Aurel 
Samson se bucură din nou de 
sosirea primăverii.

(Agerpres)

t rintr-o bună organizare a muncii tractoriștilor și colectiviștilor, prin mobilizarea tuturor forțelor și prin folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor și mașinilor, în raionul Zimnicea s-au însămînțat cu porumb, pînă marți seara, 16 380 de hectare, ceea ce reprezintă 82 la sută din suprafața destinată acestei culturi. Un număr de 20 de gospodării agricole colective din cele 33 cîte sînt în raion, au terminat în întregime această importantă lucrare. Printre acestea se numără gospodăria colectivă „V. I. Lenin”, oare ia însămînțat, în numai 6 zile în loc de 8, cît fusese planificat inițial, cele 750 de hectare cu porumb, gospodăria „Filimon Sîrbu” cu 600 hectare, amîndouă din comuna Cervenia, gospodăria colectivă „30 Decembrie” din Contești, care a însămînțat și ea întreaga suprafață de 849 hectare si altele.Ritmul intens în care s-au desfășurat lucrările de pregătire a terenului și semănatul porumbului se datorește și folosirii, alături de tractoare, a atelajelor gospodăriilor colective. Zi și noapte, mașinile și agregatele au funcționat din plin. în felul acesta, viteza zilnică de însămînțare, stabilită la 1 254 hectare, a sporit la 2 000 de hectare. în numeroase G.A.C. timpul de 8-10 zile planificat pentru însămînțarea porumbului a fost redus la 6-8 zile. Totodată, printr-o asistentă tehnică permanentă, prin grija mecanizatorilor și colectiviștilor, s-a asigurat efectuarea lucrărilor de semănat la un nivel agrotehnic corespunzător. Nelipsiți de pe cîmp au fost si sînt în aceste zile tehnicienii și inginerii agronomi.în fiecare unitate agricolă s-a pornit la lucru după un plan bine chibzuit, în raport de forțele existente. Bunăoară, în gospodăria colectivă „Scînteia” din comuna Piatra, care a însămînțat în numai 6 zile cele 555 de hectare destinate porumbului, în loc de 8 cît se stabilise inițial, cele 8 tractoare ale brigăzii nr. 17 condusă de Ion Pană au lucrat în două schimburi, zi și noapte, fără întrerupere. Colectiviștii i-au ajutat din plin pe mecanizatori, pregătind cu atelajele proprietate obștească, importante suprafețe de teren, trans- portînd la timp pe cîmp sămînța, carburanții și mîncarea tractoriștilor. Zilnic, erau mobilizate între 30—50 de atelaje, majoritatea lor conduse de tineri. Aceeași contribuție la urgentarea însămînțării porumbului au adus-o și tinerii colectiviști din Suhaia, care, mobilizați de organizația U.T.M., au participat, alături de colectiviștii mai vîrstnici, la lucrările de pregătire a terenului cu cîte 120—140 de atelaje zilnic, făcînd ca viteza de însămînțare să sporească de la 54 hectare la 80—90 de hectare pe zi.Posibilități asemănătoare au existat aproape în toate gospodăriile colective din raionul Zimnicea. Rezultatele nu sînt însă peste tot aceleași. La gospodăria colectivă „Octombrie roșu” din comuna Piatra, de exemplu, rămăsese de arat în primăvara aceasta o suprafață de 400 de hectare. Lucrările puteau începe cu mult timp în urmă, folosindu-se atelajele proprietate obștească pe fiecare parcelă zvîntată. Lăsîndu-se însă totul pe seama mecanizatorilor, pregătirea terenului și însămînțatul au întîrziat față de gospodăriile vecine. Colectiviștii de aici mai au de semănat acum cu porumb o suprafață de peste 100 de hectare. Există toate posibilitățile ca lucrarea să se termine într-un timp foarte scurt. Pentru a- ceasta însă, este necesar ca semănatul să nu fie lăsat exclusiv în sarcina mecanizatorilor, ci alături de tractoare să fie folosite și toate atelajele proprietate obștească.Aceeași situație există și aceleași măsuri pot fi luate și în alte gospodării colective rămase în urmă la însămînțarea porumbului.Zilele acestea sînt hotărîtoare pentru asigurarea succesului însămînțării porumbului. Rezultatele obținute pînă acum demonstrează că în raionul Zimnicea, printr-o mai bună organizare a muncii, prin mutarea operativă a tractoarelor Și mașinilor din unitățile care au terminat această lucrare în cele rămase îp urmă, prin folosirea tuturor atelajelor proprietate obștească, semănatul porumbului poate fi încheiat în maximum două zile,
VASILE CÄBULEA

Vedere din cartierul bucureștean Gluleștt
Foto î AGERPRES

TIMIȘOARA (de 
la trimisul nostru)- 
In ultimele zile, 
în regiunea Banat 
s-a intensificat rit
mul însămînțării 
porumbului. Pînă 
la 23 aprilie s-au în
sămînțat 136 120 de

hectare, ceea ce re
prezintă mai mult 
de 40 la sută din su
prafața planificată. 
Unele gospodării 
colective, cum ar fi 
Obad din raionul 
Deta, Gottlob din 
raionul Sînnicolau

Mare, Checea și 
Jimbolia din raio
nul Timișoara, 
„Partizanul" din ra
za orașului Arad și 
altele, au terminat 
însămînțatul po
rumbului pe su
prafețele planifica
te.

0 cerință mereu actuală: inie
Doi redactori ai ziarului 

nostru au studiat felul în 
care este organizată activi
tatea de ridicare a califică
rii în întreprinderile oră- 
dene. Iată observațiile lor : 
O experiență 

bunăLa Uzinele „înfrățirea” există o bună experiență în ce privește perfecționarea cadrelor. Anul acesta au fost organizate cursuri pentru diverse specialități; strungari, frezori, rectificatori, lăcătuși etc. O primă problemă ce se cerea rezolvată era crearea condițiilor pentru buna desfășurare a cursurilor. Au fost pregătite sălile, rechizitele școlare. în fiecare săptămînă ziua de miercuri este rezervată învătămîntului profesional.O mare atenție a fost acordată conținutului tematicilor. Pentru a răspunde cerințelor producției s-a stabilit ca te- maticile să fie elaborate de co-

lectivele fiecărui sector. Strungarilor și găuritorilor li se predau, printre altele, cunoștințe despre cinematica și dinamica așchierii, perametrii geometrici ai cuțitului ; frezorilor despre folosirea tabelelor și nomogramelor la alegerea regimurilor de așchiere ; lăcătușilor despre prelucrarea metalelor prin deformare etc. Papp Francisc, evidențiat în întrecerea socialistă, ne-a spus că lecțiile l-au ajutat foarte mult. Cunoștințele predate la matematică, de pildă, îi permit să calculeze acum cu e- xactitate unghiul cuțitelor, viteza de așchiere, avansul și să obțină un randament sporit. Ridicîndu-și calificarea el realizează planul în proporție de 120—135 la sută și obține produse de calitate superioară. Mai mult, cunoscînd bine procesul tehnologic el a reușit să schimbe ordinea operațiilor re- alizînd reperul balama de la mașina de găurit G 12,5 în 0,8

minute în loc de 1 minut. Și cum zilnic execută 600—650 de asemenea repere productivitatea obținută este, desigur, mai mare.Vasile Ficuț, Gheorghe Mor- can, Ioan Ghecze, tineri turnători și miezuitori, au învățat multe lucruri folositoare ur- mînd cu regularitate cursurile.Comitetul U.T.M. se interesează îndeaproape de felul cum se pregătesc tinerii. Așa de pildă, cînd s-a constatat că unii tineri nu frecventau cu regularitate cursurile s-a organizat, la propunerea comitetului U.T.M. o consfătuire cu aceștia în care s-a analizat a- ceastă problemă. De asemenea, unele adunări generale U.T.M. au dezbătut modul cum își desfășoară activitatea cursurile de ridicare a calificării, felul cum folosesc tinerii cunoștințele acumulate.Preocuparea pentru buna organizare a ridicării calificării, măsurile luate vor avea desigur rezultatul dorit; sporirea

contribuției tinerilor Ia creșterea productivității muncii, la realizarea unor produse de cea mai bună calitate.
Ce găsim 

la bibliotecăLa Fabrica de confecții se obișnuiește ca. o dată pe săptămînă să se organizeze schimburi de experiență și demonstrații practice între turele de lucru. Practica a dovedit că a- ceastă formă este un mijloc eficace de generalizare a experienței înaintate, de îmbogățire a cunoștințelor profesionale.Pentru continua îmbunătățire a pregătirii profesionale sînt folosite și alte forme. Periodic, se prezintă în fața muncitorilor conferințe tehnice. Comitetul U.T.M. obișnuiește să invite la adunările generale ingineri si tehnicieni cu experiență bogată. La una din ele tovarășul Schlesinger IqsJ/, in«

ginerul șel al întreprinderii, a vorbit tinerilor despre norme de consum, STAS, iar șeful controlului tehnic de calitate, tovarășul Schön Nicolae, despre factorii care asigură o calitate superioară a produselor.Așa cum este și firesc biblioteca tehnică ar trebui să constituie un izvor de noi cunoștințe pentru tineri. Aceasta în cazul cînd ea ar fi înzestrată cu cărțile de specialitate necesare. Din păcate lucrurile nu stau de loc bine din acest punct de vedere. In a- fară de cîteva reviste și lucrări la nivelul inginerilor, biblioteca are doar cîteva fișe schimb de experiență editate de I.D.T. oare se intitulează „în ajutorul muncitorilor și maiștrilor din întreprinderile de tricotaje si confecții”. în ele însă se publică materiale în exclusivitate pentru tricoterl. După cît se știe în fabricile de confecții lucrează un mare număr de muncitori. Misterul Industriei

I.D.T.-<ul ar trebui să pună la îndemîna acestora materialul de specialitate necesar.A
încurcăturile

produse 
de o adresăCu puțin timp în urmă conducerea fabricii de încălțăminte „Solidaritatea” s-a adresat Direcției generale tutelare din Ministerul Industriei Ușoare cu rugămintea de a organiza un curs de ridicare a calificării profesionale. S-a pornit de la faptul că în ultimii ani fabrica a fost dotată cu sute de utilaje noi, de mare productivitate care au dus Ia mecanizarea (aproape în între, gime) a operațiilor, că exigențele cumpărătorilor cresc în mod permanent. S-a avut în vedere și faptul că în procesul de producție au fost in- troduse operații noi elaborate

de I.C.P.C. — mai ales în ce privește finisajul produselor — problemă de mare însemnătate. Cerînd acest lucru tovarășii s-au gîndit la cursuri în cadrul cărora să expună lecții ingineri și tehnicieni din fabrică, socotind aceasta drept o muncă obștească. Fără a ține seama de preocuparea ce există aici pentru continua pregătire profesională a cadrelor, direcția generală a dat un răspuns care nu stimulează acest lucru. Printre altele se spune că fabrica nu are voie să organizeze asemenea cursuri (nu se precizează despre ce cursuri este vorba). Ne punem următoarea întrebare : nu era normal ca primind adresa fabricii, direcția generală s-o studieze cu toată atenția, să găsească posibilitatea de a ajuta acest colectiv să găsească formele cele mai eficace ?Socotim absolut necesar ca direcția generală tutelară să

înlăture confuzia, să aiute întreprinderea în organizarea u- nei susținute acțiuni de perfecționare a cadrelor.
'★In multe întreprinderi din oraș există preocupare pentru continua pregătire profesională a tinerilor. La „înfrățirea” și fabrica de confecții s-au organizat cursuri, la întreprinderea poligrafică se tin cu regularitate conferințe tehnice, se prezintă filme documentare tehnice despre metodele înaintate etc. Cu toate acestea există o rămînere în urmă în ce privește formele folosite de către organizațiile U.T.M.Să luăm un singur exemplu ; felul cum se folosește cartea tehnică. La „înfrățirea” se obișnuiește ca de fiecare dată cînd se primesc

LIDIA POPESCU 
îng. ARTHUR IOAN

(Continuare în pag. 3-a)
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potrivit pentru înfăptuirea acestui plan. De aceea, membrii brigăzii 
lucrările

de 40 de hectare, improprie culturii cerealelor. Este momentulLa
HM

HI
despre acei indisciplină De curind,

CÎMPIEIMN ÎN

Colectiviștii din comuna Gemenele, raionul Brăila, au prevăzut să planteze în primăvara aceasta cu vită din soiuri de mare productivitate o suprafațăM ......... urgentea2ă acum
Foto : S. VIOREL

Urcăm in munți pe tainice poteci 
Și-n urma noastră, grea, scăpărătoare 
O serpentină în inele reoi 
Cuprinde muntele surpat de Soare.

...Ca primăvara izbucnind deodată,
Cu bolți și ierbi în lumea — mai albastră — 
In grîne și în cabluri însemnată
Se împlinește tinerețea noastră!

ILIE CONSTANTIN

•n raionul Buzău, 
pășunile și fînețe- 
le naturale ocupă 
o suprafață de a- 
proape 26 000 de 
hectare, reprezen
tând o importan

tă sursă de nutrețuri ieftine și 
valoroase timp de cîteva luni 
dintr-un an. Printr-o îngrijire 
corespunzătoare a acestora, 
producția de iarbă poate să 
crească cu cel puțin 2 000 de 
kilograme la hectar.

In urma indicației comitetu
lui raional 
liul agricol 
posibilitățile 
a pajiștilor 
oare zonă în 
cialiștii trimiși să ajute gos
podăriile colective, a transmis 
recomandările necesare.La această acțiune de mare 
importanță economică, căreia 
i se acordă o atenție deosebi
tă, participă marea majoritate 
a tineretului din satele raio
nului, ea constituind unul din 
principalele obiective ale mun
cii patriotice, prevăzute în pla
nurile organizațiilor de bază 
U.T.M.

In primăvara aceasta, încă 
devreme, tinerii au desfăcut 
depozitele de mraniță forma
te pe vechile locuri de tîrlire 
și au împrăștiat înainte de 
grăpat, pe aproape 2 000 de 
hectare, acest prețios îngrășă
mânt natural. In același timp, 
cei peste 30 000 de utemiști și 
tineri colectiviști din raion au 
participat activ la strîngerea și arderea buruienilor și la e- 
vacuarea pietrelor de pe în
treaga suprafață de pășuni și 
finețe. Pe anumite terenuri, a- 
fectate de eroziuni, au fost ne
cesare lucrări speciale pentru 
protejarea pajiștilor. Cunos- 
cînd din timp măsurile luate 
în această privință, organiza
țiile de bază U.T.M. din gos
podăriile colective din zona de 
deal au mobilizat la asemenea 
lucrări numărul necesar de ti
neri care, sub îndrumarea spe
cialiștilor, au contribuit la a- 
menajarea barajelor, cleiona- 
jelor, ia săparea gropilor și la

de partid, consi- 
raional a studiat 

de îmbunătăfire 
naturale din fit- 

parte si, prin spe-

plantarea de perdele de pro
tecție cu esențe forestiere și 
pomi fructiferi. Tinerii au 
plantat, prin muncă patriotică, 
în toamna trecută și în primă
vara aceasta, pe astfel de tere-1 
nuri, peste 400 000 de puieți.

Da o zi a secretarilor orga
nizațiilor de bază U.T.M. de 
la sate, analizîndu-se activita
tea desfășurată de tineri la 
întreținerea pășunilor, s-a năs
cut inițiativa (care a si fost 
pusă în practică) ca două zile 
pe săptămână să fie consacra
te acțiunilor de întreținere a 
pășunilor prin muncă patrioti
că.

Pentru perspectivă, s-a pre
văzut producerea și strîngerea 
unor însemnate cantități de 
semințe din flora spontană va
loroasă, pentru reinsămînțarea 
sau suprainsămlnțarea unor 
suprafețe slab productive. Și 
la această acțiune tineretul va 
aduce o contribuție importan
tă. Tinerii îngrijitori care vor 
scoate animalele la pășunat în 
taberele de vară, au fost în
drumați să recolteze sămânța 
de graminee si leguminoase cu 
mare valoare nutritivă, iar u- 
temiștii din gospodăriile colec
tive Padina, Căldărăști și Poș
ta Cîlnău, unde au fost orga
nizate loturi semicerc pe 430 
de hectare, s-au angajat să în
trețină aceste culturi prin 
muncă patriotică.

însumate, angajamentele or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din unitățile agricole socialis
te ale raionului Buzău, prevăd 
mobilizarea tineretului la în
treținerea întregii suprafețe 
de pășune, din care 80 la sută 
prin muncă patriotică.

Tineretul va contribui astfel 
la realizarea obiectivului a- 
mintit ; creșterea producției cu 
cel puțin 2 000 de kilograme 
de iarbă la hectar. Raportată 
la toată suprafața, aceasta ar 
însemna un plus de peste 5 200 
de vagoane de masă verde. 
Numai din acest spor de pro
ducție se poate asigura hrana 
pe timp de aproape patru luni, 
la un efectiv de peste 8 600 de 
animale (calculate în unități 
vită mare). Aceasta înseamnă 
mai mult lapte, mai multă 
carne, mai multă lină, pentru 
asigurarea necesităților indus
triei și aprovizionarea piețelor.
ing. VASILE CONSTANTIN 
vicepreședinte al Consiliului 

agricol raional Buzău
ION TEOHARIDE 

corespondentul 
„Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Ploiești

r
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Insemnări de la adunarea 

generală IJ.T.M. a claselor 
[ a IX-a ale Școlii medii nr. 4 

din Capitală

a clasele a IX-a ale Școlii medii nr. 4 „Aurel Vlai- cu“ din București a avut loc, de curînd, o adunare generală U.T.M. deschisă. La ordinea de zi a fost un singur punct : analiza activității organizației U.T.M. de an în trimestrul al II-lea. Spiritul combativ, analiza concretă — iată ce a caracterizat adunarea.în cele opt clase a IX-a s-au realizat progrese însemnate la învățătură. Majoritatea elevilor dovedesc interes susținut pentru studiu, sînt disciplinați. Multe lucruri pozitive pot fi consemnate despre activitatea grupelor U.T.M. din aceste clase în sprijinul învățăturii, al activității educative. Socotim un merit al adunării faptul că, relevînd experiența pozitivă, succesele dobîndite, ea a dovedit totodată combativitate, exigență față de unele manifestări .negative ale unor elevi care nu învață, sînt indisciplinați. Toți elevii au aceleași condiții de învățătură, aceleași posibilități, deci în fața lor stau aceleași cerințe. Tocmai de aceea ute- miștii, dorind “ sporească

suocesele, să facă ca numărul elevilor buni și foarte buni să precumpănească, au fost foarte aspri față de acei puțini care n-au ținut seama de a- ceastă năzuință a colectivului.— Știu, după adunare, vor veni la mine unii colegi și-mi vor reproșa : „Se poate, în plină adunare a opt clase să ne vorbești de rău pe noi, colegii tăi, să ne ponegrești clasa ?“. în ciuda acestui reproș la care mă aștept din partea unor colegi, am să fiu foarte aspră ou acei elevi care nu învață și sînt indisciplinați. Uneori pe aceștia i-am tratat cu duhul blîndeții. Și ce am cîștigat ? Le-am creat impresia că sîntem de acord cu ei. De aceea, Pop Carol, Stimja Marian. Pencea Leonard continuă să fie indisciplinați în ore, de aceea învață superficial. Eu îmi spun părerea în numele majorității elevilor din clasă, și mă adresez elevilor citați : noi nu-i aprobăm.Reluînd cele spuse de Jurjiu Felicia din clasa a IX-a D, Constantinescu Sorin din clasa a IX-a B o completează cu referiri la clasa sa.—- Noi am putea fi mulțumiți ; în fond, procentajul pro-

Transmit pe toate undele : aici
E-o dimineață bărbătească-n univers, și vastă, 
Și-asemenea-i doar apele mai sînt — cind 

tractoriștii
Intră cu toate plugurile-n brazdă 
Și brazdele irump, se întretaie 
Ca strigătul de păsări fulgerat, 
Ca traiectorii lungi și netede pe care 
Colectiviști în cîmpuri s-ău lansat.

Vă înclinați însă auzul spre ogoarc-n zori 
Și auziți: lumina soarelui săgetător 
Cade pe brazde-n aburi de argint
Și respirați acești fierbinți, și luminoși, și tari 
Aburi lini ca pînzele in vînturi.

Diminețile colectiviștilor nu au hotar 
Și încălzesc adine semințele-n pămînturl.

A. I. ZÄINESCU

c
Cădeau pe umeri și pe frunți petale 
Multicolore-n limpezi piruete, — 
Văzduhul sălii tot era o fugă
De umbre și de mari lumini — îndemnul 
Discret și sincer al baghetei...

Apusuri, răsărituri
Ca păsări mari de

ape —
Se depărta un cer.
Roiuri de stele albe iluminau sub clape..

fremătau,
foc peste — adîncimi de

un cer se apropia.

Parcă un dans de rit al mîinilor era 
Un dans al ploii peste vaste cîmpuri — 
Văzduhul sălil-ncet se popula
Cu vîrste, sentimente și cu gînduri...

Și parcă mii de ciocîrlii spre-nalturi 
Din piepturi se-avtntară zvelte, cînd 
Inimile-n ritmul palmelor au prins să bată 
Aplaudind, aplaudînd, aplaudind...

FLORIN COSTINESCU 
student

să

movaților a crescut în clasa noastră cu 14 la sută în trimestrul al doilea, dar din 570 de medii, 20 sînt sub limită. Pe cîțiva elevi i-am salvat de la corijență. Dar cu ce preț ? Cu prețul notei 5 sau 6. Cine sînt de fapt deținătorii acestor note ? Un elev ca Georgescu, indisciplinat, plimbăreț, chiulangiu, care se gîndește prea puțin la școală. O elevă ca Alecu, care are mereu motive să nu învețe : ba e bolnavă, ba este obosită. Adevărul e ăsta: nu e bolnavă ; cînd spune că a fost la doctor, fiți siguri că a fost în parc la plimbare ; cînd spune că e surmenată, să știți că a fost la un „ceai“, pînă noaptea tîrziu. De ce ®înt ei așa ? La început au săvîrșit abateri aparent neînsemnate și n-au primit riposta cuvenită, prompt, sever, de la colegi. N-aș vrea să vorbesc despre elevii fruntași ca despre niște egoiști, pentru că ei nu sînt egoiști, își ajută colegii, dar ajutorul îl înțeleg unilateral : în grupa de învățătură. Acest ajutor nu-i suficient. Eleva Maria Curiță, din clasa noastră, fruntașă la învățătură, a fost criticată pentru , că nu-și apune nici-

odată părerea care manifestă și nu învață.s-a convins singură că a fost greșită poziția ei. Ea a primit sarcina să o viziteze acasă pe eleva Alecu într-o zi cînd a- ceasta a lipsit de la școală. Maria Curiță a rămas surprinsă. Colega ei, chipurile bolnavă, nu era acasă. Deci, chiulise de la școală. Dacă s-ar fi interesat mai demult de ea constata mai demult că Alecu este o elevă care nu-și face datoria, care ne minte pe noi, colegii și pe tovarășii profesori. Ce bine era ca toți colegii să fi creat în jurul ei o atmosferă care să fi anihilat orice încercare de chiul, de indisciplină ! Nu e tîrziu să facem acest lucru nici acum.Maria Popescu, din clasa a IX-a G, s-a înscris și ea la cuvînt :— Sînt convinsă că cei mai mulți dintre voi. ca și mine, cînd auziți vorbindu-se despre cei cu nota 5, vă întrebați oare avem dreptul să intrăm în viață cu nota 5 ? Unde va fi nevoie de noi cu cunoștințe care nu valorează decît acest plăpînd 5. Nicăieri ! Alexe, Dragomir, Matei, Pintică, Ste- garescu, deținători ai notelor

de 5, ce părere au ? Ei prind trenul mereu în ultimul moment, se agață de scară, gata- gata să cadă. Noroc că colegii care se urcă din timp în tren le dau, generoși, o mină de ajutor. Dar ești oare generos cînd îl ajuți pe un om să smulgă o notă mediocră ? Eu cred că un asemenea ajutor nu trebuie să dăm nimănui. Să-i ajutăm pe acești colegi să înțeleagă în primul rînd de ce sînt elevi, de ce trebuie să învețe, și apoi să-i ajutăm concret la învățătură, dar nu să-și corecteze un 4, ci să ajungă la 8. 9, 10, să-și însușească toate ne vețe 11 tinuu.Semnificativ este faptul că în timp ce vorbitorii adresau asemenea critici colegilor lor, unii dintre ei se ridicau, rușinați, în picioare. N-au vorbit în adunare, probabil pentru că știau că colegii nu mai a- șteaptă de la ei vorbe, ci fapte, îndeplinirea vechilor lor angajamente.Citind aceste luări de cuvînt (și n-am redat aici decît cu- vîntul cîtorva vorbitori), s-ar putea nune întrebarea : în clasele a IX-a sînt numai ase-

toate materiile, căci sînt necesare. Să în- ani de școală con-

menea elevi ? Nicidecum. A- dunarea — darea de seamă și vorbitorii — au relatat și despre altfel de elevi despre elevi fruntași, si despre altfel de fapte, cu mîndrie. Dar nu au vrut în același timp să treacă cu ușurință peste faptele negative, chiar dacă acestea nu sînt caracteristice pentru colectivele claselor. Utemiștii, printr-o matură gîndire, au hotă- rît să intervină, să nu lase să se strecoare, cum s-a mai în- tîmplat pînă acum în unele colective (clasa a IX-a H, a IX-a G, a IX-a D), duhul blîndeții, al „înțelegerii“, nici să accepte motivele neîntemeiate ale unor elevi care nu învață Sau absentează de la școală. Ei au spus prin darea de seamă și prin cuvîntul vorbitorilor, un Nu hotărît mediocrității, indisciplinei.Modul în prilejuit și experiență, grupelor U.T.M. ale claselor a IX-a să-și îmbunătățească munca în trimestrul care urmează prin generalizarea experienței pozitive.Organizația U.T.M. a anului și-a propus să dezvolte la elevi șprițul de răspundere față de învățătură, și face aceasta cu

care au discutat a un util schimb de ceea ce va ajuta

ți fost vreodată în raionul nostru ? Dacă n-ați avut 
ocazia să le cule
geți direct din li
vezile de pe aici, 
ați putut totuși să 

apreciați dulceața și parfumul 
merelor de Bistrița, care se 
desfac pe multe piețe din țară. 
Avem condiții bune pentru 
dezvoltarea pomicultura. Iată 
de ce, din inițiativa comitetu
lui raional de partid, continuă 
acum cu mai multă intensitate 
o largă acțiune de valorificare 
superioară a terenurilor supu
se eroziunii improprii culturii 
cerealelor, prin plantarea lor 
cu pomi fructiferi. Consiliul 
agricol raional a prevăzut 
transformarea în livezi, pe a- 
ceastă cale, a unei suprafețe 
de aproape 500 de hectare.

Ca și în anii precedenți, ti
neretul din raionul nostru a- 
duce și acum o importantă 
contribuție la înfăptuirea a- 
cestui important obiectiv. An
gajamentul nostru prevede : 
mobilizarea tinerilor la toate 
lucrările, pe întreaga suprafa
ță, din care pe 170 de hectare 
numai prin muncă patriotică. 
Aceasta înseamnă, în fond, 
traducerea în fapt a măsuri
lor stabilite cu ocazia adună
rilor generale de dare de sea
mă și alegeri in organizațiile 
de bază U.T.M.

Pentru buna desfășurare a 
muncii tineretului, împreună 
cu consiliul agricol raional am 
elaborat un plan comun la a 
cărui înfăptuire am pornit 
încă din primele zile ale lunii 
martie. în gospodăriile colec
tive fuseseră stratificați 
41 000 de puieți, iar în primă
vară s-au făcut completările 
pentru întreaga cantitate ne-

cesară. Era nevoie acum 
fie urgentată pregătirea tere
nului.

Tineretul a participat la de
frișarea arborilor răzleți, a 
mărăcinișurilor și a transpor- 
taț prin muncă patriotică 
10 000 de tone de îngrășămin
te naturale. Inginerii și tehni
cienii au pichetat terenul și 
s-a trecut apoi la săpatul 
gropilor. Cînd temperatura a 
devenit corespunzătoare, a în
ceput plantatul pomilor. Spe
cialiștii au recomandat ca a- 
ceastă lucrare să se facă chiar 
în zilele ploioase, pentru că 
astfel se putea economisi un 
mare volum de muncă necesară 
la udat. Trebuia, deci, să se 
lucreze din plin. Am îndru
mat și ajutat organizațiile de 
bază U.T.M. să mobilizeze un 
mare număr de tineri la plan
tări, mai ales că în acea pe
rioadă nu se puteau efectua 
alte lucrări în cîmp. Astfel și 
prin contribuția tineretului s-a 
reușit să se planteze pînă a- 
cum aproape 80 la sută din 
suprafața planificată pentru 
întregul an, depășindtt-se cu 
mult prevederile pentru cam
pania de primăvară.

Pe lingă participarea la a- 
menajarea noilor livezi tinerii 
din comunele Matei, Dorolea 
și din alte localități, mobili
zați de organizațiile de bază 
U.T.M., au mai plantat, prin 
muncă potriotică, cîte 2 000— 
2 500 de puteți de pomi, fruc
tiferi de-a lungul șoselelor, în 
curțile școlilor, ale gospodării
lor colective.

Se poate spune că în primă
vara aceasta aproape fiecare 
tinăr din satele raionului no
stru a devenit un pomicultor. 
Și nu numai prin faptul că a 
participat și participă la ame
najarea terenului și plantarea 
pomilor, ci pentru că tinerii 
vor contribui în continuare la 
toate lucrările de întreținere a 
livezilor, în tot cursul anului.

ALEXANDRU NEMEȘ 
prim-secretar al Comitetului 

raional Bistrița al U.T.M.

ai

Externe, academi- oameni de cultură
Viu interes In străinătate 

pentru vizitarea țării 
noastre

Numirea noului ministru 
al Republicii Populare 

Romîne în Republica 
Argentina și în Republica 
Orientală a Uruguayului

Primlrea de către 
ministrul afacerilor 

externe al Republicii 
Populare Romîne 
a ambasadorului 

Republicii Populare 
PoloneMiercuri 24 aprilie, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, Corneliu Mănescu a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Polone la București. Wieslaw Sobie- rajski, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

Printr-un decret al Consiliului de Stat tovarășul Dumitru Eara a fost numit in calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica Argentina și Republica Orientală a Uruguayului cu reședința la Buenos Aires, în locul tovarășului Francisc Păcuraru care a primit o altă însărcinare.

• La 24 aprilie a avut Ioc la 
Palatul Marii Adunări Națio
nale o ședință a grupului 
parlamentar pentru relațiile 
de prietenie Romînia-Grecia 
din Marea Adunare Națională, 
în conducerea acestui grup 
parlamentar au fost aleși tova
rășii : acad. Athanase Joja, 
președinte, acad. prof. N. Gh. 
Lupu și acad. M. Beniuc, vice
președinți, ing. N. Armencoiu, 
secretar și membrii: acad. P. 
Constantinescu-Iași, acad. A. 
Oțetea, Demostene Botez, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., Radu Beligan, 
Petre Nicolae și Mircea Re- 
breanu. Au fost purtate discu
ții în legătură cu activitatea 
grupului și s-a hotărît trimi
terea unui mesaj de salut 
grupului de prietenie Greda- 
Romînia din Camera Deputați- 
lor de la Atena.• Miercuri s-au încheiat lucrările Comitetului Asociației internaționale de studii sud- est europene.Seara, președintele comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei, Ion Coz- ma, a oferit în saloanele hotelului Athenee Palace o recepție în cinstea participanților.Au participat Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, acad.

Tudor Vianu, secretar general al Comisiei naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor cieni și alți și artă.Au luat parte membri corpului diplomatic.
Turiști din diverse colțuri ale lumii manifestă un interes crescînd pentru vizitarea țării noastre. Oficiul Național de Turism „Carpați” primește și expediază zilnic un volum din ce în ce mai mare de corespondentă turistică. Multe a- genții de peste hotare cer informații și amănunte privitoare la turismul romînesc. Numai reprezentanta din Londra a Oficiului Național de Turism „Carpați” a primit în interval de 15 zile peste 1 000 de scrisori prin care se solicitau relații în vederea călătoriilor turistice în R. P. Romînă.In Austria, Danemarca, Finlanda, Franța si Suedia, zeci de mii de persoane au vizitat expozițiile turistice romînești deschise în aceste țări de la începutul anului.

• In cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, miercuri după-amiază a avut Ioc în sala Dalles din Capitală o festivitate consacrată împlinirii a 250 de ani de la nașterea marelui scriitor francez Denis Diderot, organizată sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, Uniunii scriitorilor și Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea.
• La stațiunea experimenta

lă de preparate microbiologice 
Băneasa a Institutului central 
de cercetări agricole a început 
producerea lactobacterinului 
folosit pentru îmbunătățirea 
însilozării nutrețurilor pe cale 
fermentativă.

• Comitetul orășenesc și 
Comitetul regional de luptă 
pentru pace din Cluj au orga
nizat în sala de festivități a 
Palatului de cultură din Cluj 
o conferință despre lupta eroi
că a poporului cuban pentru 
apărarea libertății și dezvol
tarea economică a țării sale. A 
vorbit prof. univ. Virgil Cîm- 
peanu, președintele Comite
tului regional de luptă pentru 
pace Cluj, care a vizitat re
cent Cuba.

(Agerprea)'
Sub soarele cald, dar, mai ales, sub priviri atît de interesate, 

lucrezi cu mai mult spor I
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ÎN EXCURSIE
Mîine seară pe stadionul Republicii

i-z

Mii de oameni ai muncii 
din întreaga tară au vizitat 
zilele acestea ca participant! 
la excursiile organizate de 
O.N.T. Carpați, orașele 
București, Cluj, Sinaia, Bra
șov, Timișoara, Valea Pra
hovei, Valea Oltului,Bicazul 

și litoralul Mării Negre.
Mari grupilri de turiști 

sosite In București au vizi
tat Muzeul Marx-Engels-Le- 
nin, în cadrul
organizate cu prilejul 
versărli a 93 
nașterea genialului învăță
tor și conducător al celor 
ce muncesc — V. I. Lenin.

Cîteva sule de tineri din

manifestărilor
ani- 

de ani de la

raioanele Dobrogei au iost 
duminică oaspeții Capitalei 
care i-a primit cu peisajul 
inedit, impresionant, al ze
cilor de șantiere înnoitoare.

Alte sule de excursioniști 
din Cluj, Pitești, Deva, Cra- 
iova, Alexandria și alte lo
calități au asistat sîmbătă 
seara la spectacolul de mu
zică ușoară vieneză de la 
Sala Palatului R.P.R., iar 
duminică și-au manifestat... 
pasiunile sportive la cupla
jul iotbalistlc de pe marele 
stadion bucureștean „23 Au
gust",

Din Galați și Brăila, mai 
multe grupuri de turiști au 
admirat construcțiile litora-

lului, asistînd și la lntllnlrea 
de fotbal Farul Constanta— 
Flamengo (Brazilia), în timp 
ce 400 de iăgărășeni s-au 
plimbat prin Brașov, Pitești, 
Rin. Vilcea și Govora.

Și bucureștenii au prefe
rat să „guste" peisajul pri- 
măvăratic dincolo de hâta- 
rele vestitelor parcuri 
Capitalei, 
muncitori, 
fionari și 
prinderile
Bucureștiului au călătorit cu 
autocarele la Tușnad, Lacul 
Roșu și Bicaz, pe văile Oi- 
tuzului, Prahovei și Oltului.

R. P. Romînă Italia
ale

Aproape 2 000 de 
tehnicieni, func- 
elevi din între- 

și instituțiile

B. LAURENȚIU

Mline seară, de la orele ÎS, pe stadionul Republicii 
se va desfășura meciul internațional de box dintre 
echipele selecționate ale R. P. Romîne și Italiei, lntil- 
nirea suscită un interes deosebit în riadul amatorilor 
de sport, ea constituind un bun prilej de verificare a 
celor două reprezentative în vederea campionatelor 
europene de la Moscova. Echipa italiană a deplasat la 
București un lot valoros în frunte cu campionul euro
pean la cat. muscă Vacca și campionii tării Cane (grea), 
Golfarini (mijlocie-mică), Peri (mijlocie) și Zurlo (cocoș). 
Pentru acest meci echipa noastră a fost alcătuită astfel: 
Ciucă, Puiu, Olteanu, Pătrașcu, Mihalik, Mîrza, Badea, 
Monea, Menlzel, Mariufan. Ca arbitru neutru va func
ționa olandezul Brill.

După meciul de Ia București, echipa Italiei va evolua 
duminica seara la Ctaiova.

PE S
• Disputată ieri la 

Oradea, lntîlnirea res
tantă, pentru campio
natul categoriei A la 
lotbal, dintre Crișana 
și Petrolul Ploiești s-a 
terminat cu rezultatul 
de 2—0 (1—0) în ia-

voarea jucătorilor oră- 
deni. Au marcat 
Szakacs III Si Szucs. In 
minutul 7, gazdele au 
ratat o lovitură de la 
11 m.

(Agerpréi)
• Marti seara la Cra

covia s-a disputât in

RT
tilnirea internaționala 
feminină de baschet 
dintre echipele selec
ționate ale R.P. Polone 
și R.P. Romîne. Gaz
dele au ciștigat cu 
scorul de 56-48 (32-26).

• Vineri, sîmbătă și 
duminică se desfășos- 
ră in sala armatei din 
Cluj 
neului 
masculin 
în prima 
gramate
R.P. Polonă-R.S. Ceho
slovacă și R.P. Romi- 
nă-R.P. Bulgaria. Sîm
bătă au loc jocurile : 
R.P. Polonă-R.P.R. 
R.S.
Bulgaria, iar duminică: 
R.P. Romînă-R.S. Ce
hoslovacă și R.P. Po- 
lonă-R. P. Bulgaria.

întrecerile tur- 
internațional 
de baschet, 
zi sînt pro- 
întilnirile :

Și
Cehoslovacă-R.P.

• După cum trans
mité agenția „France 
Presse", în semn de 
protest față de asasi
narea patriotului spa
niol Julian Grimau de 
către autoritățile fran
chiste, jucătorii echi
pei daneze de fotbal 
„Staevnet" au infor
mat ambasada Spaniei 
că refuză să mai susți
nă meciul cu echipa 
Real Madrid, proiectat 
pentru data de 15 mai 
la Copenhaga. Această 
intilnire a fost anulată.

• Partida 14-a a 
meciului pentru titlul 
mondial de șah, desfă
șurat ieri la Moscova, 
s-a întrerupt la mu
tarea 42-a. Partida va 
fi continuată astăzi.

(Agerpres)



A 
împotriva 

monotoniei 
la seara 

distractivă
Este tot mai evidentă strădania caselor de cultură, a clu

burilor pentru buna organizare a distracției tineretului. 
Preocupării de a asigura Ia serile distractive un program cu 
un bogat conținut i se alătură tot mai mult aceea de a crea 
o atmosferă de tinerească destindere, plină de farmec și voie 
bună. Se întîmplă însă ca unele din aceste seri să nu fie 
bine organizate, programul fiind lipsit de consistență și a- 
tractivitate.

Redacția ziarului nostru din dorința de a ajuta casele de 
cultură, cluburile în organizarea cu pricepere a serilor cul
tural-distractive ale tineretului așteaptă de la oamenii de 
cultură, artiști, regizori, instructori artistici, directori de case 
de cultură și cluburi, păreri și sugestii care să vină în spri

jinul organizatorilor acestor seri. Publicăm părerile unor in
vitați ai noștri Ia una din serile distractive organizate recent 
la Casa de cultură a tineretului din raionul Tudor Vladiml- 
rescu.

Reuniunea — 
o sărbătoare a tinereții

La prima vedere, cu greu se putea găsi vreun reproș. Sala 
cea mare a Casei de cultură a tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu strălucea de curățenie. Orchestra nu se lăsa 
rugată să cînte, tinerii și tinerele, îmbrăcați îngrijit, dan
sau frumos dar... și cu excepții. Cei însărcinați cu ordinea... 
șomau, deoarece ordinea exista în firea lucrurilor. Soliștii 
vocali amatori erau prezentabili, aveau voci plăcute (amănun
te care trebuie să fie subliniate, deoarece uneori sînt scăpate 
din vedere...). O reuniune corectă, intrată în obișnuință. Dar... 
tocmai de aici poate începe discuția. Elementele pozitive no
tate mai sus sînt într-adevăr esențiale și este meritul casei 
de cultură că le-a transformat în deprinderi firești. Lipsea, 
însă, un element cel puțin la fel de important : atmosfera 
tinerească. Ore întregi, reuniunea se desfășura la fel de co
rectă dar si la fel de monotonă, ca o plimbare în cerc în
chis. Din această cauză, sala, deși plină, părea mult mai 
mare, ca și cînd ar fi fost numai o jumătate din numărul 
tinerilor.

Dansul este o distracție plăcută, dar ore întregi de dans, 
neagrementate de un moment vesel, prezentat de artiști 
amatori, riscă să se transforme încetul cu încetul în (să-i spu
nem pe nume) plictiseală. Nu pledez pentru a se împuțina 
timpul de dans, ci pentru a se da o altă întrebuințare pau
zelor, după un program pe care trebuie să-l cunoască numai 
organizatorii, constituind mici și plăcute surprize. De ce să 
reducem reuniunea numai la dans ? Sînt convins că nu este 
nevoie de prea multă bătaie de cap pentru a crea din reu
niunile de sîmbătă adevărate sărbători de sfîrșit de săptă- 
mînă, pline de voioșie, prilejuri luminoase de destindere. Așa 
cum vrea și cum îi stă bine tineretului.

MIHU DRAGOMIR

Tînăra Maria Sovejan este una dintre laborantele evidențiate în 
muncă de la Roznov. Fiecare experiență făcută de ea in laborator 

este de bună calitate.

/■

7 1consecventă. De pildă, o adunare generală oare a avut un efect educativ important asupra elevilor a fost aceea în care s-a discutat despre munca — o chestiune de onoare în societatea noastră.narea, bazîndu-Se pe fapte concrete, referindu-se, ales, la elevii care nu pun eforturi pentru a-și însuși temeinic cunoștințele, a stimulat opinia colectivului, care a tras la răspundere pe acești elevi. Asemenea adunări au mai fost organizate : adunarea despre „Ce a dat partidul tineretului si ce sarcini a pus în fața tinerei generații“, despre dezvoltarea în viitor a țării noastre si despre sarcinile care-i revin tineretului pentru a contribui la înfăptuirea viitorului luminos al patriei. A- dunările generale nu au fost singurele forme folosite pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă că buna pregătire depinde, în primul rînd, de ei, de sîrguința lor la învățătură, de seriozitatea cu care înțeleg să folosească la maximum anii de școală. S-a vorbit în adunare despre rezultatele pozitive ale activității desfășurate de unele grupe U.T.M. individual, cu fiecare elev și,

Adu-mai de-

mai ales, cu elevii slab pregătiți sau indisciplinati. Așa s-a întîmplat, de pildă, la clasa a IX-a B, unde de la începutul anului colectivul s-a ocupat susținut de cîțiva elevi care au rămas repetenti si care continuau să nu învețe și să fie indisciplinati. Acești elevi merg acum spre îndreptarea situației la învățătură, și-au corectat atitudinea. Se folosesc discuțiile individuale cu elevii rămași în urmă la învățătură, dar si discuțiile în adunări fulger, care se țin în recreație sau după ore, atunci cînd în clasă se întîmplă un fapt negativ. Asemenea adunări fulger s-au ținut la mai toate clasele a IX-a, și ele au contribuit, mai ales în ultima vreme, la stimularea opiniei colective. Aceste acțiuni, precum si vizitele pe care ute- miștii le fac acasă la elevii mai slab pregătiți și indisciplinati, pentru a discuta cu părinții acestora au dat rezultate bune. La clasa a IX-a B și a IX-a H, a IX-a G s-a mai încetățenit obiceiul ca elevii buni să se apropie mai mult și să-i ajute pe elevii cu o slabă pregătire, certați cu disciplina școlară. Elevul G. Poroch,

de exemplu, corijent în trecut, e pe cale de a deveni un elev bun tocmai datorită ajutorului primit de la colegi. Adunarea a arătat însă că este necesar să se vegheze ca acest sistem de ajutor să nu se transforme în dădăceală, grupa de învățătură să nu se transforme în- tr-o grupă în care cei mai buni învață și cei cu o pregătire slabă vin și-și copiază temele, sau pentru a li se explica lecții pe care ei nu le-au învățat în prealabil. Elevii să fie stimulați să desfășoare o susținută activitate de studiu, să depună eforturi personale la învățătură. Grupa de învățătură le poate veni în ajutor numai pentru a adînci și dezbate cunoștințe deja însușite, pentru a clarifica probleme mai grele. în general, s-a arătat că este necesar să se folosească mai mult exemplul pozitiv al elevilor fruntași pentru a-i stimula pe elevii rămași în urmă la învățătură să-și schimbe atitudinea. Si pînă a- cum ei au putut, prin organizarea unor schimburi de experiență, să învețe din exemplul fruntașilor cum să-și organizeze timpul, cum să-și facă temele, cum să îmbine învățătura cu odihna, cu recreerea și

distracția. Asemenea activități pozitive trebuie însă organizate în continuare.Utemiștii s-au referit de multe ori în cuvîntul lor la problemele disciplinei școlare. E firesc acest lucru ; de respectarea disciplinei, a normelor de conduită școlară depinde, în fond, buna desfășurare a procesului de învățămînt. De atitudinea elevilor în școală și în afara școlii depinde succesul lor la învățătură. Adunarea a stăruit asupra acestor probleme nu pentru că indisciplina ar fi caracteristică acestor colective, ci pentru că există dorința ca toți elevii să dovedească o comportare frumoasă, demnă.în clasele a IX-a sînt și e- levi care nu respectă întotdeauna cerințele disciplinei școlare : unii mai vorbesc în ore, chiulesc de la școală sau au o ținută necorespunzătoare în afara orelor. Asemenea fapte au fost aspru condamnate. Firește, nu numai în această a- dunare, ci în cele mai multe cazuri, atunci cînd ele s-au petrecut (în discuții individuale, îh adunări fulger, la gazeta de perete și postul ute- znist de control etc.). Dar a- dunarea a cerut ca în grupele
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 mei e o comună

mică. In ziua în 
care 0 vizitam era 
mai animată ca un 
orășel. Pe stradă, 
în fața căminului 
cultural, se înșirau 

mașini și camioane. Motoci
cletele, ca niște cai tineri, își aș
teptau călărețul, care în mo
mentul acela poate tocmai cînta 
din bucium, sau juca hora, ciar- 
dașul pe scenă. E o sărbătoare 
pentru tineret. Mă uit la ei: 
cine-a terminat „spectacolul", 
se așează pe iarba verde, la 
masă, comentînd cu seriozitate 
propria evoluție pe scenă, care 
a avut loc cu cîteva clipe îna
inte.

Dar să vedem ce mai e în 
sală.

Brigăzile artistice de agitație 
și echipele de dans își măsoară 
puterile. Nobila emulație face 
să roșească fețele de emoție: o 
mulțime de rochii colorate și 
învolburate se învîrt, cișmele 
bat tinerește podeaua, strunele 
scapără sub degetele ceterași- 
lor...

Mă interesează mai ales pro
gramul brigăzilor de agitație. 
Una după alta se perindă bri
gada din Ogar, apoi cea din 
Cinta, cea din Bând. Privesc, 
ascult și, vrînd-nevrînd, um
brele trecutului vin să-mi tul
bure luminile prezentului. Ce 
schimbare de necrezut! Privesc 
și ascult vorba lipede a celor 
de pe scenă și nu pot să nu 
exclam cu uimire :

Uite, zău, flăcăul de pe scenă 
se mișcă cu siguranța unui ac
tor ! Nu se bîlbîie, nu i se îm
pleticesc picioarele; vorbește 
îngrijii și convingător; vor
bește și cîntă despre traiul, 
bucuriile și grijile lui de colec
tivist. Și ceea ce spune pe 
scenă, textul programului de 
brigadă nu-i scris de scriitorii a 
fost creat de înșiși interpreții. 
F. un lucru colosal, chiar de se 
mai întîmplă să șchioapăte o 
rimă, sau să dea pe de lături o 
propoziție. Despre ce se vor
bește cel mai mult ? Despre 
faptul că viața la sate s-a 
schimbat. Că în această trans
formare învățăturile partidului

de Sütö Andras

au zămislit noi norme etico- 
morale. Brigada de agitație a 
devenit un for spiritual al sa
tului de azi, expresia vie a co
lectivității socialiste. Dușmanul 
tuturor rămășițelor mentalității 
vechi și partizanul noului ce 
învinge. Cile nu înregistrează 
ochiul ager al acestor flăcăi și 
fete ? Lucruri mari și mici sînt 
trecute în revistă; greșeli apa
rent mărunte, inofensive, dar 
prin dezvăluirea cărora se im-

ÎNSEMNĂRI
DESPRE

UN CONCURS
DE AMATORI

pun norme morale noi.
MS tot uit și tot ascult, și 

îmi dau tot mai bine seama că 
pentru scriitor trebuie să fie o 
sarcină și sprijinirea acestor 
brigăzi. Alcătuindu-și progra
mele brigăzile s-au inspirat și 
pînă acum din creațiile literare; 
dar numai aici, privind și ob- 
servind ecoul lor în mase, îți 
dai seama cu adevărat ce pu
tere poale reprezenta o poezie, 
dacă intensitatea ei e însutită 
în „transformatoarele" unei 
mișcări de mase. Un învățător 
cu ochiul ager, care-mi cere și 
mie programe de brigadă, îmi 
spune între altele „Vă rog să 
mă credeți că literatura devine 
mare și puternică nu nu
mai prin cei ce o creează, 
ci și prin cei ce o citesc, mi- 
nuind-o ca pe-o armă". Mă 
bucur văzînd Că în programele

de brigăzi glăsuiește și versul 
Iui Mihai Beniuc, Horvăth Imre, 
Maria Banuș, făcînd să strălu
cească frumusețea vieții noi, 
colectiviste. Cînd proza se po
ticnește, poezia își ia zborul, 
bătînd puternic din aripi. Și ală
turi de intelectualii satului, ți
ntiră colectivistă își dă și ea 
părerea : „M-am gîndit să recit 
poezia..."

In fața mea stă un bătrîn cu 
părul alb. Cînd pe scenă se 
dansează, picioarele lui — pe 
ascuns, de sigur — bat hora 
pe loc. Dacă se vorbește, se 
recită, el îngînă singur, de par
că ar fi sufleur. Seamănă cu 
bunicul meu, pe care baronul 
l-a întrebat odată : „Ei, Mihai 
baci, știi să socotești ?" — 
„Știu, mă rog frumos, dar nu
mai vitele, la tîrgul mare". Dar 
și cel ce știa să scrie, să citea
scă, cu ce se alegea ? Intr-una 
din expedițiile mele în căutare 
de cărți prin casele neamurilor, 
iată ce-am găsit, cam prin 1942 : o biblie bătrînă, Ia bunicul, Ia 
ciubotar — un roman polițist; 
iar la celelalte rude o carte de 
bucate, cărți de rugăciuni, un 
zodiac în care se arăta ce se 
întîmplă de pildă cu cel ce 
vede în vis că i-a crescut o co- 
coașă-n spate, apoi chitanțe, ne
numărate chitanțe... încolo, ni
mic.

Pe cînd urmașii ? Ajunge să 
le vezi brigăzile de agitație 
pentru ca să-ți dai seama cum 
leagă prietenii trainice cu frun
tașii literaturii de astăzi, cu 
cită pricepere știu să folosească 
operele literare.

De aceea mă gîndesc că bri
găzile artistice de agitație ar 
trebui ajutate mai mult de că
tre scriitori. Genul nu e prin 
excelență literar. Elemente pu
blicistice și rime de proveni
ență locală vin să îmbogățească 
creația literară propriu zisă; 
dar chiar de șchioapătă rima, 
ticluită prin truda comună a în
vățătorilor și colectiviștilor, 
ideia e totdeauna limpede. Căci 
limpede e năzuința, limpede e 
țelul urmărit: formarea unei 
conștiințe noi, socialiste, victo
ria normelor etice ale omului 
nou, pe toate tărîmurile vieții.

Ridicarea calificării
(Urmare din pag. I)cărți tehnice noi să se anunțe acest lucru prin foi volante, stația de radioamplificare. Fișele „Schimb de experiență” editate de I.D.T. sînt studiate de un mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni. La întreprinderea poligrafică se

realizează filme privind aplicarea unor procedee și metode noi de lucru. Toate acestea sînt bune. Din păcate în restul întreprinderilor sînt foarte puțini tineri care citesc literatura tehnică de specialitate. Comitetul orășenesc U.T.M., ar trebui să generalizeze experiență din întreprin

derile enunțate mai sus. Propunem comitetului orășenesc U.T.M. să organizeze un schimb de experiență — pe oraș — privind formele și metodele folosite de organizațiile U.T.M. în mobilizarea și sprijinirea tinerilor privind ridicarea calificării profesionale.

Zbor larg fanteziei
Să începem cu muzica. Repertoriul are o compoziție etero

genă. Cîntece cunoscute și iubite de tineri ale compozitorilor 
romîni și străini, cu o largă circulație, des ascultate la radio, 
se împletesc cu o improvizație de proastă calitate și în care 
țipetele stridente ale trompetei sau clarinetului se suprapun 
unor la-la-la-uri și ba-bi-ba-uri ale solistului vocal iar toba, 
în mod „original" ucide (printr-un așa-zis ritm, susținut) 
melodia. Totuși fie ușoară sau grea, muzica este în prim 
rînd muzică. Asta presupune melodie, o armonie și frază 
muzicală care să-l emoționeze, să placă urechii și inimii tî- 
nărului care o ascultă, să-l facă un om sensibil, vesel, să 
iubească frumosul din jurul său. Am observat însă că unor 
conducători de formații de jazz li se pare insuficient de „rit
mice" anumite lucrări de o largă circulație ți încep să im
provizeze cu țipete de instrumente (în special cele de percu
ție) încît muzica numită ușoară devine greu de suportat. Cît 
privește gustul care-l dezvoltă în tînăr, este îndoielnic, de 
un nivel submediocru. Și apoi absența totală a instrumen
telor de coarde îngustează posibilitatea abordării gamei largi 
a muzicii de dans (valsul cîntat numai de suflători sună a 
fanfară) iar pe deasupra lasă loc și unei monotonii sonore 
care poate obosi și chiar plictisi pînă la urmă pe ascultători.

Cîteva cuvinte despre interpretarea vocală a unor soliști 
amatori de muzică ușoară. Tînărul cîntăreț amator, are un 
farmec al său personal. El nu are o voce studiată, dar are o 
mare sinceritate în ceea ce cîntă, o deosebită sensibilitate 
a ritmului și cuvîntului. Din păcate mulți dintre ei vor să 
semene neapărat ori cu Margareta Pîslaru ori cu Aida Moga, 
ori cu Dalida sau cu Vico Toriani. Imitația rămîne însă imi
tație și toate calitățile sale se pierd. Cred că un rol deosebit 
revine celor ce-i îndrumă. Cu competență și răbdare trebuie 
convins tînărul cîntăreț amator spre o educație muzicală 
exigentă. Să cînte cu gînd și inimă, să pună preț deosebit 
pe fraza muzicală, ca ea să fie sinceră, directă, emoțională. 
A'ș propune ca unii compozitori ai acestui gen să îndrume 
cu competența și experiența pe care o au, aceste colective 
artistice de amatori. Ar fi un sprijin reciproc. Doar cîte lu
cruri admirabile, demne de a fi cîntate nu se întîmplă în 
viața unui tînăr ! Și cîte elemente talentate nu pot fi în
drumate spre perfecționarea lor profesională în acest gen !

Și acum, despre seara cultural-distractivă, în ansamblu : 
firește, tinerii o doresc cît mai plăcută și atractivă. Dar cum 
se poate organiza (pentru că trebuie într-adevăr organizată) 
o astfel de seară care să fie străbătută de la început și pînă 
la sfîrșit de freamătul veseliei ? Iată cum mi-o imaginez eu :

Mai întîi e vorba de un program plin de surprize care să 
creeze atmosfera tinerească, vie, optimistă a acestei seri. Un 
program care tot timpul să pară a fi spontan dar în fond 
bine chibzuit și organizat : de la deschiderea festivă a serii, 
printr-un cuplet vesel, la cîntecul de dragoste, apoi de la 20 
de minute de dans, la jocuri care să antreneze pe toți par- 
ticipanții. Iată pe scenă, 2-3 perechi de buni dansatori oferă 
o lecție de dans, la care apoi sînt antrenați toți tinerii. Pe 
neașteptate, după aceasta, apare un grup de instrumentiști 
dintr-o întreprindere care timp de 10 minute prezintă un 
program de cîntece și jocuri populare romînești ilustrate 
viu de o echipă de formație de dansatori. Orchestra își con
tinuă repertoriul, tinerii dansează... Ce urmează ? Desigur 
pauză, dar o pauză la fel de așteptată ca și ora de dans. Pe 
scenă au și apărut un trio vocal, apoi un comic ; în pauza 
următoare 20 de minute de istorie „vie“ a costumului de-a 
lungul veacurilor ori a dansului (cu dansatori profesioniști 
sau amatori) atrag iarăși interesul tinerilor.

Și încă multe, foarte multe surprize ar putea fi imaginate, 
capabile să capteze atenția și interesul tinerilor și să facă o 
seară cu adevărat variată, plăcută, interesantă, instructivă.

Cîteva gînduri — desigur incomplete — lăsîndu-i pe tineri 
să dea zbor larg fanteziei, priceperii și bunului lor gust.>' iw». HERO LUPESCU;X‘“ regizor la Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.

Prezența animatorului
Ca actor aș vrea să mă opresc mai ales asupra „progra

mului artistic“ al serii amintite sau mai bine spus asupra 
anumitor puncte distractive cărora le-aș fi văzut locul în- 
tr-un asemenea program. Ar fi fost bine cred ca la reuniune 
să se fi organizat un concurs de recitări. Acest concurs l-aș 
fi văzut condus de doi-trei actori tineri, care la urmă ar fi 
recitat ei înșiși cîteva poezii atractive.

Același lucru se poate face cu soliștii vocali de muzică 
ușoară. Mă gîndesc apoi că ar fi bine ca fiecare din aceste seri să aibă drept gazdă un animator, care toată seara să 
mențină buna dispoziție, să povestească, să glumească cu ti
nerii și să-i antreneze la dans, împănînd totul cu mici mo
mente vesele pregătite din timp, dar care Să aibă caracter 
de improvizație. (Sarcina aceasta s-ar putea atribui unei 
brigăzi de agitație sau chiar unui singur actor amator, dotat 
cu calități de causer sau unui tînăr actor de estradă). Cu 
gust și fantezie, cu competență artistică animatorul poate 
face ca o asemenea seară să fie artistică, distractivă, rela
xantă, cu adevărat plăcută.

Altădată reuniunea ar putea fi deschisă de un singur tînăr 
(muncitor, poet, actor, cîntăreț etc.) care printr-o comuni
care directă cu cei din sală să povestească lucruri amuzante, 
întîmplări semnificative din meseria lui. Tot așa povestite 
degajat și liber impresii din călătorii, cu ocazia festivaluri
lor sau excursiilor etc. momente de umor bineînțeles prece
date și urmate de dans. Cît de apreciate ar fi acestea față 
de unele așa-zise jocuri distractive pe care le mai întîlnești 
la unele reuniuni (sfoara cu surprize, pescuitul sticlelor, mîn- 
catul biscuiților etc.) total lipsite de haz, de gust.

Doar cîteva propuneri care îmbogățite ar putea oferi ti
nerilor ore plăcute de destindere dar și impresii și cunoștințe noi, ca rezultat al unei seri vesele, plină de voie bună.

FLORIN PIERSIC
actor la Teatrul Național „I. L. Caragiale"

U.T.M. să se folosească mai mult metodele care au dat rezultate bune în ce privește dezvoltarea la elevi a înțelegerii că a învăța într-o școală înseamnă a respecta normele vieții școlare, a avea o comportare elev șase ceea salaDezbaterile din adunarea generală si măsurile care au fost luate în urma acestor dezbateri au relevat preocuparea pentru ridicarea nivelului la învățătură al elevilor, pentru a-i determina pe toți elevii să-și îndeplinească cu seriozitate sarcinile scolare, să aibă o conduită frumoasă, demnă atît în școală cît si în afara școlii, de a organiza pentru ei, în timpul liber, activități interesante, cuprinzătoare. Dintre a- ceste măsuri relevăm cîteva : organizarea unor adunări, la nivelul claselor, care să discute situația la învățătură a fiecă- lui elev și să stabilească concret ce are acesta de făcut pînă la sfîrșitul anului școlar; organizarea unor adunări fulger, a- tunci cînd în clase un elev vine nepregătit sau săvîrșește acte de indisciplină ; formarea

CU 
orede

corectă, demnă, a fi adevărat și în cele de curs, și după a- pe stradă, acasă, în spectacole.din

unor colective de utemiști care vor merge la locul de muncă sau la domiciliul părinților pentru a le aduce la cunoștință situația la învățătură a copiilor lor ; popularizarea metodelor bune de învățătură la gazeta de perete și la gazeta postului utemist de control; organizarea unei excursii la Bă- neasa, organizarea unei seri literare la care să fie invitați tineri scriitori pentru a le vorbi despre literatura pentru tineret, a unei reuniuni tovărășești și pregătirea unui program de brigadă pentru sfîrșitul anului școlar.
SIn cîteva clase__ __loc adunările de grupă prevăzute în planul de măsuri. S-a discutat si aici cu multă seriozitate despre situația la învățătură și despre disciplina elevilor și s-au luat măsuri concrete privind activitatea fiecărui elev. Adunările au dovedit hotărîrea și ambiția sănătoasă a elevilor ca clasa în care învață să devină fruntașă, pentru a încheia anul școlar cu cele mai bune rezultate.

au și avut

LLCREȚIA LUSTIG
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I In București s-a deschis, recent, a doua expoziție anuală de fotografii artistice Ia care parti- 
ț cipă lucrătorii științifici de la Comitetul geologic, Întreprinderea de prospecțiuni și labora- 
( toare și Institutul de geologie, geografie. Vă prezentăm două fotografii din expoziție: „Mi- I niaturi de creste" și „Răsuflarea pămîntului" de L. Badea.

i

In general, cînd intri într-o sală de dans chiar dacă nu 
auzi muzica poți să identifici dansul numai prin mișcările, 
ritmul pașilor și ținuta dansatorilor. La această seară mi-a 
fost greu să recunosc cîteva dansuri. Se vedea că mulți ti
neri nu cunosc decît un singur pas și o singură ținută pe 
care le folosesc fără schimbare pentru oricare din melodiile 
interpretate de orchestră.

In afara acestei monotonii interpretative, am observat la 
unii tineri, ca o urmare directă a necunoașterii dansului mo
dern, tendința de a improviza, de a face ceva mai ieșit din 
comun, sau poate și din dorința de a se pune în acord cu 
ritmul susținut de orchestră.

Ținuta și atitudinea corpului sînt ținta principală a trans
formărilor „inovatoare". Corpul se apleacă înainte, capul se 
bagă între umeri, genunchii se îndoaie prea mult, așa că în 
locul unei ținute pline de grație se prezintă una ce amintește 
de poziția boxerului în ring. Pașii nu se execută cu vioi
ciunea și alunecarea specifice dansului modern ci se fac cu 
o oscilație permanentă, obositoare, de sus în jos, din care 
nu se poate naște decît ridicolul. Dansul capătă astfel o for
mă statică deoarece pașii executați în modul arătat nu per
mit deplasarea, mișcarea largă, amplă, interesantă fiind în
locuită cu o frămîntare pe loc. Și pentru a completa tabloul 
se mai fac cîteva fente, cîteva mișcări, exagerate ale corpu
lui și se zvîrle dezordonat cîte un picior lateral sau în spate.

Iată cum, din necunoașterea execuției corecte se naște un 
dans strident, supărător, stìngaci.

Dansul modern își are frumusețea lui ; are un ritm vioi, 
dar în același timp presupune variații de pași mai compli
cate, mișcări mai repezi, mai largi. Interpretat corect, e o 
plăcere să privești dansatorii. (Un asemenea dans modern nu 
are însă nimic comun cu orice bîlbîială ritmică de genul 
twistului). Ceea ce caracterizează tineretul nostru e bunul 
gust pentru distracție, deci și pentru dans. Manifestările la 
care ne refeream își au izvorul numai în necunoașterea încă 
de către toți tinerii a dansului modern. Repetăm un lucru 
pe care l-am mai spus în coloanele ziarului „Scintela tinere
tului“ : ca orice lucru frumos și dansul se învață. Credem 
că, în sfîrșit, trebuie luate măsuri practice pentru crearea 
și organizarea școlilor de dans modern, a cursurilor de învă
țare a dansului pe lingă cluburi, case de cultură care să 
cuprindă un număr tot mai mare de tineri. Conducerile a- 
cestor lăcașuri de cultură ca și organizațiile U.T.M. să dea 
atenția cuvenită acestor forme care ar trebui, după părerea 
mea, să capete o largă extindere.

THEODOR VASILESCU 
maestru coregraf



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

PARIS — Tineri manifestant! în fata Consulatului spaniol 
protestează împotriva asasinării lui Julian Grimau. R. P. Romină

înrăutățirea situației
din Laos

Tratativele de Ia GenevaGENEVA 24 (Agerpres). — La ședința plenară din 24 a- prilie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare au continuat dezbaterile pe marginea problemei privind dezarmarea generală și totală. Au luat cu- vîntul reprezentanții Poloniei, Uniunii Sovietice, Angliei, S.U.A.Reprezentantul Republicii Populare Polone. M. Blusztajn, a subliniat importanta deosebită pentru cauza păcii a propunerilor sovietice privind lichidarea tuturor mijloacelor de transportare la țintă a armei nucleare, excluzînd un număr de rachete strict limitat, asupra căruia să se cadă de comun acord, pe care să le dețină S.U.A. și Uniunea Sovietică pînă la încheierea celei de-a doua etape a dezarmării. Această propunere, a subliniat delegatul polonez, poate să devină hotărîtoare în soluționarea problemei dezarmării generale si totale.Reprezentantul Uniunii Sovietice, S. K. Tarapkin, a supus unei critici aspre poziția

reprezentanților puterilor occidentale care nu-și pot imagina viata fără înarmare. Considerăm că este necesar să înfăptuim dezarmarea și acest lucru trebuie făcut cît se poate mai hotărît, pînă ce nu va fi prea țîrziu, a spus el. In prezent, din occidentale, prezentantul cere un răspuns simplu și clar la problema : sînt ele de acord să lichideze primejdia izbucnirii unui război ra- cheto-nuclear prin intermediul lichidării mijloacelor de transportare a armelor nucleare, așa cum propune Uniunea Sovietică ?Delegatul britanic, Godber, a insistat ca Uniunea Sovietică să adopte propunerea occidentală cu privire la așa-nu- mitul „control atotcuprinzător”.Delegatul englez a fost sprijinit de reprezentantul S.U.A. Ch. Stelle.Următoarea ședință a Comitetului celor 18 state va a- vea loc la 26 aprilie.

partea puterilor a subliniat re- sovietic, se

Dificultăți in crearea
FederațieiKUALA LUMPUR 24 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat statul Singapore, care urmează să intre în Federația Malayeză (un proiect de inspirație britanică pentru consolidarea pozițiilor Angliei în regiunea Asiei de sud-est) a rupt tratativele pe care le purta cu reprezentanții guvernului Malayei, ceea ce face ca realizarea federației să fie serios periclitată la numai cîte- va săptămîni de la data cînd trebuia să fie proclamată.Săptămînalul francez „Tribune des Nations” aduce unele precizări asupra motivelor care au determinat statul Singapore să adopte o asemenea atitudine. Unul din motivele principale ale întreruperii tratativelor a fost de ordin politic, Singapore îjnpo- trivindu-se tendințelor net prooccidentale ale viitoarei federații. O altă problemă nodală a fost de ordin financiar, Singapore refuzînd să transmită controlul veniturilor sale autorităților propusei federații și acceptînd doar să verse o contribuție fixă bugetului comun. Participanții la tratative din partea statului Singapore ap declarat că nu pot fi de acord să împartă resursele financiare ale acestui stat cu cele ale unor regiuni slab dezvoltate (teritoriile din nordul insulei Bomeo) care urmează să facă și ele parte din federație.

MalayezeLucrurile se complică, arată „Tribune des Nations”, prin amestecul S.U.A. care favorizează o variantă proprie a federației însă nu sub egida Malayei, ci sub cea a Filipinelor, a căror dependență de Washington este binecunoscută.

la tîrgui de la Milano
MILANO 24. — Cores

pondentul Agerpres trans
mite : Zilele acestea s-a 
deschis la Milano, Tîrgui 
internațional industrial cu 
participarea a 46 de țări, 
care expun produse ale in
dustriei grele. Republica 
Populară Romină participă 
pentru a opta oară la acest 
tîrg.

întreprinderile romînești 
de stat pentru comerțul ex
terior sînt prezente în Pa
vilionul Națiunilor, cu un 
Oficiu de informații tehni- 
co-comercial. Două între
prinderi — „Industrialex
port” și „Mașinexport” — 
expun, pe mai multe sute 
de mp, diferite produse ale 
industriei constructoare de 
mașini din R. P. Romină : 
instalația de foraj T-50 
transportabilă și diferite 
utilaje petroliere, tractoare, 
strunguri și alte mașini 
unelte, electromotoare etc.

Participarea R. P. Romî
ne Ia Tîrgui de la Milano, 
una din importantele ma
nifestări economice de acest 
gen, prilejuiește de fiecare 
dată un contact rodnic, în
deosebi cu firmele italiene.

In ultimii ani, relațiile 
comerciale ale R. P. Romî
ne cu Italia s-au dezvoltat 
continuu. La dezvoltarea 
schimburilor 
dintre cele două țări con
tribuie și participarea la 
tîrguri internaționale — 
cum ar fi actualul Tîrg de 
la Milano — care permit o 
mai bună cunoaștere a eco
nomiei țărilor respective și 
a posibilităților reciproce 
de export și import

pe scum gè• MOSCOVA. — La 24 aprilie N. S. Hrușciov i-a primit la Kremlin pe F. Kohler, ambasa" dorul S.U.A., și pe H. Treve- lyan, ambasadorul Marii Britanii, la cererea acestora.Cu acest prilej a avut loc o convorbire în problemele interzicerii experiențelor cu arma nucleară. La convorbire a luat parte și Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

comerciale

» PE SCURTInterzicerii de către guvern a marșului pentru pace și dezarmare .nucleară și împotriva represaliilor exercitate de poliție față de participanții la acest marș. La miting au luat cu- vîntul laburistul M. Macmillan, deputat al parlamentului englez, compozitorul grec Theodorakis și alții. „Nu vom admite o nouă Hiroșimă !”, „Nu — bazelor în Grecia", „Dezarmare !” — scandau participanții la miting.

VIENTIANE 24 (Agerpres). — După cum anunță agențiile de presă occidentale, situația din Laos s-a înrăutățit în urma unor noi acțiuni ale grupării de la Savannaket împotriva guvernului de coaliție națională.Agenția U.P.I. relatează că la 24 aprilie unități ale poliției lui Fumi Nosavan au ocupat clădirile guvernamentale și alte puncte strategice din Vientiane. Aceasta constituie o gravă încălcare a acordurilor de la Geneva cu privire la crearea guvernului de coaliție națională al Laosului. Agenția menționată adaugă că noi trupe ale grupării de la Savannaket au fost aduse în grabă în capitala laoțiană.Agențiile de presă transmit știri despre deplasarea de trupe ale grupării de dreapta în Valea Ulcioarelor, precum și în alte regiuni laoțiene, în vederea unor noi provocări îm-

potriva forțelor patriotice. Postul de radio Vocea Laosului a anunțat la 24 aprilie că forțe laoțiene pro-americane au fost dizlocate sau parașutate în ultimele trei zile în Valea Ulcioarelor, precum și într-o serie de regiuni învecinate ca Muong Fan, Xieng Kuang, Xieng Kok, Hua și alte provincii.Totodată Associated citează declarații ale înalte oficialități mericane potrivit tregul complex militar american din Extremul stare de trupe de nawa, flota maritimă din această regiune, au fost puse în stare de alarmă, iar ofițerilor și soldaților li s-au suspendat toate învoirile și concediile. La aeroporturi se semnalează un transport masiv de trupe suplimentare.

KondPress unor militare a- cărora „în-Asia de Sud-est și Orient se află în alarmă”. Numeroase la bazele din Oki-

In de Securitate
NEW (YORK 24 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

a continuat examinarea protestu
lui Republicii Senegal împotriva 
violării frontierelor și spațiului 
său aerian de către avioane portu
gheze. După cum s-a mai anunțat, 
avioane militare portugheze au 
bombardat și mitraliat la 8 aprilie 
teritoriul Senegalului.

In ședința din 23 aprilie a Con
siliului de Securitate au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Senegalului, Ma
rocului, Ghanei și Franței. Repre
zentantul Franței s-a ridicat în 
apărarea politicii duse de Portuga
lia în Africa. EI a încercat să con
vingă pe membrii Consiliului de 
Securitate că bombardarea și mi
tralierea centrului populat Buniak 
nu ar reprezenta decît un simplu 
„incident local" care nu pune in 
primejdie pacea și securitatea.

In general, reprezentantul Fran
ței nu a obiectat împotriva proiec
tului de rezoluție prezentat de 
Ghana și Maroc. Proiectul de rezo
luție prevede, printre altele, discu
tarea de către Consiliul de Secu
ritate a violării de către Portuga
lia a teritoriului senegalez și reco
mandă secretarului general al 
O.N.U. să urmărească cu atenție 
desfășurarea ulterioară a eveni
mentelor.

Delegatul Marocului a cerut 
Consiliului de Securitate să țină 
seama de faptul că acțiunile între
prinse de Portugalia împotriva Se
negalului nu pot fi considerate 
drept „incidente" întîmplătoare, ci, 
dimpotrivă, acte agresive ale colo
nialismului portughez.

Reprezentantul Senegalului a de-

că tui număr de 34 de violo
niști tineri din 17 țări vor par
ticipa Ia concursul internațio
nal „Regina Elisabeta’’, orga
nizat la Bruxelles între 2 și 25 
mai. Printre aceștia se află ti
neri muzicieni din U.R.S.S.,
R. P. Romină, Franța, Cuba,
S. U.A., Japonia, Argentina, 
Belgia și din alte țări.

clarat că nu obiectează împotriva 
proiectului de rezoluție prezentat 
de Maroc și Ghana. Dar, a adăugat 
el, regret că acest proiect nu este 
suficient de categoric, așa cum ar 
fi trebuit să fie față de acțiunile 
agresive ale Portugaliei.
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Solidari cu lupta tineretului lumii

împotriva colonialismului, 

pentru coexistență pașnică

Adunarea de la Casa de cultură

a tineretului din raionul Grivița Roșie
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Un aspect de la adunare.
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IN U.R.S.S.

O importantă 
realizare științifică
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

Institutul de energie atomică 
„Kurceatov" s-a obținut o plasmă 
stabilă la temperaturi Înalte cu o 
durată lungă de existentă. Tempe
ratura ei este de aproape 40 mi
lioane de grade, iar densitatea — 
de circa 10 miliarde particule pe 
centimetru cub.

Durata menținerii plasmei In in
stalație a putut ii adusă la 
sutimi de secundă. Plnă In prezent 
atit In U.R.S.S. cit și peste hotare 
drept succes maxim era conside
rată menținerea plasmei fierbinți 
dense In timpul unei perioade de 
numai clteva sutimi de miimi de 
secundă.

Pentru a se obține menținerea 
stabilă a plasmei, s-a recurs la un 
clmp magnetic cu o configurație 
geometrică complexă. Particularita
tea sistemului magnetic aplicat o 
constituie iaptul că intensitatea 
cimpului crește In toate direcțiile 
din regiunea ocupată de plasmă.

Dr. Igor Morohov, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru folosirea energiei atomice 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., apreciază noile rezul
tate doblndite de oamenii de știin
ță sovietici drept „cea mai mare 
realizare din ultimii clțiva ani In 
domeniul fizicii plasmei stabile la 
temperaturi Înalte".

Totuși, pentru a se realiza reac
ții termonucleare de mare intensi
tate va fi necesar să se ridice de 
clteva ori temperatura plasmei (la 
aproximativ 200 milioane de grade) 
și să se sporească de mii de ori 
densitatea ei. Oamenii de știință 
de la Institutul „Kurceatov" lu
crează în prezent la rezolvarea a- 
cestor probleme.

• LONDRA. — La invitația 
primarului orașului Stratford- 
on Avon (Anglia), Ia 23 aprilie 
1963, tov. George Anghelescu, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romîne la Londra, 
a participat la festivitățile pri
lejuite în acest oraș de cea 
de-a 399-a aniversare a zilei de 
naștere a marelui scriitor en
glez William Shakespeare.

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne a 
depus o coroană de flori la 
mormîntul lui Shakespeare.

JOHANNESBURG. — Un grup 
de huligani fasciști sud-africani au 
devastat expoziția consacrată îm
plinirii a 20 de ani de la răscoala 
din ghetoul Varșoviei. Expoziția a 
iost organizată de Universitatea 
Witwatersrand din Johannesburg. 
Huliganii au distrus obiectele pre
zentate la expoziție, au rupt foto
grafiile. Pe zidurile clădirii care 
adăpostea expoziția, fasciștii au 
desenat zvastici. Ca răspuns la a- 
ceastă acțiune huliganică, la 
Johannesburg a avut loc o demons
trație de protest a studenților.

• NEW YORK. — După cum relatează agenția M.E.N., „Consiliul Național al comandamentului revoluției al Siriei”, a ratificat acordul cu privire ia crearea Uniunii federale a Egiptului, Siriei și Irakului.

După cum relatează agențiile de presă, în ziua de 23 aprt lie, în Iordania au < demonstrațiile de protest împotriva regimului reacționar.Poliția si armata au reprimat o demonstrație a studenților care.a avut loc în centrul orașului Amman. Agenția U.P.I. relatează, citind surse diplomatice bine informate, că în urma focului deschis asupra demonstranților 12 studenți au fost uciși și alți 60 răniți. Numărul arestărilor operate în rîndul studenților se ridică, după cum subliniază agenția Reuter, la aproximativ 150. Un mare număr dintre aceștia sînt grav răniți. în cursul nopții, în cartierele capitalei Iordaniei s-au auzit focuri de arme.La Ramallah, oraș situat la nord de Ierusalim, studenți purtînd steaguri negre au organizat o demonstrație pe principalele străzi ale < în memoria celor uciși și _ niți în cursul ciocnirilor din zilele trecute. I împotriva regelui avut loc și la Jericho, unde poliția a deschis focul împo- 9 triva manifestanților. Unități _ militare continuă să patruleze I în principalele orașe ale țării. _ Restricții de circulație au fost I reintroduse la Hebron (în par- s tea de nord a Iordaniei) unde _ au avut loc noi ciocniri, pre- I cum și în alte localități. Uni- ■ tăți ale armatei au barat « principalele șosele dintre Ieru- | salim și localitățile Ramallah, ■ Nablus și Jenin. Orașul Nab- > lus se află complet înconjurat 9 de unități militare. ■în noaptea de 23 spre 24 a- ■ prilie, relatează agenția Reu- | ter, 11 membri ai fostului gu- B vern al lui Rifai au fost ares- B tați. Ei sînt acuzați „de a fi j instigat la demonstrații împotriva regelui Hussein”,

orașului I fi și ră- IDemonstrații I i Hussein au |
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I eri după-amiază la 
Casa de cultură a 
tineretului din ra
ionul „Grivița Ro
șie” a avut loc o 
adunare consacrată 
Zilei mondiale a ti

neretului de luptă împotriva co
lonialismului, pentru coexistență 
pașnică. Sute de tineri bucu- 
reșteni au fost prezenți la acea
stă manifestare ce a devenit tra
dițională. Împreună cu ei, au 
luat parte numeroși studenți din 
Asia, Africa și America Latină 
care învață în țara noastră. Cei 
prezenți și-au exprimat solidari
tatea lor cu tineretul și popoare, 
le care luptă pentru lichidarea 
colonialismului, pentru cucerirea 
și consolidarea independenței na
ționale, pentru apărarea păcii și 
progres social, tn sală au răsu
nat numeroase lozinci în spriji
nul luptei de eliberare a popoa
relor ce mai sînt oprimate de 
colonialiști, al luptei pentru 
eliminarea primejdiei de război, 
pentru zădărnicirea uneltirilor 
imperialiste.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Marin Sora, secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
U.T.M. Tovarășul Nicolae Popes
cu, membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., prim secretar al Comite
tului orășenesc București al 
U.T.M., a vorbit pe larg despre 
semnificația acestei zile de 
luptă împotriva colonialismu
lui și pentru coexistență paș
nică. Vorbitorul a înfățișat 
un amplu tablou al situa
ției actuale pe arena mondia
lă. Ultimii ani au fost marcați 
prin grele înfrîngeri suferite de 
colonialism, prin remarcabilele 
victorii ale mișcării de eliberare 
națională a popoarelor subjugate. 
Harta lumii a suferit importante 
modificări: zeci de noi state au 
cucerit independența, au pornit 
pe drumul dezvoltării de sine 
stătătoare. Jugului colonialist i 
s-a pus capăt în multe puncte 
ale globului. Dar nu se poate 
uita că mai trăiesc în condițiile 
oprimării colonialiste zeci de mi
lioane de oameni, popoare din 
multe țări.

Cei prezenți au ascultat cu un 
viu interes relatările privind rea-

litățile din țările tn care mai 
domnește încă colonialismul. Ci
frele și faptele privind îngrozi
toarele condiții de existență la 
care sînt condamnați milioane și 
milioane de oameni au produs o 
puternică impresie, tn secolul în 
care omul pătrunde în Cosmos, 
în țările coloniale domnește bez
na ignoranței, mizeria cea mai 
cumplită, bolile seceră nenumă
rate vieți omenești. Teroarea co
lonialistă face ravagii. Guver
nanții colonialiști încearcă să o- 
prească mersul istoriei prin fără
delegi cutremurătoare, tn Ango
la și în Guineea zisă portugheză 
se desfășoară un sîngeros război 
colonial, soldat pînă în prezent 
cu exterminarea a zeci de mii de 
africani, tn Republica Sud-Afri- 
cană domnesc sălbatice rînduieli 
rasiste, oamenii de culoare fiind 
supuși unor persecuții 
imaginat, tn Kenya, în 
de sud și de nord se 
înăbușirea mișcării de 
prin măsuri represive.
astfel de metode colonialismul 
nu se va putea salva de la pieire.

Colonialiștii folosesc toate 
mijloacele spre a submina inde
pendența proaspăt cucerită a 
noilor state. Ei încearcă să-și 
mențină dominația utilizînd în 
acest scop perfide formule de 
camuflaj. Tentativa de a lega 
statele africane de „piața comu
nă” slujește obiectivului trans
formării acestor țări în anexe 
furnizoare de materii prime ale 
puterilor colonialiste.

Vorbitorul a subliniat că în 
condițiile creșterii forței siste
mului mondial socialist, al aju
torului său permanent, mișcarea 
de eliberare națională se dezvol
tă ca o parte integrantă a pro
cesului revoluționar contempo-

greu de 
Rhodesia 
încearcă 
eliberare 
Dar prin

ran. Tineretul din țara noastră, 
ca și întregul nostru popor, edu
cat de partid în spiritul interna
ționalismului socialist, își expri
mă încăodată solidaritatea depli
nă cu tînăra generație a lumii 
care luptă împotriva colonialis
mului.

Sărbătorind ziua de 24 aprilie, 
tineretul romîn, tineretul iubitor, 
de pace din lumea întreagă se 
pronunță împotriva primejdiei de 
război, pentru victoria principii
lor coexistenței pașnice. Tinere
tul patriei noastre sprijină cu 
putere politica externă a parti
dului și guvernului întemeiată 
pe principiile coexistenței pașni
ce, ale luptei pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru lichidarea rămășițelor ce. 
lui de-al doilea război mondial, 
pentru desființarea oricărei for
me de colonialism și pentru asi
gurarea independenței naționale 
a tuturor popoarelor.

în încheiere vorbitorul a ex
primat simțămintele de solidari
tate ale 
toți acei care pretutindeni luptă 
pentru a se pune capăt definitiv 
odiosului sistem colonial și pen
tru victoria principiilor coexi
stenței pașnice.

Participanții la adunare au a- 
doptat un mesaj către Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat și Uniunea Internațională a 
Studenților prin care își reafir
mă solidaritatea cu lupta dreaptă 
dusă de popoarele și tînăra ge
nerație a lumii împotriva colo
nialismului, pentru pace și pro
gres social.

Aplauze puternice și lozinci 
repetate, scandate minute în șir, 
au reliefat gîndurile sutelor de 
tineri prezenți.

tineretului nostru cu

M. R.

Vizitele 
oaspeților francezi

• HAVANA. — După cum 
au relatat la 23 aprilie ziarele 
din Havana, guvernul Cubei a 
amnistiat un grup de cetățeni 
americani care ispășeau pe
depse în Cuba. La rîndul său 
guvernul Statelor Unite a pus 
în libertate pe cetățeanul cu- 
ban Francisco Melina del Rio, 
care a fost deținut mai mult 
de doi ani într-o închisoare 
din S.U.A., precum și pe alți 
trei revoluționari cubani: Ro- 
berto Casanova, Antonio Suei- 
ro și Jose Garda Orellana.

• WASHINGTON. — Organiza
ția Statelor Americane (O.S.A.) a 
hotărît la 23 aprilie adoptarea unei 
alte măsuri cu caracter antidemo
cratic care nu ține seama de drep
tul popoarelor la independență. 
După cum transmite coresponden
tul din Washington al agenției 
Associated Press la insistențele 
S.U.A., O.S.A. a votat o hotărîre 
prin care și-a arogat dreptul de a 
„ancheta activitățile comuniste" 
în Statele Unite sau în oricare altă 
țară din America Latină „cu sau 
fără aprobarea guvernului țării în 
cauză". „Anchetele" urmează să 
fie întreprinse de un comitet spe
cial al Organizației Statelor Ame
ricane. Potrivit agenției, reprezen
tantul Braziliei în O.S.A. a votat 
împotriva acestei hotărîri și a de
clarat că guvernul Braziliei „nu va 
accepta nici o acțiune din partea 
comitetului de anchetă". De aseme
nea, s-au abținut de la vot repre
zentanții Mexicului, Venezuelei, 
Chile, Boliviei, Haiti și Republicii 
Dominicane.• ATENA'. — In seara de 22 aprilie a avut loc la Atena un miting de protest împotriva

• STOCKHOLM. — La 23 
aprilie s-a deschis la Stock
holm Expoziția de turism a 
R. P. Romîne. La deschiderea 
expoziției au participat depu
tați, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe din 
Suedia, oameni de afaceri, zia
riști. Au fost de asemenea de 
față membri ai corpului diplo
matic la Stockholm. Panourile 
expuse și filmul „Mamaia" 
s-au bucurat de aprecierea 
celor prezenți.

• STOCKHOLM. — In declara
ția cu privire la politica externă 
a guvernului suedez citită în prima 
Cameră a Riksdagului de către 
primul ministru al Suediei, T. 
Erlander, și în cea de-a doua Ca
meră de către ministrul afacerilor 
externe al Suediei, T. Nilsson, se 
arată că guvernul suedez conside
ră necesar să promoveze pe viitor 
„o politică de neutralitate consec
ventă". In acest document se sub
liniază necesitatea coexistenței 
pașnice. Pe viitor, garanțiile 
coexistenței pașnice nu pot să se 
bazeze pe politica de forță, se ara
tă în declarație. Numai prin dez
voltarea relațiilor internaționale în 
toate domeniile vieții se pot crea 
garanții pentru o coexistență paș
nică continuă între 
poarele.

toate po-
• PEKIN. — La la Pekin a avut loc al reprezentanților blice din capitală în legătură cu vizita în China a președintelui Consiliului Executiv al R.A.U., Aii Sabri. La miting au luat cuyîntul Pîn Cijen, președintele Comitetului popular orășenesc din Pekin, și Aii Sabri.

23 aprilie, un miting vieții pu-

• BRUXELLES. — în capi
tala Belgiei s-a anunțat oficial

Reacții după desemnarea

succesorului lui Adenaueresemnarea lui Ludwig Erhard ca viitor candidat al U.C.D.—U.C.S. la funcția de cancelar al R.F.G. a Btîrnit vii comentarii atit în Germania occidentală cît și în alte țări, și în apecial în Franța. în R.F.G. (e consideră că deși Erhard nu a întrunit unanimitatea voturilor deputaților U.C.D.—U.C.S. (auvotat în favoarea lui 159 de deputați, 47 de deputați s-au pronunțat împotriva lui, iar 19 s-au abținut) alegerea sa în funcția de cancelar va fi asigurată de sprijinul partidului liberal — partenerul creștin-democraților în cadrul coaliției guvernamentale.Data alegerii noului cancelar nu a fost încă stabilită. După cum se știe, în ultima sa declarație televizată, Adenauer a lăsat să se înțeleagă că se va retrage în octombrie sau noiembrie, încurajați de faptul că Erhard a fost desemnat ca succesor al Iui Adenauer în ciuda opoziției deschise a actualului cancelar, adversarii lui politici preconizează acum ca Adenauer să-și cedeze locul mai devreme, chiar la începutul verii. Observatorii politici sîn» însă de părere că Âde- nauer nu va părăsi conducerea guvernului vest-german înainte de a obține ratificarea tratatului franco-vest-german de către Bundestag și înainte de a primi vizitele președintelui Kennedy și președintelui de Gaulle, adică înainte de luna iulie. De altfel, unul dintre motivele pentru care

Adenauer s-a opus desemnării „premature” a succesorului său a fost dorința de a nu avea, potrivit propriei sale expresii, pe „cineva care să-i privească peste umăr” în timpul întrevederilor sale cu președintele Kennedy. Situația creată prin numirea lui Erhard va fi cu atît mai dezagreabilă pentru Adenauer cu cît există mai multe probleme ale politicii externe în care Erhard este în dezacord cu Adenauer. Urmărind de fapt același obiectiv ca și Adenauer — asigurarea supremației R.F.G. în lumea occidentală — Erhard consideră că drumul cel mai scurt către acest țel presupune strîngerea relațiilor dintre R.F.G. și Anglia. Ți- nînd seama de acest fapt, ziarul britanic „TIMES” aalută schimbarea care va avea loc la Bonn : „Nu se poate resimți decît bucurie, scrie ziarul, în fața perspectivei unor relații mai strînse cu Marea Britanie care vor urma cu siguranță preluării funcției de cancelar de către Erhard”. Ziarul își exprimă însă rezerve și îndoieli în privința capacității lui Erhard de a modifica orientarea politicii vest-germane.Ziarele franceze care exprimă de obicei punctul de vedere guvernamental se întreabă, îngrijorate, dacă nu cumva simpatiile proengleze ale lui Erhard vor influența negativ relațiile dintre Franța și R.F.G. „Domnul Lud- wig Erhard, scrie ,,LE FIGARO”, nu și-a ascuns niciodată rezer-

vele față de recentul tratat de colaborare franco-germană. Nu este de conceput ca acordul de la 22 ianuarie să fie repus în discuție. Este încă foarte probabil că tratatul nu va fi aplicat în spiritul care trebuia să-i dea deplina sa semnificație”. „L’AU- RORE” merge și mai departe : „Vedem astfel Germania occidentală aliniindu-se fără echivoc de partea acelor membri ai Pieței comune care nu își pot imagina Europa fără Marea Britanie, nici structura militară a Europei fără Statele Unite. De aceea ar fi mai bine să nu ne mai înșelăm. Plecarea lui Ade- uauer va sili Franța să-și reconsidere politica”. La Paris a început chiar să se exprime deschis dorința și speranța ca mandatul lui Erhard să fie de scurtă durată.Pentru a atenua temerile manifestate la Paris și în alte părți în legătură cu succesorul lui Adenauer, agenția vest-germană D.P.A. ține să sublinieze că Erhard nu va putea duce o politică tot atît de „personală” ca cea a predecesorului său. „Desemnîn- du-1 pe Erhard, relatează D.P.A., Partidul creștin-democrat a avut grijă să prevadă ca el să fie flancat de un Consiliu consultativ care va elabora alături de el programul guvernamental” “ odată D.P.A. afirmă că „1 Erhard nu intenționează de altfel deloo să rupă continuitatea politicii lui Adenauer”.

Miercuri dimineața a sosit Ia Cluj delegația Comisiei afacerilor culturale, familiale și sociale a Adunării Naționale Franceze, care se află în vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroport, oaspeții au fost întîmpinați de Clement Rusu, președintele Sfatului popular regional cluj, i si personalități ale vieții culturale clujene. în dimineața aceleiași zile, deputa- i au fost oaspeții Universității „Babeș-Bolyai”, unde au fost salutați de acad. 1 universității și de cadre didactice de la institutele de învățămînt superior din Cluj. Parlamentarii francezi au primit ample "i asupra trecutului isto- dezvoltării Clujului în ultimii ani, despre istoricul u- niversitătii si condițiile de stu- i și de viată create tineretului care învață în acest centru (universitar.în continuare, franceză a vizitat 
I social studențesc, universității, Casa 
I.........'............ ...... -
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delegația complexul biblioteca de cultură a studenților si Grădina Botanică.La prînz, Clement Rusu, președintele Sfatului popular regional a oferit o masă în cinstea oaspeților. Conducătorul delegației, deputatul Martin Hubert, și-a exprimat admirația fată de frumoasele realizări obținute în orașul Cluj și a mulțumit pentru calda primire cu care au fost în- tîmpinați pretutindeni.
Miercuri, delegația orașului Nanterre din Franța, condusă de Raymond Barbet, primarul acestei localități, sosită în țara noastră la invitația președintelui Sfatului popular al orașului Craiova, a vizitat Institutul Agronomic „Tudor Vladimirescu“ din localitate, unde s-a interesat despre desfășurarea procesului de învățămînt, a- preciind sprijinul pe care îl acordă statul nostru pregătirii viitorilor ingineri agronomi, în aceeași zi, oaspeții au pără-

sit orașul Craiova, plecînd spre București.La plecare, membrii delegației au fost conduși pînă la hotarul regiunii de tov. Ion Predescu, președintele Sfatului popular regional, Marin Iordache, președintele Sfatului popular al orașului Craiova și de alte persoane oficiale.în legătură cu vizita sa în acest oraș, Raymond Barbet, șeful delegației, a avut o convorbire cu corespondentul Agerpres pentru regiunea Oltenia — Marin Coandă. „Am 
fost foarte emoționați — a spus oaspetele — de primirea 
ce ni s-a făcut atît la Craiova 
la uzinele „Elcctroputere“ și 
Institutul Agronomic „Tudor 
Vladimirescu“, Casa pionieri
lor, Muzeul de artă, cît și în 
satele vizitate — Goicea Mare 
și Segarcea. Pretutindeni, ofi
cialitățile cît și oamenii simpli
— muncitori și țărani, ne-au 
întîmpinat cu căldură și sim
patie. Mai mult decît ceilalți 
membri ai delegației noastre 
eu am putut să-mi dau seama 
de înnoirile care s-au petrecut 
la Craiova, întrucît am avut 
posibilitatea să vizitez orașul 
în anul 1934, cînd am fost tri
mis de Federația lucrătorilor 
feroviari din Franța să exprim 
protestul acestora împotriva 
procesului înscenat de burghe
zie și moșierime ceferiștilor 
care luptaseră la Grivița în 
1933. M-a impresionat noua în
fățișare pe care au căpătat-o 
orașul Craiova, satele din Ol
tenia, localitățile din Romînia
— rezultat al eforturilor pe 
care muncitorii și țăranii, con
duși de Partidul Muncitoresc 
Romîn, le depun pentru dez
voltarea economică și înfru
musețarea țării, pentru ridica
rea nivelului de trai și de cul
tură al populației. Delegația 
noastră și comitetul de înfră
țire dintre orașele Nanterre și 
Craiova vor face totul pentru 
strîngerea legăturilor dintre 
cele două orașe, pentru a ne 
cunoaște reciproc mai bine, 
pentru a contribui mai mult 
la apărarea și consolidarea 
păcii în lume“.

(Agerpres)REDACȚIA |1 ADMINISTRAȚIA« București, Piața „Scinteli”, Tel, 17.60.10, Tiparul« Combinatul Poligrafic „Casa Setatei!,1*


