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IUBIȚI CARTEA!
UTEMIȘTII ȘI TI
NERII din întrea
ga țară au primit 
cu deosebită bu
curie Hotărîrea 
Biroului C. C. al 
U.T.M. cu privire 
la organizarea 
concursului per
manent pentru 
citirea literaturii

„Iubiți cartea". Acest 
da un puternic avînt 

i în organizațiile U.T.M., 
îndeplinirea cu succes a

PoporuB nostru sprijină cu hotărire 
documentele Conferinței de la Varșovia

Un important instrument al menjinerii păcii între popoare
Ratificarea acordurilor de la Paris a 

deschis calea refacerii militarismului ger. 
man agresiv care urmează a fi înzestrat cu 
toate tipurile de arme moderne Inclusiv 
cea atomică, chimică șl bacteriologică. 
După cum a subliniat președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare 
Romine, tovarășul Gh. Gheorghlu-Dej, în 
declarația făcută la 12 mai în cadrul Con
ferinței de la Varșovia a statelor europene 
gentru asigurarea păcii șl securității în 

uropa, refacerea militarismului german 
care a invadat Romînla în două rînduri în 
decursul unei singure generații, constituie 
o nouă amenințare pentru poporul romîn, 
tinzînd spre restaurarea regimului bufghe- 
zo-moșieresc, sub egida imperialismului 
străin.

in aceste condiții, încheierea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre cele 8 țări participante la Con
ferința de la Varșovia, tratat bazat pe noile 
relații dintre statele lagărului păcii șl de
mocrației — constituie o nouă etapă în 
lupta pentru apărarea muncii pașnice a 
popoarelor libere, în rîndul cărora se află 
șl poporul romîn. Apărarea comună împo
triva agresiunii, crearea unul comanda
ment unic șl totodată Intensificarea rela
țiilor economice șl culturale între țările la
gărului

a

Prof. univ. Andrei Popovici cute în vremea din urmă dovedesc de ase
menea că există reale condiții pentru re. 
ducerea generală a armamentelor, pentru 
interzicerea armei atomice și a celorlalte 
arme de exterminare în masă, pentru lichi
darea bazelor militare existente p» teri
torii străine, măsuri propuse recent de 
Uniunea Sovietică. Realizarea acestor țeluri 
va garanta independența reală a tuturor 
popoarelor și coexistența pașnică a celor 
două sisteme sociale. Posibilitatea rezol
vării divergențelor internaționale pe calea 
tratativelor a fost pe deplin demonstrată 
atît prin semnarea la Viena a Tratatului 
de stat prin care Austria devine indepen
dentă și neutră cît și de lucrările desfă
șurate în spiritul colaborării internațio 
nale ale conferinței de la Bandung a ță
rilor Asiei și Africii.

Ca om de știință, matematician șl fizi. 
clan, sprijin întru totul Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală în
cheiat la Varșovia, care constituie o pa
văză a cercetării științifice pașnice șl a 
aplicării practice a rezultatelor el prezente 
și viitoare.

Știința nu se poate dezvolta deeît pe 
baza colaborării internaționale a oameni
lor de știință șl a dezvoltări) comorilor 
culturale create de întreaga omenire, de 
toate popoarele lumii

popoarele — forțe care sînt astăzi mult 
mai puternice de cît forțele războiului.

Poporul romîn, vrea să trăiască în pace 
cu popoarele vecine și cu toate popoarele 
lumii.

Alături de poporul romîn sînt 900 mi
lioane de oameni care uniți prin aceleași 
năzuințe de pace și de făurire a unei vieți 
noi, sînt hotărîți ca tn caz de primejdie să 
se ajute unii pe alții cu toate puterile lor. 
Alianța care s-a pecetluit la Varșovia este 
alianța Independenței și suveranității po
poarelor libere frățești, chezășie în munca 
și lupta lor pentru construirea unei vieți 
noi, luminoase.

Tratatul de la Varșovia constituie 
instrument defensiv în concordanță
Carta Organizației Națiunilor Unite șl 
este deschis tuturor statelor 
de structura lor

In consecință, 
constituie încă 
nizarea unul
securitate colectivă.

0 inovație prețioasă
înainte, la atelierul electric din combi

natul ,,Gh.' Gheorghiu-Dej“-Hunedcara, 
sîrma rezultată din demontarea motoarelor 
electrice era trimisă ia retopit, deși o 
mare parte din ea putea fi folosită. Pre
ocupat de problema recondiționării aces
tui produs, colectivul compus din tovară
șii Smitt Wilhelm și Zăvoianu Maxim, 
ajutați de maistrul Besiga Vasile, a stu
diat și confecționat o mașină de izolat. 
Cu ajutorul ei se poate reizola cu fire de 
bumbac sîrma de bobinaj cu diametrul de 
2 pină la 4 m.m. Prin punerea în func
țiune a acestei mașini, în ultimile două 
luni, a fost reizolată o cantitate de peste 
360 kg. sîrmă de bobinaj, din care se pot 
executa circa 50 de bobine pentru electro- 
magneții diferitelor macarale.

Corespondent 
VREJ EFTIMIU

Succesele tîmplarilor
SIBIU (de' la corespondentul nostru). — 

La unitatea nr 3 a întreprinderii „Repu
blica" din Sibiu se confecționează mobilă 
de bucătărie și mese de fag. In luna apri
lie, colectivul unității a produs peste plan 
63 garnituri de mobilă-bucătărie și 140 
mese. Indicii de calitate au fost depășiți 
ou 3 la sută. Totodată s-a realizat și o 
economie la materiale în valoare de peste 
8.500 lei.

în fiecare lună unitatea nr. 3 se numără 
printre unitățile fruntașe pe întreprin
dere. Succesele 
colectivului de 
muncii. Pentru 
său la sporirea 
nărui Scutuianu Francisc, timplar meca
nic, a propus mai multe dispozitive. Cu 
ajutorul unora dintre dispozitivele pro
puse de el se reduce timpul de ascuțire al, 
pînzelor de fierăstraie circulare. De ase
menea tîmplarul Lichtnecher Matei a 
adaptat la mașina la care lucrează un dis
pozitiv care îl ajută să reteze cite 8—10 
piese deodată, sporind astfel productivi 
tatea muncii cu 60 la sută

încă din primele zile ale acestei luni, 
antrenați în întrecerea socialistă, mulți 
tineri de la primele faze de prelucrare 
a lemnului pentru mobilă și pînă la am
balare, își depășesc zilnic norma. Printre 
ei sînt Sand Gheorghe, Luță Gheorghe de 
la secția încleiat și finisat care au obți
nut depășiri de normă între 140—150 la 
sută.

muncitoare, ale literaturii noastre clasice, 
ale scriitorilor noștri contemporani, opere 
ale marilor scriitori ruși și sovietici, ale 
celor mai buni scriitori din țările de de
mocrație populară și din toată lumea, ca 
și o seamă de lucrări de popularizare a 
științei și culturii.

Este de aceea o datorie de onoare a or
ganelor și organizațiilor U.T.M. de a lua 
parte cu tot entuziasmul în acțiunea de 
popularizare și la atragerea tinerilor în 
cadrul concursului „Iubiți cartea".

In acest scop, vor trebui organizate adu
nări generale deschise ale organizațiilor 
U.T.M. în care să se prelucreze Hotărîrea 
Biroului C.C. al U.T.M. Concursul trebuie 
de asemenea să fie popularizat prin or
ganizarea de expoziții și vitrine cu cărți, 
confecționarea de panouri cuprinzînd co- 
perțile cărților din bibliografia obligato
rie și la alegere, prin afișarea listelor ace
stor cărți, prin evidențierea utemiștilor 
și tinerilor care s-au înscris și au început 
să citească cărțile recomandate, iar mai 
tîrziu a acelora care au obținut insigna 
de „Prieten al cărții".

In vederea sprijinirii bunei desfășurări 
a concursului este necesar să se organi
zeze citirea de recenzii și discuții în co
lectiv a cărților, întîlniri cu scriitorii, afi
șarea de articole și recenzii la gazetele de 
perete, antrenînd la aceste acțiuni, alături 
de bibliotecari, pe membrii cercurilor de 
„prieteni ai cărții” pentru care va fi o 
cinste aceea de a cuceri toți și printre 
primii, insignele.

O mare atenție va trebui dată sprijinirii 
participării la concurs a tinerilor cu un 
nivel cultural mai puțin ridicat, prin an
trenarea acestora în cadrul cercurilor de 
citit, spre a le dezvolta gustul și obiș
nuința de a citi în mod organizat.

Comitetele regionale, raionale și orășe
nești, precum și comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. vor trebui să se ocupe cu 
grijă de crearea comisiilor de concurs re
gionale, raionale și orășenești ca și a co
misiilor din întreprinderi, instituții, sate, 
școli și facultăți, asigurînd cuprinderea în 
aceste comisii a unor oameni bine pregă
tiți și cu un nivel cultural corespunzător. 
Pentru buna desfășurare a concursului 
trebuie asigurată de la început o cola
borare activă cu sindicatele, cu secțiile 
culturale și de învățămînt ale sfaturilor 
populare, cu filialele Uniunii scriitorilor.

Comitetele regionale, raionale și orășe
nești trebuie să se preocupe de bunul 
mers al concursului analizînd periodic 
participarea utemiștilor și tinerilor la 
concurs, organizînd ținerea unei bune evi
dențe a participanților, urmărind dacă 
aceștia se pregătesc în timpul prevăzut.

O condiție esențială pentru reușita 
concursului este preocuparea activiștilor 
utemiști de îndrumarea muncii organiza
țiilor U.T.M., dînd ei înșiși un bun 
exemplu personal, citind cărțile recoman
date și obținînd insignele.

Sarcina principală a organelor și 
nizațiilor U.T.M. este aceea de a da 
nizării concursului un caracter de 
și permanent, nu de campanie, de 
viață unei munci pline de conținut, 
îneît fiecare tînăr să înțeleagă că esenția
lul este nu parcurgerea în grabă a cît mai 
multe cărți și broșuri, ci însușirea pro
fundă a bogăției lor de idei. Va fi o mare 
cinste aceea ca pe piepturile tuturor mem
brilor fiecărei organizații de bază U.T.M. 
și al tinerilor din locul respectiv de muncă 
să strălucească insigna de „Prieten al 
cărții". Să pornim la muncă sub lozinca: 
Nici un tînăr în afara concursului „Iubiți 
cartea"!

de către tineret 
concurs care va 
muncii cu cartea 
va contribui la 1 
sarcinilor trasate de‘către Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. cu pri
vire la activitatea Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Cartea are un mare rol în munca de 
educare comunistă a tinerei generații. Ea 
îi dă posibilitate tînărului să se împărtă
șească din tezaurul culturii omenești adu
nat de veacuri despre care marele Lenin 
a spus că trebuie să fie neapărat însușit 
de acei care vor să devină comuniști, care 
vor să construiască o lume nouă.

Rolul educativ al cărții progresiste 
capătă o forță deosebită astăzi, cînd re
gimul democrat-popular a înfăptuit uriașe 
realizări în acest domeniu .punînd cartea 
în slujba și la îndemîna poporului. Dato
rită politicii partidului și guvernului nos
tru, tirajul cărților tipărite în anii puterii 
populare depășește de 5-6 ori pe cel din 
timpul regimului burghezo-moșieresc, 
existînd biblioteci aproape în fiecare 
întreprindere, instituție, cooperativă, școa
lă, în fiecare club și colț roșu, în 
fiecare din cele peste 12.000 de că
mine culturale. Editurile noastre ti
păresc cărți în tiraje de zeci și sute 
de mii de exemplare; se răspîndesc 
în toată țara neprețuitele opere ale 
clasicilor marxism-leninismului și ale 
marilor scriitori din țara noastră și din 
lumea întreagă. Acum apar nenumărate 
cărți politice și ideologice, broșuri menite 
să popularizeze cunoștințele de cultura 
generală, lucrări științifice și de răspîndire 
a experienței fruntașilor în producție 
din Uniunea Sovietică, din țara noastră 
și din țările de democrație populară, 
mereu noi și noi opere de valoare, dintre 
cele mai variate și la prețuri care le fac 
accesibile maselor largi populare. A de
venit o tradiție frumoasă pentru mulți oa
meni ai muncii, vîrstnici și tineri aceea de 
a pune de-o parte la fiecare salariu bani 
pentru „cumpărătura cea mai de preț" — 
cartea și de a-și lua volume și broșuri cu 
care-și formează treptat biblioteci perso
nale ce le sînt de un mare ajutor.

Iată de ce concursul va aduce un mare 
aport la mobilizarea tinerilor pentru obți- 1 
nerea de rezultate cît mai însemnate în 
producție, la învățătură, va dezvolta mai 
mult la tineri atitudinea socialistă față de 
muncă și avutul obștesc, spiritul de frăție 
cu tinerii aparținînd minorităților națio
nale în lupta pentru construirea socialis
mului în țara noastră și apărarea păcii.

In același timp concursul va ajuta or
ganizațiilor U.T.M. care nu folosesc încă 
pe deplin marile posibilități de care 
dispun — bibliotecile cu sute de mii de 
volume — să lichideze această lipsă, 
lupt’nd pentru a răspîndi larg cartea prin
tre tineri, spre a dezvolta dragostea pen
tru citit și pentru a-i îndruma să-și pe
treacă timpul liber cu mai mult folos.

Luînd un puternic caracter de masă, 
concursul permanent „Iubiți cartea" va 
face ca tinerii participant să cunoască 
și să prețuiască operele dascălilor clasei
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Tinerii de la uzinele „23 August" din Capitală s.au întrunit Ieri în cadrul 
unul miting închinat pregătirilor în vederea celui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului șt Studenților de la Varșovia șl a zilei de 23 August.

In fotograf'e : un aspect din timpul mitingului. In medalion — prezidiul.
(citiți în pagina 3-a darea de seamă asupra mitingului),

rire
democrat, înseamnă o nouă întă- 

forțelor păcii, sprijinite de toate

un 
cu

socială.
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Nu putem sta nepăsători 
față de uneltirile agresiva

Un scut sigur al păcii

V.'a J Spoială 
directorul muzeului regional- Oradea

Nico’ce Lcb'ș

ei au la bază preocuparea 
a spori productivitatea 
a-și da din plin aportul 
productivității muncii, tî-

Sînt 
dese cu 
la tot ceea ce se întîmplă în 
lume. Remilitarizarea Germa
niei occidentale este un fapt 
deosebit de primejdios față 
de care popoarele lumii Iau o 
atitudine fermă.

Poporul nostru 
cu credință cauza 
șl întăririi păcii,
struim o viață nouă șl dorim 
să ded căm șl pe viitor forțele 
noastre muncii creatoare.

Iată de pildă, 
care muncesc eu.
lăsat urme adinei. Mui e co-

un om care mă gîn- 
serloasă luare aminte

străjuiește 
menținerii 

Noi con-

muzeul la
Războiul a

lecții au fost devastate. Dar 
rănile au fost lecuite. Au fost 
deschise secții noi și numărul 
colecțiilor s-a înmulțit. Nu
mai colecțiile de științe natu
rale și-au mărit inventarul cu 
00.000 de bucăți, iar biblio
teca cu 14.000 de volume.

Nci vrem să muncim șl pe 
viitor în liniște pentru a ap*ă- 
ra roadele de pînă acum ale 
eforturilor noastre. Tratatul 
de la Varșovia ne întărește în
crederea în forțele noastre. 
Alături de cei 900 de milioa
ne c’e oameni care trătesc în 
țările lagărului democratic 
sîntem de neînvins.

Pentru securitate colectivă în Europa

O nouă grădină
Nu de mult, locatarii de pe strada Sf. 

Teodor din orașul Iași, sub conducerea 
tovarășului Ilie Nedelcu, președintele co
mitetului de stradă, au pornit plini de 
avînt să amenajeze o grădină pe un loc 
lăsat multă vreme în paragină. In această 
grădină au fost puse bănci și a fost fă
cută instalația de lumină electrică. în 
această acțiune obștească s-au evidențiat 
tovarășii Lăzescu Ruxandra, Gheorghiu 
Veronica și alții.

De curînd, grădina a fost dată în folo
sință oamenilor muncii de pe această 
stradă.

Corespondent 
ELIȘCA DAN

I

Miluță Gheorghiu
Artist emerit al R.P.R. — Teatrul Național din Iași

Cred că nu există un om cinstit care să nu fi simțit de
plină satisfacție aflînd de încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între statele participante la 
Conferința de la Varșovia. Uniți cu sute de milioane de oa
meni interesați să trăiască liniștiți, noi ne asigurăm inde
pendența și suveranitatea națională, ne garantăm viața noas
tră liberă, pașnică.

Ca om de artă nu pot deeît să-ml exprim întreaga apro 
bare pentru acest acord. Teatrul, arta, au nevoie de liniște. 
Pacea este aerul pe care arta respirindu-1 pășește înainte cu 
pași gigantici în slujba ferlc'riț omenirii.

Tratatul încheiat la Varșovia nu amenință pe nimeni, nu 
este îndreptat împotriva nimănui. El este un tratat de apărare. 
Dar cînd pe cer se ridică norii negri al războiului, cînd 
unui criminal perfid — militarismul german — 1 se pune din 
nou cuțitul în mină, noi nu putem sta cu mîlnile încrucișate, 

forțele, 
pașnice

șî de aceea ne unim cu prietenii noștri, ne strîngem 
In cazul în care vor fl tulburate preocupările noastre 
vom ști să zdrobim pe atentatori.

Așa cum noi dorim pace pentru munca, arta 
așa dorește șl harnicul silvicultor francez șl iscusitul ceasor
nicar elvețian și priceputul metalurgist german șl simțitorul 
cîntăreț Italian — toate popoarele europene.

In acest scop sprijinind organizarea unul sistem general 
de securitate colectivă în Europa, Tratatul de la Varșovia 
cheamă toate popoarele statelor europene ca împreună cu noi 
să apărăm pacea, liniștea, viața.

noastră,

Din cărți îngălbenite șl din cărți ce mal păstrează aromele 
aspre ale tușului, încerc să prind experiențe milenare. Sint 
mîhnit de cite ori adevărul vieții mă obligă să povestesc în 
versurile mele ororile războiului pe care l-am trăit. Și «int 
mîhnit că nu cunosc, că omenirea nu cunoaște, deeît puțina 
piese din Eschyl. Biblioteca din Alexandria, în urma unor 
războaie, și-a risipit comorile în flăcări.

In zilele noastre trăiesc personalități occidentale care 
doresc să reînvie șl să amplifice toate ororile trecutului. S-au 
semnat pacte — Parisul a fost doar marter — care reînar- 
mează bestiile fasciste: oștiri înarmate cu cele mal primej
dioase arme amenință pacea lumii.

Dar pacea a căpătat cea mai unită și mai puternică gardă 
de care se vor zdrobi dușmanii liniștii șl al progresului. Tra
tatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat la 
Varșovia întărește considerabil siguranța popoarelor șl încre
derea lor în viitor.

Pentru ca trecutul război mond'al să fie ultimul înregis
trat în memoria omenirii, pentru ca în viitor energia noastră, 
a celor ce scriem, să fie închinată cîntăril exclusive a vieții 
pașnice, noi tinerii sprijinim cu entuziasm acest tratat.

Tratatul de la Varșovia este adine uman prin conținutul 
său neagresiv, prin inițiativa sinceră adresată tuturor state
lor de a adera la el, prin grija pe care o vădește față de 
soarta milioanelor de oameni.

Hotărîrile de la Varșovia 
slujesc cauzei păcii

Rizi B@pu
membru al întovărășirii agricole „Drumul belșugului" 

din comuna lșalnița, raionul Craiova
Am urmărit cu multă aten

ție ziarele pentru a afla mer
sul lucrărilor Conferinței de la 
Varșovia a statelor europene ' 
pentru asigurarea păci șl 
securității în Europa. Din de
clarațiile șefilor delegațiilor 
celor opt state europene în 
frunte cu U.R.S.S. ca șl din 
cuvîntarea reprezentantului 
R. P. Chineze a reieșit clar 
dorința hotărîtă a popoarelor 
de a lupta pentru a împie
dica dezlănțuirea unui nou 
război. Tratatul de la Varșo
via corespunde intereselor tu
turor popoarelor și slujește 
cauzei păcii.

Sînt tlnăr și muncesc în în
tovărășirea agricolă legumi
colă creată anul trecut în co
muna noastră. Ajutați de par
tid, noi am pornit pe un drum 
nou șl sin tem hotărîți să mer
gem pe acest drum pînă la 
capăt pentru a face viața noa
stră cît mai frumoasă. Noi nu 
dorim război, vrem să muncim 
în pace. Dar dacă domnii im
perialiști ațîțători la un nou 
război vor îndrăzni să tulbure 
liniștea vieții noastre pașnice, 
atunci vom ști mai mult ca 
oricînd să ne apărăm patria.

Lupta pentru întreținerea culturilor se desfășoară cu
Peste 2000 hectare 

plivite
O prășită făcută la timp folosește cît o ploaie bună

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). — Deoarece 
culturile gospodăriei colective 
din comuna Galicea Mare, ra
ionul Băilești, au fost însă- 
mințate la timp,-ele au răsă
rit și s-au dezvoltat bine. Co
lectiviștii au început acum 
lucrările de îngrijire. Fiind 
bine organizați pe brigăzi și 
echipe, muncind cu multă în
flăcărare, colectiviștii tineri și 
vîrstnici au reușit să execute 
prima prașilă la cel® 10 hec
tare cu floarea-soarelul șl 2 
hectare ceapă. O grijă deo
sebită o au colectiviștii și pen
tru culturile de toamnă. înda
tă ce In lan au apărut buru
ieni ei au început plivitul. 
Pînă acum cîtva timp au fost 
plivite 31 hectare grîu de 
toamnă.

Șl membrii altor gospodării 
colective din raionul Băilești 
au Început prășitul. De pildă 
colectiviștii din Amzuleștl au 
prășit plnă acum cîtăva vreme 
4 hectare cu floarea-soarelul și 
2 hectare cu sfeclă de zahăr, 
cel din Băilești, 8 hectare cu 
sfeclă de zahăr, iar cei din Nă
dejdea, 6 hectare cu floarea- 
soarelul.

Urmind exemplul colectiviș. 
tllor, țăranii muncitori cu gos. 
podării individuale din satele 
și comunele raionului au în
ceput și ei plivitul buruienilor 
din grîu. Pînă în prezent, în 
tot raionul a.u fost plivite peste 
2.000 hectare grîu. In fruntea 
muncilor de întreținere a cul
turilor de toamnă sînt țăranii 
muncitori din comuna Giubega 
care au plivit 530 hectare, cei 
din comuna Bistreț, 320 hec
tare șl cei din comuna Urzi
cuța, 120 hectare.

îl

Fruntași pe regiune
i

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru).

In întrecerea S.M.T.-urilor 
din Regiunea Autonomă Ma
ghiară, pe primul loc se află 
S.M.T. Sfîntu Gheorghe, care, 
organlzînd schimbul II pentru 
majoritatea tractoarelor, a ra
portat încă de la 4 mai îndepli. 
nirea planului campaniei de 
primăvară, iar pînă la 10 mal 
a depășit planul cu 16,4 la sută. 
Pe locul doi se află S.M.T. Tg. 
Mureș, care pînă la 10 mai și-a 
îndeplinit planul campaniei de 
primăvară cu 113 la sută. Și-au 
mai îndeplinit planurile în 
proporție de 101—104 la sută 
S.M.T.-urile din Reghin, 
Miercurea Nlrajulul și Tg.
S.M.T.-urile

O experiență folositoare
CLUJ — (de la corespondentul nostru). 
Experiența de anul trecut a arătat că 

țăranii muncitori cu gospodării Individua
le și colectiviștii din raionul Turda care 
au dat importanță lucrărilor de întreți
nere a culturilor au reușit să obțină re
colte bogate. Colectiviștii din comuna Că
lărași, de exemplu, executînd la timp anul 
trecut prașilele și răritul sfeclei de zahăr, 
au obținut 27.760 kg. sfeclă la hectar.

Terminînd insămînțările, muncitorii din 
gospodăriile de stat, colectiviștii și țăranii 
muncitori cu gospodării individuale au 
trecut la prășitul sfeclei de zahăr, plivitul 
griului, orzului și ovăzului. Zilele trecute, 
de pildă, colectiviștii din comuna Luncani 
au plivit cele 200 hectare de grîu ale gos
podăriei precum și alte zeci de hectare 
de orz și ovăz. Colectiviștii din Călărași 
au prășit 5 hectare sfeclă de zahăr, 
plivit 23 hectare grîu și au terminat 
crărlle de întreținere a vițel de vie.

au 
lu-

In lupta pentru obți
nerea unor recolte bo
gate un loc de frunte îl 
au lucrările de întreți
nere a culturilor. Co
lectiviștii din Sîntana, 
regiunea Arad, se stră
duiesc să asigure plan
telor cultivate condiții 
cît mal bune de creștere 
șl dezvoltare. Acum, în 
gospodărie, muncile de 
întreținere a culturilor 
sînt în toi. Brigada a 
Ill-a de cîmp, în pri
mele două zile de lucru 
a prășit 18 hectare în- 
sămînțate cu 
soarelui.

In fotografie: 
tivistele din
prășesc floarea soarelui.

floarea

colec- 
Sîntana

Tineretul participă 
la combaterea dăunătorilor

Țăranii muncitori din comunele Țepu 
și Munteni, raionul Tecuci, sprijină cu 
multă însuflețire acțiunile întreprinse de 
organele silvice pentru protecția păduri
lor. Iată un exemplu: aproape 600 hec
tare din cele 900 hectare pădure din 
raza comunei Țepu au fost infestate de 
omida verde a stejarului; dacă nu se luau 
măsuri urgente de combatere, acum, 
primăvară, ar fi fost 
căciuni pădurii. Sub 
rllor și tehnicienilor 
vlcă
și în timpul liber elevii școlilor elemen
tare din aceste comune au dus întreaga 
acțiune de combatere a acestui dăunător. 
Astfel, focarul a fost distrus la vreme, 
fără a produce stricăciuni pădurii.

Bîrlad, țăranii

în 
provocate mari stri- 
îndrumarea ingine
rie la regionala sil- 
muncltorl, tineretul

Secuiesc.
Un factor 

contribuit la obținerea acestor 
succese îl constituie întrecerea 
socialistă pentru titlul de bri
gadă fruntașă și pentru titlul 
de cel mai bun tractorist. La 
S.M.T.-Sf. Gheorghe, în frun
tea întrecerii s-a situat brigada 
a IX-a, condusă de Oskar Ceh, 
care și-a realizat planul cam
paniei de primăvară cu 127 la 
sută. Titlul de 
tractorist a fost 
Kovacs Ștefan, 
brigadă.

Dintre brigăzi 
pe regiune îl deține brigada 
a Vl-a de Ia S.M.T.-Tg. Mu
reș, condusă de utemistul Ber- 
cheșan Dumitru, care și-a în
deplinit planul campaniei de 
primăvară. în proporție de 163 
la sută ; titlul de cel mai bun 
tractorist i-a revenit lui Anca 
Ioan din aceeași brigadă, care 
a avut o depășire a planului 
de 205 la sută — cea mai 
mare pe regiune. Această bri
gadă a obținut titlul de bri
gadă fruntașă pe regiune și 
datorită faptului că în tot 
timpul campaniei a executat 
lucrări de bună calitate și și-a 
întreținut tractoarele în cela 
mai bune condiții.

de seamă care a

cel mai bun 
obținut de 

din aceeași

primul loc



Konstantin Fedin
Una dintre cele mai reacționare teorii 

ale dușmanilor realismului socialist sus
ține că opere valabile, care să înfrunte 
anii, opere care să redea cu pregnanță 
specificul unei anumite epoci nu pot fi 
create decît dacă scriitorul se bucură de 
o largă perspectivă in timp față de eve
nimentele oglindite, dacă el le poate privi 
de departe, mulți ani după ce s-au pe
trecut. Numai astfel, susțin adepții aces
tei teorii, scriitorul va putea crea o operă 
mare. Ce urmărește o astfel de pseudo- 
teorie e evident: să-i transforme pe crea
tori din părtași la evenimente, în niște 
simpli observatori, să-j îndepărteze de 
viață. Literatura sovietică a dat o lovi
tură de moarte acestei reacționare teorii 
despre necesitatea perspectivei în timp. 
Poate că trăsătura cea mai de preț a ope
relor începutului dezvoltării literaturii so
vietice este tocmai nemaiîntîlnitul pate
tism, marea putere de convingere pe care 
o dă acestor opere faptul că în ele sînt 
descrise evenimente care s-au petrecut 
chiar în anii în care au fost scrise ; ba 
mai mult, că în unele dintre ele procesul 
de lămurire al eroilor se petrece paralel, 
se împletește chiar cu procesul de lămu
rire al autorului. Tocmai din aceasta iz
vorăște acel profund spirit uman al a- 
cestor cărți emoționante.

Citind romanul „Orașe și ani" de Kon
stantin Fedin, care face parte din această 
categorie de opere, participi cu interes nu 
numai la procesul destrămării sufletești a 
eroului, Andrei Starțov, care nu poate în
țelege Revoluția și eșuiază total; urmă
rești în același timp și șovăielile autoru
lui, pornite din marea lui simpatie fa'ă 
de Starțov (de care îl leagă atîtea amă
nunte autobiografice); condamnarea ho- 
tărîtă a lui Starțov din finalul romanu
lui te bucură ca o victorie a lui Fcdin 
asupra a ceea ce îi lega de eroul său și 
implicit ca o definitivă ințelegere a rea
lismului socialist.

Romanul are o compoziție originală: în 
afară de pasajele de narațiune propriu 
zisă, sint prezente intervenții ale autoru
lui, care la persoana întîia — erou liric 
■— discută cu eroii săi, îi laudă, îi mustră, 
le dă sfaturi. Atunci cînd Andrei a făcut 
primul pas spre trădare răsună în carte 
glasul grav al autorului: „Prea tîrziu, 
Andrei! Nu trebuia să asculți prostii 
de-astea, nu trebuia să mai stai la dis
cuție, nu trebuia să pierzi nici o clipă..." 

Ironic, autorul comentează starea de lu
cruri din Germania primului război mon
dial în adevărate pagini de pamflet. Con
strucția „frămîntată" a romanului (car
tea începe cu „Capitolul anului în care 
se sfîrșește romanul" și conține între al
tele și un „Capitol al digresiunilor"), cu 
dese salturi în timp, înapoi și înainte, a- 
jută la redarea frământărilor celor doi 
eroi principali ai romanului: Andrei Star
țov, eroul epic, și Konstantin Fedin, eroul 
liric.

împrejurările care-l duc pe Starțov la 
pieire sînt de un mare dramatism. In ro
man, după cum spune chiar Fedin, se gă
sesc foarte puține flori, care plac atît de 
mult fetelor. Calea lui Andrei nu-i de 
loc presărată cu flori. Intelectualul rus 
Starțov este prins de primul război mon
dial în Germania, stat dușman Rusiei. 
Sensibilitatea lui bolnăvicioasă este jig
nită atît de persecuțiile pe care le suferă, 
cit mai ales de priveliștile războiului, de 
crimele lui. încearcă să fugă în țară, dar 
este prins de nobilul degenerat von und 
zur Miihlen Schonau căruia trebuie să-i

rămînă recunoscător pentru că acesta, in
telectual ratat, căutind „să se justifice 
față de propria lui conștiință cu cite o 
generozitate care nu-l costă nimic" — îl 
eliberează. In dragostea pentru exaltata 
Marie Urbach, Andrei nu găsește puterea 
de a judeca lucid even'mentele. Se pierde 
în fața lor, e buimăcit, se lasă complect 
distrus sufletește de evenimentele prin 
care frece, nu e în stare — cum spune 
Fedin într-un articol despre acest roman 
al său — „să-și subordoneze viața per
sonală grelelor dar, în același timp, mă
rețelor sarcini ale vremii sale". Apare 
firească, pe linia aceasta a progresivei lui 
destrămări, crima pe care o face cînd, 
întors în Rusia, trădează Revoluția, dîn- 
du-i putința prizonierului contrarevo'u- 
ționar Miihlen Schonau să fugă în Ger
mania. Aproape înrbunit de evenimentele 
prin care trecuse in captivitate, lui Star
țov, care nu înțelege nimic din ce se pe
trece în jurul lui, i se pare că „nimeni 
n-are nevoie de el pe lumea asta" și in 
cumplita lui dezorientare făptuiește o a- 
doua trădare, dcoseb't de gravă, își tră
dează dragostea. Iar atunci cînd Marie 
Urbach pe care o iubește intens vine fără 
veste din Germania pentru a-l înt'.lni 
și-l găsește cu o altă femeie, drama cea 
mai puternică nu este a ei, ci tot a lui 
Andrei Starțov, care ajunge la un pas de 
nebunie. Așa se termină drumul lui.

Cit despre Marie, ființă contradictorie, 
dar cu multa laturi luminoase în carac
ter, autorul ne sugerează vag că ca ar 
avea posibilitatea de a-și găsi un drum, 
alăturîndu-se unei cauze drepte. De alt
fel lucrul acesta pare în roman destul 
de justificat : Marie a fost animatoarea 
alcătuirii unui soviet de soldați în ora
șul ei natal, ea a sfidat cu o rară îndrăz
neală autoritățile polițienești ale orașu
lui, a respins dragostea lui Miihlen Șeho- 
nau.

Totuși, fără îndoială nu Mărie este re
prezentanta „celeilalte tabere" în roman. 
Există aci im număr de eroi — Kurt 
Wann, Golosov, Lependin — prin care 
Fedin înfățișează forțele revoluționare.

Fedin realizează în zugrăvirea bolșevi
cului Golosov, cu entuziasmul lui tine
resc, pasaje emoționante, pline de ade
văr. Lependin, țăranul care și-a pierdut 
picioarele în război, dar care, neabătut, 
luptă cu dîrzenie pentru un trai mai 
omenesc și sfîrșește spînzurat de albi — 
este 
tuși 
prea 
tate 
nist
această lipsă. Omul în 
mai mare eveniment 
realizat contradictoriu, 
nar, dar mai mult din
mat de simțăminte. E de înțeles și e just 
că el l-a ucis pe trădătorul Starțov, ceea 
ce insă îl îndepărtează de un adevărat 
comunist este o anumită răceală neuma
nă cu care acționează. „Eu sînt 
prins să privesc obiectiv lucrurile 
să acționez în conformitate cu 
cluziile logice la 
După cum spune 
tic Brainina, Kurt 
cu oamenii de tipul
îi numește : „bobine Ruhmkorff". 
îndoială, Kurt nu reușește să fie „un erou 
al timpului nostru". Totuși, prin convin
gerile lui avansate, prin fermitatea lui

și el o figură plină de realism: To- 
atît Golosov cit și Lependin afirmă 
puțin; scopurile luptei lor sînt ară- 
confuz, Kurt Wann, prietenul cornu
al lui Starțov nu suplinește nici el 

viața căruia „cel 
a fost ura" este 

Kurt e revoluțio- 
logică, decît ani-

morală, superioritatea lui nu numai asu
pra unui dușman fățiș ca Miihlen Schd- 
nau ci și asupra unui individ slab ca Star
țov este covîrșitoare. Miihlen Schonau 
este nu numai adversarul lui personal ; 
eț este un vrăjmaș înrăit al Revoluției și 
pentru aceasta Kurt îl urăște înzecit. Ul
tim descendent al unei familii de nobili, 
Oberleutnant von und zur Miihlen Scho- 
nau, încearcă să salveze numele famiVei 
sale, creîndu-și faima de iubitor de artă : 
el proiectează o mare expoziție de opere 
ale unor pictori necunoscuți care să re
leve nu însă talentul acestora ci pricepe
rea descoperitorului de comori artistice 
Schonau. Ajuns prizonier în Rusia, „iu
bitorul de artă" nu pregetă să se pună în 
fruntea unor acțiuni contrarevoluționare 
și făptuiește acte de o rară cruzime asu
pra populației locale. Perfidia lui se dez
văluie cu multă forță de sugestie în sce
na în care, invocînd o vagă recunoștință 
pe care i-ar datora-o Andrei, încearcă să-l 
convingă pe acesta să-i înlesnească fuga 
în Germania. El folosește mijloace mul
tiple. Plînge chiar: — „Iartă-mă. Abia 
mă țin să nu izbucnesc în plîns. Nu mă 
pot uita la dumneata fără să-mi vină la
crimi în ochi". Atunci însă cînd își dă 
seama cit de slab este Starțov, începe în 

acesta, ba 
suflet no- 
mîrșav pe 
pentru el;

de
și 

con- 
care am ajuns",
și criticul sovie- 

seamănă prea mult 
celor pe care Andrei 

Fără

sinea lui să-și bată joc de 
chiar îi spune cu ironie : „Ce 
bit aiSchonau se răzbună 
Starțov care și-a riscat viața 
Schor.au sfîșie tablourile lu- Kurt Wann 
din expoziția lui, cînd află că acesta-i co
munist ; Schonau este o prefigurare mă
iastră, de o stringentă actualitate a fas
ciștilor care au făptuit atîtea fărădelegi 
în cel de al doilea război mondial, al celor 
care în Germania occidentală instruiesc 
astăzi noi armate ucigașe.

Faptul că ia venirea la putere a lui Hit
ler traducerea germană a romanului lui 
Fedin a fost arsă în piețe dovedește din 
plin reușita atacului scriitorului împotriva 
reprezentanților fascismului.

De altfel imperialismul german nu este 
zugrăvit în roman numai prin figura lui 
Miihlen Schonau. Nenumărate chipuri de 
războinici, de trădători ai clasei munci
toare populează acele pagini ale romanu
lui care descriu Germania primului război 
mondial. Sînț scene de un patetism rar 
întîlnit, pagini de pamflet despre Germa
nia războinică așa cum au mai scris poate 
numai Heine sau Ehrenburg, pagini de o 
forță demascatoare, aproape uimi oare 
pentru un scriitor aflat atunci abia ia 
începuturile sale literare. Din prezenta
rea, într-un adevărat poem în proză, a 
unui bilei german din 1914 — cu călușei 
șt capete de celebri asasini executați, ofe
riți drept țintă tinerilor ochitori infier- 
bîntați, cu fete gata să se dăruie la cel 
mai mie gest, cu aparate de măsurat for
ța — respiră „răsuflarea cumplită a unei 
forțe uriașe". înțelesul bîlciului e simbo
lic, după cum simbolică este scena cînd 
Marie și Andrei sînt împiedicați să treacă 
strada la prima lor întîlnire de dragoste, 
de războiul personificat într-un ciudat 
convoi de prizonieri orbi.

Romanul lui Fcdin este zguduitoarea 
mărturisire, scrisă în focul evenimentelor, 
cu răsuflarea întreruptă, cu fraze între
tăiate, a unei generații de intelectuali ruși 
care numai cu mari jertfe au reușit să 
găsească drumul adevărat. Dar nu nunta' 
atit. „Orașe șt ani" este un puternic pro
test, o pătimașă demascare a imperialis
mului șt un îndemn la luptă împotriva 
acelora care nu mai trebuie lăsați să dez
lănțuie războiul.

FLORIN MUGUR

Intîlnire între tineri din industrie
Nu de mult, Comitetul orășenesc U.T.M. 

Piatra Neamț a luat inițiativa de a or
ganiza o consfătuire pentru îmbunătăți
rea activității tineretului din comerț, la 
care a invitat utemiști și tineri din fabri
cile I.M S. Ceahlău, „8 Martie", fabrica 
de tîmplărie „Piatra Neamț", Organizația 
economică ,,23 August", cooperativa meș
teșugărească și O.C.L. „Produse indus- 
triale“-Piatra Neamț.

în referatul său, tovarășul E. Lazăr — 
sec-etarul organizației de bază U.T.M. de 
la O.C.L. „Produse industriale", a scos în 
evidență felul cum muncește tineretul din 
cadrul acestei organizații comerciale pen
tru buna deservire a consumatorilor. Cei 
peste 140 tineri din cadrul O.C.L. se pre
ocupă de asigurarea aprovizionării oame
nilor munci} cu produse de bună calitate, 
în acest scop ei dau o atenție deosebită 
recepționării mărfurilor. Tînăra Ana Bu- 
tucaru, șefă de brigadă ia magazinul 106 
Stejaru, mobilizează întreg colectivul bri
găzii în studiul temeinic al cerințelor de 
consum ale cetățenilor. La fel cu ei mun
cesc și tovarășii de la magazinul tinere
tului din Piatra Neamț și brigada de ti
neret de la magazinul nr. 2, unde tineri 
ca Nechita Mihai, Macovei Elena, Pușcașu 
Maria și alții se ocupă îndeaproape de a- 
provizionarea unității lor.

în cadrul consfătuirii 
pre aprecierea pe care 
toriî produselor diverselor întreprinderi și 
despre dorințele lor cu privire la aprovi
zionarea orașului. S-a arătat astfel că fa
brica de tîmplărie „Piatra Neamț" ar tre
bui să mărească numărul sortimentelor de 
bunuri de larg consum din deșeuri, pro- 
ducînd mai multe minere, ferăstraie, cir- 
lige de rufe etc., că tinerii de la organi
zația economică „23 August" 
tinichigerie — nu dau o atenție 
calității produselor lor etc.

La discuții au luat cuvântul 
tineri care au arătat în spirit 
lipsurile care s-au manifestat în direcția 
îmbunătățirii calității produselor și și-au 
luat angajamentul de a intensifica con
trolul calității pe fiecare fază de operație. 
Tov. Pînzaru, Chelaru, Dori Schvartz de 
la fabrica „8 Martie" și-au exprimat ho- 
tărîrea de a munci mai bine și de a da 
produse de bună calitate. în același timp 
ei au propus organizarea de vizite reci
proce între lucrătorii din comerț și mun
citorii din fabrici, pentru ca primii să 
cunoască procesul de fabricație, iar cel-

s-a discutat des- 
o dau consuma-

— secția 
deosebi *ă

numeroși 
autocritic

și comerț
lalți să cunoască nemijlocit cerințele con
sumatorilor.

în consfătuire s-a arătat că la baza 
succeselor obținute de O C L. „Produse 
industriale" a stat folosirea metodei 
schimburilor de experiență, care au con
stituit o modalitate de răspîndire a me
todelor de muncă avansate. Mulți tineri 
din cadrul O.C.L. „Produse Industriale" 
aplică acum în munca lor metodele so
vietice Ivan Corovchin și Parhomenco.

Luînd cuvîntul, directorul O.C.L. „Pro
duse industriale"-Piatra Neam'ț, a propus 
tinerilor muncitori din industrie să men
țină o legătură organizată cu lucrătorii din 
comerț, pentru a cunoaște sugestiile și 
cerințele oamenilor muncii. în încheiere, 
el s-a angajat să sprijine inițiativele tine
rilor care au ca scop asigurarea unei bune 
deserviri a oamenilor muncii.

La sfîrșitul consfătuirii, comitetul oră
șenesc U.T.M. a prezentat adunării pro
iectul său de măsuri pentru îmbunătăți
rea muncii tineretului din întreprinderi 
și organizații comerciale.

Corespondent
LA LA MARMUR

î Se scrie hrisov nou la Vadu Pașii
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Dacă am căuta prin vechi și prăfuite 
hrisoave și letopisețe am afla in ce 
chip așezarea de pe valea Buzăului și-a 
primit numirea de Vadu Pașii. Pro
babil că vreun pașă turcesc, în trecere 
spre țara Moldovei, și-a făcut tabăra 
pe malurile apei Buzăului in acest loc. 
In scriptele sfatului popular din Vadu 
Pașii nu se găsesc nici mărturiile vre- 
milor, tot atit de crunte ce au urmat 
apoi din veac in veac pînă aproape de 
zilele noastre. Boierul Negulescu nu era 
pașă turcesc, dar era boier, ceea ce 
înseamnă că era cel puțin tot atit de 
hain. El era stăpîn peste sute de po
goane ca și peste mii de țărani necă
jiți. își împărțea stăpînirea pe margi
nile necuprinse ale moșiei cu boiernași 
mai mititei : Conu Rădulescu, Gicu 
Stănescu și alții. De aceea in Vadu 
Pașii viața era deosebit de grea. Ță
ranii trudeau din greu pe pămintul 
stăpînului, în cocioabele lor sălășluiau 
mizeria și foamea, iar bolile stîrpeau 
copii, aduceau lacrimi și desnădejde.

Astfel de mărturii nu-s la sfat, dar 
ele sînt întipărite ca arsura unui fier 
roșu in sufletele oamenilor. Ele se 
transmit din tată în fiu.

Pămintul boierilor, al foștilor stăpîni, 
îl muncesc acum țăranii muncitori din 
Vadu Pașii. Viața nouă a schimbat 
mult fața satului dar belșugul a intrat 
în casele oamenilor abia după ce, luind 
pilda megieșilor lor și văzînd cum se 
lucrează pămintul la gospodăria horti. 
colă de stat, și-au unit laolaltă pămîn-

turile întemeind gospodăria agricolă 
colectivă „Steagul Roșu".

Gheorghe Irimia, președintele colec
tivei este un om spătos, nu prea înalt, 
mindru și gata totdeauna de a vorbi cu 
plăcere despre gospodărie.

— Să pornim de aci de la club și bi
bliotecă, căci vezi — chibzuiește el — 
tot de aci pornește știința ce face mai 
rodnice ogoarele noastre.

Era spre sfîrșitul unei după-amiezi și 
in club era un freamăt deosebit. Co
lectiviștii întorși de la lucrul lor răs
foiau ziarele și revistele, citeau cărți 
despre agrotehnică, jucau șah. Mi-a ră
mas în minte o imagine: un tinăr co
lectivist aplecat peste o carte citea ab
sorbit, absent parcă la tot ce era în ju
rul său. Am privit peste umărul său. 
Era .J’iinca” de A. Tolstoi. Intr-un colț 
un grup de moșnegi pufăiau mulțumiți 
din lulele ascultînd la radio emisiunea 
pentru sate.

— Tot aici, continuă președintele pă- 
rînd că nu vede ineîntarea vizitatoru
lui, se țin și cursurile cercului agro
tehnic.

Am pornit mai departe și am vizitat 
gospodăria. Așezare temeinică de oa
meni harnici, gospodari. Luind cuvîntul 
și povața bună din cărți ei au înfiin
țat noi ramuri de producție. La Vadu 
Pașii se cresc — după metode înaintate 
— păsări, porci, oi și vite. De curînd 
s-au ridicat alte două grajduri moderne 
pentru vitele colectivei al căror număr 
este în creștere.

Țăranii muncitori din comună au dus 
prisosul recoltei de astă-vară la coope
rativă, și-au cumpărat prin comerțul de 
întimpinare tot ceea ce le trebuia: 
haine, încălțăminte, mobilă nouă și 
frumoasă, aparate de radio, vase și lu
cruri gospodărești. In orele de dimi
neață, copiii lor îmbrăcați frumos, să
nătoși și rumeni merg veseli spre 
școală.

In Vadu Pașii s-a schimbat mult în
fățișarea caselor. Cele vechi, cocioabe 
de lut acoperite cu 
trecutului lasă locui 
nou construite.

De la cooperativă, 
cumpărat cărămizi, lemn de construcție, 
țigle și tot ceea ce le trebuie pentru 
a-și dura case noi. Iată, Gheorghe Iri
mia, Constantin Ștefan, Ion Ștefan, tî- 
nărul Gheorghe Ștefan și alții au acum 
case noi, luminoase

S-a schimbat mult Vadu Pașii. S-au 
schimbat și oamenii, odată cu înfățișa
rea satului, odată cu prefacerile ce au 
adus lumină și belșug in casele lor. Iar 
dacă, moșnegii satului cearcă uneori 
să caute înțelesul 
satul lor zîmbesc 
zadarnică și-și zic 
rea nepoților lor:

— Aici va fi pentru totdeauna un vad 
al bucuriei și fericirii. •

După o corespondență 
de 

V.DRAGOMIR

stuf, mărturii ale 
caselor arătoase,

colectiviștii și-au

numelui ce-l poarta 
după strădania lor 
mulțumiți de ferici-
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Ședința plenară
a Consiliului metodi6o-știin|ific 

pentru învăfămîntul superior
La Ministerul învățămîntului a avut loc 

în zilele de 16 și 17 maj ședința plenară 
a Consiliului metodico-științific pentru în- 
vățămîntul superior, la care au luat parte 
academicieni, rectori, prorectori, decani și 
profesori.

în cadrul ședinței, prezidată de tov. N. 
Dinulescu, prim locțiitor al ministrului 
învățămîntului, au fost luate în discuție 
mai multe referate și proiecte 
țiuni întocmite de Direcția 
tnvățămîntului Superior.

în încheiere s-a dat citire proiectului 
de plan de activitate al Consiliului meto
dico-științific pentru învățămîntul su
perior pe perioada următoare.

Concluziile ședinței plenare a Consi
liului metodico-științific au fost prezen
tate de tov. C. Ionescu Bujor, director 
general al Direcției generale a învățămin- 
tului Superior din Ministerul învățămîn
tului. (Agerpres)

de instruc- 
Generâlă a

-O'

Brigada artistică de agitație de la I.M.D. 
Brăila ce deține în prezent titlul de bri
gadă fruntașă pe regiune, desfășoară o 
bogată activitate. Popularizând fruntași 
in producție și satirizînd lipsurile ce se 
mai manifestă în munca colectivului uzi
nei, brigada ajută In mod efectiv la buna 
desfășurare a muncii in uzină. Astfel bri
gada a ajutat ca multe lipsuri să fie în
lăturate. De exemplu strungarul Wais- 
man a fost criticat de către brigada arti
stică de agitație pentru faptul că dădea 
rebuturi. Acum el se străduiește să ob
țină succese în muncă, dind produse de 
bună calitate. Tot astfel a fost criticată 
și conducerea administrativă a fabricii 
care nu se interesa de buna gospodărire a 
întreprinderii. Deindată întreaga între
prindere a luat altă înfățișare: s-au să
pat gropi și s-au plantat puieți pentru a 
se creea în incinta întreprinderii un 
țiu verde, unde muncitorii1 să poată 
clipe plăcute de recreere.

Muncitorii întreprinderii sprijină 
vitatea echipei, alimentind-o zilnic 
cutia de sugestii cu exemple pozitiva 
negative de la locurile lor de muncă.

Corespondent 
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In acțiunea patriotică 
de strîngere 

a fierului vechi
* t

scurtă ședință, instructoarea 
de pionieri, Lauran Ana,
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Studenții Institutului agronomic din Timișoara — alături de studenții din În
treaga țară — așteaptă cu nerăbdare sărbătoarea examenelor. Peniru a se prezenta 
cu izmeinice cunoștințe, în această perioadă studenții recapitulează cu perseverență 
materia însușită în timpul semestrelor, fac demonstrații practice care-1 ajută să 
adîncească problemele studiate.

Iată, în fotografie, un grup de studenți ai anului II de la Institutul agronomie 
din Timișoara, care ascultă* cu atenție explicațiile studentului Colibașu Iullu, fruntaș 
la învățătură, cu privire la componența și funcționarea pieselor principale ale trac
torului K.D. 35.

* *

0 VERIFICARE TEMEINICĂ
A PREGĂTIRII STUDENȚEȘTI

Pe marginea desfășurării 
cofocviihr Ia Institutul 

Forestier din Orașul Stalin

de verificare a no-

într-o 
perioară 
voi'bii elevilor și școlarilor ae la Școala 
medie mixtă din Negrești, raionul Oaș, 
regiunea Baia Mare, despre datoria pa
triotică de a strînge fierul vechi. Aceștia 
au înțeles atunci că flerul vechi adunat 
șl trimis Uzinelor noastre, înseamnă unel
te noi și mai multe, necesare industriei 
și agriculturii. De aceea ei au pornit de 
îndată această importantă acțiune. împăr- 
țiți pe echipe, pionierii și școlarii din Ne
grești au împmzit comuna și în numai 
trei săptămîni au reușit să stringă 2.200 
kg. fler vechi. Un exemplu au fost elevii 
clasei a Vil-a, care au adunat 750 kg. fier 
vechi. De asemenea pionierii Naghi Vaier, 
Big Ion, Lișca Irina, Perșa Terezia ca și 
instructoarele de detașament Balași Maria 
Roca Magdalena și Bertici Loti au fost în 
fruntea întrecerii inițiate cu acest prilej.

Corespondent 
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Utemiștii din organizația de bază U.T.M. 
de la Școala de 7 ani din comuna Itești, 
raionul Bacău, au primit cu entuziasm 
propunerea făcută intr-o adunare gene
rală U.T.M. de către utemis.ul Luca Va
sile de a colecta 2.000 kg. fier vechi.

N-a trecut mult timp de la această 
propunere și ea a și fost tradusă in viață

Pentru a obține realizări cit mai im
portante s-a făcut de către comitetul or-, 
ganizației de bază U.T.M. un plan de ac
țiune după care s-au 
tre elevii școlii.

S-a reușit astfel, că într-un timp destul 
de scurt, ei au strins 
vechi depășindu-se cu mult propunerea 
inițială, in această acțiune s-au eviden 
țiat utemiștii Grigoraș Maria și Duca 
Vasile din clasa Vil-a și pionierii Urican 
Emil, Racoviță Silvia, Capră Ion și alții

Corespondent 
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inițiat întreceri in-

peste 3.500 kg. fier
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Direcția Centrală a Difuzării și; 
Expedierii Presei face cunoscut ele-1 
viior din școlile elementare și' 
medii, studenților din institutele 1 
de invătămînt superior, că pot să-și | 
asigure primirea în continuare a 
ziarelor și revistelor pe perioada g 
vacantei de vară, abonîndu-se la 
oficiile poștale, factorii poștali și g 
la difuzorii voluntari din școli și | 

: facultăți.
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Colocviile — ca po
sibilitate de verifi
care preliminară, a 
gradului de însușire 
a materiei de către 
sludenți, de pătrun
dere a problemelor 
practice legate de 
disciplinele respective,
tițelor și a conspectelor, — au marcat pen 
tru Institutul nostru, în sesiunea ce s-a 
desfășurat, o creștere calitativă mult su
perioară semestrelor anterioare.

La asigurarea acestei calități au contri
buit pe deoparte cadrele didactice, atit 
în etapa de pregătirea sesiunii cit și în 
desfășurarea propriuzisă, iar pe de altă 
parte majoritatea studenților care au 
muncit cu mai multă rîvnă, au depus 
mai mult interes.

Catedrele au fixat un plan concret de 
consultații pe care i-au afișat din vreme.

în plus a mai fost alcătuit un plan su
plimentar de Consultații pentru studenții 
rămași în urmă, pentru studenții veniți 
din producție și pentru pregătirea studen
ților străini. Cei care s-au prezentat cu 
deficiențe în pregătire la sesiunea prece
dentă și care nu s-au îndreptat in cursul 
semestrului, au fost invitați individual la 
consultații, căutindu-se să li se arate prac
tic care este procedeul cel mai eficient de 
Însușire a problemelor pe care nu le s.tă- 
pînesc deajuns.

La disciplinele la care s-au făcut lu
crări practice,' laboratoarele au stat des
chise în fiecare seară pină tîrziu, punin- 
du-se la dispoziția studenților materialul 
didactic necesar pentru a fi revăzut, iar 
tovarășii asistenți și-au organizat în așa 
fei munca incit să Le permanent pre- 
zenți in laborator pentru a da explica
țiile necesare.

Pentru a înlătura posibilitatea ca me
morarea pieselor să se facă mecanic, nu
mai pe bază de reprezentări, s-au folo
sit metode diferite de expunere a mate
rialelor, metode ce au dat rezultate fru
moasa. în cadrul laboratorului de „Ento
mologie forestieră și protecția pădurilor" 
spre exemplu s-au grupat Insectele vătă
mătoare care urmau să se studieze, pe 
familii, apoi după esențele pe care aces 
tea le atacă, după sistemele de galerii 
caracteristice ; in laboratorul de „Meca
nizarea lucrărilor silvice" s-au grupat 
sele motorului de tractor pe sisteme : 
temui de distribuție, de ungere, de 
mentare etc.

în felul acesta studenții au reținut 
studiate nu numai in mod izolat ci și în 
înlănțuirea lor logică, ceea ce a ușurat 
deopotrivă atît memorarea cit și înțele
gerea.

La alte discipline ca de exemplu la 
„Botanică" pe lingă studiul materialului 
existent în laborator s-au făcut în pe
rioada de pregătire a colocviilor și ieșiri 
pe teren căutîndu-se a se recolta și de
termina o serie de plante caracteristice 
chiar în arboretele sau pe solurile unde 
ele se dezvoltă. Localizarea aceasta în 
spațiu a fixat mai bine memorarea plan
telor respective și caracteristicile lor de 
determinare.

Un sprijin substanțial l-au adus în pre
gătirea studenților, cadrele didactice, res 
ponsabilii de ani și de grupe studențești. 
Ei s-au interesat de felul cum se pregă
tesc studenții, au stat de vorbă cu cei ră
mași în urmă cu întocmirea proiectelor 
didactice, sau cu studiul individual, i-au 
vizitat la cămine și au căutat să rezolve 
greutățile semnalate. De asemenea au se 
zisat decanatele asupra felu'ui cum e fo
losit timpul de studiu individual, propu- 
nînd totodată măsuri acolo unde situația 
o cerea (de exemplu la proiectul de sil
vicultură al anului III s-a propus prelun
girea termenului de executare fiindcă stu
denții nu se mai pregăteau la alte materii).

S-au remarcat în mod deosebit în acea
stă muncă de îndrumare tov. asistent Pa- 
rascan Darie, conf. Cuptor Gh., asistent 
Chirculescu Al., lector Creițaru I și alții-

Pentru a pune la dispoziția studenților 
un material bibliografic cît mai bogat 
Biblioteca centrală a Institutului a pro
curat în ultimele 2 luni 40 titluri noi in 
600 exemplare cuprinzînd manuale și tra
tate cerute de studenți.

Numărul cititorilor atît la Biblioteca 
centrală cît și la cea a Cabinetului de 
marxism-leninism, a crescut și el simți
tor.

Tot pentru buna desfășurare a exame 
nelor și colocviilor, comitetul U.T.M. și 
comitetul sindical sub îndrumarea organi
zației de bază P.M.R, au instruit în șe
dințe operative conducerile grupelor în 
vederea intensificării studiului individual, 
în vederea organizării ajutorului la învă
țătură în cadrul grupelor, pentru crearea 
unei opinii sănătoase, de masă.

pie- 
sis- 
all-

cele

Munca de pregătire 
a fost întărită mult 
prin exemplul perso
nal dat de cadrele 
U.T.M.

Totodată organiza
ția U.T.M, a cadre

lor didactice, a trasat sarcină asistenți or 
care au in grupe studenți străini, să in
siste mai mult asupra pregătirii șj ajuto
rării lor.

îndeplinirea măsurilor luate a avut ca 
urmare prezentarea tuturor studenților la 
colocvii și desfășurarea acestora din urmă 
la un nivel ridicat.

S-au prezentat la nivelul unor colec
tive închegate, dind răspunsuri bune, stu
denții grupelor 1139 la „Botanică", 1125 
la „Entomologie forestieră", 1120 la „Bi- 
topatologia forestieră", 1111 la „Mecani
zarea lucrărilor silvice", 2117 la „Științe 
silvice", 2104 la „Tehnologia și proiectarea 
exploatărilor forestiere".

Studenți ca Dobrinoiu Nicolae, Kuan- 
Li-Ciao, Mițișor Victoria, Diaconescu Lon- 
gm, Pețan Ion, Iliese Vasile, Popescu 
Victor, Frank Walter, An-Sin-Zin, Nako 
Ismini, Scheanu Gheorghe sint numai c:ți. 
va dintre cei care au făcut cinste grupe
lor cărora aparțin prin răspunsurile si
gure ce le-au dat, prin caietele de notițe 
complecte șj îngrijit prezentate. Ei sint 
printre cei care în cursul semestrului au. 
avut o frecvență foarte bună, au folosit 
din plin orele de consultații, au studiat 
în mare parte materialul bibliografic in
dicat, ceea ce i-a ajutat să pătrundă cu 
maj multă maturitate problemele.

Sînt demne de remarcat de asemenea 
rezultatele frumoase obținute de cadrele 
U.T.M. și cele sindicale care au constituit 
în felul acesta un puternic exemplu pen
tru masa de studenți.

Nu același lucru se poate spune însă des
pre felul cum s-au prezentat studenții 
Lazăr Nicolae, Pintea Domniră, Sblrlea 
Nicolae de la Facultatea de Silvicultură, 
Ciobotaru Gheorghe, Munieanu Sergiu, 
de la Facultatea de Exploatare și Indus
trializare sau Ometa Emil, Ilincă Ion de 
la Facultatea de Economia forestieră, care 
deși au primit ajutorul cadrelor didac
tice și al colegilor de grupă, nu au dublat 
acest ajutor cu efortul personal, necesar 
obținerii unui rezultat bun.

Faptul că au dat răspunsuri slabe nu 
este intmplăior ci se leagă de frec
vența neregulată din cursul semestrului, 
de notițele și caietele de lucrări practica 
necomplecte, de refuzul lor de a partici
pa la consultații.

Mai mult decît atît ; au existat și ten
tative de fraudă care îi acoperă de ru
șine pe cei ce le-au încercat și au atras 
dezaprobarea tuturor colegilor. în această 
situație nedemnă s-au complăcut studenții 
Lazăr Nicolae și Pintea Dcmnica, ambii 
din anul III Silvicultură.

Trebuie arătat de asemenea că au fost 
două cazuri izolate de grupe, care nu au 
înțeles caracterul nou, serios, al colocvii
lor și s-au prezentat insuficient pregătite, 
subestimînd astfel însemnătatea colocvii
lor. Este vorba de grupa 2109 la colocviul 
de „Mecanizarea exploatărilor forestiere" 
și grupa 1113 la „Mecanizarea lucrărilor 
sjlv ce ‘ Numărul mare de căzuți (respec
tiv 61 la sută și 20 la sută) a fost un aver, 
tismenț și pentru alte grune care ar fi 
privit problema in acest, fel.

Prin specificul Institutului, 
anului III și IV au susținut 
colocviilor, proiectele didactice 
în cursul semestrului II.

Procentul extrem de mic aj proiectelor 
respinse, precum și valoarea celor admisă, 
arată o creștere calitativă față de anii 
preced en ți.

Au întocmit proiecte foarte bune și de 
concepție studenții Zaharia Dumitru, An
ton Traian. Marcu Gh., Bădiceanu Io
nela, Bădicu Nicolae, Constantinescu 
R„ Ștefănescu Fulga.

Realizările obținute în creșterea valorii 
tehn'ce a proiectelor sint evidente după 
cum evident este și nivelul general ridi
cat de desfășurare al colocviilor.

în concluzie se poate spune că în se
siunea actuală s-a lichidat cu caracterul 
de „formalitate obligatorie", cum greșit 
mai erau privite de unii studenți coloc
viile, ajungîndu-se ca ele să constituie o 
verificare temeinică a pregătirii și a în
țelegerii diferitelor probleme.

Calitatea colocviilor ne dă siguranța că 
sesiunea de examene ce va începe in cu
rînd poate și trebuie să înregistreze re
zultate frumoase Incununînd în felul aces
ta munca de un an întreg atît a studen
ților cît și a cadrelor didactice.

VASILE CHIRU 
asistent la Institutul 

Forestier din Orașul Stalln

studenții 
în cadrul 
întocmite

Schor.au


Să îmbunătățim activitatea 
organizațiilor U.T.M. din industrie

Pe marginea conferinței 
orășenești U.T.M.— Timișoara

Timișoara este un 
oraș cu o industrie 
dezvoltată, cu o rețea 
largă de organizații 
comerciale, cu nu
meroase școli și insti
tute de învă'țămînt superior. E firesc că 
în lucrările sale, conferința orășenească 
a Uniunii Tineretului Muncitor a dezbă
tut atît munca tinerilor din industrie și 
comerț, cit și a celor din școli și facul
tăți. O atenție deosebită a acordat con
ferința muncii organizațiilor U.T.M. din 
industrie, care, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au obținut succese în
semnate în rpunca lor.

După cum a arătat darea de seamă a 
comitetului orășenesc, în întrecerea so- 

ialistă au fost antrenați în ultima pe
rioadă peste 9000 tineri din industrie și 
transport. La „Industria Linei", de pildă, 
din 500 tineri, 435 au fost antrenați în 
întrecere. In multe întreprinderi organi
zațiile U.T.M. au constituit brigăzi de 
producție, brigăzi de calitate, de econo
mii, care desfășoară o activitate plină de 
roade. Astfel, la fabrica Elsctro-Banat, 
brigada de tineret condusă de Bogdan Sil
viu își realizează planul lunar în propor
ție de 200 la sută. Acolo unde organizațiile 
de bază au acordat atenție acestei pro
bleme, s-a dezvoltat în rîndul tineretului 
mișcarea inovatorilor și raționalizatorilor, 
numeroși tineri contribuind cu spiritul 
lor creator la perfecționarea tehnicii 
producției. Merită să fie remarcată, de 
pildă, inovația comună a utemiștilor Bu- 
naff Walter, Gaspar,. Veronica și Miiller 
Ștefan de la Electro-Banai, care au con
struit un dispozitiv de vopsire a carcase
lor „Far-zis”, aducînd întreprinderii o 
economig de 106.880 lei.

Darea de seamă a menționat, de aseme
nea, activitatea celor 55 posturi utemiste 
de control, dintre care multe au desfășu
rat o activitate bogată. Astfel la Fabrica 
de chibrituri, .postul utemist de control 
e contribuit mult la îmbunătățirea cali
tății produselor. Numeroși tineri (peste 
2.300) aplică metodele de muncă sovietice 
și ale fruntașilor din țara noastră. Fap
tul că 16 întreprinderi din Timișoara și-au 
îndeplinit înainte de termen planul cin
cinal, este și un rezultat al muncii har
nice a tineretului.

Dar pe lingă acestea, conferința a scos 
la iveală multe lipsuri în activitatea or
ganizațiilor U.T.M. din industrie. După 
cum au arătat numeroși delegați, vechiul 
comitet orășenesc a neglijat răspîndirea 
experienței fruntașilor în muncă, a făcut 
puțin pentru ridicarea organizațiilor ră
mase în urmă la nivelul organizațiilor 
U.T.M. fruntașe. în unele întreprinderi 
ca : „13 Decembrie", „Ada Marinescu", 
„Crinul" și altele, întrecerea socialistă 
s-a desfășurat în mod formal, birocratic.

Delegatul Neca Constantin de la Ate
lierele C.F.R. Timișoara, a arătat că ve
chiul comitet orășenesc n-a desfășurat o 
intensă muncă politică pentru întărirea 
disciplinei în muncă, pent.ru lichidarea 
absențelor nemotivate de la lucru. „Unii 
tineri de la noi — a spus el în continuare 
— au un nivel profesional scăzut. Deși 
unii au absolvit școala profesională, le 
lipsește pregătirea practică. De aceea or
ganizația noastră U.T.M. a luat Inițiativa 
creării unor cursuri de minim tehnic. Dar, 
din păcate, aceste cursuri se desfășoară 
defectuos, lecțiile se țin rar”.

Tovarășul Tebert Gheorghe, a arătat 
că lupta pentru ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost — 
obiective principale ele întrecerii socia

liste — poate fi dusă 
cu succes numai 
dacă tineretul, ca și 
toți oamenii muncii, 
își însușește știința 
și tehnica înaintată. 

„Dacă Ia Timișoara mișcarea inovatorilor
și rațicaalizatorilor n-a luat o amploare
de masă în rîndul tineretului — a spus 
el — aceasta se datorește și lipsei de co
laborare intre- organizațiile U.T.M. și 
A.S.I.T.”. El a propus, ca și alți delegați, 
să se organizeze schimbul de experiență 
al tinerilor fruntași în producție, să fie 
reînviată practica organizării, pe între
gul oraș, a consfătuirilor cu responsa
bilii brigăzilor de tineret și a posturiipr 
utemiste de control.

Numeroși delegați au cerut noului co
mitet orășenesc să îmbunătățească munca 
educativă în rîndul tinere ului din indu
strie și transport, prin mijloace rit mai 
variate, mai ales prin legarea muncii de 
agitație, a învățămîntului politic, a acti
vității culturale de sarcinile economice 
actuale.

Care sînt cauzele lipsurilor amintite în 
munca organizațiilor U.T.M. din indus
trie ? Conferința a dat răspuns și la 
aceasta : stilul de muncă birocrat'c al 
vechiului comitet orășenesc ; nivelul po
litic și cultural scăzut al unor activiști ; 
slaba cunoaștere a problemelor econo
mice. După cum au arătat mai multi de
legați, membrii biroului comitetului oră
șenesc, în frunte cu tovarășul Gh. Gozan 
(prim secretar) au cunoscut puțin acti
vitatea organizațiilor de bază, munca lor, 
experiența lor. Cunoșteau cel mult cifre 
statistice. Legătura cu organizațiile de 
bază, cu tinerii din industrie, din școli 
și facultăți, a fost înlocuită la comitetul 
orășenesc Timișoara, prin ședințe de tot 
felul, care într-un timp deveniseră 
aproape zilnice. Conferința a criticat cu 
tărie practica chemării la. comitetul oră
șenesc, pentru zile întregi, a unor secre
tari (de pildă, a celor de ia U.T.T., Elec
tromotor, etc.), ca o practică birocratică.

Ltfînd cuvîntul la conferință, tov. Guia 
Horla, fost secretar al comitetului oră
șenesc, a spus : „Biroul comitetului oră
șenesc n-a studiat metodele de muncă 
înaintate — deși Timișoara are multe co
lective fruntașe. Experiența lor n-a fost 
generalizată. Biroul a muncit în salturi, 
doar pentru rezolvarea unor sarcini cu
rente". Frumoasă autocritică ! Dar de ce ? 
Pentru că, așa cum spunea delegata Co- 
soroabă Valentina de la Uzineile Textile 
Timișoara, „tovarășul Guia (am putea 
adăuga : și ceilalți membrii ai biroului) 
se deplasau în organizațiile de bază doar 
la evenimente mari".

Conferința a cerut noului comitet oră
șenesc și organizațiilor de bază să inten
sifice munca pentru antrenarea tineretu
lui la întrecerea socialistă în cinstea 
Festivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia și a zilei de 23 
August, să îmbunătățească munca brigă
zilor de tineret .existente, și să creeze noi 
brigăzi, să lărgească mișcarea inovatorilor 
în rîndul tineretului. Conferința a pus 
în fața utemiștilor din orașul Timișoara 
sarcina de a realiza, pînă Ia 23 August, 
economii în valoare de cel puțin 2.500.000 
lei.

Totodată conferința a cerut noului co
mitet orășenesc care a fost ales, să țină 
o mai strînsă legătură cu masa tineretu
lui, să mobilizeze mal activ tineretul în 
producție pentru îndeplinirea sarcinilor 
ultimului an el planului cincinal.

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Timișoara

Plină de roade este munca utemiști
lor sub îndrumarea părintească a mem
brilor de partid. La Depoul C.F.R. Ti
mișoara utemirâul Lupu Vasile ajutat cu 
toată dragostea de comunistul Lăzăr- 
nică loan obține succese remarcabile.

De la' tovarășul Lăzărnică loan ute- 
mistul Lupu Vasile a învățat să pre- 
țuiască d n ee în ce mai mult expe
riența muncitorilor sovietici. Astfel, în 
luna aprilie folosind metoda Voroșln, 
Lupu Vasile și-a depășit norma cu 48 
la sută.

Vizita scriitorului sovietic 
Semion Babaevski 
în țara noastră

Scriitorul sovietic Semion Babaevski, 
laureat al Premiului Stalin, autor a nu
meroase opere literare, printre care ro
manele „Cavalerul stelei de aur", „Lu
mină deasupra pămintului" și altele bine 
cunoscute și apreciate de cititorii romîni, 
se află de cităva vreme in țara noastră.
' în după amiaza zilei de 17 mai, în sala 

festivă a Bibliotecii centrale regionale din 
Timișoara, Semion Babaevski s-a întîlnit 
cu scriitorii romîni și de limba maghiară, 
germană și sîrbă din localitate.

Consfătuire cu ocazia împlinirii 
a 20 de ani de activitate 

a Serviciului seismologie romîn
în zilele de 15 și 16 mai a avut loc la 

Casa Oamenilor de Știință o consfătuire 
de seismologie organizată de secția de 
științe matematice și fizice a Academiei 
R.P.R., cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 
activitate a Serviciului seismologie romîn.

Au participat acad. St. Vencov, prim 
secretar al Academiei R.P.R., acad. S. 
Stoilov, acad. E. Bădărău, acad. Gr. Moi- 
sii, prof. N. Dinulescu, prim locțiitor al 
ministrului învățămîntului, profesorii G. 
Atanasiu, Tr. Gheorghiu, V. Novacu, Ti- 
beriu Popovici, Miron Nicolescu, membri 
corespondenți ai Academiei, prof. G. Dg- 
metrescu, directorul Observatorului din 
București, profesori și specialiști din do
meniul seismologiei din țară, precum și 
invitați din străinătate : prof. E. F. Sava- 
renski, de la Universitatea „Lomonosov" 
din Moscova, D. A. Harin, candidat în 
științe matematice și fizice din Moscova 
și prof. I. N. Petkov din R. P. Bulgaria.

După comunicările iu; G. Demetres'cu și 
G. Petrescu, au fost urmărite cu mult in
teres conferințele științifice ale prof. E. 
F. Savarenski, D. A. Harin, și prof. I. N. 
Petkov.

ÎN ÎNTÎMPINAREA FESTIVALULUI MONDIAL 
AL TINERETULUI ȘI STUDENȚILOR DE LA VARȘOVIA

Angajamentele tinerilor de
Pentru tinerii de la uzinele „23 Au

gust", ca și pentru .toți tinerii din patria 
noastră, a devenit o tradiție întâmpinarea 
marilor sărbători cu noi succese in pro
ducție. în luna august, tinerii de la uzi
nele „23 August" din Capitală vor sărbă
tori două evenimente importante : Festi
valul Mondial ai Tineretului și Studen
ților de la Varșovia și ziua de 23 August, 
— a 11-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

.— Să întâmpinăm cu noi succese în pro
ducție aceste sărbători! — au hotărât .ti
nerii muncitori. Și astfel, ieri, după în
cetarea lucrului în hala sectorului me
canic a avut loc un mare miting al ti
neretului închinat pregătirilor pentru în
tâmpinarea Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților de la Varșovia și a 
zilei de 23 August. La miting au luat parte 
cu entuziasm aproape 800 de tineri mun
citori, .tehnicieni și funcționari din toate 
sectoarele uzinei.

— Anul acesta — a spus tov. Zaharia 
Constantin, secretarul comitetului organi
zației de bază U.T.M. a uzinei, deschi- 
zind mitingul, — tinerii lumii întregi se 
revăd Ia Varșovia pentru a cincia oară, 
ca să întărească jurămintele făcute 
la Praga, Budapesta, Berlin și București, 
jurămintele de a apăra într-un front unit 
pacea și viitorul omenirii. Să luptăm din 
toate puterile, pentru a întâmpina Festi
valul și ziua de 23 August cu noi succese 
în producție care să contribuie la dezvol
tarea economică și întărirea capacității 
de apărare a patriei.
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la uzinele „23 August"
în cadrul mitingului tinerii muncitori 

ai uzinei au hotărit ca .în cinstea acestor 
evenimente să mărească cu 12 la sută 
numărul tinerilor antrenați in întrecerea 
socialistă, să dea peste plan o locomotivă 
de mină, să dea patriei noastre dragi două 
tone de oțel rapid peste plan, să depă
șească cu 2 la sută planul la piese de 
schimb pentru motoare, cu 2 la sută pla
nul la clești patenți și să realizeze plnă 
la 14 august economii în valoare de 
250.000 lei. în angajamentele tinerilor 
muncitori de la uzinele „23 August" se 
mai prevede ca numărul brigăzilor 
U.T.M. să crească cu 10, să se înf.ințeze 
noi posturi utemiste de control, să fie 
organizat „Colțul Festivalului" și să se 
pregătească un mare număr de daruri 
care vor fi trimise participanților la 
Festival din partea tineretului uzinei.

La miting au luat cuvîntul numeroși 
tineri printre care inginerul Balinschi Ni
colas de la atelierul de forjă al tinere
tului, turnătorul Manea Ștefan, responsa
bilul brigăzii utemiste nr. 1 oțel din sec
torul turnătorie, Iosif Adam secretarul 
organizației U.T.M. de la sectorul mo
toare, precum și alții care au vorbit plini 
de entuziasm despre hotărârea tinerilor 
din sectoarele respective de a depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea angajamen
telor luate — de a întâmpina cu deosebite 
succese Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la. Varșovia și ziua de 
23 August.

„Colțul Festivalului"
De cum intri în sala cea mare a clu» 

bului Uzinei Chimice Romine din Capi» 
tală, primul lucru care iți reține priv^iea 
este „Colțul Festivalului". Pe peretele din 
față care e îmbrăcat în pinză albastră a 
fost desenată și decupată o hartă mare cu 
cele cinci continente ale lumii. Din fiece e 
continent, din fiecare colț al lumii, est» 
întins câte un fir albastru pînă la Varșo
via, capitala Poloniei, unde în acest an va 
avea loc Festivalul Mondial ai Tineretu
lui și Studenților. Deasupra hărții est* 
scris cu litere mari : „Trăiască cel de al 
V-le.a Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților". în dreapta și în stînga, se 
află insignele F.M.T.D. și U.I.S. Sub hartă 
sânt așezate flori multe și de toate culo
rile. Ieri după încetarea lucrului aici s-au 
adunat zeci de tineri. A avut loc inaugu
rarea „Colțului Festivalului" și tot ieri 
a avut loc și prima conferință : „Despre 
felul cum își petrece timpul liber tine
retul sovietic".

De aici înainte în fiecare zi la „Colțul 
Festivalului" vor avea loc convorbiri, 
conferințe, întâlniri, simpozioane, audiții 
muzicale etc. Tinerii s-e vor întâlni cu stu. 
denți străini care studiază în țara noastră, 
cu scriitori care au vizitat alte țări, și 
care vor povesti despre viața și munca 
tinerilor de peste hotare, despre pregăti
rile acestora pentru cel de al V-lea Fes
tival. Tot la „Colțul Festivalului" se vor 
strânge numeroasele daruri confecționat» 
dg tinerii uzinei pentru a fi trimise la Fes
tival, prietenilor lor dragi din toată lumea*

PASIUNEA ti KUNCĂ ÎNNOBILEAZĂ SUFLETUL
SATISFACȚIA DATORIEI ÎMPLINITE

Era o zi senină de toamnă, cind după 
terminarea celor patru ani de stagiu la 
spitalul mixt din Arad, am intrat prin 
anul 1926 pentru prima oară ca medic 
de circumscripție în comuna Jebel. 
Aveam sufletul plin de vise. Prin minte 
mi se perindau campanii uriașe împo
triva maladiilor. Simțeam clocotind în 
mine elanul tinereții, convingerea că 
voi înfăptui lucruri mari. Eram într-un 
cuvînt tânăr, îmi iubeam cu pasiune 
meseria și-mi puneam mari speranțe 
în ea. *

în Jebel am fost primit cu răceală, 
cu indiferență, ba chiar cu neîncredere. 
Misticismul, credința în descîntece și 
leaouri băbești era un fapt al zilei.

Simțeam cum această realitate îmi 
macină și-mi spulberă visurile, mă co
pleșește. M-am frământat mult in zilele 
acelea. La început voiam să plec, să 
fug. Mi-am dat însă seama că oame
nii din comună nu au nici o vină în 
această situație ; plecînd le făceam un 
rău în primul rând acestor oameni. Vi
novat era regimul burghezo-moșieresc 
care manifesta o totaiă nepăsare față 
de sănătatea omului, care nu punea la 
dispoziția medicului nici măcar instru
mentele minim necesare ; cît despre 
medicamente, mijloace de transport, 
despre creșe și spitale rurale, nici nu 
se putea vorbi.

în aceste condiții mi-am început ac
tivitatea de medic sătesc. Multe lucruri

nu puteam face, datorită acestor con- 
dițiuni ingrate. Eram hotărit însă ca 
întreaga mea putere de muncă și cu
noștințele acumulate să le pun în sluj
ba vieții omului, să alin pe cît îmi stă
tea în putere suferințele omului bol
nav, noțiunea de medicină preventivă 
în timpurile acelea fiind aproape ne
cunoscută la sate.

Cită deosebire este între munca noas
tră de astăzi ș, acele vremi apuse pen
tru totdeauna I Partidul și guvernul 
nostru au creat nu numai condiții din 
ce în ce mei favorabile unei bune des
fășurări a activității medicale; au fost 
educați mii și mii de medici cu o con
cepție nouă, care-și înțeleg marea lor 
misiune socială. Dar nu numai atât. 
Obscurantismul, misticismul rural pro
verbial, credulitatea în descântece și 
leacuri băbești au început să fie mătu
rate de valul uriaș al revoluției cultu
rale, condiție principală în realizarea 
încrederii oamenilor în științele me
dicale.

îmi aduc aminte, nu-i prea mult de 
atunci — stăteam de vorbă cu Nae Trl. 
fan din comuna noastră. Doi bătrâni 
cind se întâlnesc cite nu găsesc să-și 
spună. Și așa, din vorbă în vorbă i-am 
spus că în curând voi ieși la pensie și 
voi pleca. M-a privit la început între
bător, apoi întristat.

— Vei pleca ? Unde ? îi tremura vo
cea. M-a apucat de braț și m-a privit 
în ochi.
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— Rămîi, rămîi la noi și după pen
sionare, tovarășe doctor. M-am simțit 
atunci atît de puternic legat de acești 
oameni I...

Nu, n-aș fi putut nici odată să ajung 
aici, la această înaltă satisfacție și răs
plată a muncii mele, dacă nu mi-aș fi 
iubit meseria, dacă nu aș fi profesat 
această meserie profund umană, cu pa
siunea îndrăgostitului. Numai muncind 
în felul acesta am putut obține drape
lul de circumscripție sanitară fruntașă 
pe raion. Țelul muncii noastre este 
formarea unei generații de oameni voi
nici, sănătoși. Pentru atingerea acestui 
țel partidul și guvernul nostru ne-au 
creat condiții pe care mai înainte nici 
nu le puteam visa. Rămîne numai ca 
fiecare dintre noi să muncească cu dra
goste, cu pasiune. Faptul că am reușit 
ca în circumscripția mea să fac să sca
dă mortalitatea infantilă de la aproape 
40 la sută la 0,4 la sută constituie pen
tru mine o satisfacție puternică.

Acum cind am intrat in al șaselea 
. deceniu de viață privind în urma mea 

mă simt mîndru. Mă simt mîndru că 
mi-am închinat întreaga mea viață fe
ricirii omului, sănătății lui. Pentru o 
asemenea mîndrie trebuie să lupte fie
care tinăr cinstit din patria noastră.

x
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Din activitatea Comitetelor 
de luptă pentru pace

x

x

Cum om

Zilele trecute un redactor al 
ziarului nostru a avut o convor
bire cu tovarășul Ion Săndulescu, 
secretar al Comitetului de luptă 
pentru pace al orașului Bucu
rești. Publicăm mal jos răspun
surile date de tovarășul Săndu
lescu la întrebările redactorului 
nostru :
întrebare : Vă rugăm să ne vorbiți des

ire amploarea pe care a luat-o mișcarea 
lentru pace în Capitală.

Răspuns: Campania de semnături pe 
Apelul de la Viena împotriva războiului 
itomic a dus la lărgirea considerabilă a 
nișcării pentru pace din Capitală. Au 
'ost atrași în acțiuni concrete zeci de mii 
le cetățeni, de cele mai diferite categorii 
'ociale, care au activat intens în echipe 
>entru strângerea semnăturilor, sfaturi ale 
>ăcii, conferințe, cercuri de citit, consfă- 
,uiri.

A crescut numărul comitetelor de luptă 
entru pace cu circa 332, ajungînd la 1977 
omitete dintre care 395 sînt în cartiere, 
n aceste comitete aînț cuprinși peste 
1.700 membri, reprezentanți ai tuturor 
ategoriilor sociale.
i Numeroși oameni de știință sînt cu- 
irinși în comitetele de luptă pentru pace 
«alese, ca de pildă : acad. Dr. Ștefan 
îilcu, acad. Eugen Macovschi, prof, uni
versitar Emil Boldan, prof. dr. Maximi
zări Popper. Ca membri ai comitetelor de 
iptă pentru pace au fost aleși scriitori și 
ameni de artă ca : Demostene Botez, Ci- 
»rone Theodorescu, Veronica Porumbacu, 
•tista Irina Răchițeanu-Șirianu, violonis- 
al Ionel Budișteanu și numeroși alții.
O-însemnătate deosebită a fost acordată 

tragerii în comitetele de luptă pentru 
•’ace a femeilor și a tineretului. Au fost 
ași în noile comitete de luptă pentru 
Hce 1893 tineri din întreprinderi, insti- 
:ții și școli și peste 9.200 femei, din în- 
fenrinderi, instituții și cartiere.
întrebare : Care sînt formele de muncă 

e comitetelor de luptă pentru pace ?
■ Răspuns : Comitetele de luptă pentru 
ice din orașul București, pe baza muncii 
experienței acumulate în cei cinci ani de 
itivitate organizată, au reușit să-și sta- 

‘ lească o serie de forme de muncă per- 
anente.
In colaborare cu organizațiile de masă, 
iu din inițiativă proprie ele organizează 
inferințe. consfătuiri pe secții, ateliere, 
bouri, direcții sau grupe sindicale, în 
re dezbat principalele evenimente inter- 
tionale și interne.
A crescut considerabil numărul sfaturi- 

„' păcii în cartiere, care reușesc să atragă 
țățenii ia o participare largă și dis- 
tii vii.
Consfătuirile pe locul de muncă devin 
ivărate informări și dezbateri asupra 
or mai recente evenimente internațio- 

•Je. La uzinele ,,23 August", în această 
tioadă, au fost organizate peste 911 con- 
, biri, în care s-a discutat importanța 
nnării Apelului de la Viena și formele 
n care muncitorii, inginerii și tehni- 
nii pot întări prin realizări în produc - 

semnăturile lor. Asemenea consfătuiri 
avut loc și la uzinele „Matyas Rakosi", 

lao Țze-dun“, F. C. „Gh. Gheorghiu- 
j“, „Grivița Roșie" etc.
idunca de la om la om reprezintă însă

De vorbă cu tovarășul 
Ion Săndulescu, secretar 
ol Comitetului de luptă 

pentru pace al orașului București

baza muncii comitetelor de luptă pentru 
pace în întreprinderi, instituții, cît și în 
cartiere. Printre comitetele ce desfășoară 
o permanentă muncă de la om la om sînt 
și cele de la Centrul tehnic formarea 
trenurilor, Depoul de locomotive „Chivu 
Stoica", Fabrica de biciclete, întreprinde
rea Kirov, Ministerul Metalurgiei, Minis
terul Căilor Ferate și altele, cît și un în
semnat număr de comitete din cartiere.

în afară de adunări și conferințe, în în
treprinderi și la căminele culturale, con
sfătuirile pe profesii au devenit o formă 
permanentă de activitate a comitetelor de 
luptă pentru pace raionale și orășenești.

In toate aceste forme de activitate, co
mitetele de luptă pentru pace au dezbătut 
hotărârile Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii. Declarația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la politica internațio
nală, Declarația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne. lucrările 
Conferinței țărilor Asiei și Africii de la 
Bandung.

în prezent comitetele de luptă pentru 
pace folosesc aceste forme de activitate 
pentru a face cunoscută maselor impor
tanța Conferinței de la Varșovia și a Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, încheiat între țările participante 
cît și importanța semnării Tratatului de 
Stat cu Austria.

Comitetele de luptă pentru pace leagă 
lupta poporului nostru pentru pace de 
lupta pentru păstrarea și consolidarea mai 
departe a cuceririlor democrat-populare 
din țara noastră, de lupta pentru întări
rea puterii economice și a capacității de 
apărare a patriei noastre. Membrii co
mitetelor de luptă pentru pace sînt frun
tași în producție și în munca obștească, 
în colaborare cu comitetele de întreprin
dere. ei îndrumă activitatea brigăzilor pă
cii. ai căror număr a trecut de 600 și care 
obțin rezultate bune în producție. Printre 
brigăzile păcii ce au obținut rezultate bune 
sînt și cele de la „23 August", F. C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej", „Vasile Roaită" etc.

întrebare : Ce inițiative au avut în ul
timul timp comitetele de luptă pentru 
pace ’

Răspuns:
Inițiative interesante au ieșit la iveală 

mai ales în campania de strîngere a sem
năturilor pe Apelul de la Viena și în în
tâmpinarea adunării reprezentanților miș
cării pentru pace, din R P.R. Ccmitef-ui de 
luptă pentru pace ai raionului Stalin, de 
pildă, în colaborare cu comitetul raional 
A.R.L.U.S. și Societatea științelor medi
cale a inițiat o serie de slmposioane,

despre „Folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice’’.

Numeroase au fost inițiativele și for
mele prin care comitetele de luptă pen
tru pace au organizat sărbătorirea mari
lor figuri ale artei și culturii universale 
propuse de Consiliul Mondial al Păcii. 
Astfel, comitetul de luptă pentru pace al 
Universității C. I. Parhon împreună cu 
Facultatea de filologie au organizat 2 ma
nifestări, una în limba germană, și una 
în limba romînă, pentru sărbătorirea lui 
Schiller. La aceste manifestări au dat 
un sprijin serios studenții catedrei de lim
ba germană, prin recitări de poezii ale lui 
Schiller, cît și prin fragmente din piesa 
„Intrigă și iubire”.

O altă inițiativă o constituie întâlnirile 
dintre membrii comitetului de luptă pen
tru pace orășenesc și pionierii diferite
lor cercuri de la Palatul Pionierilor. Pînă 
acum au avut loc două asemenea întâlniri 
în care s-a vorbit despre lupta U.R.S.S. 
pentru pace, despre Conferința de la Var
șovia și despre propunerile sovietice cu 
privire la reducerea armamentelor.

De asemenea spectacolul „Copiii cântă 
pacea’’ dat în cinstea Adunării reprezen
tanților mișcării pentru pace din R.P.R. 
s-a bucurat de un deosebit succes. Și-au 
dat concursul peste 450 copii din forma
țiile artistice de copii de la radio, Palatul 
Pionierilor, Școala de coregrafie, căminul 
„Luminița Copiilor", Clubul învățămîntu
lui.

întrebare : Cum întimpină comitetele de 
luptă pentru pace Adunarea reprezentan
ților mișcării pentru pace din R.P.R. ?

Răspuns : Succesele obținute pînă în 
prezent «rată amploarea deosebită pe care 
a luat-o activitatea comitetelor de luptă 
pentru pace. Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R.P.R., mar
chează o nouă etapă de seamă în mișca
rea noastră pentru pace.

Se intensifică activitatea comitetelor 
de luptă pentru pace mai, ales în dome
niul agitației vizuale. Materialele editate 
de Comitetul Permanent sînt expuse pre
tutindeni în vitj-ihe și panouri, la locuri 
vizibile și centre aglomerate. In majori
tatea librăriilor mari, vor fi organizate vi
trine speciale cu „Cartea în lupta pentru 
pace" care vor putea fi văzute de cetă
țeni, în zilele de 20, 21, 22 și 23 mai.

Oamenii muncii din întreprinderi și 
membrii brigăzilor păcii se pregătesc să 
întîmpine acest eveniment cu noi realizări 
în producție, în scopul creșterii continue 
a nivelului de trai al poporului munci
tor, în scopul întăririi capacității de apă
rare a patriei.

Cauza păcii e cauza tuturor cetățenilor 
cinstiți ai patriei. Cetățenii Capitalei ală
turi de toți cărora le e scumpă pacea, 
se pregătesc cu entuziasm înzecindu-și 
eforturile în lupta pentru pace în întâm
pinarea Adunării reprezentanților mișcării 
pentru pace din R.P.R. și Adunării popoa
relor de la Helsinki.
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Era prin anul 1917. Nu-mi 
aduc aminte cum arăta ziua 
aceea : ploioasă sau cu soare. 
Aveam în suflet însă speran
ță, o imensă speranță, și atî
tea vise... Intram ucenic. în
cepeam din acea zi să învăț 
o meserie la „D-nuI Pep Po
pescu : Atelier de fierărie". 
O firmă, în spatele ei un han
gar încărcat cu fiare, cioca
ne și nicovale.

„D-nul Pop Popescu: Ate
lier de fierărie". Prima zi de 
„lucru". Un zîmbet din partea 
domnului și un avertisment : 
„dacă nu-ți vezi de treabă am 
să-ți rup oasele", o mătură 
din partea maistrului. A doua 
Zi de lucru ; o palmă de la 
patron, un ghiont din partea 
maistrului, 
săptămîni, luni, 
curs odată cu vremea 
capul bietului ucenic, 
palme, atîția ghionți,

Au urmat 
ani,

ucenic,

apoi 
și-au 
peste 

atîtea 
atîtea

bice...
„Meseria se fură". Noțiunea 

aceasta a fost scoasă astăzi

învățul: eu meseria și cum învață 
din uz. Dar mulți dlln „contin
gentul" meu de ucenici au 
trebuit pe vremuri să „fure" 
meseria. Printre palme, gă
leți cu lături, lemne sparte 
și nelipsita mătură, tovarășul 
cel mai fidel al ucenicului, 
furai meseria pe care vroiai 
s-o înveți. Lucram de la 5 
dimineața la 11 noaptea.

Odată m-am îmbolnăvit și 
am căzut la pat; n-am fost 
crezut. Am fost sculat, bătut 
și pus la muncă. Eu am dus-o 
totuși... „bine" față de cei 
de la Atelierele C.F.R. Acolo 
după ce te snopeau în bătaie, 
te băgau într-un beci umed, 
zăceai fără mîncare cu oase
le frînte. Iar dacă nu-ți con
venea, te dădeau patronii de 
guler afară. Erau atîția alții 
care abia așteptau să mănîn- 
ce o coajă de piine 1

Cit a- trebuit să sufăr ca 
să învăț meseria care mi-a 
fost dragă ! Și totuși în aces
te condițiuni mizerabile de 
cruntă exploatare și batjocură,

Să stăm

mii și mii de ucenici au în
vățat meserie cu încăpăținare, 
stringind din dinți, însuflețiți 
de dragostea purtată profesiei 
alese.

...Era în anul 1950. Pe por
țile Scolii medii tehnice din 
Păltiniș a intrat un tînăr. O 
clădire înaltă, frumoasă, cu 
săli de cursuri luminoase. 
Dormitoare curate, albe. Ti
neri gălăgioși, profesori, ingi
neri, maiștri. Au trecut zile, 
săptămîni, luni, apoi ani și pe 
ușa casei mi-a intrat un flăcău 
voinic, frumos, sănătos, îm
brăcat într-o mindrețe de cos
tum. Era fiul meu Petruș, care 
învățase meserie. Astăzi lu
crează la centrul I vagoane 
„Grivița Roșie" și este elev al 
liceului seral. Sînt mândru și 
mă bucur pentru el. Mă bu
cur că el și toți fiii patriei 
noastre nu mai trebuie să su
fere așa. cum am suferit eu 
și alții ca mine pentru a în
văța o meserie. Mă bucur că 
visurile lui,

Dr. AUREL DRAGAN 
circumscripția sanitară Jebel, 

raionul Deta

fiul meu
nea lui tinerească au condiții 
minunate de dezvoltare.

Pasiunea in muncă ! Discu
tați despre un lucru, care 
după părerea mea are o im
portanță uriașă. Fără pasiune, 
fără dragoste, fără să depui 
suflet, nu se poate face ni
mic, dar absolut nimic bun în 
viață. Fără pasiune nu poți 
face decît lucru de mântuială.

Invățați, dezlănțuiți-vă pa
siunea către tot ce-i înalt și 
măreț și nimic nu-i mai mă
reț decît meseria aleasă, decît 
pasiunea 
munca voastră într-o artă. 
Experiența poporului munci
tor vă stă la dispoziție ; lua- 
ți-o cu amândouă mâinile, îm
bogățiți-o. Statul democrat- 
popular v-a creat condiții de 
învățătură cum noi nu pu
team visa pe vremuri. Invă- 
țați cu pasiune, prieteni I
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de vorbă cu
năzuințele,

noi

NICOLAE DUMITRESCU 
sudor. Atelierele „Grivița 

Roșie“-București

Urmărind în „Scînteia tineretului" 
discuția purtată ve marginea atitudinii 
față de muncă și în genere față de so
cietate a tovarășului Constantin Dumi
tru, mi-a răsărit în minte cazul întîl
nit. nu de mult la stațiunea experimen
tală zootehnică din comuna Popăuți. 
raionul Botoșani. Este aici un tinăr in
giner originar din Cluj, care lucrează 
din zori și pînă-n noapte, fără să se 
plîngă de oboseală. Cind a terminat 
facultatea, credea că va lucra într-un 
birou, va scrie referate și adrese. Așa 
gindea pe atunci inginerul utemist Iu
liu Popa. Cind colo, ce să vezi 7 Pri
mește repartizarea pentru I.C.Z. Po
păuți. Mai, mai să nu-i vină a crede. 
Cum, gindea el — eu, orășean să merg 
intr-o comună, și încă in Moldova 7 Nu 
se poate ! S-a dus apoi la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, a interve
nit, dar zadarnic. Uitasem șă uă spun, 
că odată cu dînsul, primise repartiza-

rea pentru același loc și un alt 
al său, Ion Sărăndan. Au mers 
multe ori împreună să ceară o reve
nire asupra repartizării lor. Aceasta 
pînă cind într-o seară, tînărul Iuliu 
Popa a stat de vorbă cu sine însuși.

„In fond ce vreau ? Birou, hirtii. 
postul unui funcționăraș onest ? Poate 
mi se va aproba... Și pe urmă ? Ani de 
studiu, sute de volume citite, speranțe 
înșelate... Eh, tovarășe inginer mi se 
pare că te-ai cam pripit. Nu, nu, să 
fim serioși, locul tău este acolo unde 
se pot împleti perfect cele învățate 
cu practica".

Așa că a doua zi, și-a luat reparti
zarea și. cu primul tren, a plecat spre 
Popăuți. Acolo s-a dăruit cu pasiune 
creșterii animalelor și păsărilor. A fost 
apoi numit responsabil al sectorului 
de creștere al păsărilor. Curind viața 
lui s-a contopit cu viața stațiunii. îmi 
amintesc ce-mi spunea odată :

Dragă redacție,

coleg 
de

pasiu-

înșine
>,— O săptămână de zile aș sta în

raioanele oilor, printre rasele de stepă 
și nu m-aș plictisi. îngrijitorii îmi cer 
sfaturi cu multă încredere... Simt că 
aci e locul meu..."

Utemistul Iuliu Popa are o dorință : 
să se întîlnească cu prietenul său Să
răndan. Cîte nu i-ar povesti!

Asemenea tineri ca Iuliu Popa sînt 
nenumărați în patria noastră. De la 
aceștia ar trebui să învețe tovarășul Du
mitru Constantin. Si nu încape îndoială 
că transformarea ce s-a produs în su
fletul inginerului Popa, sămânța aceas
ta, va încolți și în conștiința lui Du
mitru Constantin, 
dea seama că nu
nobilă decît cauza fericirii poporului 
muncitor.

Acesta trebuie să-și 
există o cauză mai

H. BEER 
Suceava
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In afară de distracții avem și
Discuția purtată In coloa

nele ziarului despre pasiunea 
in muncă, m-a determinat 
să-ți scriu despre tînărul Ma
ria Titu din . școala noastră. 
Lui Titu noi îj spunem „chiu- 
langiul", pentru lipsa sa de 
preocupare față de invățătu-

vom
Re

îndatoriri

j, ră, pentru „străduința" sa de 
I a se eschiva de la muncă. La 

noi in școală elevii se pregă 
tesc cu încordare pentru exa
mene. dar Titu care este co
rigent la patru materii nu 
vrea pur și simplu să pună 
mina pe carte. Atît noi cît și 
tovarășul diriginte nu l-am 
lăsat pe Titu să meargă pe

> acest drum și am început mai
> de mult să-l ajutăm. Ne-am1

informat Ia gazda unde locuia 
asupra fdlului în care el își 
folosește timpul liber. Am 
aflat astfel că, după-amiezi 
le Titu hoinărea prin oraș 
fără să se uite măcar prin 
cărți. I-am propus să vină la 
internatul școlii unde 
învăța împreună cu ei.
zultatul acestei inițiative a 
fost că el a început să se pre 
zinte la ore cu lecțiile pregă
tite. Scurt timp după aceasta 
însă, Titu s-a înscris la un 
curs de scrimă iar apoi în 
echipa de dansuri a unui an
samblu artistic din oraș. El 
pleca dis-de-dimineață pentru 
a merge la scrimă, iar după- 
amiază fără a-și pregăti 
mele, pleca 
este rău ca

sport sau să facă parte din- 
tr-o echipă artistică. Mai mult 
chiar, aceasta poate veni în 
sprijinul activității sale zilni
ce, complectind-o, îmbogățln- 
du-i cunoștințele, întărindu-1.

Totuși, în ciuda angajamen
telor sale, el a continuat 
să nu-și vadă de îndato
ririle privind pregătirea cu 
seriozitate pentru examene. 
Noj ne-am zis atunci că poate 
nu ne-am apropiat suficient 
de el, că ar trebui să-l aju 
tăm in mod concret la învă 
țătură. în cadrul unui referat 
„cum îmi pregătesc lecțiile". 
cei mai buni elevi au împărtă
șit lui Maria Titu din expe 
riența lor, scoțînd în evidență 
lucruri interesante care ex
plicau cum acești elevi obțin

succese la învățătură. Ano. 
coleg.i săi criticându-1 la ga
zeta de perete, i-au arătat că 
în urma delăsării sale la în
vățătură el a pierdut încre
derea colegilor săi, a utemiș 
tilor.

Chiulangiul nostru nu-și ve
de nici acum ‘ __

în timp ce colegii săi vor 
întâmpina cu 
menele, bine 
Titu își irosește de 
zilele, fără să se 
la viitorul său. Poate că aces
te rânduri îl vor face pe Titu 
să stea o clipă de vorbă cu 
sine însuși, să se întrebe ce 
are de gind să facă în viață.

RIZOIU M. IOAN 
Școala medie tehnică 

de centrale electrice Craiove

de treabă.

încredere exa- 
pregătiți, Maria 

pomană 
gîndească
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închiderea conferinței unionale de la Moscova 
a lucratorilor din industrie

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 18 mai și-a Încheiat lu
crările conferința unională a lucrătorilor 
djn industrie, care a durat trei zile- La 
conferință au luat parte reprezentanți ai 
tuturor ramurilor industriei sovietice, oa 
meni de știință, constructori, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, oaspeți de 
peste hotare.

Participanțli la conferința care a fost 
convocată de Comitetul Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
discutat măsurile în vederea avîntului 
continuu al industriei pe baza aplicării pe 
scară largă in producție a realizărilor 
științei, tehnicii și a experienței înainta
te. La conferință au luat cuvintul 49 de 
persoane.

La ședința de închidere, N. S. Hrusciov, 
prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
întimpinat cu căldură de cei prezenți, a 
rostit o amplă cuvîntare.

Partlcipatnții la conferință au adoptat In 
unanimitate un apel adresat tuturor mun
citorilor și muncitoarelor, Inginerilor, teh

nicienilor și funcționarilor din industria 
Uniunii Sovietice. Apelul cheamă lucră
torii din industrie să lupte pentru ca nici 
o ramură, nici o întreprindere să nu ră- 
mînă în urmă, să desfășoare mai larg în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor celui de al 
cincilea plan cincinal și al planului de 
stat pe 1955.

Apelul cheamă la crearea și introduce
rea în ritm mai accelerat în economia na
țională a noilor mașini, articole, mate
riale, precum și la aplicarea metodelor 
înaintate de producție.

în încheiere participanțli la conferință 
și-au exprimat convingerea că lucrătorii 
din industrie, strîns uniți în jurul Parti
dului Comunist și guvernului sovietic, vor 
îndeplini cu cinste sarcinile ce lg stau în 
față, vor aduce o contribuție de preț la 
opera comună a întăririi continue a pu
terii patrie; socialiste și a ridicării bună
stării poporului sovietic.

La lucrările conferinței au luat parte 
conducători al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai guvernului sovie
tic.

Scrisoarea adresata de C. C. al P. C, din Austria 
către C.C. al P. C. U. S.

VIENA 18 (Agerpres). — Ziarul „Oes- 
terreichische Volksstimme" a publicat la 
17 mai scrisoarea adresată de C.C. al Par
tidului Comunist din Austria Comitetu
lui Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. în scrisoare se spune, 
printre altele :

„în legătură cu actul istoric al semnării 
Tratatului de stat, care a adus Austriei 
independenta și. suveranitatea, vrem să 
exprimăm,' în numele comuniștilor și al 
tuturor oamenilor progresiști din Austria,

recunoștința față de gloriosul Partid Co
munist al Uniuni; Sovietice pentru aju
torul uriaș al popoarelor Uniunii Sovie
tice, datorită căruia a devenit cu putință 
acest act hotărîtor în viața țării noastre.

Comuniștii si toți oamenii progresiști 
iubitori de prie din Austria își vor con
sacra toate forțele pentru a asigura țării 
noastre o dezvoltare pașnică, democrată și 
progresistă, pentru care au fost create 
premlzele prin Tratatul de stat semnat 
recent".

Comunicatul asupra ședinței 
Consiliului de Miniștri al Austriei

VIENA 18 (Agerpres). — TASS trans
mite : Agenția de presă austriacă a trans
mis comunicatul oficial asupra ședinței 
Consiliului de Miniștri al Austriei care a 
avut loc la 17 mai. In comunicat se arată 
că la această ședință, prezidată de cance
larul Raab, Consiliul de Miniștri a exa
minat textul Tratatului de stat. La pro
punerea cancelarului federal, Consiliul 
de Miniștri a aprobat tratatul și a hotă
rît să-1 prezinte spre aprobare și ratifi
care parlamentului.

După cum a anunțat ministrul Aface
rilor Externe, Figl, la 31 mal o delegație 
austriacă va pleca la Moscova pentru a 
duce tratative preliminare în legătură cu 
viitorul schimb de mărfuri între Uniunea 
Sovietică și Austria și în legătură cu li
vrări de mărfuri austriace către Uniunea 
Sovietică prevăzute în tratat. Delegația 
va fi condusă de trimisul Platzer, șeful 
serviciului economic-politic de pe lîngă 
Ministerul Afacerilor Externe.

•O'

Presa americană despre semnarea Tratatului de stat 
cu Austria

WASHINGTON 18 (Agerpres). — Co- 
mentînd semnarea Tratatului de stat cu 
Austria, ziarele americane își exprimă 
neliniștea cu privire la consecințele lui 
eventuale pentru viitor și în primul rînd 
asupra rezolvării problemei germane.

Ziarul „New York Times" scrie că Tra
tatul de stat cu Austria „poate avea impli
cații politice care depășesc cadrul pro
blemei austriace”. Ziarul constată cu amă
răciune că prin semnarea acestui tratat, 
Austria „devine o poziție pierdută pentru 
Occident”.

Ziarul „Philadelphia Inquirer" își ex
primă îndoiala .dacă acordul celor patru 
puteri în problema austriacă poate fi pri
vit ca un câștig pentru Occident.

Ziarul „Washington Post and Times 
Herald”, după ce-și exprimă teama că 
acest eveniment „ar putea stimula cere
rile germanilor pentru unitate șl neutrali
tate”, subliniază că cu U.R.S.S. pot fi în

cheiate acorduri satisfăcătoare. „Tratatul 
de stat cu Austria, scrie ziarul, constituie 
un pas înainte. De la terminarea războiu
lui, acum zece ani, stadiul relațiilor din
tre Est și Vest n-a fost niciodată mal cor
dial. Trebuie să se folosească orice posi
bilitate care ar putea duce la dezvoltarea 
înțelegerii dintre Statele Unite șl Uniu
nea Sovietică”.

La rîndul său, ziarul „New York He
rald Tribune”, într-un articol de fond in
titulat „După Austria ?”, își exprimă te
merea ca nu cumva semnarea Tratatului 
de stat cu Austria să influențeze rezolva
rea problemei germane. Ziarul caută să-și 
convingă cititorii că „deosebirile dintre 
Germania și Austria sînt evidente. „Este 
important, scrie ziarul, să nu se lase 
opiniei publice mondiale impresia că ar 
exista c, asemănare între soluționarea 
problemei austriace și problema germană, 
care este cu mult mal complexă...”

Bonn-ul este iritat...
PARIS 18 (Agerpres). — Coresponden

tul de la Bonn al agenției Reuter rela
tează că cercurile din apropierea guvernu
lui federal și-au manifestat nemulțumirea 
în legătură cu făptui că, potrivit clau
zelor tratatului de stat cu Austria, bunu
rile germane aflate pe teritoriu, austriac 
vor trece în posesiunea Austriei.

La Bonn se declară că Germania occi
dentală își menține pretențiile asupra aces
tor bunuri. Un purtător de cuvînt al mi
nisterului de externe vest-german a decla
rat că guvernul lui Adenauer a adresat 
guvernului austriac o notă de protest și a 
cerut puterilor occidentale „explicații" în

legătură cu aceste clauze ale tratatului de 
stat.

Corespondentul agenției Reuter subli
niază că la Bonn se acordă acestui fapt, 
proporțiile unei adevărate „neînțelegeri" 
cu Austria. Reprezentantul comercial al 
Germaniei occidentale la Viena a exprimat 
guvernului austriac „surprinderea" guver
nului Adenauer față de clauzele respec
tive ale tratatului de stat.

Purtătorul de cuvînt al ministerului de 
externe de la Bonn a declarat că guvernul 
federal „își rezervă dreptul de a prezenta 
guvernului austriac cereri de despăgubiri".

Cj privire la schimbul de delegații agricole 
intre U. R. S. S. și S. U. A.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum s-a mal anunțat, la 
6 mai Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a comunicat ambasadei S.U.A. la 
Moscova că membrii delegației agricole 
sovietice care va pleca în S.U.A. vor avea 
un statut oficial și că din delegație vor 
face parte reprezentanți ai departamente
lor agricole sovietice și ai instituțiilor

științifice, precum șl reprezentanți al sov
hozurilor și colhozurilor.

La 17 mal ambasada S.U.A. a comuni
cat Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. că guvernul S.U.A. este gata să 
elibereze vize oficiale membrilor unei de
legații sovietice, alcătuite din cca. 10 .per
soane, care urmează să viziteze S.U.A. în 
perioada 10 Iulie — 10 august 1955.

Adunarea Națională a R. Cehoslovace 
va examina Tratatul de la Varșovia

PRAG A 18 (Agerpres). — CETERA 
transmite : La ședința din 17 mai, Prezi- 
diul Adunării Naționale a R. Cehoslovace 
a hotărît să prezinte spre examinare Co
misiilor pentru afaceri externe și juridice 
a Adunării Naționale a R. Cehoslovaca 
Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală semnat de cele opt țări

participante la Conferința de la Varșovia 
a statelor europene pentru asigurarea pă
cii și securității în Europa.

Prezidiul Adunării Naționale a hotărît 
să convoace la 24 mai 1955 o sesiune a 
Adunării Naționale, pentru . a examina 
problema ratificării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală.

în Vietnamul de sud continua lupta pentru putere
HANOI 18 (Agerpres). — China nouă 

transmite: După cum se anunță din Saigon, 
la 15 mal, Ngo Dinh Diem a desființat 
garda imperială. Această acțiune reflectă 
divergențele dintre Statele Unite și Fran
ța. Prlntr-un decret semnat de ministrul 
adjunct al apărării din guvernul Iul Ngo 
Dinh Dlem, In locul gărzii au fost create 
două regimente de infanterie.

La 15 mal a avut loc de asemenea la 
Salgon o demonstrație a „comitetului re
voluționar” pusă la cale de Ngo Dinh 
Dlem. Manifestanții au cerut din nou de
tronarea împăratului Bao Dai și Investi
rea lui Ngo Dinh Diem cu întreaga „pu
tere civilă, militară și diplomatică".

★
SAIGON 18 (Agerpres). — Ngo Dinh 

Diem, omul americanilor, a pus la cale

un atentat împotriva trupelor corpului ex- 
pediționar francez din garnizoana Salgon.

Agenția United Press anunță că în seara 
de 16 mai a fost aruncată o bombă asupra 
cazărmii „Francis Gamier", tocmai în mo
mentul cînd numeroși soldați vizionau un 
film în aer liber. 20 de marinari francezi 
au fost răniți, dintre care unii destul de 
grav.

Relațiile dintre clica lui Ngo Dinh Dlem 
și autoritățile militare franceze au devenit 
atât de încordate, îneît generalul Marcel 
Gambier, comandantul forțelor terestre 
franceze și generalul Tran Van Minh, co
mandantul zonei militare nr. 1, au fost 
nevoiți să dea o declarație comună, în 
care să dezmintă știrea că „între armata 
franceză și cea sud-vietnameză e Iminentă 
izbucnirea de os.tilitățd'*.

Presa vest-germană despre problema convocării conferinței 
cvadripartite la cel mal Înalt nivel

BERLIN 18 (Agerpres). — Problema 
unei apropiate conferințe cvadripartite la 
cel mai înalt nivel se află în centrul 
atenție; întregii prese vest-germane.

Alături de ziarele democrate care sa
lută „această mare șansă ce se oferă 
cauzei Germaniei și cauzei păcii", după 
cum se exprimă „Neue Volkszeitung", 
numeroase ziare burgheze subliniază că 
o viitoare conferință a celor patru mari 
puteri este de o importanță uriașă pen
tru întregul popor german.

„Cele două fronturi s-au pus în miș
care și există șanse ca în curând ele să 
nu mai stea față în față, privindu-se cu 
suspiciune, ci unul alături de celălalt, 
dornice de colaborare pașnică", scrie

„Hamburger Anzelger" care recunoaște 
că propunerile sovietice de dezarmare 
constituie o contribuție de seamă la des
tinderea internațională.

O părere similară este exprimată și de 
serviciul de presă al partidului social
democrat care subliniază că „propunerile 
sovietice de dezarmare constituie un 
punct de plecare extrem de Important 
pentru viitoarele negocieri cvadripartite".

în continuare, serviciul de presă social
democrat subliniază că „păturile cele mal 
largi ale poporului german își pun mari 
speranțe într-o viitoare conferință cva- 
drlpartită, care trebuie să rezolve însifîr- 
șit problema unității germane".

„A sosit timpul să ne eliberăm 
de politica americană de înșelăciune"

Declarația unui senator brazilian

MONTEVIDEO 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum relatează ziarele 
braziliene, senatorul Fontes, fost șef al 
cancelarie; civile în timpul președintelui 
Vargas, luînd cuvântul în senatul brazi
lian în problema politicii externe a Bra
ziliei a declarat:

A sosit timpul să ne eliberăm de poli
tica americană de înșelăciune. în loc să 
livreze Braziliei vase comerciale de care 
are nevoie, S.U.A. îi vinde vase de război. 
„Ajutorul" financiar acordat de S. U. A. 
este egal cu zero. în ultimii ani, din țară 
se scot mai multe devize străine decît se 
aduc. De fapt, a subliniat Fontes, nu 
S.U.A. exportă dolari în Brazilia, ci Bra
zilia în S.U.A.

Brazilia, continuă Fontes, depinde de 
capriciile și samavolnicia pieței americane 
care dirijează prețurile, urcîndu-le sau 
coborîndu-le. Aceste fluctuații artificiale 
ale prețurilor servesc „drept armă poli
tică în scopul aservirii și subordonării".

Politica noastră externă, a subliniat în 
continuare senatorul brazilian, duce Bra
zilia la situația unei complecte izolări.

în urma unei politici greșite și dăună
toare, noi am barat drumul lărgirii co
merțului nostru exterior. Or, nu există 
nici un motiv care să justifice ducerea 
unei astfel de politici dăunătoare intere
selor noastre.

„Consider ridicol ruperea relațiilor 
noastre normale cu U.R.S.S.".

Referindu-se la Republica Populară 
Chineză și la atitudinea Braziliei față de 
aceasta, Fontes a declarat: „Situația în 
această privință oglindește nu numai su
punerea noastră pasivă față de interese, 
promisiuni și influențe străine, dar și 
greșelile noastre, diplomația noastră lip
sită de rațiune și absurdă".

Existența Republicii Populare Chineze 
este un fapt de care trebuie să se țină 
seama.

Pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor 
sovieto-iugoslave, pentru întărirea păcii

In întîmpinarea Festivalului

Tineretul austriac — care alături de întregul popor a trăit zilele 
acestea, cu prilejul semnării Tratatului de stat cu privire la restabilirea 
Austriei ca stat Independent șl democrat, clipe dintre cele mal fericite — se 
pregătește cu bucurie șl însuflețire pentru Festivalul de la Varșovia.

în clișeu : ansamblul artistic al Uniunii Tineretului Liber Austriac din Lini 
care va lua parte la cel de al V-lea Festival Mondial al Tineretului șl Studen
ților de la Varșovia făcînd repetiții.

Ștafeta păcii
De curfnd, la Helsinki s-a dat star

tul în Ștafeta Păcii și Prieteniei, orga
nizată tn cinstea celui de al V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia. Concomitent, s-a 
cjxt startul în ștafetă și în orașele Turcu 
și Kotka. Trecînd prin diferite pro
vincii ale Finlandei, cele trei ramuri 
ale ștafetei se vor intilni la Tomio, 
unde ștafeta va fi predată tineretului 
suedez.

La Helsinki, în parcul Alppila, unde 
s-a dat startul ștafetei, s-a adunat un 
mare număr de tineri și tinere. Parti- 
cipanții la ștafetă au fost salutați de 
profesorul Felix Iversen, laureat al 
Premiului internațional Stalin, pentru 
întărirea păcii între popoare. „Duceți 
astfel ștafeta — a spus el — încât să

și prieteniei
încredințați că tineretul finlandez do
rește pacea și este dornic să întărească 
legăturile cu toate popoarele. Sânt con. 
vins că această ștafetă își va aduce 
contribuția la lupta pe care o duce ti
neretul din toate țările pentru pace".

In mesajul dus de ștafetă se spune 
printre altele : „Noi, tineretul Finlan
dei, dorim să contribuim la întărirea 
prieteniei și a cunoașterii reciproce în
tre popoare, fără îngrădiri de limbă și 
naționalitate, fără deosebiri politice, 
religioase sau de altă natură. Dorim să 
întărim pacea, pentru fericirea tuturor 
popoarelor. Fie ca ștafeta noastră să 
ducă în fiecare țară prin care trece, 
chemarea adresată tuturor oamenilor 
tineri de a lua parte la marea sărbă
toare a bucuriei, prieteniei și culturii".

i

îl

Pregătiri
După cum relatează ziarul „Imprensa 

Popular", tineretul brazilian se pregă
tește în mod activ în vederea Festiva
lului Mondial al Tineretului și Studen
ților, care va avea loc la Varșovia. Pen
tru organizarea lucrărilor de pregătire 
s-a creat o comisie specială în frunte

în Brazilia
cu scriitorul Rebelo. In sprijinul Festi
valului s-au pronunțat reprezentanți ai 
diferitelor pături ale vieții publice bra
ziliene printre care Steinbrook, deputat 
al Congresului federal, ziaristul Edmar 
Morel, prof. Paulina Do Ambrosio și 
mulți alții.

Conferința studenților din țările Asiei și Africii 
care studiază în Anglia

LONDRA 17 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 16 mai și-a încheiat lucrările 
conferința studenților din țările Asiei și 
Africii care studiază în Anglia. La lucră
rile conferinței, convocată din inițiativa 
Asociației studenților din Ceylon care stu
diază în Anglia, au luat parte peste 300 de 
delegați reprezentînd 11.000 studenți din 
19 țări ale Asiei și Africii.

Deschizînd conferința, L. Mehlind, re- 
pre&ntantul studenților din țările Africii 
de est fi Centrale, salutind rezultatele lu
crărilor conferinței de la Bandung, a de
clarat că la această conferință reprezen
tanții Africii au avut pentru prima dată

posibilitatea de a-și expune punctul lor de 
vedere în problema colonială.

B. D. Ratnaiacf, președintele Asociației 
studenților din Ceylon care stuclază în 
Anglia, a declarat că „Asia și Africa s-au 
deșteptat dintr-un somn îndelungat".

Delegații au salutat călduros pe studenții 
din Republica Populară Chineză, India, 
Indonezia, Kenya, Malaya și alte țări care 
au luat cuvîntul la conferință.

Delegații au hotărît în unanimitate să 
creeze un comitet permanent de coordo
nare al studenților din țările Asiei și Afri
cii care studiază în Anglia și au adoptat o 
rezoluție chemînd la lichidarea sistemului 
de asuprire colonială.

Declarații contradictorii ale guvernanților japonezi
PEKIN 18 (Agerpres). — China Nouă 

transmite ; Din Tokio se anunță că ime
diat după ce primul ministru al Japoniei 
Ichiro Hatoyama, a declarat la ședința Co
misiei pentru problemele externe a Came
rei Inferioare că Japonia se gîndește la 
„un schimb de consuli" cu China, minis
trul Afacerilor Externe al Japoniei a de
clarat la rîndul lui că „acest schimb nu

este posibil" în prezent deoarece ar echi
vala cu o „recunoaștere de facto a guver
nului R. P. Chineze".

Opinia publică japoneză subliniază că 
între Hatoyama și Sighemițu există diver, 
gențe serioase în această problemă.

Opinia publică din Tokio se întreabă 
care dintre cei doi miniștri are ultimul 
cuvînt în problema îmbunătățirii relațiilor 
cu R. P. Chineză.

SCURTE ȘTIRI

Știrea că guverne
le Uniunii Sovietice 
și Republicii Popu
lare Federative Iu
goslavia, călăuzite de 
năzuința ambelor 
părți spre îmbună
tățirea continuă a
relațiilor dintre cele două țări și spre în
tărirea păcii, au căzut de acord cu privire 
la o întîlnire la cel mai înalt nivel a re
prezentanților lor, a stîmit un larg ecou 
în lumea întreagă.

Popoarele iubitoare de pace, și în pri
mul rînd popoarele U.R.S.S. șl Iugoslaviei 
direct interesate în succesul apropiatelor 
tratative, au primit cu aprobare această 
știre, acordînd o mare însemnătate rezol
vării sarcinilor care stau în fața partlci- 
pantilor La apropiata întîlnire de la Bel
grad.

Subliniind importanța acestei întâlniri, 
președintele Tito a declarat: „Țelul trata
tivelor nu este o rezolvare temporară în 
scopul de a înlătura în vreun fel actuala 
situație, ci stabilirea unei baze mai trai
nice, pe care trebuie în general să se în
temeieze în viitor relațiile în lume”.

Experiența vieții a arătat că tulburarea 
relațiilor normale dintre U.R.S.S. și Iu
goslavia care a existat în decurs de mai 
mulți ani a convenit doar dușmanilor cau
zei păcii. Și, dimpotrivă, colaborarea și 
prietenia dintre popoarele celor două țări 
corespund nu numai intereselor acestor 
popoare, ci și intereselor păcii în lumea 
întreagă. Normalizarea deplină a relații
lor sovieto-iugoslave și întărirea priete
niei străvechi dintre popoarele țării noas
tre cu popoarele frățești ale Iugoslaviei 
ar avea o mare însemnătatea pentru slă
birea continuă a încordării internaționale 
și stabilirea unei colaborări efective In
tre toate țările.

„Scînteia tineretului**
Pag. 4-a 19 mai 1955

Apropiatele tratative, care vor avea loc 
la Belgrad, vor trebui bineînțeles să ducă, 
în primul rînd, la îmbunătățirea continuă 
a relațiilor dintre U.R.S.S. și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia pe linie 
de stat. In acest domeniu există fără în
doială posibilități favorabile. Se poate re
leva cu satisfacție existența unei comuni
tăți de vederi a celor două state în pro
bleme fundamentale de politică externă 
ca egalitatea în drepturi și neamestecul 
în treburile altor țări, recunoașterea po
sibilității' coexistenței pașnice și colabo
rării între țări cu diferite sisteme sociale, 
lupta pentru reducerea armamentelor șl 
interzicerea armei atomice, pentru pre- 
întîmpinarea războiului și întărirea păcii.

Perspectiva îmbunătățirii continue a re
lațiilor sovieto-iugoslave îi sperie numai 
pe cei care sînt interesați nu în slăbirea, 
ci în agravarea încordării în relațiile in
ternaționale. Este caracteristică în această 
privință reacția presei burgheze la știrea 
despre apropiatele tratative de la Belgrad.

Acea parte a presei burgheze, care n-a 
pierdut capacitatea de a judeca realist, 
salută apropiata vizită a delegației so
vietice la Belgrad ca o contribuție la cau
za destinderii în situația internațională. 
Influentul ziar englez „Observer” remar
că : „Rusia se pare că dorește în prezent 
slăbirea urgentă a încordării în Europa”. 
Agenția France Presse transmite că „la 
Paris știrea cu privire la întîlnirea de la 
Belgrad a fost primită cu satisfacție. Se 
consideră că ea se încadrează în actuala 
slăbire a încordării”.

Nu se poate însă să nu se menționeze 
că cele mai reacționare cercuri americane 
au primit știrea apropiatei întîlnlri de la 
Belgrad cu ostilitate.

Unii, ignorînd în mod vădit sarcina 
micșorării încordării Internaționale, în
cearcă să împiedice dezvoltarea cu succes 
a apropiatelor tratative șl, prin aceasta să 
înrăutățească atmosfera internațională. 
La adresa Iugoslaviei se aud chiar ame
nințări cu represiuni cu caracter mate
rial și financiar dacă guvernul iugoslav 
va normaliza relațiile sale cu U.R.S.S. 
Asemenea afirmații demască cu desăvîr- 
șire pe cel care încearcă să-și întemeieze 
relațiile lor cu Iugoslavia nu pe bază de 
egalitate în drepturi, ci pe baza presiunii 
economice și a politicii dictatului.

în legătură cu aceasta se poate constata 
că atît partea sovietică, cît și partea iu
goslavă manifestă hotărîrea de a înfăp
tui colaborarea internațională numai pe 
bază de egalitate în drepturi, nepermi- 
țînd nimănui să se amestece în afacerile 
interne ale altor state.

Anumiți reprezentanți ai cercurilor reac
ționare americane, încercând să judece 
prin prizma lor relațiile dintre țările de
mocrate, fac în prezent declarații vădit 
mincinoase că partea sovietică ar avea în 
vedere „izolarea” Iugoslaviei de așa nu
mita „lume occidentală”, să rupă legătu
rile ei cu această lume. Absurditatea unor 
astfel de afirmații este evidentă. Uniunea 
Sovietică a dovedit în repetate rânduri 
prin politica sa externă că în Interesele 
întăririi păcii nu trebuie create blocuri 
militare închise opuse unul celuilalt, ci 
trebuie să se pășească pe calea coexisten
ței pașnice și colaborării efective a tutu
ror statelor, indiferent de deosebirile din
tre sistemele lor politice.

Uniunea Sovietică dă dovadă de înțele
gerea cuvenită față de faptul că Iugosla
via dorește să întrețină relații normale cu

toate statele. Norma
lizarea relațiilor Iu
goslaviei cu U.R.S.S. 
nu înseamnă câtuși 
de puțin și nu poate 
să însemne agrava
rea relațiilor e; cu ce
lelalte state. Uniu

nea Sovietică, nu numai că nu tinde să 
folosească problema reglementării relații
lor cu Iugoslavia pentru înrăutățirea si
tuației Internaționale, ci, dimpotrivă, vrea 
ca rezolvarea acestei probleme să contri
buie la slăbirea încordării Internaționale, 

îmbunătățirea continuă a relațiilor so
vieto-iugoslave este dictată de interesele 
celor două state, de interesele comune ale 
luptei noastre pentru consolidarea cauzei 
păcii în lumea întreagă. Nu se poate nega, 
bineînțeles, existența unor deosebiri sub
stanțiale între noi în înțelegerea unei se
rii de probleme importante ale dezvoltă
rii sociale. Faptul însă că în Iugoslavia 
predomină proprietatea obștească asupra 
principalelor mijloace de producție, fap
tul că principalele clase din Iugoslavia 
sînt clașa muncitoare și țărănimea mun
citoare, care au tradiții de luptă revolu
ționare și patriotice, faptul că există în
tre popoarele celor două țări o adîncă co
munitate culturală și ideologică care s-a 
format de mult, faptul că oamenii mun
cii din U. R. S. S. și Iugoslavia au 
interese fundamentale comune, intere
sele mișcării muncitorești internaționale, 
comunitatea țelurilor finale ale clasei 
muncitoare — toate acestea arată că exis
tă o bază trainică pentru o colaborare 
largă și multilaterală intre poporul sovie
tic și iugoslav.

Există toate temeiurile să se spere că 
acum, cînd cele două părți dau dovadă de 
bunăvoință și dorința de a îmbunătăți re
lațiile noastre reciproce pe bază de egali
tate în drepturi și avantaje reciproce, 
normalizarea relațiilor sovieto-iugoslave 
se va dezvolta pe viitor așa cum o cer In
teresele celor două țări și interesele păcii.

(Articol de fond apărut în ziarul 
„Pravda").

La 18 mai a avut loc sub președinția 
reprezentantului Canadei, Johnson, ședința 
subcomitetului Comisiei O. N. U. pentru 
dezarmare. S-a hotărît ca ședința urmă
toare să aibe loc la 1 iunie pentru a per
mite guvernelor reprezentate în subcomitet 
să analizeze în acest timp situația creată 
și progresuj realizat de Ia 25 februarie, 
cînd subcomitetul și-a început lucrările.

• La 18 mai s-au încheiat la Delhi tra
tativele începute la 14 mai între primul 
ministru al Indiei, Nehru și primul mi
nistru al Pakistanului, Mohamed Aii.

In cursul acestor tratative au fost dis
cutate diferite probleme care Interesează 
India șl Pakistan și în special problema 
Kașmiruiul, precum și problema preîn- 
tîmpinării incidentelor de frontieră dintre 
cele două țări. S-a hotărît continuarea 
acestor tratative după ce cele două gu
verne vor fi examinat în mod amănunțit 
diferite chestiuni ridicate în cadrul tra
tativelor.

• După cum anunță ziarul „Barba’ la 
17 mai au fost semnate la Belgrad între 
Iugoslavia și Albania un acord comercial 
și un acord de plăți valabile pînă la 31 
decembrie 1955. Acordurile prevăd schim
buri de mărfuri în valoare de 1,5 milioane 
dolari.

© In Italia continuă de aproape două 
săptămâni greva funcționarilor de la Insti
tuțiile de asigurări și prevederi sociale șl 
de la alte instituții, declarată în sprijinul 
revendicării cu privire la mărirea salari
ilor. Greva se distinge printr-o organizare 
excepțională ; la grevă iau parte aproape 
100 la sută din salarlații instituțiilor men
ționate.

• La 15 mai, la Duisburg-Meiderich un 
detașament al poliției vest-germane a pă
truns în localul unde se ținea o ședință 
închisă a Partidului Comunist din Ger
mania. Polițiștilor 11 se ordonase să ares
teze pe Max Reimann, prim secretar al 
conducerii P.C. din Germania. Ei n-au 
reușit însă să-și îndeplinească misiunea.

© Guvernul Olandei a demisionat în 
urma faptului că la 17 mal cea de a doua 
Cameră (Camera inferioară) a parlamen
tului olandez a respins cu 50 de voturi 
contra 48 proiectul de lege guvernamen
tal cu privire la majorarea chiriilor.
• Agențiile de presă occidentale rela

tează că la Bonn se desfășoară în prezent 
tratative între reprezentanții S.U.A. și a: 
Germaniei occidentale în vederea înche
ierii unui acord bilateral în baza căruis 
S.U.A. va livra Germaniei occidentale ma
terial militar în vederea înarmării viito
rului wehrmacht.

• Viscole neobișnuit de puternice s-ac 
abătut asupra mal multor regiuni dir 
Anglia. Agenția Reuter anunță că în aceste 
regiuni troienele de zăpadă împiedică îr 
mod serios circulația; liniile de telegraf ș 
telefon au fost avariate.

• După cum transmite postul de rădic 
Londra, valul de frig însoțit pe alocuri dc 
averse de zăpadă care s-a extins asuprs 
Europei s-a abătut și asupra Franței.

Potrivit evaluărilor parțiale, daunels 
pricinuite în Bretanla de nord (Franța 
de înghețurile din cursul nopții care ai 
distrus semănăturile de cartofi se clfreaz: 
la cîteva sute de milioane franci.

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 

Coppelia; Teatrul de Operetă: Vînt de libertate; 
Teatrul National „1. L. Caragiale“ (sala Comedia): 
Doamna nevăzută; (sala Studio): Mielul turbat; 
Teatrul Armatei (sala din Bd. Magheru): Nunta 
lui Figaro; (sala din Calea 13 Septembrie): Vlaicu 
Vodă; Teatrul Tineretului: Libelula; Ansamblul de 
Estradă (sala Libertatea): O seară de muzică 
ușoară; Teatrul Municipal: Afaceriștii; Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): Tania; Ansamblul de 
cîntece și dansuri C.C.S.: Spectacol de cîntece și 
dansuri; Teatrul Țăndărică: Frații Liu; Circul de 
Stat: Carnavalul circului.

CINEMATOGRAFE: Patria: 2x2 => cîteodată 5; 
Republica, Elena Pavel, 8 Martie : Un om teribil; 
București, Gh. Doja, Cinematograful din Bd. Ma
gheru nr. 29, Al, Sahia, T. Vladimirescu: Mînăsti-

rea din Parma; I. C. Frimu, înfrățirea între po 
poare, Arta, llie Plntille, Popular: Frumusețea dj< 
voiului; Maxim Gorki, Victoria, Flacăra: Por 
tul din nord; Lumina, Libertății: Cine-și iubeșt 
nevasta: Tineretului: Un vals vienez: Timpuri No 
Actualitatea în imagini. Noutățile zilei, Sportul so
vietic nr. 2, Unde este Mișa, Pionieria nr. 1, Peșt 
șorul cei isteț; Al. Popov: Cazul dr. Wagner; > 
Roaită, 8 Mai: Jucătorul de rezervă; Cultural: Cîr 
tecul fluviilor; Unirea, 23 August: Directorul noi 
tru, Pui de șoimi; C. David: Dama cu cameli 
Munca: O noapte la Veneția; Miorița: încercare 
fidelității; Moșilor, Gh. Coșbuc: Submarinul 32.' 
Donca Simo: Mînuitorul de păpuși: M. Eniinesct 
Stiletul; 1 Mai: Doi acri de pămînt; Volga: Vrăj 
toarele; N. Bălcescu: Libelula, Pe drumul libertăț 
Aurel Vlaicu: Așteaptă.mă; Rahova, Olga Băncii 
A fost odată un împărat.
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