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52 de zile pînă la Festival
ATUNCI CINO tinerii din toate col

țurile lumii își vor uni glasurile și 
" vor cînta împreună, cînd vor face 

schimburi culturale și sportive, cînd vor 
discuta despre problemele lor întno at
mosferă de caldă prietenie, atunci tunu
rile vor trebui să amuțească” — a de
clarat cu cîtva timp în urmă Jose Cuestro 
(deputat din Chili), una dintre nume
roasele personailități ale lumii care spri
jină Festivalul de la Varșovia.

Da 1 Tunurile vor trebui să amuțească. 
Praga, Budapesta, Berlinul, Bucureștiul 
— capitalele celor patru Festivaluri Mon
diale — sînt martorii năzuințelor tinerilor 
de pe toate meridianele globului, indife
rent de convingeri politice și credințe re
ligioase, spre unitate, pace și prietenie.

Intre 31 iulie și 14 august Varșovia — 
capitala eroică a Poloniei populare va 
fi un nou martor al acestui imn măreț al 
tineretului lumii — al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie.

An de an crește și se lărgește lupta po
poarelor, a tineretului lumii pentru pace, 
pentru colaborare internațională, pentru 
progres. Forțele oarbe ale războiului, în 
frunte cu cele din S.U.A., uneltesc însă 
împotriva păcii, a vieții, a tinereții. Ele 
se fac luntre și punte pentru a învenina 
atmosfera internațională, pentru a învrăj
bi popoarele, tineretul lumii.

Alături de toate popoarele lumii tinerii 
se împotrivesc unor asemenea planuri. Ei 
vor să trăiască, să iubească, să cînte, să-și 
închine cunoștințele căpătate forțelor bi
nelui, progresului, umanității.

Festivalul de la Varșovia care se va 
desfășura sub lozinca „Pace și Priete
nie" — va fi o sărbătoare a tinereții, a 
aspirațiilor tineretului lumii spre un vii
tor fericit. El va fi un minunat prilej de 
exprimare a năzuințelor fierbinți spre 
(>ace de care este animat tineretul de pe 
ntreg cuprinsul pămîntului.

Diversitatea, amploarea și bogăția pre
gătirilor care au loc în toate țările lumii 
în întîmpinarea măreței sărbători dove
desc cu prisosință popularitatea ideilor 
nobile ale Festivalului în rândurile tine
rilor.

Participînd intens la pregătirea celui 
de-al V-lea Festival Mondial, tînăra ge
nerație își afirmă cu tărie voința sa ne
clintită de a contribui la întărirea cauzei 
păcii și colaborării între popoare, pentru 
înlăturarea primejdiei unui nou război, 
în sprijinul acțiunii hotărîte a maselor 
largi pentru interzicerea folosirii armelor 
atomice și cu hidrogen. Tineretul din Aus
tria, de pildă, a chemat la întrecere pen
tru strîngerea de semnături pe Apelul 
de la Vîena pe prietenii săi din Suedia. 
In ceea ce privește numărul de semnături 
adunate individual, tineretul suedez se 
află pînă în prezent în frunte. Pînă de 
curînd Eddi Ahlfeldt, elev în vîrstă de 15 
ani, strînsese 1200 de semnături pe Apel. 
Drept recompensă, tineretul suedez a ho
tărât să-l trimită în mod gratuit la Festi
valul de la Varșovia. Tinerii italieni și-au 
propus să strîngă pînă la deschiderea 
Festivalului două milioane de semnături 
pe Apel.

In întîmpinarea Festivalului au loc
- pretutindeni diferite 

și multiple manifes
tări — conferințe, 
festivaluri naționale 
sau locale, întîlniri 
între tineri de dife
rite profesii, convin
geri politice și cre
dințe religioase etc., 
care duc la întărirea 
unității tineretului pe 
plan național și in
ternațional, a comba
tivității în lupta pen
tru satisfacerea re
vendicărilor lui vi
tale. La o conferință 
a tineretului indian 
din Calcutta la care 
a fost înființată or
ganizația „Kalikata 
Yuba Sangha", s-a 
hotărît afilierea aces
tei organizații la 
F-M.T.D. și partici
parea la Festival.

Organizarea festi
valurilor naționale, 
regionale și locale 
sînt etape principale 
în pregătirea Festi
valului Mondial de la 
Varșovia. Un mare 
și frumos festival a 
organizat tineretul 
francez din Provence.

La acest festival care a durat cinci săp- 
tămîni au participat zeci de mii de ti
neri francezi. In Japonia pregătirile pen
tru Festival vor culmina cu un festival 
național care va avea loc la Tokio la în
ceputul lunii august și la care vor parti
cipa 50.000 de tineri din întreaga Japo
nie. In regiunea Sofia (R. P. Bulgaria) 
la un festival local au participat 10.000 
de tineri.

Cu prilejul pregătirilor pentru Festival 
cresc și se întăresc legăturile internațio
nale ale tineretului lumii. Pretutindeni au 
loc schimburi de scrisori între tinerii din 
diferite țări, întîlniri la granițe etc. De 
curînd a avut loc întîlnirea de pe Dunăre 
a tineretului romîn cu tineretul frate bul
gar. Tinerii olandezi au proiectat să or
ganizeze în iulie o întîlnire cu tinerii ger
mani și englezi.

O minunată ilustrare a colaborării în
tre tineretul lumii, a prieteniei tot mai 
trainice, este Fondul solidarității inter
naționale destinat cheltuielilor de călăto
rie a delegațiilor țărilor coloniale la Fes
tival. Tineretul englez de pildă, va aco
peri cheltuielile de călătorie a delegați- 
lor din Kenya. Contribuția tinerilor ce
hoslovaci la Fondul solidarității se ridica 
pînă de curînd la 1.000.000 de coroane.

Pregătirile pentru Festival sînt în toi 
și numeroase delegații și-au anunțat deja 
participarea, contribuția lor la programul 
Festivalului. Peste 1000 de tineri va nu
măra delegația olandeză. Din această de
legație vor face parte și cîteva ansam
bluri artistice între care o grupă de ba
let, un amsamblu de muzică și cor. Din 
Franța și-au anunțat participarea pînă în 
prezent 500 de sportivi și 200 de artiști.

Din diferite țări au pornit spre orașul 
Festivalului ștafete ale păcii. Astfel, șta
feta țărilor nordice a plecat la 8 mai din 
Helsinki. In perioada 8—15 iulie din di
ferite orașe ale Franței vor porni 6 șta
fete naționale. Pe parcurs, tinerii vor 
strînge semnături pe Apelul de la Viena.

Cu mult elan se pregătesc tinerii din 
Polonia populară să primească oaspeții 
săi în orașul Festivalului. întregul tine
ret polonez se simte mobilizat în pregăti
rea grandioasei sărbători a tineretului 
lumii. Mii de tineri fac muncă voluntară 
pentru a putea termina la vreme stadio
nul central unde va avea loc deschide
rea Festivalului. In vederea Festivalului 
au luat un ritm rapid lucrările de ame
najare a Parcului central de cultură și 
odihnă de pe malul Vistulei. Filarmonica 
din Varșovia, una dintre cele mai moder
ne filarmonici din Europa va fi gata în 
cinstea Festivalului. Palatul Culturii și 
Științei dăruit de Uniunea Sovietică po
porului polonez va fi pus la dispoziția 
particip.anților la Festival.

Tineretul romîn, care poartă vii în 
amintire zilele de sărbătoare ale Festi
valului de la București, se pregătește cu 
însuflețire pentru cel de al V-lea Festival 
al păcii și prieteniei de la Varșovia. El 
întîmpină această tradițională sărbătoare 
a tinerei generații înzecindu-și eforturile 
în munca pentru continua înflorire și în
tărire a patriei.

In cinstea Festivalului, pe tot cuprin
sul patriei tinerii organizează serbări, 

conferințe, discuții, 
concursuri culturale 
și sportive. Se con
fecționează de ase
menea daruri pe care 
solii tineretului din 
R.P.R. le vor oferi în 
semn de prietenie în 
zilele Festivalului ti
nerilor delegați din 
întreaga lume. In pe
rioada imediat urmă
toare tinerețpl romîn 
este hotărît să ducă 
pregătirile pentru 
Festival pe o treaptă 
și mai înaltă. Dele
gația noastră la Fes
tival va duce astfel 
la Varșovia salutul 
înflăcărat al tinere
tului romîn. plin de 
bucuria succeselor 
obținute de el în în
tîmpinarea acestei 
mari sărbători.

Pe toate meridia 
nele globului, tînăra 
generație a lumii este 
hotărîtă să contribuie 
cu toate forțele la 
succesul Festivalului, 
această sărbătoare 
animată de ideile no
bile ale păcii și prie
teniei.

Un nou șantier al muncii voluntare
In raionul Tudor Vladimirescu, îndru

mați de comitetul raional de partid, ute- 
mlștii și tinerii au hotărât să întîmplne 
Festivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Varșovia și ziua de 23 Au
gust sprijinind prin muncă voluntară 
construirea a peste 450 de locuințe mun
citorești.

’ La chemarea Comitetului raional 
U.T.M. -Tudor Vladimirescu au răspuns 
cu entuziasm utemiștii și tinerii din toate 
Întreprinderile și instituțiile raionului. 
Astfel numai pe șantierul de construcții

de locuințe muncitorești din șoseaua Mi
hai Bravu care s-a deschis de curînd, au 
venit să muncească voluntar în timpul 
liber peste 700 de tineri. Au venit aici 
tineri de la gospodăria I.T.B. Dudești, de 
la cooperativa ,,Tehnica confecției", tineri 
din cadrul Ministerului Industriei Ușoa
re, de la Centru) școlar profesional con
strucții nr. 21 și din multe alte locuri. 
Organizați pe echipe și schimburi, ei 
muncesc acum cu Însuflețire pentru a ter
mina în cel mai scurt timp blocurile de 
locuințe.

DE PE CUPRINSUL PATRIEI

Examenul de maturitate este un eveniment de o deosebită 
importanță în viața elevului. Fiecare s-a gîndit mult la acest 
bilanț al muncii depuse de el în școală și s-a pregătit din 
timp în vederea lui.

In clișeul nostru, elevul Paul Blaeer de la Școala medie 
de 10 ani nr. 8—12 din Capitală la examenul de maturitate 
la fizică. In fața comisiei de examinare el vorbește cu mult 
calm șl siguranță despre acțiunile reciproce dintre curenții 
electrici și magneți.

Schimb de onoare
SIBIU (de la corespondentul nostru). — Cu prilejul prelu

crării documentelor de la Varșovia, muncitorii tineri și vîrsi- 
nici de la uzinele „Independența“-Sibiu s-au angajat să-și spo
rească eforturile luptînd pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului de stat.

Pentru a cinsti hotărârile adoptate la Conferința de la Var
șovia de către cele 8 state în frunte cu Uniunea Sovietică, la 
uzinele „Independența" s-a organizat în ziua de 8 iunie, un 
schimb de onoare în cadrul căruia s-au evidențiat în mod deose
bit numeroși muncitori.

In dimineața zilei schimbului de onoare, muncitorii uzinei 
și-au pregătit bine locul da muncă și mașinile și s-au apro
vizionat cu piese brute pentru a le avea la îndemînă.

Utemistul Nicolae Luca este responsabilul brigăzii de tineret 
„Vasile Roaită" din secția strungărje ușoară. Lucrând de mai 
mult timp la un strung rominesc e] cunoaște bine tainele mese
riei sale. în dimineața zilei schimbului de onoare, Nicolae Luca 
și-a pornit mașina la ora șapte, avînd fixate dinainte la strung 
dispozitivele pe care le folosește în timpul lucrului pentru efec
tuarea cotelor de lungime. Folosind metoda de tăiere rapidă 
intensivă el a reușit pînă la sfîrșitul schimbului să-și depă
șească norma cu 183 la sută. Asemenea depășire a obținut și 
utemistui Ion Neamțu și alți tineri membri ai brigăzii.

Succese însemnate au realizat și tinerii care lucrează la mon
tarea secerătorilor. Ei au folosit din plin fiecare minut de 
lucru, grăbind în fe
lul acesta montarea 
secerătorilor aștep
tate acum cu nerăb
dare de țăranii mun
citori, In secția acea
sta utemiștii Simion 
Meltzer și Ion Bog
dan și-au depășit 
norma, primul cu 70 
la sută și al doilea 
cu 60 la sută.

„Malerialele 
au lest salvate"

Pe meleagurile ra
ionului Tg. Măgu
rele, mai ales în a- 
propierea comunelor 
Segarcea Vale, Ol
teanca și Rîioasa, în 
primăverile ploioase, 
apele Oltului se re
varsă. Așa s-a în- 
tîmplat la începutul 
lunii mal, cînd pe 
aceste locuri au că
zut ploi repezi. Oltul 
își desfăcu malurile 
sale dînd friu liber 
apelor. Vestea că a- 
pele s-au revărsat se 
răspîndi repede în 
întreaga comună. 
Președintele sfatului 
popular din Segarcea 
Vale vorbi oame
nilor :

.... Tovarăși, mate, 
rialul pentru con
strucția podului din 
satul Olteanca e în 
pericol să-l ia apa. 
El trebuie salvat”.

Comuniștii și ute
miștii au fost primii 
care au pornit la 
treabă. Doar e; știau 
că pentru construirea 
podului fuseseră a- 
duse două vagoane 
de lemn de construc
ție.

Utemistul Mîinea, 
alături de tatăl său 
și de tovarășii Gheor
ghe Rogob ja, Pa- 
raschi ■ Jchia și Flo- 
rea Madare au mun
cit cu râvnă. în cî
teva ore tet materia
lul a fost salvat. El 
a fost mutat în deal 
unde apele revărsate 
nu-] mai puteau a- 
junge.

Corespondent 
ENE FLORIAN

Tinerii

Spectacolul prezentat 
de Teatrul Național din lași

In cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în Capitală, colectivul Teatrului Național 
din Iași a prezentat joi seara pe scena 
Teatrului C.C.S. piesa „Orașul în flăcări" 
de Mihail Davidoglu, laureat al Premiu
lui de Stat.

Spectacolul, în direcția de scenă a re
gizorului Val Mugur, maestru emerit al 
artei din R.P.R. a avut în distribuție pe 
Margareta Baciu, și Mărioara Davidoglu, 
artiste emerite ale R.P.R. Virgil Raiciu, 
Constantin Obadă, Lidia Persofschi și 
Petru Gheorghiu.

La spectacol au asistat tovarășii : Gh. 
Apostol, I. Chișinevschi, Constanța Cră
ciun, scriitori și artiști, reprezentanți ai 
presei și un numeros public.

Spectacolul s-a bucurat de mult succes, 
(Agerpres)

Ajutor prețios
TG. MUREȘ (de la corespondentul nos

tru).
La cererea oamenilor muncii din Tg. 

Mureș, Trustul de Construcții regional a 
deschis zilele acestea pe B-dul 1 Mai o 
nouă cofetărie.

La construirea ei și-au adus din plin 
contribuția cetățenii cartierului. Astfel 
datorită ajutorului primit din partea ce
tățenilor cartierului, cofetăria a fost con
struită în timpul record, de șase zile.

Era pe la ora prânzului... împreună 
cu utemistul Teodor lonescu se îndrep
tau spre cantină șl utemiștii VasJe 
Ploscaru, Petre Voinea, Alexandru Săn- 
duț. Florian Constantmescu șl Albert 
Rădulescu. O discuț.e aprinsă începu
se între ei. Ziarul era trecut de la 
unul la altul. Din el, mal în toată uzi
na „Gh. Gheorghiu-Dej “ din Tlrgovlș- 
te se aflase că tinerii de la „Clement 
Gottwald" din București, după exem
plul comsomoliștilor de la uzinele 
„ZIS" din Moscova, au 
brigadă complexă pentru reducerea 
consumului de metal la flecare fabrl-

constituit o

In ultimii ani, ca urmare a dezvoltării industriei grele, 
unitățile socialiste din agricultură au primit tot mai multe 
mașini.

întreprinderea metalurgică „Tchnometal" din Timișoara 
fabrică în acest an pentru prima oară mașini agricole selec
toare tip S. 45.

In fotografie: Maistrul secției a III-a mecanică, loan 
Cuceanu, împreună cu utemiștii fruntași Constantin Șovei și 
loan Dragomir fac ultimele revizii la selectoarele ce urmează 
a fi expediate agriculturii. Foto : EUGEN CSIKOȘ

Pregătiri pentru Festival în regiunea Cluj
Comitetul regional U.T.M.-Cluj desfășoară o muncă 

intensă în vederea întîmpinării Festivalului Mondial 
ai Tineretului și Studenților de la Varșovia.

Comitetul regional U.T.M. a depus multă strădanie 
pentru a organiza comisii pe regiune, raioane și orașe. 
Aceste comisij și-au întocmit plan de muncă cu date 
și sarcini concrete pentru fiecare om, punîndu-se 
accent deosebit pe antrenarea unui mare număr de 
tineri în întrecerea socialistă, a creării de noi bri
găzi Și posturi utemiste de control.

Ca urmare a acestui fapt, numărul tinerilor antre
nați în întrecerea socialistă numai în orașul Turda 
a ajuns la 2155, iar pe întreg raionul vor fi antrenați 
4000 de tineri pînă la 31 iulie. La întreprinderea Car- 
bochim, brigada „Vasile Roaită", deținătoarea dra
pelului de brigadă fruntașă pe întreprindere, condusă 
de utemistul Lupulescu Ion și-a luat angajamen
tul să depășească planul lunar cu 5%, să facă eco
nomii de materiale și combustibil în valoare de 2.000 
lei și să îmbunătățească calitatea produselor cu 100 
la sută. Iar brigada condusă de utemistul Martac 
Gh. de la „Industria Sârmei" a chemat la întrecere 
socialistă toate brigăzile de tineret din întreprindere.

Numărul brigăzilor de tineret este în continuă creș
tere. Astfel numai în întreprinderile din orașul 
Turda au fost create (8 brigăzi de tineret și 7 pos
turi utemiste de control. Iar la întreprinderea „Ia-

prețuiesc
IN CINSTEA CELUI DE AL V-LEA 

FESTIVAL MONDIAL AL TINERE
TULUI SI STUDENȚILOR SI A ZI
LEI DE 23 AUGUST

cat.
Nu terminase bine de citit tehnolo

gul lonescu, cînd turnătorul Albert Ră- 
dulescu și începu:

— Bine, dar așa ceva ne-ar trebui 
șl nouă. Știți doar cu toții ce rezerve 
avem. De pildă, la fiecare patru inele 

j? pentru macarale șl geamblacurl se 
pierd cîte 60 kg. fontă la turnare.

— Dar la noi — interveni lonescu — 
cu capacul carcasei de la capul hidra
ulic e mai bine ? Prin sistemul actual 
de lucru pierdem o cantitate de 31 kg. 
de oțel, lucru care s-ar putea econo
misi dacă această piesă am realiza o 
prin turnare.

— Se consumă de multe ori mate
rial fără rost — zise utemistul Vaslle 
Ploscaru. La noi în sector, de pildă, 
executăm din oțel roiund racorduri cu 
mult mai mici decît bara. Ce ziceți, 
aici n-ar fi o sursă pentru a economisi 
oțel ?

In aceeași zi, după sfîrșitul schim
bului, la cabinetul tehnic al uzinei, îm
preună cu inginerul Mlhai Gheorghe, 
șeful cabinetului, discutau aceeași pro
blemă și utemistul Șerban Munteenu, 
Inginer de la serviciul producție și 
utemistul Ion Gavrilă, inginer de la 
secția energetică, inginerul Ion Flllp, 
șef proiectant și maiștrii Vaslle Dăni- 
lescu, Ion Enescu, Gheorghe lonescu 
și alții.

Nu era organizată discuția, însă pă
reri despre felul cum se poate reduce 
consumul de metal și micșora astfel 
considerabil și prețul de cost al pro
duselor, împărtășea flecare.

A doua zi, înainte ca sirena să sune 
de orele 7, la comitetul U.T.M. veniră 
utemiștii Teodor lonescu, Ion Gavrilă, 
Vaslle Ploscaru și Șerban Munteanu. 
Ei propuseră tovarășului Vasile Stă- 
nescu, secretarul comitetului, să orga
nizeze pentru orele 16 o adunare la ca
binetul tehnic.

Intr-adevăr, după-amiază consfătul-

rea avu loc. Au fost chemați să-și dea 
părerea despre gospodărirea metalului 
alături de ingineri, tehnicieni și dispe
ceri și strungari, forjori, turnători și 
ajustorl. cel care lucrează după proiec
tele elaborate.

Cu această ocazie, In Întreprindere 
s-a constituit o brigadă complexă pen
tru reducerea consumului de metal la 
flecare fabricat, formată din 21 mem
bri, Incepînd de la masa de desen șl 
până la controlul calității. Brigada și-a 
stabilit cîteva obiective principale în 
procesul de fabricație al utilajului pe
trolifer. Printre aceste obiective se 
numără modificarea în proiect pnntr-o 
redimensionare mai economică a re
perelor, trasarea judicioasă a pieselor, 
Înlocuirea metalelor scumpe cu altele 
mal ieftine, extinderea turnării In co
chile, perfecționarea forjării In ma
trițe etc.

★
Primele rezultate. O lună de zile a 

trecut de cînd tinerii uzinelor meta
lurgice „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Tîr
goviște s-au alăturat prețioasei iniția
tive de reducere a consumului de me
tal la flecare fabricat.

In secția turnătorie, turnătorul Al
bert Rădulescu, împreună cu serviciul 
tehnologic, șl-a tradus în viață Ideea. 
Aplicînd propunerea de a realiza prin 
turnarea în cochile metalice inelele de 
la macarale și geamblacuri șl turnînd 
mai multe piese deodată, In sistem 
ciorchine, el obține acum o economie 
de 60 de kg. fontă la turnarea fiecăror 
4 inele. Tinerii turnători, ajutați de in
ginerul lor, tovarășul Ion Chlvăran, au 
realizat șl altă propunere. Acum, cu
zineții, altădată lucrați din metal mal 
costisitor sînt realizați din oțel.

Utemistul Șerban Munteanu, respon
sabilul brigăzii complexe a Inițiat la 
rândul său o perfecționare însemnată.

— înainte — spune el — cînd fa
bricam o serie de Inele decupîndu-le 
dintr-un pătrat de tablă, pierdeam 9 
kg. oțel la fiecare. Acum aceste inele 
sînt obținute printr-un nou sistem, de 
roluire, fără nici o pierdere.

O cantitate însemnată de oțel eco
nomisit au adus șl propunerile făcute 
de utemistul Teodor lonescu în vede
rea schimbării tehnologiei de fabrica
ție a unor piese din capul hidraulic 
petrolifer.

noș Herbak" din Cluj s-a creat o secție de tineret 
în cadrul căreia s-a format o brigadă complexă.

In organizațiile de bază de la sate, tinerii mun
cesc cu mult elan pentru îngrijirea recoltelor și în
frumusețarea satelor. Astfel tinerii din comuna și 
satul Iara și Făgetul Ierii au plivit 46 ha. grîu și 
au curățat 40 ha. izlaz, cei din comuna Plăiești au 
plivit 53 ha. grîu. iar cei din Petreșeți au ame
najat un parc în care au plantat pomi și flori.

Tinerii da la G.A.S.' Bădeni au confecționai ghi
vece nutritive și au plivit 50 ha. grîu. Tinerii trac
toriști de la S.M.T. Cîmpia Turzii, luptă cu succes 
pentru titlul de cea mai bună brigadă de tractoriști. 
Pînă acum, în frunte se află brigăzile 4 și 5, care 
și-au depășit cu 150— 190 la sută planul pe campanie, 
făcînd economii de peste 3.000 kg. motorină.

Intense pregătiri sa fac și pe linie culturală și 
sportivă. Echipe ale multor cămine culturale pregă
tesc noi programe artistice, iar cele sindicale se pre
gătesc pentru, săptămîna „Intîmpinăm Festivalul 
prin cîntec și dans". Numărul tinerilor antrenați în 
concursurile sportive ale tineretului este în continuă 
creștere.

Pe lingă realizările în producție și pe ogoare, tine
rii pregătesc diferite cadouri pentru delegații la 
Festival. Numai tinerii de la „Ianoș Herbak" lu
crează peste 70 de cadouri diferite cum ar fi: port- 

țigarete, port-piep- 
tene, port-briceag, 
curele pentru ceas, 
portmonee, port-vi- 
zite și semne de cărți 
cu motive naționale. 
Tinerii de la „Indus
tria Sîrmei" lucrează 
curele împletite de 
diferite culori, bri- 
cage etc.

D. GINDACU

metalul
Brigada complexă a antrenat un 

număr însemnat de muncitori tineri și 
vîrstnici, fruniași în producție, tehni
cieni șl ingineri să vină cu noi propu
neri pentru reducerea consumului de 
metal la fiecare fabricat. Ca urmare, 
utemistul strungar Vasile Ploscaru, 
membru al brigăzii, lucrând împreună 
cu ceilalți tineri strungari la racorduri 
speciale, a făcut propuneri datorită că
rora se vor obține pînă la sfîrșitul 
anului economii în valoare de peste 
82.000 lei.

Un rol de seamă în antrenarea tine
retului în întrecere, între altele șl în 
gospodărirea metalului, îl are munca 
politică a organizației de bază U.T.M. 
din uzină. Comitetul U.T.M., birourile 
organizațiilor U.T.M. pe secții, respon
sabilii brigăzilor de tineret șl ai pos
turilor utemiste de control nu trebuie 
să se mulțumească numai că s-a discu
tat in adunările deschise despre rolul 
luptei pentru reducerea consumului de 
metal. Ei au sarcina de a sprijini acea
stă prețioasă inițiativă, a o populariza 
Intens la gazetele de perete, la stația 
de radioamplificare și la diferite ma
nifestații artistice în uzină, a eviden
ția rezultatele obținute de tinerii care 
ișl aduc contribuția la reducerea con
sumului de metal la fiecare fabricat.

Comitetul raional U.T.M. Tîrgoviște 
trebuie să dea însemnătatea cuvenită 
acestei acțiuni — menită să contribuie 
la îmbogățirea aprovizionării cu me
tal a Industriei grele și astfel la dez
voltarea Întregii economi: naționale șl 
la întărirea patriei. Dacă pînă acum 
activul raional în frunte cu primul se
cretar, tovarășul Constantin Chlligiu, 
a dat mal puțină Importanță gospodă
ririi metalului, el trebuie cel puțin pe 
viitor ră susțină și să popularizeze ex
periența brigăzii complexe din uzina 
„Gh. Gheorghlu-Dej“.

In cinstea Festivalului Mondial al 
Tineretului șl Studenților de la Varșo
via și a zilei de 23 August, tinerii de 
la uzinele metalurgice „Gh. Gheorghlu- 
Dej‘-Tîrgoviște s-au angajat să reali
zeze ECONOMII EGALE CU PRE
ȚUL DE COST A DOUA SONDEU- 
ZE montate pe autocamioane, instalații 
complecte de foraj pentru cercetarea 
de noi zăcăminte în subteran. Tinerii 
metalurgiști trebuiesc sprijiniți pentru 
a-șl respecta cuvîntul dat.

N. PU1U 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pent»4 regiunea Ploeștl

Un nou teren 
de sport

a- 
cu 
în

Tinerii din comu
na Urechești, raio
nul Focșani, au 
flat, în urmă 
cîtva timp, că
cinstea Festivalului 
de la Varșovia se 
vor desfășura „Con
cursurile Sportive 
ale Tineretului".

Fiindcă în comuna 
lor terenul de sport 
nu era tocmai bun, 
tinerii, în frunte cu 
utemiștii, au pornit 
la treabă. în scurt 
timp s-a reamenajat 
terenul de fotbal, a 
fost nivelată pista 
de atletism și s-a fă
cut o groapă de să
rituri. în jurul tere
nului de fotbal și a 
pistei de atletism 
s-a construit un 
gard de protecție Iar 
la intrarea pe teren 
s-a refăcut un podeț. 
Toate aceste lucrări 
s-au executat prin 
muncă voluntară și 
cu sprijinul Sfatului 
popular comunal. U- 
temiștii Virgil Ră- 
duc, Milică Mitrea, 
Ștefan Ciobotaru și 
deputății Nicolae Ol- 
teanu și Petrache 
Cismaru s-au numă
rat printre cei mal 
harnici la amenaja
rea terenului de 
sport din Urechești.

Acum, au început 
„Concursurile Spor
tive ale Tineretului" 
la atletism, fotbal, 
oină, handbal etc. 
La ele participă 
peste 200 de tineri 
din comună.
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Operele cu adevărat mari nu au vârstă. 

$i fiindcă sîn.t întotdeauna vii, ele vor 
stîmi Întotdeauna discuții; oamenii se vor 
întoarce mereu spre ele, cerînd tulbură
toarei lor tinereți fără bătrînete răspuns 
la întrebările pjise de căutările timpu
lui lor.

Ori de cîte ori aces.t important sector 
al luptei noastre care Oste literatura pen
tru cei mici ne va pune în față — cu ne
cesitatea actualității imediate — una sau 
alta din problemele sale, ne vom întoar
ce și. noi spre Gaidar și spre marea lui 
operă cerîndu-i sfat și îndrumare.

Acum un an a fost publicat jurnalul 
lui Gaidar găsit după moarte printre hîr- 
tiile lui. Sint în el notite scurte despre un 
nou palat al pionierilor, despre agresiu
nea japoneză în Extremul Orient, despre 
Artek, despre noul pian cincinal, despre 
o întîlnire cu cititorii. Un „9 mai” fără 
an (poate 1935 ?) începe cu o însemnare 
despre „Anatolij Fedorovici" un prieten 
de 5 ani, cunoscut la Ialta. „Anatolii Feo- 
dorovici și-a julit nasul." Și imediat: „Au 
fost decorați cu ordine învățătorii de la 
sate. Foarte bine. Iubesc pe oamenii 
aceștia”.

,,Secretur‘ scriitorului ni se dezvăluie 
întreg în caietele jurnalului. El constă 
în trăirea intensă a vieții, sub toate as
pectele ei, pînă la cele mai mărunte, în 
„simțul noului” pe care Gaidar l-a avut 
mai mult ca oricare din scriitorii pen
tru copii, în sezisarea uimitor de vie și 
imediată a oricărei schimbări, în cunoaș
terea precisă a tuturor transformărilor 
mari și mărunte ale vieții societății pri
vită cu ochii comunistului.

Aci își are izvorul una din cele mai ca
racteristice trăsături ale creație: lui Gai
dar, pentru care copilăria nu reprezintă 
un fenomen în sine, rupt de complexul 
social. Tinerii eroi a; lui Gaidar se con
topesc cu viața întinsei lor patrii, trăiesc 
și se formează ca mici cetățeni sovietici.

Și acest lucru se întîmplă nu pentru că 
eroii lui ar fi niște copii neobișnuiți, ex
cepționali. Nimic mai „obișnuit” decît 
copiii lui Gaidar. La el nu există carac
tere „neobișnuite”, „eroice” de copii 
„precoci" (respingătoarea precocitate !) 
care caută, umblă cu luminarea după 
viața mare, ci ea, viața mare, vine la co
piii obișnuiți, îi cuprinde firesc și îi în
vață pe viu ce e bine și ce e rău.

Vasea și Petea se uită la vagoanele care 
se scurg prin micuța lor gară undeva spre 
Siberia. Și iată că visul romantic al „ți
nuturilor îndepărtate” spre care gonesc 
trenurile lungi se transformă în realitatea 
cotidiană a satului lor. Copiii devin par
ticipant activi ai unei vieți „mari", pli
nă de freamătul construcției și de pateti
cul luptei înverșunate cu dușmanul. 
Soarta lui Petea' sau Vasea se leagă de 
lupta împotriva chiaburimii fiindcă acea
sta este logica vieții, logica copilăriei 
acestor ani furtunoși.

Nu „obișnuitul" Boris Gorikov vrea să 
facă „școala” războiului civil c; viața îl 
trimite la școala mare a revoluției, care 
îi făurește un caracter comunist, în luptă 
reală, în frămîntări lăuntrice reale, chi
nuitoare uneori.

Pornind de la ideea că viața copilului 
este parte integrantă a vieții societății, 
Arkadii Petrovici n-ar fi discutat nicio
dată despre falsa problemă ă necesității 
oglindirii luptei de clasă în literatura 
pentru copii. Aici nu este vorba de „tre
buie sau nu trebuie”, „este bine sau nu 
este bine”. Realitatea noastră este lupta 
de clasă în cele mai ascuțite forme ale 
ei, iar copilul trăiește în această reali
tate, întîlnește dușmanul în realitate.

Alea, minunatul Alea din „Secretul 
militar" cade sub loviturile dușmanului 
chiar în liniștitul Artek.

Dar dacă dușmanul acesta este hidos, 
respingător, dacă trebuie să-1 urăști pro
fund. el nu este de neînvins ; ba, dimpo
trivă, el este învins întotdeauna. Să înțe
legi că dușmanul există, să înveți să-l 
descoperi, să lupți îndîrjit cu el, plin de 
încredere în victoria ta, asta îi învață 
Gaidar pe copii.

Această idee este prezentă în toate 
scrierile lui ; în toate operele sale duș
manul și lupta împotriva lui sînt prezen
te sub o formă sau alta. Aici nu este

In legătură cu unele probleme aIe literaturii pentru copii

Po ezia adevărului
Adrian Riza

vorba numai de ceea ce îți cere viața, de 
ceea ce impune realitatea scriitorului 
cffte vrea s-o reflecte veridic. Această 
constantă a operei marelui scriitor oglin
dește o concepție, un anume fel de a pri
vi viața și problemele ei centrale: ferici
rea în viață, sensul vieții etc;„

In niciuna din povestirile lui Gai
dar nu există vreo urmă a tendin
ței roze, pe care o mai întîlnești în 
unele scrieri contemporane de la noi, de a 
zugrăvi copilul fericit al zilelor noastre 
ca pe copilul care se îndoapă numai cu 
bomboane fondante de sorturi superioare, 
care are una sau două triciclete, care se 
joacă întotdeauna pașnic, după ce și-a fă
cut lecțiile pentru a doua zi, frumos și 
lins pieptănat cu breton, tot acest ames
tec dulceag fiind servit la rece și în cel 
mai ermetic amba1aj (în ceroul închis al 
clasei, al grupului de prieteni, al detașa
mentului de pionieri etc.).

Esența fericirii, sensul existenței 
omului, le vedea Gaidar în primul rind 
în trăirea activă a vieții de luptă și de 
muncă a țării.

Gaidar vorbește serios și înțelept cu 
copiii despre idei mari și îi face să le în
țeleagă la realele lor proporții, la scara 
1/1. In tulburătorul „basm” al pietrei 
fierbinți, scriitorul le dezvăluie filozofia 
adîncă a vieții. Respingerea noii tinereți, 
respingerea reluării vieții de la capăt, pă
trunde pînă în inima copilului învățîndu-1 
că fericirea nu este îmbuibare fllistină ci 
luptă, trăire activă a vieții. Răsună parcă 
continuarea basmului lui Gaidar în cu
vintele unui frate de singe al lui: „Viața 
îi este dată omului o singură dată și ea 
trebuie trăită în așa fel încît...‘‘, în cuvin
tele minunate ale lui Pavka Korceaghin.

Aceasta este într-adevăr o literatură 
mare pentru cei mici, literatura de care 
avem nevoie. Profilul moral al eroului- 
copil din opera lui Gaidar se străvede 
amplificat în viitor ca personalitate com
plexă a luptătorului pentru comunism, 
format din frageda vîrstă a copilăriei, sub 
influența vieții și a acelor oameni minu
nați care pășesg în fruntea ei.

De aci, locur deosebit pe care-1 ocupă 
în opera lui Gaidar „oamenii mari". Scri
itorul a creat figuri puternice de bolșe
vici, de luptători revoluționari, începînd 
cu comisarul Sergheev, cu profesorul 
Galka, cu bunul Ciubuk și sfîrșind cu 
liricul autoportret din „Ceașca albastră”. 
Vîrstnicii nu sînt în opera lui Gaidar 
niște elemente decorative, formând „fun
dalul" povestirii șț nici miraculoși „deus 
ex machina”. Ei trăiesc în povestire ca 
niște ființe vii pe care copiii îi judecă și 
îi urmează, îi iubesc și îi respectă, în 
funcție de rolul pe care-1 joacă în viața 
lor.

Măiestria scriitorului începe de la pă
trunderea psihologiei copilului, de la cu
noașterea sufletului său. Fiindcă viața 
copiilor este la Gaidar — așa cum spu
neam — una cu viața „mare", în ea sînt 
prezente toate realitățile vieții „mari”, 
dar- copiii rămîn copii.

Copiii lui Gaidar au o copilărie bogată 
și complexă. In viața lor există jocurile, 
există hoinăreala, există fuga după cutii 
goale de conserve, există certuri și îm
păcări la „țurcă”. necazuri și bucurii co
pilărești.

Ideile mari ale operei lui Gaidar pă
trund în viața celor mici prin aceste în- 
tîmplări ale copilăriei. Dimka „ține cu
vântări” și ajunge la descoperirea secre
tului comisarului roșu, alergînd după 
bondari și hoinărind. Serghei Scerbakov 
ajunge unealtă a dușmanului fiindcă e 
tentat copilărește de un aparat de foto
grafiat. Vasea și Petea sînt prinși în vii
toarea luptei d« clasă pe urma remușcări- 
lor care-i cuprind după furtul busolei 
geologilor.

Ideile comunismului, înțelepciunea lui 
Gaidar, nu sînt în opera lui nici sentințe, 
nici explicații de bunic sfătos care răspun
de „inteligent” ța întrebările nu mai puțin 
„inteligente” ale unor copii excepționali. 
El nu dă „explicații” cititorului. Eroul- 

copil ia de mină pe cititorul copil, îl duce 
în viața cea ma; adevărată și clocotitoa
re, pe care i-o dezvăluie la nivelul lui în 
toată amploarea, din lăuntrul ei, din mie
zul ei. Tocmai din această cauză, cel1 mai 
„pedagogic" dintre scriitorii pentru co
pii, scriitorul pe care-1 socotim — pe 
bună dreptate — ca pe unul din cei mai 
buni slujitor; ai educației comuniste înțe
leasă ca sarcină — dacă vreți — „strict 
pedagogică", Arkadii Gaidar a realizat 
cea mai puțin didactică literatură pentru 
cei mici, cea mai autentic literară.

„Cartea noastră — spunea odată Gorki 
nu trebuie să fie didactică și grosolan 
tendențioasă. Ea trebuie să vorbească în 
limba personajelor, trebuie să fie Lite
rară".

Această cerință profund justă a lui 
Gorki a fost realizată de Gaidar pe baza 
cunoașteri; copilului viu, real, a vieții lui 
adevărate. El știa că nu poți „impune” 
cititorului-copil un erou fabricat, „ideal” 
sau mai puțin ideal. Interesul stîrnit de 
scriitor nu este atractivitate fabricată pe 
baza unor rețete ma; mult sau mai puțin 
originale, nu este împopoțonarea cara
ghioasă a realității, imaginarea unor co
pii ireali care visează și acționează așa 
cum își închipuie autorul că trebuie să 
viseze și să acționeze copiii.

Să luăm, de pildă, pe Timur, cea mai 
discutată figură din galeria de eroi ai lui 
Gaidar. Unii au vrut să vadă în el o ex
cepție și s-au găsit chiar oameni care să-l 
judece de artificialitate, condamnind pe 
autor pentru „necunoașterea vieții".

Timur este într-adevăr un băiat așa cum 
ar trebui să fie toți băieții, un model, dar 
el este în același timp și în primul rînd 
un băiat așa cum sînt mulți băieți. Din 
punctul de vedere al „idealului" abstract, 
Gaidar ar fi putut imagina un Timur 
„mai perfect”. Dar el nu a vrut asta. In 
paginile aceluiași jurnal găsim șase rân
duri care vorbesc despre frământările 
scriitorului în zilele cînd lucra La Timur. 
In șase rânduri telegrafice revine de cî- 
teva ori ideea respectării adevărului 
vieții.

Cei care vorbeau despre „necunoașterea 
vieții" în cazul lui Timur, erau ei înșiși 
niște analfabeți în problemele vieții. Cum 
nu cunosc viața și nici pe Gaidar, unii 
scriitori de la noi în numele fanteziei 
și de foarte multe ori sub fluturarea 
steagului tradiției lui Gaidar, încearcă să 
impună literaturii un erou grețos de 
dulce, ireal, un „model" care nu poate 
convinge pe nimeni și o „fantezie" oloa
gă. născută între patru pereți de odaie.

Romantismul lui Gaidar nu este o pro
blemă de „meșteșug", de abilitate scriito
ricească. Forța lui nu constă în invenție, 
în „fantezie”.

Forța romantismului lui Gaidar, constă 
în felul în care privea el fantezia, ro
mantismul. Fantezia, „născocirea", acea
stă adulmecare romantică a viitorului, 
era pentru Gaidar, ca și pentru Gorki, 
identică cu facultatea de a crea, inerentă 
trăirii omenești. Romantismul lui Gaidar 
izvorăște din însăși realitate și înseamnă 
înțelegerea mersului înainte al vieții, se
zisarea în viața obișnuită a noului, desco
perirea și nu inventarea lui.

Nu vom spune nimic nou, afirmând că 
a continua tradiția unui scriitor nu în
seamnă a copia bucherește formule și re
țete de creație. De altfel Gaidar, ca orice 
mare creator, nu are „formule și rețete”.

Secretul lui rămîne cei despre care vor. 
beam la început — cunoașterea adîncă și 
trăirea intensă a vieții, simțirea ei. Cele 
cîteva aspecte ale operei lui pe care le-am 
desprins nu vroiau decît să sublinieze 
acest lucru. Opera lui Gaidar este poezia 
adevărului. Ea este mare pentru că, în- 
tr-o măsură mai mare decît orice alt scrii
tor pentru copii, Gaidar a știut să ne 
dezvăluie această poezie.

A continua tradiția lud Gaidar înseam
nă a da copiilor cărți reflectînd viața 
noastră plină, viața minunată de muncă 
și luptă a acestor ani de răscruce isto
rică, înseamnă a le descoperi poezia 
acestei vieți, eroismul ei, fericirea de a 
trăi Și munci în lumea noastră, ferici
rea de a fi constructori ai unei lumi noi. 
cum n-a cunoscut pînă în veacul nostru 
istoria.

£ x e m p 1 u i 
personal în muncă

I La cooperativa „Cizmarii progresiș- 
t ti" din Dumbrăveni, raionul Sighj- 
i șoara, majoritatea muncitorilor sînt ti- 
[nerj. Ei au obținut însemnate succese 
tin îndeplinirea planului de produefie 
[pe anul 1954, cît șl în primul trimes
tru al anului 1955.
t Majoritatea linerjor sînt antrenați 
J în întrecerea socialistă. Printre aceștia 
t se numără și tinerii care de curînd au 
i fost calificați la locul de producție.
[ Folosind just cele 8 ore de lucru, 
I prouuctivitatea muncii a crescut. La 
i iei și calitatea produselor. Planul de 
if producție întotdeauna a fost îndeplinii.
♦ Un exemplu il constituie, ut emis.a 
î Boldi Aurora din echipa H-a, care a 
Z obținut frumoase rezul ate in ceea ce 
j privește calitatea lucrului. Utem.știi 
Juin secția gnete-copij depășesc zilnic 
ț norma cu 10-15 ia sută. Tinerele Ma-
♦ ria Toth și Elisabeta Ketzeg din aceas-

!ta secție,’tie curînd calificate la locul 
de muncă, obțin acum rezultate fru- 
t moașe.

I Dacă utemiștii și ceilalți tineri, ob- 
I țin rezultate însemnate, acestea se da- 
Itoresc și membrilor comitetului orga

nizației de bază U.T.M. care sint 
exemplu personal în muncă.

Tovarășa Elena Târna, secretara or- 
| ganizațiel de bază U.T.M. și șefa echi

pei I a obț.ne rezultate frumoase în 
/îndeplinirea planului, dînd produse de 

. calitate superioară.
Ioan Neagu, Adalbert Szasz și Er- 

'nest Hening membrii în comitet, depă
șesc zilnic norma între 50-80 la sută.

Utemiștii din cadrul cooperativei 
cele 

popu- 
și de

„Cizmarii progresiști'* folosesc 
mai bune metode pentru a da 
lațlej cît mai multă încălțăminte 
cea mai bună calitate.

Corespondent 
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*
Publicăm mal jos cîteva imagini din 

cooperativă: Echipa U.T.M. de la sec
ția care lucrează încălțăminte pentru 
femei cu fețe din paie șl tălpi din fol 
de porumb, (fotografia a I-a).

Echipa fruntașă U.T.M. care lucrea
ză la secția de valorificare a deșeuri
lor șl împletește fețe pentru pantofi, 
(fotografia a Il-a).

Echipa U.T.M. de la secția de tăl- 
puit (fotografia a III-a).

Examenul de limba romînă
Sîntem în clasa a V-a C. a Școlii de 7 

ani cu limba de predare germană din 
Bucurijțtt.

Catedra este’ împodobită cu bujori și 
trandafiri purpurii. Gazeta de perete a 
apărut într-0 ediție festiyă, dedicată exa
menelor. In bănci, elevi și eleve în cămăși 
ori bluze albe ca zăpada, lhajorttatea pur- 
tînd cravata mîpdră,de pionier.

Elevii cu limba maternă germană dau 
acum examenul oral la limba romînă. 
Acești elevi au petrecut primii ani ai co
pilăriei lor în raioanele din Ardeal, sau 
în comunele din Banat locuite de cetățeni 
de naționalitate germariă. Totuși, elevii 
vorbesc — fără excepție— limba romînă 
corect. Ei posedă un vocabular bogat și 
colorat. Acestea sînt în mare măsură me
ritele profesoarei de limba romînă, tova
rășa Hortensia Dobre, care în tot cursul 
anului școlar s-a străduit zi de zi ca ele
vii ei să pătrundă cît mai adțnc in tainele 
gramaticii lințbii romîne și «ă-și însușească 
cuvinte noi cît mai numeroase.

Astăzi profesoara și elevii ei dau exa
menul menit să reflecte rezultatele muncii 
depuse.

Curajoasă și sigură de sine, Eva Luitle 
recită deosebit de expresiv poezia lui 
Eminescu „Ce te legeni codrule ?”

Margareta Voii are de redat doar con
ținutul poemului „Lazăr de la Rusca” de 
Dan Deșliu. Totuși ea colorează povestirea 
poemului cu numeroase citate. Vocea 
subțire a fetiței1 devine dintr-odată sonoră 
șl amenințătoare, citind avertismentul lui 
Lazăr: „...Nu scăpați voi cu omor/de drep
tatea din popor !” După ce și-a terminat 
redarea poemului, eleva ține să adauge că 
pe plaiurile Banatului — ca și în țara 
întreagă — țărănimea muncitoare reali
zează visul lui Lazăr: „Din măruntele 
ogoare/să-ntărim ogorul mare I”

Prin descrierea deosebit de sugestivă.

IN AJUTORUL PĂRINȚILOR ȘI INSTRUCTORILOR DE PIONIERI

A. S. MAKARENKO: „Cartea pentru părinți41 *)
„Poate că această carte e o cutezanță?” 

se întreba A. S. Makarenko, cuprins de 
teamă și de emoții, începînd să scrie 
„Cartea pentru părinți”.

într-adevăr, această extraordinară lu
crare — fără precedent în literatura rusă 
sau mondială — constituia pentru A. S. 
Makarenko una din acele răspunderi1 cu 
caracter epocal, față de care conștiința lui 
artistică, conștiința deschizătorului de 
drumuri, nu putea de cit să se emoțio
neze și să-și pună întrebarea „e o cute
zanță?”.

Opera lui A. S. Makarenko „Cartea 
pentru părințr* este într-adevăr o cute
zanță excepțională a acestuî mare artist.

Metodica educației comuniste a copiilor 
în familie nefiind aproape deloc tratată 
pînă la el în literatura pedagogică, „Car
tea pentru părinți” capătă astfel un ca
racter experimental de o importanță co
vârșitoare.

A S. Makarenko se temea — așa cum 
mărturisește de altfel într-una din con
vorbirile sale cu cititorii — ca nli cumva 
s’ă scoboare la nivelul unui exemplu di
rect, didactico-științific, o operă inspi
rată și concepută în imagini artistice. 
Această carte trebuia să ajute pe cititori 
să pună și să rezolve cele mai nodale pro
bleme ale familiei concepută ca un co
lectiv unitar, bazat pe interese comune, 
prin indicații și analize metodice directe.

Meritul lui A. S. Makarenko constă toc
mai în extraordinara lui forță dovedită în 
rezolvarea acestor dificile probleme de 
creație.

Cartea lui A.S. Makarenko învață pe ci
titori să gîndească singuri asupra proble
melor de educație în familie, și să izbu
tească tot singuri să le rezolve.

„Ar fi greu să credem că citind o carte, 
poți învăța să faci • educație; totuși se

„Cartea pentru părinți" — Editura de 
Stat Didactică și Pedagogică, ediția a 
III-a.

făcută de către elevul Kurt Rothe, despre 
„Cetatea Neamțului” de Vlahuță, parcă 
vedem în fața noastră frumusețile ei pi
torești. :

Helja Pildner povestește schița „Vizita” 
de I. L. Caragiale. Ea face apoj compara
ție între ,.educa ția‘‘ burgheză de odinioară 
dată copilului și spiritul în care sînt edu
cați astăzi copiii oamenilor muncii.

Peter Flexor povestește și analizează 
apoi „Punguța ou doi bani” de Creangă. El 
desprinde just șl explică prin argumente 
convingătoare, că acest basm exprimă nă
dejdea poporului în triumful cauzei sale 
drepte.

Caracteristice tuturor acestor răspunsuri 
sînt nu numai bogatele cunoștințe în do
meniul literaturii romîne, dar și judecata 
ageră, specifică elevilor harnici, bine pre
gătiți.

La gramatică elevii dau dovadă de 
aceeași temeinică pregătire; știu bine con
jugările și declinările, cunosc bine defini
țiile și pot să le aplice în practică la 
analizele sintactice și morfologice.

Rezultatul ?
Dintre cei 26 de elevi ai clasei a V-a 

C., 22 au obținut nota „5” sau „4” și 
numai 4 elevi au primit nota „3”, fără ca 
vreun elev să rămînă restanțier.

Astfel se reflectă pe hîrtie rezultatele 
examenului.

Practic însă, roadele muncii' perserve- 
rente depuse în cursul unui an întreg 
sînt mult mai mari. Ele au drept rezultat 
asimilarea șl îndrăgirea limbii și litera
turii romîne de către elevii cu limba ma
ternă germană, ce constituie un aport 
real la înfrățirea tineretului român și 
german, o punte solidă pe drumul comun- 
al viitorilor constructori ai socialismului-
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poate învăța să gândești, să intri în dome
niul ideilor pedagogice”, — spune A. S. 
Makarenko la un moment dat, arătînd că 
prin lucrarea sa nu face altceva decît să 
stimuleze gîndirea pedagogică și etică a 
părinților, ținînd cont de faptul că munca 
educativă aplicată într-o familie nu poate 
fi aplicată fidel și în alte familii.

Cartea lui A. S. Makarenko analizează 
și comentează trăsăturile caracteristice ale 
noii' familii sovietice, spre deosebire de 
cea dinainte de Revoluție, abordînd cele 
mai variate probleme ale raportului din
tre educație și dezvoltare, ale raportului 
dintre conștiință și conduită, ale diferite
lor relații dintre membrii aceleeași fami
lii etc. sub cele mai diverse aspecte.

Marele scriitor sovietic își întemeiază 
toate aceste analize și comentarii pe baza 
principiului că buna educație în rîndul 
familiei nu poate fi determinată decât 
conștiința datoriei cetățenești a părinților 
și, în special, de conduita lor politică. 
„Cartea pentru părinți” îndrumă astfel pe 
cititorii săi spre o gîndire pedagogică ac
tivă și principială. Scriitorul subliniază 
faptul că profunzimea morală și unitatea 
experienței colective a familiei, constituie 
o condiție absolut necesară, pentru buna 
educație sovietică în familie.

„Cartea pentru părinți” constituie ast
fel pentru literatura noastră pedagogică 
unul din cele mai puternice îndreptare și 
stimulente de abordare și rezolvare a ce
lor mai variate și delicate probleme de 
educație a copiilor în familie.

Scriitorul Cezar Petrescu sub a cărui 
îngrijire literară a apărut cea de a III-a 
ediție revăzută a acestei cărți, o face ac
cesibilă tuturor categoriilor de familii cît 
și tuturor categoriilor de cititori din 
patria noastră, care-și vor putea explica 
prin lectura ei, unele din cele mai inte
resante probleme generale ale educației 
comuniste.

V. APREOTESEI
înrif'irir'irir’îrînră'irînrîrirăTnfirîrirăTrîririrBTrîfiâiîTf  infBTriririnryirBTnririfirsTririrsTs jromririSTimnf jTHT5Tr!riri5TririrBT5Trir8Ts^Tr!ri5TnroT5Tfir^TSTiifi5_5TSTrinfifi5~5^”i5TSTSTiTr5iiT5_3Tri5Trif sTHHTiririririrBTrtriririrtrBTririnrYirirsTrBTririHnririnrinnririrtririroTrBTriiTRr^

f

Cînd a izbucnit revoluția din februarie 
1848 la Paris, intelectualii și studenții ro- 
mînj de acolo în frunte cu Nicolae Băl- 
cescu, au luptat cu pușca în m>înă pe ba
ricade, învățînd cum se organizează insu
recția. După ce revoluția s-a întins în 
Italia, Germania și Austria, grupul revo
luționar moldovean, puțin numeros și slab 
organizat, a făcut în martie o încercare 
prematură de a impune domnitorului Mi
hai Sturdza reorganizarea țării. Pornind 
pe calea întrunirilor revendicative și a 
petițiilor de drepturi, capii mișcării mol
dovene au dat posibilitatea domnitorului 
să-i aresteze și să împiedice dezvoltarea 
luptei revoluționare.

învățînd din înfrîngerea conspirației 
din 1840 și din participarea la revoluția 
franceză d‘n februarie 1848, conducătorii 
luptei revoluționare din Țara Românească 
nu s-au grăbit să înceapă revoluția, pînă 
nu o vor pregăti îndeajuns. Gruparea de 
burghezi și boieri liberali, condusă acum 
de Ion Eliade, căuta să strîngă forțele re
voluționare sub conducerea sa, pentru a 
face o mișcare de regenerare națională, 
nu o revoluție. Ea era sprijinită de maio
rul Christian Tell și alți ofițeri, ce coman
dau unități militare ce se aflau la Giur
giu, Zimnicea. Islaz și Celei, de fostul 
comandant de pandur; Gheorghe Maghe- 
ru. care era administratorul județului 
Romanați. de patronii de ateliere mește
șugărești din București și de cei patru 
frați, Nicolae. Ștefan, Radu și Alexandru 
Golescu. fii a; lui Dinicu Golescu.

Țarul și sultanul, îngrijorați de crește
rea mișcării revoluționare în Țara Romî
nească. au început să facă presiuni, la în
ceputul lunii mai 1848, asupra domnito
rului Gheorghe Bibescu pentru a-1 sili să 
aresteze și să exileze pe capii ei. Acesta 
nu se grăbea să le dea ascultare, sperând 
să înlăture izbucnirea unei revoluții prin 
mici concesiuni ce intenționa să facă boie
rimii liberale și burgheziei. Gruparea con
dusă de Ion Eliade n-a izbutit însă, cum 
urmărea, să se facă sprijinită de domni-
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tor, din care cauză s-a văzut nevoită să 
se înțeleagă cu gruparea revoluționară 
condusă de Nicolae Bălcescu, care avea 
o influență mult mai puternică asupra ma
selor țărănești și orășenești. Către mij
locul lui mai 1848 s-a ajuns a se alcătui 
un Comitet revoluționar, menit să orga
nizeze și să conducă lupta de răsturnare 
a cârmuirii boierești. Majoritatea acestuia 
a ales o comisie executivă, compusă din 
Nicolae Bălcescu, Ion Ghica și Alexandru 
G. Golescu, însărcinată cu alcătuirea pro
clamației programatice și stabilirea pla
nului insurecției.

Gruparea condusă de Ion Eliade con
tinua însă a merge pe calea înțelegerii 
cu domnitorul Gheorghe Bibescu. Sosind 
între timp în București comisarul turc 
Talaat gfendi, Ion Eliade i-a înminat ace» 
tuia un memoriu în care cerea aprobarea 
Porții pentru înlăturarea Regulamentului 
Organic, desființarea privilegiilor boie
rești, împroprietăriea țăranilor, organiza
rea gărzii naționale și respectarea depli
nă a autonomiei țării. Gheorghe Bibescu, 
pierzînd speranța de a fi sprijinit de gru
parea condusă de Ion Eliade, ale cărei 
revendicări î se păreau inacceptabile, tre
cu la măsuri represive contra ei. Căpita
nul Theologu fu arestat, apoi însuși ma
iorul Christian Tell, care reuși să se dez
vinovățească și să fie eliberat.

Comisia executivă a Comitetului revo
luționar hotărîse ca revoluția să înceapă 
în București, pentru a sfărîma dintr-o 
dată puterea statului boieresc și alcătui
se proclamația către popor, care cuprin
dea și programul revoluționar. Deși nu 
făcea parte din Comitetul revoluționar, 
Christian Tell a cerut și a obținut ca re
voluția să izbucnească în același timp în 
capitală și în Cîteva puncte ale țării, pen
tru a dezorganiza măsurile represive ale 
domnitorului. S-a hotărît astfel ca Ion 
Eliade, Ștefan Golescu și Christian Tell 
să înceapă „mișcarea de regenerare na
țională" la Islaz în județul Romanați, Ni
colae Bălcescu să răscoale județul Pra
hova, Iar fratele său, Constantin Bălcescu, 

județul Vîlcea, în timp ce Nicolae Go
lescu, C. A. Rosetti și alții vor ridica ma
sele din București. In vederea stabilirii 
unor legături au fost trimiși emisari la 
Constantinopol și la Budapesta.

La începutul lui iunie, proclamația a 
fost tipărită în secret în 2.000 de exem
plare de Ion Eliade ajutat de doi lucrători 
cauzași L Cîrmuirea, continuând represiu
nea, arestă la 3 iunie pe Ion Negulici, 
unul dintre revoluționari, iar a doua 
zi percheziționă casa Iul Ion Eliade 
care, pentru a deruta poliția își 
trimisese familia in Transilvania „la 
băi" și ceruse pașaport să plece și el. 
în seara zilei de 6 iunie, Ion Eliade și 
Ștefan Golescu au fost scoși afară din 
București de C. A. Rosetti pînă la cîțiva 
kilometri, de unde s-au suit într-o tră
sură cu care au plecat spre Islaz unde au 
sosit în seara zilei următoare. Acolo erau 
așteptați de maiorul Christian Tell, căpi
tanul N. Pleșoianu, comandantul compa
niei a cincea ce se afla acolo, de preotul 
Radu Șapcă și alții. Ziua de 8 iunie a 
fost consacrată pregătirii adunării ce tre
buia să aibă loc la 9 iunie 1848. Au fost 
chemați țăranii din satele vecine, Gheor
ghe Magheru a fost anunțat, frații Racotă 
care comandau divizionul de cavalerie de 
la Zimnicea, au fost invitați să ia parte, 
căpitanul Zalic, ce comanda compania de 
infanterie de la Celei, a fost înștiințat să 
fie gata de marș și un soldat ales a fost 
trimis seara să anunțe pe conducătorii re
voluționari din București că totul e gata. 
„Miercuri dimineața, 9 iunie, scrie un 
martor ocular, piața satului Islaz era plină 
de țărani. Compania a cincea a regimen
tului întîî era sub arme și în ținută de 
paradă. Se remarca și subadministrația 
cu dorobanții săi și o mulțime de negus
tori, arendași și mateloți din port, care 
alergaseră împinși de curiozitate". După 
ce preotul Radu Șapcă a ținut o scurtă 
cuvîntare în care vestejea iobăgia, Ion 
Eliade a citit proclamația program. Țara 
urma să fie deplin autonomă, privilegiile 
boierești desființate, țăranii emancipați 
prin împropietărire, țiganii eliberați, se 
înființa garda națională, iar cîrmuirea 
monarhică era înlocuită țrintr-o republi
că democratică. Poporul a aclamat prin

cipiile democratice anunțate și toată lu
mea a depus jurământ pe „Constituție". 
S-a constituit un guvern provizoriu, com
pus din Radu Șapcă, Ion Eliade, Chris
tian Tell, Ștefan Golescu și Nicolae Ple
șoianu. Printr-o adresă trimisă prin 
Gheorghe Magheru, se cerea domnitorului 
să recunoască ....mișcarea de regenerare
națională..." Și să se pună în fruntea ei. 
„Tabăra" a pornit spre Caracal, fiind ur
mată de divizionul de cavalerie de la Zim
nicea și aipoi însoțită și de compania de la 
Celei. în satul Gîrcov i s-au alăturat cîte
va sute de țărani înarmați. Satele prin 
care trecea expediția o primeau cu entu
ziasm. în apropiere de Caracal ....mii de
țărani, spune același martor ocular, cu 
steagurile bisericii lor... așteptau guver
nul provizoriu... Bărbații și tinerii se rîn- 
duiau sub steagul tricolor și îngroșau ex
pediția..." în ziua de 11 iunie, aceasta 
intra în reședința județului Romanați, în- 
tîmpinată la marginea orașului de Ma
gheru care însoțit de funcționarii publici, 
de dorobanții călări și „„..urmat de mii 
de locuitori, primi guvernul cu toate ono
rurile ce-i erau cuvenite și-i prezentă ra
portul ca administrator...". Intrarea în 
oraș a expediției s-a făcut în sunetele mu
zicii militare și ale clopotelor bisericilor, 
în timp ce populația o aclama fără în
trerupere. Revoluția părea acum o înfră
țire entuziastă a autorităților statului cu 
poporul, așa cum dorea Eliade.

Cîrmuirea boierească de la București 
gîndea însă altfel. Cînd Gheorghe Bibescu 
și-a dat seama că Eliade a dispărut din 
capitală cu intenția de a se. răsoula, a dat 
o proclamație către țărani, în care îndem
na să nu dea ascultare ațâțătorilor și fa- 
găduelilor mincinoase ale unor „...oameni 
pierduți..." și le promitea că el însuși are 
„...cea mai vie... dorință..." să le îmbu
nătățească soarta ! Pentru a dovedi popu
lației din București că nu se temea de 
revoluție, crezind că măsurile aspre ce le 
luase sînt suficiente, împreună cu minis
trul său de interne Alexandru Vîllara, a 
ieșit la plimbare în seara zilei de 9 iu
nie Pe șoseaua Kiseleff. Trei tineri 
ce veneau din sens contrar într-o tră
sură au tras șase focuri de pistol asu
pra sa, lovindu-j numai un epolet și ră
nind ușor pe ministru. înspăimântat, 
domnitorul ordonă să fie arestați toți cei 
cunoscuți că au legături cu revoluționarii 
sau care ar da semne că vop să se răz
vrătească. C. A. Rosetti, unul dintre prin
cipalii organizatori ai insurecției ce tre
buia să izbucnească a doua zi dimineața, 
a fost arestat împreună cu cîteva sute de 
inși. Grupurile de revoluționari ce în
cepeau a se forma către ora trei dimi
neața, în diferite puncte ale capitalei, au 

fost atacate de poliție, împrăștiate sau 
arestate. în cursul zilei de 10 iunie, ares
tările continuară cu și mai multă furie. 
Totuși, câțiva dintre capii insurecției, 
printre care Nicolae Golescu, n-au putut 
fi prinși, ascunzîndu-se.

în după amiaza zilei de 10 iunie, dom
nitorul primi de la Magheru adres'a gru
pului răzvrătit la Islaz. El se sfătui cu 
miniștrii săi și dădu .ordin lui Magheru, 
despre care își închipuia că-i e credin
cios să aresteze pe răsculați și să-i omoa
re ! între timp, aflînd despre începutul 
revoluției la Islaz, populația capitalei 
fierbea. Capii ascunși ai insurecției pre
găteau pentru a doua zi reluarea luptei. 
Ei chemaseră în ajutor țărănimea din sa
tele din apropiere.

îngrijorat de pregătirile revoluționari
lor, pe care le cunoștea prin spionii săi, 
Gheorghe Bibescu s-a prezentat a doua 
zi, 11 iunie Ia cazarma cavaleriei, cerînd 
ofițerilor să-i jure că vor executa ordi
nele sale de a înăbuși în sînge revoluția, 
dar primi răspunsul că armata era gata 
să se lupte cu dușmanii țării, dar nu cu 
poporul. Ducîndu-s'e apoi la cazarma in
fanteriei, ofițerii de aci îi arătară, poves
tește Florian Aaron, că ei nu numai că nu 
se vor bate cu frații lor dar că au „do
rința generală de îmbunătățiri radicale...” 
și scoaseră un steag tricolor „...declarând 
că sub steagul acesta sînt jurați a muri 
pentru patrie, nație”. Dîndu-și seama că 
nu se ma; poate sprijini pe armată, 
Gheorghe Bibescu s-a retras în palatul 
său, descurajat.

între timp, cadetul Ion Magheru, în
soțit de patru tineri civili, citi pe ulița 
Lipscani proclamația revoluționară, în 
timp ce în alte părți alți căuzași făceau 
același lucru. Trăsuri alergau pe străzi 
cu tineri ce țineau în mâini steaguri tri
colore, în timp ce clopotele celor aproape 
o sută de biserici sunau alarma și cete 
numeroase de țărani înarmați pătrundeau 
pe toate barierele în oraș. în puțină vre
me. întreaga populație a Bucureștilor se 
răsculă, pornind înarmată către palatul 
domnesc. Cei arestați fuseseră eliberați și 
mergeau acum în fruntea poporului. în
spăimântat, Gheorghe Bibescu primi toate 
cererile ce i se făceau. Se formă un gu
vern nou, compus din Nicolae Golescu, 
Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, Ion 
Eliade și alții.

„După ce Prințul primi și subscrise 
toate cererile ce i se făcură — scrie Flo
rian Aaron în dimineața zilej de 12 iunie 
lui Gheorghe Bariț — poporul adunat se 
împrăștie pe toate ulițele. Muzica militară 
cînta mars'ilieza romînă, poporul striga : 
Să trăiască Constituția ! Cocardele națio
nale se împărțeau pe la toți și stindardele 

tricolore fîlfîiau în toate părțile. De seara 
și pînă dimineața, Bucureștii întregi s-au 
aflat în cea mai mare mișcare: gloate de 
oameni pe jos se plimbară necontenit în 
deosebite direcții, trăsuri cu stindarde 
umblară pe toate ulițele...” O corespon
dență din București, apărută în Gazeta de 
Transilvania peste cîteva zile scria că... 
pînă la 3 ceasuri după miezul nopții nu 
se auzea pe ulițe decît muzica ștabului,, 
clopote, aclamații de bucurie și urări...

+
Ziua de 11 iunie 1848 aducea Țării Ro- 

mînești victoria forțelor revoluționare 
asupra rînduieli'i feudale. Ea însemna în 
istoria poporului romîn dezvoltarea lup’ei 
șale pentru libertate națională și socială, 
începută la 1821. Lipsite aproape de con
ducători, terorizate de amenințarea in
tervenției armatelor străine represive, 
masele orășenești și țărănești au dovedit 
în această zi entuziasmul lor revoluționar 
și dragostea lor de libertate și de patrie. 
Armata țării a avut un rol de seamă prin 
refuzul categoric de a trage în răzvră
tiți, și prin revendicările revoluțio
nare formulate. în obținerea victoriei din 
11 iunie, un rol mare l-au jucat tinerii, 
atît cei civili, cît Și cadeții militari. Ei 
au mers în fruntea maselor, ei au dina
mizat lupta prin lozincile și entuzias

mul lor revoluționar.
★

Revoluția „democratică șl socială”, cum 
o caracteriza Nicolae Bălcescu, care 
triumfa. în ziua de 11 iunie 1848, n-a du
rat decît trei luni. La 13 septembrie era 
înăbușită prin intervenția armatei tura 
cești. Ea a zguduit însă destul de pu
ternic rînduiala feudală.

Pe drumul deschis la 11 iunie, popo
rul romîn a mers făurind unitatea sa na
țională și independența Romîniei. Pro
gramul ei nu a fost însă îndeplinit. După 
ce a pus mâna pe putere, aliindu-se cu 
moșierimea, burghezia a lăsat în colbul 
Uitării o bună parte din principiile sta
bilite în entuziasmul anului 1848, de oa
meni care, ca Nicolae Bălcescu, ținteau 
la binele întregului popor, nu al unei 
clase exploatatoare.

Desăvârșire? revoluției de la 1848 a în
făptuit-o însă în zilele noastre proleta
riatul, sfărîmînd și ultimile rămășițe ale 
feudalismului, antrenând întregul nostru 
popor pe drumui făuririi unej vieți nou

’) căuzași — partizani ai revoluției din 
1848.
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Din experțșnfa organizațiilor de bază U. T. M.

Ce probleme discutăm 
in adunările generale U. T. M.

Cum să organizăm adunările gene
rale ? Ce probleme să discutăm în 
aceste adunări ? iată întrebări puse re
dacției ziarului nostru de numeroși 
membri ai comitetelor organizațiilor de 
bază, de utemișîi.

Pentru a veni în ajutorul organiza
țiilor de bază publicăm astăzi cîteva 
aspecte din experiența unor organi
zații de secție de la Combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Hunedoara în care este vorba de varie
tatea problemelor discutate în adună
rile lor generale.

Redacția ziarului nostru așteaptă 
din partea voastră, dragi cititori, 
scrisori în care să împărtășiți din ex
periența muncii organizațiilor de bază 
din care faceți parte în direcția îmbu
nătățirii organizării șl conținutului 
adunărilor generale U.T.M.

șa cresc fruntașii în producție
dna din problemele principale care se 

flă pe ordinea de zi în multe din adună- 
jle generale ale organizației U.T.M. — 
îcția forjă — este creșterea producției și 
roductivității muncii și aceasta legată 
tai ales de activitatea brigăzilor utemiste 
e producție.
Din anul 1953 pînă spre sfîrșitul lui 

>54, nu exista la secția forjă decit o sin- 
rră brigadă, aceea condusă de tov. Si
on Gh. Datorită rezultatelor obținute în 
luncă, această brigadă era în perma- 
anță prima pe panoul de onoare al în- 
eprinderii. De asemenea ciștigul brigă- 
i de tineret era mult mai mare ca al ce- 
irlalte echipe. Acestea au făcut pe cei- 
ilți tineri să muncească cu mai mult 
lan.
In adunarea generală U.T.M. din 26 de- 
>mbrie 1954 no; am discutat despre 
iunca brigăzii condusă de tovarășul Si
on. In această adunare generală, la ce- 
;rea tinerilor forjări, au mai fost create 
îcă două brigăzi utemiste — una con- 
usă de Kelemen Alexandru și una de 

bu Gheorghe.
„n adunările generale care au fost ți

nte după aceasta, discuțiile au devenit 
>t mai aprinse, iar schimbul de expe- 
ență între membrii brigăzilor tot mai 
>dnic. Cele două brigăzi nou create de- 
uneau toate eforturile pentru a ajunge 
tigada lui Silion.
In ultima adunare generală din luna 

lai, tovarășul Silion Gheorghe, respon- 
ibil de brigadă și fruntaș al întrecerii 
xdaliste a raportat adunării generale că 
agajamentele luate în luna aprilie au 
>sit depășite cu 3 la sută.
Chiar de a doua zi, tinerii care compu- 

eau celelalte două brigăzi au început să 
icreze cu și mai mult elan.
Și iată că în prezent brigada tovarășu- 

d Kelemen Alexandru a reușit să întrea- 
ă brigada tovarășului Silion Gheorghe 
U 17 procente printr-o mai justă orga- 
izare a locului de muncă ș; prin folo- 
rea la maximum a celor 480 minute.
Discutarea în adunările generale 
•T.M. a problemelor producției cit și a 
itora din viața și munca tineretului, au 
isuflat utemiștilor din secția noastră o 
ouă atitudine față de muncă și mai mult 
lan în ridicarea calificării lor profesio- 
aie.

ȘTEFAN LEUCA 
membru în organizația U.T.M. 

secția forjă

Cum l-a ajutat 
adunarea generală U. T. M. 

pe Radu Aurel
La adunările generale ale organizației 

©a st. re de secție, tot mai mulți sînt în 
..tima vreme utemiștii care cer să-și spu- 
ă cuvîntul la discuții. Noi discutăm în 
dunările generale probleme care fră- 
lîntă pe tinerii din organizația noastră 
e secție.
In adunarea generală ținută la sfirși- 

11 lunii aprilie, spre exemplu, noi am 
iscutat activitatea utemistului Radu 
urel. Acest tovarăș este mecanic de. 

precizie. In munca sa profesională obți
ne rezultate mulțumitoare. Altul însă a 
fost motivul pentru care utemiștii au ce
rut să-l punem în discuția adunării ge
nerale. La Radu Aurel se manifesta spi
ritul de egoism, nu-și ajuta tovarășii de 
muncă. După terminarea orelor de pro
ducție, pleca nepăsător fără să-l intere
seze frămîntările colectivului. La forma 
de învățămînt politic s-a înscris de bună 
voie, dar nu-și respecta cuvîntul dat. De 
cîte ori se ținea forma de învățămînt, 
invoca tot felul de motive neserioase și 
pleca. Apoi nu-și plătea cu regularitate 
cotizația și în unele cazuri avea atitu
dini nejuste față de tovarășii săi de 
muncă.

Pentru acestea, Radu Aurel a fost cri
ticat la gazeta postului utemist de con
trol, a fost chemat în fața biroului orga- 
nizației*U.T.M.

Cînd au văzut utemiștii că nu face ni
mic ca să-și îndrepte lipsurile, l-au tras 
serios la răspundere in adunarea gene
rală, arătîndu-i că asemenea lipsuri nu 
sînt compatibile cu calitatea de membru 
al organizației U.T.M.

In ultima vreme s-a observat în activi
tatea lui Radu Aurel o schimbare. A în
ceput să se comporte așa cum l-au sfătuit 
utemiștii în adunarea generală

Discutând temeinic și asemenea proble
me în adunările generale, contribuim la 
întărirea colectivului de utemiști, la edu
carea tineretului. Rezultatele obținute în 
urma acestei adunări generale ne dau pe 
deplin această încredere.

ELENA FLOREA 
secretara organizaț.ei U.T.M. 

secția termotehnlcă

Timpul liber să-I petrecem 
cu folos

— Nu mișcați. Așa...
Apoi Elisabeta Schritter încercă să 

prindă ' în lentila aparatului de fotogra
fiat imaginea grupului nostru.

Locul era destul de pitoresc — multă 
verdeață și de aici, de sus, de pe dealul 
Sînpetru, în spatele nostru, undeva mai 
departe, se profilau furnalele înalte ale 
Combinatului siderurgic parcă vrând să 
străpungă zarea albastră. Poziția era cît se 
poate de frumoasă. Se auzi un țăcănit 
ușor și apoi tăcerea care domnise cî
teva minute fu copleșită de glasurile pli
ne de voioșie ale tinerilor din grupul 
nostru.

Pe un platou, Vîrban, Maxim și Roșu 
au început să schimbe de la unul la al
tul mingea de volei. Lor li s.au alăturat 
și alții și cercul s-a mărit pînă ce s-au 
antrenat toți în joc.

Pe urmă melodiile pline de prospețime 
interpretate de acordeonistul Bozeșan Iu- 
lius ne-au îmbiat la dans.

Am cîntat, am rîș împreună, fetele au 
adunat flori și după ora prînzului ne-am 
întors acasă în această însorită duminică 
de mai.

Cele ce v-am povestit mai sus sânt roa
dele adunării generale a organizației dw 
secție U.T.M.-Laborator, ținută la sfîrși
tul lunii aprilie.

In această adunare generală noj am dis
cutat cum să organizăm mai plăcut tim
pul liber al tinerilor. Atunci s-au făcut 
mai multe propuneri printre care și aceea 
de a organiza excursii.

In adunările generale pe lîngă faptul 
că discutăm felul în care utemiștii din 
cadrul laboratorului își îndeplinesc sar
cinile de producție, mai dezbatem și pro
bleme ale vieții de organizație, de folosi
re a timpului liber, condițiile de viață ale 
tinerilor etc.

Condițiile de trai mai bune asigurate 
în ultima vreme în cămin tinerilor labo- 
ranți, pregătirea și altor acțiuni în vede
rea petrecerii cu folos a timpului liber, 
sînt rezultatul imediat al traducerii în 
viață a unor hotărîri ale adunărilor ge
nerale U.T.M. în care s-au discutat ase
menea probleme.

TEODOR STOICHIȚA 
secretarul organizației U.T.M. 

secția laborator

Marea bucurie
In viața mea am avut două mari bu

curii a căror amintire v.a rămîne neș- 
tearsă chiar atunci cînd la tîmple îmi 
vor înflori ghioceii bătrînețil și picioa
rele nu mă vor mai purta sprinten ca 
acum. ’

Prima mea bucurie am simțit-o atunci 
cînd am primit cravata roșie de pionier. 
Și eu, ca și ceilalți pionieri, doream apoi 
să devin utemistă. în vederea îndeplinirii 
acestei dorințe începusem să mă pregă
tesc citind în primul rînd Statutul U.T.M. 
îmi batea inima puternic cînd mă gîn- 
deam ce minunat va fi cînd mă voi nu
măra și eu printre acei care se bucură de 
drepturile și simt îndatoririle însemnate 
în Statut.

Atâta însă nu mi-a fost de ajuns. 
Vroiam să cunosc cît mal multe despre 
felul cum trebuie să fie un tînăr care-și 
iubește patria. Am citit atunci unele cărți 
din literatura sovietică care mi-au ară
tat cu prisosință că a-ți iubi patria în
seamnă a te dărui luptei pentru făurirea 
fericirii ei fără rezerve, din toată inima.

Am avut de învățat lucruri minunate 
din exemplul curajoșilor membri ai Ti
nerei Gărzi, din dîrzenia Zoiei Cosmo- 
demianscaia, din comportarea eroică a 
lui Alexandru Matrosov ca și din nemăr
ginita dragoste de viață a lui Alexei Me
re si ev.

Citind despre acești tineri minunați, fii 
ai țării sovietice, dorința mea de a intra 
în rândurile utemiștilor a crescut, făcîn- 
du-mă să mă gîndesc tot mai mult la 
clipa-cînd voi simți la piept carnetul roșu 
de utemist.

Ziua mare, mult așteptata zi, a venit. 
Acum sînt utemktă.

V-am scris dragi tovarăși pentru a vă 
împărtăși această mare bucurie.

Acum abia sînt în anul I al Școlii pe
dagogice și știu că atunci cînd îți iubești 
patria, oriunde, în orice domeniu îți poți 
dovedi patriotismul. Eu voi fi învățătoare 
și voi munci în așa fel încît să sădesc în 
inimile viitorilor mei elevi aceeași dragos
te față de patrie care astăzi mie îmi îna
ripează gândurile și mă face să privesc 
cutezătoare către viitor. Iar pînă atunci 
voi învăța cu toată sîrguința — aceasta 
fiindu-mi acum principala îndatorire față 
de patrie.

GEORGETA BAJENARU

In întîmpinarea 
Adunării mondiale pentru pace 

de la Helsinki
Mai sînt puține zile pînă cînd se vor 

întruni la Helsinki. în marea Adunare 
mondială pentru pace, reprezentanții tu
turor popoarelor lumii. Acțiunile legate 
de lupta pentru pace care se desfășoară 
în țara noastră reflectă entuziasmul cu 
care poporuj nostru întâmpină Adunarea 
de la Helsinki.

In orașul Constanța, comitetele de luptă 
pentru pace din cartiere au organizat în 
ultimele zile aproape 60 de sfaturi ale 
păcii, la care au participat numeroși ce
tățeni.

La Tg. Mureș, comitetul regional de 
luptă pentru pace a convocat în sala 
clubului Trustului regional de construcții, 
un mare miting în care secretarul comi
tetului de luptă pentru pace al Regiunii 
Autonome Maghiare, Ion Bartha, a pre
zentat o dare de seamă asupra Adunării 
reprezentanților mișcării pentru pace din 
țara noastră. Vorbitorul a subliniat ade
ziunea unanimă a întregului nostru popor 
la Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală încheiat la Varșovia.

In orașul Bacău, numai în cartierul 
C.F.R. au fost organizate în ultimele zile 
9 sfaturi ale -păcii consacrate Adunării 
mondiale pentru pace de la Helsinki.

Astfel de adunări și sfaturi ale păcii 
închinate Adunării de la Helsinki și ulti
melor evenimente internaționale legate de 
lupta pentru pace au avut loc și în nume
roase comune și sate din regiunea Bacău.

(Agerpres)

SĂLAȘUL
Dincolo de râul Târgului, la trupul 

Iuda, gospodăria agricolă de stat din Clu- 
cereasa, raionul Pitești, își are organi
zată tabăra de vară pentru bovine.

Vițeii și vacile de lapte găsesc aci iarbă 
din belșug, apă limpede ca cleștarul, pre
cum și multă tihnă și sălășulesc în 
această tabără din pragul lunii mal și 
pînă spre sfîrșitul lunii septembrie. Aici 
am poposit zilele trecute. Șl toate cele ce 
am văzut merită a fi -împărtășite și 
altora.

Sălașul de vară e ascuns sub o pală 
mare de făget. Așa cum stă, cu acoperișul 
de tablă neagră, cu pereții de sârmă îm
pletită, pitit într-un colț al unei poeni 
— oază de lumină în oceanul umbros al 
pădurii — sălașul pare un chioșc de vână
toare.

în luminiș zburdă viței de toate vârste
le. Și-s mulți, căoi an de an crește parcul 
de vite al gospodăriei agricole de stat. 
Unii dintre viței sînt albi, alții tăceați ori 
cenușii, toți însă sînt grași.

Vaci mari de rasă, cu ugerele cît căl
darea, doldora de lapte, pasc leneș bo
găția de verdeață.

Primii care dau de veste prezența vre
unul străin, sînt cei doi cățeluși ai tabe
rei.

După binețele cuvenite întâlnirii, dez
vălui; utemistului Spiridon Nicolescu, bri
gadierul zootehnic al taberei de vară, ros
tul venirii mele. Acesta, bucuros de 
oaspeți, mă îmbie să iau loc pe iarbă.

— Tocmai mă pregăteam să primesc 
laptele îmi spune el, și-mi arată un loc 
în spatele sălașului unde cîțiva tineri 
și tinere începuseră mulsul de dimineață 
al vacilor. Apoi continuă cu mîndrie re
ținută : „Avem printre noi oameni de nă
dejde...”

Aici l-am cunciscut pe Gheorghe I. 
Popa, un tînăr care abia a trecut de 16 
ani. El este îngrijitorul vițeilor din ta
bără. Pe fața plină de sănătate, neînăs
prită de tăișul briciului înflorește mereu 
un zîmbet tineresc. El se menține de mai 
mult timp printre fruntașii în producție 
ai brigăzii de tineret.

— Și nu mă voi da bătut — mi se des- 
tăinuiește el — mal ales acum cînd Fes
tivalul de la Varșovia e aproape.

Tot aici l-am cunoscut și -pe un alt tâ
năr. Pe Virgil Urleci, utemist și el. Aces
ta își depășește ^latiul zilnic la mulsori, 
cu peste 35 litri lapte.

Dar parcă poți să scrii despre toți ute- 
miștln din brigada tineretului! Țl-ar tre
bui și timp și hîrtie multă !... Ei sînt

DE VARĂ
mulți și cu toți și-au întrecut propriile 
făgăduieli.

— Eu am venit în practică în primă
vara aceasta — î-mi spune utemistă 
Aurica Rizescu, elevă în ultimul an al 
unei școli medii zootehnice. Cînd am auzit 
că în cadrul gospodăriei lucrează o bri
gadă zootehnică de tineret am cerut să 
fac parte din aceasta. Acum, tare aș vrea 
să lungesc cît mai mult timpul de prac
tică...

Ultimul care veni să predea laptele 
muls în dimineața aceeâ era „veteranul" 
Stan Gică. I se spune așa fiind cel mei 
bătrân om din tabăra unde aproape toți 
sînt sub 25 de ani.

_ — îmi place să muncesc laolaltă cu cei 
tineri. Mă simt și eu tînăr, puterile par
că-mi cresc — mi se destăinuește „vete
ranul". Așa se explică de ce atunci cînd 
utemiștii s-au angajat să întâmpine cu re
zultate cît mai bune în muncă, frățeasca 
sărbătoare a tineretului din lumea întrea
gă — Festivalul de la Varșovia, și-a luat 
și el un angajament. Și pînă acum și-a 
ținut cu strășnicie cuvîntul. Ba de multe 
ori l-a întrecut...

— în cele 20 de zile de când am sosit în 
tabără, mă lămurește brigadierul Spiri
don Niicolescu, planul de producție a fost 
depășit cu mai bine de 1200 litri de lapte, 
iar creșterea în greutate a fiecărui vițel, 
cu peste 15 la sută. Membrii brigăzii își 
vor îndeplini și mai însuflețit angajamen
tele luate în cinstea Festivalului căci 
avem create toate condițiile.

De la tovarășul Petre Popescu, inginerul 
șef al gospodăriei, am aflat apoi cum a 
fost organizată o tabără de vară asemă
nătoare în anul 1954, putîndu-se obține de 
la unele vaci o producție de peste 30 litri 
lapte zilnic.

In vara aceasta s-a organizat tabăra în
tr-un loc mult mai prielnic. Aici pășuna- 
tul se face pe parcele și numai în timpul 
răcoros. Pentru stimularea producției de 
lapte tabăra a fost din vreme aprovizio
nată cu tot felul de furaje consistente ne
cesare unei alimentații cît mai complecte, 
în timpul zilei, cînd căldura este mare, 
vitele sânt ținute la umbra pădurii. 
Mulsul se face de patru ori pe zi, iar 
pentru mărirea producției de lapte în 
cursul acestei veri se va aplica metoda 
mulsorii de noapte-

...Cînd soarele lumina poiana taberei 
am părăsit minunatele locuri în care 
poposisem preț de cîteva ore. In acest 
timn mi s-au întipărit în minte imagini 
și fapte ce nu vor putea fi uitate ușor.

H. M. MAHU

♦ In anii puterii populare a luat ființă 
î în țara noastră o puternică industrie
♦ chimică care se dezvoltă necontenit.
T în fotografi©: Un aspect al combina. 
I tului chimic „I. V. Stalin", realizare a 
f regimului democrat-popular.
t Foto: AGERPRES

Tinerii soli ai artei R. P. R. 
se pregătesc pentru Festival
La Varșovia în zilele Festivalului Mon

dial al Tineretului și Studenților vor ră
suna cîntece și vor putea fi admirat» 
dansurile popoarelor de pe toate meridia
nele globului.

Pentru spectacolele și concursurile ar
tistice ale Festivalului se pregătesc și ti
nerii din țara noastră. Formațiile artis
tice ale tineretului din Republica Popu
lară Română, vor cuprinde peste 300 de 
persoane și vor grupa un cor mixt alcă
tuit din 90 de coriști, o formație de 60 de 
dansatori, o orchestră semisimfonică de 
acompaniament, o orchestră populară și 
un teatru de păpuși. La concursurile ar
tistice vor participa de asemenea nume
roși tineri soliști, vocali, instrumentiști și 
de balet. Ei vor fi aleși dintre cîștigătorii 
concursului național al tinerilor soliști 
care reunește în prezent într-o mare în
trecere artistică sute de tineri din întrea
ga țară.

Formațiile de cor, de dansuri și or
chestrele sînt în prezent în ultima perioa
dă de pregătire.

Repertoriul corului este foarte variat. 
Cu acompaniamentul orchestrei semisim- 
fonice sânt pregătite cîntece ale tineretu
lui romin și ale tineretului din alte țări.

Totodată sînt pregătite selecțiuni din 
oratoriul .,Tudor Vladimirescu" de Gh. 
Dumitrescu, „Cîntecul strângerii recoltei" 
din opera „Cavaleria rusticană" de 
Mascagni și altele. Pentru prima dată in
tr-un concert, fluierul, naiul, țambalul, 
cobza vor acompania corul și sunetul lor 
specific va contribui la relevarea colori
tului muzical al muzicii populare româ
nești. Printre cântecele ce vor fj interpre
tate va fi și bine cunoscutul cintec popu
lar „Perinița" Separat, orchestra de mu
zică populară va executa un bogat pro
gram de cîntece populare ș; prelucrări 
de folclor.

Pe scenele Festivalului vor fi prezen
tate de asemenea frumoasele dansuri ro
mânești executate în pitorești costume na
ționale. Pentru Festival, cei 60 de dansa
tori au inclus în repertoriul lor, alături 
de dansuri cunoscute ca „Dansul călușa
rilor”, „Brîul” și altele, noi suite de dan
suri populare culese special pentru Fes
tival din diferite regiuni ale țării.

(Agerpres/

Pe teme economice

PARTICIPAREATINERETULUI 
LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Masele duc înainte Istoria. Cu atît mai 
îult acest adevăr este valabil în epoca 
instruirii socialismului. Așa cum ne-a 
wățat marele Lenin, pentru prima oară 
mm inițiativa maselor înăbușită în so- 
.tatea burgheză, poate să se manifeste în 

iod Uber. Mijloacele de producție intrând 
! stăpânirea colectivă a celor ce muncesc, 
evine posibilă dezvoltarea unei întreceri 
>vărășești între stăpînii acestor mijloace 
e producție. Totodată, în socialism între- 
srea socialistă este o necesitate obiec- 
|vă, căci noua societate se poate construi 
umai pe baza activității maxime a mi- 
oanelor de oameni ai muncii.
în țara noastră oamenii muncii desfă- 

>ară tot mai larg steagul întrecerii socia- 
ste. Ca urmare, planul de stat pe trimes
ul I al acestui an a fost îndeplinit cu 

’>6,2 %, toate ramurile industriale depă- 
ndu-și planul de producție. Sute de în- 
aprinderi și-a,u realizat înainte de ter- 
len sarcinile ce le reveneau din cadrul 
rimului plan cincinal. Munca harnică a 

. rporului muncitor, care la sfîrșitul anu- 
li trecut a creat condițiile desființării 
jrtelelor, a făcut posibilă de curând re- 
ucerea prețurilor de vînzare cu amănun- 
il la o serie de mărfuri industriale și a 
-rifelor de spectacole.
partidul ne arată că drumul spre reali- 
■ea treptată de noi reduceri de prețuri, 

antru înfrângerea tuturor greutăților și 
psurilor încă existente, stă în mâinile oa- 
renilor muncii înșiși. Ridicarea producti- 
ității muncii, sporirea continuă a pro- 
ucției și realizarea unui sever regim de 
bonomii în vederea reducerii prețului de 
>st, constituie singurul mijloc pentru îm- 
unătățirea continuă a condițiilor de viață 
le populației ca și pentru dezvoltarea 
bonomică a țării și întărirea capacității 
i de apărare. Ca urmare, activitatea oa
menilor muncii desfășurată în industrie 
i cadrul întrecerii socialiste, trebuie să 
î intensifice și mai mult, în vederea. în- 
'©plinirii planului cincinal înainte de 
irmen.
întrecerea socialistă este izvorâtă din 

vîntul maselor. Dar ea trebuie condusă 
organizată. Partidul, conducătorul și 

idrumătorul eforturilor întregului popor 
îuncitor în construirea socialismului, a 
jicredințat sarcina organizării întrecerii, 

sindicatelor — cea mai largă organizație 
de masă a clasei muncitoare. Totodată par
tidul cere tuturor organizațiilor de masă 
sprijinirea întrecerii socialiste. Răspun
zând chemării partidului, organizațiile sin
dicale, cu sprijinul U.T.M.-ului, organi
zează cu succes întrecerea socialistă.

în desfășurarea întrecerii socialiste or
ganizațiile U.T.M. au sarcini specifice, im
portante. Pentru a le putea îndeplini, sub 
conducerea organizațiilor de partid, ele 
trebuie să activeze în strânsă colaborare 
cu organizațiile sindicale. Mai sînt însă 
membri în unele comitete U.T.M. care 
cred că pot contribui la dezvoltarea între
cerii socialiste chiar mtmeind Izolat. Ase
menea puncte de vedere greșite se oglin
desc uneori și în limbajul unor activiști, 
în expresii c« „întrecerea tineretului” sau 
„comitetul U.T.M. organizează întrecerea”, 
în realitate, în orice întreprindere există 
și poate exista numai o singură mișcare 
a întrecerii socialiste, care înglobează în
tregul colectiv, deci și tineretul. Sarcina 
organizațiilor U.T.M. este ca, în colaborare 
cu sindicatele, care organizează întrece
rea socialistă, să ducă muncă politică în 
rândul tinerilor. De mare folos va fi ca în 
toate întreprinderile, organele sindicale 
și de U.T.M. să analizeze împreună, tri
mestrial, participarea tineretului la între
cerea socialistă, luând măsuri pentru an
trenarea tuturor tinerilor la întrecerea 
organizată de sindicate.

Necesitățile actuale ale dezvoltării eco
nomiei naționale determină o serie de sar
cini concrete. în jurul lor, partidul ne în 
drumă să fie axată și contribuția organi
zațiilor U.T.M. în întrecerea socialistă.

Pentru ca programul de dezvoltare mai 
departe a economiei naționale și de ridi
care sistematică a nivelului de trai al po 
porului muncitor să fie îndeplinit, trebuie 
ca industria și celelalte ramuri ale econo
miei să lucre mai bine, să dea acumu
lări maj mari.

Mari rezerve interne în producția indus
trială există în prezent în ceea ce privește 
folosirea deplină a utilajului.

Trebuie să se înțeleagă că ridicarea pro. 
ductivității muncii depinde nu numai de 
cantitatea și de nivelul înzestrării tehnice 
a industriei și agriculturii ci și de modul 
de folosire a acestei tehnici — de preocu

parea de a se scoate din tehnică tot ce 
ea poate da.

O sursă de îmbunătățire a folosirii ma
șinilor este introducerea pe scară largă a 
metodelor tehnologice înaintate, rapide. 
Experiența inovatorului sovietic Filipov 
la furnale, mărirea procentului de șarje 
rapide la cuptoarele de oțel după 
metoda oțelarului sovietic Matulineț 
și a altor inovatori din U.R.S.S., 
extinderea metodelor de așchiere ra
pidă și intensivă a metalelor, intro
ducerea cît mai largă în mine a graficului 
ciclic, generalizarea în industria petroli
feră a forajului cu apă și cărbune și a 
turboburului, folosirea mai largă a expe
rienței secțiilor de țesut rapid — iată o 
comoară fără fund în lupta pentru de
plina utilizare a agregatelor. în această 
direcție, inițiativa comuniștilor de la uzi
nele „I. C. Frimu‘‘-Sinaia care muncesc 
animați de lozinca ,,Mașinile noastre pot 
da mai mult*1, trebuie Să se bucure de un 
sprijin activ din partea tuturor organiza-, 
țiilor U.T.M. din industrie.

Datorită faptului că deocamdată numai 
un procent relativ redus de muncitori fo
losesc aceste metode, rezultatele indivi
duale însemnate dobîndite de acești mun
citori n-au influențat în mod hotărâtor 
creșterea productivității muncii în toate 
ramurile și întreprinderile industriale. De 
aceea, o rezervă internă de cea mai mare 
importanță o constituie extinderea metode
lor înaintate, verificate în practică la 
locul de muncă și în întreprinderea res
pectivă, studierea și generalizarea expe
rienței fruntașilor în producție locali. Este 
ușor de înțeles ce însemnată creștere ® 
producției și productivității muncii, ce 
reducere importantă a prețului de cost 
s-ar obține dacă nu numai un grup res
trâns de fruntași, ci toți muncitorii ar 
aplica metodele înaintate, inovațiile șl ra
ționalizările, măsurile cele mai juste din 
punct de vedere tehnologic.

în legătură cu aceasta, se cuvine amin
tită încă și încă odată memorabila idee a 
lui Stalin, că miezul întrecerii, sufletul ei, 
e tocmai acesta : unii lucrează slab, alții 
bine, alții mai bine: ridică-i pe cei din 
urmă la nivelul fruntașilor spre a realiza 
un avînt general. Organizațiile U.T.M. tre
buie să urmărească în întrecere ca nici 

un tînăr să nu rămînă sub normă. în 
acest sens, e necesar să se organizeze mai 
des, pe baza unui plan comun al comite
telor sindicale de întreprindere și al ce
lor de U.T.M., întâlniri ale tinerilor cu 
fruntașii în producție, muncitori, ingineri 
și tehnicieni, vizite în afara orelor de 
producție la locul de muncă al fruntași
lor, urmate de demonstrații practice, ca 
și conferințe ținute cu concursul cercu
rilor A.S.I.T.

Un factor de seamă al sporirii produc
ției și productivității este ridicarea califi
cării muncitorilor la nivelul tehnicii noi. 
Toate măsurile luate în acest sens 
de către partid și guvern ca șj ini
țiativele de masă sînt valabile mai 
ales pentru tineret. Organizațiile U.T.M. 
au de aceea sarcina să sprijine activ ase
menea mișcări importante ca inițiativa 
grupei sindicale nr. 19 de la uzinele „21 
Decembrie" din București pentru ridica
rea tuturor muncitorilor la nivelul celor 
mai buni. Organizațiile sindicale trebuie 
ajutate în îndeplinirea obligației lor ca 
muncitorii cu o calificare înaltă să ia fie
care pe lîngă sine spre instruire unul-doi 
tineri, absolvenți ai școlii profesionale ori 
insuficient pregătiți profesional. împreună, 
organizațiile U.T.M. și cele sindicale au 
îndatorirea de a se preocupa de încadra
rea cu prioritate a tinerilor muhcitorl în 
cursurile de calificare și ridicare a cali
ficării prevăzute pentru anul 1955. Tre
buiesc extinse și organizate mai temeinic, 
după experiența Uniunii Sovietice, cursu
rile de minim tehnic.

O rezervă internă inepuizabilă în stră
dania pentru reducerea prețului de cost, o 
constituie lupta pentru economii. E nece
sar să fie realizată o mai bună gospodărire 
a materiei prime și materialelor, bazată 
pe introducerea și aplicarea consecventă a 
unor norme științifice de consum. Organi
zațiile U.T.M. au de sprijinit mișcarea care 
urmărește realizarea unei cantități cît mai 
mari de produse, din aceeași cantitate de 
materie primă. Metalul —materia primă a 
utilajelor și mașinilor unelte este un ele
ment principal în lupta desfășurată de 
oamenii muncii pentru dezvoltarea acce
lerată a industriei grele. De aceea miș
carea pornită de tineretul uzinelor „Cle
ment Gottwald”, după exemplul tineretu
lui de la uzinele „ZIS” din Moscova — 
organizarea unor brigăzi complexe pentru 
reducerea consumului de metal la fiecare 
fabricat, trebuie considerată ca o acțiune 
patriotică și extinsă în fiecare întreprin
dere.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini, e ne
cesar ca întrecerea socialistă să sj desfă
șoare ca o mișcare largă, de mas* 
toare, străină de orice formalism . .. 

e necesar poporului muncitor nu sînt fal
sele „inițiative” care nu aduc nimic nou, 
sau „chemările" neconcrete și imposibil de 
urmărit, ci întrecerea modestă dar rodnică 
în verigile de jos ale producției — între 
doi muncitori. între două echipe, ateliere, 
secții. Semnificativ în întrecere nu este 
strângerea birocratică de cifre goale cu 
privire la numărul celor care — zice-se — 
aplică cîte 7 sau 8 metode deodată, ci roa
dele practice ale întrecerii în producție, 
măsura în care In secția și întreprinderea 
respectivă cei aflați în întrecere își înde
plinesc angajamentul, produc astăzi mai 
mult decît ieri și mâine maj mult de cît 
azi, se îndeplinește și se depășește în ge
neral planul de producție, al creșterii pro
ductivității muncii, al reducerii prețului 
de cost.

Organizarea întrecerii socialiste pornește 
de la inițierea în cadrul grupelor sindi
cale, în fiecare lună, a unor întreceri în
tre muncitorii și tehnicienii dornici să-și 
depășească realizările din trecut. Cu acest 
prilej,, cei care pornesc la întrecere vor fi 
ajutați în luarea unor angajamente cores
punzătoare necesităților producției și po
sibilităților lor. Aceasta e sarcina sindica
telor, dar utemiștii trebuie să considere 
drept o datorie a lor sprijinirea ei tovă
rășească.

Totodată, comitetele și birourile U.T.M. 
au în întrecere și sarcini organizatorice 
proprii. Ele constau în înființarea și întă
rirea — de asemenea în colaborare cu sin
dicatele — a brigăzilor de tineret și a pos
turilor utemiste -’e control.

întreaga muncă de organizare a brigă
zilor de tineret și posturilor utemiste de 
control trebuie să urmărească apropierea 
tinerilor de muncitorii vîrstnici, de to care 
au atîtea lucruri bun© de învățat. Brigă
zile de tineret și posturile utemiste trebuie 
de aceea să se înființeze numai acolo unde 
tineretul constituie majoritatea muncitori
lor. Acolo unde tinerii lucrează împreună 
cu cei vîrstnici, ei vor fi încaurați în bri
găzile de producție organizate de sindi
cate, evitîndu-se astfel Izolarea lor. De 
mare însemnătate pentru îmbunătățirea 
calificării și întărirea disciplinei tineretu
lui, pentru sporirea capacității lui de a 
gîndi matur este invitarea spre a lucra în 
cadrul fiecărei brigăzi de tineret a unui" 
sau a doi muncitori vîrstnici, cu "alificare 
înaltă și cu prestigiu în fața tinerilor. Cu 
concursul organizațiilor sindicale toate 
brigăzile de tineret trebuie în scurt timp 
să fie încadrate cu tehnicieni, care să-l 
îndrume în cele ral bune condițiunl.

Acum, tineretul își închină munca sa în 
în‘--«cere Festivalului Mondial de la Var- 
v-. a ș’ 'I d- 23 August,

Antrenarea muncitorilor și tehnicienilor 
în întrecerea socialistă și deci și a tinere
tului nu se poate termina, ci doar începe 
cu luarea angajamentelor și cu alcătuirea 
graficelor de întreceri. O obligație a orga
nelor sindicale, care trebuie sprijinită și 
de utemiști, este grija față de asigurarea 
condițiilor tehnico-organizatorice,- aprovi
zionarea cu materie primă și materiale, 
repararea mașinilor etc., necesare pentru 
o producție normală și succesul în între
cere. De asemenea, utemiștii pot ajuta or
ganele sindicale să-și îndep’inească sar
cina lor de a face cunoscut fiecăruia reali
zările curente, atît ale sale cît și ale to
varășului, echipei, secției, cu care este în 
întrecere.

Dacă de grafice, ca și de întreaga latură 
organizatorică a întrecerii socialiste răs
pund organele sindicale, organele și orga
nizațiile U.T.M. au cu atât mai mult dato
ria să se ocupe de munca politică în rându
rile tineretului în jurul întrecerii, de pu
blicitatea acesteia. In această direcție, 
mai mult trebuie folosiți agitatorii, ga
zetele de perete și panourile, mai des și 
mai bine pot fi organizate reuniuni în 
cinstea fruntașilor, excursii cu cei evi- 
dențiați, acordarea stimulentelor utemiste 
— steagurile de brigăzi fruntașe pe regiu
ne, raion, oraș. Tematica uneori săracă 
a adunărilor generale U.T.M. poate fi 
mult îmbogățită prin axarea unor adu
nări pe problemele și sarcinile actuale 
ale producției. Bineînțeles, aceste adunări 
trebuie să ducă ia hotărîri concrete și lua
rea măsurilor necesare pentru îmbunătă
țirea muncii.

Tineretul, prin însuși caracterul său, 
romantic, îndrăzneț, gata de fapte mari, 
este plin de spirit de întrecere. Pe de altă 
parte tineretul nostru, patriot al unei țări 
libere, are dorința fierbinte de a lupta, sub 
conducerea partidului, pentru dezvoltarea 
continuă a economiei naționale, în vede
rea înfloririi țării, a întăririi capacității 
ei de apărare, a făuririi unei vieți de 
■>ună stare și fericire.

întreaga muncă politică dusă de orga
nizațiile U.T.M., în sprijinul întrecerii 
socialiste în vederea îndeplinirii cincina
lului înainte de termen, trebuie să țină 
seama și să se orienteze după aceste tră
sături înaintate ale tineretului. Punîn- 
du-și spiritul de întrecere in slujba pa
triotismului socialist, tinerii vor munci 
mereu mai bine, spre folosul patriei noa
stre dragi.

FILIP CERBU

„Scînteia tineretului"
10 iunie 1955 3-a'



Noua inițiativă a U.R.S.S. tn favoarea colaborării internaționale
.0 nouă ședință a guvernului 
t vest-german
r BERLIN 9 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite că Consiliul de 
Miniștri al Germaniei occidentale s-a în
trunit în seara zilei de 8 iunie într-o a 
doua ședință extraordinară pentru a exa
mina textul notei guvernului sovietic 
adresată guvernului vest-german.
' în încheierea acestei ședințe, consacra
tă problemei studierii notei sovietice, un 
purtător de cuvînt oficial a declarat, 
după cum transmite agenția France 
Presse, că membrii guvernului vest-ger
man au aprobat în unanimitate comuni
catul oficial publicat în după amiaza zilei 
de 8 iunie, în care se exprimă speranța 
că ,.studiul notei sovietice va avea ca 
rezultat recunoașterea utilității unei în
tâlniri a cancelarului Adenauer cu oame
nii de stat sovietici".

Partide politice de la Bonn 
aprobă nota sovietică

' BERLIN 9 (Agerpres). — Potrivit re
latărilor agenției Associated Press, nume
roase partide vest-germane s-au pronun
țat în favoarea acceptării de către guver
nul Republicii Federale Germane a invi
tației adresate cancelarului Adenauer pre. 
cum și a propunerilor cuprinse în nota 
guvernului sovietic cu privire la stabili
rea de relații diplomatice, comerciale și 
culturale între Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germană.

La 8 iunie a avut loc o ședință a gru
pului parlamentar al partidului social-de
mocrat din Germania, cu prilejul căreia 
deputății social-democrați au votat în fa
voarea acceptării propunerilor cuprinse 
în nota guvernului sovietic.

De asemenea „partidul refugiaților", 
care face parte din coaliția guvernamen
tală, a declarat într-un comunicat dat pu
blicității la 8 iunie că „este de așteptat 
ca guvernul de la Bonn să accepte invi
tația sovietică". O declarație asemănă
toare a fost făcută de către conducerea 
partidului liber democrat, al doilea partid 
în ceea ce privește importanța după par
tidul democrat-creștin în coaliția guver
namentală. în declarația acestui partid 
se subliniază necesitatea ca guvernul Re
publicii Federale Germane să accepte 
propunerile cuprinse în nota din 7 iunie 
a guvernului sovietic.

★

BERLIN 9 (Agerpres). — TASS
Ziarul vest-berlinez „Die Welt” afirmă 

că ambasadorului german de la Paris, 
Mahlzahn, i s-au dat instrucțiuni să ceară 
Moscovei prin intermediul ambasadorului

sovietic lămuriri suplimentare Ia nota so
vietică.

în afară de aceasta, potrivit informații
lor ziarului, la ședința din 8 iunie a gu
vernului federal de la Bonn s-a hotărât ca 
tratativele germano-sovietice trebuie să 
aibă loc după conferința celor patru pu
teri, iar răspunsul ia nota sovietică va fi 
dat după consultările cu puterile occi
dentale.

Cercurile informate, scrie ziarul în con
tinuare, consideră pe deplin posibilă ple
carea lui Adenauer ia Moscova. în pre
zent însă nu este cunoscută încă data 
cînd guvernul federal se va pronunța — 
în mod amănunțit în problemele ridicate 
de notă.

Comentariile presei 
din R. D. Germană

BERLIN 9 (Agerpres). — întreaga 
presă democrată din Berlin acordă o mare 
atenție notei adresate, de guvernul sovie
tic guvernului Republicii Federale Ger
mane.

Ziarul „Neues Deutschland" publică 
un articol de fond intitulat „Bonn — în 
fața unej hotărîri". în articol se subli
niază că propunerile guvernului sovietic 
de a stabili relații normale între Uniunea 
Sovietică și Republica Federală Germană 
precum și invitația adresată cancelarului 
Adenauer de a vizita Moscova au stirnit 
o reacție atât de puternică în Germania 
și în rîndurile întregii opinii publice mon
diale, încît proporțiile ei ar putea fi pre
cizate deocamdată cu greu. Toate po
poarele, și în special popoarele Uniunii 
Sovietice și poporul german sânt intere
sate în normalizarea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Federală.

Propunerile sovietice, se spune în con
tinuare în articol, dau guvernului vest- 
german șanse mari și îi oferă posibilita
tea reală de a păși în politica sa externă 
pe o cale pe care se va putea evita o 
nouă catastrofă militară pentru Germania. 
Dacă guvernul vest-german nu va folosi 
aceste șanse, în Germania nimeni nu va 
aproba acest lucru.

îngrijorare în cercurile 
reacționare franceze

PARIS 9 (Agerpres). — Presa franceză 
de joi dimineața continuă să comenteze 
nota guvernului sovietic adresată guver
nului Republicii Federale Germane. Din 
comentariile ziarelor de dreapta — așa 
cum observă comentatorul agenției „Fran
ce Presse — reiese că pentru cercurile ale 
căror păreri le exprimă, „invitația guver
nului sovietic adresată cancelarului Ade

nauer constituie un motiv de oarecare în
grijorare".

Chiar fi ziarele de dreapta — cum ar 
fi „Le Figaro" — recunosc însă că în 
cercurile politice de la Bonn „unanimita
tea este absolută" în ce privește „oportu
nitatea de a lega relații diplomatice" cu 
U.R.S.S. Această atitudine a cercurilor 
politice vest-germane se datorează puter
nicului curent de opinie din Germania 
occidentală favorabil rezolvării pe cale 
pașnică a problemei germane, favorabil 
unei politic; de pace. In .capitalele occi
dentale se notează cu neliniște — așa 
cum remarcă ziarul de dreapta „L’Auro- 
re" — că „nu toți oamenii politici de la 
Bonn sint ferm hotărîți să urmeze înain
te de orice alianța cu puterile occiden
tale".

Alte ziare remarcă de asemenea hotărâ
rea cu care opinia publică din Germania 
occidentală cere rezolvarea pe baze juste 
a problemei germane. „Le Parisien Libe
re" subliniază că pentru politicienii occi
dentali este astăzi din ce în ce mai greu 
să încerce să hotărască soarta Germaniei 
fără a ține seama de aspirațiile poporu
lui german. Sentimentul că puterile occi
dentale duc o politică care urmărește pro
priile lor interese și care nesocotește in
teresele poporului german — scrie „Le 
Parisien Libere" — există nu numai în 
rîndurile opiniei publice, ci și în cercu
rile politice. Acest sentiment există as
tăzi nu numai în cercurile opoziției socia
liste — subliniază comentatorul ziarului 
— ci și în anumite cercuri influente ale 
coaliției guvernamentale".

Ziarul francez „Combat" analizează 
avantajele de ordin economic care decurg 
pentru Germania occidentală din norma
lizarea relațiilor cu Uniunea Sovietică 
„Germania occidentală are în orice caz 
numai de cîștigat de pe urma notei sovie
tice" — încheie „Combat".

Interesul stîrnit la Tokio
TOKIO 9 (Agerpres). — Corespondenții 

de presă din Tokio relatează că nota gu
vernului sovietic adresată guvernului 
Republicii Federale Germane a trezit un 
puternic ecou în cercurile politice din ca
pitala Japoniei. Potrivit corespondentului 
agenției United Press, „ea a deșteptat un 
nou interes pentru rezolvarea pe calea 
tratativelor pașnice a prob’emelor inter
naționale". Referindu.se la comentariile 
cercurilor diplomatice și ziaristice din 
Tokio, același corespondent subliniază că 
în aceste cercuri se consideră că nota 
sovietică din 7 iunie va avea o influență 
pozitivă asupra tratativelor care se des
fășoară actualmente la Londra în vederea 
normalizării relațiilor soviete-japoneze.

i

Temerile diplomației occidentale
WASHINGTON 9 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că la 8 iunie au. 
început la Departamentul de stat lucrările 
comisiilor de experți americani, britanici 
și francezi, însărcinați cu pregătirea con
ferinței miniștrilor afacerilor externe ai 
Statelor Unite, Marii Britanii și Franței 
care va avea loc la New York la 16 și 17 
iunie. Din comisii fac parte, pe lingă ofi
cialități de la Departamentul de Stat și 
ambasadorii Angliei și Franței în S.U.A., 
precum și personalități oficiale de la mi
nisterele de externe britanic și francez 
sosiți special la Washington. Prima șe
dință a fost prezidată de Douglas Mac 
Arthur, consilier pe lîngă Departamentul 
de Stat al S.U.A.

Secretarul de Stat al S.U.A., Dulles, a 
subliniat încă de acum cîteva zile că ex-

perții care pregătesc conferința miniștri
lor de externe occidentali vor căuta să 
„armonizeze punctele de vedere occiden
tale” înaintea viitoarei conferințe cva- 
dripartite cu participarea Uniunii Sovie
tice. Experții discută de asemenea orga
nizarea unei întrevederi pe care miniștrii 
de externe occidentali o vor avea la 20 
iunie cu ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, V. M. Molotov în ca
drul ceremoniilor de la San Francisco 
cu prilejul aniversării O.N.U.

în legătură cu conferința miniștrilor de 
externe occidentali de la 16 și 17 iunie, 
agenția France Presse relatează că la dis
cutarea atitudinii occidentale față de pro
blema germană a fost invitat să participe 
și cancelarul Germaniei occidentale, 
Adenauer. Adenauer va sosi în Statele

Unite în jurul datei de 13 iunie și va 
participa la conferința miniștrilor de ex
terne în ziua de 17 iunie.

Referlndu-se la discutarea problemei 
germane, comentatorul agenției France 
Presse subliniază că nota guvernului so
vietic către guvernul Republicii Federale 
Germane „va fi fără îndoială unul din 
elementele cele mai importante în lucră
rile experților occidentali”. Exprimînd 
temerile cercurilor conducătoare occiden
tale — comentatorul agenției France 
Presse consideră că invitația adresată can
celarului Adenauer, venind după „exem
plul tratatului austriac” și după declara
ția comună șovieto-iugoslavă de la Bel
grad „ar putea avea înriurirj asupra di
plomației germane”.

Ședința C.C. al Partidului celor ce muncesc din Ungaria
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — M.T.I 

transmite : La 7 și 8 iunie a avut loc o 
ședință a Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Ungaria în ca
drul căreia Andras Hegediis a prezentat 
raportul Biroului Politic în legătură cu 
sarcinile privind reorganizarea socialistă 
a agriculturii Și creșterea producției agri
cole. Raportul și moțiunea, prezentate 
concomitent Comitetului Central, au fost 
discutate pe larg și adoptate în unani
mitate.

La al doilea punct de pe ordinea de zi 
figura raportul lui M’tyas Rakosi în le
gătură cu întrevederile de la București

dintre reprezentanții Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Romine, R. P. Ungare 
și R. Cehoslovace. Comitetul Central a 
luat act de acest raiport și l-a aprobat. 
Comitetul Central a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în acest sens.

în rezoluția Comitetului Central al Par
tidului celor ce muncesc din Ungaria în 
legătură cu raportul asupra întrevederi
lor de la București dintre reprezentanții 
Uniunii Sovietice, Republicii Populare 
Romine, R. P. Ungare și R. Cehoslovace 
se arată că Comitetul Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria salută, 
aprobă și sprijină cu bucurie și satisfacție

colaborarea prietenească stabilită între 
Uniunea Sovietică și R.P.F. Iugoslavia, 
că își exprimă speranța și convingerea că 
în urma declarației comune a guvernelor 
celor două țări se va stabili o colaborare 
prietenească, sinceră și sănătoasă și între 
celelalte țări ale lagărului socialist și 
Iugoslavia. La rindul său, Partidul celor 
ce muncesc din Ungaria va face tot ce-i 
va sta în putință pentru a stabili într-un 
timp cît mai scurt posibil șl dezvolta în 
vederea consolidării păcii Și a cauzei so
cialismului relații sănătoase de prietenie 
între Republica Populară Ungară și R.P.F. 
Iugoslavia, precum și intre popoarele lor.

Vizitele
! MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS

Jawaharlal Nehru, primul ministru al 
Republicii India și persoanele care îl în
soțesc au vizitat la 9 iunie una din uzi
nele de construcții de avioane din Mos
cova.

Muncitorii acestei întreprinderi au sa
lutat cu căldură pe oaspeți. In convor
birea pe care a avut-o cu P. Voronin, di
rectorul uzinei, Jawaharlal Nehru s-a in
teresat de problemele organizării produc
ției în genere și a construcției de avioane 
în special. Primul ministru al Indiei a 
primit răspunsuri complecte la toate în
trebările puse.

în timpul vizitării secțiilor uzinei aten
ția lui Nehru a fost atrasă în mod 
deosebit de complexele mașini unelte pen
tru prelucrarea metalelor, precum și de 
producția uzinei destinată consumului 
popular. Oaspeții din India s-au interesat 
în amănunt de procesul de producție a 
avioanelor civile și militare. Jawaharlal 
Nehru a examinat cabina unui avion cu 
reacție, precum și confortabilul avion de 
călători ,,I L.-12".

După aceea oaspeții au trecut de la sec
ția de asamblare la pista de decolare unde 
au urmărit decolarea unui avion cu re- 
acUe.

în timpul vizitării policlinicii uzinei, 
oaspeții s-au interesat de problemele or
ganizării asistenței medicale și ajutorului 
medical acordat muncitorilor și funcționa
rilor întreprinderii.

PRIMIREA
DE CĂTRE K. E. VOROȘILOV 

A LUI J. NEHRU
■ MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
j K. E. Voroșilov, președintele Prezidiu-

lui J. Nehru la
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a pri. 
mit pe Jawaharlal Nehru, primul ministru 
și ministrul Afacerilor Externe *1 Repu
blicii India. ,

Domnul Nehru era însoțit de N. R. Pil
lai, secretar general al Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii India, K. P. 
S. Menon, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii India în 
U.R.S.S. și P. N. Kaul, prim-secretar al 
ambasadei Republicii India în U.R.S.S.

La primire au fost de față V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului Aface. 
rilor Externe al U.R.S.S., M. A. Menșikov, 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice în Republica In
dia, și A. F. Gorkin, secretar adjunct al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

PRÎNZ OFERIT 
DE K. E. VOROȘILOV

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 9 iunie K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a oferit un dejun în cinstea primului mi
nistru și ministru al Afacerilor Externe al 
Republicii India, Jawaharlal Nehru, care 
se află în vizită oficială la Moscova.

La dejun au participat Jawaharlal 
Nehru, Indira Ganâhi, fiica lui. N. R. 
Pillai, secretar generai al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii India, A. 
Husein, șeful serviciului pentțy Europa 
al Ministerului Afacerilor Externe al Re
publicii India, K. P. S. Menon, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii India în U.R.S.S. cu soția.

Din partea sovietică au participat N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. Kagano- 
vici, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, M. 
G. Pervuhin, M. Z. Saburov, A. M. Puza
nov, președintele Consiliului de Miniștri

Moscova
al R.S.FJS.R.; I. A. Benediktov, G. K. 
Jukov, I. G. Kabanov, M. D. Kovrighina, 
N. A. Mihailov, miniștri al U.R.S.S.; A. N. 
Nesmeianov, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S.; A. A. Gromiîko și V. V. 
Kuznețov, locțiitori al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S.; M. A. Menșikov, 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice în Republica In
dia, F. F. Molocikov, șeful serviciului pro. 
tocolului din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și cordială.

PRINZ OFERIT 
DE AMBASADORUL INDIEI 

IN U.R.S.S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 8 iunie, K. P. S. Menon, 
ambasadorul extraordinar Șî plenipoten
țiar al Republicii India în U.R.S.S., a ofe
rit un prînz în cinstea lui Jawaharlal 
Nehru, primul ministru și ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii India, care 
a sosit în U.R.S.S.. într-o vizită oficială.

La prinz au participat Jawaharlal Ne
hru, fiica sa, Indira Gandhi, N. R. Pillai, 
secretar general al Ministerului Afacerilor 
Externe ai Republicii India, M. A. 
Husein, șef de serviciu la Ministerul de 
Externe al Republicii India.

Din partea sovietică au participat: 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. 
Kaganovici, G. M. Malenkov, A. I. Miko
ian, V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. 
Saburov, K. E. Voroșilov ; A. M. Puzanov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R. ; G. K. Jukov. M. D. 
Kovrighina și N. A. Mihailov, mi
niștri aj U.R.S.S. ; A. A. Gromîko, 
V. V. Kuznețov și V. A. Zorin, locțiitori 
al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. ; M. A. Menșikov, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în Republica India.

Plecarea delegației U.R.S.S. 
care va participa la sesiunea 

jubiliară a O.N.U.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — tASS 

transmite :
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a de

semnat delegația care va participa la se
siunea jubiliară o Organizației Națiunilor 
Unite cu prilejui celei de a 10-a aniver
sări a semnării Cartei O.N.U. care se 
deschide la San Francisco la 20 iunie.

Delegația este alcătuită din: V. M. Mo
lotov (conducătorul delegației), prim vice, 
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., ministru al Afacerilor Externe 
aț U.R.S.S., N. T. Fedorenko, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
G. N. Zarubin, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A. și A.A. Sobolev, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U. Consi
lieri al delegației au fost numiți S. K. 
Țarapkin, B. M. Volkov, M. A. Harlamov.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 9 iunie, delegația U.R.S.S. în frunte 

cu V. M. Molotov, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
ministru al Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a plecat pe calea aerului de la Moscova 
la San Francisco la sesiunea jubiliară a 
Organizației Națiunilor Unite cu prilejul 
celei de a zecea -aniversări a semnării 
Cartei O.N.U.

Vizita lui V. M. Molotov 
la Paris

PARIS 9 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 9 iunie a sosit la Paris V. M. Mo
lotov, prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și ministru al 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., însoțit de 
membrii delegației sovietice. V. M. Mo
lotov se află in drum spre San Francisco 
unde va participa la sesiunea jubiliară a 
Organizației Națiunilor Unite.

Pe aeroportul Orly, V. M. Molotov și 
persoanele care îl însoțesc au fost întîm- 
pinați de membrii ambasadei U.R.S.S. în 
Franța în frunte cu ambasadorul S. A. 
Vinogradov, de șefii reprezentanțelor di
plomatice ale țărilor de democrație popu
lară acreditați la Paris și de reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Externe al 
Franței.

Curind după sosirea la Paris, V. M. Mo
lotov a făcut o vizită la Ministeru; Afa
cerilor Externe al Franței unde ministrul 
Afacerilor Externe, Antoine Pinay, a ofe
rit un dejun în cinstea sa. Le dejun a 
participat șeful guvernului Franței, Edgard 
Faure. D.n partea franceză la dejun au 
participat de asemenea funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor Externe.

Din partea sovietică au participat N. T. 
Fedorenco, locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., S. A. Vinogra
dov, ambasadorul U.R.S.S. în Franța, S.
K. Țarapkin. membru în Colegiul Minis
terului Afacerilor Externe al U.R.S.S., V. 
P. Dașkevici, reprezentantul comercial al 
U.R.S.S. în Franța și funcționari superiori 
ai ambasadei sovietice în Franța.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

După dejun V. M. Molotov și ,persoanele 
care-1 însoțesc au plecat cu trenul la 
Cherbourg.

In același timp a plecat la Cherbourg 
delegația R.S.S. Ucrainene în frunte cu
L. F. Palamarciuk, ministrul Afacerilor 
Externe al R.S.S. Ucrainene, și delegația
R. S.S. Bieloruse în frunte cu K. V. Kise
lev, ministrul Afacerilor Externe al R.S.S. 
Bieloruse.

In seara de 9 iunie, delegațiile sovietice 
s-au îmbarcat ipe vasul „Qeen Elisabeth" 
cu care vor pleca la New York.

Recepfie la ambasada 
Marii Britanii din Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 9 iunie, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Marii Britanii în 
U.R.S.S., Sir W. Hay.ter, a oferit o recep
ție cu prilejul zilei de naștere a reginei 
Angliei — sărbătoare națională.

Din partea sovietică la recepție au par
ticipat: N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., A. I. Mi
koian și M. G. Pervuhin, prim vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, Volkov, 
președintele Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R S.S., G. K. Jukov, I. 
G. Kabanov, N. A. Mihailov, miniștri ai 
U.R.S.S., V. D. Sokolovski, mareșal al 
Uniunii Sovietice, N. G. Palgunov, condu
cător responsabil al aSenției TASS, A. A. 
Gromîko. V. V. Kuznețov, V. A. Zorin,
S. A. Borisov, P. N. Kumîkin, locțiitori de 
miniștri ai U.R.S.S., M. A. Iasnov, pre
ședintele Comitetului Executiv al Sovie
tului din Moscova. A F. Gorkin, secretar- 
adjunct al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. A. I. Denisov, președintele 
conducerii VOKS-ului, Nicolai, Mitropolit 
de Crutița și Colomna. academicienii I. 
G. Petrovski, A. I. Oparin, D. V. Skobel- 
țîn, funcționari superiori al Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.. Ministeru
lui Comerțului Exterior, oameni de știință, 
artă și literatură sovietici.

La recepție a participat primul ministru 
al Republicii India. Jawaharlal Nehru.

Au asistat de asemenea șefii ambasade
lor și misiunilor «creditați la Moscova.

SCURTE ȘTIRI
• Ziarul ,,Pravda" publică Sub semnă

tura corespondentului său Ia București, 
E. Kiseliov, un articol consacrat îmbună
tățirii continue a legăturilor dintre R.P. 
Română și R.P.F. Iugoslavă. Articolul se 
ocupă pe larg de acordul comercial în
cheiat între R.P.R. și R.P.F.I. și se arată 
perspectivele ce se deschid în fata schim
burilor comerciale, a transporturilor fero
viare și pe Dunăre și a lărgirii legăturilor 
științifice Și culturale dintre cele două 
țări.

• Ziarele americane au enunțat zilele 
trecute că ambasadele din Washington 
ale Suediei, Finlandei și Canadei au pro
testat pe lîngă Departamentul de stat 
împotriva adoptării de către senatul ame
rican a unei măsuri care înăsprește și 
mai mult legislația protecționistă a Sta
telor Unite în domeniul comerțului ex
terior.

• La 9 Iunie președintele guvernului 
local el Sardiniei, Alfredo Corrias, e de
misionat părăsind în același timp și par
tidul democrat-creștin
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Nadia Rațiu are abia 20 de ani.
De cînd era încă în clasele primare 

vroia să se facă parașutistă. Prilejul 
acesta s-a ivit însă mult mai tîrz'u.

...Intr-una din zile, pe cînd se în
torcea de la locul ei de muncă — în
treprinderea de panificație Ploești — 
a văzut cum din turnul de salturi se 
fac lansări cu parașuta. A doua zi s-a 
dus la comitetul U.T.M. Aci și-a spus 
dorința: „Vreau să devin parașu
tistă !”.

Secretarul comitetului U.T.M. a 
privit-o la început cu o oarecare neîn
credere.

— Ești hotărîtă să .te faci 
tistă ? sau...

Nadla nici nu i-a mai dat 
termine și a răspuns scurt:

— Da !
In acest „da” a pus toată 

și hotărîrea ei adunată ani de-a rin- 
dul.

— Bine. Să discutăm cu tovarășii 
din conducerea cercului A.V.S.A.P.

A doua zi Nadia a făcut viz'ta me
dicală și mai curind decit crezuse a 
început antrenamentele.

In fiecare zi după orele de produc
ție, Nadia se ducea la tumul de para- 
șutare unde învăța primele noțiuni 
ale acestui interesant sport. Mai tir- 
ziu a făcut și cîteva lansări. înălțimea 
turnului era însă mult prea mică 
pentru visurile ei. Vroia să sară din 
avion de la sute de metri înălțime

Cum a auzit că la București va 
începe școala de parașutiști de aero
navă, nu a mai stat o clipă pe gîn- 
duri.

La școala de parașutiști sportivi, 
Nadia a făcut pentru prima oară cu
noștință cu aeroportul, cu avioanele. 
Zilele de școală s-au scurs una după

parașu-

voie să

dorința

alta Și iată sosi și clipa mult aștep
tată...

...Avionul era gata pentru decolare- 
Un grup de parașutiști își potriveau 
chingile parașutei ascultînd cu aten
ție sfaturile instructorului. Ultima 
urcă în avion Nadia. Ea trebuia să 
sară prima. După ce rulă un timp pe 
aeroport, avionul decola și începu să 
urce în viraje largi spre înălțimi. 
Acul altimetrului începu să marcheze 
înălțimea. 
Nici unul din 
un cuvînt. 
salt. Din cînd 
prin fereastră, . _ .._____ _____
hangarul. păreau ca niște cutii de chi
brituri. înălțimea creștea mereu 700 
800... 900 metri.

Pilotul avionului apăsă pe butonul 
soneriei. Parașut'știi cunoșteau foarte 
bine acest semnal. Apoi pilotul reduse 
motorul, iar instructorul deschise usa. 
Nadia își mai verifică 
Privi în jos. Era chiar 
portului. Ezită o clipă 
lui, apoi sări. Inima 
tase de a mai bate. ______ __ r.
însă o zmueitură puternică. Parașuta 
se deschisese. Admiră cîteva clipe 
cupola albă cu marginea albastră a 
parașutei pe care era cusur un porum
bel, apoi trase de comanda parașutei 
„abdomen’'. Cea de a doua parașută se 
desfăcu ți ea asemenea unei umbrele. 
In jurul cupolelor albe începură să se 
rotească cîteva păsări. Pămintul se 
apropia din ce în ce mai mult, Cîteva 
clipe doar și Nadia

...Așa a început 
visul Nadiei Rațiu.

100

Se

de metri, 200, 300... 
parașutiști nu scotea 

gîndeau la primul 
în cînd priveau doar 
spre pămînt. Casele,

odată chingile, 
deasupra aero- 
în ușa avionu- 

parcă-i ince- 
Deodată simți

ateriză pe pămînt. 
să prindă aripi

GH. NEAGU

Intreeerl'e tinerilor sportivi
în comuna Valea Teancului din raionul 

Buzău, colectivul sportiv Recolta a luat 
din timp măsurile necesare pentru a asi
gura succesul Concursurilor sportive ale 
tineretului. Comisia comunală de oigani- 
zare a Concursurilor sportive ale tineretu. 
lui a fost la timp constituită.

în prezent se întrec în competiție la di
ferite discipline 205 tineri.

La concursuri participă de asemenea 4

echipe de fotbal, 5 de oină, 3 echipe hand, 
bal fete și 14 echipe de volei (8 de băieți 
și 6 de fete).

Pentru a asigura întrecerilor cele mal 
bune condițiuni de desfășurare, tinerii din 
comună au amenajat prin muncă volun
tară un teren de fotbal, unul de volei și o 
groapă de sărituri.

Corespondent
ALEX. ANDRONESCU

0 nouă bază spartivă pe malul Oltului
Călimănești. Minunata stațiune de pe 

malul Oltului freamătă de veselia oame
nilor muncii veniț-i la odihnă. In aceste 
zile, în micul orășel sosesc și numeroși 
tineri din multe comune ale raionului 
Brezoi, regiunea Pitești care vin să ajute 
la construcția noului stadion, construcție 
închinată Festivalului. Afișe mari, mobi
lizatoare. puse la lcc vizibil, cheamă pe 
tinerii din oraș și împrejurimi să parti
cipe cu însuflețire la această acțiune. Zil
nic, pot fi văzuți pe micul șantier al nou
lui stadion, alături de tinerii din Călimă
nești, numeroși tineri țărani muncitori 
din comunele Voineasa, Cîineni, Malaia, 
Perișani, ș.a. Terenul de fotbal, pista cu

obstacole, terenurile de volei și baschet la 
care se mai adaugă și tribunele noului 
stadion, toate acestea constituie bucuria 
tinerilor Vîlcu Ștefan d:'n Cîineni, Țugu- 
lan Dionisie, din satul Băiașu, Ganea Nî- 
colae din satul Săliștea și ale altor sute de 
tineri sportivi entuziaști din' satele raionu
lui Brezoi, care pînă-n prezent au efec
tuat peste 7.000 ore de muncă voluntară, 
în curind, noua bază sportivă din Căli
mănești iși va deschide larg porțile pen
tru a primj pe tinerii ce se vor întrece 
în cadrul Concursurilor sportive ale tine
retului.

Corespondent 
A. ANDRONACHE

Campionatele europene de baschet
Campionatele europene de baschet au 

continuat joi dimineața cu disputarea 
jocurilor programate în cea de-a treia zi.

O formă excelentă a arătat echipa R.P. 
Polone, care după părerile specialiștilor 
constituie marea surpriză .a campionate
lor. întîlnind reprezentativa Angliei, bas- 
chetbaliștii polonezi au obținut o cate
gorică victorie cu scorul de 140—44 (65— 
31). Echipa R.P. Bulgaria a învins echipa

Germanie! occidentale cu 97—54 (41—24). 
Cel de-al treilea jec disputat joi dimi
neața a opus echipele Elveției și Luxem
burgului. Baschetbaliștii elvețieni au cîș
tigat cu 73—50 (34—13). în cursul serii, 
echipa R. Cehoslovace a întrecut Dane
marca cu scorul de 100—28 (48—10), iar 
echipa R.P. Ungaria a întrecut Italia cu 
scorul 75—58 (32- 24).,

Selecționata orașului Budapesta—selecționata asociației Metalul 
10—8 (6—2) la handbal

Pe noul stadion din Reșița care? a fost 
inaugurat Joi după amiază, s-a disputat 
în fața unui mare număr de spectatori 
întîlnirea internațională de handbal din
tre echipa selecționată a orașului Buda
pesta și selecționata asociației Metalul.

La capătul unui joc viu disputat, vic
toria a revenit handbaliștilor maghiari 
cu scorul de 10—8 (6—2).

In cel de-al doilea meci din cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în țara noas
tră, echipa selecționată de handbal a ora
șului Budapesta va întîlni duminică, pe 
stadionul Republicii din Capitală, echipa 
Casei Centrale a Armatei.

(Agerpres)

Știri sportive
• Sâmbătă și duminică ve avea loc tra

diționala competiție ciclistă internațio
nală, Viena-Budapesta-Viena. La între
cere vor participa Gîte 12 cicliști din R.P. 
Ungară și Austria. Plecarea în prima 
etapă se ve da sâmbătă de la Viena, iar 
sosirea se va face la Budapesta pe sta
dionul Pionierilor de pe insula Marga
reta. Plecarea în cea de-a doua etapă se 
va da duminică din Piața Stalin din 
Budapesta, de unde cicliștii se vor în
drepta spre capitala austriacă.

• Astăzi dimineață a sosit în Capitală 
echipa bulgară de fotbal Lokomotiv 
Plovdiv care va susține mai multe jocuri 
în țară noastră. Din lotul echipei oaspete 
fac parte jucători de valoare care au fi
gurat de mai multe ori în echipele selec
ționate ale R. P. Bulgaria ca Dimitrov, 
Kolev, Nikolov și alții.

în primul joc, echipa Lokomotiv Plov
div va întîlni duminică pe stadionul Re
publicii echipa asociației Locomotiva din 
R.P.R.

Recepția de la Legația Marii Britanii din București
La 9 iunie, Dermot Francis Mac Der

mot, trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Marii Britanii, a oferit o 
recepție cu prilejui sărbătorii naționale 
a Marii Britanii, ziua nașterii reginei.

La recepție au participat: S. Bu- 
ghici, ministrul Afacerilor Externe, Gri-

gore Preoteasa, prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe și funcționari 
superiori ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Ministerului Forțelor Armate.

La recepție au participat de asemenea 
numeroși membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

Soli ai artei chineze vor vizita tara noastră
Zilele acestea țara noastră va primi vi

zita orchestrei de muzică națională 
chineză.

Solii artei chineze vin în țara noastră 
după un turneu pe care l-au făcut în 
R. Cehoslovacă, unde au prezentat o se
rie de concerte în cadrul festivalului mu-

■ zical internațional „Primăvara la Praga”. 
Grupul artiștilor chinezi alcătuit din 26 

de persoane va da concerte Ia București, 
Craiova, Petroșani, Hunedoara, Reșița, Ti
mișoara, Oradea, Cluj, Orașul Stalin, 
Plcești, Bacău, Suceava, Iași, Brăila, Ga
lați și Constanța. (Agerpres)

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE : Patria: Festivalul filmului 

polonez. Sfîrșitul unei cariere: Republica, București, 
Arta: Umberto D.: 1. C. Frimu: Mandy; Al. Popov: 
Neamul Jtirbinilor; M a ghem: Cei trei mușchetari ; 
înfrățirea între popoare : Eu și bunicul ; Filinion 
Sirbu, Elena Pavel: Conștiința: Victoria, 1 Mai : 
Submarinul 323; Gh. Doja: Imblînzitoarea de tigri; 
Maxim Gorki : Pe cîmpiile Kubanului, Dansuri 
valahe, In lumea jucăriilor; Timpuri Noi: Actualita
tea în imagini, Noutățile zilei, Țapul muzicant, 
Gimnaștii sovietici la Roma, Puiul de Vulpe, Cursa 
Scînteii 1955; Lumina: Contele Mișka; Volga: Merele 
de aur: Tineretului: Stele vesele; 8 Martie: Undeva 
în Bizonia; Vasile Roaită: Examen de maturitate ;

Cultural: Cine-șl Iubește nevasta: Unirea: Aventu
rile vasului Bogatîr: C. David: Jucătorul de rezervă; 
Al. Sahia: Pumnul de fier; Flacăra: Un caz în taiga; 
T. Vladimirescu: A (pst odată un împărat; M’orița : 
Mînuitorul de păpuși; Moșilor: Mikluho Maklai; 
23 August: Mînăstirea din Parma: Donca Simo : Un 
om teribil; life Pintilie: Poteci primejdioase; Popular: 
Încercarea fidelității; M. Emînescu: Copiii din Hiro
shima; 8 Mai: Stiletul; Libertății: Portul din nord; 
N. Bălcescu: Cei 13; Munca, Rahova: Ivan cel 
groaznic; Gh. Coșbuc: Frumusețea diavolului : Olga 
Bancic: Cîntecul fluviilor; Aurel Vlaicu: Libelula, 
Pe drumul libertății; Boleslaw Bierut: Chemarea 

destinului.
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