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Proletari din toate férilaj

Organ Centrai al Uniunii Tineretului Muncitor

In numârul de azi:
Pregătirile tineretului din R.P.R. 

pentru Festivalul de la Varșovia.
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TOATE FORȚELE TINERETULUI

Soli ai tineretului nostru 
la Festival

HOLDE MINORE SC întind pe tot 
cuprinsul patriei. Primele re
zultate la treieri? îndreptățesc 

mîndria oamenilor muncii de pe 
ogoare: avem o recoltă bună.

Bătălia pentru strîngerea recoltei 
•este în toi. Toate tortele sînt mobilizate 
pentru e.ceasta. Țărănimea muncitoa
re își da seama că bogăția lanurilor 
de grîu, secară, orz, ovăz ca și po- 
rumb, sfeclă etc. depinde de munca 
neobosită pe care o depune ea în
săși, că roadele acestei munci se da- 
■toresc sprijinului primit din partea 
statului democrat-popular.

Cu grijă de gospodar, stăpîn pe 
.ogorul său, țăranul muncitor — co
lectivist, întovărășit sau cu gospodă
rie individuală — strînge rodul mun
cii sale bob cu bob, nelăsînd să se 
piardă nimic. In socotelile sale gos
podărești intră, firește, punerea deo
parte a seminței pentru anul viitor, 
a rezervelor destinate consumului în 
gospodăria sa, cît și valorificarea unor 
cantități prin cooperativă sau pe piață.

înainte de toate însă țăranii mun
citori au de îndeplinit o înaltă dato
rie patriotică, aceea de a-și preda 
imediat încă de pe arii, în întregime, 
cotele către stat. Dezvoltarea perma
nentă a economiei naționale, ridicarea 
nivelului de trai al întregului popor 
■cer îndeplinirea la timp și în bune 
conditiuni a planului de colectări. 
De dezvoltarea întregii economii na
ționale și în primul rind a industriei 
grele și producătoare de mașini de
pinde sprijinul pe care statul demo
crat-popular îl dă țărănimii munci
toare în lupta pentru obținerea de re
colte bogate, pentru dezvoltarea agri
culturii pe drumul socialismului.

întărirea continuă a statului nos
tru, apărător al muncii pașnice, prin 
îndeplinirea obligațiilor ce-i revin 
este considerată de țărănimea mun
citoare dreot o cauză a sa proprie. 
Țărănimea muncitoare dovedește a- 
cest lucru prin fapte. In toamna anu
lui trecut ea a îndeplinit, de pildă, 
în bune ccnditiuni planul colectărilor 
la porumb.

în anul acesta, din primele boabe 
recoltate, țăranii muncitori au început 
să-și predea cotele încă de pe arii. 
Astfel au început să sosească la ba
zele de recepție din comunele In
dependenta, Vameșu, Peceneaga, re
giunea Galati, primele convoaie cu 
cereale colectate. Baza de recepție de 
Ia Sighireanu a primit acum cîteva 
zile 1.415 kg. grîu de la colectiviștii 
din Radu Vodă, regiunea București, 
Ca și în alți ani, întrecerea pentru 
obținerea chitanței nr. 1 se desfășoară 
și acum. Printre cîștigătorii acestei 
întreceri se numără colectiviștii din 
Salcia, Cetate, Plenita, regiunea Cra
iova; Valea Mare-Slatina, regiunea 
Pitești; Sîntana de Mureș, Regiunea 
Autonomă Maghiară, care au primit 
chitanțe cu numărul unu pe raion 
sau chiar pe regiune.

Patriotismul țăranilor muncitori 
care își predau cotele la timp, încă 

’de pe arii, se datorește, în bună mă
sură creșterii nivelului de conșt'ință 
cetățenească, ca urmare a muncii po
litice de masă desfășurată sub con
ducerea organizațiilor de partid. La 
aceasta își dau contribuția și organi
zațiile de bază U.T.M. de la sate. 
Multe sarcini le revin lor în campa
nia de recoltări, treieriș și colectări.

Comitetele regionale și raionale 
U.T.M. au datoria de a ajuta organi
zațiile de bază U.T.M. în mobilizarea, 
tinerilor țărani muncitori pentru ca 
aceștia să-și îndeplinească datoria 
patriotică, predîndu-și cotele către 
stat. Fiecare utemist, fiecare tînăr ță
ran muncitor să lupte pentru cinstea 
ca familia sa să-și îndeplinească la 
timp și în întregime obligațiile de 
predare a cotelor. In această privin
ță utemiștii să fie în primul rînd un 
exemplu demn de urmat.

Organizațiile U.T.M. de la sate sînt 
chemate să intensifice munca politi
că de masă în rîndul țăranilor munci
tori — în cadrul circumscripțiilor 
electorale, la cîmp, pe holde. Ele au 
datoria de a activiza agitatorii ute- 
miști, de a face din fiecare utemist 
un agitator activ. Munca de la om la 
om, organizarea de convorbiri la lo
cul de muncă sînt metode cunoscute 
care pot și trebuie folosite cu succes 
în scouul îndeplinirii la timp a planu
rilor de colectări.

Organizațiile de bază U.T.M. tre
buie să sprijine desfășurarea muncii 
politice la arii și la bazele de recepție. 
In această privință le stau la înde- 
mină numeroase posibilități. Agitația 
vizuală, confecționarea de lozinci și 
chemări, evidențierea la tabla frunta
șilor a celor ce-și predau cotele, ar
ticole la gazeta de perete etc. sînt de 
mare folos în aceste zile. Formate în 
bună parte din tineri, brigăzile de 
agitație pot cuprinde în programele 
lor numere în legătură cu colectările 
evidențiind pe fruntași, criticînd pe 
codași sau pe cei care îngreunează 
colectările. Tinerii pot iniția acțiuni 
de muncă voluntară pentru a spriiini 
cîntărîtul cerealelor datorate statului, 
încărcarea și descărcarea lor la ba
zele de recepție etc. O activitate ase
mănătoare poate fi desfășurată la ba
zele de recepție.

Ca și în alti ani, ca delegati de ba
toze și însoțitori de convoaie au fost 
propuși multi tineri. Organizațiile 
U.T.M. au datoria de a-i sprijini în 
așa fel îneît aceștia să fie buni agi
tatori în rîndul țăranilor muncitori, 
să-și îndeplinească sarcinile încredin
țate cu conștiinciozitate și

Munca politică de masă 
zatiilor U.T.M. în legătură 
țările face parte integrantă 
vitatea depusă de ele pentru buna 
desfășurare a strîngerii recoltei și a 
înmagazinării ei. In îndeplinirea ace
stui tel trebue să fie antrenați toți 
utemiștii, întreg tineretul de la sate.

vigilență, 
a organi
cii colec- 
din acti-

I

LA STRÎNGEREA RECOLTEI!
DE LA BIROUL C. C. AL U. T. M.
de bază U.T.M. din comuna Armășești, raionul Urzicenl, regiunea 
și organizat în campania agricolă de primăvară echipe de tineret 
semănat cu atelaje și brațe de muncă familiile celor bătrîni, vădu- 
pe țăranii muncitori ai căror fii își satisfac stagiul militar.

Unei» organizații de bază U.T.M. au urmat și extins această inițiativă organi- 
zlnd echipe d? ajutorare pentru întreținerea culturilor și strînsul recoltei.

Biroul C.C. al U.T.M. consideră inițiativa organizației de bază U.T.M. din 
comuna Armășești ca o acțiune patriotică, tinerească prin care organizațiile de bază 
U T.M. de la sate pot să aducă o contribuție mai activă la buna desfășurare a lucră
rilor agricole.

Biroul C.C. al U.T.M. recomandă comitetelor regionale șl raionale U.T.M. să 
ia măsurile necesare în vederea ext’nderil acestei inițiative de către tonte organi
zațiile de bază U.T.M. sătești

Organizația 
Ploești, a Inițiat 
care au ajutat la 
vele, nrecum șl

Ajutor tineresc
în intîmpinarea Festivalu

lui de la Varșovia, aproape 
1.400 de tineri din regiunea 
Ploești au plecat în 11 gospo
dării agricole de stat din le
giune pentru a ajuta la strîn
gerea recoltei. Numai din ora
șul Ploești au plecat zilele 
trecute 500 de tineri la gos
podăriile agricole de stat 
Bărbulești, Malu, Manasia, 
Rîfov, Bilciurești, Cilibia etc. 
Din raionul Cîmpina au ple
cat 186 de tineri, din raionul 
R. Sărat — 70, iar din raionul 
Mizil — 50 de tineri etc. De 
asemenea, mii de tineri mun
citori, funcționari, elevi și 
pionieri lucrează după orele 
de serviciu și în zilele de săr
bătoare in gospodăriile agri
cole de stat la strîngerea re
coltei. Ziln'c, începind de la 
11 iulie, peste 450 de tineri 
din întreprinderile orașului 
Ploești, organizați în echipe, 
au mers în timpul liber la 
gospodăria agricolă de stat 
Rîfov unde au strîns spice, 
au făcut snopi și au ajutat la 
transportul snopilor ja arii. 
Totodată, peste 400 de pio
nieri au ajutat gospodăriile 
de stat la strînsul spicelor.

Acțiunii tineretului s-au 
alăturat și salariațiț sfatului 
popular regional și ai între
prinderilor industriei locale.

în-
re-

Cea
CLUJ — (de la corespon

dentul nostru).
Bătălia recoltării a 

ceput de curîn’d și în 
giunea Cluj.

Pretutindeni, în fruntea 
luptei pentru strîngerea re
coltei la timp și fără pier
deri sînt colectiviștii. 
Membrii gospodăriei colec
tive din 
Aiud, au 
în numai
8 hectare 
din Bădeni, raionul Turda, 
au o suprafață întinsă cu 
orz. De aceea, la recoltare,

Decea, raionul 
reușit să secere 
două zile peste 
orz. Colectiviștii

în campania muncilor agricole de vară și toamnă. 
BIROUL C.C. AL UT.M.

Posibilități nefolosite
Utemiștii și tinerii din orașul București, muncitori, 

elevi, studenți și funcționari etc. au posibilități largi 
de a da un mare ajutor muncitorilor din gospodăriile 
de stat la strînsul recoltei. La începutul lunii iulie, 
numai în cîteva zile, 34S5 tineri au executat în gospo
dăriile de stat din jurul Capitalei, un număr de 10.627 
ore muncă voluntară. De atunci aproape în fiecare zi 
au plecat la sate mii de 
instituții etc.

Posibilitățile nu sînt însă 
munca voluntară a tinerilor 
forțele tineretului nu sînt 
care au cea mai mare nevoie de ajutor.

Se știe că în aceste zile, principala sarcină a oame
nilor muncii de pe ogoare este aceea de a strînge —■ 
intr-un timp cît mai scurt și fără pierderi sau risipă 
— recolta de păioase, mai ales de grîu. Comitetul oră
șenesc U.T.M. București și comitetele U.T.M. ale ra
ioanelor din Capitală îndrumă însă pe tineri numai 
la gospodăriile de stat cu caracter legumicol din jurul 
orașului și numai atunci cînd aceste gospodării cer 
ajutor. De ce ? „Celelalte gospodării de stat din aceste 
raioane n-au avut nevoie de brațe de muncă“ — este 
răspunsul dat.

Renunțînd să se mai ascundă după asemenea cauze 
„obiective“ Comitetul orășenesc U.T.M. București este 
dator ca, după exemplul comitetelor regionale U.T.M. 
Oradea, Constanța etc., să înlesnească tinerilor din 
oraș participarea la bătălia pentru strîngerea recoltei 
la timp. In acest scop, activiștii trebuie să ia legătura 
cu Direcția agricolă regională și cu comitetul regional 
U.T.M. (ceea ce n-au făcut încă) și împreună cu aces
tea să organizeze munca voluntară a tineretului din 
orașul București în gospodăriile de stat care au nevoie 
de brațe de muncă pentru recoltarea păioaselor. Este 
insă nevoie să se ia măsuri operative, astfel ca faza 
de pregătire să nu dureze pînă se 
tatul.

tineri din întreprinderi,

folosite pe deplin, iar 
nu este bine organizată; 
îndreptate în sectoarele

dinții chitanță din regiune 
folosesc mașinile S.M.T. 
din Cîmpia Turzii. Tinerii 
tractoriști din brigada con
dusă de Vasile Chioreanu 
dau un sprijin puternic co
lectiviștilor la strînsul re
coltei.

Colectiviștii din satul Vă
leni, raionul Sărmaș, s-au 
dovedit Și mai harnici. Ei 
au terminat, încă de acum 
cîteva zi}e seceratul și 
chiar treieratul orzului. 
Datorită faptului că au 
aplicat metode agrotehnice 
înaintate la cultura orzului 
și au dat atenție îngrijirii

va

ei

termina recol-

au obținut deculturii, 
pe cele 6 hectare de orz o 
recoltă medie de 2.800 kg. 
la hectar.

Hotărirea colectiviștilor a 
fost ca, îndată după tre
ieriș, să-și îndeplinească o- 
bligațiile ce le au față de 
stat, predînd cotele cuve
nite. Acum hotărîrea lor 
este faptă. îndată ce ulti
mele boabe au curs în saci, 
colectiviștii au încărcat în 
care cantitatea de orz ce o 
aveau de predat statului și 
eu dtis-o la baza de recep
ție, primind astfel chitan
ța nr. 1 pe regiune.

s»

Bravii pescari al flotei de larg din Marea- ?
Neagră trimit ca delegat al lor la tntllnirea ti- 1 
neretului lumii de la Varșovia, pe utemistu' 'Utemiștii ajută /.n seara zilei de 9 

, ' iulie 1955, la sediulla pregătirea organizației de bază 
ariilor U.T.M. din comuna

Jilavele, raionul Ur- 
ziceni, tinerii discu

tau cu mult entuziasm despre modul de 
organizare și pregătire a ariilor cît și 
despre sarcinile ce le revin lor în această 
privință. losif Aurel — secretarul orga
nizației de bază U.T.M. — care este in 
același timp șefu,i punctului agricol din 
comună, le-a arătat tinerilor condițiunile 
pe care trebuie să le îndeplinească o arie 
bine organizată.

Tinerii s-au angajat să muncească cu 
hărnicie și imediat s-aiu și organizat pe 
echipe. Prima echipă condusă de losif 
Sava a primit sarcina de a tăia Și trans
porta la arie stuful necesar pentru ame
najarea unui adăpost care să servească 
punctului de prim ajutor și delegatului 
de batoză. O altă echipă a primit sarcina 
de a se ocupa cu amenajarea locului de 
fumat, a panoului pentru pichetut 
cendiu și a gazete; de perete.

A doua zi, utemiștii care știau 
fiecare ce au de făcut au plecat 
la muncă.

de in-

ecum 
voioși.

Corespondent 
NEAGU VIȘAN

Porumb furajer 
în miriște

BÎRLAD (de la corespondentul nostru).
Lucrările de recoltare în regiune au 

fost întrerupte cîteva zile din cauza ploi
lor ce au căzut din abundență. Totuși, 
pină de curind, țăranii muncitori ou gos
podării individuale, colectiviști și întovă
rășiți, muncitori din gospodăriile de stat, 
au recoltat suprafețe însemnate cu orz de 
toamnă și grîu. Cele mai mari suprafețe 
au fost recoltate în raioanele Zeletin, Ad- 
jud și Bîrlad. O activitate intensă s-a de
pus în fpecial în gospodăriile de stat Pu- 
fești, Voinești, Zorieni care au recoltat 
întreaga suprafață de orz începind acum 
recoltatul griului. Utemiștii Pînțilescu Va- 
sile și Ion Albu de la G.A.S. Voinești sînt 
fruntași în munca de recoltare. Paralel cu 
secerișul orzului tractoriștii Gheorghe 
Ghițoi și Gheorghe Scripca de la aceeași 
gospodărie au lucrat intens la dezmiriștit. 
Pînă acum cîteva zile fusese dezmiriștită 
suprafața de 40 hectare. Și țăranii munci
tori întovărășiți din Fîntînele și Colonești, 
raionul Zeletin, din Pochidia, raionul Bir. 
Iad și alții au terminat recoltatul orzului. 
Urmînd exemplul lor și țăranii muncitori 
cu gospodării individuale au terminat și 
recoltat orzul îndată Ce acesita a dat în 
pirg.

Țăranul muncitor Ion Rotaru din Ghi- 
digeni, raionm Bîrlad, terminînd de re
coltat orzul, a făcut imediat dezmiriști- 
tul și a însămînțat întreaga suprafață cu 
porumb furajer.
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HRISTU TĂnÂSE din echipajul cunoscutului pes- £ 
cador „Jurilofca“.
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SIMO ANA, tehniciană la G.A.S. „t Mal“ ra- £ 
Ionul Tg. Mureș va povesti prietenilor pe care-l V 
va cunoaște la Varșovia despre dragostea cu u, 
care tinerii din Regiunea Autonomă Maghiară J 
în Intîmpinarea marii sărbători a tineretului din c 
lumea întreagă. ? 
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!aDe pe meleagurile Maramureșului Va sosi ... 
Varșovia pentru a aduce salutul tovarășilor săi 
și minerul ION BUHAI. El așteaptă cu entuziasm 
să strîngă mîinile tinerilor din Franța, Uniunea 
Sovietică, China Populară, să cînte laolaltă cu 
tinerii din toate colțurile pămîntului imnurile 
păcii.........................și ale prieteniei.
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Ziua unionala 
a sportivului Sărbătoarea tinereții, a forței și a frumuseții

Mîndria uzinei
Intr-o zî călduroasă de iunie a anului 

1930 pe poarta uzinei de tractoare din 
Stalingrad pornea primul tractor. S-au 
împlinit de curind 25 de ani de 
atunci. Faima uzinei, care a dat a- 
grlculturii sovietice atîtea mașini perfec
ționate, a trecut de mult granițele Uniu
nii Sovietice. Dar nu numai cu glorioasa 
lor muncă se mindresc muncitorii uzinei, 
ci și cu succesele lor sportive. Cînd în 
uzină munca e în toi, mulți dintre tine
rii și tinerele care nu-s în schimb, sînt pre- 
zenți pe terenurile și în sălile de sport.

Colectivul sportiv din uzină are o is
torie bogată. In decursul unul sfert 

sportivi, ~lar azi uzina are sporti d 
frunte.

t de 
veac s-au format aici cîteva generații de 
snortivi, iar azi uzina are sporti d de

Uf

în uzină activează 
peste 18 secții spor
tive. Gimnastica și 
jocurile sportive, bo
xul și înotul, atle
tismul și luptele, ci
clismul și șahul... 
toate sporturile tre
zesc interes și atrag 
tineretul.

Stadionul care pină 
nu de mult avea 
doar un teren de fot
bal, acum are trei. 
Șase echipe de fot- 
bal se pot antrena 
concomitent pe acest 
teren. în uzină există 
40 de echipe de 
fotbal pe secții și o 
echipă a uzinei care 
activează in catego
ria B. Există de ase
menea terenuri pen
tru echipele de volei, 
baschet Și tenis. Pe 
malul Volgăi se an
trenează boxerii.

Și în sălile sportive ale palatului Cul
turii e mare animație. Sala destinată lup
tătorilor a ajuns neîncăpătoare. 70 de tl- 
ndri luptători practică acest sport popular. 
Intr-o sală alăturată se antrenează glm- 
naști! și gimnastele. Exerciții complexe 
execută la diferite aparate Lida Sorokina 
și Valea Bogdanova. La intervale neregu
late se aud împușcături. Sportivii sînt 
obișinuiți cu acest zgomot — se antre
nează trăgătorii. Toți sportivii de la uzina 
de tractoare din Stallngrad se pregătesc 
cu sîrguință în vederea Spartachladei po
poarelor din U.R.S.S. care va avea loc 
la Moscova în iulie—august 1956.

Recordurile Allei Makarihina
Era în plină sesiune de examene. Erun 

lașii mal răsfoiau unele pagini citite dj

multe ori, iar cei rămași în urmă 
se grăbeau să-i ajungă. Șl unii și alții 
așteptau cu emoție să mal treacă încă 
un examen.

Intr-o zl o colegă îi telefonă Allel:
— Cum merge ?
— Normal — l-a răspuns Alia. — Am 

dat examen la aparatele de navigație.
— Ce-ai luat ?
— Cinci.
In aceașl seară, Alia era prezență la 

ședința biroului secției de parașutism a 
Aeroclubului Central al U.R.S.S. „V. P. 
Cikalov”. Ea e membră a acestui birou 
de doi ani de zile. Cu tcate că e studen
tă în anul cinci la Institutul de aviație 
din Moscova, Alia își planifică chibzuit, 
timpul. Și pe ea a ajutat-o acest lucru în 
practicarea parașutismului. De aceea, 
cînd tovarășii el o întreabă cum au de
curs săriturile sau cum a dat examenele, 
ea răspunde foarte adesea :

— Normal.
Acest răspuns scurt ascunde însă mun

ca neobosită depusă de Alia, perseveren
ța și dragostea el pentru sport.

Alia împlinește anul acesta doar 23 ani 
și practi.bă parașutismul din 1951. La în
ceput iubea patinajul, schiurile, mai tîr- 
ziu au atras-o atletismul și voleiul. Cînd 
s-a înscris la Institutul de aviație din 
Moscova ea a găsit ceea ce căuta de mai 
mult t'mp. Și-a . dedicat deci toate forțele 
și toată energia parașutismului. Munca sa 
a fost încununată de succese însemnate.

In anul 1954 ea a stabilit trei recorduri 
unionale și mondiale la parașutism. Co
mitetul Central al asociației D.O.S.A.A.F. 
a propus-o pentru a 1 se acorda titlul de 
maestră a sportului.

La sfîrșitul anului 1954, în carnetul Al- 
lsi se putea citi : a efectuat 224 de sări
turi. Ea a concurat cu succes în cadrul 
campionatului regiunii Moscova și a ocu
pat locul doi în clasamentul general cu 
r.I,05 puncte din 100 posibile. Următca- 
iva parașutistă s-a clasat cu 32 de puncte.

Cel mal mare succes l-a cunoscut Insă 
Alia în lupta cu noile recorduri. Proba 
ei preferată în care a stabilit recorduri 
mondiale e aterizarea la punct fix. Cel 
mai interesant, după părerea Allel, e re- 
cordu,] stabilit la 24 iunie 1954, cînd îm
preună ou Valea Selivenstova și Sașa 
PloWțrna au efectuat sărituri de la 600 
metri în timpul nopții. Rezultatul mediu : 
32,13 metri de la centrul cercului. Acesta 
e un record bun mal ales că condițiile 
atmosferice erau neprielnice.

Fiică credincioasă a Patriei Sovietice, 
gata s-o apere oricînd, comsomolista Alia 
Makarihina năzuiește ca prin succesele 
sale în muncă și sport să mărească glo
ria patriei sale. Acum, pe Alia o așteptă 
noi recorduri, noi victorii.

Sportivii dintr-un colhoz
Cu trei ani în urmă, colectivul sportiv 

din colhozul „Pirmin”, raionul Vilkavișk- 
skl număra doar 8 membri. Astăzi numă
rul membrilor a crescut de 27 de ori, 
depășind cifra de 200. în cadrul colecti- 
vulul activează 13 secții cu arbitri și in
structori obștești proprii. Numai anul tre
cut 21 de sportivi din colhoz au obținut 
norme de clasificare.

Toți își amintesc de greutățile începu
tului. Colhoznicul Ghediminas Kalinaus- 
kas iubea mult înotul, iar riulețul Rau- 
sve era foarte mic în timpul verii. în fie
care zl, după muncă, el aduna pe malu' 
rîulețului pietre și pămînt. I-au venit în 
ajutor și alți tineri și în scurt timp ba
zinul de înot a fost gata. Ghediminas a 
devenit organizatorul secției de înot. Din 
această secție s-au ridicat înotători frun
tași care nu odată au cîștlgat campiona
tul raional. Dar înotul nu este singura 
pasiune sportivă a lui Ghediminas. El a 
organizat și secția de atletică grea.

Creșterea rapidă a numărului secțiilor 
a făcut neîncăpător stadionul colhozului. 
Brigăzile erau răspîndite la distanțe mari

șl pentru a nu se pierde timp cu deplasa
rea în flecare brigadă au fost amenajate 
terenuri sportive de volei, baschet etc. și 
chiar piste de alergări.

In raionul Vilkavlșkskl sînt și alte col
hozuri unde tineretul îndrăgește și practi
că sportul. Aceasta îi bucură pe tinerii 
sportivi din colhozul „Pirmin": înseamnă 
că vor fi întîlniri disputate pe stadioane
le colhozurilor.

Orașul sportului
Colinele Lenln erau socotite cu cîțiva 

ani în urmă marginea Moscovei. Dar 
Moscova se transformă mereu. Pe Colinele 
Lenin se înalță acum măreața universi
tate ,,M. V. Lomonosov" — mîndria cul
turii sovietice. Universitatea a fost ter
minată și munca de construcție a încetat; 
dar numai pentru puțin timp. In raionul 
Colinelor Lenln au venit din nou con
structori. In fața universității, pe majul 
celălalt al rîulul Moscova se înalță acum 
construcția celui mai mare stadion din 
Uniunea Sovietică. Stadionul va fi con
struit în decurs de numai un an. Com
plexul ocupă o suprafață de 170 hectare, 
Iar stadionul central va avea o capacitate 
de peste 100 de mii de spectatori. In ju
rul stadionului central se vor construi te. 
renuri pentru volei, baschet, tenis, cu ca
pacitatea tribunelor de 15 mii de specta
tori. Grandioasa sală acoperită va adă
posti întreceri de gimnastică, lupte, box, 
haltere, scrimă, jocuri sportive, hochei, 
patinaj artistic etc. Sala va fi înzestrată 
cu instalații moderne de ventilații, .putîn- 
du-se obține în timp scurt gheață artifi
cială în orice anotimp. întregul complex 
sportiv cuprinde 3 terenuri de fotbal, 20 
de volei, 20 de baschet, 30 pentru tenis, 
terenur; și piste pentru atletism. 1.500 de 
sportivi se pot întrece concomitent în di
feri'.« discipline sportive.
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Metalurglțtll de la uzinele „Progresul“-
Brăiia au încredințat mecanicului DUMITRU
GHEORGHE. secretarul organizației de bază 
U.T.M. cinstea de a-i reprezenta la Festivalul 

la Varșovia, de a exprima acolo bucuriile 
năzuințele lor.

de 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? e ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ANA IONESCU este elevă în clasa X-a a Școlii 

medii de fete nr. 21 din București. Ea a Ini- c 
țiat numeroase acțiuni în cinstea Festivalului : 
excursii, seri literare și muzicale etc., acțiuni 
mult apreciate de colegele ei.
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Cît mai multe acumulări socialiste peste plan

METAL PREȚIOS
„Noi, care prelucrăm 

sute de tone de laminate, 
nu putem oare urma 
exemplul tinerilor de la 
uzina „Clement Gott
wald“ ? — acest glnd l-a 
frămîntat multă vreme pe 
tovarășul Călin Gheor
ghe, secretarul organizației 
U.T.M. de la întreprinde
rea Construcții Metalice 
(C. F- R.) din Pitești. Fap
tul că acest exemplu a fost 
urmat de tineri din toată 
țara l-a făcut să se gîn- 
dească și mai mult la posi
bilitatea aplicării metodei 
la specificul întreprinderii 
lor.

Cumpănind împreună cu 
membrii comitetului posi
bilitățile tuturor secțiilor, 
gîndul li s-a oprit asupra 
secției tabliere metalice. 
La aceste posturi, care 
constituie cheia economisi
rii metalului, lucrează ca 
șablonori, trasatori, men
tori, nituitori și forjori 
foarte mulțl tineri.

Intr-una din zilele tre
cute, țlnînd în mină ziare
le care relatau despre 
acțiunea de economisire a 
metalului, tov. Călin intră 
la tovarășul Anghel Flo- 
rea, secretarul organizației 
de partid. Secretarul îl 
ascultă cîteva minute, apoi 
îl invită Ia biroul de partid 
și pe inginerul Popa Tu
dor.

— Tovarășe inginer — 
îi zise cînd acesta sosi — 
te-am invitat Să-ți cer pă
rerea asupra propunerii 
organizației U.T M.

A doua zi, inginerii, 
tehnicienii, maiștrii și mun
citorii fruntași, eu con
cursul comitetului de în
treprindere, au stabilit mă
surile ce trebuie luate în 
vederea aplicării propune
rii, iar comitetul organiza
ției U.T.M. pe 'întreprinde
re, birourile organizațiilor 
U.T.M. pe secții si respon
sabilii brigăzilor de tineret 
au stabilit ce trebuie să

facă pentru antrenarea ti
neretului în vederea econo
misirii de cît mâi mult 
metal.

♦
E ora 15 și 30 de mi

nute. Sirena anunță înceta
rea lucrului. Muncitorii ti
neri și vîrstnici se îndreap
tă spre hala secției tabliere 
metalice. Cum își pot da ei 
contribuția la reducerea 
consumului de metal, mă
surile tehnico-organizato- 
rice luate în scopul îmbu
nătățirii gospodăririi meta
lului — toate acestea se 
vor stabili prin referatul 
prezentat de tovarășul in
giner Popa Tudor ca șt din 
discuțiile care vor urma.

O atenție deosebită a 
fost acordată înlocuirii me
talelor scumpe cu metale 
mai ieftine. In acest scop, 
la turnarea pieselor de fon- 
tă, procentul de folosire 
a oțelului în cubilou va 
crește de la 15-20 la sută 
cît era înainte, la 30 la 
sută.

O economie de peste 10 
tone se va face prin folo
sirea la maximum a deșe
urilor la alte lucrări.

Pînă acum, din cauza 
necunoașterii dimensiunilor 
tuturor pieselor eare se 
confecționau pentru secția 
strungărie, forjorii între
buințau metal mai mult, 

1 care apoi se prefăcea în 
șpan. In urma propunerii 
făcute de strungarul ute- 
mist Stroe Ion s-a hotărît 
să se întocmească tabele 
prin care să se arate forjo
rilor dimensiunile la care 
trebuiesc aduse de ei pie
sele, înainte de a fi date 
la strung.

Multă vreme, datorită 
lipsei de preocupare, ma
terialele laminate semi- 
bune nu au fost folosite. 
In urma propunerilor, 
muncitorii s-au angajat să 
folosească toate aceste ma
teriale la construcția ta- 
blierelor metalice.

Din discuțiile purtate a 
reieșit că se face încă o 
mare risipă de nituri, bu- 
Ioane, piulițe șl șaibe, lu
cru care a fost îrfcurajat 
de faptul că în întreprinde, 
re nu era stabilită o normă 
de consum a acestor piese 
pe fel de lucrări.. Pentru 
înlăturarea risipei s-a ho
tărît să se introducă nor- 
me de consun» pentru fie
care lucrare.

Dezmembrarea ecluze
lor (asamblatelor de metal) 
care au mai fost folosite 
era făcută pînă acum cu o 
mașină la care lucrau doi 
oameni, iâ’r piesele meta
lice scoase nu mai erau 
bune decît de aruncat la 
fier vechi. Acum a început 
să se aplice dezmembrarea 
ecluzelor cu flacără, meto
dă care ocupă un singur 
om șl care dă posibilitatea 
valorificării tuturor piese
lor metalice-

In numele comuniștilor 
șl muncitorilor vîrstnici din 
întreprindere, comun ișții 
Despa Ion și Trașcă Dumi
tru și maistrul Cralniciuc 
Emanoil s-au angajat să 
sprijine acțiunea tineretu
lui.

Datorită propunerilor fă
cute, care se răsfrîng asu
pra producției pe întregul 
an, a reeșit din consfătuire 
că în cinstea Festivalului 
Mondial al Tineretului și 
Studenților și a zilei de 23 
August, ajutați de maiștri, 
muncitori vîrstnici, tinerii 
de la această întreprindere 
vor economisi 30 tone 
oțel

In ceea ce privește în
treaga secție tabliere meta
lice, reducerea consumului 
ei specific de metal pe 
acest an va duce la o eco
nomie globală de 60 tone 
laminate.

GH. SOCOTEANU 
corespondentul 

„Scînteli tineretului“ 
pentru regiunea Pitești

NEJSCRIU CITITORII 
I Tabăra de curte a satului 
( Tabăra de curte din satul nostru — 
I Libotin, răionui Lăpuș, regiunea’ Baia 
] Mare — are un bogat plan de acitivi- 
[................. . ■-1’*

J
J

tate. Multe și frumoase sînt sarcinile 
. cuprinse în plan. Aceste sarcini însă 
] n-au rămas pe hîrtie, ci ele prind viață 
f zi de zi. Așa de exemplu, s-au format 
(două cercuri — „Prietenii cărții“ 
[ „Tineri naturaliști", — s-a amenajat ] 
i un colț viu al naturii, s-a început con- J 
I fecționare® unui ierbar mare, a unui ! 
} insectar. Activitatea artistică de ase- ] 
f menea prinde viață. Se pregătește co- 1

” i „Vine combina”, două scenete, I( media „Vine combina”, auua scenete, -, 
[poezii și se învață cîntece pionierești] 
( ți pcprirer. !.. „lauri ri .„„..ri,]
[ s-a prevăzut lupta împotriva dăunăto- 
I rilor, luptă ce se desfășoară cu inten- j 
( sitate. Astfel, pionierii au distrus zecii 
( de cuiburi cu sute de ouă de coropiș- ] 

niță în grădină și.la cimp. au adunat și J 
au ars pină în prezent 1124 fluturi de ] 
varză. In această muncă s-au evidențiat ] 
în mod deosebit pionierele: Perța Uéa- J 
na, Cunsa Ileana, Perța Ion, Buda Teo- J 
dor etc.

, _ Aceste frumoase realizări se datoresc J 
I în primul rînd, interesului depus de ] 
l cadrele de conducere ale taberei și dra- ’ 

gostei pionierilor față de muncă.
Corespondent 

PRECUP ROMAN

Vești din Tg. Jiu

și populare. In planul nostru de muncă J
I

Pregătirile tineretului din R.P.R, 
pentru Festivalul de la Varșovia

Conferința de presă 
organizată de Comitetul 

Națmnal de pregătire 
a Festivalului
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Energia nucleară în slujba fericirii omului
DECLARAȚIA ACAD. HORIA HULUBEI

Reîntors în Capitală după vizita făcută 
în Uniunea Sovietică, unde a participat 
la recenta sesiune a Academiei de Știin
țe a U.R.S-S. consacrată problemelor folo
sirii ipașnice a energiei atomice, acad. 
Horia Hulubei a făcut unui corespondent 
al Agenției Romine de Presă următoarea 
declarație :

Fabricarea armelor nucleare, cu o pu
tere de distrugere mult mai mare ca a 
celor clasice și cu efecte pe care încă nu 
le putem complect prevedea, a pus civili
zația în fața unei situații din cele mai 
grele din istoria ei. Omenirea trebuie să 
lupte efectiv pentru ca posibilitățile ex
cepționale ale energie; nucleare să fie 
utilizate pentru fericirea ei, iar nu pen
tru a o angaja intr-un război.

In Uniunea Sovietică, unde știința este 
pusă în slujba omului și ajutată în conse
cință, s-a făcut un efort imens pentru a 
atăpîni acest nou izvor de energie.

De aceea, sesiunea din iulie a Academie: 
de Științe a U.R.S.S., consacrată proble
melor utilizării energie) atomice în 
scopuri pașnice, prezintă o importanță 
excepțională.

Savanții străini, care au asistat în nu
măr mare la acest® lucrări, au putut vizita 
și examina îndeaproape rezultatele amin
tite. Ei au vizitat centrala electrică pusă 
în mișcare cu o pilă cu uraniu răoită cu 
aipă sub presiune ; un reactor experimen
tal avînd apa grea ca moderator și care 
funcționează încă din 1949 ; diferitele ac
celeratoare din Moscova și Leningrad ca ■ 
ciclotroane, sincrotoane, sincrociclotroane 
care funcționează pe lîngă diferitele cen
tre de cercetare ale Academiei și ale uni
versităților. între altele, marele sincro- 
ciclotron a umplut de admirație pe toți 
cercetătorii din toate părțile, atît pentru

eleganța cu care s-a ajuns la cel mai pu
ternic accelerator din lume de acest tip, 
cît și pentru rezultatele obținute.

Hotărîrea pe care a luat-o Uniunea So
vietică de a ajuta studii de acest fel în 
alte țări — a spus în continuare acad. 
H. Hulubei — va avea un rol de mare im
portanță pentru dezvoltarea cercetărilor 
nucleare în lume. Sute de milioane de 
oameni vor fi acum interesați în astfel de 
activitate, profitind de experiența savan- 
ților sovietici și de materialele de specia
litate produse actualmente la scară in
dustrială în Uniunea Sovietică. Acest fapt 
va avea, cu siguranță, consecințe de o 
importanță excepțională pentru știința 
omenirii pe de o parte, pentru apărarea 
păcii pe de altă parte.

Țara noastră va trage beneficii de toa-, 
tă importanța nu numai .pentru introdu
cerea, cu un moment mai degrabă, în 
viața de toate zilele a metodelor nucleare, 
dar și pentru asigurarea energiei de care 
va avea ea nevoie mai tîrziu în mersul ei 
înainte.

La această sesiune toți oamenii Acade
miei de Științe a U.R.S.S., precum și acei 
veniți din toate colțurile lumii și-au ex
primat în mod unanim dorința ca savanții 
de pretutindeni s'ă ajungă la o colaborare 
Intensă în lupta pentru dezvoltarea și uti
lizarea științei în serviciul binelui. în
țelegerea între savanții de pretutindeni 
va ajuta efectiv ța apărarea păcii, ei fiind 
o forță de neînvins dacă sînt animați de 
aceeași dorință ; această înțelegere cons
tituie un preludiu ia orice alte înțelegeri 
pe celelalte planuri ale vieții.

Trăim momente înălțătoare și pline de 
speranțe pentru viitor, a încheiat acad 
H. Hulubei.
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, Caravanele sanitare s'trăba.t tot mai ] 
!- des satele raionului Tg. Jiu, unde per- ]
f sonalul medical acordă consultații gra- J 
I tuite, țin conferințe in legătură cu pre- j 
[ venirea diferitelor boli și prescriu in- ] 
; dicații pentru tratament. De curînd o 
f astfel de caravană sanitară formată din

27 medici, s-a deplasat la gospodăria ] 
agricolă colectivă din satul Stejerei J 
și la cîteva șantiere de construcție. ] 

Au fost acordate colectiviștilor 114 j 
consultații gratuite pentru adulț; și 34 J 
pentru copii, iar la șantiere au fost { 
consultați toți muncitorii. S-au ținut ] 
conferințe și s-a difuzat material edu- J 
cativ sanitar. ]

*
Străduindu-se să găsească posibili-] 

tatea eliminării pierderilor de apă la] 
cișmelele publice, maistrul Ielinek Io- J 
sif de la întreprinderile comunale Tg. j 
Jiu, a realizat nu de mult o prețioasă] 
inovație, care a rezolvat cu succes ' 
această problemă.

Confecționind un robinet șemi-auto- ] 
mat, maistrul Ielinek, aduce azi între- J 
prinderii, o economie de peste 7.009 J 
m.c. apă anual, reduce cu 90 la sută ] 
timpul de revizie și peste 80 la sută J 
materialele de întreținere. Pînă în pre- | 
zent, această inovație s-a extins la 30 ] 
la sută din cișmelele orașului Tg. Jiu. J

★

De curind, fabrica de confecții „Tu
dor Vladimirescu” din Tg. Jiu, a pri- 1 
mit din Uniunea Sovietică două noi 
mașini de butoniere pentru lenjerie ] 

f fabricate în uzinele „Kalinin“. Mașinile ] 
I sînt înzestrate cu electromotoare indl- J 
t viduale și dispozitive de tăiat pînza, ] 
} făcut ochețe, tăiat ață și dispozitiv de ]
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siguranță în timpul mersului.
Ele bat 6000 butoniere în 8 ore, spre ] 

deosebire de celelalte tipuri ce le are ] 
fabrica, care bat pînă la 4000. Călită- j 
tea butonierelor este mult mai bună ] 
decît a celor executate de mașinile j 
vechi. 1

Corespondent 
I. SBIRCIOG

O nouă sală de festivități
1

La G.A.S. Costeștii din Vale, din ra- 1 
ionul Găești, era proiectată construirea ] 
unei săli de festivități cu o capacitate j 

\ de 200 locuri. J
36 utemiști din gospodărie au luat j 

hotărîrea să execute ei lucrarea. In 
peste 3000 ore de muncă voluntară, ] 
sala de festivități a fost gata. Bilan- j 
țul realizărilor utemiștilor a fost cît j 
se poate de rodnic : sala de festivități] 
a fost gata în termenul stabilit eccno- ] 
misindu-se șl însemnate fonduri. Prin J 
buna organizare a lucrului și atitudi- ] 
nea lor față de muncă s-aiu remarcat j 
tovarășii Florea Mirea, Vasiie So- J 
erate, Dumitru Tănăsescu, Radu Ale- { 
xandru și alții.

Corespondent
AUREL ȘTEFANESCU j

‘Să legăm grînele secerate în snopi 
campania de recoltare 
și treieriș a început în 
ziua de 4 iulie. GospcVărllle agricole colective „T. D. Lîsenco“, din Seimenii 
Mari și „Vasia Vasilescu“ din Seime nli Mici au recoltat în scurtă vreme ra- 
pița de pe 50 hectare șl au treierat.o.

Acum, în comuna Seimenii Mari, muncile de recoltare sînt în toi. Grîul este 
în pîrgă și țăranii muncitori se grăbesc să-1 strîngă la vreme. Intr-o singură zi 
colectiviștii au secerat grîul de pe 8 hectare și l-au legat snopi. Țăranii munci
tori cu gospodărie Individuală ca Stancu Gheorghe, Cristache V- Marin, Ilie Miron 
și mulți alții au Ieșit și el la secerat. In urma secerătorilor trase de cal rămîn 
brazde aurii de spice care sînt legate apoi In snopi.

Prin părțile locului legatul griului nu este încă o metodă obișnuită. Țăranii 
muncitori, de cînd se știu, au strîns griul in căpițe.

De atunci încoace multe s-au schimbat în Seimenii Mari ca și în majorita
tea comunelor din Dobrogea de altfel. Unii țărani muncitori ascultînd de sfaturile 
agronomilor au început să lucreze pămîntul după metode înaintate. Acum și 
legatul păioaselor devine un obicei larg răspîndit.

Iată părerea cîtorva țărani muncitori cu gospodării individuale din Seimenii
Mari, în ce privește legarea grînelor în snopi.

IANCU D. CONSTANTIN : Drept să 
spun, sînt mulțumit de recolta din acest 
an așa cum se prezintă ea în cîmp. Dar 
asta nu-i deajuns. Dacă n-oi stnînge la 
timp și în bune condițiuni atunci degeaba 
am muncit pînă acum. După experiența 

pe care am căpătat-o în ultimii ani mi-am 
dat seama de importanța pe care o are 
legatul snopilor.

Ca și cei mai mulți dintre noi spuneam 
și eu înainte că legatul snopilor este o 
treabă grea și migăloasă și că aceasta 
ne-ar întîrzia cu strînsul recoltei. Mi-am 
dat seama că nu e așa. Timp mult se 
pierde și la încărcatul și descărcatul pă
roaselor nelegate. Cînd este legat în snopi, 
lucrul se face cU mai multă ușurință. De 
aceea acum eu voi lega griul de pe toate 
cele trei hectare pe care le am însămîn- 
țate.

GHEORGHE N. MARIA : De felul meu 
sînt de pe Argeș și m-am stabilit aici prin 
1942. Am fost primul care am folosit aici 
în Seimenii Mari legatul snopilor de grîu 
și a celorlalte culturi păioase. După mine 
a început să lege apoj Iancu D. Constan
tin și Încă vreo cîțiva. Față de alții care 
aveau . recolte la fel de frumoase în lan, 
eu am realizat prin legarea în snopi un 
spor de recoltă la hectar. Ion Radu și 
Constantin Stancu care sînt vecini cu mine 
s-au convins și ei că prin legatul snopilor, 
se. evită stricăciunile ș.i scuturatul. Mulți 
săteni nelegind grîul în snopi au pierdut

însemnate cantități de cereale, stricate de 
ploi. în purcoaie, apa ploilor a pătruns 
în voie. în snopi e altceva, chiar dacă 
plouă ii întorci cu ușurință, Se usucă mai 
bine și maj repede.

Anul acesta »m două hectare ou grîu 
frumos. Acum, îl secer în pirgă, îl leg și-l 
pun in clăi. Sint sigur că voi obține cel 
puțin 1500—1600 kg. la hectar.

Nu mă mulțumesc însă numai cu ce fac 
eu. Stau de vorbă și cu alți țărani munci
tori din circumscripția a IV-a cărora le 
arăt avantajele legatului în snopi le pă
ioase. De altfel acesta constituie Un punct 
principal în întrecerea patriotică organi
zată între circumscripții. Nicu V. Dan, Ion 
Anghel II și alții au hotărît să lege și ei 
griul în snopi și să îndemne și .pe alții să 
facă la fel.

MOȘOIU MITICA ; Nici eu nu le
gam înainte grîul, dar cînd mi-am dat 
seama ce avantaje prezintă această me 
todă n-am mai stat pe gînduri și am ur
mat și eu pilda lui Gheorghe N. Maria și 
a celorlalți, care au legat înaintea mea. 
După mine cel mai mare avantaj la lega
tul griului este că se evită risipa, pier
derea de cereale. In snop, griul stă bine 
strîns, buchet nu alta, și astfel nu se risi
pește nici cu ocazia căratului și nici cu 
altă ocazie.

Ing. SA VIN NICOLAE : Ca inginer 
agronom eu mă străduiesc să arăt țărani
lor muncitori avantajele ce le prezintă

legatul în snopi la păioase. In această pro
blemă primesc un ajutor prețios din par
tea sfatului popular comunal.

în ziua de 3 iulie ja căminul cultural s-a 
ținut o conferință intitulată „Să recoltăm 
și să dezmiriștim la timp". Cu această 
ocazie am făcut o demonstrație practică 
privind legatul păioaselor. Am arătat 
practic țăranilor muncitori cum se fac 
legăturile, cum se leagă și pe cea mai 
mare parte dintre ei i-am făcut să înțe
leagă foloasele ce le vor avea aplicînd 
această metodă.

Dar cu noul omul nu se învață ușor. 
Maj sînt destui țărani muncitori în Sei
meni ca Petculescu N. Dumitru și Petcu- 
lescu I. Dumitru. Gheorghe Dan sau Mun- 
teanu I. Gheorghe care spun că și cu 
grîul nelegat ei tot vor mînca pîine, fără 
să le pese cîtuși de puțin de risipa c® se 
face din cerealele lor. Pentru a-i lămuri 
va trebui să mergem pe ogor la secerat 
și ajutîndu-i practic să-; convingem să-și 
lege griul

Pentru țăranii muncitor; din Seimenii 
Mari, legatul păioaselor constituie o pro
blemă importantă, la ordinea zilei. Munca 
depusă la legatul snopilor este răsplătită 
din plin prin înlăturarea risipei.

Apoi griul legat în snopi se transportă 
la batoze și se treieră cu mai multă ușu
rință, cu brațe de muncă mai puține.

Mulți țărani muncitori din Seimeni 
și-au dat seama de altfel de acest lucru și 
folosesc cu destulă pricepere legatul de 
snopi. Mă; sînt însă și țărani muncitori 
care continuă să-și strîngă grîul cît și cele
lalte păioase tot după vechiul obicei,

★
O însemnată contribuție în această pri

vință ar fi putut s-o aducă utemiștii. In 
organizația de bază U.T.M. din Seimenii 
Mari sînt mulți învățători tineri dare ar 
fi putut să lămurească tinerilor țăran! 
muncitori importanța legării grînelor în 
snopi.

Utemiști; din Seimenii Mari cît și acei 
din alte organizații de bază U.T.M. din 
regiunea Constanța, unde se folosește încă 
strînsul păioaselor în căpițe, trebuie să 
ducă o susținută muncă de lămurire în 
rîn-dul țăranilor muncitori pentru legarea 
griului și a celorlalte păioase în snopi, 
contribuind astfel la evitarea stricăciuni
lor și a risipei de cereale.

Vineri a avut loc la Casa Ziariștilor O 
conferință de presă organizată de Comi
tetul național de pregătire a. Festivalului 
de la Varșovia.

Au participat membri al Comitetului 
național de pregătire a Festivalului de 
la Varșovia, reprezentanți ’iai presei ro- 
mîne și străine;

în numele Comitetului Național de pre
gătire a Festivalului, tovarășul Cornel 
Fulger, prim secretar al C.C. al U.T.M., 
a mulțumit reprezentanților presei, care au 
ținut să participe la această conferință de 
presă în legătură cu pregătirile și parti
ciparea tineretului din R-P-R. la cel de 
V-lea Festival Mondial al Tineretului 
Studenților.

în coptinuare vorbitorul a spus :
A devenit o tradiție pentru tineretul din 

lumea întreagă ca din doi în doi ani să 
s.e întîlnească la Festivalurile Mondiale 
ale Tineretului și 
Studenților pentru 
pace și prietenie.

Anul acesta între 
31 iulie și 14 august, 
va avea loc la Var
șovia cel de al V-lea 
Festival Mondial al” 
Tineretului și Stu
denților pentru pace 
și prietenie...

Ca și în trecut 
ideea organizării Fes
tivalului a stirnit un 
interes deosebit în 
rîndurile tineretului 
din lumea 
Tinerii din 
rile și-au 
pregătirile 
Festival luptei îm
potriva folosirii ar
melor atomice și cu 
hidrogen, strîngerii 
de semnături pe Ape
lul de la Viena, lup
tei pentru pace, pen
tru slăbirea încordării internaționale.

fn aceste zile, ideea stabilirii unei păci 
trainice cuprinde mase din ce în ce mai 
largi d® diferite convingeri politice și re
ligioase. Datorită eforturilor depuse de la
gărul păcii în frunte cu Uniunea Sovie
tică, s-au obținut o seamă de succese pe 
calea destinderii în relațiile internaționale.

Aceasta arată că politica de slăbire 
e încordării relațiilor internaționale dusă 
de Uniunea Sovietică și țările de demo
crație populară dă noi rezultate pozitive.

Popoarele lumii așteaptă cu încredere 
apropiata conferință de la Geneva a celor 
4 mari puteri care este chemată să gă
sească căile de rezolvare pe cale pașnică 
a diferitelor chestiuni litigioase care exi
stă în relațiile internaționale. Tineretul 
din lumea întreagă este profund intere
sat in menținerea și apărarea păcii. In- 
tîmpinînd Festivalul de la Varșovia, el 
își sporește necontenit contribuția la lupta 
tuturor popoarelor lumii pentru pace 
SOLIDARI CU LUPTA TINERETULUI 

DIN ÎNTREAGA LUME
Tineretul din Republica Populară Ro- 

mînă a primit cu deosebit entuziasm, veș- 
tea organizării celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia.

La chemarea Consiliului F.M.T.D. și . 
U.I.S. privind organizarea celui de al 
V-lea Festival Mondial, tineretul din pa
tria noastră, care păstrează amintirea vie 
a măreței întîlnirî a tineretului lumii din 
1953 de la București, s-a pregătit intens 
în vederea Festivalului. Bucurindu-s® din 
plin de grija și îndrumarea părinteasca a 
partidului, datorită condițiilor asigurate 
de regimul democrat-popular, tineretul 
țării noastre își închină toate capacitățile 
sale creatoare înfloririi necontenite și în
tăririi patriei.

Pentru coordonarea în țara noastră a 
acțiunii de pregătire a Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților, s-a cons
tituit Comitetul Național de Pregătire a 
participării tineretului din R.P.R. la Festi
val, s-au format comisii în toate regiunile, 
raioanele și în toate orașele din țară.

însuflețit de dorința de a contribui la 
îndeplinirea planului cincinal înainte de ' _ __  . ___
termen, tineretul din industrie și-a inten-: terenuri sportive, au fost reparate clădiri 
sificat participarea la întrecerea socialistă. 
In regiunea Stalin, numărul t’nerilor cu
prinși în întrecere a sporit astfel cu 4920, 
iar în regiunea Ploești cu 3.500. In regiu
nile Stalin, Suceava. Bîrlad, Bacău, Iași 
au luat ființă 246 noi brigăzi.

In vederea aprovizionării tot mai bune 
cu metal a industriei noastre grelei, care 
se dezvoltă continuu», tineretul întreprinde 
o acțiune multilaterală. Contribuind la 
sporirea producției de fontă șj oțel, brigă- 
zi'e de tineret de la Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara, s-au 
angajat să dea peste plan 3 trenurj cu me
tal. Producția echivalentă cu două trenuri 
și jumătate a și fost realizată.

Un caracter larg a căpătat acțiunea de 
colectare a fierului vechi ș; predarea lui 
către centrele siderurgice. S-au evidențiat 
în această acțiune tinerii din regiunea 
Ploești. Ei au î-eușit să strîngă pe regiune 
cantitatea de 245 de vagoane fier vechi, 
din care 132 au și fost predate întreprin
derilor respective. Tinerii din regiunea 
Stalin au strîns 130 de vagoane de fier 
vechi.

Organizațiile U.T.M. din numeroase în
treprinderi de metalurgie prelucrătoare au 
urmat inițiativa tinerilor de la uzinele 
„Clement Gottwald‘‘ din București, alcătu
ind brigăzi complexe de economi; pentru 
reducerea consumului de metal la fiecare 
fabricat. Brigăzile de la uzinele metalur
gice ,,Gh. Gheorghiu-D®j"-Tîrgoviște vor 
obține pînă la Festival economii; egale cu 
costul a două sondeze auto-purtate pen
tru foraje.

_ Posturile utemiste de control luptă hotă
rît pentru realizarea de economii-și întă
rirea disciplinei. In număr sporit astăzi, 
dat fiind că 200 de posturi noi au fost 
create în regiunile Timișoara, Cluj, Bucu
rești, Stalin și Autonomă Maghiară, Ole 
contribuie și mai activ la mobilizarea re
zervelor interne.

Prin aceste acțiuni, tineretul nostru dă 
un aport simțitor la acțiunea care a cu
prins masele largi ale oamenilor muncii 
din industrie, sub lozinca „Să dăm patriei 
cît maj multe acumulări socialiste peste 
plan 1“

Exprimînd dorința vie a tineretului 
muncitor de a-și spor; eforturile în înde
plinirea unor lucrări importante pentru 
economia națională, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor a propus 
Comitetului Central al Partidului'Munci
toresc Romîn și Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. ca lucrările de pe șantierele Cerna- 
Jiu și Ozana-Cracău să fie încredințate

întreagă, 
toate ță- 
închinat 

pentru

al 
și

de cadouri Qniniatjiri. cusături naționale, 
sculpturi'în lemn și diferite obiecte care 
vor fi oferite delegațilo'r străini la Fes
tival).

Cinematografia lucrează la realizarea 
unor filme despre confecționarea de ca
douri, alegerea' dțlegaților și pregătirile 
tineretului romîn pentru Festival. S-a ti
părit o broșură cu cîntece pentru . tineret 

tineretului. Partidul și gtivemul cu deplină. într-unjiraj de 40.000 exemplare, care a 
încredere în capacitatea tinerei generații, 
au aprobat această propunere. Pînă in 
prezent, pe aceste șantiere lucrează peste 
1.800 de tineri.

în mitlte regiuni , s-au deschis șantiere 
locale. De pildă, în regiunea Cluj, s-au 
deschis două șantiere ale tineretului, unul 
în raionul Jibou, pentru a reda Agricul
turii circă’ 160 ha., iar altul în raionul 
Sărmaș, pentru a săpa un canal de o lun
gim® de 4.000 m., car® va reda agricul
turii circa 2.000 ha.

Uniunea Tineretului Muncitor a mobi
lizat tineretul de' la sate pentru realiza-
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fost difuzat în întreaga țară. în cinstea 
Festivalului s-ă deschis concursul de masă 
al tineretului pentru citit literatură in
titulat „Iubiți cartea“ inițiat de C.C. al 
U.T.M.

Uniunea Tineretului Muncitor, cu aju
torul, C.C.F.S., a organizat concursurile 
sportive ale tineretului în cinstea Festi
valului, la .prima etaoă participîrid circa 
700.000' tineri. De pildă în regiunea Cluj 
s-au înscris peste 96.000 tineri, in regiu
nea Baia Mare peste 36.000' tineri și ti
nere, iar în regiunea. Craiova, din 174 
comune și orașe, peste 13.000 tineri. Este 

demnă de .relevat ini
țiativa organizării la 
Ieși a competiției 
„Cupa Festivalului", 
care a cuprins un 
mare număr de ti
neri. De un deosebit 
succes s-a bucurat 
organizarea trecerii 
prin țara noastră a 
Ștafetei Internațio
nale a Festivalului. 
Preluată Ie Giurgiu 
la 3 iulie. Ștafeta a 
străbătut orașele și 
satele țării, un’ci- 
du.se cu cele 5 ra
muri ale ștafetei or
ganizate în țară și a 
fost predată tinere
tului maghiar în ziua 
de 10 iuiie.

Pregătirile tinere
tului nostru nu se 
termină odată cu 
deschiderea Festiva
lului.

Avîntul și partici
parea largă a tineretului la pregătirile 
multilaterale în vederea Festivalului de
monstrează marea popularitate a acestei 
sărbători, dragostea și solidaritatea de 
care este însuflețit tineretul nostru față 
de prietenii săi. din întreaga lume, ata
șamentul său profund față de cauza păcii.

PREGĂTIREA DELEGAȚIEI R.P.R. 
LA FESTIVAL

Delegația tineretului din țara noastră la 
Festivalul de la Varșovia va fi formată din 
800 tineri și tinere. Dintre aceștia, un nu
măr de 325 fac parte din lotul artistic, 335 
din lotul sportiv, iar restul sînt delegați 
aleși din rîndurlle tinerilor muncitori, ță
rani muncitori, intelectuali, fruntași în 
muncă și învățătură.

Lotul artistic este format din Ansam
blul de cîntece și dansuri al tineretului din 
R.P.R., compus dintr-un cor și două for
mații de dansuri populare, o orchestră de 
muzică populară, o orchestră de acompa
niament pentru cor și dansuri, un teatru 
de marionete și numeroși soliști instru
mentiști (la pian, vioară, violoncel), clntă- 
reți de muzică cultă și pcpulară, baletiști, 
artiști de estradă 0tc. Printre soliști sînt 
Vladimir OrTov, Nicolae Berlea, Gabriel

rea sarcinilor trasate de partid — pentru 
îndeplinirea la timp și in bune condițiuni 
a campaniei de pumavară și. vară, pentru 
îngrij-rea mașinilor și uneltelor agricole, 
pentru folosirea metodelor agrotehnice a- 
vansate și recoltatul păioaselor Ia timp 
și fără pierderi, pentru obținerea de 10 
milioane tone d® grîu și porumb. Tot mai 
mare este numărul tinerilor care participă 
la întrecerea socialistă și patriotică din 
S.M.T., G.A.S., G.A.C., întovărășiri agri
cole și în rîndul țăranilor cu gospodării 
individuale. Cu sutele s® numără tinerii 
tractoriști care în primăvara acestui an, 
înfrîngînd greutății® creat® de timpul ne
prielnic, au executat lucrări de bună ca
litate. Luptînd pentru ciștigarea titlului 
de „cea mai bună brigadă de tractoriști", 
br gada condusă de Nițu Constantin de la 
S.M.T. Gîrbovi, regiunea Ploești, printr-o 
mai bună organizare a muncii a realizat 
1.000 hantri față de 221 planificați. în re
giunea Cluj, un număr de 129 tractoriști 
luptă pentru titlul de „cel mai bun tracto-, 
rist", iar 92 de tineri pentru titlul de „cel 
mai bun crescător de animale". In regiu
nea București s-a organizat o-consfătuire 
cu mecanizatorii fruntași în vederea extin
derii celor mai bune metode, iar în Re- Pcposcu, Irinel Liciu, Valentin TeOdorian,

Krimhilda Cristescu , și Iuditha Mplpar 
(premiate la concursul . tinerilor soliști), 
D=mîan Luca eite. Cu această for
mați? noi vom prezenta circa 20 de 
programe naționale, vom participa la 
numeroase programe internaționale, dan
suri de . masă, concerte etc. și lă 
concursurile artistice din timpul Festiva
lului. în cadrul programelor cinematogra
fice, delegația R.P.R. va prezenta zilnic 
spectacole de filme, artistice și de filme 
documentare. Unele filme artistice și.do
cument are vor fi prezentate în cadrul 
concursului interriâțional d® filme. La con
cursul cultural dinaintea Festivalului vcm 
participa la literatură, artă plastică, artă 
aplicată și pcpulară și creație muzicală, 

Sportivii noștri vor participa la 19 dis
cipline sportive.: atletism, gimnastică, na- 
tație, polo pe apă, box, lupte clasice, fot
bal, baschet, volei, tenis de masă etc. 
Printre el, sînt Elena Leuștean, Gheorghe 
Fiat, Adalbert Androvici, Titus Ozon, Ro
man Ștefan, Constantin Dumitrescu, lo- 
landa Balaș, și numeroși alții.

Pentru expoziția internațională de la 
Varșovia a fost pregătită o expoziție do
cumentară despre viața și activitatea ti
neretului din R.P.R. și o expoziție de artă 
populară.

DIN PROGRAMUL FESTIVALULUI 
Un vast program de desfășurare a F.esti-

giunea Autonomă Maghiară s-au organi
zat 5 consfătuiri intefraionale cu tinerii 
fruntași în producția agricolă la care au 
luat parte 207 tineri din 9 ra’cane. Uh 
mar® număr de tineri și pionieri participă 
la plivitul și întreținerea culturilor. Nu
mai în regiunea Craiova tinerii și pio
nierii, antrenați de organizațiile U. T. M., 
au plivit 3.000 ha. păioase și au curățat 
peste 1.000 ha. izlaz, iar cei din regiunea 
Iași au curățat 3,720 ha. izlaz și au plivit 
3.400. ha. semănături.

în scopul strîngerii la timp și fără pier
deri a recoltei, organizațiile U.T.M. au 
format echipe compus® din pionieri șl 
școlari pentru gtrîngerea spicelor de grîu.

Un mare număr de tineri a contribuit 
la acțiunea de plantare de pomi și puieți. 
De pildă, în șase regiuni ale țării s-au 
plantat peste 4 milioane pomi și puieți.'

Acțiuni numeroase au . fost întreprinse 
pentru înfrumusețarea orașelor ?i satelor 

1 patriei noastre. Au fost amenajate parcuri,

de școli, cămine culturale, drumuri etc. 
Astfel, tinerii din satele regiunii Iași au 
reparat 1.500 m. șosea, au construit și re
parat D4 poduri. Parcurile din orașele 
regiunii Suceava au fost luate sub pa
tronajul organizațiilor U.T.M., Tinerii din 
orașul Giurgiu, prin muncă vo'llin%'ă,

'f^re ți-au liîat „„ ue ut»j.așurare a r.estl-
ttoahiîte s? rnr?ea1JÎ c'?st.^a țes’ . valului a fost elaborat de Comitetul In-
tivalulu. și. u zdei. de 23 August. Cu deo- > ternațion'al de pregătite.

răspu?de tineretul din ca- ; Zileie Festivalului au fost închinate ma- 
nn-nnbr ’r-le '• ® la amenaJarea rilor ide) ale conviețuirii pașnice a popca-
P Tn înHmn^nTLSC1^te,H ‘fi • relor și luptei împotriva războiului ato
mi n,a.r€a Festivalului, organiza- mic, celei de a 10-a aniversări a F.M.T.D.
’ e jhn școli și facultăți și-au luptei împotriva colonialismului, pentru

ej’S'îicaț eforturile pentru ca toți elevii apărarea drepturilor tineretului. Aceste 
x eni ' ln ■ ființe eu utemiștii,) să . manifestări se vor desfășura după un pro« 

obțină cele toai bune rezultate la exa- gram special. 6 zi a Eestjvalului este con- 
menele ae sfirșiț aș an. Cq rezultat,: nu- sa-crată tineretului polonei, alta unei ma- 
meroși tmeri din institutele de învăță- nlfestații împotriva ' fascismului pe locu) 
mint s-au pregăti.; cu sîrguință; o'bținînd fostului lagăr de .concentrare de la Ausch- 
la examene calificative bune, dovada-în- witz. Nenumărat® intîlniri între delegați 
în cursul anului. ' . '

Pentru popularizarea Festivalului în 
rîndurile tineretului în întreprinderi,. , in
stituții, școli și facultăți, la cluburi și 
colțuri roșii, au fos; organizate nume
roase conferințe, serbări, șezători, jur
nale vorbite și manifestări sportive ale 
tineretului. A fost larg popularizată 
lupta tineretului din întreaga lume pen
tru pace, viața tineretului din U.R.S.S. și 
țării® de democrație populară. în nume
roase întreprinderi, G.A.S., G.A.C., cămi
ne culturale au fost organizate. „Colțuri 
ale Festivalului". La aceste ..Colțuri ale 
Festivalului" au loc săptămînsl ,,JȚbi ale 
Festivalului" ja care se discută feiul’Cum 

respectivă se pregătesc pentru Festival, ce 
realizări au obținut, care sînt pregătirile 
tineretului din alte ■ țări. S-au creat noi 
echipe artistice- și. s-au întărit cele exis
tent?.

Numeroși tineri, talentați au luat parte 
la concursurile de creație muzicală, artă 
plastică și literatură. Priceperea și talen
tul tinerilor creatori au fost pe deplin 
dovedite într-un mare număr de lucrări 
prezentate. Au fost astfel compuse 300 de 
lucrări muzicale, cîntece de masă și co
ruri, muzică simfonică și de cameră, s-au 
creat 700 lucrări diferite în domeniul ar
tei plastice, pictură, sculptură, artă apli-. 
cată și s-au prezentat peste 600 lucrări 
literare.

Un mare număr de tineri muncitori, 
țăran; muncitori, elevi, studenți ș; pio
nieri au fost antrenați în confecționarea

șușirii . temeinice a cunoștințelor predate . vor ' p'drmite apropierea și cunoașterea re- 
în cursul anului. ciprbcă a tineretului.

Ca ;o expresie a solidarității care leagă 
tineretul de pretutindeni, delegații vor 
planta în întregime cu arbuști „Aicea 
prieteniei.“ dm Varșovia și, vor contribui 
la conștriic.ția unei școli ce va purta nu
mele celui de al V-lea Festival.

Numeroase excursii și vizite la Varșo
via și în împrejurimi, în întreprinderi și 
instituții de învățămînt vor fac® delega
țiilor cunoscută lupta poporului polonez 
pentru eliberarea sa, realizările obținute 
în anii puterii populare.

Dansuri și cîntece de masă, carnavaluri, 
parada costumelor populare și a modei, 

- . . tocuri de, artificii, baluri, mascate vbr în
tinerii din întreprinderea sau gospodăria sufleți zi și noapte • străzile și parcurile 
------- --------------- . Varșoviei.

Expoziția internațională consacrată 
F.M.T.D. și U.I.S., expozițiile documentara 
ale diverselor țări ca și cele de artă popu
lară, concursurile culturale și artistice, 
cea de a doua ediție a întîlnirilor sportive 
prietenești, sutele de spectacole artistice și 
cinematografice vor asigura Festivalului 
de la Varșovia un vast program de cunoaș
tere șî apreciere reciprocă a artei și cul
turii popoarelor.

★

Delegația tineretului din R.P.R. care va 
participa la cel de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților pentru 
pace și prietenie, va ști să răspundă pe 
deplin încrederii poporului și tineretului 
nostru, condițiilor minunate asigurate pre. 
gătlrilor noastre de către partid și gu
vern.



Pentru dezvoltarea unor relații prietenești 
între Uniunea Sovietică și Iugoslavia

Plenara C.C. al P.C.U.S. care s-a termi
nat acum câteva zile a ascultat ș; discutat 
raportul tov. N. S. Hrușciov cu privire 
la rezultatele tratativelor sovieto-iugo- 
slave care au avut loc la sffirșitul lunii 
«nai și începutul lunii iunie a. c. . Comi
tetul Central al P.C.U.S.,. care întruchi
pează înțelepciunea colectivă a partidului 
nostru, a hotărît: „Să aprobe rezultatele 
tratativelor dintre delegațiile guvernamen
tale ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia“,

Ca urmare a tratativelor sovieto-iugo
slave s-a înfăptuit o cotitură radicală ,în 
relațiile, dintre Uniunea Sovietică șl Re
publica Populară Federativă Iugoslavia, 
Atât pentru Iugoslavia, cît și pentru Uniu
nea Sovietică este absolut evident că 
vrajba, și îndepărtarea dintre cele două 
țări convin numai inamicilor popoarelor 
noastre,, convin numai dușmanilor păcii. 
Este îndeobște cunoscut că cercurile agre
sive internaționale ar vrea ca Balcanii să 
devină din nou ,,butoiul de pulbere“ al 
Europei, în relațiile dintre popoarele de 
pe continentul european să domnească o 
vrajbă fățișă sau ascunsă.

Unii imperialiști ar vrea să transforme 
o serie de țări din Europa intr-un lagăr 
înarmat, împărțit în ,,redute“, ,.fronturi“ 
și „flancuri“ sub comanda blocului agre
siv al Atlanticului.

îmbunătățirea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și Iugoslavia, spunea tov. N. S. Hrușciov 
la mitingul din 3 juni® de la Sofia, va 
constitui o nouă contribuție la opera de 
atenuare a încordării internaționale și de 
întărire a cauzei păcii.

Desfășurarea și rezultatele tratativelor 
sovieto-iugoslave exprimă în mod grăitor 
orientarea politici, extern® elaborată de 
partidul nostru și bazată pe principiile 
imuabile ale leninismului, pe respectarea 
suveranității și egalității în drepturi a tu
turor țărilor mari și mici.

„Experiența noastră, ne învăța V. I. 
Lenin, a Creat în noi convingerea de ne
strămutat că numai o uriașă atenție^ față 
de interesele diferitelor națiuni înlătură 
terenul pentru conflicte, înlătură neîncre
derea reciprocă, înlătură teama de anu
mite intrigi, creează acea încredere, în 
special a muncitorilor și țăranilor care 
vorbesc limbi diferite, fără de care nici 
relațiile pașnice între popoare, nici dez
voltarea cît de cît cu succes a tot ceea 
ce este prețios în civilizația contemporană, 
nu siînt cu putință”.

Tocmai uriașa atenție față de interesele 
diferitelor națiuni este una dintre cele 
mai importante trăsături ale internațio
nalismului socialist care este profund os
til oricăror manifestări ale Ideologiei 
burgheze, inclusiv naționalismul.

Comuniștii sovietici consideră drept o 
datorie sfîntă a lor de a servi ca exem
plu în aplicarea principiilor internaționa
lismului socialist, așa cum se cuvine unor 
reprezentanți ai. țării socialiste multinațio
nale unde, p® baza teoriei marxist-leni- 
niste, a fost rezolvată cu consecventă pro
blema națională.

Pe temelia de granit a internaționalis
mului socialist se întemeiază relațiile 
Uniunii Sovietice, cu țările de democrație 
populară. Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și-a împărtășit și își împărtă
șește cu dragă inimă bogata sa experiență 
tuturor partidelor frățești. Comuniștii so
vietici sînt chemați totodată să studieze 
cu atenție și să preia tot ce este înaintat 
în țările de democrație populară în dome
niul .conducerii economiei naționale, a 
realizărilor științei, tehnicii etc.

Toate națiunii® vor ajunge la socialism, 
arăta Lenin, aceasta este Inevitabil, dar 
toate vor ajunge nu chiar în același fel, 
fiecare va aduce un specific într-o 
formă sau alta a democrației, într-o varie
tate sau alta a dictaturii proletariatului, 
într-un ritm sau altul al transformărilor 
socialiste ale diferitelor laturi al® vieții 
sociale.

Experiența istorică a Uniunii Sovietice 
și a țărilor de democrație populară arată 
că existînd unitate în cauza fundamentală 
și principală a asigurării victoriei socia-

Luni, în clădirea Palatului Națiunilor 
de la Geneva, se deschide conferința la cel 
mai înalt nivel a șefilor de guvern ai celor 
patru mar; puteri — Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale Americii, Marea Britanie 
ș; Franța.

După num a arătat. conducătorul dele
gației sovietice, tovarășul N. A. Bulganin, 
la conferință de presă de vineri de la 
Kremlin, delegația guvernamentală a 
U.R.S.S. pleacă la Geneva pentru a dis
cuta sincer cu celelalte mari puteri cele 
mai importante probleme internaționale, 
pentru' a găs; un limbaj comun, pentru a 
obține prin eforturi comune slăbirea în
cordării .internaționale și întărirea încre
derii în relațiile dintre state. Forțele păcii 
de pretutindeni salută cu bucurie și satis
facție această poziție și își afirmă nestră
mutata hctărîre de a sprijini orice efort 
menit șă ducă la progrese pe calea regle
mentări: . problemelor de care depinde pa
cea în lume.

Fără îndoială, faptul că o asemenea 
conferință poate avea loc după ani. înde
lungați de înăsprire a încordării, repre
zintă ■. un considerabil succes al forțelor 
păcii. Acest fapt a fost înlesnit într-o mă
sură hotărîtoare de cunoscutele, inițiative 
de pace luate în ultimele luni de U.R.S.S. 
Refer:ndu-se la rolul pozitiv al acestor ini
țiative în convocarea conferinței de la 
Geneva, ziarul englez, „Manchester Gu- 
ardian“ a recunoscut că „Fără inițiativa 
sovietică nu ar fi' avut loc o con
ferință la nivel înalt Și în orice 
caz, nu ar fi avut loc o conferință la 
nivelul cel mai înalt*'. Aceasta constituie 
o recunoaștere a. puternicei influențe a 
politici; sovietice de pace pe plan interna
țional. a voinței sincere a guvernului so
vietic de a, aduce o contribuție reală,, efec
tivă la slăbirea încordării.

Conferința de la Geneva a fost prece
dată de o intensă activitate politică. și 
diplomatică. în presa burgheză s-a scris 
mult despre pregătirea conferinței, s-au 
făcut presupuneri asupra problemelor care 
ar putea fi discutate ș; a soluțiilor, ce ar 
putea fi preconizate de fiecare participant 
la conferință. Firește, și de astă dată, 
multe din pronosticurile unor „ghicitori 
în cafea“ occidentali s-au destrămat. 
Este, înainte de toate, un succes cert fap- 
tul că dorințele acelora care preziceau cu 
mult zel că „conferința nu se va putea în
truni“ nu s-au realizat. S-au spulberat, la 
fel, toate încercările făcute de cercurile 
interesate în agravarea încordării care-și 
închipuiau , .că, în discuțiile cu Uniunea 
Sovietică, vor putea fi aplicate metodele 
falimentarei politici Imperialiste „de pe 
poziții de forță". în prezent tot mai mulți 
oameni politici din apus sînt constrînș; de 
realitate să recunoască faptul că politica 
de pace dusă de Uniunea Sovietică nu este 
cîtuși de puțin un semn al slăbiciunii, ci, 
dimpotrivă, o dovadă a făptuim că statul 
sovietic — bazat pe o imensă forță ma- 

lismului, în diferite țări pot fi aplicate di
ferite forme și metode de rezolvare a pro
blemelor concrete ale construcției socia
liste, îp funcție de particularitățile isto
rice și naționale.

Pentru dezvoltarea și întărirea unor re
lații sincere, prietenești între Uniunea So
vietică, și Republica Populară Federativă 
Iugoslavia, o mare importanță are faptul 
că în Iugoslavia domnește proprietatea ob
ștească asupra principalelor mijloace de 
producție: în domeniul industriei mari și 
mijlocii, transporturilor, sistembiui. ban
car, comerțului de gros și a părții covârși
toare a comerțului cu amănuntul. Princi
palele-clase în Iugoslavia sînt clasa mim- 
cîțoare și țărănimea muncitoarei

Orînduirea de stat a Republicii Popu
lare. Federative Iugoslavia este caracteri
zată prin, faptul că la putere se află clasa 
muncitoare și țărănimea. Iugoslavia și-a 
păstrat independența națională și a rezis
tat la încercările capitalului străin de a 
pătrunde în economia, ei. Ducerea unei 
politici externe și interne socialiste cores
punzătoare, lărgirea și întărirea legăturilor 
politice și economice și a colaborării Iu
goslaviei cu Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară au a mare însem
nătate pentru dezvoltarea continuă a Iu
goslaviei pe calea construcției socialiste.

Cercurile reacționare imperialiste spu
megă astăzi de furie în legătură cu în
tărirea relațiilor sovieto-iugoslave pen- 
trucă aceste cercuri sînt împotriva dezvol
tării pe calea socialistă a oricărei țări, in
clusiv a Iugoslaviei, peiitrucă și-au făcut 
un stindard din restaurarea capitalismu
lui în țările unde oamenii muncii, urmînd 
exemplul Uniunii Sovietice, au aruncat de 
pe umerii lor jugul robiei salariate.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
consideră de dorit stabilirea, pe baza 
principiilor marxism-leninismului, a unui 
contact și a unei apropieri între P.C.U.S. 
și Uniunea comuniștilor din Iugoslavia. 
Acum au fost obținute primele rezultate 
și create premisele .pentru stabilirea 
unui asemenea contact și a unei aseme
nea apropieri. Este de sperat că apropie
rea de Uniunea comuniștilor din Iugo
slavia va cont’nua și se va dezvolta pe 
baza principiilor marxism-leninismului. 
Aceasta corespunde intereselor popoare
lor Uniunii Sovietice și Iugoslaviei.

Oamenii muncii din Iugoslavia înțeleg 
că din partea Uniunii Sovietice nu există 
și nu poate exista o amenințare pentru 
poporul iugoslav Și independența națio
nală a Iugoslaviei. Mai mult decât atît. eț 
înțeleg, iar în viitor ca urmare a lărgirii 
legăturilor noastre ei își vor da seama și 
mai mult, că Uniunea Sovietică ca stat 
socialist, este interesată ca în iugoslavia 
să se întărească noua orînduire socială, 
să se întărească puterea oamenilor muncii.

Pe de altă parte, masele largi ale oa- 
menilor muncii din Iugoslavia înțeleg că 
Imperialiștii urmăresc să obțină restau
rarea capitalismului în Iugoslavia și șă 
lipsească această țară de independența ei 
națională. înfăptuirii acestor planuri ale 
imperialiștilor i se opun oamenii muncii 
din Iugoslavia care n-au luat puterea în 
miîinile lor pentru a da din nou toate bo
gățiile poporului asupritorilor dinăuntru 
și din afară.

Oamenii sovietici împărtășesc întruto- 
tul și sprijină cu căldură politica externă 
de pace a partidului comunist și guver
nului sovietic, aprobă rezultatele tratati
velor sovieto-iugoslave. Oamenii muncii 
din U.R.S.S: țin bine minte relațiile.prie
tenești care s-au creat și s-au întărit tot 
mai mult de-a lungul istoriei pînă în anul 
1948 între popoarele sovietic și iugoslav, 
precum și între partidele comuniste ale 
țărilor noastre.

Poporul sovietic este unanim în nă
zuința sa de a dezvolta și întări relațiile 
prietenești dintre U.R.S.S. și. Iugoslavia 
spre binele celor două țări, în interesele 
păcii în lumea întreagă, în interesele miș
cării muncitorești și comuniste interna
ționale și ale realizării țelului ei final.

(Articol de fond din ziarul „PRAVDA“ 
— text prescurtat).

In ajunul conferinței de la Qeneva
terială și morală, pe sprijinul activ al tu
turor țărilor lagărului democrat, pe sim
patia. forțelor iubitoare de pace de pretu
tindeni — este hotărît să folosească, influ
ență sa crescîndă pe plan internațional în 
interesul consolidării păcii ș; colaborării 
internaționale. Poziția de pe care U.R.S.S. 
pornește în tratativele de la Geneva a 
fost exprimată limpede zilele acestea în 
declarația făcută de delegația sovietică la 
conferința de presă de la Kremlin, în care 
se arată :

„în Occident se vorbește adesea despre 
primejdia care ar porni, chipurile, din par
tea Uniunii Sovietice. Sub acest pretext 
se înjghebează blocuri militare, se cre
ează baze militare In jurul tării noastre. 
Noi n-am intenționat niciodată și» nici nu 
Intenționăm să atacăm ne cineva, deoarece 
aceasta este în contradicție cu principiile 
noastre; cu nolitica noastră consecventă de 
pace. Dar, în fața pregătirilor de război 
ale altor state, firește că noi nu putem să 
nu luăm măsuri pentru asigurarea secu
rității tării noastre Not avem o armată si 
după părerea noastră o armată foarte bună, 
înzestrată cu toată tehnica necesară.

Noi însă n-am vrut șl nu vrem război 
șl considerăm ca o datorie sfîntă a noastră 
șă depunem toate eforturile pentru ca In 
locul actualei încordări în relațiile Inter
naționale să se statornicească o atmosferă 
de încredere, înțelegere reciprocă și co
laborare concretă. Aceasta ar permite sta
telor ca fondurile uriașe care se cheltuiesc 
în prezent pentru înarmare să fie folosite 
spre binele popoarelor,, pentru construcția 
de locuințe, școli, uzine, fabrici, centrale 
electrice, pentru dezvoltarea științei șl 
culturii".

Se știe că, încă acum două ,luni, venind 
în întîmpinarea guvernelor occidentale, 
Uniunea Sovietică a făcut o seamă de pro
puneri importante menite să contribuie la 
reducerea ..armamentelor și a forțelor ar
mate, interzicerea armei atomice și înlă
turarea primejdie; unui nou război. O ca
racteristică principală a acestor propuneri 
este că ele creează condiții pentru stabili
rea încrederi; și înțelegerii necesare în 
relațiile dintre state prin măsuri reale pri
vitoare la interzicerea propagandei de răz
boi, retragerea trupelor celor patru mari 
puteri de pe teritoriul Germaniei, lichi
darea bazelor militare străine aflate pe 
teritoriile altor țări, îmbunătățirea rela
țiilor economice ș; culturale între state, 
reglementarea problemelor nerezolvate ale' 
Extremului Orient. Ntt există nici o îndo
ială. că prin înfăptuirea măsurilor menite 
să contribuie la crearea une; atmosfere de 
încredere între state, problema dezarmării 
ar putea fi adusă pe o bază reală, s-ar pu
tea trece la măsuri concrete de reducere-

Plecarea delegației guvernamentale sovietice 
la conferința de la Geneva

sovietică a fost condusă de K. E. Voroșl-
lov, L. M. Kaganovici, G- M. Malenkov,
A. I. Mikoian, M. G. Pervuhin, M. A. 
Suslov, P. N. Pospelov, D. T. Șepilov; 
V. A. Kucerenko, P. P. Lobanov, M- V. 
Hrunicev, V. A, Mălîșev, I. F. Tevosian,

___ _ _ _ vice-președinți1 hi Consiliului de Miniștrii — 
Miniștri al U.R S.S., N. S. Hrușciov, al U.R.S.S. și alții. A. A. Gromîko, prim-lm

- -- - - • - - printre cei care au condus delegația la lui Afacerilor Externe
’. aeroport se afla și Ho Și Min, președln. membri ai delegației guvernamentale 
al tele și. primul ministru al Republicii De- vietice la conferința șefilor guvernelor 

■ moepate ' ".
Lâ aerbdrpni delegația guvernamentală cîteva ore înainte.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 16 iulie au părăsit Moscova 
plecînd la Geneva pentru a lua parte la 
conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri conducătorul delegației guverna
mentale sovietice Ia această conferință, 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului pj 11 /X • —— • <-* A — • —. 1 TT f C* CD ?VT ' w îS* ■ r <
membru în Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și G. K. Jukov mareșal șl Uni
unii Sovietice, ministrul Apărării ('
U. R.S.S., — membri ai delegației.

La aeroport delegația- guvernamentală

Sosirea la Geneva a lui V« M» A* A* Grpinjko, A« Eden,
Mac..Miyan, E. Faure,-A«.

GENEVA 16 (Agerpres). — De la eo- tbnpiftat de asemenea de V. S. Semenov, 
respondentul special TASS: La 16 iulie, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al al U.R.S.S., G. N. Xarubin. ambasadorul 
Consiliului de Miniștri și ministru al Afa- ” ” ° e £”T’ A 
cerilor Externe al U.R.S.S., membru al 
delegației. Uniunii Sovietice, a sosit Iâ Ge
neva, pentru a. participa ța conferința șe
filor guvernelor ^:R.S'S.y Ș,U.A., Angliei 
și Franței.

împreună: eu V. M. Molotov a sosit 
A. A. Gromiko, prim locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., mem
bru al delegației sovietice.

Pe aeroportul Cointrin, V. M. Mplotov 
a fost întâmpinat de A. Domihiceo, șeful 
Protocolului Departamentului Politic din 
Elveția, de F. Perrear, șeful guvernului 
cantonului Geneva, L- Billy primarul ora
șului Geneva și de alte persoane oficiale.

Pe aeroport V. M. Molotov a fost în-

!>♦ Eisenhower și J. E Dulles
GENEVA 16 (Agerpres). — De la co

respondentul special TASS :
In seara zilei de 16 iulie a sosit la Ge

neva, venind de la Paris, primul ministru 
al Franței, E. Faure.

împreună cu E. Faure a sosit A. Pinay, 
ministrul Afacerilor Externe al Franței.

GENEVA 16 (Agerpres). — In seara 
zilei de 16 iulie a sosit pe aerodromul 
Cointrin, Dwighț D. Eisenhower, preșe
dintele Statelor Unite ale AmerlcH, con
ducătorul delegației americane la conferin
ța șefilor guvernelor celor patru puteri.

Tot în cursul aceleiași zile, a sosit la 
Geneva, J. F. Dulles, secretarul departa
mentului de stat. membru al delegației 
S.U.A. la conferință.

Declarațiile lui Eisenhower și Eden înaintea plecării la Geneva
LONDRA 16 (Agerpres). — TASS trans

mite; După cum. anunță postul de radio 
Londra președintele Eisenhower a părăsit 
Washingtonul plecînd cu avionul spre Ge
neva. înaintea plecării el a făcut .o decla
rație retransmisă de posturile de radio și 
televiziune. Președintele a declarat că 
atît el cît și secretarul de stat Dulles vor 
adopta la Geneva o atitudine de conci
liere și toleranță, deoarece S.U.A. nu vor 
să impună altora modul lor de viață. Vom 
întinde o mînă prietenească, a declarat 
președintele și vom depune toate efortu
rile pentru a îndrepta întreaga lume pe 
o cale nouă. S-ar. putea ca această cale 
să fie lungă, dar dacă o vom urma ne
abătut, ea ne va duce la o viață mai bună, 
mai complectă.

Președintele a spus că actuala sa mi
siune este fără precedent. Pentru prima 
dată un președinte al S.U.A. pleacă în 
străinătate la o asemenea conferință. Pre
ședintele a promis membrilor Congresu
lui că se va reîntoarce în S.U.A. pînă la 
24 iulie.

Sosirea la Moscova 
a delegației agricole americane

MOSCOVA 16 (Agerpres).—TASS trans
mite : La 15 iulie a sosit la Moscova de
legația agricolă a Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Din delegație fac parte, fermieri, oa
meni de știință, comercianți, ziariști. De
legația’este condusă de William Lambert, 
decanul Colegiului de agricultură de pe 
lingă Universitatea din Statul Nebraska.

După ce vor vizita monumentele istori
ce și culturale ale Moscovei și Expoziția 
Agricolă Unională, oaspeții americani vor 
face o călătorie prin Uniunea Sovietică, 
luînd cunoștință de producția colhozuri
lor și sovhozurilor, vor vizita întreprin
deri, stațiuni de mașini și tractoare și in
stitute de cercetări științifice.

Pe aeroportul Vnukovo delegația a fost 
întîmplnată de A. I. Bovin, locțiitor al 
ministrului Agriculturii al U.R.S.S., A. I. 
Nikolaev, prof. la Academia Agricolă ,,K. 
A. Timiriazev“ din Moscova, de ziariști, 
precum și de Walter Walmsley, însărcina
tul cu afaceri al Statelor Unite ale Ame- 
ricii în U.R.S.S.

a armamentelor și de interzicere a folosi-, 
ril armelor' atomice.' Guvernul sovietic â 
făcut în acest scop propuneri clare și a 
arătat și calea pe care poate ,fi înfăptuit 
un control internațional efectiv asupra re
ducerii forțelor armate, armelor clasice și 
alocațiilor pentru scopuri militare.

O însemnătate imensă au în prezent 
eforturile îndreptate spre rezolvarea pro
blemei securități; europene ?i reglemen
tarea probleme; unificării Germaniei. Se 
știe că, în ultimul timp, unii conducători 
americani și englezi au făcut declarați; în 
care pretindeau că U.R.S.S. „ar fi pierdut 
interesul“ pentru reglementarea proble
me; reunificării Germaniei, deoarece, 
pasă-mi-te, țara și poporul care au avut 
rolul hotăritor în înfrîngerea Germaniei 
fasciste, s-ar „teme" de o Germanie uni
ficată. De bună seamă, asemenea afirma
ții. al căror caracter tendențios este de la 
sine înțeles, se bat cap în cap cu realita
tea. Fapte istorice incontestabile dovedesc 
că U R.S,S a susținut permanent, pe pri
mul plan, unitatea Germanie!. încă în 
timnul războiului, cînd unele cercuri ame
ricane mizau pe tot felul de proiecte de 
divizare și distrugere a statului german 
unitar, pe proiecte de , genul vestitului 
„plan Morgenthau*', potrivit căruia Ger
mania ciopîrțită ar fi trebuit să fie prefă
cută într-un „cîmn de cartofi“, U.R.S.S. a 
susținut unitatea Germaniei. După războî. 
față de planurile occidentale care au adus 
pe primul plan remilitarizarea ș; încadra-, 
rea Germaniei apusene în blocuri agresive 
dirijai de S.U.A., U.R.S.S. a afirmat și 
afirmă răspicat necesitatea de a se realiza 
un acord pentru restabilirea unități; Ger
maniei ne baze pașnice și democratice 
Acordurile de la Paris împiedică însă re
facerea unități: Germaniei. Mai mult, 
unele cercuri din apus ș; ma; cu seamă 
din S-U.A. și Anglia plănuiesc în mod 
fățiș ca nu numai Germania apuseană, ci 
întreaga Germanie unificată să fie încă.-, 
drată în blocuri militare de felul pactului 
nord-atlantic șj uniuni; vest-europene. 
Pretențiile unor cercuri occidentale care 
doresc, nici mai mult, nici mai puțin, ca 
o Germanie unificată să facă parte din 
grupurile mditare de genul N.A.T.O. și 
U.E.O., sînt însă absurde, cu atît mai mult 
cu cît toate acestea sînt o piedică directă 
în calea reun'ficării Germaniei. Este 
clar că restabilirea unității G rmaniei 
nu deoinde în chip hotărîtor de o ches
tiune tehnică, ca cea a desfășurării alege
rilor pe întreaga Germanie, ci tocmai de 
felul cum se. va da răspuns la întrebarea : 
Va f; sau nu va fi remîîitarizată Ger
mania 7

După cun. bine se vede, nu e vorba 
de „teama“* U.R.S.S. față de refacerea 

U.RS.S. în Ș.U.A., câre a și sosit la Ge
neva și de alte persoane oficiale, precum 
și de șefii reprezeh-anțelor diplomatice 
dintr-o serie de țări, acreditați în Elveția, 
dc reprezentanți al presei elvețiene șl 
străine.

GENEVA 18 (Agerpres). — TASS tran
smite : In.-,după antiaZa rilei de 16 iulie, 
primul ministru ăl Angliei A. Eden, a so
sit la Geneva, pe bordul unui avion, ve
nind din Londra,

Ceva mai târziu a sosit din Paris Mac 
Milion, ministru al Afacerilor Externe al 
Angliei, membru al delegației engleze la 
conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri.

Țelul meu, a spus în continuare pre
ședintele Eisenhower, este de a schimba 
spiritul care a .caracterizat relațiile in
ternaționale în ultimii zece ani. La confe
rințele precedente s-a acordat mai multă 
atenție discutării detaliilor, decît încer
cărilor de a crea o atmosferă care să ducă 
la o înțelegere. Este necesar să fie cunos
cut și punctul de vedere al celeilalte 
părți. Dacă ultima declarație făcută de 
Bulganin oglindește. în mod sincer gîndu- 
rile oamenilor politici de la Kremlin 
atunci, la conferință de la Geneva între 
S.U.A. și Rusia nu se vor ivi nici un fel 
de dificultăți.

★
LONDRA 16 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, la 18 iulie primul 
ministru al Angliei, Eden, a plec.at la Ge
neva, înainte de plecare el a făcut o de
clarație. El a spus că „unele influențe“ 
asupra tratativelor de la Geneva „trebuie 
să ne ajute să luăm de astă dată hotărîri 
bune și să obținem uri progres anumit'*. 
„Aceasta este prima conferință la un ase

Activitatea diplomatică a puterilor occidentale 
înaintea conferinței cvadripartite

PARIS 16 (Agerpres). — TASS trans
mite : După cum reiese din relatările pre
sei pariziene, la 15 iulie, miniștri; Afaceri
lor Externe ai S.U.A., Angliei și Franței 
au examinat problema „politicii comune" 
a acestor trei puteri la Conferința de la 
Geneva. Ziarele arată că ei au studiat pro
blemele care pot fi abordate în cursul 
tratativelor dintre șefii guvernelor celor 
patru puteri, acordînd o deosebită atenție 
problemei germane, asigurării securității 
europene, dezarmării și situației din Viet
namul de Sud. Miniștrii au discutat de 
asemenea proiectul lui Edgar Faure cu pri
vire la reducerea armamentelor și la 
transferarea sumelor rămase astfel dispo
nibil® unui „Fond Internațional“.

Judecind după relatările unor ziare, mi
niștrii nu au reușit să ajungă la o unitate 
deplină de păreri în ceea ce privește pro
blemele susmenționate. In legătură cu 
aceasta, în dimineața zilei de 17 iulie, la 
Geneva va avea loc o, consfătuire între 
Eisenhower, Eden și Faure..

unității Germaniei, ci de faptul că o 
Germanie remilltarizată, încadrată în 
blocur; militare agresive, agravează pe
ricolul de' războ; în Europa, ceea ce este 
în contrazicere cu interesele popoarelor 
europene și ale poporului german însuși.

Reglementarea problemei germane este 
în mod indiscutabil legată de asigurarea 
securității întregii Europe. După cum s-a 
arătat în Declarați® Agenției TASS pu
blicată zilele trecute, dacă în condițiile 
actuale nu s-ar reuși să se ajungă din- 
tr-odată la unificarea TSermaniei pe baze 
pașnice și democratice, va fi necesar să 
se obțină rezolvarea aceste; sarcini pas 
cu pas pe calea slăbirii încordării inter
naționale. Pe această cale, o însemnăta
te imensă au propunerile privitoare la 
crearea unui sistem genera; european de 
securitate. Crearea unu; sistem de secu
ritate colectivă în Europa ar putea consti
tui o mare vigtorie a cauzei păcii în 
Europa. Popoarele Europei, pot trăi în 
pace ,?i prietenie fără, să se teamă unul 
de altul. Crearea șisteniuluj de securitate 
colectivă ar putea întări această bază 
deoarece la acest sistem ar putea parti
cipa state europene indiferent de carnete 
rul orînduirii lor.

O asemenea reglementare a problemei 
germane, care exclude transformarea 
Germaniei într-un focar de războ; și con
tribuie la asigurarea securității europene, 
corespunde în cel maj înalt grad și do
rinței arzătoare de pace, intereselor po
porului ramîn. Sprijinind propunerile so
vietice pentru rezolvarea problemei ger
mane și a altor probleme internaționale 
acute, poporul romîn sprijină în mod ac
tiv politica de pace dusă consecvent de 
guvernu; nostru democrat-popular. De 
bună seamă, noi știm că în apus există 
unele „capete tari" care n-au învățat nimic 
din lecțiile istoriei și n-au renunț_t. la 1°' 
cercările lor de a readuce cu forța în țar^a 
noastră, în celelalte țări de democrație 
populară, orînduielils defuncte întemeiate 
pe subjugarea independenței naționale, pe 
jefuirea avuției poporului în folosul trustu
rilor străine, pe exploatarea șîngeroa-să 
a celor ce muncesc. Tocmai acești dușmani 
ai poporului , .noșțru sînt aceia care în 
preajma conferinței celor patru s-au fă
cut luntre Și punte amenințîndu-ne că 
S-.U-A, va ridica la Geneva așa-zisa ches
tiune a „țărilor răsăritene", deși oricine 
vede că în realitate asemenea problemă 
nu există. Ea nu există, deoarece orîn
duirea socială și de stat este o chestiune 
internă a poporului fiecărei țări. în Ro- 

-mînia, această chestiune a fost hotărâtă 
de masele largi ale poporului care au 
devenit cu adevărat stăpîne pe . destinele 
lor și pe avuțiile .„.țării,... care nu. vor în 

sovietică a fost însoțită de asemenea de 
ambasadori extraordinari și plenipotențiari 
în U.R.SS.

★
V. M. Molotov, prim vice-președinte al 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru al Afacerilor Externe al U.R.S.S. și 

irim-locțlitor al mînistru- 
• al U.R.SS. — 

' > so
vietice la conferința șefilor guvernelor ce
lor patru puteri, au plecat la Geneva cu 

menea nivel după conferința de la Pots- 
dam din 'anul 1945. Toți . înțeleg alternati
va care stă în fața lumii. Ori ne vom în
tinde pe cît posibil rriîna și vom obține un 
progres și rezultate pentru toate popoa
rele, ori va exista o forță puternică, fără 
egal pe care țările o pot folosi în scopuri 
de distrugere".

Eden a declarat că ,,a se aștepta reali
zarea unui acord 1® această conferință, 
numaj la ea, înseamnă a se aștepta prea 
mult de la ea. Ekistă însă speranța de a 
se obține un progres în problema unifică
rii Germaniei. Fără unificarea Germaniei, 
a adăugat Eden, nu va exista 0 pace ade
vărată și unitate sinceră în Europa".

„Pentru a se obține ceva real în pro
blema deza'rmării, ea trebuie exami
nată în ansamblu", a spus Eden. Scopul 
conferinței este de a încerca să clarifice ce. 
se poate, face pentru început,. iar âpoj să 
se continue ceea ce s-a început la Geneva. 
„Posibilitățile care se deschid în prezent 
în fată lumii, sînt extrem de încuraja
toare".

PARIS 16 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, la 16 iulie 
a avut loc la Paris sesiunea Consiliului 
Uniunii nord-atlantice. La sesiune s-au 
discutat planurile puterilor occidentale, 
referitoare la conferința de la Geneva, ex. 
puse de Dulles, Pinay și Mc. Millan. La 
începutul ședinței secretarul de stat al 
S.U.A. a ținut un discurs introductiv în 
care a expus poziția puterilor occidentale.

Majoritatea miniștrilor au rostit scurte 
discursuri.

în comunicatul dat publicității după șe
dință se spune, printre altele, că ,.în ve
derea pregătirii pentru conferința de la 
Geneva miniștrii Afacerilor Externe ai 
S.U.A., Franței și Regatului Unit au pro
cedat la un schimb de păreri între ei. 
Aceste consultări au urmat consultărilor 
care au avut loc în cadrul consiliului în
tre reprezentanții permanenți“.

în comunicat se confirmă „solidarita
tea Uniunii nord-atlantice în realizarea 
țelurilor comune. Consultările vor con
tinuă.

nic; un chip ca suveranitatea și indepen
dența națională a Romîniei să fie puse din 
nou ia cheremul imperialiștilor. Poporul 
nostru este cu adevărat mândru de cuce
ririle și înfăptuirile șale și de aceea el 
este gata să le apere ca lumina ochilor. 
Poporul romîn dispune de resurse imen
se, de încredere în forțele sale, în trăi
nicia relațiilor cu Uniunea Sovietică, cu 
Chiria populară și cu toate țările demo
crat.populare, relații întemeiate pe res
pectul reciproc și pe respectarea egalității 
depline.

întărind orînduirea democrat.populară, 
noi sîntem călăuziți de năzuința sinceră 
de a trăi în pace și prietenie cu toate 
popoarele.. Firește, oameniloi- muncii de 
la noi nu le convin, rînduielile capitalis
mului. Dar noi- nu avem nici o pretenție 
ca bancherii de peste ocean să devină so
cialiști. Ceea ce vrem, este să trăim în 
pace și colaborare cu toate țările. Deose
birile dintre regimurile sociale și politice 
ale unor sau altor țări nu trebuie să ■ îm
piedice popoarele să conviețuiască în pace, 
sa se respecte si să dezvo’te relațiile eco- 
nomice și culturale spre folosul reciproc. 
Acest fapt este recunoscut chiar și de nu
meroase personalități politice din occident. 
Ele își dau seama că eforturile pentru 
slăbirea încordării internaționale tre
buiesc îndreptași nu spre probleme inven
tate, pe care nu le pune viața, ci spre 
rezolvarea problemelor reale de care de
pinde într-adevăr pacea în Europa și în 
întreaga. lume, spre asemenea probleme 
ca reducerea cursei înarmărilor, înfăp
tuirea reunificării Germaniei, crearea 
unui sistem de securitate colectivă în Eu
ropa etc.. Soluționarea acestora și a altor 
chestiuni , importante presupun crearea 
unui climat favorabil întăririi încrederii 
reeiproce între state, favorabil destinde
rii continue a situație; internaționale. Toc
mai în această direcție este chemată să 
acționeze conferința de la ' Geneva care 
se deschide la 18 iulie. Tocmai acest lu
cru â; cer popoarele dornice de pace care 
și-a-u legat de această conferință speranța 
de a se ajunge la o înțelegere rezonabilă 
pentru ca marile probleme rămase nere
zolvate să-și poată găsi deșlegarea pas cu 
pas. prin eforturile comune ale marilor 
puteri.

Este neîndoios că dacă toți participan- 
ții ia întrunirea de la Geneva vor fi că
lăuziți de dorința sinceră de colaborare, se 
va putea găsi cu siguranță un limbaj co
mun și vor putea fi trasate căi reale pen
tru soluționare i eficace a celor ma; im
portante probleme de care depind pacea și 
bunăstarea popoarelor. Aceasta este con
vingerea tuturor popoarelor iubitoare de 
pace. De această convingere este animat și 
poporul nostru dornic de pace și colaborare 
internațională bazată pe respectarea su
veranității și independenței naționale.

VASILE IONESCU

Scurte știri
'• In legătură cu apropiata conferință 

de la Geneva, primul ministru al Repu
blicii Democrate Germane, Otto Grote- 
wohl, a făcut la 16 iulie o declarație la 
radio în care salută conferința șefilor gu
vernelor celor patru puteri. ,

'• După cum se anunță intr-un comuni, 
cat oficial, la 18 iulie va ayea loc la Sin- 
gapore o nouă conferință a experților mi
litari ai țărilor participante la pactul 
Asiei de sud-est (S.E.A.T.O,). Se reamin
tește că tratativele între experții militari 
ai țărilor participante la pactul S.E.A.T.O. 
au început în aprilie a.c., la Baguio (Fili- 
pine) și au fost continuate recent la Bang, 
kok (Tailanda). In cadrul acestor cons
fătuiri, experții militari ai țărilor pârtiei, 
pante ie S.E.A.T.O. au discutat punerea în 
practică a măsurilor legate de pactul agre
siv S.E.A.T.O. și, îndeosebi, extinderea 
aplicării acestui pact asupra Indochinei, 
în ciuda prevederilor acordului de la Ge
neve.

® La Londra s-a dat publicității urmă. ' 
torul comunicat comun despre tratativele 
sovieto-japoneze: La ședința din 13 iulie ă , 
continuat schimbul de păreri dintre repre
zentantul U.R.S.S. I. Malik și reprezen. 
t.antul Janoniei S. Matumoto în problemele 
normalizării relațiilor sovieto-japonezeî 
Următoarea ședință a fost fixată pentfii 
26 iulie.

■* Laureații premiilor Nobel întruniți pe 
insul® Manau (Bodensee, Germania occi-, 
dentală), în cea de a cincea ședință anuală 
au adresat tuturor țărilor un apel în vede- , 
rea asigurării păcii. In acest scop ei chea
mă guvernele să renunțe la folosirea ar-, 
maior de exterminare în masă.

'® La 15 iulie, la Adunarea Populară a 
Republicii Populare Albania a avut loc o 
conferință la care eu participat 70 de de- 
pubați convocată de către un grup de ini
țiativă. Participanții ;a conferință au exa
minat problema formării grupului parla
mentar național al Republicii Populare 
Albania și aderări; acestui grup în Uniu
ne® Interparlamentară.

Biroul provizoriu a fost însărcinat să 
aducă la cunoștință Uniunii interparla
mentare formarea grupului parlamentar 
național ai Republici; Populare Albania și 
intrarea lui în Uniunea interparlamentară.

® După abrogarea stării de asediu, pre
ședintele Juan Peron a dat publicității o 
proclamație anunțând revenirea Argenti. 
nei la sistemul de guvernământ constitu
țional.

—O-—
Cultura fizică și sp&rt

„First Vienna“ întîlnește azi 
selecționata categoriei A

Astăzi după amiază, cp începere de la 
ora 17,45, pe stadionul Republicii se 'dis
pută întâlnirea internațională de fotbal 
dintre selecționata categoriei A și cunos
cuta echipă „First Vienna“, recenta cîști- 
gătoare a campionatului Austriei.

Cele două echipe vor alinia următoarele 
formații probabile :

,,First Vienna1': Schmiedt Ungeher, 
Rockl, Mickerl — Koller, Schweiger — 
Grohs, Menasse, Buzele, Jericha, Pichler.

Selecționata categoriei A : Voinescu — 
Băcuț I., Androvioi, Szoko, — Călinoiu, 
Pereț — Copiț III, Petschowski, Ozon, 
Georgescu, Mihai.

în deschidere, la ora 16,30, va avea loc 
întîlnirea internațională de handbal din
tre echipei© feminine „Admira" Viena și 
selecționata asociației ..Progresul”.

Cea de a doua repriză ® meciului de 
fotbal dintre echipele „Firet Vienna" și 
selecționata categoriei A va fi transmisă 
de stațiile noastre de radio cu începere 
din jurul orei 18,40. Transmisia se va 
face pe programul II.

Comportarea remarcabilă 
a atleților romîni la Londra

Sâmbătă au luat sfîrșit pe stadionul 
Wh.ite City din Londra campionatele in
ternaționale de atletism la care au parti
cipat alături de atleți de valoare din Bel
gia, Norvegia, Anglia, Nigeria și 6 atleți 
romîni. Sportivii noștri au concurat numai 
la cîteva probe realizînd o victorie și 4 
locuri doi. Campionul țării noastre ja 
aruncarea suliței, Dumitru Zamfir, a câș
tigat această probă cu performanța de 
67,93 metri, învingîndu-1 pe campionul 
englez Donald Tucker care a realizat 
64,22 m.

Iată și rezultatele înregistrate în ce
lelalte probe: 100 yarzi (91,44 m.) Sams- 
trom (Anglia) 10”00. 2. —- Wlesenmaler. 
(R.P.R.) 10"1/10. 3. — Thomas (Anglia)
10“l/10. 120 yarzi garduri : 1. — Parkep 
(Anglia) 14"6/10. 2. — Opriș (R.P.R.)
14**6/10. 3. — Hildreth (Anglia) 14**7/10. 
Reprezentantul nostru ® condus aproape 
toată cursa fiind ajuns în apropierea li
niei d® sosire unde englezul a cîștigat cu 
un piept. 440 yarzi garduri: 1. — Shaw 
(Anglia) 52"2/10. 2. — Savel (R.P.R.)
52"6/10. 3. — Farrell (Anglia) 32**9/10,

INFORMAȚIE
Orchestra de muzică populară o. orașu

lui Budapesta a dat sâmbătă, seara în sala 
Ateneului R.P.R., cel de al doilea con
cert în Capitală.

S au executat lucrări de compozitori 
maghiari, cântece populare maghiare, se
cuiești și țigănești, precum si . cînteee 
populare romîncști

Concertul s-a bucurat de o caldă pri
mire din partea publicului.

SPECTACOLE
TEATRE: Teatrul Evreesc de Stat: Bolnavul în

chipuit; Teatrul Țăndărică (grădina djn st--. Doam
nei nr. 27): IJrțier pe sfori; Ansamblul dc Estradă 
(sala, -din- Calea Victoriei : ni . 174): Cer cuvîilnl. 
Grădina Boema: Visele se împlinesc; Teatrul de 
vară ,,23 August“: Concert de vară - dirifo* Jer.n 
Ioneșcti; Teatrul de vară „N, Bălțescu“: Concert 
de muzică distractivă romtneascâ: Echipa artistică 
a C.C.A. (grădina din Calea Victoriei nr. 117): 
Din toată inima; Circul de Stat: Primăvara la circ 
(orele 16 și 20).

CINEMATOGRAFE : Patria. București, Gh. (loja. 
Gradina Progresul, înfrățirea între popoare. Flacăra. 
Tineretului, T. Vladimirescu : Inamicul pu
blic nr. 1; Republica, I. C. Frimu, AL Popftv, Dunca 
Simo, Olga Bancic : Aventurile d-lui Picku'ick 
Magheru : Prietenul meu Fablan ; Lumina, Ra- 
nova : Boul din Kulm ; Filimon Sîrbu, E’cn» 
Pavel, 23 August: Dubla Lotle; Victoria: Hop de ' 
biciclete; Maxim Gorki: ..Și iile face spoit A-. va-, 
riu. Bun venit... Eliza. Mică reprezentație; Timpuri 
No|: Actualitatea în imagini, Noutățile zilei Sos' ea 
la Moscova a primului ministru al Republicii India 
Jawaharlal Nehru; Campionatele europene de naliru-U 
artistic; Vacantă cu fine; Boleșlaw Blerut: Libeb-’a- 
8 Martie : Capete de cîini ; Vasile f'o .îtă : 
Tmbltnzitoarea de tigri; Cultural: Chemare;! d.-’sti, 
nului; Unirea: 2 x 2 - cîteodată 5; N. Bălcesru: Hm- 
berto D; C, Davld: Un om teribil; Al. Sahia* Vtnă- 
torul de mare; Arta, Munca: Mîn^tiren din Pa*mn* 
Mori|a: Agentul nr 13; Moșilor: Neamul Hrhi 
nilor; llie Pintilie: Insula misterelor Popular: Cam
pionul lumii; M. Emlnescu: Moșteniie î!i-în<rpr;'*ă; 
1 Mai: Cei trei mușchetari ; Vofgq : CorisHînța • 
8 Mai: Dama cu camelii: Libertăți)- Fiido’în Gh^ 
Coșbuc: Mandy; Aurel Vlalcu: Fiul nărliir-arului

„Scînteia tineretului“
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Mijloace culturale la îndemînă
tineretului Capitalei

Vă prezentăm Casa de Cultură a Sindicatelor
Vfadimir Litvin

directorul Casei de Cultură a Sindicatelor București

Ar fi foarte greu, poate chiar impo sib.l, să vorbim într-o pagină despre tonte
oacele culturale care stau la îndemâna tineretului Capitalei, oferlndu-i posl- (
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mijloacele culturale 
bilități nenumărate, una mai plăcută și mai interesantă decît cealaltă, de* a-și 
petrece timpul liber cît mai cu folos.

In pagina de față ne-am oprit doar asupra unora dintre acestea, fără a vorbi 
și despre toate cluburile, bibliotecile, sălile de spectacole — aparținînd sindica
telor, care există aproape pe lîngă fiecare întreprindere șl instituție — despre 
căminele culturale și bibliotecile populare din cartiere etc.

Organizațiilor U.T.M. le revine datoria de a folosi la maximum nenumăra
tele posibilități ce le stau la îndemînă șl, dovedind Inițiativă, să se ocupe cu grijă 
de odihna șl distracția tineretului, organizînd cu regularitate asemenea acțiuni 
cum ar fi de pildă: conferințe, seri literare, întîlniri cu scriitori, cu oameni de 
știință și artă, cu fruntași în producție, reuniuni, seri ale dansului și cîntecului 
de masă, vizionarea în colectiv a muzeelor, expozițiilor, spectacolelor de teatru 
șl cinematografice, serbări cîmpenești, festivaluri etc.

Tineri al Capitalei I
Pentru odihna și recreația voastră, pentru îmbogățirea necontenită a cunoș

tințelor voastre culturale, vă sînt create asemenea condiții cum nici în vis nu și 
le puteau imagina înaintașii noștri, care au trăit în vremuri clnd tineretului îl era 
hărăzită doar munca de rob spre folosul exploatatorilor.

Folosiți condițiile existente! Ele vă stau la îndemînă! Cu cît vă veți petrece 
mai mult din timpul vostru liber citind o carte interesantă și plină de învăță
minte, ascultind o conferință, vizltind un muzeu, o expoziție, vizionînd un spec
tacol de teatru sau un film, cu atît vă veți simți mai bogați sufletește, mai puter
nici ,mal plini de voință, mal folositori patriei, societății.

Asemenea mijloace culturale — bine înțeles într-o măsură mai redusă, avînd 
In vedere numărul populației — există în flecare colțișor al patriei noastre, în 
fiecare orășel.

E de datoria organizațiilor U T.M. să folosească toate posibilitățile care există 
pentru organizarea odihnei șl distracției tineretului, călăuzind tineretul pe dru
mul luminos al însușirii tezaurului culturii și științei.

Ce ne oferă Parcul de cultură
și odihnă ,,l. V. Stalin“

TEATRUL TINERETULUI 
IN STAGIUNEA DE VARĂ

Tineretul din Capitală are prilejul de 
a-și petrece timpul liber în chipul cel mai 
plăcut și instructiv.

Colectivul Teatrului Tineretului se stră
duiește să aducă partea sa de contribuție 
în munca pentru realizarea acestui scop 
și să ofere tinerilor din Capitala patriei 
noastre momente plăcute și în același 
timp cu un bogat conținut educativ.

...O seară plăcută d° vară. Se lasă în
tunericul. Teatrul de vară din Parcul de 
cultură și odihnă „I. V. Stalin” sau gră
dina „Filimon Sîrbu“ devin parcă neîn
căpătoare pentru a cuprinde pe toți cei 
veniți la spectacol. Ultima bătaie de gong 
și cortina se ridică.

Ce ne va prezenta oare Teatrul Tine
retului astă seară? Un spectacol pentru 
tineret: „Libelula” comedie în 4 acte de 
autoarea sovietică Marike Beratașvili.

Alături de fruntașii scenei noastre ca : 
V. Valentineanu, artist, emerit al R.P.R., 
V. Mierlescu, M. Demetriad și Cezar Ro- 
vințescu, colectivul de tineri actori trans. 
mite spectatorului într-o imagine artisti
că convingătoare, conflictul acțiunii, ca
racterul eroilor, dezvăluind calitățile și 
slăbiciunile lor șj calea care poate duce 
la transformarea eroilor față de care au
toarea a luat poziție critică. Rolul eroinei 
principale Marine Peradze — Libelula — 
este interpretat de tînăra actriță utemistă 
Liliana Țicău. Cu multă vervă tinerească 
tînăra artistă redă transformarea eroinei 
de la libelula plină de grație, drăgălășe
nie și... superficialitate, la omul nou, fo
lositor pentru cei din jur. Spectacolul evi
dențiază ideea că este de cea mai mare 
însemnătate pentru tineretul nou al vre
murilor noastre să-și cultive sentimentul 
datoriei și răspunderii față de colectiv.

La fel de semnificativă pentru tineret 
va fi prezentarea, în stagiunea de vară,

a piesei „David Copperfield”, dramati
zare de Max Mauray după romanul cu 
același nume de Charles Dickens. Proble
ma moralei în societatea capitalistă, a ti
neretului și educației lui, vor aduce ti
nerilor spectatori învățăminte noi. Rolul 
tînărului David care are o copilărie tris
tă, plină de suferințe, din pricina orîndui- 
rii sociale nedrepte, va fi interpretat de 
actrița Ina Otilia Ghiulea.

Spectacolul va aduce nu numai un as
pect al vieții societății engleze din a doua 
jumătate a secolului al XlX-lea, dar va 
avea și scopul de a populariza pe unul 
din cei mai mari scriitori ai literaturii 
universale : Charles Dickens.

Un eveniment important al acestei veri 
va fi al V-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru Pace Și Prie
tenie de la Varșovia. Acest eveniment 
este prezent în atenția și preocupările 
conduceri; Teatrului Tineretului, care pre
gătește un spectacol în cinstea Festivalu
lui de la Varșovia. In spectacol se vor 
prezenta trei piese într-un act : „Cinte- 
cu] libertății” de Aurel Baranga, „Oas
petele din ceasul serii” de Horia Lovi- 
nescu și „Primăvara în noiembrie“ de 
Lucia Demetrius. Piesele vor fi puse în 
scenă de trei regizori tineri și vor aduce 
ideea prețioasă pentru toți oamenii cins
tiți : Pacea.

Aceste trei spectacole — „Libelula”, 
„David Copperfield“ și spectacolul format 
din cele trei piese într-un act — vor fi 
prezentate de Teatrul Tineretului pe 
scena teatrului de vară din Parcu; de 
cultură și odihnă „I. V. Stalin" și în gră
dina

Parcurile și grădinile Bucureștiului sînt 
locuri de odihnă plăcute și atrăgătoare. 
In București sînt multe parcuri Cișmi- 
giu. Parcul Libertății, Parcul ,,23 August“; 
dar cel mai vizitat și iubit dintre toate 
este desigur Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin“. ....................................
clipe 
riate 
liber

în 
vară 
date 
ai Bucureștiului.

în umbra răcoroasă a pomilor se poate 
citi o carte bună, împrumutată de la una 
din cele 8 biblioteci

Dacă te interesează 
problemele politice 
interne și internațio
nale poți participa la 
conferințele care se 
organizează cu regu
laritate în parc.

Lumea necunoscută 
și tainică a aștrilor a 
preocupat întotdea
una oamenii. De a- 
ceea. veți asculta cu 
interes explicațiile 
cplaboratorilor Insti. 
tutului de științe ex
perimentale care vă 
yor dezvălui tainele 
fenomenelor cerești. 
Cu luneta veți putea 
vedea mai îndea
proape luna și alți aștri din univers.

Amatorii de muzică — urmărind pro
gramul manifestărilor culturale ce au loc 
în parc — au posibilitatea să asculte de 
pe scenele și estradele parcului bucățile 
lor preferate de Beethoven. Enescu. Șos- 
tacovici, Mozart. Participînd la concer
tele de muzică semislmfonică la care își 
dau concursul Conservatprul „Ciprian Po- 
rumbescu“, Școala de artă populară, Școa
la medie de muzică, ai prilejul să-ți 
bogățești cunoștințele în domeniul 
zicii.

în parc, vor fl organizate serate 
tema: ,,Să învățăm cîntecele noastre 
dragi“, care nu pot să nu intereseze pe 
flecare tînăr. Pe estrada de amatori pu
teți admira pe artiștii amatori din.fabrici 
sau instituții, cu prilejul spectacolelor

Aici vizitatorii petrec 
de neuitat găsind numeroase și va- 
•poslbilități de petrecere a timpului 
în mod plăcut și folositor.
aer liber, pe scena Teatrului de 
pot urmări spectacolele de teatru 
cu concursul celor mai buni artiști

ale parcului.

| • In Parcul de cultură șl odihnă „I. V, I
! I Stalin“ cele opt biblioteci au aproape 15.000 vo- J 
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brl-pe care le dau echipele artistice și 
găzile artistice de agitație.

Trecutul Istoric al orașului în care 
trăiești îți stîrnește interes - și curiozi
tate firească. De aceea, expozițiile docu
mentare „Arhitectura din secolul al 
XlX-lea a Bucureștiului“ și „Capitala în 
trecut și astăzi“ vor fi văzute de fiecare 
vizitator al parcului.

Ce mai putem vedea în parc ? Este 
foarte instructiv și interesant să vezî 
toate tipurile de case de la țară de pe 
întreg cuprinsul patriei, aflate la Muzeul 
satului romînesc. Aici veți găsi case, porți, 
unelte și obiecte casnice din Moldova, Ol
tenia, Țara moților. Fiecare lucru cu spe
cificul său local, cu caracteristica ținutu

lui, toate însă oglin
dind măreția și fru
musețea artei noas
tre populare.

Ceea ce trebuie să 
reținem este că par
cul constituie centrul 
de atracție al tinere
tului cu prilejul pre
gătirilor pentru în
tâmpinarea celui de 
al V-lea Festival 
Mondial al Tineretu
lui de la Varșovia. în 
cinstea Festivalului 
au loc întîlniri între 
tinerj și participanții 
la Festivalurile tre
cute ale tineretului 
și se organizează 

Mondial“ 
culturale,

lume. Găsiți aici cărți tehnice, Ideologice, lite- i 
rare, cărți pentru copii. Bineînțeles că biblio- ) 
tecile stnt aprovizionate cu toate noutățile li- J 
terare, tehnice și științifice.

• Zeci de programe artistice vor fl prezentate j 
pe estrada artiștilor amatori de către echipele { 
artistice sindicale de amatori și de echipele de l 
artiști profesioniști. Veți putea viziona de ase- { 
menea 30 de filme.

as Numeroase întîlniri între scriitori șl citi- , 
torl. întîlniri între cititori și redacțiile revistelor I 
Viața Rominească, Tînărul scriitor și Gazeta j 
Literară, vor avea loc în parc.

O Nu se poate să nu doriți a participa la se-j 
rile de satiră șl umor organizate în parc cu J 
sprijinul revistei „Urzica““. j

se i 
săptămînal „Ziua Festivalului 
cînd vor avea loc manifestări 
artistice, conferințe.

în zilele cînd la Varșovia se

îm- 
mur

cu

va desfă
șura măreața întîlnire internațională a 
tineretului lumii, în parcul „I. V. Stalin“ 
veți putea participa la nenumărate ma
nifestări culturale, artistice, sportive, dis
tractive care vă vOr reaminti de minu
natele zile ale Festivalului de la Bucu
rești din august 1953. Tot în parcul ,J- V. 
Stalin“ se va organiza o școală de tenis 
de cîmp pentru tinerii care doresc să în
vețe această disciplină sportivă.

Și după toate acestea, o plimbare fă
cută pe lac cu barca sau cu vaporașul 
nu poate fi decît plăcută. I

„Filimon Sîrbu“.
EUGEN DOVIDES 

secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la Teatrul Tineretului 

București

Vă recomandăm cîteva spectacole din repertoriul teatrelor pentru stagiunea 
de vară care vor fi prezentate pe scenele în aer liber.

• TEATRUL TINERETULUI ; David Copperfield, Libelula.
'• TEATRUL------------------ “ -
• TEATRUL
• TEATRUL 

de vară.
® TEATRUL , ________
'♦ TEATRUL EVREESC DE STAT : Spectacolul muzical ,.Stele rătăcitoare", 

Bolnavul închipuit.
Urmărind programu] săptămînaii al spectacolelor de teatru și cinema, orga

nizațiile U.T.M. poț programa vizionarea lor de către grupuri de tineri, orga- 
nizînd apoi după fiecare vizionare discuții interesante și instructive. ,

DE ESTRADĂ : Visele se împlinesc, Cer cuvîntul. 
NAȚIONAL : Gaițele, Mielul turbat, Doamna nevăzută. 
MUNICIPAL : Pădurea, Cîinele grădinarului, Visul unei nopți

DE_OPERETĂ : Lăsați-mă să cînt.

I 
X

Vizitați muzeele din Capitala patriei noastre
☆ Muzeul Lenin-Stalin de pe 

lingă C.C. al P.M.R. Șos. Kiseleff 
nr. 3. Deschis zilnic între orele 
9,30-13 și 15,30-19. Luni închis.

☆ Muzeul de artă al R.P.R. Ex
poziția de artă chineză (pictură, 
sculptură, grafică, artă decorati
vă). Calea Victoriei nr. 53, Pala
tul Republicii. Deschise zilnic 
la orele 11—18. Dumineca de 
11—20; luni închise.

■ir Muzeul de artă populară
R.P.R. Calea Victoriei nr. 107. 
Deschis zilnic între orele 10—18. 
Duminica de 
marți închis.

* Muzeul 
Fundației nr. 
chis zilnic între orele 19—21; luni 
închis.

* Muzeul național de antichi
tăți. Str. I. C. Frimu nr. 11 ; tel. 
1.87.32. Deschis zilnic între orele 
10—18.
i Muzeul Simu. B-dul General 

Magheru nr. 9 ; tel. 4.31.64. Des-

de 
la

al

la 10—12 ; luni și

romino-rus. Str.
4 ; tel. 4.56.78. Des-

chis zilnic între orele 10—13 și 
16—19; luni închis.

-fr Muzeul „Theodor Aman''. 
Str. C. A. Rosetti nr. 8; tel. 
4.58.12. Deschis zilnic între orele 
10—13 și 16—19 ; luni închis.

☆ Muzeul Zambaccian. Str. Mu
zeul Zambaccian nr. 
1.23.66. Deschis zilnic 
10—13 și 16—19 ; luni închis.

☆ Muzeul de artă feudală al 
Academiei R.P.R. „Dr. Minovici". 
Str. Dr. Minovici nr. 3; tel. 
7.37.27. Deschis zilnic între orele 
10—13 și 16—19 ; luni închis.

21 ; tel. 
între orele

☆ Muzeul de artă populară 
„Dr. Minovici”, str. Dr. Minovici 
nr. 1 ; tel. 7.16.67. Deschis zilnic 
între orele 9—13 și 16—19 ; luni 
închis.

☆ Muzeul memorial „Pictor 
Tattarescu", str. Domnița Anas
tasia nr. 7 ; tel. 4.10.06. Deschis : 
marți, vineri și duminică între 
orele 10—13 și 16—19.

pentru citirea literaturii de către tineret 
„Iubiți cartea“, colectivul bibliotecii noa
stre lucrează la pregătirea unor intere
sante cicluri de seri literare și conferințe 
pe teme literare care să ajute în pregăti
rea lor pe cei care participă la concurs.

Ne străduim să facem ca timpul pe care 
și-l petrece tineretul în Casa de Cultură să 
fie cît mai plăcut. De aceea, după toate 
conferințele, întîlnirile, serile literare, 
sau alte manifestări pe care le organi-’ 
zăm, avem grijă să urmeze programe ar
tistice, concerte sau filme din cele mal 
noi și ma.î bune, și legate în același timp 
de subiectul serii. De pildă, cu ocazia 
serii literare închinată lui Jules Veme, 

ȘTIAȚI CĂ

Una din principalele preocupări ale Ca
sei de Cultură a Sindicatelor din Bucu
rești este activitatea în rândurile tinere
tului. Casa de Cultură a Sindicatelor or
ganizează manifestări variate și intere
sante care crează tineretului .posibilitatea 
de a petrece la Casa de 
cute și în același timp 
exemplu, pentru tinerii 
gări care luptă neobosit 
scă sarcinile ce le revin 
organizat ciclul de. conferințe și demon
strații practice în problema însușirii me
todelor de așchiere rapidă și intensivă a 
metalelor Bîkov-Bortkevici și Kolesov. 
Aceste conferințe au ajutat tinerilor la 
ridicarea nivelului cunoștin
țelor lor profesionale. Orga
nizarea regulată a conferințe
lor si convorbirilor despre 
productivitatea muncii și des
pre reducerea sistematică a 
prețului de cost avînd în ve
dere specificul diferitelor ra
muri-de producție (alimen
tară, industria ușoară etc).‘ 
sau expoziția „Vorbește pos
tul utemist de control", 
organizată în colaborare cu 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
București, ajută mult tine
rilor să-și aducă partea 
lor de contribuție în rezolva
rea acestor sarcini. Interesante 
sint întîlnirile tineretului cu 
muncitorii fruntaș; care au o 
mare vechime în producție. 
De mult succes s-a bucurat 
întîlnirea tinerelor fete din 
industria ușoară cu tovarășa 
Constanța Constantinescu care 
a lucrat timp de 42 ani la Fa
brica de țigarete-București. 
Povestirea caldă șl interesantă 
a vieții ei în fabrică a stîrnit interesul tineretul a vizionat filmul „Insula miște- 
tinerelor participante la întîlnire. __
i-au promis tovarășei Constantinescu că. 
urmîndu-i exemplul, se vor strădui să 
muncească mai mult și mai bine pentru 
a fi cît mai folositoare construirii vieții 
noi, socialiste în patria, noastră

Problema sprijinirii tineretului pentru 
însușirea învățăturii marxist-leni.niste, ș 
cunoștințelor de cultură generală și înar
marea sa cu cunoașterea evenimentelor 
interne și internaționale curente, consti
tuie o preocupare permanentă pentru noi. 
In acest domeniu au fost organizate multe 
și interesante acțiuni. Dintre acestea, jur
nalele vorbite se bucură de un succes 
deosebit. Jurnalul vorbit al Laureaților 
Premiului de Stat pe 1953 din domeniul 
artei și literaturii, la care au luat cuvân
tul scriitorii Aurei Baranga, Demostene 
Botez și alții, sau jurnalul vorbit la care 
a luat cuvîntul Mo.ni Gnelerter, artist 
emerit al R.P.R. și prof. univ, E. fi-lazer, 
precum și alte jurnale organizate pe terhe 
din viața internațională actuală' au fost 
mult apreciate de sutele de tineri parti- 
cipsnți.

Biblioteca noastră cu cele 3 săli de lec
tură și studiu este vizitată zilnic de 
foarte mulți tineri, care rămîn ore întregi 
aici în, atmosfera plăcută și propice stu
diului pe care le-am creat-o.

Serile literare închinate scriitorilor ro- 
tnîni clasici și contemporani și cele con
sacrate cunoașterii clasicilor literaturii 
ruse și sovietice și ai literaturii univer
sale, la organizarea cărora își dau con
tribuția scriitori cunoscufi, profesori uni
versitari. critici literari și artiști de 
frunte, s’nt așteptate.cu multă nerăbdare 
de numeroși tineri care au devenit de 
mult „obișnuiții casei“. Acum, cu ocazia 
concursului organizat de C.C. al U-T.M.

Cultură ore plă- 
instructive. De 

muncitori strun- 
să-și î'.ideplinea- 
în producție, am

# a e ooooooooocoooo-^OOOOOOOOOOOOOOO,

88g -ir ... în Capitală, pe lîngă nenumăratele cluburi,
8 și biblioteci existente aproape pe lingă fiecare in- 
g treprindere și instituție care vă stau la dispoziție,
8 există și următoarele unități culturale ? :
88 ☆ ... 8 biblioteci raionale și 27 biblioteci populare,
8 totalizînd peste 365.000 volume...
8 -tr ... trei case de cultură pentru oamenii muncii 
g aparținînd minorităților naționale (două pentru oa-
8 menii muncii de naționalitate maghiară și una pen-
8 tru oamenii muncii de naționalitate armeană),.. o
8 ☆ ... 8 cămine culturale: „Vasile Roaită"-raionul
11 Mai, „Baruh Berea"-raionul Tudor Vladimirescu, ® 
; „Griviței 261", .,23 August", „Ada Marinescu"-Giu- g 

Iești, „Gheorghe Doja"-comuna Militari, „Dr. 8
8 Babeș" și „7 Noiembrie"-raionul V. I. Lenin.
8 & —la Casa Prieteniei Romîno-Sovietice, puteți ?
8 participa la conferințe, audiții muzicale, vizionări 
| de filme1 prin mijlocirea cărora puteți cunoaște
8 viața fericită și munca rodnică a oamenilor sovie- 
8 tici.—

8

8
8
8

Ele ' rioasă“.
Că tineretului îi place să danseze, ace

sta este un „secret“ cunoscut de toată 
lumea. De aceea organizăm în mod regu
lat seri de odihnă și distracție.

La o asemenea seară, în afară de dans, 
tinerii mai pot participa și la alte acti
vități care îi interesează și care au loc 
simultan în diferite încăperi ale Casei de 
Cultură. Astfel, în timp ce în una din 
săli se organizează concursuri de ghici
tori literare. în alta au loc întîlniri , cu 
fruntași ai vieții noastre artistice ; într-o 
altă sală rulează un film. Pe scenă, în 
pauzele dansului se produc soliștii Casei 
de Cultură și alți artiști amatori sau pro
fesioniști. Cu aiutorul unui colectiv de 
instructori de dans se organizează învă
țarea diferitelor dansuri și uneori și con
cursuri de dans dotate cu premii, 
acest fel participanții 
odihnă sau distractivă se 
distra f'nerește.

Cele despre care v-am 
sînt doar cîteva d'n numeroasele posi
bilități ce le oferă Casa de Cultură a Sin
dicatelor din București, tineretului Capi
talei, pentru a-și petrece instructiv și 
plăcut timpul liber.

*

Folosim acest prilej pentru a sugera 
organizațiilor U.T.M. să urmărească pro
gramul bilunar al. Casei de Cultură a 
Sindicatelor din București și, în colabo
rare cu conducerea acesteia, să organizeze 
participarea tinerilor la numeroasele ac
țiuni și manifestări ce au loc în cadrul 
Casei de Cultură.

In 
la o seară de 
pot într-adevăr

vorbit mai sus

Muzeul de arta populară al R.P.R

pre-

fiecare data

Tancred Bânâțeanu
director al muzeului

Muzeul de artă popu- 
Sy Iară a R.P.R. este, 

f cea mai mare insti
tuție cu acest profil 

din Republica Populară Romînă. Prin cele 
peste 30.000 obiecte șl documente de artă 
populară care-i formează colecțiile și prin 
noua concepție care stă la baza întregii 
sale activități, el se orientează pe linia 
unei instituții menite să fie factor activ 
de progres pe plan științific, cultural-edu- 
cativ.

Redeschis anul trecut complect reorga
nizat, Muzeul de artă populară al R.P.R. 
încearcă să prezinte realizările artei noas
tre populare pe baza unor principii științi
fice. Ex,poziția pornește de la principiul 
istorismului consecvent, în sensul căruia 
creația artistică populară este un feno
men în evoluție continuă, corespunzător 
etapelor de dezvoltare ale societății. Ex- 
punerea materialului de artă populară
se face pe orînduiri sociale, subli-
------------------------Wniindu-se în expu

nere deosebirile pe
care fenomenul de
artă populară le do- 
bindește de la o orîn
duire la alta.

La început, tema 
urmărită este exis
tența de timpuriu, 
încă din comuna pri
mitivă a creațiilor 
artistice pe teritoriul 
R. P. R. și scoaterea 
în evidență a acelor 
creații și procedee 
tehnice care pot fi 
considerate că for
mează substratul ar
tei noastre populare.

Apoi sînt prezenta
te diferitele proble
me ale artei noastre 
populare din feuda
lism, perioadă în 
care aceasta cunoaște 
o mare dezvoltare. Se 
caută ilustrarea vas
tului domeniu al ar
tei noastre populare 
care se extinde la 
toate categoriile de

☆ Muzeul științelor experimen
tale (Observatorul astronomic 
popular, stația de meteorologie și 
laborator de fizică). B-dul Ana 
lpătescu nr. 21 ; tel. 2.93.89. Des
chis zilnic între orele 17—21 ; 
luni închis.

I☆ Muzeul de Istorie naturală 1 
„Grigore Antipa". Șos. Kiseleff 
nr. 1. Deschis : marți și joi între . 
orele 10—13 și 16—19 ; dumineca 
de la 10—19.

■ir Muzeui satului. Șos. Kiseleff 
nr. 20. Muzeu etnografic alcătuit 
din gospodării autentice din di
ferite regiuni ale țării, dotate cu 
tot inventarul lor de unelte și 
obiecte de artă populară. Deschis 
zilnic între, orele 10—18; luni și 
marți închis.

ir Muzeul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale". Pasajul Come
dia, Calea Victoriei. Deschis în 
fiecare zi între orele 10—12 și 
19—20 ; luni dimineața închis. I

obiecte legate de viața omului, se 
zintă variatele genuri de manifestare ar
tistică populară, atît romînești cît și ale 
minorităților naționale, în toată bogăția 
și varietatea lor, în cadrul diferitelor re
giuni etnografice cu dezvoltare proprie 
în feudalism; se încearcă ilustrarea dife
ritelor tehnici de creație artistică popu
lară.

In prezentarea artei populare din capi
talism se urmărește procesul de transfor
mare a creației artistice populare din 
această orînduire, în funcție de pătrun
derea unor tehnici și materii prime noi, 
de legăturile mai strînse între diferitele 
regiuni.

Insfîrșit, teza centrală a expunerii artei 
populare în perioada construirii socialis
mului este valorificarea bogatului tezaur 
al artei noastre populare, care servește 
ca sursă de inspirație în decorarea și con
fecționarea multor piese de larg consum, 
cît și creațiilor artiștilor plastici.

In cele 15 săli ale Muzeului scnt prezen- 
. tate cu grijă și dragoste minunate lucruri, 

adevărate comori ele artei, create de po
porul nostru muncitor de-a lungul veacu
rilor. Obiectele expuse grăiesc vizitatori
lor despre felul în care poporul a știut 
să-și înfrumusețeze, viața, despre pitores
cul portului nostru, a ceramicei și a lem
nului sculptat, despre toate aspectele ar
tei populare romînești și a minorităților 
naționale. ’

Astfel, în prima sală, sânt, expuse obiecte 
care ne dovedesc că, din cele mai vechi 
timpuri, oamenii care au locuit pe teri
toriul patriei noastre au cultivat din plin 
și cu multă măiestrie valoroase manifes- 
țări artistice.

Multe din aspectele creației artistice de 
atunci, multe din tehnici, s-au moștenit 
pîpă în zilele noastre. Astfel, atrage aten
ția figurina din lut ars descoperită la să
păturile de la Cîma și care datează din 
epoca bronzului. Și acum se lucrează în 
unele centre de ceramică din țara noastră, 
de pildă, la Oboga, fluiere, jucării pentru 
copii, care seamănă aidoma cu această fi
gurină. Iar cătrința cu care este îmbră-

cată femeia repre
zentată în figurină 
este aceeași cu că
trința țărănească 
care se mai poartă și 
astăzi. La fel și ce
ramica neagră expu
să se mai confecțio
nează și azi, cu ace
eași tehnică și în for. 
me asemănătoare cu 
cele de atunci, în 
unele centre de cera
mică din regiunile 
Moldovei.

Aceasta însă nu în
seamnă că in țara 
noastră arta populară 
a rămas neschimbată 
de mii de ani. în 
fiecare orînduire, în 
fiecare mare 
rioadă istorică, 
s-a schimbat după 
cum s-a schimbat 
felul de viață al 

poporului. Dar de 
păstrat ceea ce era mai bun din timpurile 
trecute și au apărut forme noi c».re au 
îmbogățit-o mereu. însă, cu toate aceste 
schimbări, se poate ușor deosebi de-a 
lungul veacurilor, ceea ce aparține, ceea 
ce este specific artei populare romînești, 
maghiare sau a altor minorități naționale.

Cele două interioare țărănești expuse 
ilustrează unitatea de stil care există în 
cadrul fiecărei regiuni și strânsa legătură 
dintre creațiile artistice în textile, lemn, 
ceramică etc din fiecare complex de in
terior. Iată de pildă, interiorul unei case 
țărănești din comuna Viștea, raionul Fă
găraș, regiunea Stalin. Interiorul e gătit 
de sărbătoare. Fiecare lucrușor din lemn, 
fier, lut, textile e lucrat în casa de gospo
dina sau gospodarul respectiv sau de meș
terul satului. Sintem în plin feudalism 
epocă, în care produsele fabricii nu pă
trunseseră în sat. Țăranca a țesut și bro
dat minunatele ștergare, „krndeie", 
scoarțele, fețele de perină. Țăranul a cres
tat, în lungile seri de iarnă, lemnul mo
bilierului și a tuturor uneltelor, olarul 
satului a lucrat blidele și oalele, atît de 
frumos ornamentate. Viața era grea, dar 
nici o clipă poporul n.a încetat de a iubi 
ceea ce este frumos și de a căuta prin 
orice mijloc să-și înfrumusețeze hainele, 
casa, gospodăria, manifestîndu-și dragos
tea de viață, de natură.

Salt întregi din muzeu conțin comori 
neîntrecute ale artei noastre populare : 
costume, podoabe, covoare, obiecte din 
lemn, fier, os, ceramică, icoane pe sticlă, 
pe lemn, xilogravuri din toată țara. Cu 
mijloacele pe care le-a avut la îndemînă, 
marele artist care este poporul a Știut să 
creeze o neasemuită bogăție artistică. Se 
pot vedea deosebirile obiectelor de la re
giune la regiune, păstrind însă un tot sti
listic unitar și specific artei populare ro- 
m’nești.

In alte două săli sînt prezentate tehn’- 
cile de confecționare ale creațiilor artis
tice populare în lemn, ceramică, textile. 
Uneltele sînt foarte simple și făcute și e'o 
tot de mina țăranului. Cît de mare e în
demânarea sa, măiestria ! Cu mijloace care 
sînt uneori foarte simple a știut să faci 
lucruri deosebit de frumoase, variate. 
Uneltele n-au rămas mereu aceleași ci 
treptat, treptat le-a îmbunătățit.

Infățișînd dezvoltarea vie. clocotitoare a 
creației artistice populare, cu admci răiUi 
cini în viața poporului. Muzeul de aria 
populară al R.P.R. oferă o imagine a ge
niului creator al poporului în tca ă splen
doarea lui. minunatele posibilități de dez
voltare în condițiile unei vieți libe~e. 
pline de bucurii, creatoare pe toate pla
nurile, în care arta, plămădită în popor, 
se reîntoarce la el în forme superioare.
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