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Sintem la fabrica textilă 
,,Dorobanțul“ din Ploești.

In stingă se află o ușă. 
S-o deschidem, așa... din 
curiozitate. La un război ma
nual, mai mic de cîteva ori 
de cit cele din secția țesăto- 
rie, stă aplecat un tînăr. Să 
intrăm tn vorbă ca el.

— Sint Eugen Simirad, de
senatorul fabricii. Poate 
miră faptul că în loc să de
senez, țes la acest război ma. 
nual. Priviți. Acesta e un nou 
model inspirat din natură. 
Poate cei ce scriu, gindesc 
despre noi că nu sîntem de 
loc romantici, dar nu-i așa.

Și noi visăm. Vrem ca mo
delele pe care le 'executăm 
fie plăcute.

Un arhitect cînd trece 
lingă o clădire executată 
el, pășește mai mîndru. 
scriitor cînd își vede 
sub ochii cititorului, de ase
menea. Și noi ne simțim la 
fel. După modelele noastre 
se execută stofele. Și fie că 
aceste stofe sint apoi croite pe 
talia unei fete, trupul
unui copilaș, sau pentru îm
brăcăm ntea unui om matur, 
ele ne aduc, cînd sînt fru
moase, aceeași mulțumire su
fletească.

In ultimul an al școlii pro
fesionale textile din Timișoara, 
tovarășii mei de clasă spu
neau că învăț bine și cînd au 
socotit că merit această cinste, 
m-au primit în marea familie 
a utemiștilor.

A trecut mult timp de atunci 
După terminarea școlii am 
fost repartizat aici. Eram țe
sător. Mă bucuram că din 
mîinile mele vor ieși valuri, 
valuri de stofă. Se punea pro
blema creșterii procentului de 
calitate. Am îndeplinit această 
cerință. Am ajutat și pe alții 
să facă la fel. Cu un an mai 
tîrziu, eram ajutor de maistru. 
Apoi, în 1953, maistru califi
cat. Un utemist trebuie să nă
zuiască la mai mult. Așa că 
în același an m-am înscris in 
clasa a 8-a a liceului seral oră
șenesc. A mai trecut un an. 
Organizația de partid și di
recțiunea, m-au propus la ser
viciul desenatură.

Crescusem din punct de ve-

vă

Sil

pe 
de 

Un 
opera

— Sintem zece tată. Ne-am 
hotărît să plecăm pe șantierul 
din regiunea Hunedoara, unde 
se construiesc locuințe munci
torești. Sînt utemist și mi-am 
dat cuvîntul că merg împreu
nă cu ceilalți. Ești de acord și 
dumneata, nu ? Acolo voi pu
tea învăța și eu o meserie. Voi 
primi și bani și haine. Să 
nu-mi duci grija tată, iar în 
muncile cîmpului te descurci 
dumneata ! Nu-i așa ?

Și utemistul Gheorghe Po- 
rac și-a pregătit merinde de 
drum. Tatăl său i-a strecurat 
în bocceluță și un pachet de 
tutun. Era un dar mic, dar de 
folos.

In poartă s-a iscat zgomot. 
Se auziră trei fluerături. Cei 
nouă tineri veniseră să-1 ia 
cu ei.

Un grup de fete se opriseră 
dinadins în dreptul fîntînii. 
Nu se sculaseră ele de florile 
mărului cu noaptea în cap. Este 
drept că nici cei zece nu și-au 
putut înfrîna dorința de a 
sorbi apa din cofele proaspăt 
umplute. Au urmat strîngeri de 
mină, cîteva cuvinte de șagă 
și apoi flăcăii au plecat la lu
cru. Fetele și-au desprins nă
framele de pe cap și le flutu
rau în vînt strigînd:

— Să ne scrieți băieți. Poa
te este nevoie și de fete pe 
acolo și atunci, vă ajungem și 
noi din urmă...

Pe cîmp, grîul își legăna 
spicele grele. Se mai zărea 
doar turla bisericii și cîteva 
case din comuna Adînca.

...La comitetul raional U.T.M. 
Tîrgoviște îi mai așteptau încă 
19 tineri din alte comune și 
sate. In aceeași zi delegatul 
raionului, utemistul Constantin 
Iscru, a plecat cu ei mai de
parte la comitetul regional. 
La Ploești aceștia s-au întîlnit 
cu tinerii de la Pucioasa, Po
goanele și alte raioane ale re
giunii. Curînd numărul lor a 
ajuns la 140. Cum era și firesc 
discuțiile au început:

— Dar tovarășul acela cine 
este ? întrebă Porac Gheorghe.

dere profesional o serie de 
tineri — și chiar pe Danu Gri- 
gore, un tovarăș mai vlrstnic 
— pentru munca de maistru.

In noua secție, adică aici 
unde sînt azi — mi-a venit 
greu la început. Dar cine s-a 
născut, oare, învățat? Pentru 
a ajunge desenator șl creator 
de modele noi la o fabrică 
textilă, trebuie să cunoști 
toate fazele de lucru. Doar tu 
ești acela care dai dispoziție 
din ce material trebuie execu
tat firul, cum trebuie așezate 
ițele, nuanțele...

cunoști

Treceau greu zilele, săptă- 
minile, lunile. La acest război 
eu (eseam, calculam... Insă nu 
modelele mele, 
din jur erau 
spuneau că fac 
supărau aceste 
tate. E drept, 
acum tot procesul de fabrica
ție, de la preparație pînă la 
produsele finite.

Din cînd In cînd, mai dă
deam sugestii. Unele erau 
hune, altele 
însă nu mă 
senator. Nu 
model nou, 
fac.

In luna Iulie a anului tre
cut, 7—8 nopți le-am prefă
cut tn zile. Picam de somn, 
dar nu mă dam bătut. Și pînă 
la urmă am reușit. A fost 
cea mai frumoasă zi pentru

Tovarășii mei 
mulțumiți și 
progrese. Mă 

laude nemeri- 
cunoșteam de

Unele
ba. Cu sugestii 
puteam numi 
creasem nici 
dar trebuia

de- 
un 
s-o

mine, ziua cînd am prezentat 
contextura (calculul general 
pe metru pătrat) și o bucată 
de stofă de camgarn execu
tată de mine după desenul 
creat.

Mostra mea de camgarn a 
fost supusă apoi pentru avi
zare cu norma internă ce cu
prindea toate datele. S-a pri
mit aprobarea și au fost țesute 
cîteva valuri cu o lungime to
tală de 400 metri de stofă de 
culoare bleumarin. Marja a 
plecat pe piață. Pentru pri
ma mea încercare izbutită, am 
fost felicitat.

Cu cîteva luni mai tîrziu 
mă aflam în Gara de Nord a 
orașului Ploești. Un tren a 
oprit, iar un cetățean a aler
gat spre o fintînă arteziană. 
Am rămas uluit. Nu știam 
dacă mi se pare sau visez. 
Avea costum lucrat din stofa 
cu modelul meu. M-am apro
piat și i-am pipăit haina. Nu 
mă înșelasem.

— Unde ați găsit stofa 
asta? l-am întrebat.

— La Iași. Dar dumneata 
nu mai găsești. Eu de-abia am 
apucat-o.

.....Abia am apucat-o“. Asta 
înseamnă că e bună, că a plă
cut și altora. Am vrut să-l 
mai întreb ceva, dar dispă
ruse în trenul care se pusese 
in mișcare.

...De atunci am mai creat 
modele. Patru noi desene și 
modele sînt realizate în cin
stea Congresului U.T.M.

Priviți colecția! Acesta e 
pentru stofă de rochie în ca
rouri cu combinații de culori: 
verde, roșu și bej. Acesta e un 
pepit în diferite culori pentru 
copii, iar celălalt e pentru 
combinații de bleumarin cu 
gri, negru și alb. Modele de 
vară și toamnă, după cum ve
deți.

Acum mă străduiesc să rea
lizez încă ceva. Dar din mo
ment ce nu e înfăptuit nu vă 
pot da amănunte. E un se
cret...

Am lăsat să aflăm secretul 
nu peste multă vreme din ma
gazinele de textile.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru 
regiunea Ploești

::

BUN

Tovarășul dr. Petru Groza, pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
revăzut în consult, prezintă o sta
re generală bună : temperatura, 
pulsul, tensiunea arterială, respi
rația și viteza de sedimentare a 
hematiilor, normale.

Boala evoluează în mod nor
mal.

S-a indicat continuarea repao- 
sului în pat și a tratamentului 
medicamentos corespunzător.

Conf. VOINEA MARINES
CU, ministrul Sănătății, acad. 
N. GH. LUPU, prof. C. ILI
ESCU, cont T. SP1RCHEZ, 

conf. F. KOPPICH, dr. E. 
FRONESCU, dr. E. CABA.

Deva, 14 iunie 1956

A început 
recoltatul rapiței
Colectiviștii, întovărășiți! și 

țăranii muncitori cu gospodărie 
individuală din raionul Turnu 
Măgurele au ieșit zilele acestea 
pe ogoare la sjceratul rapiței. 
Fruntași în această muncă sînt 
colectiviștii din Slobozia-Mîn- 
dra și Islaz și întovărășiții din 
comuna Lița. Ei au terminat re
coltatul și acum treieră de zor.

Printre cei mai harnici colec
tiviști din Slobozia-Mîndra se 
numără Marin Bunoaică, Pascu 
Tudor, ion Dachin și utemiștii 
Ion Drăgan și Tudora Dobrescu.

Și țăranii muncitori cu gospo
dărie individuală au obținut re
zultate bune. în comuna Traian, 
țăranii muncitori Iancu Stroie, 
Petre Stoica și Gheorghe Pribea- 
gu și-au recoltat și treierat ra- 
pița.

Joi dimineață, delegația gu
vernamentală a R.P.D. Coreene, 
in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
președinte aț Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea și președinte al Cabinetului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a depus 
coroane de flori la monumentul 
eroi.or sovietici din Piața Vic
toriei și la placa comemorativă 
de pe locul unde se va ridica 
monumentul ostașilor romîni că
zuți în lupta pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist

Au luat parte membrii delega
ției guvernamentale a R.P.D. 
Coreene: Pak Den Ai, vicepre
ședinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea ; Nam Ir, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene ; Li Zon Ok, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării ; Ko Zun Theak, vice
președintele C.C. al Partidului 
.Democrat; Kim Ben Zo, vicepreșe
dintele C.C. al Partidului „Cian 
U Den“; general colonel Țoi Hen, 
locțiitor al ministrului Apărării 
Naționale; Den Em, ambasado
rul R.P.D. Coreene, la București; 
Țo Gin Son, rectorul Institutului 
Politehnic „Kim Ceac“; Han Ghi 
Cian, șef de secție la Uzina me
talurgică „Kint Ceac“, erou al 
muncii socialiste; Den Sen Bok, 
președintele colectivului de con
ducere al cooperativei, agricole 
„Angiu“, erou al muncii.

La solemnități au asistat tova
rășii : Gh. Apostol, general de 
armată E. Bodnăraș, P. Borilă, 
Chivu Stoica, Gh. Gheorghiu-Dej, 
general colonel L. Sălăjan, Th. 
Rudenco, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, FI. Dănăla- 
che, prim secretar al Comitetului 
orâ.l.iesc București al P.M.R., A. 
Vlădoiu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, Anton Tatu Jianu, am
basadorul R.P.R. în R.P.D. Co
reeană, generali, ofițeri superiori 
ai Forțelor Armate ale R.P.R.

Tovarășul Kim Ir Sen însoțit de ceilalți membri ai delegației R.P.D. Coreene au depus o coroa
nă de flori la placa comemorativă unde va fi ridicat monumentul ostașilor romîni căzuți în lupta 
pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist.

Pe panglica coroanei sînt scrise cuvintele: 
berarea Romîniei de sub jugul f ' 2.1 .

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice, precum 
membrii ambasadei R.P.D. 
reene la București.

Compania de onoare, cu mu
zică și drapele, a dat onorul.

La monumentul eroilor sovie
tici, după ce au fofet intonate im
nurile de stat ale Uniunii Sovie
tice, R.P.R. și R.P.D. Coreene, 
tovarășul Kim Ir Sen și ceilalți 
membri ai delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene depun

Și 
Co-

Insoțindu-i

Corespondent 
ENE FLORIAN

„Glorie eternă os tașilor romîni căzuți pentru eli- 
fascist — delegația guvernamentală a R.P.D. Coreene“.

Foto: EUGEN CS1KOȘ
fascist, după Intonarea imnurilor 
de stat ale R.P.R. și R.P.D. Co
reene, tovarășul Kim Ir Sen, în
soțit de ceilalți membri ai dele
gației, depun o coroană de flori 
pe a cărei panglică sînt scrise 
cuvintele: Glorie eternă ostași
lor romîni căzuți pentru elibera
rea Romîniei de sub jugul fascist 
— delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene“.

Asistența păstrează un minut 
de reculegere în amintirea eroi
lor romîni.

o coroană de flori roșii pe trep
tele monumentului. Panglica co
roanei poartă inscripția : „Cu 
prilejul vizitei delegației guver
namentale coreene în Romînia 
aducem un omagiu fierbinte eroi
lor sovietici căzuți pentru elibe
rarea Romîniei“.

Cei prezenți păstrează un mo
ment de reculegere în memoria 
glorioșilor ostași sovietici.

La placa comemorativă 
se va ridica monumentul 
lor romîni căzuți în lupta , 
eliberarea patriei de sub jugul

unde 
osia și- 
pentru

pe oaspeți

— Un 
utemistul 
raionul Buzău.

— Cum ? Nu înțeleg 1
— Este tovarășul Stan Ște

fan din comuna Simileasca. El 
a mai fost și la Salva-Vișeu. 
Atunci era tînăr ca noi. Acum, 
vrea să meargă iar pe șantier. 
El mi-a vorbit despre viața de 
șantier și ne-a lămurit să mer. 
gem. Sintem mai mulți din 
sat. Iată-1 pe cel de colo. Este 
Vasile Baboi. Bun de șotii dar 
și harnic la lucru. Cel cu care 
vorbește este Bratu Nicolae. 
Dar sintem mulți, ce să-i mai 
prezint. O să-i cunoști mai tîr- 
ziu pe șantier.

Cei din raionul Cîmpina vor
besc cu cei din raionul Pogoa. 
nele.

— O fi, n-o ff, eu dacă am 
plecat sînt bună plecată. Mă 
fac de rușine dacă mă întorc 
în sat. Toți snun că fetele n-au 
ce să facă pe șan
tier — și tînăra 
Maria Pascu din 
comyna Telega 
continuă pe ace
lași ton :

— S-o găsi ceva șl pentru 
mine. Nu mi-e greu nici la 
tîrnăcop, nici la lopată.

— Nu fi neliniștită. Noi a- 
vem cîțiva brigadieri și pe șan. 
fierul Brazi. Spun că și acolo 
sînt fete. Le-a dat la bucătărie 
— spuse Dumitru Coman din 
raionul Pogoanele.

— Să le fie rușine. Bucătă
rie știu să fac și acasă. Eu 
vreau să fiu o brigadieră ade
vărată, nu o bucătăreasă 1

Timpul se scurge pe nesim
țite. Oare cînd a coborît amur
gul ?

Orele 20 și 25. Drapelele îm
podobesc vagoanele trenului 
in care s-au urcat brigadierii. 
Lumea s-a adunat în jur să 
afle unde merg acești tineri, 
atît de gălăgioși și voioși.

Cele 5 minute rămase pînă 
Ia pornirea trenului s-au sfir- 
șit. Locomotiva a scos un șue- 
rat strident și un pufăit greoi.

veteran — răspunse 
Bogdan Dumitru din Fotoreporterul nostru s-a grăbit să 

prindă un aspect al plecării.
— La revedere tovarăși 1 Drum bun 1

ION COSTAS
Foto : DUMITRU F. DUMITRU

Muncitorii șl tehnicienii sec
ției Gottlob a gospodăriei de stat 
Grabăț din regiunea Timișoara 
se străduiesc să traducă în fapte 
obiectivele celui de al Il-lea plan 
cincinal. Astfel, în scopul obți
nerii a două recolte de pe aceeași 
suprafață, îndată ce s-a terminat 
recoltatul rapiței de toamnă, pe 
miriște au intrat tractoarele și 
au arat întreaga suprafață, ziua 
și noaptea. In arătura proaspătă 
a fost însămînțat porumb fura-

Un șir lung de automobile stră
bate străzile orașului. Bucurește^ 
nii salută cu căldură pe oaspeții 
coreeni și pe conducătorii parti
dului și guvernului nostru. Pe 
toate străzile tabloul este asemă
nător : Oamenii se opresc și pri
vesc mașinile deschise pînă ce a- 
cestca se pierd în zare.

Uzinele „23 August“. In curtea 
uzinei un grup numeros de mun
citori, funcționari și ingineri aș
teaptă sosirea membrilor delega
ției guvernamentale a R.P.D Co
reene. La solemnități au asistat 
tovarășii: Gh. Apostol, general 
de armată E. Bodnăraș, P. Bo- 
rilă, Chivu Stoica, Gh. Gheorghiu- 
Dej, general colonel L. Sălăjan, 
Th. Rudenco, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, FI. Dănă- 
lache, prim secretar al comitetu
lui orășenesc București al P.M.R., 
A. Vlădoiu, președintele comite
tului executiv al sfatului popular 
al Capitalei, Anton Tatu Jianu, 
ambasadorul R.P.R. în R.P.D. 
Coreeană, generali, ofițeri supe
riori ai forțelor armate ale R.P.R. 
Directorul general al uzinelor, 
tov. C. Putinică, rostește un cu- 
vînt de salut. Tovarășul Kim Ir 
Sen mulțumește în cîteva cuvinte 
calde.

Simplu, ca la întîlnirea unor 
prieteni, oaspeții pornesc să vi
ziteze uzina. Sînt locuri pe care 
noi le cunoaștem. Le-am văzut 
de zeci de ori și de fiecare dată 
am descoperit lucruri noi și in
teresante. De astă <jată avem un

alt sentiment. Trăim unul din a- 
cele momente cînd într-un mod 
cu totul neașteptat îți revin în me
morie întîmplărj petrecute cu ani 
în urmă. Ne amintea o zi de iulie 
1950. Pe atunci paginile ziarelor 
erau pline cu comunicate militare. 
In fiecare dimineață așteptam te
legrama datată PHENIAN care 
începea cu cuvintele : înaltul co
mandament al armatei populare 
coreene comunică...

Intr-una din acele zile la tur
nătoria uzinelor s-au adunat 
muncitorii. Era un miting puțin 
obișnuit. Nu aveau să discute 
despre probleme de producție ci 
despre evenimente care deși se 
petreceau la mii de kilometri de
părtare priveau în mod direct via
ța lor. La o tribună improvizată 
un muncitor se adresă tovarășilor 
săi și le vorbi despre Coreea, 
despre un popor frate care își 
apăra dreptul la o viață liberă.

Au trecut atîția ani de atunci 
și astăzi însoțind pe conducătorii 
coreeni în vizita lor prin uzină ne 
amintim de 1950. Multe s-au în- 
tîmplat de atunci. Dar cu fiecare 
an prietenia țărilor noastre a 
crescut și s-a întărit. Cîți dintre 
participanții la mitingul de atunci 
nu sînt muncitorii pe care-i vedem 
lucrînd la mașini ?

Vizităm diferitele secții. Trecem 
prin ateliere în care domnește 
zgomotul asurzitor produs de 
uriașele mașini. In secția „forje 
grea" oaspeții ascultă cu interes

lămuririle date de specialiștii uzi
nei. In secția vagoane tovarășul 
Kim Ir Sen examinează cu aten
ție un vagon de marfă. Se aplea
că spre a vedea mai bine osiile, 
roțile. Nu departe se află un va
gon cisternă. Privindu-1 tovarășul 
Kim Ir Sen exclamă :

— Foarte bun 1
Mai mulți tovarăși coreeni se 

opresc lingă niște lăzi. Erau lăzi 
încărcate cu diferite piese ce ur
mau a fi expediate în Liban. In 
curtea uzinei, în drum spre sec
ția motoare, trece o locomotivă 
de mină. Oaspeților coreeni li se 
explică că această locomotivă ur
mează a fi exportată în Coreea. 
De altfel, cîteva minute mai apoi 
aveam să vedem cuptoarele de ci
ment ce sînt lucrate tot pentru 
această țară.

La intrarea în turnătoria de oțel 
tovarășul Kim Ir Sen se oprește 
pentru cîteva momente. In fața 
lui se află un tînăr coreean, slă
buț, cu ochelari. Aflăm că-I chea
mă Pak Mok El și că este stu
dent în anul III la I.S.E.P. El a 
povestit tovarășului Kim Ir Sen că 
face practică în uzină, iar acesta 
l-a îndemnat să învețe temeinic.

Tovarășa Pak Den Ai remarcă 
un grup de tinere ce munceau în 
turnătorie. Se apropie de ele. Fe
tele erau membrele brigăzii de 
miezuitoare „8 Martie“. Brigada 
este compusă din 10 muncitoare, 
iar responsabila este Veronica 
Costache.

La plecarea din turnătorie to-Corespondent 
THOMAS SCHMIDT

varășul Kim Ir Sen îi spune di
rectorului uzinelor:

— Este foarte mare șl foarte 
frumoasă această secție. In spe
cial mi-a plăcut oțelaria.

Timpul trece repede. A sosit 
momentul despărțirii. In curtea 
uzinei apare un grup numeros de 
muncitori cu buchete de flori.

Utemista Stela Barbu din sec
ția mecanică ușoară se îndreaptă 
către conducătorul statului co
reean, oferindu-i un buchet cu 
flori.

Oaspeții coreeni împreună cu 
conducători ai partidului șî guver
nului nostru pornesc pe Bulevar« 
dul Muncii spre uzinele „Repu
blica". Pe bulevard ei sînt salu
tați de cetățeni.

în curtea uzinelor „Republica" 
se repetă o scenă la care am asis
tat cu puțină vreme înainte în 
uzina vecină: numeroși muncitori 
oferă flori conducătorilor coreeni, 
iar directorul îi salută.

Vizita în uzină este interesan
tă. Oaspeții privesc laminoarele 
primind explicații din partea spe
cialiștilor. Pretutindeni muncito
rii primesc cu căldură pe membrii 
delegației guvernamentale a 

R.P.D. Coreene.
...Șirul de mașini pornește din 

nou. Trecem prin cartierul mun
citoresc Vatra Luminoasă. De ia 
ferestrele caselor, din curți și de 
pe stradă oamenii salută pe oas
peții coreeni și pe conducătorii 
statului nostru. Pentru cîteva mi
nute, automobilele opresc la sta
dionul „23 August“. Apoi o por
nesc către reședința oaspeților.

Este ora prînzului. Ziariștii în
chid carnetele cu însemnări, iar 
fotoreporterii gustă primele clipe 
de odihnă din dimineața aceasta.

★
Ieri după amiază o parte a de

legației guvernamentale a R.P.D. 
Coreene a vizitat Combinatul 
Poligrafic Casa Scînteii. La in
trare oaspeții au fost întîmpinați 
de tov. N. Dumitrescu, directorul 
combinatului și de numeroși mun
citori, ziariști și funcționari.

In timpul acestei vizite oaspeții 
au dovedit mult interes față de 
mașinile moderne cu care este în
zestrat combinatul cerînd mereu 
lămuriri suplimentare în legătură 
cu modul lor de funcționare.

M. RAMURA

In pag. 4-a;
Recepție în cinstea 

delegației guvernamentale 
a R.P.D. Coreene 1

Ce realizează tinerii 
siderurgiști

în sectoarele încredințate tine
retului de la Combinatul siderur
gic din Hunedoara cum sint fur
nalele nr. 1 și 2 turbosuflanta 
furnalului nr. 5, sectorul 1 trans
porturi, ca și două dintre schim. 
burile care lucrează la uzina coc- 
sochimică se desfășoară cu avînt 
sporit întrecerea în întîmpinarea 
celui de al II-lea Congres al 
U.T.M.

1089 tone de fontă peste plan, 
creșterea productivității muncii 
cu 26 la sută pe cap de muncitor 
și reducerea procentului de fontă 
declasată la mai puțin de jumă
tate față de cel admis — sînt 
realizările pe care tinerii furna- 
liști de la furnalele nr. 1 și 2 
le-au obținut pină la 13 iunie.

La laminoare, tinerii au dat 
peste plan mai mult de 5.200 tone 
de laminate, iar tinerii care lu
crează la fabrica de aglomerare 
a minereului au dat în plus 1.780 
tone de minereu aglomerat.



LA UZINELE

mainte de începerea execuției unui reper schița este 
verificată cu atenție. *

? V

După muncă și răsplatăchem-’re la îirtrerer* la dna- 
tea Congresului ui II-lea al 
U.T.M. Pentru aceasta ne-am 
adresat tovarășului Constan
tin Neagoe, secretarul comite
tului U.T.M. al uzinei. El ne-a 
dat și o scrisoare pe care o 
publicăm :

„Au trecut cîteva săptămîni 
de cînd brigada a IV-a U.T.M. 
a lansat chemarea la întrecere. 
Pînă zilele* trecute brigada a 
IV-a a tovarășului Gheorghe 
Căliman și-a îndeplinit anga
jamentele dînd zilnic cîte 
două norme. De curind tinerii 
din această brigadă au început 
să lucreze în contul lunii sep
tembrie a anului 1960. Noi ne 
mândrim cu tineri ca: Ion 
Preda, Vasile Stan, Ion Lu- 
poiu, Andrei Erdely și Va- 
leniu Bădilă care sînt fruntași 
ai uzinei noastre.

Cuvinte de laudă se pot spu
ne și despre brigada 
tovarășului Vasile 
De 11 luni această 
deține drapelul de 
fruntașă.

Ne-a bucurat mult 
sul secției de tineret din ca
drul sectorului „A“. Tinerii de 
aci au strîns prin muncă vo
luntară aproape 12.000 kg. fier 
vechi. Zilele acestea tov. Ion 
Podaru a închinat celui de al 
II-lea Congres al U.T.M. Ino
vația sa: la mașina de frezat 
dantură, pentru frezarea ale- 
zoarelor, el a înlocuit printr-o 
singură operație, trei manipu
lări. Timpii de lucru au fost 
astfel reduși cu peste 60%“.

— Vă promitem — ne-a asi
gurat tov. Neagoe — că vă 
vom ține la curent cu viitoa
rele noastre realizări.

a V-a a 
Cașarog. 
brigadă 
brigadă

și succe-

Elevii clasei a VII-a A lucrea- Au fost și elevi care, neprețu- 
ză de zor. Subiectul despre ind destul munca tovarășului 
„Chipul omului nou oglindit în li- profesor ți „suferind“ de comodi- 
teratura noastră după 23 Au- late, au căutat să treacă ca „gîs- 
gust“, ca de altfel și analiza gra- ca prin apă“ pe lingă materia de 

“ interesează pe

Nu e tacă ora 9 dar to clasă 
e liniște. Se discută puțin și pe 
un ton scăzut. Clasa a VII-a A 
așteaptă începerea examenului de 
limbă și literatură română...

Se împart subiectele. Elevii sînt 
stăpîniți de o emoție puternică.

Pentru un moment memoria a 
încetat parcă să-și facă „dato
ria“; pentru a fi înțeleasă enun
țarea subiectelor de pe tablă e 
citită o dată, de două ori și une
ori chiar pentru a treia oară...

Toate acestea însă nu durează 
mu.lt și unu] cîte unul elevii se 
aștern pe treabă.

întreaga clasă e aplecată asu
pra foilor de hîrtie și scrie. Nil 
Vezi nici un gură cască. Toți cei 
care n-<au învățat au rămas în 
afara examenelor de sfârșit de 
an. Cu siguranță că Doru 
Dingă regretă acum chiulul 
pe care 1-a tras un an de 
zile, neatenția și glumele proas
te ce le făcea în timpul ore
lor de romînă. Ce folos că e bă
iat inteligent, că are posibilități 
să învețe repede, dacă nu în
țelege să-și folosească cum tre
buie aptitudinile I In loc să fie ou 
ochii și urechile la explicațiile 
profesorului, el socotea mai ni
merit să-și dreagă praștia sau să 
facă cine știe ce alte năzbâtii. La 
sfîrșitiil anului, cu toată „isteți
mea“ sa, Dingă n-a putut recu
pera ta cîteva zile ce a pierdut în 
patru pătrare.

Nu mai puțin necăjiți »tot 
acum și Hrițcu, Stoianov, Bariu 
și alți câțiva colegi ai lui Dingă 
care după un an de zile de delă
sare i-au trezit ne admiși la exa
mene.

maticală îi 
elevi.

Vasille Georgescu este la termi
narea textului de gramatică. Ca 
totdeauna, el își dovedește și de 
această dată priceperea în ale 
gramaticii, făcând o corectă ana
liză a frazei.

Dan Dulama însă i-a luat-o 
înainte. El a și trecut la subiec
tul de literatură, făcând o carac
terizare scurtă dar plină de con
ținut a personajelor despre care 
și-a propus să scrie. „Mitrea Co
cor — scrie e‘l — devine dintr-un 
om revoltat, un revoluționar dîrz 
și hotărît, care știe pentru ce 
luptă“...

Din lucrările elevilor reiese că 
ei au sezisat trăsăturile omului 
nou, crescut și educat de partid. 
Rîndurile scrise de D. Șerban ne 
poartă mai întâi cu gândul la Sil- 
vester, eroul lui A. Toma din 
„Silvester Andrei salvează abata
jul“, iar apoi, făcînd o legătură 
stnînsă între opera lui A. Toma 
și a lui Dan Deșii«, ne arată con
cluziile la care a ajuns elevul 
citind operele acestora. Simple 
sânt frazele lui Șerban, dar ele 
ne arată că elevul gîndește clar 
și judecă tot ceea ee scrie.

Nu mai pu
țin interesantă • 
lucrarea lui Lu. 
cian Sandu care 
a expus într-o 
formă aleasă și 
cu o bogată do. 
cumentare tră
săturile eroilor 
din lucrările li
terare de după 
23 August 1944. 
Lucrarea bună a 
lud Sandu Lu
cian nu consti
tuie numai o bu
curie a elevului, 
ci și o mândrie 
a profesorului 
Aurel Luca, căci 
în bună parte 
interesul pentru 
literatură dove
dit de elev este 
un rod al mun
cii pedagogului, 
al priceperii cu 

care el a știut să 
dezvolte în elev 
pasiunea pentru 
slovele scris».

curs.
Ion Ștefănescu, spre exemplu, 

a făcut o astfel de lucrare scrisă 
încît din primele fraze s-a văzut 
cît de colo că, deși elev în clasa 
a VII-a, nu e încă în măsură să-și 
formuleze corect ideile, iar anali
za gramaticală a făcut-o cu to
tul „după ureche“.

Nici lucrarea lui Eugen Corn- 
blum nu a fost la înălțimea po
sibilităților elevului. Cu puțin mai 
multă muncă, Eugen ar fi putut 
ajunge printre fruntașii clasei. 
Iată însă că el are prostul obicei 
ca, odată ce ia o notă bună, să 
lase la o parte cărțile și caietele 
obiectului respectiv. Și acum e 
firesc: urmările nu sînt dintre 

anului 
în materie, 
trece neob- 
examenului

firesc: urmările 
cele mai bune, sfârșitul 
găsindu-1 cu goluri 
lucru ce nu a putut 
servat în cadrul 
scris.

Examenul de limba 
ra romînă ce a avut 
sa a VII-a A de la Școala medie 
de băieți nr. 11 din București a 
constituit o dovadă 
justeței proverbului 
nesc: „după muncă

și literatu- 
loc la cla-

grăitoare a 
nostru bătrî- 
și răsplată“. 
MANCIUR

SINAIA. - (d. h brigada 
noastră volantă: M. Zoni», 
R. Costin, F. Popa).

Brigada noastră volantă a 
trecut pe la uzinele „I. C. 
Frhnu' din Sinaia. Dorința 
noastră era să-i cunoaștem pe 
tinerii din brigada a IV-a 
care cu câteva săptămîni în 
urmă lansaseră către toate bri
găzile utemiste din regiune «

Jn laboratorul eelnei

Drumul dintre vorbă și faptă
Angajamentele mecanizatorilor 

de la S.M.T. Chirnogeni, regiu
nea Constanța, care au hotărât 
să muncească în așa fel încît 
nici un tractorist să nu fie sub 
plan, au făcut pe tovarășii de la 
Comitetul raional U.T.M. Slobo
zia să se gândească cu seriozi
tate la munca tineretului din 
S.M.T.-urile acestui raion. Biroul 
comitetului raional U.T.M. a 
chemat secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. și responsabilii cu 
producția și calificarea din ca
drul S.M.T.-urilor să discute îm
preună ce au de făcut, pentru as 
ajuta pe fiecare tractorist să-și 
realizeze planul.

Zis și făcut. Intr-o ședință care 
a durat cîteva ore, s-au discutat 
și răsdiscutat angajamentele ce
lor de la Chirnogeni.

Secretarii și responsabilii cu 
producția și calificarea din co
mitetele U.T.M. ale* S.M.T.-urilor 
s-au îndreptat spre locurile lor 
de muncă hotărîți să întreacă în 
fapte pe mecanizatorii de la Chir
nogeni.

Pentru ca munca în S.M.T.- 
uri să fie îndrumată și contro
lată mai bine, membrii biroului 
comitetului raional U.T.M. și-au 
luat sarcina de a îndruma munca 
organizațiilor de bază din cîte un 
S.M.T. Pînă aici toate bune. Dar 
la tovarășii de la comitetul ra
ional U.T.M. drumul dintre vorbă 
și faptă este cîte odată nesfârșit 
de lung. Vă veți convinge ae 
asta după ce veți citi următoa
rea întâmplare.

Utemistul Nicolae Miuțescu, 
inginer agronom șef, membru al 
Comitetului raional U.T.M. Slo
bozia și responsabil cu producția 
și calificarea în comitetul orga
nizației de bază U.T.M. de la 
S.M.T. Slobozia, a participat și el 
la ședința de la comitetul Taio- 
nal în care s-a hotărît să se a- 
plice inițiativa celor de la Chir
nogeni. După ședință, s-a dus la 
S.M.T., a stat de vorbă cu 5 din
tre șefii celor mai bune brigăzi, 
le-a arătat în ce constă inițiativa, 
apoi le-a recomandat să citească 
articolul din ziar în care se vor
bea despre angajamentele meca
nizatorilor de la Chirnogeni. Și 
iată că Nicolae Miuțescu și-a dus 
sarcina la bun sfîrșit. Putea să 
informeze cu inima împăcată co-‘ 
mitetul raional U.T.M. că la 
S.M.T. Slobozia tractoriștii mun
cesc sub lozinca : „Nici un trac
torist sub plan“.

Și acum să vedem' care sînt 
„roadele“ unei inițiative aplicate 
în mod formal. In campania de pri
măvară, la S.M.T. Slobozia și-au 
realizat planurile de producție 26 
de tractoriști iar 41 și-au realizat 
20—70 la sută din plan. Cifrele 
ilustrează grăitor situația exis
tentă la S.M.T. Slobozia.

Unde sînt rădăcinile lipsurilor? 
In campania de primăvară, la a- 
cest S.M.T. au fost scoase din 
producție 20 de tractoare cu care 
nu s-a putut lucra din cauza 
unor defecțiuni serioase. Aceasta 
se datorește bineînțeles reparații
lor de proastă calitate și slabei 
întrețineri a tractoarelor de către 
mecanizatori. Dar oare o altă ex
plicație nu există la starea de lu
cruri amintită mai sus ? Nu știu 
părerea tovarășilor de la S.M.T. 
Slobozia, dar este sigur că dacă 
capacitatea de lucru a celor 57 
de tractoare, care au fost în stare 
de funcționare în campania de , 
primăvară, era folosită din plin, 
planul S.M.T.-ului putea fi rea
lizat ta timp și depășit, iar trac
toriștii și-ar fi realizat și ei pla
nul, aplicând metoda de lucru în , 
două schimburi.

Un exemplu grăitor îl oferă în 
acest sens tinerii din brigada a

15-a care au realizat de Cîte 2-3 
ori planul în această campanie.

Tovarășul Nicolae Miuțescu se 
mulțumește să spună că brigăzile 
a XV-a, a I-a, a Vl-a și a VII-a 
și-au realizat și depășit planul 
pentru că au aplicat inițiativa ce
lor de la Chirnogeni. Aceasta este 
adevărat, dar în cazul de față, 
la S.M.T.-Slobozia nu a-a ținut 
seama că utemiștii de la Chirno
geni au »pus răspicat: „Nici un 
tractorist sub plan“.

Acum să vedem cum au fost 
ajutați tinerii de la S.M.T. Slo
bozia de tovarășul Alecu Bala- 
ban, primul secretar al Comitetu
lui raional U.T.M. Slobozia, care 
răspunde direct de organizația 
U.T.M. din acest S.M.T. Hotărâ
rea biroului e clară. Mecanizato
rii trebuie îndrumați, sprijiniți și 
controlați necontenit. Dar hotă-rî- 
rea a rămas pe hîrtie. Tovarășul 
Balaban nu i-a ajutat cu nimic 
concret pe mecanizatori. Cînd a 
auzit că sînt zeci de tineri și 
încă utemiști, care sînt amenin
țați să nu-și îndeplinească pla
nul, s-a mulțumit să asculte în
cruntat vestea, dar nici după a- 
ceea n.a petrecut o zi măcar în 
mijlocul mecanizatorilor dintr-o 
brigadă să vadă care sînt Cau
zele pentru care munca merge 
prost și să-î ajute așa oum avea 
datoria.

Iată de ce propunem tovarășu
lui prim secretar al raionului 
U.T.M. Slobozia să scurteze dru
mul acesta dintre vorbă și faptă 
și să meargă mai des în mijlocul 
mecanizatorilor, să-j ajute con
cret.

In perioada aceasta, la S.M.T. 
se desfășoară munca de pregătire 
în vederea campaniei de vară. 
Trebuie să spunem că la S.M.T. 
Slobozia pregătirile se fac cu o 
încetineală de nepermis.

De aceea acum, pînă nu e încă 
prea tîrziu, și conducerea S.M.T.- 
ului Slobozia trebuie să porneas
că cu toată hotărârea la treabă, 
ținînd seama că munca oameni
lor se măsoară după fapte și nu 
după vorbe.

ANA CARANFIL 
corespondentul „Scînteii ti

neretului“ pentru regiunea | 
București

O •xoursle plăcută

Nu d« mult, comitetul U.T.M. 
»1 uzinei „1 Mat“ din Ploeștl a 
organizat o excursie la Sinaia. 
Cu acest prilej, tinerii muncitori 
excursioniști au vizitat șl Caste
lul Peleș. Multe lucruri, care î-au 
uimit, au aflat tinerii în această 
vizită. Au văzut camera de pri
mire a oaspeților de peste ho
tare, camera de arme, de con
certe, de muzică, și încă multe 
alte camere în care erau expuse 
lucruri de mare valoare.

După ce au vizitat Castelul, ti
nerii de la „1 Mai“ au urcat spre 
păduri. Au făcut sport, au dan
sat, au legat noi prietenii cu alți 
tineri de la o uzină precum și cu 
elevele unei școli medii din Bucu
rești, care erau, de asemenea, în 
excursie prin acele meleaguri.

Corespondent 
NICOLAE VOICU

Realizări ale pionierilor

Pionierii Școlii elementare de 
7 ani din comuna Cuza Vodă, 
raionul Filimon Sîrbu, au predat 
prin cooperativă la I.C.M. 700 
kg. fier vechi, și mai au strînse 
alte 500 kg.

In această acțiune s.au eviden
țiat instructoarea de pionieri Je- 
nica Eni și pionierii: Sanda Dră- 
gan, Panait lordache, Șerban 
Iancu, Șerban Oprea, Elena Scar- 
lat, Ion Nicolae, Constanța Tu- 
dorik și Sanda Dragostin.

Și livada școlii cu 108 pomi 
fructiferi e îngrijită de grupele 
de pionieri. Ei au sădit legume 
printre pomii din grădină. La să
direa legumelor s-au evidențiat 
pionierii din detașamentul II 
(clasa a IV-a),

Corespondent 
MIRCEA RUSU

Tinerii muncitori întîmpinft
Congresul al ll-lea
ai U. T. M.

Cred că nicăieri mal mult M 
într-o secție de cazangerie ima
ginea coloșilor de oțel sau fontă 
prelucrată nu-ți apare așa de im
presionantă. O macara poartă în 
brațe, asemenea unei mame, noul 
născut—cutia de foc a cazanului, 
iar ceva mai la o parte cazanul 
propriu-zis al locomotivei se su
pune atacului nituitorilor. Și în
tr-o asemenea secție este un zgo
mot că-ți e tare greu să comu
nici cu tovarășii. Vorbirea prin 
semne, mîna pîlnie în dreptul 
gurii și țipătul fără nici un fel 
de menajament, la ureche, sînt 
singurele căi de a comunica cu 
careva de aci.

Am fost de curind oaspetele ti
nerilor cazangii de la complexul 
ceferist grivițean din Capitală. 
In secție, zarva unei zile obișnui
te de muncă. Mi-a fost dat, cu a- 
ceastă ocazie, să aștept mai bine 
de o oră pentru ca să pot vorbi 
cu unul dintre tinerii care se 
străduiesc să întâmpine Congresul 
Uniunii Tineretului Muncitor cu 
noi succese în producție.

Nicolae Culea, responsabilul 
uneia dintre brigăzile de tineri 
cazangii ce lucrează în această 
secție, care îmi fusese indicat de 
tovarășii de la comitetul U.T.M., 
se pregătea pentru pauza de la 
orele 12 și 30 de minute. Și-a 
așezat ciocanul de nituit cu grijă 
la o parte, și după ce și-a frecat 
mîinile în semn de mulțumire 
pentru treaba pe care o făcuseră 
tinerii din brigadă în cele cîteva 
ore de muncă, îmi adresă cuvinte 
ce aduceau mai mult a scuză.

Știam despre cei din brigada 
lui că în cinstea zilei de 1 Mai 
au dat peste plan un cazan cu 
reparație capitală, că la prima lo-

In secția coloșilor
DE FIER

eomotlvă din țară cu cazanul su
dat au lucrat alături de vîrstnici 
și Marin Bîlbae, Nicolae Zamfir 
și alți tineri. Acum în preajma 
Congresului U.T.M. cei 24 de ti
neri din brigada iui Culea au vă
zut că realizările lor pot fi și mai 
însemnate. Așa că acestui însem
nat eveniment tinerii cazangii îi 
vor închina noi realizări. L-am 
rugat așadar pe Culea să-mi 
răspundă la întrebarea : Cum vă 
pregătiți să întîmpinați Congre
sul al II-lea al Uniunii Tinere
tului Muncitor ?

Deși întrebarea fusese clar 
pusă, Culea se uită țintă în ochii 
mei. Mai tîrziu m-am dumirit că 
uitătura lui semăna mai degrabă 
cu un reproș. Deși nu rnă sim
țeam cu nimic vinovat, totuși, din 
respect pentru el, pentru brigada 
pe care o conduce, acceptai situa
ția. Răspunsul nu mi l-a dat di. 
rect ci pot apune chiar pe ocolite 
(nici azi nu pot să-mi dau sea
ma dacă intenționa sau nu să-mi 
stârnească neliniște). Mi-a vorbit 
mai întîi de unele probleme pri
vind aprovizionarea locului de 
muncă al brigăzii cu toate cele 
necesare, despre antretoazeie pe 
care cei din brigada alăturată le 
montează și despre cei care su- 
pun la presiune cazanele nituite 
de ei. Apoi, cu vocea-i domoală, 
ca și cînd mi-ar fi povestit un 
fapt divers, m-a anunțat așa... în 
treacăt, că brigada lui s-a anga
jat că va da peste plan patru 
cazane de locomotivă.

— Privește acolo 1 mi se adre
să. Este ultimul 
care le avem de 
asta. O zi, două 
ăsta în primire.

La cîțiva pași

din cele 10 pe 
lucrat pe luna 
și-l dăm și pe

depărtare Nico-

lae Zamfir și Eugen Vlad băteau 
ultimele nituri ale celui de al 
10-dea cazan. Ceilalți membri ai 
brigăzii ta frunte cu Ioniță Nico
lae începuseră, ceva mai la o 
parte, reparatul primului cazan 
de locomotivă din angajamentul 
luat. Unul dintre ei, mai precis 
Constantin Zamfir, intrase în 
„cutia de foc“ a cazanului și dă
duse drumul ciocanului pneuma
tic. Același lucru l-au făcut și 
ceilalți cazangii. Zgomotul între
rupt pentru o scurtă perioadă de 
timp puse stăpânire din nou peste 
sector. Cu greu am putut să con
tinui discuția începută. Se vedeau 
eforturile pe care Nicolae Culea 
le făcea pentru a-mi mai povesti 
cîte ceva despre oamenii din bri
gada pe care o conduce. Rețin 
doar atît: că fiecare tînăr din 
brigadă și-a sporit cu mult câști
gurile lunare, că tinerii muncesc 
ca să-și respecte angajamentul 
luat și că Mihai Ion și Gheor
ghe Milian nesocotesc uneori sfa
turile și îndrumările pe care le 
primesc de la maistru, făcînd 
astfel unele greutăți brigăzii.

...Lăsasem în urmă clădirea 
complexului C.F.R. Grivița Roșie. 
In dreptul depoului de locomotive 
„Chivu Stoica“, locomotivele pu
făind alene, gătite ca miresele în 
ziu.a nunții, așteptau ora plecării 
în cine știe ce direcție. Către bă
trâna Moldovă, către minunata 
Vale a Prahovei sau poate chiar 
către Însoritele plaiuri ale Bără
ganului sau Banatului. Am admi
rat cîteva minute acest peisaj. 
gîndindu-mă că poate și cazanele 
lucrate cîndva de membrii brigă
zii lui Culea sînt montate pe 
unele din aceste locomotive.

I. NEACȘU

Ce-au semănat, au cules
Desen de ADRIAN ANDRONIC

Noua colecție I
■ „Pentru activitatea pioniereasca«

Activitatea în rîndurile pionie
rilor și școlarilor are numeroase 
și variate aspecte. Pentru a spri
jini munca acelora care au sar
cina să organizeze și să îndrume 
această activitate, Editura Tinere
tului a inițiat de curind o nouă 
colecție, intitulată: „Pentru ac
tivitatea pionierească“. In cadrul 
acestei colecții, adresată instruc
torilor superiori și de detașamen
te și activelor de pionieri, vor 
apărea numeroase broșuri într-un 
format mic și cu un preț accesi
bil, care vor cuprinde materiale 
referitoare la toate laturile acti
vității pionierești.

Astfel, pe lingă lucrările ce vor 
conține îndrumări teoretice și 
practice privind conținutul mun
cii în rîndurile pionierilor și șco
larilor, vor fi publicate și cărți 
adresate în mod special organi
zațiilor pionierești de la sate, pre
cum și activității din tabere.

Sub o formă vie, atractivă vor 
fi descrise — în alte broșuri — 
diversele forme de organizare a 
muncii politico - educative, a 
cercurilor pe materii sau a adu
nărilor cu temă.

Nici activitatea culturală nu va 
fi omisă, planul colecției cuprinde 
broșuri pentru echipele artistice 
pionierești (piese de teatru, indi
cații de regie, dansuri, cîntece 
etc.).

Din cadrul acestei colecții au 
și apărut primele lucrări, intitu
late : „Instructorul — conducător, 
educator, prieten“. „Să învățăm cu 
perseverență și sîrguință“, și „E- 
ducația în spiritul muncii“, iar 
dintre cele aflate sub tipar sem
nalăm „Noii pionieri“ — lucrare 
originală semnată de Virgil Ra- 
dulian.

Așa își închipuiau diferite popoare 
din vechime că „se sprijină" Pămîntul.

De mii și mii de ani se în
treabă oamenii, cînd și cum s-a 
născut Universul. Slujitorii felu
ritelor religii s-au întrecut să 
le dea răspunsuri zămislite de 
închipuirea lor. Cele mai multe 
vorbesc despre făurirea lumii de 
către forța supranaturală a unor 
zei atotputernici și susțin că de 
atunci încoace această forță se 
menține neschimbată.

Astfel, legenda biblică poves
tește că cerul și Pămîntul, Soarele 
și Luna, apele și uscatul — 
Universul întreg — așa cum le 
cunoaștem astăzi, au fost 
„create“ din nimic, prin voința 
lui dumnezeu, cu vreo șapte mii 
de ani în urmă. Nu e greu de 
dovedit aici cît de absurdă este 
această afirmație, de nimic întă
rită. S-au găsit oseminte de a- 
nimale, care au trăit acum multe 
milioane de ani la suprafața Pă- 
mîntuluî, iar vîrsta unora dintre 
rocile cercetate de învățați trece 
de două miliarde de ani.

Știința materialistă arată 
nu zeii au fost aceia care au 
creat lumea, ci imaginația oame
nilor, care erau lipsiți de cunoș
tințele necesare pentru înțelege
rea naturii, a creat pe zei atri- 

buindu-le acestora pu
teri nemăsurate.

Pe ce cale s-o luăm 
ca să găsim răspun
sul adevărat ?

Să privim în jurul 
nostru și vom vedea 
că totul e într-o ne
întreruptă prefacere. 
Plantele și animalele 
se nasc, cresc și mor. 
Norii se transformă în 
ploaie, ploaia umflă 
apa rîurilor și fluvii
lor care se scurge în 
mare, iar de acolo, 
prin evaporare, se în
toarce în nori. Pie
trele. despre care pro
verbul spune că „ră- 
mîn“ cînd „apa trece“, 
își au și ele existența 
lor, plină de transfor
mări de necrezut.

Același lucru se în- 
tîmplă și cu corpurile 
cerești. Numai să

că

„viața“ lor e mult mai lungă 
și o existență omenească nici nu 
se poate compara cu ea. Pămân
tul are de pildă o vîrstă de 6-7 
miliarde de ani, după unele so
coteli recente ale oamenilor de 
știință. Toate corpurile cerești 
își au istoria lor; ele au avut un 
început și vor avea, cîndva. un 
sfîrșit.

Acest lucru e firesc. Așa cum 
știința a dovedit pe deplin, în na
tură nimic nu e încremenit. Ma
teria se află într-o neîntreruptă 
mișcare și prefacere. Ea există 
etern; nu poate să apară sau să 
dispară, nu poate fi nici creată 
nici distrusă, ci se schimbă ne
contenit, trecând de la o înfăți
șare la alta și luând forme me
reu noi.

Ca și materia care îl alcătu
iește. Universul e nesfîrșit în 
timp, veșnic. El nu are nici „în
ceput“ nici „sfîrșit“ (spre deo
sebire de fiecare astru luat în 
parte). E de aceea greșit să vor
bim despre originea sau vîrsta 
Universului (care a existat din 
totdeauna), dar e pe deplin jus
tificat să ne întrebăm cum s-au 
născut diferitele corpuri cerești, 

au
ac-

mele de „asociații stelare“. Ei a 
dovedit că ele s-au format de cu
rând din materia împrăștiată, 
fiind în vîrstă de cel mult clteva 
milioane de ani (cea ce e puțin 
pentru un corp ceresc; să ne gân
dim de pildă că existența Soare
lui nostru atinge miliarde de 
ani).

Această descoperire epocală a

*

I. M. Ștefan

stele.) Tot mal multe date știin
țifice duc astfel la concluzia că 
din materia interstelară se nasc 
nebuloase și apoi corpuri cerești 
mai dense — aștri. Din stelele 
care se destramă apar pe de altă 
parte nebuloase și materie inter-

care sânt stadiile prin care 
trecut până la a ajunge în 
tuala lor înfățișare.

Cum apar stelele?
Soarele nostru e o uriașă sferă 

gazoasă — fierbinte și luminoasă 
(sau — cum îi spun învățații — 
incandescentă). Astronomii nu
mesc astfel de corpuri cerești 
stele, iar faptul că vedem Soarele 
cu atît mai mare decît suratele 
lui cerești, se datorește împre
jurării că e mult mai apropiat 
de Pămînt deoît altele.

Despre originea stelelor nu s-a 
știut prea mult pînă acum vreo 
cîteva decenii. Unii învățați 
presupuneau că toate stelele din 
sistemul nostru stelar (adică din 
Galaxia noastră, care cuprinde 
peste 120 miliarde sori) s-au 
născut dintr-odată acum vreo 
cîteva miliarde de ani. Cercetări 
efectuate însă nu de mult au do
vedit că această părere este pro
fund greșită.

In lumea științifică e astăzi 
cunoscută teoria astronomului so
vietic V. A. Ambarțumian. Aces
ta a observat în anumite regiuni 
ale Galaxiei grupuri de stele 
fierbinți cărora le-a dat nu-

Așa arată galaxiile: imense nebuloase spirale, rotunde sau ovale.
dat o grea lovitură concepțiilor 
neștiințifice, care susțineau că 
lumea a fost făurită pentru tot
deauna de un „creator“ și că 
de atunci e neschimbătoare. 
Faptul că stelele se nasc și în 
zilele noastre, „sub ochii noștri“, 
a pus în grea încurcătură pe cei 
care pălăvrăgeau despre „înce
putul“ Universului și a adus o 
strălucită confirmare concepției 
științifice despre evoluția mate
riei.

In 1952 acad. V. G. Fesenkov 
a obținut la observatorul din 
Alma Ata o serie de foto
grafii ale unor nebuloase (imenși 
nori de gaze și praf cosmic care 
se întîlnesc în spațiul cosmic) 
cu aspect filamentos (aspect de 
fire). El a arătat că în ele cir
culă curenți puternici de substan
ță din care se formează stele 
tinere.

Pe altă parte, B. A. Voronțov- 
Veliaminov a demonstrat că în 
Galaxie radiația continuă de sub
stanțe de la suprafața anumitor 
stele duce la formarea materiei 
interstelare (materie extrem de 
rară care umple spațiul dintre

stelară. Această „circulație“ a 
materiei « un proces neîntrerupt.

De obicei, stelele își schimbă 
foarte încet înfățișarea, evoluează 
atît de lent, încît multe milenii 
la rînd nu se produce nici o mo
dificare vizibilă.

Există însă și excepții. Printre 
acestea se numără, de pildă, „ste
lele variabile“, care sînt uneori 
mai strălucitoare, alte ori mai pa
lide. Pentru multe dintre acestea, 
s-a stabilit că explicația fenome
nului e că astrul ba se mărește, 
ba se strînge, de parcă ar „pulsa“. 
O altă categorie de stele cu evo
luție rapidă sînt așa zisele „No
ve“ (stele noi), astre tot atît de 
luminoase încît se văd uneori și 
ziua (așa s-a întâmplat de pildă 
cu „nova“ anului 1054, care e pe 
larg descrisă într-o cronică chi
nezească a acelor vremuri). Este 
vorba de stele care, din motive 
încă neprecizate, explodează și 
încep să crească foarte repede, 
transformîndu-se în numai cîteva 
zile, în stele giganți. Din „nova“ 
anului 1054, de la a cărei explo
zie au trecut vreo nouă secole, a 
rămas astăzi o Imensă nebuloasă

gazoasă de multe mii de ori mai 
rară decît aerul — al cărei dia
metru continuă să crească cu 
viteza fantastică de 1.300 km. pe 
secundă.

Așa cum s-a stabilit cu preci. 
zie Soarele nostru nu aparține 
tipului „novelor“ și de aceea 
nu e amenințat de vreo explozie. 
Galaxia, sistemul stelar care cu
prinde și Soarele, are de ase
menea o istorie. Galaxiile au vîr- 
ste care merg pînă la 1.000 mi
liarde de ani. Ele stat uriași ai 
timpului, oa de altfel și ai spa
țiului (o rază de lumină, care 
are o viteză de 300.000 km. pe 
secundă, are nevoie de zeci de 
mii de ani ca să le străbată de la 
un capăt la celălalt).

Numeroase fenomene observate 
de astronomi, dovedesc că stelele 
și sistemele de stele, sânt într-o 
continuă evoluție, ajutîndu-ne să 
stabilim legile care acționează 
în Univers.

®ît de pătrunzătoare e mintea 
omului 1 Trăind o scurtă clipă din 
curgerea eternă a timpului, el iz
butește să deslege tainele trecutu
lui și viitorului celui mai înde
părtat, tainele evoluției cosmice.

Despre nașterea 
sistemului nostru 

planetar
Pământul e una dintre planete

le sistemului nostru solar. Ca și

celelalte planete, ca și cometele, 
asteroizii (planetele mici) și ro
iurile meteorice, globul terestru 
dă ocol astrului central, Soarele. 
E firesc ca noi, pământenii, să ne 
interesăm cum a luat naștere 
marea familie rotitoare din care 
facem parte.

Primele teorii științifice privi
toare la originea sistemului solar 
au fost elaborate în sec. XVIII 
de Kant și Laplace. Aceștia pre
supuneau că Soarele și planetele 
s-au format dintr-o mare nebu
loasă gazoasă. O serie de date 
ale acestor teorii s-au dovedit as
tăzi inexacte. Dar marele lor me
rit constă în aceea că ei conside
rau formarea sistemului solar ca 
un proces natural al dezvoltării 
materiei, înlăturînd intervenția 
oricăror forțe supranaturale din 
explicația dată.

Două veacuri mai tîrziu, în 
anii care au urmat celui de al 
doilea război mondial, acad. O.I. 
Schmidt a elaborat o altș teorie 
despre nașterea sistemului plane
tar. După acest învățat, Soarele 
nostru a trecut cu miliarde de 
ani în urmă printr-o nebuloasă 
de gaze și praf, a cărei substanță 
a captat-o (a atras-o și a reți
nut-o) în cea mai mare parte. Din 
particulele acestui nor „răpit“ de 
Soare s-au format, prin conden
sarea particulelor ce-1 alcătuiau, 
planetele.

Pe baza acestei teorii, acad. 
Schmidt a reușit să explice multe 
din trăsăturile sistemului nostru 
planetar, pe care nici o altă teorie 
anterioară nu izbutise să le lă
murească.

Știința modernă a stabilit unele 
lucruri interesante și despre naș
terea altor membri ai familiei

Soarelui. Astfel, s-a putut dovedi 
că unele roiuri de meteoriți sînt 
urmașele cometelor care s-au des
trămat. Asteroizii reprezintă, 
după părerea celor mai mulți as
tronomi, rezultatul sfărîmării 
unei planete care se rotea cînd
va între orbitele lui Marte și Ju- 
piter.

E adevărat că mai sânt proble
me ale originii corpurilor cerești 
asupra cărora învățații nu s-au 
pus încă de acord. Dar an de an 
știința desleagă tot mai multe 
dintre^ tainele naturii, cucerind 
treaptă cu treaptă adevărul, iar 
în ultimele decenii progresele as
tronomiei au devenit cu adevărat 
uimitoare. Aceasta a fost cu pu
tință din momentul cînd gîndirea 
științifică s-a eliberat cu totul 
din lanțurile prejudecăților reli
gioase.

Se povestește că după ce a 
citit lucrarea care conține teo
ria lui Laplace, Napoleon l-a che
mat pe acesta șj i-a spus că e 
profund nemulțumit fiindcă nu 
pomenește nimic de „creatorul 
lumii“.

— Nu am avut nevoie de a- 
ceastă ipoteză Sire 1 i-a răspuns, 
mândru, Laplace.

Intr-adevăr, știința nu are ne
voie de nici o putere divină pen
tru a înțelege și explica natura.

Astăzi, cînd farul călăuzitor al 
marxism-leninismului luminează 
tot mai puternic drumul savanți- 
lor și cercetătorilor, geniul uman 
transformă din ce în ce mai mul
te dintre lucrurile necunoscute în 
lucruri cunoscute și explica»?. 
După cum Universul nu are ho
tare nici în spațiu și nici în timp, 
așa nu are granițe nici puterea 
omenească de a cunoaște.

Teoria savantului sovietic O. I. Schmidt a dat o explicație limpede formării sistemelor 
planetare
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...praful și gazele 
se învfrtesc în Ju
rul stelei...

...treptat cea mai 
mare part» a pra
fului, se strînge...

...în cursul tavîr. 
firii, firele de 
și pietricelele 
ciocnesc Intre 
se unesc, iau 
fere corpuri 
reștf...

praf 
se 

ele, 
naș- 

ce-

...se formează 
corpuri cerești mari 
cît o planetă în
treagă...

...planetele astfel 
născute alcătuiesc 
un nou sistem pla
netar...



Dezbaterea proiectului Statutului modificat 
al Uniunii Tineretului Muncitor

Simpozion... cu cîntec

Vizitele delegației parlamentare 
a R. P. Bulgaria

Se snune că ziua bună de di
mineață se cunoaște. Nu zic, e 
fi adevărat. Numai nu ne la Bo
toșani. Aici, zicala Iși pierde va
labilitatea. Cum. vă veți întreba, 
se poate una ca asta? Se poate, 
va fi răspunsul. Uite, nici eu 
n-aș fi crezut, de nu l-aș fi în- 
tilnit mai deunăzi pe Sandu Vic
tor. Persoana dumisale este înăl
tuță, puțin rotundă și, hai să zi
cem, energică. Energică la figu
rat, bineînțeles, nu la propriu. 
Veți vedea îndată de ce. în Bo
toșani. Sandu Victor este prim 
secretar al comitetului orășe
nesc U.T.M. Dar energia sa 
poate că ar fi rămas ascunsă, 
necunoscută, de nu s-ar fi 
gindit utemiștii de la Flamura 
Roșie să organizeze un simpo
zion literar. Vestea, nu se știe 
cum, a ajuns iute și la urechile 
lui. Atunci. Sandu a dus un de
get la tîmplă, a stat un timp așa, 
apoi gîndul său a îmbrăcat haina 
vorbelor.

— Dacă e simpozion, de ce să 
nu fie și bal pe jumătate? Și s-a 
bucurat foarte că numai el poate 
avea asemenea idei, asemenea 
inițiative. De fapt, fie vorba între 
noi, nu prea avea de ce să se 
bucure. în Botoșani s-au mai or
ganizat reuniuni urmate de dans. 
Una dintre ele a fost aceea de 
la Centrul școlar agricol nr. 2. 
Marcela Prisacă, membră a birou
lui orășenesc U.T.M., s-a dus 
atunci acolo. A văzut ce au plă
nuit să facă tinerii și l-a spri

Putem rezolva mai operativ 
confirmările

extrem de
De obicei,

Tn proiectul Statutului mo
dificat al U.T.M. se precizează 
că primirea unui tînăr in or
ganizație se dezbate și se ho
tărăște în adunarea generală 
a organizației de bază U.T.M. 
Se arată de asemenea că ho- 
tărîrea organizației de bază in
tră în vigoare după confirma
rea ei de către comitetul raio
nal sau orășenesc al U.T.M.

După părerea mea, in orga
nizațiile U.T.M. cu peste 500 
de membri confirmarea noilor 
membri o pot face comitetele 
U.T.M. respective. In ceea ce 
privește eliberarea carnetelor, 
aceasta se va putea face tot de 
către comitetul orășenesc sau 
raional U.T.M., pe baza stu
dierii procesului verbal al a- 
dunării generale și al ședinței 
de comitet în care s-a făcut 

< confirmarea. Iată ce mă de
termină să fac această pro
punere :

In întreprinderile mari avem 
unul sau doi organizatori ai 
comitetului orășenesc, în noile 
comitete U.T.M. au fost aleși 
anul acesta un număr însem
nat de tovarăși care au ma
turitatea și răspunderea poli
tică necesară confirmării pri
mirii unui tînăr în organiza
ție. lată, de pildă, la F. C. 
„Gh. Ghe or ghiu-Dej“, Uzinele 
„23 August“, Complexul „Gri- 
vița Roșie“ și în alte între
prinderi din Capitală avem 
cite doi organizatori ai 
comitetului orășenesc, care, 
împreună cu membrii comite
telor U.T.M. respective, pot să 
confirme primirea unor tineri 
în organizație. Același lucru 

Sosirea unei delegații agricole sovietice
Joi după amiază a sosit în Ca-tat în 

pitală la invitația Ministerului 
Agriculturii al R.P.R. și a Con
siliului General A.R.L.U.S., o de. 
legație agricolă sovietică condusă 
de F. S. Koval, ministrul Agri
culturii al R.S.S Moldovenești. 
Din delegație fac parte: I. F. 
Bernadski, directorul S.M.T.-ului 
din Harkov, G. I. Tkaciuk, pre
ședintele" colhozului „Hrușciov“ 
din regiunea Hmelnițki, A. K 
Urazovski, directorul S.M.T.-ului 
Comrat din R.S.S. Moldovenească, 
D. I. Mișcenko, președintele col
hozului „Lenin“ din R.S.S. Mol
dovenească ,A. G. Ievcenko, pre
ședintele colhozului „Stalin“ din 
regiunea Cercask, Erou al Muncii 
Socialiste, K- G. Sparivak, șef de 
echipă la colhozul „Lenin“ din 
R.S.S. Moldovenească, Erou al 
Muncii Socialiste și E. A. Kiri- 
cenko, șefă a fermei pentru creș
terea animalelor din colhozul 
„Bolșevik“ regiunea Cercask, .-Y.. Y. _------------------ - .
Erou al Muncii Socialiste, depu- al Ambasadei Uniunii Sovietice.

Controlul calității pieselor executate nu este o problemă sim
plă. De aceea controlorul de calitate Dumitru Ilie de la U.M. 
„Progresul" din Brăila poate fi văzut deseori discutînd cu 
muncitorii asupra calității pieselor executate de ei.

Fotografia noastră a surprins tocmai un asemenea moment. 
Discuția cu strungarul fruntaș Nicolae Adăscăliței va fi desigur 
plină de roade. Foto: AGERPRES

★ ★ ★

jinit. Reuniunea s-a terminat cu 
bine. La urmă, Marcela se sim
țea tare bucuroasă. Nu se știe ce 
a spus atunci Sandu. Acum însă, 
energia lui a (îșnit. Și-a pus în 
gînd să fie „inima“ acestei ac
țiuni. Și-a dat șapca pe ceafă, și-a 
zvirlif haina pe umeri și hai la 
Flamura Roșie. Ajuns aici, în 
primul rină a stabilit că biletul 
trebuie să coste 4 lei. Apoi, că la 
bilete trebuie să stea el. Pe la 
bufet, din cînd în cînd, tot el. 
Cînd au aflat de treaba asta, unii 
membri ai biroului au spus că nu 
e bine să se bage in asemenea 
chestiuni.

— Să-i ajuți pe tineri, așa cum 
a făcut Marcela, da, i-a spus 
Ștefan Petrovici. Dar la bilete, 
la bufet...

A sărit Sandu ca ars. Cum 
îndrăznea Petrovici, un simplu 
șef al sectorului de evidență, 
să-și critice superiorul, să aibă 
o altă părere ?

— Discutăm noi mîine, l-a a- 
vertizat Sandu pe cei care se 
aflau de față și a plecat fără să 
ia în seamă părerea cuiva.

Se însera.
Acordurile muzicii l-a atras pe 

tineri în sală. La un moment 
dat Sandu a oprit muzica șl a 
voit să anunțe că se va dansa 
mai ttrziu, după simpozion.

— Nu pentru asta am plătit, 
se auziră voci.

A doua zi s-a aflat că tn loc 
de simpozion cu dans, a ieșit

de membri
tl pot spune șl despre comite- < 
tele U.T.M. de la uzinele „21 $ 
Decembrie“. „Vasile Roaită“, ? 
„Bumbăcăria Jilavă" sau ate- < 
lierele ,,Constantin David“ tn S 
care avem cite un organizator ? 
al comitetului orășenesc. <

Tot în sprijinul acestei pro- $ 
puneri aș vrea să mai aduc > 
un argument. în întreprinde- < 
rile mari, drumul de la pre- \ 
zentarea cererii tînărului care / 
dorește să devină utemist și < 
pînă la confirmarea hotărîrii < 
adunării generale de către £ 
biroul comitetului raional ori 
orășenesc este 
lung și anevoios, 
cererea tînărului este discu
tată în adunarea generală a 
organizației de secție, sector, 
ori schimb, care are drept de 
organizație de bază. Apoi 
hotărîrea adunării generale 
este confirmată de comitetul 
U.T.M. pe uzină și numai 
după aceea ajunge la comite
tul raional ori orășenesc. îm
puternicind comitetul să con
firme primirea noilor membri, 
drumul acesta s-ar scurta.

în încheiere aș vrea să pre
cizez că, fiind adoptată a- 
ceastă propunere, poate fi re
dus mult numărul ședințelor 
de birou raional, care au în 
prezent sarcina de a confirma 
membrii primiți in U.T.M., 
timp în care membrii birou
lui s-ar putea deplasa pe te
ren, ajutînd concret organiza
țiile de bază U.T.M., la înde
plinirea sarcinilor.

VASILE NEAGOE 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M.-București

' ‘ î Sovietul Suprem al
U.R.S.S.

La sosirea în Gara de Nord, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
tov. Marin Stancu, ministrul A- 
griculturii, Bucur Șchiopu, minis
trul Gospodăriilor Agricole de 
Stat, Octav Livezeanu. vicepreșe
dinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Virgil Gligor și Sa- 
moilă Heimer, locțiitori ai minis
trului Agriculturii, Stoian Pe- 
trescu și Grigore Chișleanu, loc
țiitori ai ministrului Gospodării
lor Agricole de Stat, Eugen Ro- 
dan secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., prof. Grigore 
Obrejan, director științific al
I.C.A.R.-ului,  prof. univ. N. Gio- 
san. Ion Moraru, secretar adjunct 
al Consiliului General A.R.L.U.S. 
și alții.

De asemenea se aflau de fața 
I. I. Horoșilov, consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu. 
rești și B. K. Iakovlev, secretar 

simpozion cu... cîntec. Membrii 
biroului orășenesc ar fi voit să 
discute a doua zi, așa cum li se 
promisese. Sandu Victor nu a 
mai dat însă pe la comitet vreo 
3 zile. în timpul acesta, la Su
ceava s-a aflat isprava din Bo
toșani. Ba s-a mai auzit că nu 
se știe ce-i cu banii încasați și 
se făceau diferite presupuneri. 
A venit și primul secretar de la 
comitetul regional U.T.M., să 
vadă care-i adevărul. Dar cum a 
venit, așa s-a întors, pentru că 
Sandu era plecat din Botoșani. 
A fost chemat Sandu la re
giune. Tot nimic nu s-a re
zolvat. A patra sau a cincia 
zi după seara cu istoria, 
cînd s-a întors din Suceava, 
Sandu era tare amărît. Se gîn- 
dea oare că a făcut rău neținînd 
cont de părerea membrilor bi
roului? Că a greșit? Nu! Altceva 
îl frămînta pe el: cine a înștiin
țat comitetul regional ? Asta era 
marea întrebare căreia nu-i putea 
găsi el răspuns. A stat și s-a 
gindit: cine m-a criticat oare sîm- 
bătă după amiază ? Petrovicil 
Dar tn unele ședințe de birou, 
de pildă, atunci cînd unui tînăr 
i-am laminat carnetul U.T.M. șl 
abea peste cîteva zile l-am che
mat pentru confirmare? Tot Pe
trovici ! De bună seamă că el a 
anunțat și regiunea. A ridicat re
ceptorul și a cerut un număr. 
Peste cîteva clipe, șeful sectoru
lui de evidență se afla în fața lui.

— Ce ai mă de gînd ? De ce 
nu-ți cauți de treaba ta ? De ce, 
mă, auzi? Spune!

Petrovici și-a așezat ochelarii 
mai bine pe nas și continuă să-l 
privească fără a scoate o vorbă. 
Sandu fierbea.

— De ce critici mă, de ce se-

Răspuns 
la întrebările cititorilor

ÎNTREBARE : De ce se preve
de în proiectul Statutului modi
ficat al U.T.M. că pînă la con
firmarea hotărîrii de excludere 
de către comitetul raional (oră
șenesc) al U.T.M., utemistul pă
strează carnetul de membru și 
are dreptul să. participe la adu
nările organizației de bază 
U.T.M. ?

RĂSPUNS: In proiectul Sta
tutului modificat al U.T.M. se 
prevede că „excluderea unui 
membru din U.T.M. se hotărăște 
de către adunarea generală a or
ganizației de bază U.T.M. din 
care acesta face parte și se con
firmă de către comitetul raional 
sau orășenesc al U.T.M.“

Aceasta înseamnă că hotărîrea 
de excludere a unui membru din 
U.T.M. nu este definitivă, nu in
tră în vigoare pînă în momentul 
confirmării ei ae către comitetul 
raional sau orășenesc al U.T.M. 
Este deci firesc ca, prnă la con
firmarea hotărîrii de excludere, 
cel în cauză să se bucure de toa
te drepturile unui membru al 
U.T.M., inclusiv de a păstra car
netul și a participa la adunările 
organizației.

Prevederea în proiectul de 
Statut că utemistul păstrează 
carnetul de membru și are drep
tul să participe la adunările or
ganizației pînă la confirmarea 
hotărîrii de excludere de către 
comitetul raional este justificată 
și din punct de vedere al activi
tății practice a organizației noa
stre. Prin aplicarea ei se va pune 
capăt atitudinii ușuratice a unor 
organizații U.T.M. și a unor ac
tiviști, care ridicau carnetele u- 
nor membri fără ca măcar adu
narea organizației de bază să fi 
hotărît excluderea lor.

Totodată au fost cazuri cînd 
unor membri ai U.T.M., excluși 
în mod nejustificat, li s-a retras 
carnetul și au fost astfel siliți 
să întrerupă activitatea în 
U.T.M. — uneori timp destul de 
îndelungat — pînă cînd organele

SPARTACHIADA
Vești din Reșița...

Potrivit datelor comisiei de 
organizare a Spartachiadei de 
vară a tineretului din Reșița, la 
concursurile de masă au parti
cipat 11.000 de tineri și tinere.

Pentru reușita întrecerilor, in. 
structorii voluntari au fost repar
tizați de către comisiile pe ra
mură de sport la colectivele și 
cercurile sportive din raza ora
șului.

Ca urmare a acestor măsuri, 
școala profesională din Reșița a 
prezentat 8 echipe de handbaj, 
Liceul mixt — 4 echipe, întreprin
derea Metalul O.M.R. a mobilizat 
2.600 concurenți în probele de 
atletism.

Pentru a da posibilitate tineri
lor să practice natația, comisia 
orășenească a luat încă de la 
bun început măsuri pentru intro
ducerea de apă caldă la bazinul 
„1 Mai“. In felul acesta, pînă a- 
cum cîteva zile peste 1.000 de ti
neri și tinere au luat parte la 
probele de natație prevăzute în 
programul Spartachiadei.

Corespondent 
PETRE PETRIȘOR

■ ■■ și din Caransebeș
Tinerii din raionul Caransebeș 

sprijină acțiunile care se desfă
șoară în cadrul lunii construcții, 
lor de baze sportive.

La școala profesională din Oțe
lul Roșu tinerii elevi au efectuat 
mai bine de 5.000 ore muncă vo
luntară la construirea a două te
renuri sportiva: de baschet și 

zisezi, dacă nu ești competent, 
a sărit în apărarea șefului, 
Gheorghe Pașa, secretarul cu 
problemele de propagandă. Ai, 
de ce?

Petrovici ar fi voit să le spună 
că nu e de loc incompetent să cri
tice. Dar n-a făcut-o imediat. 
Luat prea repede, la început n-a 
putut decît să tacă. Abia peste 
cîteva minute le-a spus:

— Degeaba țipați. Chiar dacă 
noi avem munci de răspundere 
diferite, nici unul n-avem dreptul 
să încălcăm Statutul. Fiecare 
avem obligația chiar să folosim 
în activitatea noastră și să stimu
lăm critica, -nicidecum s-o gl- 
tuim. Pricepeți ?

Cei doi nici gînd să priceapă.
Dindu-și seama că lungirea 

discuției nu are nici un rost, Pe
trovici a întrebat, pe un ton li
niștit :

— Tn urmă au cîteva luni,' nu 
te știam așa tovarășe Sandu. 
Cum de te-ai schimbat tntr-atîta? 
Ce ai de gînd ?

— In fața mea, să nu sufli. 
Asta mă privește pe mine. Ai în
țeles ?

Petrovici a clătinat capul în- 
tr-un fel anume, care arăta mlh- 
nire și spunea parcă: ne-ai înșe
lat, Sandule. Pe toți ne-ai înșe
lai !

De asta, vedeți, ziceam la în
ceput că nu întotdeauna ziua 
bună se cunoaște de dimineață. 
Pentru că la începutul activității 
sale de prim secretar, Sandu Vic
tor făcea treabă. Pe urmă însă, 
azi puțin, mîine mai mult, a 
ajuns să bage pumnul în gura 
celui care tl critică, mai ales 
dacă are o funcție mai mică 
decît a sa.

S. CONSTANTIN

superioare au infirmat hotărîrea 
de excludere.

N-ar fi just ca organizația de 
bază să retragă celui exclus car
netul de U.T.M. șj să-l oprească de 
a lua parte la adunările de 
U.T.M. atîta timp cît hotărîrea 
de excludere n-a fost confirmată 
de comitetul raional sau orășe
nesc, deci pînă cînd hotărîrea 
nu este definitivă.

Excluderea este suprema sanc
țiune în U.T.M. Ea se aplică nu
mai în cazurile de gravă încăl
care a Statutului U.T-.M., de 
pactizare cu dușmanul de clasă, 
de descompunere morală și poli
tică sau de săvîrșire a altor fap
te incompatibile cu calitatea de 
membru al U.T.M. De aceea în 
proiectul Statutului modificat al 
U.T.M. se atrage atenția că la 
luarea hotărârilor de excludere, 
la confirmarea acestor hotărîri 
de către comitetele raionale sau 
orășenești, precum și la judeca
rea apelurilor, să se asigure ma
ximum de precauțiune, principia
litate și grijă tovărășească, cer
cetarea cu mult simț de răspun
dere a învinuirilor aduse utemi- 
știlor pentru a nu-i priva pe ne
drept de calitatea atît de scumpă 
lor — calitatea de membru al 
U.T.M.

Prevederile cuprinse în proiec
tul de Statut al U.T.M. cu pri
vire la excluderi au menirea să 
apere pe membrii U.T.M. împo
triva unor excluderi arbitrare, 
ușuratice, mărind în același timp 
răspunderea comitetelor raionale 
și orășenești pentru soluționarea 
cu multă grijă și la timp a ho
tărârilor organizațiilor U.T.M. cu 
privire la excludere. Iată de ce 
este necesară prevederea în Sta
tutul U.T.M. că „pînă la confir
marea hotărîrii de excludere de 
către comitetul raional (orășe
nesc) al U.T.M., cel în cauză 
păstrează carnetul de membru și 
are dreptul să participe la adu
nările organizației de bază 
U.T.M.“

fc ★ it
volei. Numeroase ore de muncă 
voluntară au efectuat și tinerii de 
la depoul C.F.R., care au con
struit prin muncă voluntară un 
teren de volei. Dintre tineri se 
evidențiază Ioan Morărescu, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., Stela Harambașa, Con
stantin Gliscă, Maria Cuzma 
etc.

In satul Vălișoara șl comuna

Aspecte
ORADEA (de la coresponden

tul nostru). — Activitatea spor
tivă de masă în regiunea Oradea 
ia un avînt tot mai mare. Nume
roase terenuri sportive au fost 
construite de către tineret cu pri
lejul „Lunii construcțiilor spor
tive“ : 68 terenuri de volei, 2 te
renuri de handbal, 32 terenuri de 
fotbal. Tinerii din comuna Șimleu 
și-au construit un poligon iar cei 
de la Holod o pistă de atletism.

In cadrul întrecerilor sportive 
271 de utemiști și tineri au tre
cut probele la F.G.M.A. și 443 
la G.M.A.

Peste 33.200 de tineri au par
ticipat pînă de curînd la con
cursurile sportive din cadrul 
Spartachiadei de vară.

Sînt totuși raioane ca Beiuș, 
Aleșd, Gurahonț, Salonta, unde 
au participat la Spartachiadă 
prea puțini tineri față de numă
rul lor.

Antrenarea fetelor este o altă 
problemă. In raionul Lunca Vaș- 
căului la Spartacljiadă nu s-a în
scris nici o fată. La Salonta sînt 
de-abia 52 de fete înscrise.

Recent a avut loc pe scena Operei Maghiare de Stat din 
Cluj premiera operei „Bal Mascat“ de Giuseppe Verdi. In ro
lurile principale au apărut Ottrok Ferencz, Vida Victor, Sallay 
Margareta, Lăszlo Eva, Trenka Eva, Sass Lăszlo, Bretan Endre, 
Meste Iosif și Veress Lăszlo.

Direcția muzicală aparține dirijorului Fordvary Erno, iar di
recția de scenă regizorului Jean Rînzescu de la Teatrul 
de Operă și Balet din București.

în fotografie: un moment al operei „Bal Mascat“.
Foto: ION MICLEA

Emisiuni radiofonice închinate 
Congresului scriitorilor din R.P.R.

Posturile noastre de radio con
sacră o serie de emisiuni Congre
sului Scriitorilor din R.P.R.

Pe lîngă rapoartele, interviurile 
cu oaspeții străini, convorbirile 
pe care radio-reporterii le vor în
registra pe bandă de magnetofon 
în timpul lucrărilor Congresului, 
posturile noastre de radio au pre
văzut în programul lor numeroa
se alte emisiuni speciale. Luni 11 
iunie sub titlul „Mica antologie a 
literaturii noastre noi“ au fost ra. 
diodifuzate pagini din operele 
scriitorilor de limbă maghiară și 
germană. In cadrul emisiunii 
„Scriitorii romîni contemporani", 
în aceeași zi Dumitru Micu a fă
cut o prezentare a scriitoarei Ma
ria Banuș. Marți 12 iunie s-a 
transmis emisiunea: Mica anto
logie a literaturii noastre noi“ 
(proză) și o emisiune dedicată

PE URMELE 
SCRISORILOR 

NEPUBLICATE
„O seară de film la cinemato

graful din comuna Dărmănești 
care părea să se desfășoare la fel 
ca celelalte. De data aceasta însă, 
nu s-a întîmplat chiar așa. La un 
moment dat, filmul a fost între
rupt de un spectacol degradant: 
un scandal.

Conflictul a rămas necunoscut 
de spectatori, însă toți au obser
vat că scandalagiii erau tineri 
din diferite locuri de muncă din 
Dărmănești.

Incidentul din sala cinemato
grafului n-a fost nici primul și 
nici Ultimul. El a fost precedat 
de alte întîmplări de acest gen. 
In Dărmănești există chiar un 
așa zis „grup al șmecherilor“, 
care numără nu mai puțin de 32 
de tineri și care reușesc să in
fluențeze în rău educația mul
tor tineri. Grupul provoacă scan
daluri și dezordine acolo unde 
nu te aștepți: la film, la club, 
în curțile oamenilor“.

Toate aceste lucruri le-am aflat 
din scrisoarea unui corespondent 
voluntar al ziarului, sosită nu de 
mulț de la Dărmănești. El întrea
bă în încheiere: „Ce au făcut or
ganizațiile U.T.M. din localitate 
pentru preîntîmpinarea acestor 
stări de lucruri, pentru comba
terea atitudinilor huliganice a 
acestor tineri? Nu mai există nici 
un fel de metode de educație a 
acestor tineri, or comitetul ra
ional și regional U.T.M. negli
jează această problemă ?

Au fosrt unele încercări de ac
tivitate culturală. La început pro
mițătoare, ca apoi să fie din ce 
în ce mai slabe... Și scandalurile, 
bețiile continuă“.

Cele relatate de corespondent 
le-am făcut cunoscute organelor 
competente. Ne vom opri asupra 
răspunsului dat de Comitetul re-

DE VARA A TINERETULUI SSg'S
* * *

Sacu au fost reamenajate tere
nurile de fotbal, în comuna Co- 
păcele a fost construit un teren 
de fotbal, iar terenurile de volei 
din aceeași comună precum și 
cele din Zorile, Jupa, S.M.T., 
Zăgujeni și altele, au fost reame
najate. Acțiunile din cadrul Lunii 
construcțiilor de baze sportive 
continuă și în aceste zile.

Corespondent
N. PIRVU

orădene
In mod deosebit trebuie să-i 

preoeupe pe organizatori extinde, 
rea sau încurajarea unor disci
pline sportive chTar și după ter
minarea etapei de masă a Sparta
chiadei. Oină este o disciplină 
plăcută, răspîndită mai ales la 
țară. Atunci de ce se acordă o 
așa mică importanță oinei, mai 
ales în organizațiile sătești ?

In orașul Oradea se petrece un 
fapt neexplicabil la disciplina 
„natație“. Nici un tînăr nu s-a 
înscris la întrecerile de natație. 
In oraș sînt frumoase posibili
tăți de practicare a acestui sport 
plăcut și multilateral. Prin oraș 
curge Crișul, există un ștrand 
bine amenajat cu bazine.

Se pare că acest fapt a scăpat 
organizatorilor căci ne îndoim că 
s-ar putea ca în Oradea să nu 
existe tineri cărora să le pla
că înotul. Comitetul orășenesc 
U.T.M. ar trebui în acest sens să 
desfășoare o muncă de mobili
zare a tineretului, de cunoaștere 
atentă a cerințelor sale.

Jui Zaharia Stancu. Miercuri 13 
iunie, criticul Ovid. S. Crohmăl- 
niceanu a vorbit în cadrul emi
siunii „cărți și eroi“, despre edi
ția a doua a romanului „Pasărea 
furtunii“ de Petri^ Dumiiriu. Joi
14 iunie B. Elvin a prezentat la 
microfon cîteva aspecte ale ope
rei lui Geo Bogza, de asemenea 
s-a transmis emisiunea „15 mi
nute în tovărășia poeților Cice
rone Theodorescu, Eugen Jebe- 
leanu și Marcel Breslașu“. Vineri
15 iunie la ora 14 pe programul 
1 se va transmite emisiunea 
„Mica antologie a literaturii noa
stre noi“ (proză) și în aceeași zi 
la orele 17 pe programul II, N. 
Tertulian va vorbi despre Camil 
Petrescu. „Scriitorii noștri de 
frunte despre Congres“ se intitu
lează emisiunea de siîmbătă 16 
iunie, ora 19, pe programul II.

Măsuri insuficiente
gional U.T.M.-Bacău, în care se
arată printre altele : „Grupul de 
tineri care a provocat scandalul 
în sala cinematografului din Dăr
mănești, în frunte cu elementele 
recalcitrante Diaconu Cornel, Ște- 
fănescu Gheorghe și Țilintea Zam
fir, a fost arestat și închis".

In acest stadiu de evoluție al 
faptelor, măsurile luate au fost 
desigur cele mai indicate. Se pune 
însă întrebarea : de ce a trebuit 
să se ajungă la asemenea mă
suri ? De ce tinerii Diaconu Cor
nel, Ștefănescu Gheorghe și al
ții au devenit elemente recalci
trante ? Așa după cum arată și 
corespondentul nostru, vinovați 
de aceasta sînt desigur și orga
nele U.T.M., care timp îndelun
gat au neglijat educația tinerilor 
din Dărmănești, nu s-au străduit 
să le organizeze timpul liber în- 
tr-un mod folositor, iar rezulta
tele acestui fapt au fost acelea 
prezentate mai sus. Numai măsu
rile luate pînă în prezent nu vor 
fi suficiente pentru combaterea 
manifestărilor huliganice, pentru 
educarea în spirit comunist a ti
nerilor din Dărmănești.

Organizarea timpului liber în 
modul cel mai plăcut și util, in
tensificarea muncii cultural-spor
tive îi va sustrage pe tineri de 
la alte preocupări nesănătoase, 
contribuind astfel la educarea lor 
în spiritul moralei comuniste, la 
transformarea lor în oameni de 
nădejde.

Educația tinerilor din Dărmă
nești trebuie să constituie o pre
ocupare serioasă atît a Comitetu
lui raional U.T.M.-Moinești, cît și 
a Comitetului regional U.T.M.- 
Bacău, iar măsurile necesare 
pentru desăvîrșirea ei să nu se 
lase așteptate.

M. CALIN

în
După ce am cutreierat trei ra

ioane din Capitală, raioanele „Ni
colae Bălcescu“, „Tudor Vladimi- 
rescu“ și „Gh. Gheorghiu-Dej“, am 
ajuns la două concluzii. Vă măr
turisim că la una ne așteptam, 
dar la cealaltă nici de cum. Iată 
constatările de pe teren:

Cele mai multe colective spor
tive care au rămas în urmă cu 
mobilizarea tineretului la întrece
rile din prima etapă a Sparta
chiadei au depus în ultimele zile 
eforturi considerabile, pentru a 
înregistra o participare mai ri
dicată de tineri. Dar, în același 
timp, alte colective sportive prac- 

' tică alte „metode“, mult ■ mai... 
comode. Este vorba de „umfla
rea“ cifrelor statistice pe care le 
raportează organului superior. 
Un astfel de caz ne-a fost semna
lat de către comitetul raional 
C.F.S. „Gh. Gheorghiu-Dej" și a- 
nume colectivul sportiv Progre
sul 1 M.F.A. Conducerea colecti
vului sportiv a tot aminat or
ganizarea întrecerilor și s-a po
menit dintr-o dată tn ultima săp- 
tămină de concurs. Ca să nu 
bată la ochi că n-au făcut prea 
multă treabă, au și raportat îna
inte de termen o mobilizare de 
400 concurenți. Tn realitate si
tuația este alta. Din controlul 
făcut de comitetul raional C.F.S. 
,,Gh. Gheorghiu-Dej“ reiese că 
doar 50 la sută din numărul de 
tineri raportat s-au întrecut pe 
teren, restul fiind treouți ca 
.realizați“, numai din dorința de

Primiți ca și în alte orașe cu 
flori și uraile în cinstea prieteniei 
romîno-bulgare, membrii delega
ției Adunării Populare a R.P. Bul
garia, care ne vizitează țara la 
invitația Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. au sosit joi dimineața la 
Combinatul siderurgic din Reșița.

Oaspeții sînt însoțiți de tovară
șii Gheorghe Vidrașcu, membru 
în Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, Ion Beldean, președintele 
sfatului popular al regiunii Timi
șoara, A. Carsian, P. Buzilă, di
rectori la Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, precum și de A. 
Hubenov, prim secretar #al amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

La intrarea în marea întreprin
dere, parlamentarii bulgari au 
fost întîmpinați de reprezentanții 
autorităților locale de partid și de 
stat, de conducătorii combinatu
lui, de numeroși muncitori care 
au ținut să exprime sentimentele 
calde de prietenie care leagă de 
veacuri popoarele romto și bulgar.

Luînd cuvîntul, tov. Ion Mun- 
teanu, președintele sfatului popu
lar al orașului Reșița, a spus în
tre altele: „Cu bucurie și legi
timă mtodrle muncitorii din Re
șița vor arăta oaspeților tot ce au 
înfăptuit în anii regimului demo
crat-popular. Schimbul de expe
riență pe care îl va prilejul 
această vizită de prietenie va fl

A început croaziera pe litoralul 
Mării Negre

Odată cu zorile zilei de joi au 
prins să sune sirenele vaselor an
corate în portul Constanța. Moto 
nava sovietică „Petru cel Mare“ 
avînd pe bord 158 de pasageri, 
turiști maghiari, romîni și bul
gari, a început croaziera pe Ma
rea Neagră.

Vasul sovietic special amenajat 
pentru turiști oferă tot confortul: 
la dispoziția pasagerilor stau ca
bine spațioase, elegante, două 
restaurante, bar, saloane de mu
zică și de dans, bibliotecă cu nu
meroase cărți în mai multe limbi, 
baziu de înot, punți de promena
dă. Turiștii vor putea viziona 
filme.

Turiștii romîni, bulgari și ma
ghiari, de cele mai diferite pro
fesiuni : academicieni, profesori, 
ingineri, doctori, tehnicieni, mun
citori, gospodine etc. vor petrece 
împreună 15 zile plăcute pe mare, 
pe litoralul însorit al Crimeei și

Schimburi turistice
între R. P. R. și R. D. Germană

In urma tratativelor care au 
avut loc între reprezentanții Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R.P.R. și reprezentanți ai 
Comitetului de stat pentru turism 
și excursii din R.D. Germană și 
ai Uniunii Tineretului Liber Ger
man, zilele trecute a fost sem
nată o convenție pentru efectua
rea de schimburi de grupe turis
tice și excursioniști între R.P.R. 
și R.D. Germană.

în baza acestei convenții, chiar 
în cursul acestei veri vor începe 
să se efectueze schimburile de 
grupe turistice. 200 de turiști ro
mîni vor vizita cele mai frumoase 
regiuni turistice din Republica 
Democrată Germană, în timp ce 
200 de turiști și alpiniști din R.D. 
Germană vor face excursii în 
munții Bucegi și pe masivul Pos
tăvarul.

Grupele de turiști germani vor 
sosi în R.P.R. spre sfîrșitul lunii 
iulie. Excursiile, atît în R.P.R. 
cît și în R.D.G. vor fi efectuate 
în grupe de 10—25 de turiști. In 
timpul celor 14 zile pe care le vor 
petrece în țara noastră, turiștii 
din R.D. Germană vor face ex
cursii la cabanele turistice Poiana

goana după ci 
a mușamaliza dezinteresul care 
există în acest colectiv și de a 
raporta o imaginară activitate 
sportivă. Tot în acest raion am 
întîlnit un alt colectiv — Flacăra 
Baza 1 D.G.D.—care a folosit o 
„metodă“ și mai „îndrăzneață“. 
Cu toate că nu au mobilizat nici 
un concurent la întrecerile eta
pei I, totuși au ținut să încuno- 
ștințeze raionul de o participare 
de aproape 70 de tineri și tinere.

Se pare că „umflarea“ cifrelor 
este un vechi obicei care nu se 
știr pește așa de ușor. Acest lu
cru ar trebui să dea de gindit 
asociației Flacăra. Se știe că în 
ultima vreme colectivul sportiv 
Metalul „Clement Gotiwald' a re
început să obțină rezultate în 
sportul de mase. Dar, rezultatele 
bune nu apar decît numai dună 
o muncă intensă și calificată. 
Membrii consiliului colectivului 
sportiv Metalul „Clement Gott- 
wald“ nu au vrut să țină seama 
de acest lucru. Și iată că in ra
poartele statistice înaintate zilele 
trecute raionului au fost trecuți 
120 de concurenți. dintre care in 
realitate doar... 30 luaseră parte 
la întreceri pe terenurile de 
sport.

Să vedem, de pildă, ce se pe
trece în aceste zile în colectivul 
sportiv „Știința-Ministerul Invă- 
țămtntului“. Aici sînt foarte mulți 
tineri și în același timp un ac
tivist sportiv cu multă experiență 
dar care suferă în schimb de in
diferență. Acest colectiv sportiv 
nu a mobilizat nici un tînăr sau 
ttnără la Spartachiadă, deoarece 
președintele colectivului sportiv, 

de folos muncitorilor oraștrttl 
nostru în îndeplinirea sarcinilor 
care le stau în față“.

Un grup de pionieri a umplut 
cu flori brațele parlamentarilor. 
In numele acestora, acad. Sava 
Ganovski, conducătorul delegației, 
a spus între altele: „Nouă ne 
este cunoscut Combinatul din Re
șița. Noi am venit să-l vizităm nu 
din curiozitate și nu numai din 
curtenie, ci pentru a vedea cum se 
construiește în patria dv. o orân
duire nouă, socialistă, tot astfel 
precum și noi construim orân
duirea socialistă. Prietenia noas
tră nu constă numai în tradițiile 
istorice. Ea este legată nemijlo
cit de construcția socialistă în pa
triile noastre, de făurirea bună
stării popoarelor noastre. Dorim 
să cunoaștem puternica industrie 
socialistă a R.P.R., să cunoaștem 
succesele și realizările dv.“.

Membrii delegației au vizitat 
apoi furnalele, cocseria, o țel aria, 
laminoarele, fabrica de locomoti
ve, hala nouă a combinatului 
Pretutindeni, muncitorii, Inginerii, 
tehnicienii, au ținut să arate oas
peților tot ce este nou tn această 
veche întreprindere siderurgică.

Deputății bulgari s-au arătat 
profund Impresionați de munca ce 
se desfășoară în marele combinat, 
puternica bază a Industriei grele 
roanîine.

©aucazului. Această călătorie îm
plinește o veche dorință a biblio
tecarei bulgare Ghinca Daskalo- 
va, a inginerului silvic Mircea 
Stolojescu. profesoarei Elena Io- 
nuț, electricianului N. Tumureanu, 
academicianului Al. Sanielevici și 
soției sale, doctorului maghiar 
Osokebin Ludovic, scriitorului 
bulgar Stîpov Peter și tuturor 
celorlalți turiști. Zilele călătoriei 
vor fi tot atîtea prilejuri de a cu. 
noaște viața și munca oamenilor 
sovietici. Odesa, Ialta, Suhumi; 
Batumi și Soci vor fi popasuri 
minunate pentru turiști. Tn pro
gramul escalelor figurează nume, 
roase excursii în localitățile pito
rești de pe litoral, vizite la colho
zuri și uzine. în parcuri și mu
zee, la monumente istorice și ar
hitectonice, seri de dans. In ziua 
de 28 iunie turiștii se vor în
toarce în portul Constanta.

Stalin, Cristianul Mare, Poiana 
Secuilor, Cioplea, Diham, Cămi
nul Alpin, Babele, vîrfurile Ca- 
rairnan și Omul, Peștera, Cota 
1.400 etc. precum și la muzeele 
Peleș și Doftana. De asemenea, 
vor vizita Bucureștiul șl Orașul 
Stalin Tn afară de turiști, două 
grupuri de alpiniști din R.D. Ger. 
mană instalate în tabără la re
fugiul Coștila vor face antrena
mente pe trasee alpine din Bu
cegi.

Din țara noastră vor pleca gru. 
pe turistice la sfîrșitul lunii iulie 
și la începutul lunii august. Sînt 
prevăzute excursii în Elveția Sa
xonă, la Rennsteiweg (pădurile 
Turingiei), platoul de lacuri Meck
lenburg și regiunea Erzgebirge 
(munții Erz). Costul unei excursii 
în R.D. Germană este de 1 300 lei 
de persoană, în care sînt prevă
zute transportul, cazarea la ca
sele tineretului și masa pe timp 
de 14 zile.

Locurile în primele serii care 
vor pleca în R.D. Germană au 
fost repartizate Comitetelor Cen
trale ale sindicatelor care vor 
face iastfitri.

-------

jre
tov. N. Dragnea, preferă să facă 
în loc de muncă concretă... mai 
multe planuri de... viitor. Dacă 
acest activist sportiv a fost în
trebat de comitetul raional CFS 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, ce are de 
gînd să facă cu întrecerile din 
etapa I-a, el a răspuns foarte 
degajat că mai are timp și nu 
se grăbește... Ne poate lăsa oare 
indiferenți o asemenea atitudine?

In aceeași situație se află și 
colectivul sportiv Progresul Radio. 
Din cei peste 350 de membri cit 
are colectivul sportiv, doar vreo 
10 tineri au participat pină mai 
zilele trecute. Instructorul sportiv 
salariat al colectivului, tov. Jean 
Popovici, a neglijat întrecerile 
Spartachiadei și s-a ocupat numai 
de secția de vole'i a colectivului.

Iată cum. la sfîrșitul unei etape 
dintr-o competiție sportivă de 
mase apar în unele rapoarte ci
fre mari, uneori impresionante, 
care, însă, nu reprezintă nimic. 
Noroc că in cazul de față coimisia 
raională ..Gh. Gheorghiu-Dej“ a 
ținut seama de eventualele sur
prize neplăcute de acest fel și 
a trecut la un serios control pe 
teren.

A sosit timpul să se termine 
cu astfel de practici dăunătoare 
sportului nostru de mase, iar 
aceia care mai încearcă să pre
zinte situația sub o formă nereală, 
exagerată să fie trași la răspun
dere.

S. SPIREA

„Scînteia tineretului“
Pag. 3-a 15 iunie 1956



□alegația iugoslavă care vizitează 
Uniunaa Sovietică a sosit la Soci

SOCI 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 13 iunie. Iosip
Broz-Tito, A. 1. Mikoian și per
soanele care ii însoțesc au sosit 
la Soci.

In pia{a din fata gării maritime 
a avut loc un miting. Conducă
torii iugoslavi și sovietici au fost 
salutați de Vasi'.iev,'președintele 
Comitetului Executiv al Sovietu
lui orășenesc.

Tovarășul Tito a rostit o cu- 
vîntare. El a subliniat că mem
brilor delegației guvernamentale 
iugoslave li s-a făcut pretutin
deni o primire deosebit de ca’.dă 
și cordială. El a urat oamenilor 
muncii succes în muncă, iar vi- 
legiaturiș'.ilor odihnă plăcută.

Apoi o rostit o scurtă cuvintare 
A. I. Mikoian.

Ciinîeriiița 
Comunist din
PRAGA 14 (Agerpres). Ceteka 

transmite: La 12 iunie, în cadrul 
Conferinței Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Viliam Siroky, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a prezentat raportul a- 
supra proiectului de directive al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
cu privire la cel de al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a Cehoslovaciei 
pe anii 1956—1960.

In ultimii 10 ani, a spus V. 
Siroky, am depus o activitate 
vastă și am obținut mari succese. 
Linia generală a construcției 
noastre a fost industrializarea 
socialistă și dezvoltarea pivotului 
ei— construcția de mașini.

Ca urmare a schimbărilor pe
trecute la sate, alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea s-a 
tărit, unitatea moral-politică 
poporului a crescut.

In-
a

Țeîul principal al celui de al 
oilea plan cincinal, a spus în 

a 
termina în linii generale crearea 
bazei materiale — de producție 
a socialismului. Proiectul direc
tivelor cu privire la cel de al 
doilea plan cincinal prevede creș
terea considerabilă a producției 
industriale dezvoltîndu-se cu pre
cădere producția mijloacelor de 
producție, accelerîndu-se dezvol
tarea producției agricole și spo- 
rindu-se producția mărfurilor de 
larg consum.

în raport se spune că proiectul 
de directive al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia prevede o sporire 
cu 50 la. sută a producției glo
bale a întregii industrii. Produc
ția mijloacelor de producție va 
crește cu 57 la sută, iar produc
ția articolelor de consum — cu 
40 la sută. Rolul conducător în

doilea plan cincinal, a spus 
continuare V. Siroky, este de

Conferința internațională 
a femeilor muncitoare și-a început 

lucrările
BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 

M.T.I. transmite: La 14 iunie 
s-a deschis la Budapesta confe
rința internațională a femeilor 
muncitoare convocată din iniția
tiva Federației Sindicale Mon
diale. La lucrările conferinței par. 
ticipă 450 de delegate din partea 
femeilor muncitoare din 35 de 
tari, precum și numeroși invi- 
ta(i. Louis Saillant, secretarul 
general al F.S.M. a fost salutat 
călduros de delegate și de invi
tați. ,

Conferința a fost deschisă de 
Parvathi Krishnan (India). După 
alegerea prezidiului și a comisii
lor de lucru, conferința a adop
tat în unanimitate ordinea de zi.

în ședința din dimineața zilei 
de 14 iunie, la primul punct de 
pe ordinea de zi: Lupta unită a 
femeilor muncitoare și sindicate
lor pentru mărirea salariilor, pen.

:
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Birmania va continua 
să ducă o politică 

de neutralitate
PARIS 14 (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul din 
Rangoon al agenției Reuter. la 
13 iunie, U Ba Swe, noul prim 
ministru al Birmaniei. a făcut în 
parlament o declarație cu pri
vire la politica pe care o va duce 
noul guvern.

U Ba Swe a subliniat că gu
vernul său, ca și guvernul pre
cedent al lui U Nu. va continua 
să ducă o politică de neutralitate 
în relațiile cu celelalte țări.

Oaspeții au luat apoi loc în 
automobile și în ovațiile căldu
roase ale miilor de locuitori al 
orașului s-au îndreptat spre re
ședința care le-a fost.pusă la dis
poziție.

SOCI 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Stațiunea climaterică 
Soci are un aspect sărbătoresc.

In centrul atenției locuitorilor 
orașului și celor veniți la odihnă 
este vizita la Soci a lui Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, 
A. I. Mikoian, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R S S., precum și a oaspeților 
iugoslavi.

La 14 iunie Iosip Broz-Tito, 
A. I. Mikoian și ceilalți oaspeți 
s-au odihnit la reședința lor.

Partidului
Cehoslovacia

Industrie va reveni și în cel de 
al doilea cincinal construcției de 
mașini, a cărei producție va 
crește cu aproximativ 83 la sută.

Agricultura, a subliniat în con
tinuare V. Siroky, cere o atenție 
și 'grijă de zi cu zi din partea 
noastră. Proiectul de directive 
prevede sporirea cu 30 la sută 
a volumului- global al producției 
agricole. Va trebui lichidată ră- 
mînerea în urmă a agriculturii. 
Pentru aceasta este necesar să se 
pășească cu mai mult curaj pe 
calea cooperativizării agriculturii, 
pe calea creării unei producții 
agricole mari.

Țelul principal al partidului și 
guvernului nostru, a continuat 
V. Siroky, constă în ridicarea 
continuă a bunăstării oamenilor 
muncii. De acest spirit este pă
truns întregul proiect de directive 
cu privire la cel de al doilea plan 
cincinal. O dovadă a acestui fapt 
este că aproape 3/4 din venitul 
național se folosesc în scopuri 
de consum, iar restul pentru lăr
girea producției, adică pentru a- 
sigurarea ridicării continue a ni
velului de trai al populației.

Comitetul Central al Partidu
lui, a spus în continuare Siroky, 
a adoptat hotărîrea de a reduce, 
începînd cu luna octombrie a.c., 
durata săptămîftii de lucru la 
de ore și de a stabili pentru 
dolescenții în vîrstă de pînă 
10 ani săptămîna de lucru 
36 de ore. Vor fi rezolvate 
asemenea treptat problemele 
gate de salariul categoriilor 
muncitori și funcționari cu sala
rii mici. Raportorul s-a oprit 
apoi asupra problemelor îmbună
tățirii activității aparatului de 
stat.

Lucrările conferinței continuă 

46 
a- 
la 

de 
de 
le
de

tru înfăptuirea principiului „sa
lariu egal la muncă egală“, îm
potriva tuturor formelor de dis
criminare, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai, pentru cuceri
rea drepturilor și pentru pace, 
a luat cuvîntul Germaine Guille, 
secretară a Confederației Gene
rale a Muncii din Franța.

Intîlnirea internațională a ziariștilor
HELSINKI 14 • (Agerpres) — 

TASS transmite: La 12 iunie și 
în prima jumătate a zilei de 13 
iunie participantii la întîlnirea in. 
ternatională a ziariștilor de la 
Helsinki au lucrat în cadrul co
misiilor. In după amiaza zilei de 
13 iunie s-au reluat discuțiile ge
nerale.
' Reprezentanții ziariștilor din 
diferite țări au subliniat în repe
tate rînduri marea însemnătate a 
presei în lupta pentru cauza no-

întrevedere Eisenhower-Adenauer
WASHINGTON 14 (Agerpres). 

Agențiile americane de presă a- 
nunță că președintele Eisenhower 
l-a primit la spitalul Walter 
Reed, unde se află internat, pe 
cancelarul Konrad Adenauer, care

De maî multe zile, Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocir- 
lia“ din Republica Populară Romînă face un turneu in-Repu
blica Populară Chineză. Ansamblul nostru a dat numeroase 
spectacole, ele fiind mult aplaudate și primite cu căldură de că
tre publicul chinez

In ziua de 5 iunie, membrii ansamblului au făcut o vizită la 
Institutul Coregrafic din Pe kln. Fotografia noastră de jos în
fățișează pe oaspeții romini privind un grup de studente ale 
Institutului executînd un dans. In semn de prietenie, o studentă 
oferă unei artiste romîne o Insignă (fotografia alăturată).
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încă din timpuri străvechi, 
bulgarii au săpat cărbuni nu 
departe de Sofia. Numai că 
minerii trăiau pe atunci in
tr-un sat mic, sărăcăcios. 
Astăzi insă, pe aceste locuri 
se ridică un oraș, un oraș 
mare, industrial, care după 
ani va întrece poate chiar și 
Capitala. Despre acest oraș al 
minerilor vă voi povesti as
tăzi, dragi prieteni romini.

Dacă veniți pe meleagurile 
noastre, noi vă vom conduce 

’ pe urmele unei glorioase e- 
popei. Aici totul este istorie. 
Fiecare străduță a fost clmp 
de lupte, fiecare buturugă — 
o tribună, fiecare inimă — o 
fortăreață, lată, plăcile de 
marmoră din piețele și stră
zile orașului — porunci ale 
istoriei... Aici, sub sălcii, la 
malul Strumei, tinărul Gheor- 
ghi Dimitrov chema pentru 
prima oară pe muncitorii din 
galeriile minelor să se unească 
ca un tot, dacă vor să învingă 
robia neagră...

La sfîrșiiul veacului trecut, 
prin părțile noastre s-a anga
jat ca învățător Slavi Cazan- 
calov din Cazanltc. în amin
tirile sale el povestește:

— Sărăcia șl simplitatea 
sint proverbiale pe aici. Nu 
există nici măcar un muzi
cant pentru hora care se (ine 
duminica. Singurul „muzi
cant“, toboșarut Ghiore cu toba 
lui bate tactul, iar dansatorii 
sar tn sus și 
(ine-te pămlnt 
Cind a murit 
l-au hirotonisit 
boșarul, pentru 
ridicat dintre consătenii lui.

Ce ar spune dascălul Ca- 
zancalov dacă ar veni astăzi 
prin părțile noastre ? Bogăți
ile noastre se măsoară cu mi
lioane. Numai cărbunii care 
se ob(in aici sint într-o canti
tate egală cu produefia de 
cărbuni a Canadei, sau a 
Braziliei și Italiei luate 
laolaltă. Numai în spa
tele pere(ilor barajului „Stu- 
dena“, avem treizeci de mi
lioane de metri cubi de apă. 
Aici se toarnă și se prelucrează 
tot fierul patriei, se produc 
zeci de mii de kilowați ener
gie, sute de mii de saci de 
ciment și multe altele.

Dar noi nu uităm ce au 
fost aceste locuri în trecut. 
Nu uităm că au fost timpuri 
cînd ne rugam pentru pufină 
slrmă sau"șuruburi, cind de- 
pindeam de capitaliștii străini 
plnă și pentru astfel de mărun- 

strigă: „lhu, 
al nostru 

bătrtnul popă, 
pe Ghiore to
că era cel mai

bilă a păcii, pentru lărgirea și 
întărirea înțelegerii între popoare.

Vorbitorii au ridicat problema 
creării unei organizații interna
ționale unice a ziariștilor. Despre 
aceasta au vorbit delegații din 
Chile, Indonezia, Cehoslovacia și 
alte țări.

La 13 iunie au luat sfîrșif dis
cuțiile generale. La 14 iunie vor 
fi prezentate rapoartele comisii
lor asupra rezultatelor activității 
lor.

era însoțit de secretarul de stat 
Foster Dulles. în cursul întreve
derii care a avut loc, au fost dis
cutate problema germană și pro
blema relațiilor cbintre Statele 
Unite și Republica Federală Ger-, 
mană.

Țanka Jivcov
tînăr scriitor

(ișuri, cum ar fi caietele pen
tru potcovitul boilor. Acum e 
cu totul altfel. Acum noi avem 
cuvîntul pentru a discuta de 
la egal la egal.

în anul 1947 minerii noștri 
au avut nevoie urgentă de 
cîteva locomotive electrice 
pentru a transporta producția 
mărită de cărbune.

Directorul de atunci al ser
viciului mecanic al minei, in
ginerul Ivanov s-a dus într-o 
(ară din occident pentru a M 
cumpăra.

— Faceți comanda și după 
trei ani vi le vom trimite1 — 
i-au spus acolo cu acel dis
preț caracteristic față de „oa
menii din Orient“.

— După trei ani ? — se 
miră inginerul Ivanov. — Da' 
nouă ne sint necesare acuma, 
după cîteva luni, cel mai ttr- 
ziu după un an.

După 8 liyii prima locomo
tivă electrică construită la noi 
era gata și costa de 2 ori mai 
puțin decit cele din import. 
Patru luni după aceasta am 
fabricat și a doua locomotivă 
electrică.

Tn ultimii zece ani pe a- 
ceste meleaguri s-au ridicat 8 
întreprinderi mari și 5 mine 
noi. în al 11-lea an, ca niște 
stupi de albine, întreprinderile 
noastre au început să roiască. 
Lingă cele două cuptoare 
Martin ale uzinei metalurgice 
„Lenin“ un al treilea cuptor 
varsă acum oțel. Ca o oală u- 
riașă își profilează talia și 
furnalul înalt. A început con
strucția unui nou grup de tur
bine la T.E.Ț. „Republica“ 
care plnă acum era cea mai 
mare din peninsula Balcani
că. Lingă mina „Republica“ 
s-au năScut noi gemene „Re
publica 2“ și „Republica 3“, 
lingă mina D. Blagoev I — 
„Btagoev 2“, lingă mina Tol- 
buhin 1. — abatajul Tolbuhin
2. a început lărgirea turnăto
riilor de pe lingă uzina con
structoare de mașini „Stalin".

Acum 10 ani Alexandăr Ru- 
simov era analfabet și păzea 
porcii satului. Astăzi Rusimov 
este Erou al Muncii Socialiste 
și inginer 1 Pe timpuri intelec
tualitatea meleagurilor noastre 
se Compunea din... toboșarul 
analfabet Ghiore. Astăzi a:ci 
nu există analfabeți l 

:

:

meni cu învăfămtni superior 
și special sint cu miile.

S-o vizităm și pe Verocica. 
Ea trăiește in noul bloc de lo
cuințe pe strada „Naicio Ța- 
nov“ la nr. 17 ao. 5. Pe 

„ timpurile acelea Verocica a 
trăit 16 ani In pivniță fără 
fereastră. Și cu toate acestea 
ei ti plăcea foarte mult să 
cînte. Îmi aduc ca și acum 
aminte cum odată executarea 
unui cintec ne-a încintat pe 
toți..

După aceea, fiecare dintre 
noi a povestit ce ar dori să 
ajungă în viață. Cind veni 
rlndul lui Verocica, ochii i se 
întristară, fața ei palidă se 
întunecă și spuse cu un oftat 
din adlncul inimii:

— Eu doresc o cameră cu 
fereastră... Apartamentul în 
care locuiește acuma este for- 

■ mat din 2 camere cu un hol 
larg, în fața uneia din camere 
e bucătăria și baia, cu încăl
zire centrală, cu 2 șifoniere 
zidite in pereți.

— Am dorit numai o sin
gură fereastră și acum am 7... 
Și toate privesc spre soare I— 
nu-i mai contenește bucuria 
Verocicăi de loc.

2.554 de apartamente, ase
menea aceluia pe care-l deține 
Verocica au fost construite de 
puterea populară tn orașul 
nostru și în ele locuiesc o- 
menește mii de foști chiriași ai 
pivnițelor. Aceste locuințe tra
sează profilul viitor al orașu
lui socialist de 100.000 locui
tori — Dimitrovo.

Planul general de sistemati
zare nu este pur și simplu 
un plan. Acesta este un vis 
ce va fi înfăptuit curînd, cu- 
rind — atît de multă frumu
sețe, soare și voie bună va 
exista in orașul nostru. Și 
vor fi multe flori în el și 
verdeață și păduri stufoase îl 
vor cuprinde. Dimitrovo al 
nostru va deveni nu un oraș, 
ci o grădină populată.

Toate acestea se vor face 1 
Noile cartiere de locuit tn 
cele 3 raioane ale orașului au 
și încins de pe acum hora, 
zeci de blocuri noi se ridică, 
iar la 3 dintre ele li se toarnă 
betonul pentru fundament. Tot 

.orașul este în construcție, fu
megă de varul stins, duduie 
de loviturile teslelor și de u- 
ruitul mașinilor.

Dacă veți veni pe meleagu
rile noastre veți înțelege pen
tru ce noi le iubim...

Dimitrovo, iunie 1956.
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Recepție în cinstea delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene

Joi seara Consiliul de Miniș
tri al Republicii Populare Romîne 
a oferit o recepție în cinstea de
legației guvernamentale a R.P.D. 
Coreene, în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene.

La recepție, care a avut loc în 
clădirea Consiliului de Miniștri, 
au participat membrii delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene, 
Pak Den Ai, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, Nani Ir, ministrul 
lor Externe al R.P.D. 
Li Zon Ok, președintele 
de Stat a Planificării, 
Theak, vicepreședintele C. C. al

Afaceri- 
Coreene, 
Comisiei 
Ko Zun

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Stimate tovarășe Președinte al 

Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Co
reene,

Dragi oaspeți,
Tovarăși,
Permiteti-mi să vă exprim din 

partea Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și al 
Guvernului Republicii Populare 
Romîne profunda bucurie de a 
putea saluta prezenta in țara 
noastră a delegației guvernamen
tale a Republicii Populare ~ 
erate Coreene.

Această vizită este un 
ment însemnat în istoria 
lor dintre țările noastre.

Poporul nostru a manifestat o 
caldă simpatie și admirație fată 
de lupta plină de abnegație a 
eroicului popor coreean în pe-

Demo-

eveni- 
relații-

Cuvîntarea tovarășului Kim lr Sen
Stimate tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej I
Stimate tovarășe președinte 

Consiliului de Miniștri I
Dragi tovarăși și prieteni 1
Permiteti-mi ca în numele de

legației guvernamentale a R.P.D. 
Coreene să exprim, înainte de toa
te, mulțumiri cordiale pentru pri
mirea at't de călduroasă și pen
tru fapul că dv. tovarășe preșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ați exprimat nenumărate cuvinte 
prietenești și calde cu privire la 
țara și poporul nostru.

Deși istoria prieteniei stabilite 
între popoarele Coreei și Romîniei 
este încă scurtă, totuși această 
prietenie s-a întărit pe baza noi
lor relații dintre popoare, care 
s-au eliberat de sub exploatarea 
capitalistă și au devenit stăpîne 
ale țărilor lor. Prietenia și soli
daritatea frățească dintre popoa
rele țărilor noastre, care se spri
jină trainic pe aceste noi relații, 
s-a dezvoltat rapid, s-a întărit și 
a devenit de nezdruncinat.

Poporul frate romîn, împreună 
cu popoarele frățești ale Uniunii

al

Primele rezultate 
ale alegerilor din Olanda

HAGA 14 (Agerpres). — Po
trivit datelor neoficiale transmise 
de agenția A.N.P., în alegerile 
pentru cea de a doua Cameră (in
ferioară) a parlamentului olandez 
care au avut loc la 13 iunie, cel 
mai mare număr de voturi 
(1.871.990) l-a întrunit Partidul 
Muncii (social-democrat). Parti
dul popular catolic a obținut 
1.815.242 voturi, partidul antire
voluționar de stat — 567.517 vo
turi, partidul de luptă pentru li
bertate și democrație (liberal) — 
502.325 voturi, partidul creștin- 
istoric — 482.848 voturi, partidul 
comunist — 272.167 voturi, parti
dul politic reformist — 129.512 
voturi iar uniunea politică refor
mistă — 37.257 voturi.

La 14 iunie au avut loc alegerile 
pentru prima cameră (superioară) 
a parlamentului care este aleasă 
de statele provinciale (organele 
legislative ale provinciilor).

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 iunie, 
tovarășul N. S. Hrușciov s-a în
tors la Moscova.

BERNA 14 (Agerpres). — La 
14 iunie, la Berna a continuat 
procesul deschis autorilor agre
siunii împotriva legației R.P.R. 
din Berna. S-a procedat în conti
nuare la audierea martorilor și 
s-a dat ascultare expertizei medi
cale cu privire la cauzele mor{ii 
lui Aurel Șețu.

PEKIN. — La 13 iunie, primul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Islamice 
Pakistan în R.P. Chineză, Ahmcd 
Sultanuddin, și-a prezentat scriso. 
rile de acreditare președintelui 
Republicii Populare Chineze, Mao 
Țze-dun.

BUDAPESTA. — In ziua de 
13 iunie și-a încheiat lucrările la 
Budapesta cea de a 14-a sesiune 
a Comisiei dunărene, la care au 
participat reprezentanții Bulga
riei, Ungariei, Romîniei, Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei și Iugo. 
slaviei.

MOSCOVA. In curînd, colecti
vul Ansamblului de cîntece și 
dansuri al Armatei Sovietice va 
face un turneu în Anglia.

MOSCOVA. — La 13 iunie la 
Teatrul Mare Academic de Stat 
al U.R.S.S. a avut loc spectaco
lul de încheiere a decadei artei 
și literaturii armene.

HELSINKI. La 9 iunie, asupra 
părții de nord a provinciei Savo 
ș-a abătut un puternic uragan 
însoțit de furtună și grindină, 
care a cauzat mari pagube. Au 
fost distruse sute de hectare de 
pădure. In numeroase locuri 
grindina a compromis culturile.

Partidului Democrat, Kim Ben Ze, 
vicepreședintele C.C. al partidului 
„Cian U Den“, general colonel Țoi 
Hen, locțiitor al ministrului Apără
rii Naționale, Derr Em, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, Țo 
Gin Son, 
litehnic 
Cian, șef 
talurgică „Kim Ceac“, 
Muncii, Den Sen Bok, președi: 
tele colectivului de conducere

rectorul Institutului po- 
„Kim Ceac’, Han Ghi 
de secție la uzina me- 

Erou al 
"in- 

____al 
cooperativei agricole „Angiu“, 
Erou al Muncii.

Au luat parte tovarășii Gh. 
Apostol, general de armată Emil 
Bodnăraș, P. Bori'.ă. N. Ceau- 
șescu, I. Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Miron Constantinescu, Al. 
Drăghici, Gh. Gheorghiu-Dej, Al. 
Moghioroș, C. Pîrvulescu, acad.

rioada războiului pentru apăra
rea patriei sale.

Poporul romîn urmărește cu viu 
interes munca plină de avînt a 
poporului coreean pentru reface
rea și dezvoltarea economiei sale 
naționale, tupta pe care o desfă
șoară pentru cauza democrației, 
socialismului și a păcii.

Fiecare succes al vostru, dragi 
tovarăși, ne bucură ca propriile 
noastre succese.

Poporul nostru, Guvernul Re
publicii Populare Romîne sprijină 
în totul politica dusă de Repu
blica Populară Democrată Co
reeană. ie unificare pașnică pe 
baze democratice a Coreei, a că
rei realizare va contribui în mod 
neîndoielnic la slăbirea mai de
parte a încordării internaționale, 
va întări pacea în Extremul 
Orient și în întreaga lume.

Sovietice, Republicii Populare 
Chineze și țărilor de democrație 
populară, ne-au acordat un imens 
ajutor material și moral în pe
rioada războiului de eliberare a 
patriei dus de poporul nostru îm
potriva agresorilor americani și a 
sateliților lor. Acest ajutor mate-, 
rial și moral a constituit un im
portant faotor care ne-a asigurat 
victoria.

Imensul ajutor material și teh
nic pe care ni-1 acordă popoarele 
Romîniei și ale celorlalte țări 
frățești în refacerea și construc
ția de după război, joacă un rol 
însemnat în refacerea rapidă a 
economiei naționale, distruse de 
război și în creșterea nivelului 
de trai material și cultural al 
poporului.

Proverbul spune că „prietenul 
sincer la nevoie se cunoaște" I 
Cind poporul nostru în timpul 
războiului și după terminarea a- 
cestuia se găsea într-o situație 
deosebit de grea, prietenii noștri 
n-au precupețit nimic pentru a-1 
ajuta. Noi ne mîndrim că avem 
prieteni și frați atît de sinceri ca 
poporul romîn.

Permiteti-mi să folosesc acest 
prilej pentru a exprima poporului 
romîn, Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului Republicii 
Populare Romîne o adîncă recu
noștință din partea întregului 
popor coreean, a Partidului Mun- 

■cii din Coreea și a guvernului 
R.P.D. Coreene, pentru ajutorul 
și sprijinul atît de prețios acor
dat poporului nostru.

Dușmanii păcii se tem mai 
mult ca de orice de prietenia po
poarelor lagărului socialist în 
frunte cu marea Uniune Sovietică 
și R. P. Chineză și pentru a o 
slăbi și distruge ei recurg la tot 
felul de minciuni și falsificări. 
Acest lucru e întrutotul de înțe
les, deoarece în ultimul timp în 
Coreea și Indochina ei au simțit 
nemijlocit forța de neînvins a 
prieteniei și solidarității interna
ționale dintre popoarele frățești 
ale lagărului socialismului.

întărirea unității partizanilor 
păcii și întărirea multilaterală a 
forțelor interne ale lagărului so
cialist în lupta pentru consolida
rea păcii și slăbirea încordării 
internaționale, precum și întări
rea legăturilor reciproce și a co
laborării în domeniul economiei, 
culturii și științei între state, in
dependent de deosebirea orândui
rii lor de stat și sociale, au o 
importanță primordială. De aceea 
politica externă a statelor lagăru
lui socialist, promovată în mod 
consecvent pe baza principiilor 
prieteniei și colaborării reciproce, 
se bucură de sprijinul tot mai 
larg al popoarelor din lumea 
întreagă.

Ne sînt bine cunoscute eveni
mentele istorice care confirmă 
faptul că în prezent toate pro
blemele internaționale litigioase 
pot fi rezolvate nu pe calea răz
boaielor, ci pe calea înțelegerii 
reciproce și a tratativelor.. Este 
îndeobște cunoscut că în ultimul 
timp, datorită politicii iubitoare 
de pace a Uniunii Sovietice si 
mișcării popoarelor pentru apă- 
rarea păcii, a slăbit considerabil 
încordarea în relațiile internațio
nale și că s-au întărit cu mult le- atmosferă de caldă "prietenie

înhumarea scriitorului loach m Botez
Scriitori și ziariști, oameni de mul său drum, pe scriitorul și pu. 

artă și cultură, elevi, studenți și blicistul Ioachim Bo'ez.
cunoscuți au condus joi pe ulti- .. Înhumarea a avut loc la cimi

tirul Iancu nou-Bălăneanu.

ipectacolale de azi
CINEMATOGRAFE: Patria, V. 

Alecsandri, înfrățirea între po
poare, Lumina, 1 Mai : Curg a- 
pele tulburi; Magheru, Vasile 
Roaltă, Flacăra : Mîine va fi prea 
tîrziu ; Republica, I. C. Frimu, 
8 Martie, Al. Sahia, Miorița : Po- 
pescu 10 în control, La mere; 
Filimon Sîrbu, Elena Pavel : Ma
xim Minciună ; Maxim Gorki: Re. 
cunoașterea pe fluviul Ian-Tzi; 
Timpuri Noi: întîrziatii. Ștefan 
Cook, Visul micuței Mei; Cen-

M. Sadoveanu, D. Coliu, ge« 
neral colonel L. Sălăjean, L« 
Răutu, I. Cozma, J. Fazekas^ 
Al. Bîrlădeanu, S. Bughici, Gh. 
Hossu, Grigore Preoteasa, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, acad. Tr. 
Săvulescu, A. Tatu Jianu, mi
niștri, membri ai C.C. al P.M.R., 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
generali, oameni de știință, artă 
și cultură, reprezentanți ai pre-,---- --------------------------- ! aj

me-
sei romine și străine, oameni 
muncii decorați cu ordine și 
dalii ale R.P.D. Coreene.

Au participat membri 
corpului diplomatic.

Tovarășii Chivu Stoica și '■ 
Ir Sen au toastat pentru prietenia 
romîno-coreeană.

at

Kim

Dragi tovarăși,
Noi ne exprimăm ferma con

vingere că vizita dv. va contri- 
b«i la o și mai bună cunoaștere 
reciprocă a țărilor noastre, la 
dezvoltarea relațiilor politice, eco. 
nomice și culturale dintre popoa. 
rele noastre unite în marea fami
lie a țărilor socialiste în frunte 
cu. Uniunea Sovietică.

T ovarăși,
Ridic paharul pentru prietenia 

de nezdruncinat dintre poporul 
romîn și coreean, pentru noi vic
torii în munca poporului coreean, 
pentru delegația Republicii Popu
lare Democrate Coreene, pentru 
președintele Partidului Muncii din 
Coreea și președintele Cabinetului' 
de Miniștri, tovarășul Kim Ir Sen>.

Să trăiască prietenia frățească 
și veșnică dintre poporul romîn 
și eroicul popor coreean.

gâturile și încrederea reciprocă 
între statele și popoarele din A- 
sia, Europa și de pe alte întinse 
teritorii.

Din păcate, însă, mai sînt muî. 
te importante probleme interna, 
tionale nerezolvate. După cum se 
știe, ca urmare a ocupării Co
reei de Sud de către imperialiștii 
americani și a acțiunilor trădă
toare ale marionetei lor — clica 
lui Li Sîn Man—nu s-a ajuns încă 
la unificarea națională a Coreei. 
Cercurile conducătoare trădă
toare din Coreea de Sud agită 
idei nebunești de a rezolva pro
blema coreeană pe cale criminală 
cu ajutorul forțelor imperialiști
lor străini. Acest lucru întîmpină 
riposta unanimă a poporului din 
Coreea de Sud și de Nord. Noi 
am dus și vom duce și pe viitor 
cu hotărîre o politică îndreptată 
spre rezolvarea problemei unifi
cării tării noastre pe calea stabi
lirii unui contact reciproc și a 
tratativelor între coreenii însăși 
pe bază democratică și fără nici 
un fel de amestec din afară.

La fel ca și guvernul romîn, 
care pentru a-și da contribuția la 
cauza slăbirii încordării în Eu
ropa și-a redus forțele armate cu 
40 de mii oameni, guvernul nos
tru, în scopul destinderii situa
ției încordate din Coreea și Asia, 
a hotărît ca pînă la sfîrșitul lunii 
august a anului în curs să re
ducă efectivul forțelor sale ar
mate cu 80 mii oameni.

Politica noastră dreaptă, care 
corespunde intereselor întregului 
popor coreean și intereselor păcii, 
se bucură de sprijinul deplin a 
întregii populații din Coreea de 
Sud și de Nord, precum și al oa
menilor de bună credință din în
treaga lume.

Muncitorii, țăranii și intelec
tualitatea muncitoare din tara 
noastră luptă cu abnegație pentru 
întărirea pe toate căile a bazei 
democratice din Coreea de Nord 
— bastion puternic al unificării 
pașnice a Patriei — și pentru 
grăbirea construirii socialismu
lui.

în munca sa plină de avînt 
poporul nostru muncitor învață 
multe de la harnicul popor frate 
romîn și vede un exemplu însu- 
fletitor în succesele istorice re
purtate de dînsul în construirea 
socialismului.

Poporul nostru este convins de 
faptul că poporul romîn sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului său va 
ob(ine noi succese în lupta pen
tru înflorirea Patriei sale și pen
tru pace.

Dragi tovarăși,
Permitefi-mi să propun un 

toast pentru pace trainică în în
treaga lume, pentru prietenia fră
țească dintre poporul coreean și 
poporul romîn, pentru poporul 
romîn, pentru Partidul Muncito
resc Romîn, Guvernul Republicii 
Populare Romîne, pentru condu
cătorii lor, pentru sănătatea pri
mului secretar al Partidului Mun
citoresc Romîn, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu Dej și președintele 
Consiliului de Miniștri, tovarășul 
Chivu Stoica.

★
, Receoția s-a desfășurat într-o 

propun un

trai: Covorul fermecat; ’Victo
ria : Infidelele; Tineretului: Ham- 
let; Al. Popov, Donca Simo: 
Ganga , Grivita : Accidentul; 
Cultural: Drum însîngerat; Uni
rea : Boris Godunov ; C. David : 
O noapte pe Mont Blanc; T. Vla- 
dimirescu: Domnișoara de Seu. 
deri;_Arta: Pe răspunderea mea; 
8 Mai: Vagabondul (seria I-a) ; 
Munca: Vagabondul (seria Il-a); 
Carpați : Ordinul Anna ; Moșilor : 
Arlberg

STAS « 3452 — 52


