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SOSIREA DELEGAȚIEICAMEREI POPULARE A R. D. GERMANE
Joi dimineața a sosit în Ca

pitală delegația Camerei Popu
lare a R. D. Germane care, la 
invitația Marii Adunări Naționa
le a R. P. Romîne, va face o vi
zită în țara noastră.

Delegația este alcătuită din de
putății Gerald Gotting, vicepreșe-

La grupul școlar C.F.R. din 
București se acordă o mare 
atenție pregătirii practice a 
elevilor. Fotoreporterul 
surprins pe tov. lor. 
peanu dînd explicații 
elevi. 5

Sosirea la București 
a noului ambasador 
al Republicii Arabe 

Unite
La 12 Iunie a sosit în București 

Farid Chehlaoui, noul ambasa
dor al Republicii Arabe Unite în 
Republica Populară Romînă.

La .sosire, în Gara de Nord, 
Farid Chehlaoui a fost întîmpinat 
de I. Moruzi, directorul protoco
lului- Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față Mohamed Abd 
El Karim Mohamed, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Arabe Unite la București și 
Wahib Fahmy Elminiawy, atașat 
al Ambasadei,

Pențrii patrie, pentru pace“:
DEVIZA DE LUPTA 
A TINERILOR MINERIDIN VALEA JIULUI

Minerii Văii Jiului, care în pri
mul plan cincinal au rămas da
tori patriei importante cantități 
de cărbune, au înțeles sarcinile ce 
le revin din directivele celui de-al 
II-lea Congres al P.M.R. pentru 
creșterea necontenită a producției 
și productivității muncii. în acest 
scop ei au acordat o mai mare a- 
tenție organizării muncii în 
teran.

Deși după cel de-al II-lea 
greș al partidului s-a obținut 
rirea simțitoare a producției
cărbune, nivelul productivității

muncii este totuși încă nesatisfă
cător, iar prețul de cost încă 
cat. Cu toate că minerii 
Jiului au izbutit să dea, în 
stea zilei de 1 Mai, 51.000 
de cărbune peste plan — din
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In stafiunea balneo-climaterică Govora

„intrarea generală — 6 lei". 
Afișul se răsfață pe gardul din 
spatele căruia răzbate răpăitul ne
potolit al unei tobe acoperit doar 
de stridența unei trompete. 6 lei. 
Contra acestei sume, „furnizorii 
de distracții“ iși oferă serviciile. 
Dar ce fel de distracții pun a- 
ceștia la 
Răspunsul 
noaptea cu 
care l-am

îndemîna tineretului ? 
l-am primit sîmbătă 
ocazia unui raid pe 
efectuat în Capitală.

„Festival artistic 
urmat de dans**. 
Litere mari pe 
un afiș tipărit. 
A asista la un 
festival artistic 
într-o grădină și 
apoi a dansa o 
oră-două este o 
perspectivă atră
gătoare pentru 
un tînăr. Plăte

ște deci 6 lei pentru un bilet și 
intră în grădina din calea Victo
riei nr. 1. într-un colț, o orche
stră zgomotoasă. în restul spațiului 
disponibil se dansează. Un dans, 
două, zece... Dar ce-i cu festiva
lul artistic? Cei? Să-l întrebăm 
pe Paisan Petru.''

— Sînt directorul căminului cul
tural „Olga Banele** din comuna 
Popești-Leordeni...

— Și... cu ce ocazie aici...
— Păi... festivalul e organizat 

chiar de căminul nostru cultural.
— Cum, căminul din comuna 

Popești-Leordeni face muncă cul
turala de masă pe... calea Victo
riei ?

_  g f ?
— Nu vă suparați : cînd începe 

festivalul artistic ?
— Care ?

j — Acela anunțat pe afiș...
i — ? ! ?...

Directorul căminului cultural 
din comuna Popești-Leordeni este

De la consfătuirea
organizată de ziarul 
„Scînfeia tineretului" 
și Comitetul raional 
U. T. M. Petroșani

ritmic, 
chiar u- 
realizea-

22.200 tone sînt date în plus de 
brigăzile și sectoarele de tineret — 
planul de producție nu se reali
zează peste tot în mod 
existînd multe brigăzi și 
ncle sectoare care nu-și 
ză sarcinile de plan.

îmbunătățirea sistemului de sa
larizare și măsurile luate de partid 
și guvern pentru ridicarea nivelu
lui de trai al minerilor conțin 
prevederea ca în termen scurt să 
se recupereze fondurile suplimen
tare alocate din bugetul statului, 
prin reducerea corespunzătoare a 
prețului de cost. Pentru aceasta 
se impune ducerea unei lupte 
susținute în vederea măririi pro
ductivității muncii și reducerii 
cheltuielilor de orice fel.

în sprijinul acestui important 
obiectiv a venit inițiativa mineri
lor de la Aninoasa. care și-au pro- 

—A

pus să realizeze pentru fiecare om 
cîte o tonă de cărbune pe schimb 
peste plan.

Confribuția tinerelului
Pentru a analiza contribuția ti

neretului la sporirea producției 
de cărbune și reducerea prețului 
de cost în urma aplicării inițiati
vei minerilor de la Aninoasa, zia
rul „Scînteia tineretului“ și Co
mitetul raional U.T.M. Petroșani, 
au organizat în Valea Jiului o 
consfătuire cu responsabilii bri
găzilor și sectoarelor de tineret, 
ingineri, tehnicieni și activiști de 
U.T.M. — în total peste 100 parti- 
cipanți.

Cu acest prilej a reieșit că, în 
general în exploatările miniere ale 
Văii Jiului comitetele U.T.M. au' 
antrenat brigăzile de tineret pen
tru a îmbrățișa inițiativa mineri
lor de Ia Aninoasa, reușindu se 
astfel ea un număr de 89 de bri
găzi din subteran să se alăture a- 
cestei mișcări.

Brigăzile de tineret conduse de 
Mihai Bucinschi de la. mina Lo- 
nea, Ioan Velek de la mina Lu- 
peni, Emeric Ciki de la mina 
Vulcan și Francisc Bartha de la 
mina Petrila, îmbrățișînd inițiati
va minerilor de la Aninoasa și 
organizîndu-și mai bine locul de 
muncă, au extras peste planul lor 
lunar intre 250-880 tone cărbune.

Este demn de subliniat faptul 
că tineretul nu s-a mulțumit nu
mai să aplice întocmai inițiativa 
minerilor de la Aninoasa, ci au 
căutat să obțină rezultate și mai

dinte al Camerei Populare, secre
tar general al Uniunii Creștin- 
Democrate din Germania, condu
cătorul delegației, Gerhard Gru- 
neberg, membru al secretariatu
lui C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania; Richard 
Krams, directorul uzinelor chi
mice „Fahlberg-List“ din Magde- 
burg, dr. Ludwig Harrris, medic 
șef al policlinicii „Meyersche 
Hauser“ din Leipzig, Jonny Lohr, 
membru al conducerii Partidului 
National-Democrat din Germania, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț și Industrie, Dietrich Besler, 
președintele cooperativei agricole 
de producție „1 Mai“ din Warten- 
berg, regiunea Halle, Walter 
Kirchhoff, sudor la uzinele con
structoare de mașini din Nord- 
hausen, activist emerit, Kathari- 
na Helbing, profesoară la liceul 
„Klement Gottwald“ din Berlin, 
Ursula Lobel, profesoară Ia școa
la elementară din Ohrdruf, re
giunea Erfuît, membră a Comite
tului regional Erfurt al Uniunii 
Tineretului Liber German, Paul 
Steigleder, membru al comitetu
lui raional Meiningen al P.S.U.G., 
dr. Walter Thurmer, colaborator 
științific al Institutului Tehnic 
din Dresda.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
Sntîmpinați de deputății Petre 
Drăgoescu și Tiță Florea, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, Filip Geltz, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Națio- 

Gabriela Bernachi, Anton 
Cain, Nicolae

naie,
Breitenhofer, Ivan

Deleanu, Gheorghe Ionescu, Ele
na Livezeanu, Larisa Maieu, ge
neral maior Stan Marcu, Ion 
Moldoveanu, general maior Ion 
Opronea, acad. Andrei Otetea, 
general locotenent Alexandru 
Paraschiv, Marta Petrilă, precum 
și de tovarășii Al. Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, D. Diaconescu, preșe
dintele Sfatului Popular al Capi
talei, Dionisie Ionescu, șeful Ce
remonialului de Stat, M. 
secreiar general al Marii 
nări Naționale și alții.

Au fost de fa(ă Georg Stibi, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București și membri ai ambasa
dei.

Aeroportul era împodobit cu 
drapele de stat ale R. D. Germa
ne și R. P. Romîne. La coborî- 
rea din avion un grup ; 
nieri au oferit oaspeților buchete 
de flori.

Membrilor delegației Camerei 
Populare a R D. Germane le-a 
adresat un călduros cuvînt de bun 
sosit, tov. Tiță Florea, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale.

A răspuns Gerald Gotting, 
conducătorul delegației.

*
Membrii delegației Camerei 

Populare a R- D. Germane, în 
frunte cu Gerald Gotting, condu
cătorul delegației, au depus joi 
după-amiază o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei.

Membrii delegației au vizitat 
apoi 
noul 
rești
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Cu prilejul sărbătoririi în {ara 
noastră a Decadei culturii Repu
blicilor Sovietice Baltice ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, A. A. Epișev, a oferit joi 
seara un cocktail in saloanele 
ambasadei.

La cocktail au participat tova
rășii C. Prisnea, adjunct al -mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii, A. Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, P. 
Drăgoescu. vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, acad. prof. 
P. Constantinescu-lași și Oct'iv 
Livezeanu vicepreședinți ai Con
siliului General A.RL.U.S. Dumi
tru Diaconescu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei și alții.

La cocktail au participat de a- 
semenea membrii delegației oa* 
menilor de cultură din Republici
le Sovietice Baltice în frunte cu 
Alexandru Ansberg, ministrul 
Culturii al R.S.S. Estone, care 
se află în țara noastră cu prile
jul sărbătoririi Decadei culturii 
Republicilor Sovietice Baltice, 
precum și membrii delegației de 
istorici sovietici care au partici
pat la sesiunea științifică comună 
a istoricilor romîni și sovietici.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Biji,
Adu-

de pio-

Stadionul „23 August“ și 
cartier de locuințe muncito- 
din apropiere.

Membrii delegației parlamentare 
a R. D. Germane au fost primiți 

de tov. Constantin Pîrvulescu
Tovarășul Constantin Pîrvules

cu, președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, a pri
mit joi seară pe membrii delega
ției parlamentare a R. D. Germa
ne în frunte cu Gerald Gotting, 
vicepreședinte al Camerei Popu
lare, care au sosit in vizită în 
țara noastră.

La întîlnirea care a avut loc la 
Palatul Marii Adunări Naționa
le. au participat deputății Petre 
Drăgoescu și Tiță Florea, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, Filip Geltz, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le, Traian Ionașcu, președintele 
comisiei juridice a M.A.N., Emil 
Popa, președintele comisiei eco- 
nomico-financiare a M.A.N.. Ga- 
briela Bernachi, Anton Breitenao- 
fer, Nicolae Deleanu precum și 
M. Biji, secretarul general 
Marii Adunări Naționale.

Salutînd cu căldură pe oaspeți, 
tovarășul Constantin Pîrvulescu 
a relevat însemnătatea vizitei în 
țara noastră a delegației parla
mentare a R. D. Germane pentru 
continua întărire a prieteniei și 
colaborării frățești dintre popoa
rele celor două țări, pentru întă-

ai

arirea unității de nezdruncinat 
țărilor lagărului socialist,

După ce a prezentat președin
telui Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne Pe membrii delega
ției, Gerald Gotting, conducăto
rul delegației și-a exprimat încre
derea în succesul schimbului de 
experiență între parlamentele ce
lor două țări, început anul tre
cut cu ocazia vizitei delegației 
parlamentare romîne în R. D. 
Germană și convingerea că aciua
ta vizită va servi șj ea țelului 
comun care uneș'e popoarele din 
R. D. Germană și R. P. Romînă 
— construirea socialismului și a- 
pararea păcii.

Oaspeții au vizitat apoi Palatul 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

C. BANCILÄ

Primirea ministrului
Norvegiei la București 

de către ministrul 
Afacerilor Externe

Sub semnul frăției
romino sovietice
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o clipă descumpănit. Apoi, firesc, 
îmi explică :

— A ! asta e numai așa... ! Așa 
se obișnuiește în București...

Că așa se obișnuiește la unele 
manifestări de acest gen este ade
vărat. Dar nu mai puțin adevărat 
este că o asemenea practică repre
zintă în fond înșelarea celui ce 
cumpără bilet de intrare nu nu
mai pentru dans, ci și pentru a 
asista la un festival artistic.

Pot fi oare considerate drept 
activitate cu caracter educativ, în 
spirit comunist, manifestări de 
genul acelora pe care le organi
zează PERMANENT, în fiecare 
sâmbătă și duminică, căminul cul
tural din Popești-Leordeni în gră
dina din calea Victoriei ? Sarci
na încredințată acestui cămin cul
tural este de a duce o activitate 
culturală de masă în comună, 
acolo și numai acolo. Cine are ne
voie de „turneele** bucureștene pe 
care le întreprinde acest cămin, 
cui servesc asemenea manifestări? 
Necesitatea strîngerii de fonduri 
nu poate fi în nici un caz o justi
ficare.

— Cum faceți educația sutelor 
de tineri ce vin aci ?

— Muzica cîntă, lumea dan
sează...

Paisan Petru pozează în inocent. 
Dar conducătorul unei instituții 
culturale de masă nu poate să nu 
știe că întreaga muncă culturală 
de masă urmărește educarea co-

ionale „Gh. Gheorghiu-Dej** — 
să aibă în repertoriul său nu rpai 
puțin de o duzină de „mambo** 
plus „calipso** ? Pot aceste ca
cofonii muzicale să formeze gustul 
pentru muzică al tineretului ? A- 

"instituțiicultura- vem de-aface cu producții de serie 
le — iar printre 

putem cita 
directo-area

Casei de cultură 
raionale „Gh. 
Gheorghiu-D ej**

— tov. Frone 
Constantina — 

văd în reuniunile dansante acti
vități comerciule. Pentru ei esenția
lul este să siringă sume cit mai 
mari.

Ce le oferă cumpărătorilor de 
bilete ii interesează prea puțin. 
Totodată ei se ploconesc in fața 
gustului pervertit al indivizilor 
fără ocupație, al afaceriștilor și 
speculanților, al celor mai înapo- 
iați dintre tineri. Acești directori 
uită pentru ce au fost numiți în 
posturile lor. Căminele culturale 
trebuie să culturalizeze masele și 
nu să deservească preferințele cos
mopolite ale unui grup reslrîns de 
indivizi. Cine nu înțelege aceasta 
nu mai are ce căuta în postul 
care i-a fost încredințat. Este oare 
admisibil ca orchestra condusă de 
Marcel Har aga — care cintă la 
mar.ife*tulite casei de cultură ra-

muhistă a tineretului și a maselor 
largi populare. „Optica** lui Bai- 
san Petru este deformată.

Dar nu este sin
gurul. Și alți 
conducători de

ce poartă pecetea decadenței occi
dentale, pe care chiar și în occi
dent oameni de bun gust le res
ping cu indignare.

Nu putem admite ca în Bucu- 
reștiul nostru socialist, în care sta
tul democrat-popular depune efor
turi uriașe pentru lărgirea numă
rului instituțiilor culturale, pentru 
a apropia de cultură mase din ce 
în ce mai largi, să găsească canale 
de pătrundere asemenea producții 
respingătoare tocmai la adăpostul 
muncii culturale de mqsă. Aceasta 
se dalorește lipsei de răspundere 
politică a unor lucrători din sec
țiile culturale ale unor sfaturi 
populare (de. exemplu, raionul 
„V. 1. Lenin*’, „N. Bălcescu“; și a 
unor comitete raionale U.7.M. care 
nu exercită un control politic pro
fund asupra așa-ziselor „festivaluri 
artistice urmate de dans'*. Pentru 
organizațiile U.T.M. nu poate fi in
diferent modul în care este orga
nizată distracția tineretului de că
tre diferitele instituții. Activiștii 
U.T.M., -membrii organizației noa
stre, trebuie să aibă o 
combativă, intolerantă 
cosmopolitismului, a

gust, a manifestărilor și influențe
lor decadente. Nu putem admite 
manifestări care să-și propună dis
tracții „în sine**. Orice manifestare 
destinată tineretului trebuie să aibă 
scopul de a contribui la educația 
sa comunistă, la instruirea sa, la 
organizarea unei distracții decente, 
demne.

Tînărului constructor al socialis
mului trebuie să i se ofere mani
festări plăcute și instructive. Dar 
poate oare să facă aceasta Al. Con
stantin, care n-are nicio ocupație 
și căruia i s-a acordat „încrede
rea** de a organiza reuniunile 
distractive ale Casei de cultură ra
ionale „Gh. Gheorghiu-Dej**? Pre
zintă acesta autoritatea morală ne
cesară ?

Și apoi, de ce o parte din ba
nii luați de la tineri să întrețină 
viața comodă a unor indivizi a- 
ciuiți ca „organizatori** sau muzi
canți ?

Sarcina de a organiza manife
stări culturale de masă nu trebuie 
încredințată oricui. De acestea tre
buie să se ocupe cele mai califi
cate cadre din activul cultural, oa
meni cu experiență, care se bucu* 
ră de deplină încredere politică 
și de autoritate morală, care să 
dea un conținut bogat distracțiilor 
tineretului. Instructorul artistic de 
la Casa de cultură „Gfivița Roșie’*; 
vorbindu-mi despre experiența ace
stei case, pomenea de „ghicitori 
muzicale**. S-ar putea adăuga con
cursuri gen „Cine știe, cîștigă** sau 
„Drumeții veseli**, jocuri de so
cietate, concursuri fulger etc. Exi
stă, dealtfel, o bună experiență pe 
care

Joi, 12 iunie, ministrul Afaceri, 
lor Externe al Republicii Populare 
Romîne, Avram Bunaciu, a pri
mit în audientă pe trimisul ex
traordinar și ministru plenipoten
țiar al Norvegiei,, Dag Ramsy 
Bryn, în legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor de acredi-

GALAȚI 12 (Agerpres). —
Oamenii muncii din țara noa

stră, militarii armatei noastre 
populare își exprimă sentimentele 
de dragoste frățească față de tru
pele sovietice care — potrivit 
propunerii guvernului Uniunii So
vietice, coordonată cu guvernul 
Republicii Populare Romîne și a- 
probată de Comitetul Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia —■ 
urinează să fie retrase în viitorul 
apropiat de pe teritoriul țării 
noastre.

în seara zilei de 11 iunie în o- 
rașul Brăila a avut loc o înlîlnire 
între ostașii și ofițerii sovietici și 
membrii familiilor lor, cu oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile brăilepe și ostași și ofi
țeri ai Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne.

Au luat parte generalul maior 
Aleksandr Kirsanov, colonel Gri- 
gori Lehavenko, Cambur Istrate, 
prim secretar al Comitetului Oră
șenesc Brăila al P.M.R., Sterian 
Toporaș, prim secretar al Comite
tului raional Brăila al P.M.R., ge
neral piaior Petre Mălăianu, 
Ianou 1
miletului 
popular al 
zentanți ai 
și de stat, 
prinderi și

Au fost intonate imnurile de 
stat ale II.R.S.S. și R. P. Romîne. 
După cuvîntul de deschidere ros
tit de generalul maior A. Kirsanov 
a vorbit colonel Grigori Lehaven
ko, care a spus printre altele : 
Peste puțină vreme în baza acor
dului dintre guvernele Uniunii So
vietice și R. P. Romîne și aprobat 
de Comitetul politic consultativ al 
țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, noi ne vom 
poia în Uniunea Sovietică.

Amintirile noastre despre 
porul dv. despre ospitalitatea lui, 
vor rărnîne dintre cele mai 
moașe. Am văzut cu ochii noștri 
cu cîtă însuflețire poporul dv. sub 
conducerea gloriosului Partid 
Muncitoresc Romîn, construiește 
socialismul și cîtă dragoste, prie
tenie și respect ați manifestat 
pentru ostașii armatei sovietice, 
pentru oamenii sovietici, pentru 
tot ce a fost creat de popoarele 
noastre sovietice în cei 40 de ani 
de putere sovietică.

Vorbind despre prietenia și dra
gostea fierbinte pe care oamenii 
muncii din țara noastră o poartă 
glorioaselor popoare sovietice, tov. 
Cambur Istrate, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Brăila al 
P.M.R., a spus : „Prietenia po
porului romîn cu popoarele sovie-

piaior Petre Mălăianu, 
Patrichi, președintele Co- 

executiv al Sfatului 
orașului Brăila, repre- 
organîzațiilor de masă 
conducători din între- 
instituții.

îna-

po.

f ru

tice are rădăcini adînci de a lun
gul veacurilor. Această prietenie și 
tradiționala frăție dintre armatele 
țărilor noastre s-au cimentat în 
lupta comună pentru zdrobirea 
hitlerismului. Nu vom uita nicio
dată că adevărata noastră indepen
dență și viață nouă pe care ne-o 
făurim azi nu ar fi fost posibile 
fără ajutorul internaționalist al 
marii Uniuni Sovietice.

Sîntem și vom rărnîne întotdea
una recunoscători marii Uniuni 
Sovietice pentru acest ajutor, glo
riosului său Partid Comunist a. că
rui bogată experiență constituie o 
călăuză luminoasă în munca și 
lupta noastră pentru construirea 
socialismului și apărarea păcii“.

A luat apoi cuvîntul general 
maior Petre Mălăianu care a vor
bit despre eroismul ostașilor so
vietici în lupta pentru eliberarea 
patriei noastre de cotropitorii fas
ciști, despre frăția de arme ro- 
mîno-sovietică. „Armata Sovietică, 
înfrățită cu armata noastră popu
lară și armatele celorlalte țări so
cialiste — a spus vorbitorul —• 
stau de strajă 
lagăr socialist.

Luînd cuvîntul 
citorilor de la 
gice „Progresul“ 
Alexandru a vorbit despre recu
noștința pe care oamenii muncii o 
poartă poporului sovietic pentru 
ajutorul multilateral dat poporului 
nostru în construirea vieții socia
liste, ajutor care se oglindește și 
în utilarea cu mașini și agregate 
moderne sovietice a întreprinderii 
unde lucrează.

în încheierea înlîlnirii a avut 
loc un frumos program prezentat 
de un ansamblu artistic al ostași
lor sovietici și de echipa artistică 
a atelierelor navale „Viitorul“ din 
localitate.

întîlnirea prietenească de ră
mas bun de la Brăila s-a trans
format într o entuziastă manifes
tare a prieteniei și frăției romîno- 
sovietice. Participanții și-au afir
mat hotărîrea de a întări neconte
nit prietenia de nezdruncinat din
tre poporul nostru și popoarele 
sovietice, unitatea și coeziunea țăs 
rilor puternicului lagăr socialist.

păcii, mărețului

în numele mun- 
uzinele metalur- 

sudorul Radu

O sesiune 
rodnică

atitudine 
împotriva 
prostului

au acumulat-o o serie de că-
EUGENIU OBREA

Miercuri după-amiază a avut 
loc în sala Institutului de Istorie 
ședința de închidere a sesiunii 
de comunicări ale istoricilor ro
mîni și sovietici privind relațiile 
romino-ruse și romino-sovietice, 
organizată de Institutul de studii 
romino-sovietice al Academ.ei 
R. P. Romîne. Au participat nu
meroși oameni de știință romîni 
precum și delegația de istorici 
sovietici din Moscova, Kiev și 
Chișinău. A fost de față V. F. 
Nikolaev, consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

In încheierea discuțiilor, prof. 
L. V. Cerepin, în numele istorici
lor sovietici, a mulțumit prezidiu
lui Academiei R. P. Romîne și 
Institutului de studii romîno-so- 
vietic pentru invitația făcută is
toricilor sovietici de a participa 
la această sesiune.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, directorul Institutu
lui de Studii romino-sovietic.

Sesiunea științifică comună a 
istoricilor romîni și sovietici a 
constituit un eveniment de sea
mă în viața noastră științifică. 
Ea a oglindit o serie de rezultate 
valoroase obținute de istoriogra
fia marxist-leninistă din ambele 
țări.

Lucrările sesiunii ca și întîlni- 
rile dintre istoricii sovietici și cei 
romîni în afara sesiunii au prile
juit un rodnic schimb de expe
riență și au contribuit la adinci- 
rea contactelor d ntre ei în ve
derea unei colaborări și mai fruc
tuoase în viitor.

A început sezonul de pescuit, 
El s-a dovedit a fi încă de la (> 
început deosebit de bogat. 
lată in clișeul nostru un as- 
pect de la descărcarea pește- () 
lui la depozitele din Tulcea o
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Regiunea Hunedoara — ca oricare altă regiu
ne a țării noastre — oferă organizațiilor U.T.M. 
din școli posibilități nelimitate în vederea În
treprinderii unor acțiuni recreative în timpul ce
lor cîteva luni cînd elevii se află în vacanță.

Am urmărit să anaiizăm în acest articol cum 
au folosit comitetele orășenești Deva și Hune
doara, toate aceste posibilități.

DESPRE UN PLAN BUN Șl CITEVA LIPSURI

— Noi ne-am ocupat din timp de organizarea 
vacanței de vară a elevilor, ne spunea tovarășa 
Sofia Muntean, secretară a Comitetului orășe
nesc U.T.M. Deva. Prima măsură a fost aceea 
de a constitui o comisie specială in vederea or
ganizării vacanței, comisie in care aii intrat 
reprezentanții principalelor organizații de masă, 
ai întreprinderilor și instituțiilor din oraș. Di
rectorii instituțiilor s-au angajat să ne acorde un 
important ajutor, punîndu-ne la dispoziție ve
hicule de transport pentru organizarea unor 
excursii in localitățile din împrejurimile orașu
lui, bărci pentru plimbări pe Mureș, corturi pen
tru organizarea unor tabere de scurta durată. 
Instituțiile din oraș s-au mai angajat să ne 
acorde un important număr de locuri în casele 
de odihnă ale sindicatelor.

Bucurîndu-se de o asemenea înțelegere din 
partea întreprinderilor și instituțiilor, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Deva și-a propus organizarea 
unor excursii cu elevii la Castelul Huniazilor și 
la Combinatul Siderurgic din Hunedoara, vizite 
la minele de fier de Ia Glielar și Teliuc, la uzi
nele de la Calan. A fost programată o excursie 
cu elevii în raionul Brad, la Gorunul lui Horia, 
o excursie la Rîul de Mori. Elevilor fruntași din 
cele 4 școli medii din Deva le-a fost pregătită 
o excursie de cîteva zile la Muzeul Doftana și 
la Sinaia.

La Deva a intrat în tradiție organizarea în 
perioada vacanței de vară a unor tabere cu o 
durată de 3—5 zile în mai multe serii. Scopul 
lor este ca elevii să cunoască regiunea respec
tivă, recreindu-se în același timp. După cum 
ne spune tovarășa Sofia Muntean anul acesta 
taberele vor fi organizate la Sarmisegetuza și 
vor fi conduse de către profesori de istorie.

Mulți dintre elevii din Deva vor pleca în va
canță in taberele de odihnă organizate de că
tre Ministerul Invățămîntului și Culturii, în 
taberele C.C.S. sau în taberele regionale de la 
Vadul Dobrei și Peșteana, Pentru elevii care 
vor rămîne în oraș, ca și pentru studenții care 
vin în localitate în timpul verii (la odihnă sau 
la practică), a fost organizat un club în loca
lul Casei Pionierilor. Comitetul orășenesc a 
mai luat inițiativa organizării unor brigăzi de 
muncă voluntară formate din elevi care vor 
lucra în G.A.S.-urile din împrejurimile orașului.

Planul Comitetului orășenesc U.T.M. Deva 
privind organizarea vacanței de vară a elevilor 
cuprinde, după cum s-a văzut, acțiuni intere
sante, legate direct de specificul și posibilită
țile regiunii. Comitetul orășenesc s-a străduit să 
asigure și unele condiții materiale necesare 
îndeplinirii acestui plan interesant și 
structiv. După aceasta însă planul a fost 
lăsat deoparte. Munca Comitetului 
șenesc U.T.M. Deva a încetat de fapt acoio 
unde începea principalul: asigurarea numărului 
de cadre care vor conduce și îndruma pe elevii 
care pleacă în excursii, instruirea acestor cadre, 
stabilirea împreună cu ele a unui plan minuțios 
în ceea ce privește activitatea educativă a fie
cărei acțiuni în parte, mai ales asigurarea unei 
bogate activități educative în taberele ce se vor 
organiza în GA.S. Se știe, de pildă, că vara 
aceasta vor fi organizate tabere de 3—5 zile la 
Sarmisegetuza. Dar cum anume va fi organi-

in-

oră-

zată munca în aceste tabere pentru ca elevii 
să-și îmbogățească cunoștințele de isterie ?

In planul Comitetului orășenesc U.T.M. Deva 
este trecut printre altele, că muzeul regional va 
asigura pentru aceste tabere corturile necesare 
(pe care acesta le are la dispoziția sa). La atit 
trebuie să se rezume ajutorul muzeului regio
nal pentru taberele de la Sarmisegetuza ? Noi 
credem că tocmai în problema asigurării unui 
bogat conținut educativ-instructiv al taberelor 
colaborarea din punct de vedere științific cu 
muzeul este neapărat necesară.

SUPERFICIALITATE Șl LIPSA 
DE INIȚIATIVA

In ceea ce privește Comitetul orășenesc 
U.T.M. Hunedoara, o scurtă analiză a planului 
de acțiune ne va duce fără îndoială la con
cluzia că el dovedește superficialitate în orga
nizarea vacanței de vară a elevilor, deși aci 
există posibilități materiale foarte mari. Există 
în oraș Combinatul Siderurgic, care i-ar putea 
fi de mare ajutor in organizarea vacanței.

Mai întîi va trebui să amintim că din vina 
Comitetului orășenesc U.T.M. Hunedoara peri
oada activității practice a elevilor de la cursul 
mediu n-a fost respectată în acest oraș. Comi
tetul orășenesc a propus ca această practică să 
se facă pe șantierele hunedorene, dar nu s-a 
mai preocupat ca șantierele să aprobe aceasta. 
Vina o poartă și secția de învățămint a orașu
lui care a lăsat în mod nepermis numai pe ume
rii Comitetului orășenesc U.T.M. sarcina stabi
lirii planului de activități practice.

In ceea ce privește organizarea vacanței de 
vară, planul prevede acțiuni care 
pe departe la nivelul posibilităților de care 
pun școlile din Hunedoara. Cîteva excursii 
program îrtcă neprecizat) și atîta tot.

— Ce vor face în mod practic elevii 
această vară ? am întrebat-o pe tovarășa Mun- 
teanu Fira, secretara Comitetului orășenesc 
U.T.M. Hunedoara. întrebarea a provocat mi
rare, iar răspunsul a venit neașteptat:

— Vor culege plante medicinale, vor... Dar 
asta e treaba lor, noi nu ne-am amestecat chiar 
în toate amănuntele.

Ce înseamnă acest neamestec, de unde aceas
tă concepție ciudată? Este știut că, comitetul 
orășenesc U.T.M. are datoria să organizeze în 
cele mai bune condiții vacanța elevilor. Și dacă 
n-a făcut-o trebuie s-o facă de aci înainte.

Atit am putut afla despre organizarea vacan
ței de vară a elevilor hunedoreni. In planul 
comitetului orășenesc U.T.M., este trecut (negru 
pe alb) numai faptul cu deschiderea activităților 
din perioada vacanței de vară să se facă în 
mod festiv și închiderea să se facă tot în mod 
festiv. Aceasta este singura indicație primită 
de către organizațiile U.T.M. prin planul comi
tetului orășenesc. Dar ce va fi intre deschiderea 
și închiderea festivă ? E deajuns ca elevii 
cursului mediu să culeagă plante medicinale ? 
Nu se spune nici un cuvînt despre conținutul 
educativ al acțiunilor care trebuie întreprinse 
în cadrul vacanței, nicio acțiune nouă, intere
santă nîr este propusă, totul este prevăzut în 
mare, totul este lăsat la inițiativa școlilor.

Socotim că tovarășii din conducerea Comitetu
lui regional U.T.M. Hunedoara au controlat 
prea puțin cum a fost alcătuit planul pentru or
ganizarea vacanței în orașul Hunedoara. Așa 
cum se prezintă el acum este departe de a fi 
satisfăcător. Trebuie trecut de îndată la treabă ; 
să fie stabilit precis ce vor face elevii în va
canță, ce acțiuni se vor întreprinde și să fie 
asigurate toate condițiile pentru buna lor desfă
șurare.

nu sînt nici 
dis- 
(cu

în

EUGEN FLORESCU

O prețioasă inițiativă educativă
Cercul dramatic de 

la Școala medie „Di- 
mitrie Cantemir" din 
Capitală care ființea
ză de cltiva ani, des
fășoară o interesantă 
activitate. Elevii a- 
cestei școli fac teatru 
cu decoruri, cu costu
me, joacă pe scene 
reputate, ba uneori 
pleacă și în turneu. 
Anul trecut, au jucat 
,,Ultima oră" și 

,,Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian, 
iar anul acesta... Ei, 
aici intervine poves
tea.

Profesorul de mu
zică Filip Davidsohn 
a scris o operetă in 
două acte: „Tinerețe 
in freamăt“. Opereta 
e inspirată din viața 
de azi a elevilor. în
drăzneț proiectul 'de

a o reprezenta pe 
scenă ? Da, dar și 
realizabil. Tn conse
cință, organizarea 
unei orchestre forma
tă din 24 executant:, 
alegerea corpului de 
balet, a. piniăreților, 
confecționarea deco
rurilor și a costu
melor. Și iată că 
prima reprezentație a 
avut loc. Mare suc- 

au 
relatat chiar și zia
rele. Opereta a in
trat în lume, a trecut 
de cadrul intim al 
școlii: pe scena Teo- 
trului de satiră și 
umor ,.C. Tăiase", 
la radio, la televi
ziune și mai departe 
în turneu, la 
pulung-Muscel. 
deva, într-una 
săli se află și

ces, după cum

Cim-
Un- 
din 
un

regizor de la Teatrul 
Armatei. I-a plăcut 
spectacolul, dar mai 
mult decit atit, a 
intuit in jocul micu
ților protagoniști, in
teres, dragoste, pa
siune ppntru teatru. 
Și-atunci, conducerea 
școlii a primit pro
punerea, deosebit de 
valoroasă ca activi
tatea dramatică a 
școlii să treacă 
sub îndrumarea di
rectă a Teatrului 
Armatei, acesta o- 
bliglndu-se să acorde 
in mod cu totul gra
tuit sala proprie pen
tru spectacolele ele
vilor, instructori de 
specialitate, costume, 
decoruri, să organi- 

' zeze spectacole spe
ciale pentru elevii a- 
cestei școli precedate

de conferințe instruc
tive etc. Fără îndoia
lă, o asemenea pro
punere nu putea să 
nu fie acceptată. 
Convenția — ca să 
folosim un termen 
consacrat — a luat 
forme oficiale cu o- 
cazia unui spectacol, 
festiv. Au luat a- 
tunci cuvintul repre
zentanți ai școlii și 
ai Teatrului care au 
subliniat importanța 
educativ-patriotică a 
acestei inițiative du
pă care artiștii Tea
trului au prezentat 
cite un act din „Des
pot Vodă" și „Eca- 
terlna Teodoroiu“ iar 
elevii, fragmente din 
„Tinerețe In frea
măt".

I. MATEI

IN EXCURSIE

Peste citeva clipe vor sosi aci și ceilalți elevi din Anina 
plecați in excursie

Elevii muncesc cu entuziasm
în gospodăriile agricole de stat

pc șantierele locale
In tabără — 

în gospodărea agricolă 
de sîat

Astă noapte a plouat puțin. A- 
cum insă e cald și frumos. Prutul 
curge cam, tulbure; în sus o fi 
plouat mai. mult. Frăsulenii, satul 
acesta restrlns, cu multă vegeta
ție, se afundă parcă in cotul Pru
tului. Aici se află o secție a gos
podăriei de stat Popricani. In o- 
grada secției, liniște. Totuși am 
fost încredințat că aici sînt 60 de 
tineri, elevi ai Școlii medii nr. S 
din Iași, care au venit să ajute 
gospodăria la muncile agricole. Nu 
se văd pe nicăieri.

— Or fi la cîmp...
— Nu se poate, eu vin de acolo. 

Trebuie să fie undeva pe aici. 
Poate iau masa. E amiază. Ui- 
tați-vă unde e soarele...

Intr-adevăr elevii au luat masa, 
de asta era atîta liniște. Borș 
dres cu smîniînă și fasole cu 
carne. După ce foamea a fost 
astîmpărată, chitara nu știu cui, 
face să răsune cîrnpul acesta din 
preajma gospodăriei. Pe urmă din 
nou se vor duce pe cimp la 
treabă.

Educatorul Emil Galeria pleacă 
cu băieții pe tăpșan. Mai încoace, 
celălalt educator, Petre Popovici 
Se retrage la umbră. Azi e prima 
zi de lucru. Pînă ia amiază s-a 
lucrat frumos. S-au prășit mai bi
ne. de două hectare cu porumb și 
alte aproape două hectare cu fa
sole. După socoteala pe care o 
face Petre Popovici reiese că pînă 
la 15 iunie 
gospodăria 
rios.

mtnă mai prejos.. Desigur, o ase
menea inițiativă trebuia încurajată. 
Pentru început cu sprijinul comi
tetului regional U.T.M. au fost 
organizați în brigăzi un prim lot 
de 140 de elevi și eleve.

La sfîrșitul activităților practice, 
în vacanță, ialți elevi din orașul 
Ploești vor munci voluntar pe șan
tierele locale.

...La orele 8, în prima zi de 
activitate, la Casa Pionierilor din 
orașul Ploești S-au adunat 140 de 
brigadieri elevi și eleve. Nerăb
darea de a vedea cît mai repede 
șantierele, de a lua contact cu 

_ munca de constructor îi caprin- 
•, 3 ses? pe fiecare. Directorul tabe- 

rei, profesorul Robert Kocacs 
(care va fi ajutat de patru pro
fesori) le-a expus programul de 
lucru pe întreaga perioadă de 15

zile. Tot în aceeași zi, cele patru 
brigăzi de voluntari au și luat 
contactul cu șantierele de con
strucții. Brigada nr. 1 „I. L. Ga- 
ragiale“ — responsabil elevul 
Georgescu Ghiocel — lucrează a- 
cum pe șantierul blocurilor mun
citorești de la „Pistol". La ple
care Ghiocel a chemat la întrecere 
brigada nr. 2 — responsabil eleva 
Tănase Florica — de pe „Șantierul 
Tineretului", oare lucrează la con- 
strucția celor 7 blocuri muncito
rești, Și eleva Gheorghe Filofteia, 
responsabila brigăzii nr. 3 „Mihai 
Viteazu" a chemat la întrecere 
brigada nr. 4 condusă de elevul 
Boțea Ion. Cine va cîștiga între
cerea și steagul pe oare comite
tul regional U.T.M. îl va decerna 
brigăzii fruntașe ?

N. PUIU
.Elevii ploeșteni lucrează la constricția unor blocuri muncitorești

Hem|B..

>-

cit vor 
va avea

sta elevii aici 
un spriiin s.e-

C. S.

Cine va cîștiga 
drapelul de 

brigadă fruntașă?
Elevii de la Școala medie „A. 

Totna“ ,au cerut Comitetului regio
nal U.T.M. Ploești ca utemiștii 
elevi și eleve, fruntași la învăță
tură să lucreze timp de 15 zile— 
adică în perioada activităților 
practice pe șantierele locale de 
construcții din Ploești. Vestea ini
țiativei nu s-,a oprit aici. Cei de 
la școlile medii „I. L. Caragiiale" 
„Mihal Vlteazu“ -și nr. 4. auzind 
acest lucru s-iau hotărît să nu ră-

Elevii muncitori
medie muncitorească 

Noi“ din București. Nu 
pentru nimeni curios 

la această școală învață

Școala 
„Timpuri 
mai pare 
faptul că 
tineri și vîrstnici, pe care îi știi 
mînuind utilaje din cele mai com
plicate. Oamenii aceștia învață și 
încă cu multă dragoste și perse
verență pentru că patria le cre
ează toate condițiile, pentru că 
viața nouă pe care ei înșiși o con
struiesc, cere acest lucru.

Școala medie 
„Timpuri Noi" 
septembrie 
metalurgică 
In primul 
cele patru clase de la a V-a 
pînă la a 
ceput cu un număr de numai 54 
do elevi, muncitori de la uzinele 
„Timpuri Noi“, 
„Bella Breiner“, 
bacului 
lea an, 
ținute 
ce mai 
muncitorilor, numărul elevilor a 
crescut. In ultimii doi ani pres
tigiul școlii și al celor care în
vață a crescut într-atît îneît ■ a- 
cum școala are 11 clase, iar nu
mărul elevilor este de 305. Acest 
lucru se datorește în primul rînd

1954
cu 
an,

muncitorească 
a luat ființă în 
pe lingă 
același 
școala,

VlIIa

uzina 
nume.
adică

au în-

întreprinderile 
„Industria Bum- 

A“ și altele. Tn al doi- 
datorită rezultatelor ob- 

și condițiilor din ce în 
bune care s-au creat

muncii susținute duse de cadrele 
didactice, legăturii strînse care s-a 
creat între ele și elevi, faptului 
că au fost găsite cele mai eficace 
forme de activitate pentru stimu
larea muncitorilor la învățătură.

Rezultatele bune obținute pînă 
acum se datoresc grijii pe care în 
cele mai multe cazuri întreprinde
rile au purtat-o muncitorilor- 
elevi, creîndu-le posibilitatea de a 
frecventa cursurile, punîndu-le la 
dispoziție mașini pentru transpor
tul pînă la școală, creîndu-le timp 
liber pentru studiu.

Dat fiind condițiile speciale în 
care învață și se pregătesc mun
citorii elevi, programele au fost 
în așa fel alcătuite îneît ele să 
dea posibilitate elevilor să-și însu
șească în ora de curs cea mai 
mare parte a cunoștințelor. Dis
ciplina neconstituind o problemă, 
toată atenția a fost îndreptată în 
timpul anului spre învățătură și 
frecvență. Faptul că majoritatea 
elevilor sînt tineri între 18—30 de 
ani, utemiști, fruntași în produc
ție, a făcut ca atenția mai mare 
să fie îndreptată spre ei. Curînd, 
primele elemente date de școlile 
noastre serale muncitorești vor 
merge în facultăți.

In mare parte tineretul școlii

pen- 
avut 
n-au

S-a terminat o zi de muncă pe lotul școlii medii mixte maghiare din Deva.

și-a făcut datoria învățînd cu sîr- 
guință. Situația la sfîrșit de an 
școlar este îmbucurătoare. Din 
305 elevi, au promovat 270. Școa
la are numai trei repetenți. Din
tre premianții și fruntașii clase
lor majoritatea sînt tineri, fruntași 
în același timp și în producție ca 
Neagu Aurelia, Revnic Gavril, 
Făgețeanu Ion de la Timpuri Noi, 
Maria Floca de la întreprinderea 
Bella Breiner și alții. Mai există 
însă unii care n-au știut să pre- 
țuiască condițiile care li s-au creat 
de către partid. Cu toate stăruin
țele depuse de profesori, care au 
mers la fiecare întreprindere 
tru a lămuri, unii elevi n-au 
rezultate bune la învățătură, 
frecventat cursurile regulat.

Din discuțiile avute cu tovarășul 
Gheorghiu, directorul școlii, a re
ieșit că de existența unor asemenea 
lipsuri se fac vinovate și organi
zațiile U T.M. din întreprinderile 
undo lucrează muncitorii elevi. 
De la începutul anului școlar și 
pînă acum s-au „pierdut” pe 
parcurs un număr de 74 elevi, 
dintre care majoritatea tineri. 
Care să fie cauza acestor lipsuri?

Organizațiile U.T.M. de la în
treprinderile „Bella Breiner“, 
„Flacăra Roșie'', întreprinderea 
„Medicamente 2“, Industria Bum
bacului A și altele n-au analizat 
niciodată în adunările generale 
U.T.M. sau în adunările de co
mitet comportarea, realizările, 
greutățile sau lipsurile muncito
rilor pe care întreprinderile i-au 
trimis în școală. Din 1954, de 
cînd a luat ființă școala și pînă 
acum, ne spune tovarășul direc
tor, nici un secretar al vreunui co
mitet U.T.M. n-a trecut prin școală 
să vadă cum se comportă ute- 
miștii din organizația lor ca e- 
levi la cursul mediu.

Ar fi avut ce afla organizațiile 
U.T.M. Ia școala medie muncito
rească ? Firește că da. Mai întîi 
și-ar fi dat seama că acolo se 
muncește serios, ar fi văzut că 
tinerii strungari, mecanici, cizmari, 
tinerele filatoare etc., fruntași în 
producție sînt fruntași și în școală; 
ar fi trebuit să aprecieze și 
popularizeze exemplul acestor 
neri.

La începutul anului școlar

să 
ti-

a 
intrat în rîndurile elevilor și mun
citoarea Stamate Venera de Ia în
treprinderea „Bella Breiner". La 
vîrsta de 20 de ani și cu dorința 
de a învăța, Stamate Venera pu
tea fi una dintre elevele bune ale 
școlii. Pentru asta trebuia ca în
treprinderea respectivă să-i creeze 
condițiile necesare frecventării 
cursurilor. Din păcate, maistrul 
care conduce atelierul în care lu
crează această tinără muncitoare,

s-a opus ca ea să lucreze numai 
în schimbul 1—3, fapt care a 
împiedicat-o să vină la școală. 
Absențele s-au înmulțit și eleva 
Stamate Venera a fost exmatricu
lată.

A făcut ceva organizația U.T.M. 
din întreprinderea „Bella Breiner“, 
pentru a înlătura greutățile în- 
tîmpinate de această tînără mun
citoare ? Nu, organizația n-a știut 
nimic pentru că nu s-a interesat 
niciodată 
elevi

Printre 
școala se 
Așa s-a întîmplat de pildă cu e- 
levul Dumitru Mihail, în vîrstă 
19 ani, lăcătuș la Uzinele „Tim
puri Noi“. Curînd după prezen
tarea la cursuri el s-a „plictisit“ 
de învățătură motivînd că n-are 
timp să învețe. In realitate, el 
s-a lăsat ușor înfrînt de greută
țile începutului.

Conducerile întreprinderilor, co
mitetele de întreprindere și orga
nizațiile U.T.M. ar fi putut ajuta 
școala urmărind să se creeze con
dițiile necesare unora dintre ti
neri, mobilizîndu-i pe alții, nelă- 
sîndu-i să abandoneze o sarcină 
așa de serioasă cum este învăță
tura.

Privind tabelul cu muncitorii 
elevi de la școala medie munci
torească „Timpuri Noi" am re
marcat și o altă lipsă a organiza
țiilor U.T.M. din unele întreprin
deri. Astfel, în timp ce uzinele 
„Timpuri Noi“ au în școală un 
număr de peste 50 muncitori, In
dustria Bumbacului A, vecină cu 
școala, n-a trimis în școală decît 
10 tineri, deși ea are un număr 
mai mare de tineri muncitori (în 
special tinere muncitoare). Lipsa 
interesului organizației U_T,M. 
pentru școală, s-a transmis și nnor 
tineri din întreprinderile respec
tive.

Organizațiile U.T.M. ale căror 
lipsuri le-am amintit mai sus ar 
trebui să urmeze exemplul orga
nizației U.T.M. de la Uzinele 
„Grivița Roșie“ al cărei comitet 
cunoaște în permanență situația 
școlară a muncitorilor-elevi.

La „Grivița Roșie“ organizația 
U.T.M. a analizat în adunările ge
nerale U.T.M. abaterile de la 
disciplină ale unor tineri munci- 
tori-elevi, i-a ajutat să-și îndrepte 
lipsurile.

Va trebui ca la marele efort 
pentru culturalizarea prin școala 
medio a tinerilor muncitori orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderi 
să-și aducă din plin contribuția.

M. FLOREA

de

cei 
află

tinerii muncitori

care au abandonat 
și numeroși tineri.

Conștienți de faptul că numai printr-o înaltă 
pregătire de cultură generală și profesională pot 
deveni buni specialiști, mii de tineri, fii de mun
citori și țărani muncitori care au absolvit școlile 
medii și mii de muncitori mai vîrstnici care 
și.au terminat studiile medii se îndreaptă 
spre facultăți. Este foarte greu să-i poți număra 
pe toți acel care fie că nrînuicsc un strung sau 
un tractor, fie că lucrează într-o uzină sau pe 
ogoarele unei gospodării, doresc cu ardoare să 
învețe, să devină ingineri, agronomi, medici sau 
profesori. Pe zi ce trece, cererile pe care aceștia 
le fac la întreprinderi sau !a sfaturile populare 
pentru a fi trimiși la studii superioare ca bursieri 
sînt tot mai numeroase.

Mergînd pe linia îmbunătățirii continue a 
compoziției sociale a studenților, pe linia formării 
unei intelectualități provenite din popor, care să 
slujească cu abnegație poporul, partidul spri
jină și stimulează pe toți acești tineri, fii de 
muncitori și țărani muncitori, pe toți tinerii 
muncitori de a învăța în institutele de învățămînt 
superior, asigurîndu-le condiții optime de pregă
tire. în vederea acestui lucru, încă din anul 
trecut au fost organizate cursuri de pregătire, cu 
ajutorul cărora aceștia să-și împrospăteze cunoș
tințele căpătate în învățămîntul mediu, să-și 
sintetizeze materia cerută la examenele de admi
tere în facultăți. Eficacitatea și necesitatea aces
tor cursuri este de la sine înțeleasă. Chiar și 
pentru cei care au absolvit cursul mediu 
numai cu doi ani în urmă se poate pune 
această problemă. în acest caz le este imposibil 
să se prezinte la examenul de admitere fără o 
pregătire prealabilă, îndrumată și controlată de 
către profesori. Experiența de anul trecut a 
dovedit că o lună de zile este insuficientă pentru 
pregătirea în vederea examenului de admitere în 
facultăți. Cunoștințele au fost de cele mai multe 
ori recapitulate nesistematic și neaprofundate. De 
aceea Ministerul Invățămîntului a hotărît ca în 
acest an cursurile de pregătire pentru tinerii 
muncitori și țărani muncitori să dureze cîteva 
luni pentru ca ei să se poată pregăti temeinic.

împreună cu sfaturile populare, organizațiile

U.T.M. au avut ca sarcină să recruteze toți tinerii 
care vor să candideze la examenul de admitere 
ca bursieri ai sfaturilor populare și să organizeze 
ținerea cursurilor de pregătire cel puțin odată 
pe săptămînă cu începere încă din luna noiem
brie 1957. Sfaturile populare au avut sarcina să 
asigure profesorii cei mai buni de la școlile medii 
sau din învățămîntul superior care să predea 
diferite discipline de studiu la aceste cursuri 
de pregătire.

Există sfaturi populare și organizații ale U.T.M. 
care au dat acestei probleme o atenție deosebită,

raionale, pentru a merge la facultate, organi- 
zîndu-le din vreme cursuri de pregătire. Astfel 
în raioanele Buzău, Cîmpina, Pucioasa, R. Sărat 
și Tîrgoviște cursurile au început din luna mai, 
iar în orașul Ploești din februarie. Comitetul 
regional U.T.M. a ținut o strînsă, permanentă 
și directă legătură cu comitetele U.T.M din 
întreprinderi, pentru a recruta pe cei mai buni 
tineri din întreprinderi, tineri care doresc cu 
adevărat să învețe. în momentul de față în regiu
nea Ploești, funcționează cursuri pe lîngă 12 
școli medii, numărul cursanților fiind de 463

Sâ prctfâtlm temeinic
pe viitorii bursieri

ai întreprinderilor și sfaturilor populare
ocupîndu-se cu grijă de desfășurarea în condiții 
cît mai bune a cursurilor de pregătire.

Sfatul popular al Capitalei și comitetul orășe
nesc U.T.M. au organizat cursurile din luna 
noiembrie repartizînd pe cei 4500 de cursanți 
care au existat inițial pe centre : Politeh
nica, Institutul de Petrol și Gaze, Universitatea, 
„C. I. Parhon“, Facultatea de științe juridice, 
I.M.F. și I.S.E.P.

Cursurile s-au ținut la început în fiecare du
minică iar din ianuarie de două ori pe săptă
mînă. Pentru pregătirea tinerilor . muncitori au 
fost antrenate un număr de 120 de cadre didac
tice. De asemenea și în regiunea Ploești, Sfatul 
popular regional și Comitetul regional U.T.M. 
s-au ocupat intens de pregătirea tuturor tinerilor 
propuși de întreprinderi și de sfaturile populare

dintre care 358 fii de muncitori și 105 fii de 
țărani muncitori.

Nu același lucru se poate constata însă în 
regiunea Stalin. Cu toate că Orașul Stalin este 
centru universitar, centru cu o bogată industrie, 
unde sînt sute de tineri dornici de învățătură, 
sfatul popular regional și cel orășenesc nu s-au 
ocupat de recrutarea și de pregătirea lor pentru 
facultate. Secția de învățămînt a sfatului popular 
orășenesc nici nu cunoaște bine instrucțiunile 
ministerului în această direcție. Nici comitetul 
orășenesc U.T.M. nu s-a ocupat de rezolvarea 
acestei probleme. Inițiativa organizării cursurilor 
a fost luată de abia acum două săptămîni de către 
Institutul politehnic la propunerea comitetului 
regional de partid. De recrutarea tinerilor s-a 
ocupat numai Institutul politehnic, cu sprijinul

comitetelor U.T.M. din întreprinderi. Cursurile 
au început cu un număr de numai 120 de tineri 
din întreprinderile Orașului Stalin. Oare ceilalți 
zeci și sute de tineri din regiune care doresc să 
învețe ce fac ? Acești 120 de tineri se pregătesc 
pentru a da examen de admitere în facultățile 
din Institutul politehnic. în întreprinderile din 
regiunea Stalin sînt însă tineri care vor să ur
meze și alte facultăți. Pentru ei nu s-a orga
nizat nici un fel de curs pe lîngă școlile medii. 
Sînt atîtea școli medii în Orașul Stalin. atîtea 
cadre didactice bine pregătite. Sfatul popular tiu 
s-a interesat, nu s-a preocupat de antrenarea lor, 
de organizarea cursurilor de pregătire pe lîngă 
școlile medii din oraș sau regiune.

Vorbind în general de felul cum au fost orga
nizate pînă acum aceste cursuri atît în București, 
Ploești cît și în Orașul Stalin se constată o slabă 
preocupare a sfaturilor populare și în special 
a comitetelor U.T.M. pentru orientarea tinerilor 
muncitori spre facultățile de ai căror absolvenți 
au nevoie industria și agricultura noastră Mai 
ales tinerii nu au fost îndrumați spre diversele 
ramuri ale agronomiei. Materiile care se predau 
la cursurile de pregătire sînt matematica, romîna, 
fizica, chimia și foarte rar științele naturii, bio
logia, zoologia etc. Numai la Ploești s-au intro
dus de curînd științele naturii, iar sfatul popular 
a cerut 200 de burse pentru agronomie. Foarte 
puțini sînt acei care vor să devină, profesori. 
Majoritatea se îndreaptă spre politehnică și me-. 
dicină. Este bine ca de pe. acum în cadrul acestor 
cursuri, organizațiile U.T.M. să îndrepte atenția 
tinerilor spre facultăți care au astăzi o impor
tanță mare în pregătirea viitorilor specialiști de 
care patria are mare nevoie.

Aceștia sînt tineri în care poporul, patria noa
stră își pun nădejdi. De aceea organizațiilor 
U.T.M., întreprinderilor și sfaturilor populare le 
revine sarcina de a le da tot sprijinul, de a fi 
tot timpul alături de ei pentru a-i îndruma și 
orienta, pentru a le crea celt mai bune condiții 
de pregătire.

MONICA VERDEȘ



în adunările gen er a I e

Să dezvoltăm răspunderea 
politică a utemiștilor

că 
rés- 
pri- 
sea-

Plenara a IlI-a a C. C. al 
U.T.M. a atras atenția asupra 
necesității întăririi permanente a 
democrației interne de organiza
ție, a asigurării respectării drep
turilor și îndeplinirii îndatoririlor 
statutare ale utemiștilor, a sti
mulării criticii și autocriticii și 
în deosebi a criticii de jos, a în
lăturării oricăror manifestări de 
înăbușire a criticii, a stimulării și 
promovării propunerilor și su
gestiilor utemiștilor, prin atrage
rea mai activă a acestora la în
treaga muncă a organizației.

Plenara a criticat faptul 
unele organe ale U.T.M. nu 
pectă prevederea statutară 
vind prezentarea de dări de
mă periodic în fața organiza
țiilor U.T.M., stabilind ca odată 
la șase luni comitetele și birou
rile organizațiilor de bază U.T.M. 
să prezinte în adunări 
seamă asupra activității

Se poate spune fără 
că adunările generale 
oglindă a întregii activități a or
ganizațiilor de bază. Dacă adu
nările generale au un conținut 
corespunzător și se organizează 
conform prevederilor statutului 
nostru, dacă organizația de bază 
dă atenția cuvenită pregătirii lor, 
ele reprezintă pe drept cuvint un 
mijloc principal de educare co
munistă a tineretului.

Sînt multe organizații de bază 
din cadrul raionului nostru care 
au înțeles aceasta și acordă o 
mare atenție pregătirii adunărilor 
generale. Acest lucru a devenit 
și mai evident cu prilejul desfă
șurării în organizațiile de bază 
a adunărilor de dări de seamă.

Astfel organizația U.T.M. de la 
uzinele „Clement Gottwald",„Se
mănătoarea", Fabrica de bere 
„Grivița", moara 
David", Institutul
Școala profesională de construc
ții, Școala medie nr. 25 și altele, 
au întocmit dări de seamă ample,

dedări 
lor. 
greșeală 
sînt o

„Constantin
„Pasteur“,

analitice, în lumina sarcinilor tra
sate de Plenara a Iii-a a C.C. al 
U.T.M.

Adunările generale desfășurate 
pînă acum ne-au dat putința să 
tragem cîteva concluzii îmbucu
rătoare.

Iri primul rînd adunările gene
rale de dare de seamă au căpă
tat un mai pronunțat caracter de 
lucru, au fost de data aceasta 
mai combative. Și aceasta fiindcă 
în aceste adunări s-a dat mai 
multă importanță utemistului, 
modului în care organizația s-a 
octipat de el, modului cum a știut 
el să răspundă la sarcinile orga
nizației. în adunările ținute pe 
secții la uzinele „Clement Got
twald" sipre exemplu, utemiștii au 
apreciat în discuțiile lor faptul 
că birourile organizațiilor U.T.M. 
de secții s-au ocupat mai atent, 
în urma dezbaterii documentelor 
Plenarei a IH-a a C.C. al U.T.M. 
de repartizarea sarcinilor concre
te pentru utemiști și au ascultat 
periodic în adunările generale 
informări din partea unor ute
miști asupra modului cum își în
deplinesc sarcinile. Practica a- 
ceasta a dus la creșterea răspun
derii utemistului față de îndepli
nirea sarcinilor încredințate de 
organizație, la creșterea în ult’- 
mă instanță a puterii de mobili
zare și acțiune a organizațiilor 
noastre.

Un loc important în dezbate
rile din adunările generale l-a 
ocupat problema participării 
neretului la procesul de produc
ție, a aportului tineretului în 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și rea
lizarea de economii. In discuțiile 
purtate, utemiștii nu s-au rezu
mat numai la aprecieri generale 
ci au analizat concret și modul 
î>n care unul sau altul dintre ei 
s-a achitat de aceste îndatoriri 
de prim ordin.

Utemiștii au apreciat de ase-

ti-

S-a deschis Congresul international al modei

ALEXANDRU SIDORENCO 
prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej"

menea practica de a se prezenta 
în adunările generale scurte in
formări asupra modului cum au 
fost îndeplinite hotărîrile luate 
de adunarea generală anterioară, 
O astfel de practică există și in 
activitatea organizațiilor de bază 
U.T.M. de la moara „C. David'', 
G.A.S. „Dudu“ în uneie organi
zații de secții de la „Semănătoa
rea“, Fabrica de confecții „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“, Școala pro
fesională nr, 2 construcții etc. 
Procedeul acesta constituie un 
mijloc de creștere a simțului de 
răspundere atît ia utemiști cît și 
la cadrele organizației, duce la 
dezvoltarea inițiativei tineretului, 
la antrenarea acestuia în activi
tatea organizației U.T.M. Faptul 
că în raionul nostru au luat fiin
ță noi secții ale tineretului, bri
găzi de producție, posturi ute- 
miste de control, că s-au realizat 
economii însemnate de metal, 
prin aplicarea inițiativelor de la 
Reșița, „Vasile Roaită" etc., se 
datorește tocmai preocupării spo
rite a organizațiilor U.T.M. de 
a-și realiza propriile hotărîri și 
angajamente, creșterii spiritului 
de răspundere al acestora. Ast
fel la uzinele „Semănătoarea" 
s-au creat două secții ale tinere
tului, 9 brigăzi de producție, s-a 
aplicat inițiativa tinerilor de la 
uzinele „Republica“ privind con
cursul de citit cărți tehnice, iar 
în urma aplicării inițiativei de la 
uzinele „Vasile Roaită" din Bucu
rești, s-au realizat economii în 
valoare de 1.460.000 lei. Rezul
tate asemănătoare au fost obți
nute și 
„Clement 
confecții 
„9 Mai", 
șie“ etc.

Trebuie spus însă că desfășu
rarea adunărilor generale ne-a 
făcut să vedem cu mai multă 
claritate o realitate nu prea îmbu
curătoare pentru raionul nostru. 
Este vorba de organizațiile de 
bază mai mici (în număr de 
peste 50) unde lucrurile nu stau 
de Ioc strălucit. Indreptîndu-ne 
atenția mai mult spre întreprin
derile mari noi am neglijat în
tr-o oarecare măsură munca or
ganizației U.T.M. într-o seamă de 
sectoare deosebit de importante 
cum ar fi comerțul de stat, coo
perația etc. De asemenea o situa
ție asemănătoare se prezintă și 
in școlile de cultură generală. La 
școlile medii nr. 1, 24, școlile 
profesionale „Semănătoarea“, 
„Clement Gottwald" etc. adună
rile generale de dări de seamă), 
datorită unei slabe pregătiri au 
fost pur și simplu formale, ținute 
numai de dragul de a se înde- 
plini și această sarcină. Pentru 
a lichida această stare de lucruri 
noi am și început să luăm mă
surile cuvenite. Una din aceste 
măsuri a fost organizarea zilei 
secretarului organizației de bază 
la sfîrșitul lunii mai, la care 
problema principală pusă in dis
cuție a fost adunarea generală 
U.T.M. Se cere acum din partea 
fiecărui activist din raionul 
nostru, din partea fiecărui comi
tet U.T.M. mult suflet, multă 
perseverență și inițiativă, pentru 
a ridica nivelul muncii fiecărei 
organizații de bază U.T.M. la 
înălțimea sarcinilor puse de par- 

în fața tineretului.

de utemiștii uzinelor 
Gottwald“, Fabrica de 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, 
cooperativa „Zarea Ro-

Campionatul mondial de fotbal

Deocamdată fotbaliștii suedezi

au scăpat de emoții
In cadrul grupei a 3-a a campionatului mondial de fotbal, joi s-a disputat la 

Stockholm intîlnirea dintre echipele reprezentative ale Suediei și R. P. Ungare. Fotba
liștii suedezi au cîștigat cu scorul de 2—1 (1—0) și s-au calificat astfel pentru sfer
turile de finală. După cum se știe în primul meci Suedia a învins Mexicul cu 3—0 
avînd acum 4 puncte, în timp ce Țara Galilor are două puncte, iar R.P. Ungară și 
Mexicul cite un punct

Rapid — Dinamo București 2-2

DEVIZA DE LUPTA
a tinerilor mineri din Valea Jiului

(Urmare din pag. 1-a) 

mari. Astfel, brigăzile de tineret 
conduse de tov. Ion Compodi și 
Mihai Bucinschi s-au angajat să 
muncească în așa fel îneît să dea 
peste plan, în luna aprilie, pentru 
fiecare membru din brigadă cîte 
două 
cest a 
peste

în 
bune 
nerii 
la mina Petrila, tare, dînd peste 
plan 800 tone de cărbune, au cu
cerit distincția „Casca de aur“ a 
tehnicienilor fruntași.

Aplicarea inițiativei minerilor 
de la Aninoasa de a da o tonă de 
cărbune peste plan pentru fiecare 
membru al brigăzilor a dus la 
creșterea producției de cărbune 
pe baza creșterii productivității 
muncii, ceea ce a făcut să se re
ducă prețul de cost pe tona de 
cărbune.

Organizîndu-și mai bine mun
ca, tinerii din sectorul IV al mi
nei Vulcan au izbutit să obțină în 
primul trimestru al anului o creș
tere ritmică a producției, să spo
rească productivitatea muncii cu 
2,6 la sută peste sarcina planifi
cată, să realizeze economii în va
loare de 48.094 lei. Acest lucru a 
fost posibil datorită asigurării 
sectorului cu un număr mare de 
fronturi prin lucrările de pregă
tire. Organizarea brigăzilor de 
pregătire prin repartizarea în a- 
cest domeniu de muncă a celor 
mai buni mineri din sector, a fă
cut să se obțină o viteză de îna
intare mare, ca cea realizată de 
membrii brigăzilor de tineret con
duse de tov. Traian Iovi și Gh. 
Ivășcanu. La aceste realizări a 
contribuit și îmbunătățirea califi
cării muncitorilor la -locul de 
muncă și în" mod deosebit la școa
la de calificare. unde și-au ridicat 
nivelul cunoștințelor profesionale, 
în această perioadă 121 de mineri 
și ajutori de mineri.

în scopul generalizării și extin
derii metodelor folosite de brigă
zile de tineret și posturile de con
trol fruntașe, unele comitete 
U.T.M. s-au ocupat cu mai multă 
grijă de organizarea consfătuirilor 
de producție teu brigăzile și postu
rile utemiste de control dînd a- 
cestor consfătuiri un caracter mai

tone de cărbune. In felul a- 
ei au realizat în acea lună 
plan, 568 tone de cărbune, 
creșterea producției de căr- 
siau evidențiat. îndeosebi mi- 
din sectorul II de tineret de

viu, mai atractiv. Participanții la 
consfătuire au scos în evidență în 
acest sens activitatea pozitivă de
pusă de comitetul U.T.M. al mi
nei Lupeni, care, cu sprijinul 
conducerii minei, a analizat în 
consfătuirile cu brigăzile de pro
ducție aportul tinerilor la îndepli
nirea planului și a inițiat, pe baza 
unor obiective concrete, întrece
rea între brigăzile de tineret, sta
bilind totodată și premii pentru 
brigăzile fruntașe.

Sprijinul primit din partea 
organizațiilor U. T M.

se

Stadionul Ciulești a găzduit joi 
intîlnirea amicală de fotbal dintre 
echipele bucureștene Dinam-o și 
Rapid. Intîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 
după ce la pauză scorul era 1—0 
în 
au

favoarea feroviarilor. Punctele 
fost realizate de Seredai (2)

pentru feroviari, iar pentru dino- 
moviști Ene și R. Lazăr.

Cupa Casei de Cultură a Tinere
tului din Raionul Grivița Roșie, 
oferită de Comitetul raional U.T.M. 
Grivița Roșie a revenit echipei 
Rapid care are o formație mai 
tinără.

Cupa R. P R la fotbal

spu- 
au 
de

Iată-ne in sala spațioasă a 
M clubului fabricii de confecții 
\ „Gh. Gheorgliiu-Dej" din Capi
ii. tală. Ea găzduiește peste 130 de 
X delegați din Uniunea Sovietică, 
Q R. D. Germană, R. P. Ungară, 
v R. P. Polonă, R. Cehoslovacă, 
O R. P. Bulgaria, R.P.R. și ob. 
q servatori din R. P. Chineză la 
A lucrările celui de al IX-lea 

Congres Internațional ăl Mo
rb dei.
fi Lucrările Congresului au fost 
X deschise de tov. inginer Va-
V leriu Rusanovschi, secretar ge- 
0 neral al M.I.B.C., care a sa- 
'6 lutat pe participanți.
A Pentru oricine — mai ales, 
A firește, pentru femei... — este 
x de remarcat grija cu care fie- 
> care țară participantă la con- 
X greș și-a întocmit colecția de
V modele. Fiecare colecție este 
v alcătuită din 56 de modele de 
U confecții pentru bărbați, femei 
A și copii, privind îmbrăcămintea 
A pentru toate anotimpurile — 
b pentru lucru, pentru sport, pen- 
x tru ocazii, pentru seară etc. 
J, Intr-una din sălile clubului 
IV sînt expuse diferite modele de 
() îmbrăcăminte. La oricare te-ai 
A uita ește aproape imposibil să 
A nu remarci, grija și totodată 
x gustul cu care au încercat să 

Ix îmbine atît modelierul cît și 
fi executantul una din. caracteris- 
X ticlle esențiale ale îmbrăcămin- 
v tei: aceea de a fi totodată uti- 
0 lă șl frumoasă, practică și mo- 
Vdernă.
v Forfota care domnește în a- 
'() ceastă dimineață In sălile clu

bului fabricii de confecții e 
mare. Intr-o încăpere se calcă 
ultimele mostre de rochii, în
alta manechinele își studiază a 
mișcările șl ținuta, în alta, ^ 
după deschiderea festivă, o co-n 

reprezentanți ț)

i.

cum distracțiile tineretului 
încap pe mîini rele

(Urmare din pag. I-a)

mine culturale și organizații de 
bază U.T.M. Esențialul este însă 
ca aceste manifestări să aibă un 
conținut clar: acela de a face edu
cație comunistă. De la acest prin
cipiu fundamental al muncii cul
turale de masă nimănui nu-i este 
permis să abdice.

misie formată din i . . . „
\ ai delegațiilor discută progra- () 
\ mul desfășurării lucrărilor con- (2 
A greșului, 
A în ziua de 
'b Privirile

atrase de 
costume.

In zilele
fecțiile selecționate la congres 
vor fi prezentate și 
bucureștean, în sala 
special amenajată.

CORNELIA

care vor dura pînă V
27 iunie. \
tuturor sînt veșnic \ 
noi rochii, de noi X,

de 23-24 iunie con-

publicului 
Floreasca,

MIHAI

In fotografie : un model din 
colecția prezentată de creatorii 
noștri de modă.

Dar problema ma
nifestărilor de 
sfîrșit de săptă
mînă trebuie să 
ne pună în a- 
lentie încă un 
aspect : al atitu
dinii nedemne a 
unor tineri, al 
comportării lor 
rușinoase, com
portare împotri
va căreia trebuie 
să creem un cu
rent de opinie 
publică. Imagina- 
dezguslător peți-vă spectacolul 

cărei oferă tinerii ce încearcă să 
copieze „ntoda“ occidentală dan- 
sînd în maniera „rock and rotit
ului. Dar dincolo de aspectul ca
raghios, asemenea comportări te 
indignează pentru că ele nu au 
ce căuta la tineri care fac parte 
din generația noastră, generație de 
constructori ai 
rație pe care 
înconjoară cu 
părintească, pe
că în spiritul celei mai înalte mo
rale, morala comunistă. Ce au co
mun cu preocupările tineretului 
nostru indivizi fără ocupație pre
cisă ca Angliei Alexandru pe care 
l-am găsit maimuțărindu-se în gră- 
dina din calea Victoriei nr. 1 sau

socialismului, gene- 
partidul nostru o 
toată • dragostea sa 
care U.T.M. o edu-

individe cu moralitate dubioasă ca 
Paulina Niță, cunoscută organelor 
de miliție, pe care am găsit-o în
tr-o postură asemănătoare la Casa 
de cultură a raionului „Gh. Gheor
ghiu-Dej“ ? L-am întrebat pe Au
relian Moracu, domiciliat în Str. 
Străbună nr. 34, absolvent al șco
lii medii mixte nr. 6, care — no
tați I — este și utemist, unde a 
învățat să se contursioneze într-o 
asemenea manieră degradantă. Di
scuția noastră avea loc la manife
starea organizată de Casa de 
tură „Grivița Roșie“-

—• Urmez în altă parte...
— Adică, cum... urmezi ?
— Urmez altă grădină, nu asta... 
Și mi-a bîiguit ceva de str. dr. 

Felix. „Urmez“. Ai putea crede că 
urmează cursurile vreunei univer
sități populare. Inutilă iluzie.

Am întîlnit-o în grădina din calea 
Victoriei nr. 1 pe uttmista Simion 
Georgeta, de la țesătoria „Tudor 
Vladimirescu“. O fată tînără, care 
are o meserie prețuită și care face 
parte din organizația revoluționa
ră a tineretului. Și totuși Simion 
Georgeta dansează într-un mod ne
demn, geloasă parcă pe „virtuo
zitatea coregrafică“ a cîtorva afa
ceriști cu gusturi cosmopolite. Nu 
este oare limpede că acesta este 
rezultatul slabei munci de educație 
comunistă pe care organizațiile 
U.T.M. respective o desfășoară în 
rîndul membrilor lor ? Organiza
țiilor U.T.M. li se cere o atitudine 
combativă față de asemenea mani- | 
festări străine moralei comuniste l 
Ele trebuie să creeze un curent I

cui-

de opinie publică a tineretului no
stru care privește cit dezgiist ase
menea manifestări, împotriva tu
turor celor ce se ploconesc față de 
modul de viață burghez, a acelora 
care cad sub influența elementelor 
descompuse.

Problema distracțiilor de sîmbă- 
tă și duminică seara trebuie pri
vită de către organele sfaturilor 
populare și organizațiile U.T At
eu toată seriozitatea. Asupra ace
stor manifestări trebuie exercitat 
un control sistematic, trebuie să 
se asigure cadre bine pregătite, co
respunzătoare pentru organizarea 
lor, trebuie asigurat un conținut 
educativ în spiritul moralei comu
niste.

Statul nostru democrat-popular 
asigură mari posibilități muncii 
culturale de masă. Să valorificăm 
pe deplin aceste posibilități și să 
împiedicăm elementele lipsite de 
răspundere să atenteze la educarea 
comunistă a tinerilor.

Participanții la consfătuire au 
arătat că, cu toate succesele obți
nute, în raport cu posibilitățile 
existente în Valea Jiului, în acti
vitatea organizațiilor U.T.M.
mai manifestă încă mari lipsuri în 
ceea ce privește îndrumarea și 
sprijinirea formelor tinerești de 
muncă. Comitetul U.T.M. al minei 
Aninoasa acordă astfel prea puțină 
atenție consolidării formelor de 
participare a tineretului în pro
ducție. Aici, în organizarea bri
găzilor mai există, din păcate, 
formalism : brigăzile de tineret nu 
sînt sprijinite concret la locul de 
muncă în aplicarea inițiativei de 
a da zilnic peste plan, de fiecare 
om, o anumită cantitate de oăr- 
bune, cu toate că această iniția
tivă a pornit chiar de la mina lor.

Formalism în ceea ce privește 
îndrumarea brigăzilor de tineret 
se manifestă și în cadrul comite
telor U.T.M. de la minele Petrila, 
Lonea și Uricani. Nestudiind 
condițiile concrete de muncă în 
producție, comitetele U.T.M. de 
la aceste mine au creat uneori 
brigăzi fără să țină cont de faptul 
că formele tinerești de muncă tre
buie să fie create cu precădere în 
locurile de producție-cheie și de 
muncă mai dificilă. Aceste comite
te U.T.M. se ocupă slab de antre
narea tineretului în întrecerea so
cialistă pentru a spori producția 
de cărbune și a obține un preț de 
cost cît mai redus, nu organizea
ză consfătuiri oare să generalize
ze experiența bună dobîndită de 
unele brigăzi și nu se ocupă de 
stimularea fruntașilor.

Datorită și lipsei de preocupare 
a comitetelor U.T.M. de la mina 
Lupeni, Aninoasa și Petrila, un 
mare număr de brigăzi nu și-au 
îndeplinit planurile de producție. 
Brigăzile conduse de Panait Bo- 
roș, Ștefan Demeler, Victor Peter, 
Alexandru Furo, Matei Emeric, 
Vasile Apostol — brigăzi odinioa
ră fruntașe — luni de-a rîndul 
au rămas datoaTe cu cantități în
tre 100-600 tone cărbune.

Faptul că multe brigăzi de ti
neret au rămas uneori sub plan 
și că randamentul pe cap de 
muncitor la unele sectoare, este 
sub sarcina planificată, își găsește 
cauza și îh slaba preocupare do
vedită de unele comitete U.T.M. 
pentru calificarea tinerilor și pre
gătirea tehnico-economică a 
ponsabililor brigăzilor de tineret. 
Comitetele U.T.M. de la 
Lonea, Lupeni și Vulcan nu s-au 
octipat suficient de antrenarea ti
neretului la cursurile de calificare. 
De asemenea aceste comitete au 
neglijat crearea cursurilor de mi
nim tehnic și economic. Organiza
țiile U.T.M. nu s-au îngrijit să re
zolve problema repartizării pe lin
gă fiecare brigadă de tineret a 
unuia din cei mai buni ingineri 
și tehnicieni. Chiar și acolo unde 
s a făcut acest lucru, repartizarea 
tehnicienilor a fost formală, fără 
ca periodic organizațiile U.T.M. 
să analizeze modul cum inginerii 
și tehnicienii care răspund de 
brigăzile de tineret le-au sprijinit 
în rezolvarea problemelor mai di
ficile.

Totodată, trebuie să ținem sea
mă în aprecierea situației și de o 
serie de condiții tehnice, a căror 
organizare privește conducerea 
combinatului carbonifer.

Potrivit sarcinilor mari care 
stau în fața minerilor pentru spo
rirea necontenită a productivității

muncii și reducerea prețului de 
cost, an de an, minele Văii Jiului 
au fost înzestrate cu perforatoare 
pneumatice și electrice, cu ciocane 
de abataj, haveze, transportoare cu 
rachete și benzi de cauciuc, cu lo
comotive electrice, trolii și cu alte 
mașini și utilaje.

Cu toate acestea trebuie să 
nem că nu peste tot acestea 
adus un spor corespunzător
creștere a productivității muncii.

Această stare de lucru se dato- 
reș.te și faptului că mecanizarea 
producției în mine s-a făcut ade
sea nerațional creîndu-se dispro
porții în mecanizarea 
faze ale procesului de producție 
în minele carbonifere. De pildă, 
operația de încărcare la înaintare 
în abataj, care necesită un mare 
volum de muncă și eforturi 
partea muncitorilor, este mult 
masă în urmă.

diferitelor

din 
ră-

res-

minele

In loc de concluzii
auParticipanții la consfătuire 

subliniat în repetate rînduri ho- 
tărîrea cu care muncesc minerii 
Văii Jiului pentru a spori produc
ția de cărbune și a reduce prețul 
de cost. De aceea se impune mai 
mult ca oricînd ca în viitor co
mitetele U.T.M. să depună o 
muncă stăruitoare pentru generali
zarea experienței înaintate în teh
nica minieră, pentru ca să nu mai 
existe nici o brigadă de tineret 
care să nu aplice cu rezultate 
bune inițiativa minerilor de la 
Aninoasa.

în acest scop participanții au 
subliniat necesitatea creării unor 
colective de tehnicieni pe lîngă 
fiecare sector, care să asigure 
ținerea de conferințe tehnice și 
economice, organizarea cursuri
lor de minim tehnic și economic 
pentru tineret. E necesar ca în 
cel mai scurt timp să se creeze 
pe lîngă fiecare mină unul-două 
cursuri de minim tehnic și eco
nomic.

Tinerii mineri și-au luat, cu 
prilejul consfătuirii, noi angaja
mente în întrecerea care se des
fășoară în cinstea Zilei Minerului 
și a zilei de 23 August. Astfel, în 
vederea obținerii unor randamen
te sporite, a ridicării producției 
de cărbune și a reducerii prețului 
de cost, brigada de tineret de la 
•sectorul VII investiții al minei 
Lupeni, condusă de tov. Nicolae 
Guță, și-a propus să realizeze un 
randament de 1,70 metri cubi pe 

, fiecare post față de 1,05 metri 
• cubi cît a fost planificat și să eco- 
■ nomisească explosiv. Pentru a- 
I ceasta, se vor organiza de două ori 

pe lună consfătuiri de producție 
în care se va împărtăși experien
ța fruntașilor și se vor lua măsuri 
de îndreptare a lipsurilor.

De asemenea, se va aplica ini
țiativa tinerilor de la uzinele „T. 
Vladimirescu“, spre a avea cel 
mai curat loc de muncă, o atitu
dine tovărășească față de ortaci, 
maiștri și ingineri.

Organizațiile U.T.M. din Valea 
Jiului trebuie să educe tineretul 
în spiritul respectării cuvîntului 
dat. în adunări generale, să se a- 
rate concret, pe bază de exemple, 
faptul că muncind pentru ridica
rea productivității muncii, pentru 
reducerea continuă a prețului de 
cost, minerii muncesc pentru 
bunăstarea lor, pentru înflorirea 
patriei.

în vederea educării tineretului 
în spiritul dragostei față de mun
că e necesar să se demonstreze cît 
se mai pierde încă din vina ace
lora care lipsesc nemotivat. De 
asemenea, organizațiile U.T.M. au 
datoria să sădească în conștiința 
fiecărui tînăr răspunderea pentru 
bunul obștesc, conștienți că prin 
buna îngrijire a utilajelor ele a- 
sigură sporirea producției de 
bune.

în felul acesta contribuția 
o dau tinerii mineri la

căr-

pe 
spo- 

așa
care
rirea producției de cărbune, 
cub bine spun ei — „pentru pa
trie, pentru pace !“ — va fi și din 
ce în ce mai mare.

C. S. Oradea a furniza} o nouă surpriză
Ultimele două întîlniri din ca

drul sferturilor de finală ale 
Cupei R.P.R. la fotbal desfășurate 
joi s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Oradea: Știința Timi
șoara—Dinamo Cluj 2—1 (0—0). 
Au marcat Cojereanu din 11 m., 
Cădariu și respectiv Eftimie. Ora
șul Stalin : C. S. Oradea—C.C.A.

Honved învins la Câmpia Turzii...
formația Industria Sîrmii din 
categoria B. Fotbaliștii romîni 
s-au comportat remarcabil obți- 
nînd o neașteptată victorie cu 
scorul de 3—2 (3—2).

3—1 (3—1). Punctele învingători
lor au fost realizate de Toth (2) 
și I. Bartha. Pentru militari a în
scris Constantin.

Pentru semifinalele Cupei R.P.R. 
s-au calificat astfel : Progresul 
București, Stoogul Roșu Orașul 
Stalin, Știința Timișoara și C.S, 
Oradea.

CIMP1A TURZII 12 (Ager- 
pres).—Prin telefon: Peste 10.000 
de spectatori au urmărit joi la 
Cîmipia Turzii intîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipa 
maghiară Honved Budapesta și

Recepție Ia legația Angliei
Joi duipă-amiază dl. Alan Dud- 

ley, trimis extraordinar și trimis 
plenipotențiar al Marii Britanii 
la București, a oferit o recepție 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Marii Britanii, ziua nașterii Ma
iestății Sale Regina Elisabeta 
a Il-a.

La recepție au luat parte: 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe, Marcel Popescu, 
ministrul Comerțului, Al. Lăză- 
reanu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu și dr. N. Gh. 
Luipu, membri ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Dumitru 
Diaconescu, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, M. Macavei, 
președinte de onoare al I.R.R.C.S., 
M. Novac, vicepreședinte al Co
mitetului' de Stat al Planificării, 
T. Cristureanu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț a R. P. Ro- 
mîne, V. Steriopol, adjunct al

ministrului Comerțului, Maria 
Rosetti, președinta Comitetului 
Național al Femeilor din R. P. 
Romînă, Al. Buican, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., artistul poporu
lui George Georgescu, general 
locotenent în rezervă R. D. Ru- 
sescu, vicepreședinte al Crucii 
Roșii a R. P. Romine, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, I. Moruzi, directorul Proto
colului Ministerului Afacerilor 
Externe, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Comerțului, ofițeri 
superiori ai Forțelor armate ale 
R. P. Romine, oameni de știință, 
artă și cultură.

Au participat membri ai 
lui diplomatic acreditați la 
rești.

Recepția s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

corpii- 
Bucu-

într-o

((Agerpres)

Șl IN ACEASTA SAPTAMÎNA
.... -■ 111 ............. > 
mai puteți participa ia concursul special 
Pronosport C. M. 3 organizat cu prilejul 

Campionatelor mondiale de fotbal 
De remarcat că depunîndu-vă buletinele în 

această săptămînă — în care se dispută 
optimile de finală — avefi 
șanse mărite 

de a indica pronosticurile exacte 
la C. M. 3 puțind obține astfel 

Premii de zeci de mii lei
Fond separat de premii 1 Trebuiesc indicate numai 
5 pronosticuri! Se pot depune buletine colective! 

Grăbiți-Vă! Simbătă 14 iunie ultima zi
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Despre succesele culturii în R. D. Germană 
De Gaulle în conflict cu comisiile parlamentare | 
Răscoala din Liban ia amploare
Primul plan cincinal al R. P. D. CoreeneSKtiütfti'Ä politiciFranta
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a Adunării 
a celei- de-a 

Co-

Dzzvoltarea economiei 
naționale a R.P.D.Coreene

PHENIAN 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul celei 
de-a treia sesiuni 
Populare Suipreme
doua legislaturi a R.P.D. 
reene, care are loc la Phenian, 
Li Den Ok, președintele Comisiei 
de stat a .planificării, a prezen
tat raportul „Cu privire la Pr‘- 
mul plan cincinal (1957—1961) 
de dezvoltare a economiei națio
nale a R.P.D. Coreene“.

In raport se spune printre al
tele că sarcina principală a pla
nului cincinal este: întărirea 
continuă a bazei economice a 
socialismului in partea de nord 
a republicii, rezolvarea in linii 
mari a problemei asigurării 
populației cu alimente, îmbrăcă
minte și locuințe.

In perioada înfăptuirii primu
lui plan cincinal, se arată în ra
port, producția industrială a țării 
va crește anual cu 22 la sută, 
producția mijloacelor de 
ție — de 2,1 ori, iar a 
celor de consum — de

In perioada înfăptuirii 
lui plan cincinal, a spus

produc- 
mijloa- 

2,2 ori. 
primu- 

Li Den 
Ok, trebuie să punem bazele trai
nice ale industrializării țării prin 
dezvoltarea rapidă a industriei, 
îndeosebi a industriei grele.

In această perioadă este nece
sar ca agricultura R.P.D. Co
reene să fie ridicată la un nivel 
și mai înalt, trebuie desăvirșită 
cooperativizarea ei, iar coopera
tivele trebuie și mai mult întărite 
din punct de vedere organizatoric 
și economic. Pînă în 1961 va fi 
terminată transformarea socialis
tă a comerțului și industriei par
ticulare.

In dimineața zilei de 11 iunie 
în cadrul sesiunii a luat cuvîntul 
Kitn Ir Sen, președintele Cabi
netului de Miniștri.

După încheierea discuțiilor, se
siunea a adoptat în unanimitate 
legea cu privire la planul cinci
nal.

PARIS 12 (Agerpres). — Ge
neralul De Gaulle a respins cere
rile repetate ale comisiilor Adu
nării Naționale — care funcțio
nează în timpul vacantei parla
mentare — ca miniștrii guver
nului său să prezinte rapoarte în 
fa(a lor.

Comisia financiară

Numeroasa ziare franceze 
confiscate în Algeria 
PARIS 12 (Agerpres). — La 

11 iunie în Algeria au fost con
fiscate ziarele „L’Humanité“, „Li
beration“, „Le Monde“, „Paris 
Journal“ și „Le Populaire de Pa
ris“. Pretextul pentru confiscarea 
lor a fost publicarea de către a- 
ceste ziare a declarației Frontului 
național de eliberare al Algeriei 
cu privire la hotărîrea poporului 
algerian de a continua lupta de 
eliberare națională.

După cum relatează agenția 
France Presse, la 12 iunie în Al
geria au fost din nou confiscate 
aceste ziare precum și ziarul 
„Combat“.

Naționale a cerut miercuri pen
tru a treia oară ca ministrul de 
Finanțe. Pinay să prezinte în fa
ța ei raportul cu privire la ac
tuala situație economică a țării 
și la măsurile pe care guvernul 
intenționează să le ia. Pinay a 
comunicat însă că nu a fost au
torizat de către De Gaulle să se 
prezinte în,fața comisiei.

Comisia pentru afaceri externe, 
comisia pentru teritoriile de peste 
mări și comisia pentru proble
mele muncii au cerut de aseme
nea să li se prezinte rapoarte de 
către miniștrii respectivi, dar ob
servatorii politici consideră că 
cererile lor vor fi categoric res
pinse.

Se știe că cu prilejul preluării 
puterii, generalul De Gaulle a 
dat asigurări Adunării că guver
nul va raporta sau cel puțin va 
ține în curent comisiile parla
mentare cu măsurile pe care le 
adoptă. „Se pare însă, subliniază 
corespondentul agenției Associa
ted Press, că De Gaulle conside
ră că nu este cazul să facă acest 
lucru“.

Dulles va sosi 
la Paris

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
Departamentul de stat al S.U.A. 
a confirmat miercuri după amia
ză că secretarul de stat al S.U.A., 
John Foster Dulles, va sosi la 
5 iulie la Paris pentru a avea 
convorbiri cu președintele Consi
liului de miniștri al Franței, ge
neralul De Gaulle, și cu ministrul 
Afacerilor Externe, Maurice Cou- 
ve de Murville.

BERLIN 12 (Agerpres). — 
Ziarul „Neues Deutschland“ a 
publicat la 12 iunie comunicatul 
cu privire la cea de-a 36-a ple
nară a C.C. al P.S.U.G., care a 
avut loc în zilele de 10 și 11 iu
nie a.c.

In cadrul plenarei H. Rau a 
prezentat raportul Biroului Poli
tic.

W. Ulbricht a prezentat rapor
tul asupra proiectului de teze cu 
privire la punctul doi de pe or
dinea de zi a celui de-al 5-lea 
Congres al P.S.U.G., intitulat 
„Lupta pentru asigurarea păcii 
și pentru victoria socialismului“.

Plenara a mai ascultat urmă
toarele rapoarte: A. Neumann — 
despre pregătirile în vederea 
Congresului al V-lea al partidu
lui, A Plenikowski — despre în
făptuirea hotărîrilor privind per
fecționarea aparatului de stat și 
modificarea stilului de muncă, 
FI. Hansen — despre hotărîrile 
Congresului al VlI-lea al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia.

Plenara a ' aprobat proiectul 
raportului de activitate al C.C., 
care urmează să fie prezentat 
Congresului a,l 5-lea al partidu
lui.

Plenara a aprobat în unanimi
tate raportul lui W. Ulbricht și 
celelalte rapoarte prezentate la 
plenară.

Industria v est-germana 
se remilitarizeaza

Intensificarea luptelor 
în Libanf

BEIRUT 12 (Agerpres). — Ști
rile transmise de agențiile de 
presă occidentale arată că în 
Liban situația devine din ce în 
ce mai încordată pe măsură ce se 
intensifică luptele între trupele 
guvernamentale și răsculați. A- 
genția americană United Press 
Internațional, care subliniază că 
luptele au luat caracterul unui 
„adevărat război civil“, relatează 
că in ultimele două zile răsculați! 
au trecut la acțiuni ofensive, at-i- 
cînd pozițiile trupelor guverna
mentale, atît în regiunea orașu
lui Tripoli, cit și in regiunea 
muntoasă Șuf unde răsculații au 
cucerit fortăreața Fraide, precum 
și in diferite puncte ale șoselei 
dintre Beirut și Tripoli. După 
cum relatează agenția citată, în 
ciuda faptului că autoritățile mi
litare guvernamentale au interve
nit cu armament greu și cu a- 
vioane. ele nu i-au putut împie
dica pe răsculați să-și consoli
deze pozițiile și să-și continue 
acțiunile ofensive.

că. 
lui

BONN 12 (Agerpres). — In 
cadrul remilitarizării economiei 
vest-germane, cel mai mare con
cern de automobile din Germania 
occidentală, „Daimler-Benz“ din 
Stuttgart, a trecut începînd de la 
1 iunie la fabricarea de arma
ment. întreprinderile acestui con
cern vor fabrica un nou tip de 
car blindat necesar unităților 
motorizate înzestrate cu arma-

ment atomic. Tot începînd de Ia 
1 iunie concernul de automobile 
„Borgward“ din Bremen a înce
put să producă armament.

Tn acest firnp guvernul ia nu
meroase alte măsuri în vederea 
grăbirii remilitarizării. Astfel Mi
nisterul Apărării a anunțat că 
peste cîteva săptămîni se vor în
cepe lucrările pentru construirea 
a 25 aerodroame militare ale 
N.A.T.O. In landul Renania de 
Nord Westfalia și în landul Re
nania Palatinat autoritățile au 
confiscat întinderi uriașe de pă-

Activitatea teroriștilor 
în Indonezia

DJAKARTA 12 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat guvernamental 
dat publicității miercuri, se anun
ță că în provincia Bandung ope
rează bande de teroriști care au 
asasinat 18 persoane, au rănit 
alte 30, au incendiat 140 de case 
și au devastat două sate.

Președintele Sukarno a convo
cat de urgență un consiliu re- 
strîns pentru a discuta situația. 
După cum anunță agenția France 
Presse, consiliul a studiat măsu
rile de securitate care trebuie 
luate și a îrțpercat să determine 
în ce măsură bandele teroriste au 
primit ajutor din străinătate.

Ziarele egiptene relatează 
potrivit unei declarații a 
Kamal Jumblat, unul din condu
cătorii răsculaților din regiunea 
muntoasă Șuf, în momentul de 
fată APROAPE TREI SFER
TURI DIN ÎNTREG TERITO
RIUL LIBANULUI SE AFLA IN 
STAPINIREA RĂSCULAȚILOR. 
Un indiciu al faptului că în 
cercurile conducătoare de la Bei- 
rut domnește panică îl constituie 
demisia directorului general al 
Ministerului de Interne și a mi
nistrului Justiției. Circulă de ase
menea zvonuri neconfirmate po
trivit cărora ar fi demisionat și 
prefectul poliției precum și alți 
funcționari superiori libanezi. în 
semn de dezacord cu politica ac
tualului regim.

Agenția MEN relatează din 
Washington că zilele acestea a 
avut loc o întrevedere între secre
tarul de stat al S.U.A. J F. 
Dulles, și Allan Dulles, șeful A- 
genției Centrale de Informații, 
care au discutat posibilitaiea 
creării unui așa numit „pact de
fensiv“ între guvernul de la Bei
rut Și Federația iordano-irakiană 
în vederea reprimării răscoalei 
populare din Liban.

Grecia va apela la
ä ■ i ■ c* .. « P uuiiiisuâi i ii.iiiue; i uua^c uc pa-Consiliul ce ^ecurifaie mint arabil care urmează să fie 
în problema Ciprului
ATENA 12 (Agerpres)'. — A- 

genția Telegrafică din Atena a- 
nunță că E. Averoff ministrul 
Afacerilor Externe, luînd cuvîntul 
în parlament în ziua de 11 iunie 
a declarat că Grecia se va adre
sa Consiliului de Securitate dacă 
nu vor înceta actele de vio
lență ale turcilor împotriva gre
cilor ciprioți, acte care pericli
tează pacea. Averoff a adăugat 
că dacă propunerile britanice în 
problema Ciprului vor fi nesatis
făcătoare. Grecia se va adresa 
de asemenea Națiunilor Unite.

★
NICOSIA 12 (Agerpres). — In 

cursul zilei de. joi au continuat în 
diferite localități din Cipru cioc
niri între greci și turci. La Nicosia 
în cursul ciocnirilor au fost rănite 
20 de persoane. Grecii care lo
cuiau în cartierul turcesc al ora
șului s-au refugiat în cel grecesc. 
La Famagusta poliția a intervenit 
după ce două autobuse aparținind 
unor greci au fost incendiate.

i
 transformate în terenuri de in
strucție militară. La Osterholz 
Scharmbeck s-a început construi
rea noii fabrici de armament.

I.VA

s-a 
de

a 
re. 
re-

VARȘOVIA. - La Varșovia 
deschis consfătuirea grupului 
lucru al Comisiei economice 
Consiliului de ajutor economic 
ciproc. La consfătuire participă . 
prezentanții tuturor statelor mem
bre ale Consiliului de ajutor eco- 
nomic reciproc. Din delegație fac 
parte oameni de știință și repre
zentanți ai organelor de planifi
care și de statistică ale țărilor so
cialiste. Lucrările consfătuirii vor 
dura pînă la 16 iunie.

BAKU. — La Baku s->a desfășu
rat cu 
Hubic. 
ră din

NEW 
ricane de presă 
puțin de 30 de 
uragan a devastat regiunea 
Dorado din statul Kansas. 
au fost distruse 259 de case, 
nou cataclism de aceeași 
S-a abătut asupra acestei regiuni.

mare succes turneul Llei 
solistă a Teatrului de Ope- 
Cluj.
YORK. — Agențiile ame-

anunță că la mai 
ore

iță ci. 
după ce un 

El 
unde 

un 
natură

î înflorește cultura
I socialistă în R. D. Germană

Ieri a sosit în Capitala noastră o delegare a Camerei 
Populare a R. D. Germane, condusă de Gerald Gotting, 
vicepreședinte al Camerei Populare, care vizitează țara noastră. 
Această vizită constituie o nouă contribuție importantă ta 
continua dezvoltare a prieteniei și colaborării 
Romînă și R. D. Germană.

Publicăm în articolul de mai Jos aspecte ale 
turii in 'țara prietenă și fră țească.

Privilegiul pentru cultură 
deținut înainte vreme de capi
taliști și marii moșieri a fost 
doborît și înlăturat pentru tot
deauna în R. D. Germană. în 
acest fel a fost posibil ca mi
lioane de muncitori și țărani 
sil poată participa în mod 
creator la înflorirea vieții cui- 

<2 turale a țării. De la început am 
S avut drept principal țel crea- 

rea unei culturi germane pe 
buze noi, care să corespundă 

Jț aspirațiilor oamenilor muncii 
din țara noastră. Tradițiile glo- 
rioase de luptă ale clasei mun- 

2 ciloare, moștenirea progresistă 
a culturii germane aU fost cul- 
tivate și sprijinite de către gu- 
vern. Continua dezvoltare a 

8 creației artistice contemporane, 
A a literaturii și muzicii, în spi- 

ritul păcii, prieteniei între po- 
poare și- socialismului a fost și 

.este susținută de ușenienea de 
S către partid și guvern.

O atenție principală s-a a- 
^2 cordat organizării și dezvoltării 
5 învățămîntului — mijloc im- 
X portant de educare și creștere 
g a tinerei generații. în urma re- 

formei democratice școlare în- 
treprinse în 1948, <a fost creată 
pentru prima dată în istoria 
poporului german o școală m 

X care copiii sînt educați în spi- 
ritul păcii, prieteniei dintre 
popoare și al socialismului.

Prima dificultate

dintre R. P.

înfloririi cul-

Prima dificultate a fost învin
să: răminerea în urmă a șco
lilor sătești. Astăzi, putem să 
ne mindrim ,cu un sistem de 
școli sătești bine organizat, 
care cuprinde 1.500 de școli 
centrale cu clase de la 1 la 8, 
unde procesul de învățămînt se 

, desfășoară în cele mai bune 
condițiuni. Prin așezarea lor, 
aceste școli sînt accesibile mai 
multor comune rurale. In con
trast izbitor cu această situație 
aflăm, așa după cum ne infor
mează ziarul din Hamburg 
„Die Well“, că în Germania 
apuseană mai lipsesc încă 
46.000 de săli de clasă.

Hotărîrile istorice ale celei 
de a 2-a și « 3-a conferințe a 
P.S.U.G., care a trasat sarci
nile construirii socialismului, 
au arătat necesitatea dezvoltării 
și mai impetuoase a culturii 
noi, socialiste. In procesul con
struirii socialismului se formea
ză noi relații sociale, noi for
me de comportare și nevoi noi, 
care corespund schimbărilor 
politice, economice și sociale. 
Politica culturală dusă de gu
vernul R.D.G. este bazată pe 
dezvoltarea unei literaturi ger
mane realist-socialiste, care tre
buie să fie dedicată vieții po
porului nostru muncitor și pă
trunsă de ideile pecii, demo
crației și socialismului. Astfel,

BANI PE... APA 
SIMBETEI

Francezul Mathieu este mul
țumit. Produsul satisfacției sale 
nu este altceva decît ceea ce 
vedeți pe perete. Mathieu și-a 
găsit o meserie rentabilă as
tăzi în Occident : aceea de 
pictor (așa îi place lui să se 
prezinte). Metodele lui de lu
cru nu se prea deosebesc de 
cele ale cunoscutului exponent 
al acestui gen de „pictură“, 
Salvador Dali. Mathieu obține 
„operele“ sale dintr-O1 aruncă
tură puternică de la o distan
ță de 4—5 metri a unui număr 
de kilograme de vopsele, pro
iectate pe un perete. La Düssel
dorf s-a găsit chiar cineva care 
să-i ofere pentru o asemenea 
„operă“ nici mai 
mult nici mai 
puțin decît 
20,000 de mărci.

Bani pe... apa 
sîmbetei.

DEFICIENT...
Profesorii de la școlile elementare șl secundare, precum și 

cadrele didactice universitare din Întreaga Japonie își continuă 
lupta împotriva așa-zisului sistem „de verificare a eficienței”. 
Prin aceasta guvernul urmărește să-și intensifice controlul asu
pra sistemului de învățămînt cu scopul precis de a trece la mi
litarizarea acestuia. La 5 iunie, peste 7000 de profesori șl mai 
mult de 50.000 de elevi din prefectura Wakayama au organizat 
o zi de grevă împotriva acestor măsuri guvernamentale, sus- 
pendînd cursurile și organizînd mari mitinguri în sprijinul li
bertății învățămîntului. In prefectura Kochi au avut loc de ase
menea mitinguri și manifestații în cursul cărora profesori, stu- 
denți și elevi și-au exprimat hotărîrea de a lupta pentru liber
tatea șl democratizarea învățămîntului.

După cît se vede autorităților japoneze le e greu să-șl facă 
mendrele, iar sistemul „de verificare a eficienței" s-a dovedit 
a fi destul de deficient pentru organizatori.

sumbru
arabe.La Londra are loc o confe

rință militară la care partici
pă reprezentanți ai Ministeru
lui britanic al coloniilor și ofi
cialități militare britanice, pre
cum și cîțiva dintre conducă
torii protectoratelor britanice .
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Pînă în prezent se înregistrează 
13 morți și 57 de răniți.

MOSCOVA. - Consijiul de Ml- 
niștri al U.R.S.S. a hotărît 
predea guvernului R. P. 
materialele din arhivele 
care au fost păstrate în 
de stat ale U.R.S.S.

TOKIO. — După cum anunță a- 
genția Kiodo Țușin. în ședința din 
12 iunie a Camerei Inferioare a 
parlamentului japonez președinte
le partidului liberal-democrat No. 
busuke Kiși a fost reales prim- 
ministru al Japoniei.

PARIS. — Cartierul trupelor 
franceze din Algeria anunță că în 
ultimele 36 de ore în regiunile 
Lamoriciere și Hillil (departamen
tul Oran), Bogharl (departamen
tul Alger) și Ain Beida (departa
mentul Constantine) au avut loc 
lupte înverșunate.

să
Ungare 
ungare 

arhivele

o

i

Efeclele alcoo'ulul 
în Franfa

După cum arată ziarul 
New York Herald Tribune“, 

în zece ani alcoolismul a cau
zat în Franța pierderea mai 
multor vieți decît tuberculoza.

Intr-o comunicare făcută în 
fata Academiei de medicină, 
dr. Guy Godlewsky a anunțat 
că în intervalul 1946—1956, 
au murit datorită alcoolismu
lui, 20.279 de persoane, în 
timp ce numai 12.700 din cau
za tuberculozei.

Cazurile de ciroză a ficatu
lui — ce se datoresc în spe
cial alcoolismului 
cut de 4 ori 
1950 și s-au 
1950—1956.

au eres- 
din 1947 pînă în 
triplat între anii

milion
din sudul Penlnsu'el
După cum relatează agenția 
France Presse, în cadrul ace
stei conferințe urmează să se 
stabilească intensificarea ..aju
torului militar acordat de An
glia autorităților din aceste 
protectorate".

Un asemenea „ajutor“ în
seamnă sate întregi rase de 
pe suprafața pămintului, sute 
și mii de victime omenești.

Un
de motociclete

*
Fiecare a treia motocicletă 

din lume este fabricată în Ce
hoslovacia. Numai în anul tre
cut R. Cehoslovacă a exportat 
80.000 motociclete. Recent uzi
na de motociclete din Strako- 
nice a terminat o motocicletă 
care complectează cifra de un 
milion de motociclete construi
te în Cehoslovacia.

' O imagine a viito- 
i rului în S.U.A. Poli

țistul american va fi 
asigurat împotriva 
gloanțelor gangsterilor 
de acest costum blin
dat, garantat împotri
va oricărui proectil.

1 Iar pentru o eventuală 
intervenție

, costumul este
1 zut și cu două
i toare.

nocturnă 
prevă- 
reflec-

O placă uzată
3

Teatrul poporului din Berlin
R.D.G. devine și în domeniul 
dezvoltării culturii, o pildă 
pentru viitoarea Germanie de
mocrată și iubitoare de pace.

A foit și este important
pentru dezvoltarea producției 
industriale și agricole a R. D. 
Germane crearea în. număr su
ficient de cadre tehnice și 
științifice cu o înaltă pregătire. 
Tînăra noastră intelectualitate, 
educată în universitățile și in
stitutele noastre de învățămînt 
superior, este o intelectualitate 
strîns legată de năzuințele cla
sei muncitoare și de 
statului muncitorilor 
lor.

Pentru ca cititorul 
o idee asupra dezvoltării învă- 
țămintului nostru superior 
menționăm că pe teritoriul , 
R.D. Germane se afla în pre
zent :

— 6 universități,
—- 21 școli superioare, din

tre care renumita școală supe
rioară tehnică din Dresda și, 
cea mai modernă școală supe
rioară de cultură fizică din 
Europa, cea din Leipzig.

— 9 institute cu caracter de 
școli superioare,

— 3 academii de medicină.
— 12 școli superioare de 

artă.

interesele 
și țărani-

să-și facă

— 16 școli superioare cu 
studii fără frecvență.

Numărul celor ce studiază cu 
frecvență la unități și școli su
perioare, ne dă o idee limpede 
asupra grijii pentru creșterea 
de cadre științifice. Actualmen
te în învățământul superior 
studiază in R.D.G. peste 64.000 
de tineri și tinere, pe cind în 
1951 numărul lor era 
de 27.822.

In R.D.G. există de 
na numeroase facultăți 
torești și țărănești, cu 
836 de cadre didactice și peste 
9000 studenți.

In literatură s-au obținut de 
asemenea succese însemnate. 
Adevărate evenimente în crea
ția literară constituie congre
sele scriitorilor. La cel deal 
IV-lea cpngres al scriitorilor 
germani. în urma dezbaterilor 
ce au avut loc, scriitorii din 
R.D.G. s-au pronunțat pentru 
reafismul socialist, deschizător 
de drumuri pentru o nouă lite
ratură națională.

In artele plastice a avut loc. 
în urma unui îndelungat proces 
de activitate creatoare, o coti
tură spre realismul socialist. 
Plecînd de la tradițiile pictu
rii și sculpturii germane, ou 
fost create opere care oglin
desc realitățile timpului no
stru și consemnează viața ade-

numai

aseme- 
munci- 

peste

vărată a oamenilor muncii. In 
cadrul a numeroase expoziții 
se dă posibilitatea artiștilor 
plastici să expună lucrările lor, 
expresie a nivelului ridicat al 
artei noastre plastice.

Cu ajutorul și sprijinul par
tidului și guvernului, teatrul și 
viața muzicală au atins o în
florire deosebită. Teatrele au 
devenit scene populare, ale că
ror loCuri sînt ocupate astăzi 
de oamenii muncii. Nivelul 
multor scene poate concura cu 
cinste în întrecerile internațio
nale.

Și filnțul, radioul și televi
ziunea din R.D.G. contribuie la 
desfășurarea cu succes a revo
luției culturale în țara noastră.

Conferința organizată de 
P.S.U.G. în problemele cultu
rii ce a avut loc la sfîrșitul 
anului 1957 a pus în fața lu
crătorilor de pe frontul culturii 
marea sarcină de a creea ope
re artistice socialiste de un 
înalt nivel, pentru a insufla 
oamenilor muncii din R.D.G. 
noi forțe în îndeplinirea sarci
nilor construirii socialismului.

WALTER LALOUCEK 
al 3-lea secretar ai Amba
sadei R-D.G. din București
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Urmașii 
lui Bottger
Legendă sau realitate — nu știu 

precis. In orice caz, începutul se 
pare că trebuie căutat in anul 
1701. Viața de lux a principelui 
August cel Puternic din Saxonia 
era costisitoare. Poporul de pe 
Elba, împovărat, nu reușea să sa
tisfacă cerințele prințului. Atunci
— cum, a rămas o enigmă — s-a 
răspindit zvonul că Johann Frie- 
drich Bottger un ucenic farmacist 
din Schleiz, ar fi făcător de aur. 
Prințul, de frică că cineva ar pu
tea să-l răpească pe Bdttger, l-a 
închis în cetatea Kdnigstein. Al
chimistul — cumplită dezamăgire
— nu reușea să-i aducă aur, nesă
tulului domnitor. Dar in loc de aur, 
in 1707 Bdttger realiză o masă 
dură roșie-maron cunoscută și as
tăzi sub numele de „ceramica, 
Bottger". Doi ani mai tîrziu, din 
miinile lut a ieșit primul vas de 
porțelan de-o frumusețe impresio
nantă

După mai bine de două secole 
și jumătate, evocate de F. San- 
dow. atașatul comercial al R. D. 
Germane, privim porțelanurile de 
Meissen. Două săbii încrucișate. 
Marca aceasta a devenit cunoscută 
în lumea întreagă Ca garanție a 
porțelanului de calitate. Bucu- 
reștenii au posibilitatea să cunoa
scă aceste produse cu renume mon
dial grație expoziției deschisă de 
reprezentanța comercială a R. D. 
Germane. Unul din specialiștii 
germani ne-a prezentat un servi
ciu de masă pentru 12 persoane. 
Fiecare farfurie avea particularită
țile ei. Cu pensula și cu pana, 
muncitorii fabricii migălesc fiecare 
obiect de porțelan. Interlocutorul 
german îmi spunea că formele cu 
care se lucrează aceste obiecte (cu 
unele modificări) datează din 1850 
Unii se vor întrebă dacă modelele 
na s-au demodat. Succesul lor in
ternațional dă cel mai bun răs
puns.

'Ni s-au arătat niște figurine din 
porțelan. Producător: 
Vplkstedler". O precizare: 
ția întreprinderii 
1762. Am p'ivit o balerină șl am 
rămas uțnțifi de 
dantelăriei. Apoi, am luat cunoș- 
tiintă de procesul de producție 
Evitind amănuntele de ordin 'eh- 
nic, trebuie să arăt că la impri
marea tn porțelan se folosește o 
dantelă obișnuită. La 1300 de gra
de aceasta, bineînțeles, arde, nu 
insă înainte de a se fi modelat pe 
pasta de porțelan. Ceea ce s-a 
realizat apoi pare mai de grabă 
opera unui sculptor, decît produsul 
unei. întreprinderi industriale At 
senzația că privești un obiect de 
artă

Expoziția germană este variată 
șl stirnește un interes unanim.

M. RAMURA

?
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Ori de cîte ori 
general american 
deschide gura, nu 
te poți aștepta la 
altceva decît la în
demnuri belicoase. 
Și generalul Twi
ning, președintele 
grupului mixt al 
șefilor de stat ma
jor al S.U.A. nu 
constituie o excep
ție. Deunăzi, el a 
rostit în Camera de 
comerț a orașului 
Cheyenne (statul 
Wyoming) un dis
curs în 
înțeles,

un

care, bine 
a îndetn-

nat la intensificarea 
cursei înarmărilor. 
In același timp 
Twining a încercat 
să diminueze im
portanta eforturilor 
de pace ale 
U.R.S.S. și, în spe
cial, a reducerii în
semnate a efectivu
lui forțelor armate 
efectuate de Uniu
nea Sovietică și de 
celelalte 
cialiste.
ecoul

țări »o-
Făclndu-se 

cercuri-

lor cele mai reac
ționare din S.U.A., 
Twining a susținut 
din nou necesitatea 
ducerii faimoasei 
politici „de pe po
ziții de forță“ în 
cadrul tratativelor 
cu Uniunea Sovie
tică.

După cum se 
poate lesne consta
ta, cele spuse de 
Twining nu consti
tuie nimic nou. Ne 
este dat să auzim 
aceeași placă uzată 
a generalilor „răz
boiului rece“.

Pe marginea unei vizite
Washington-ul este din nou 

centrul unei intense activități 
diplomatice. La interval de ci- 
teva zile capitala Statelor 
Unite a fost vizitată de preșe
dintele R. F. Germane Heuss șl 
ministrul de Externe Von Bren- 
tano. iar de curind premierul 
britanic MacMillan a dus tra
tative cu principalii oameni 
politici americani.

i Intr-adevăr momentul < politic 
actual este mai mult decît im
portant și o examinare atentă 
a problemelor care frămintă 
opinia publică internațională 
prin prisma dorinței de a con
tribui la reglementarea proble
melor nu poate fi decît salu
tată.

Tratativele de la Washington 
nu pot fi însă din păcate con. 
siderale ca o reflectare a unei 
asemenea orientări în politica 
internațională.

Intruclt după vizita lui Mac 
Millan tn Statele Unite nu s-a 
ijat publicității tin comuni
cat, relatările diverselor ziare 
precum șl unele declarații pu
blice ale premierului britanic 
formează singura sursă de a- 
preciere n acestora. Concluziile 
ce se desprind ar fi cam urmă
toarele :

In primul rînd o încercare 
de a reafirma „directoratul" 
anglo-american în alianța at. 
lantică șl tn general î.n ..con
ducerea treburilor Occidentu
lui". Astfel pot ff interpretate 
declarațiile atribuite lui Mac 
Millan de presă privind „limi
tarea clubului atomic", respec
tiv crearea unui trust atomic 
anglo-american precum și de
clarațiile privind „rolul“ alian. 
(ei atlantice In dlscu'sul 'oș
tit la universitatea lohn Hop- 
kins din Baltinto'e, MacMillan 
a îndemnat „lumea libe'ă" 
să-și „mențină alianța". Aceste 
declarații pot fi puse în legă
tură cu afirmațiile repetate ale 
P'esei occidentale privi ’ slă
biciunea alianței atlantice.

Tn al d >ilea rînd nu poate fi 
subestimată greutatea proble
melor economice în ansamblul i 
tratativelor. In momentul de 
față atît Anglia cît și Statele ' 
Unite sini supuse unei serioase 
Instabilități economice. Decli
nul tot mai accentuat tn eco-

„neoficiale“
nomia americană, valul de gre
ve șl inflația din Anglia pre-

• cum șl repercusiunile c’izei a- 
mericane asupra altor țări oc
cidentale au ridicat probleme 
cît se poate de serioase In fața

. participanților la tratative. Zia- 
! rele engleze scriau înainte de 
■ plecarea lui MacMillan tn Sta

tele Unite că nu este exclus 
ca Anglia să ceară noi credite

• în Statele Unite.
Dar din relatările agențiilor 

de presă reese Insă că cercu
rile americane nu privesc cu 
mult entuziasm această pers
pectivă.

în al treilea rînd discuțiile 
se vor axa șl asupra proble
melor Orientului Apropiat șl 
Mijlociu. In acest domeniu pro
voacă o vădită îngrijorare de
clarațiile și ecourile din presă 
tn legătură cu poziția favora
bilă intervenției imperialiștilor 
americani tn Liban a cercurilor 
oficiale engleze și americane. 
Agențiile de presă americane 
scriau că ..MacMillan consideră 
că este de o necesitate vitală 
de a se menține influența Oc
cidentului in Liban, statul fe
deral arab, regiunea Aden și 
regiunea Golfului Persic“. Alte 
relatări aparțin presei ameri
cane care examinează fără nici 
un echivoc posibilitatea unei 
intervenții occidentale în Orien
tul Mijlociu. Ziarul ..Washing
ton Post" într.un amplu co
mentariu se referă la necesita
tea examinării acestei chestiuni 
dar atrage totodată atenția a- 
supra ..implicațiilor recentului 
plan eșuat de a interveni în 
Liban cu forțe militare ale 
ambelor ță'i pentru a împie
dica răsturnarea guvernului"...

Tratativele de la Washington 
nu pot tn forma aceasta să dea 
nici măcar iluzia unei încer
cări de aplanare a diferendelor 
internaționale. Dacă ele lasă 
fără 'ăspuns numeroasele ini
țiative sovietice înseamnă că 
ele caută perpetuarea ..liniei i 
forței“ tn afacerile internațio- ! 
nale. Or, o asemenea politică ( 
șl-a dovedit din plin netemei
nicia. '

S. VERONA £
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