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RE LA PROBLEMELE CARE 
AR TREBUI SA FIE EXA
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VERNE.

Cum participă tineretul
1 a pregătirea
(VIRA MII DE RECOLTARE
g Lanurile nesfîrșite de grlne, cu 
= bogate, care au crescut anul acesta 
g cep să dea acum în pîrgă. Au mai 
g si va porni o nouă bătălie: grăbirea 
g lui, începerea neîntîrziată a arăturilor de vară, și momentele 
H decisive ale recoltelor vor fi cîștigate. Dar pentru aceasta, 
g foarte important este felul cum reușești să organizezi, să mo- 
g bilizezi și să folosești toate forțele de care dispui, pentru strîn- 
= gerea la timp și fără pierderi a recoltei, pentru înmagazina- 
g rea ei în cele mai bune condițiuni.

In rîndurile ce urmează publicăm cîteva aspecte din acti- 
= vitatea pe care o desfășoară acum organizațiile utemiste din 
g agricultura socialistă a raionului Brăila, pentru pregătirea cam- 
§ paniei agricole de vară.

Obiectivul principal 
pregătiri pentru recoltări 

și treieriș
Peste tot, tn cele 63 gospodării 

tolective, 13 întovărășiri agricolet 
10 gospodării de stat și 4 S.M.T.- 
liri, capitolul „pregătiri pentru 
Campanie“ este obiectivul princi
pal al activității lor în perioada 
actuală. în eforturile care se fac 
pentru punerea în stare de funcțio- 
mare a tuturor mașinilor necesare 
irecoltării și treierișului, pentru a- 
[șigurarea măsurilor tehnico- orga
nizatorice necesare desfășurării 
\acestei acțiuni, tineretul ocupă un 
fyoc de frunte.

Zilele acestea, tinerii mecaniza
tori de la S.M.T. Traian-sat au în
făptuit prevederile planului ope
rativ al organizației de bază 
V.TJM., plan adoptat în cadrul

spice mari, neasemuit de 
pe ogoarele brăilene, în- 
rămas numai cîteva zile 
secerișului și a treierișu-

unei adunări general» deschise, cu 
care prilej organizația de bază 
U.T.M. recomanda ca paralel cu 
reparațiile ți revizuirile utilajului 
necesar în campanie să se confec
ționeze dispozitive pentru agregate 
simple formate din două seceră- 
tori-legători acționate de un singur

Raid prin raionul Brăila

tractort agregat» complexe alcătu
ite dintr-o secerătoare-legătoare, 
greblă mecanică ți discuitor, 
cupluri din două batoze acționate 
tot de cîte un singur tractor, etc.

O acțiune la fel de importantă, 
care s-a extins în întreg raionul, 
acțiune care aparține tot organiza
ției de bază U.T.M. ți tinerilor

In cinstea Conferinței
Sindicale Mondiale 

a Tineretului Muncitor
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la corespondent»! nostru).
Ieri după amiază a avut loc la 

Uzinele „Strungul“ o adunare a 
ginerilor muncitori închinată pri- 
imeî Conferințe Mondiale Sindicale 
a Tineretului Muncitor care va 
avea loc la Praga între 14—20 iu
lie 1958.

In întîmpinarea conferinței tine
rii s-au angajat să realizeze 50 
jelești pentru țevi de extracție și 
25 pene scurte, necesare industriei 
petrolifere; să economisească 10 
tone de metal; să reducă procen
tul de rebuturi cu 2 la sută; să 
economisească scule și pastile de 
aliaj dur în 
să colecteze

în cinstea Conferinței Sin- 
Mondiale a Tineretului

valoare de 20.000 lei;
20,5 tone fier vechi.

Tot 
dicale 
Muncitor se vor organiza în uzi
nă reuniuni ale tinerilor munci
tori la care 
condițiile de muncă 
creiate tinerilor muncitori în 
tria noastră ; se vor organiza 
tîlniri ale tineretului cu foști 
galiști comuniști, conferințe 
spre patriotismul socialist și 
ternaționalismul proletar, manife
stări culturale și sportive

Adunări asemănătoare 
avut loc și la uzinele 
Thälmann“, „Steagul Roșu“, 
trom“, „1 
tele.

se va vorbi despre 
și de viață 

pâ
in
ile- 
de- 
in-

etc. 
au mai 

„Ernst 
„Me- 

,Partizanul Roșu“ și al-

Cu planul semestrial îndeplinit

mecanizatori de la S.M.T. Traian 
sat, este aceea ca toate reparațiile 
ți revizuirile maținilor de recoltat 
din gospodăriile agricole colective 
să fie făcute sub directa suprave
ghere ți cu sprijinul mecanizatori
lor din brigăzile care deservesc 
aceste unități.

Spre deosebire de ceilalți ani, 
organizațiile de bază U.T.M. ți ti
nerii mecanizatori din stațiunile 
de mațini ți tractoare ți din gos
podăriile agricole de stat din ra
ionul Brăila s-au preocupat cu 
mai multă răspundere de inițierea 
unor acțiuni deosebit de importan
te în sprijinul campaniei de vară.

Una din aceste acțiuni este strins 
legată de inițiativa minerului Tu- 
caduc. Pe baza acestei inițiative, 
în cadrul desfățurării lucrărilor 
din campanie, tinerii mecanizatori 
vor munci sub îndemnul : „Să re
coltăm în fiecare zi cîte 2 hectare 
de grîu, orz sau secară peste sar
cina de plan, să depășim norma 
zilnică a tractorului cu care lu
crăm la arături cu cîte un hantru“ 1

S-a dovedit foarte prețioasă pen
tru asigurarea succesului deplin al 
campaniei de vară, inițiativa orga
nizației de bază U.T.M., a tinerilor 
mecanizatori ți a tinerilor specia
liști de la G.A.S. Urleasca. Ei ți-au 
propus să inițieze cursuri speciale 
de scurtă durată pentru instruirea, 
pregătirea ți verificarea cunoțtin- 
țelor tinerilor colectivițti care vor 
mînui secerătorile-legători ți vor 
lucra pe batozele repartizate aces
tor unități din parcul de mațini 
agricole al gospodăriei de stat. In 
scurt timp, inițiativa lor s-a extins 
ți în celelalte organizații U.T.M. 
din gospodăriile de stat din raion.

tn sfera acestor preocupări tine- 
rețti capătă o însemnătate deose
bit de importantă ți recenta hotă
rîre adoptată în cadrul unei adu
nări generale a organizației de 
bază U.T.M. de tinerii mecaniza
tori de la S.M.T. Romanu ca: trac
torul care lucrează ziua la treieriș, 
noaptea să fie folosit la dezmiriș- 
tit. In aceeați măsură trebuie 
apreciate ți eforturile tinerilor me
canici din stațiunile de mațini ți 
tractoare ți din gospodăriile agri
cole de stat, care s-au distins în 
revizuirea ți completarea instala
țiilor electrice ale tractoarelor 
pentru a se putea lucra ți noaptea.

Se evidențiază interesul ți grija 
pe care le-au manifestat comitetul 
raional U.T.M. ți activiștii săi, 
pentru extinderea inițiativelor a- 
mințile mai sus, pentru cunoaște
rea lor la vreme de către toți ti
nerii interesați în aplicarea lor. 
Rezultatele stimulării inițiativelor

PETRE LUNGU

Tînăra generație de muncitori hunedoreni se dezvoltă în cele 
mai bune condițiuni. Vedere din curtea școlii profesionale

Foto: D. F. DUMITRU

Plecarea delegației P. M. R. 
la al XLlea Congres 

al P. C. Cehoslovac
Marți dimineața a părăsit Ca. 

pitala plecînd la Praga delega
ția Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn care va. participa la lucrări
le celui de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Cehoslovac.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru ,al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., conducătorul de
legației, Pavel Țugui, membru 
supleant al C.C. al PM.R., Ilie

Al III-lea
* satelit sovietic 

ne vizitează
Observatorul astronomic din 

București anunță că în dimineața 
zilei de 17 iunie cel de al 111-lea 
satelit artificial sovietic a fost ob
servat în jurul orei 3 și 15 minu
te, ca o stea roșcată.

Observațiile se fac de pe noua 
platformă amenajată la Observa
tor. în noaptea de 18 spre 19 iu
nie racheta va putea fi observată 
la ora 3 și 13 minute la zenit.

r -ir Constructorii de pe șantierul laminorului de tablă subțire de la 
uzinele „Nicolae Cristea“ din Galați au anunțat îndeplinirea planu
lui de lucrări pe actualul semestru cu 17 zile înainte de termen.

☆ De asemenea in ziua de 16 iunie colectivul vechii oțelării Mar- OOOOq 0 0 0 O0O00I)0o(| o o o o o o 0 0 0 00 0 fl aSLSLSLSLSLSLSLSLSLSdLSL’'.
Un de la Combinatul siderurgic din Hunedoara a îndeplinit planul^ L
producției pe semestrul I 1958. <3 Brigăzile s-au dovedit a fi cea

Producția de oțel realizată de la începutul anului și pînă acum3mai eficace formă de organizare 
întrece cu 1.850 de tone producția de oțel realizată în perioada co-<3a tineretului în producție. Plena- 
respunzătoare a anului trecut la aceleași cuptoare. în fruntea între-ăra a IlI-la a C.C. al U.T.M. a 
cerii sînt oțelării din schimbul tineretului condus de prim-maistrul ^recomandat de aceea organizații- 
Gogu Josan. . . ojlor U.T.M. să acorde toată aten-

☆ Colectivul uzinei „Strungul" din Orașul Stalin a îndeplinit. pla-<3ția îmbunătățirii și consolidării 
nul semestrial de producție cu 16 zile înainte de termen. Muncitorii ^brigăzilor existente și să organi- 
de aici au realizat în acest timp diferite produse noi, printre care5zeze țn viitor brigăzi în primul

jrînd în punctele-cheie ale produc
ției, acolo unde se manifestă 
greutăți în îndeplinirea planului, 
acolo unde condițiile permit lu
crul în comun, asigurîndu-li-se 
totodată sprijinul direct al mun
citorilor vîrstnici și al tehnicie
nilor. Rolul brigăzilor de produc- 
ție ale tineretului este de a trans
forma locul de muncă unde au 
fost înființate într-un loc de mun
că fruntaș, a demonstra prin fap
te patriotismul în muncă al tine
retului.

ORGANIZAREA
Șl ÎNDRUMAREA MUNCII 

IN BRIGADA

Am vizitat deunăzi cîteva în
treprinderi din orașul Pitești. 
Voiam să cunosc modul în care 
organizațiile U.T.M. traduc în 
viață hotărîrile Plenarei a IlI-a 
a C.C. al U.T.M. privind formele 
de organizare a tineretului în 
producție.

Nu se poate spune că în între
prinderile din Pitești nu există 
preocupare în această privință. 
Atît la uzina „Metalurgica", la 
„Întreprinderea de produse me
talice și prefabricate din beton 
C. F-Pitești“ cit și la Textila 
„11 Iunie" brigăzile de tineret care 
necesitau aceasta au fost reorga
nizate. Toate au fost confirmate 
în adunările generale pe secții.

Organizația U.T.M. de la uzina 
„Metalurgica" acordă o mare 
tenție organizării tineretului 
producție pentru ca aportul 
[cestuia la îndeplinirea planului 
jfie cit mai mare. 
) In primele luni ale anului, clnd

pompe de aburi pentru rafinăriile de petrol, capete de erupție, pene' 
scurte și lungi de foraj, ventile hidraulice și alte utilaje pentru in-; 
dustria petroliferă. * ■

-fr Colectivele a 25 de întreprinderi din regiunea Ploești au în-' 
dcplinit pînă la 17 iunie sarcinile de plan la producția globală pe; 
primul semestru al anului. Muncitorii de la uzinele „I. C. Frimu“ 
Sinaia au realizat planul semestrial încă din ziua de 15 iunie. Prin
tre colectivele fruntașe se numără și cel de la mina Filipești de 
Pădure.

Băile Herculane — vedere din centrul stațiunii

Brigăzile s-au dovedit a fl cea au început să se fabrice pentru 
prima oară aici trioare, lucrurile 
mergeau foarte greu. Nu se în
deplinea planul, iar calitatea pro
duselor lăsa de dorit. Atunci or
ganizația U.T.M. a hotărit să or
ganizeze, în cadrul secției lăcă- 
tușerie, acolo unde existau cele 
mai mari greutăți, o brigadă de 
tineret. De bună seamă că 
doar cu aceasta problema nu 
era rezolvată. Trebuiau scoase 
la iveală lipsurile și luate 
măsuri de îndreptare. Organiza
ția U.T.M. a analizat,

c.c.Verdeț, membru supleant al 
al P.M.R., prim-secretar al comi
tetului regional Hunedoara al 
P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Leonte Răutu, Janos 
Fazekaș, Ghizela Vass, Simion 
Bughici, Mihai Gavriliuc, activiști 
de partid și de stat.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R. Cehoslovace la 
București în frunte cu Vladimir 
Ludvik, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. Cehoslovace la Bucu
rești.

’, după o 
iună de la înființare, activitatea i 
brigăzii și a instruit responsabi-l 
Iul asupra modului cum să-și or-; 
ganizeze munca, cum să-și întoc-i 
mească graficele de producției 
pentru urmărirea rezultatelor fie
cărui om. Așa se face că în cin
stea zilei de 1 Mai brigada de ti
neret de la lăcătușerie a îndepli
nit planul în proporție de 140 ia 
sută, că utemiștii Ion Rotam, 
Constantin Gidejean șl Florea I. colo, descomplectînd astfel brigă- 
Gheorghe au devenit fruntași in zile. Ca urmare s-a cerut spriji- 
producție iar secții își indepli- nul organizației de partid, care

a- 
în 
a- 
să

Noi, tinerii brigadieri de pe șantierul conductei 
magistrale de gaz metan — spre Moldova — în
truniți în ziua de 15 iunie 1958 în adunarea festi
vă cu ocazia declarării acestei importante cons. 
trucții ca șantier național al tineretului, mulțu
mim călduros Partidului Muncitoresc Romîn și 
Guvernului Republicii Populare Romîne pentru 
marea cinste și încredere ce ne-a fost acordată de 
a participa la înfăptuirea acestui obiectiv al socia
lismului.

însuflețiți de chemarea partidului adresată tine
rilor din țara noastră, tinerii veniți din toate col
țurile patriei, mobilizați de organizațiile U.T.M. 
s-au încadrat in brigăzile voluntare incepind cu 
îvînt construcția magistralei.

Raportăm Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn că in cele două săptămini de 
muncă pe șantier brigadierii, muncitorii, tehnicie. 
nii și inginerii au realizat următoarele :

lucrări de sudură — 21.820 ml. conductă, reali- 
zind planul în proporție de 120% ;

săpături — 15.700 m. 
115% ;

lucrări de montaj — 
șire de plan de 20%.

Cu prilejul declarării 
național al tineretului noi am primit Drapelul roșu 
al șantierului precum și Drapelul roșu de la fostul 
șantier național Agnita-Botorca pe care dv.. iubite 
tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, l-ați inmînat 
înaintașilor noștri brigadieri care au înscris fapte

șanț, realizînd planul cu

14.400 m., avînd o depă-

acestui șantier ca șantier

de glorie șl eroism în munca pentru reconstrucția 
țării.

Animați de hotărîrea fermă de a participa cît 
mai activ la construirea socialismului, la înfăptu
irea sarcinilor trasate de partid, ne angajăm să 
depunem toate eforturile, tot elanul nostru tineresc 
pentru a păstra și dezvolta tradițiile glorioase de 
muncă ale miilor de brigadieri care au muncit pe 
șantierele naționale și vom înscrie pe drapelul ce 
a fost purtat la Agnita-Botorca noi fapte de eroism 
în muncă.

In cinstea zilei de 23 August 1958 colectivul de 
brigadieri, muncitori, tehnicieni și ingineri din ca
drul acestui șantier, ne angajăm față de partid și 
guvern să realizăm 80 km. conductă montată, de
pășind sarcinile de plan cu 10%.

Totodată, ne vom strădui să ne îmbogățim cu
noștințele noastre politice, culturale pentru a dove
di cu prisosință că purtăm cu cinste numele de ti
neri constructori ai socialismului.

Ne exprimăm dragostea și profunda noastră re
cunoștință față de iubitul nostru partid, față de 
guvern și scumpa noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă și sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a dovedi prin fapte marea în
credere ce ne-a fost acordată.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, conducă
torul și organizatorul victoriilor noastre 1

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă 1
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CULTURA SOCIALISTA
Satul nostru este un sat mic. 

Privit de sus pare aruncat într-o 
văgăună. Jur împrejur cocoașe 
înalte de dealuri stîncoase închid 
cele o sută și ceva de case ca în- 
tr-un țarc. Doar un drumeag fu
git parcă într-ascuns din margi
nea șoselii, șerpuind apoi printre 
coline și sălcii cale de vreo șapte 
kilometri pînă la Crucea, la șo
seaua națională, leagă așezarea 
de restul lumii. Cu toate acestea 
noi ne 
în plin 
noastră 
lionară 
vechi 
Constanța, 
bogată. Alături de sediul gospo
dăriei se află biblioteca și labo
ratorul. Aici. în aceste încăperi, 
ne petrecem noi, tinerii colecti
viști, o mare parte din timpul li
ber.

Ne aducem aminte cum cuvîn- 
tul „țăran“ a însemnat vreme în
delungată nu numai rob al pă- 
mîntului, săpător, ci și un om 
neștiutor, incult. Cînd cineva 
voia să jignească pe altcineva 
n-avea decît să-i spună pur și 
simplu „țăran“. In Băltăgeștiul 
depărtat și ascuns între dealuri 
ca într-un fund de ceaun, ingno- 
ranța a stăpînit oamenii cu o și 
mai apăsătoare cruzime. Mai 
mult de jumătate dintre locuitorii 
satului nu luaseră în mîna lor

simțim de parcă am trăi 
centrul țării. Gospodăria 
colectivă, gospodărie mi- 
și una dintre cele mai 
gospodării ale regiunii 

ne asigură o viață

O

iar cuvîntul „biblio- 
cu totul străin.

vreo carte, 
tecă“ le era

Tabloul în care țăranul își lasă 
sapa la ușă și intră în bibliotecă 
să ceară o carte a apărut la noi, 
în anii de democrație populară. 
Noi n-avem în gospodărie nici un 
tînăr care să nu fie cititor al bi
bliotecii. Și toți tinerii din sat 
sînt membri ai gospodăriei colec
tive. Cartea de 
spunem noi a 
pentru fiecare 
nit“, opera lui 
„Secerișul“, „Desculț“, 
meții”, „Bărăgan“...

Cînd eram în armată nu știu 
de unde mi-a căzut în mînă 
„mărturisirile“ unui vechi scriitor 
făcute la Academia Romînă adu- 
cînd „laudă“ țăranului romîn. 
„Literatura — spunea el — nu e 
pentru țărani, căci țăranii nu ci
tesc și nici nu vor citi, cărți lite
rare. Țăranul, prin firea lucruri
lor, nu poate fi consumator ci nu
mai subiect în literatură“. Oare 
așa să fie ? Colectivistul Gheor
ghe Detcov a citit într-o singură 
lună a acestui an (luna martie) 
11 cărți de literatură beletristică. 
Utemista Valentina Moise preferă 
deopotrivă pe Sadoveanu, Fa- 
deev, Mark Twain. Unii tinerica 
Maria Herda. Detcov G. și-au 
creat și biblioteci personale. Pe 
Dumitru Raicea îl pasionează 
cărțile de știință popularizată. De 
curînd a trebuit să aducem în bi-

„căpătîi“ cum îi 
fost la început 
„Pămînt desțele-

Șolohov, apoi 
„Moro-

bliotecă pentru el și alții ca el 
vre-o 50 de astfel de cărți: 
„Despre univers“, „Viața într-o 
picătură de apă“. „Tainele elec
tricității“ etc. Țăranul nu e nu
mai subiect ci și consumator de 
literatură. Pentru aceasta a tre
buit însă să se petreacă mai întîi 
o întreagă revoluție.

Acum, principalul e dezvolta
rea prin toate căile a gustului 
pentru citit. Noi nu avem încă 
cămin cultural dar am amenajat 
o sală de club în care am orga
nizat deseori seri literare. Astfel, 
scriitorii și operele lor au deve
nit treptat prieteni ai tinerilor co
lectiviști. Din satul nostru puțini 
tineri au trăit la oraș. Cei mai 
mulți dintre ei au văzut pentru 
prima dată un film aici la clu
bul gospodăriei. Ne-am preocupat 
în mod special ca spectatorii—ti
neri țărani—să înțeleagă în mod 
profund ideile transmise de film. 
Filmul „Tînăra Gardă“ l-am dis
cutat în adunarea generală 
U.T.M.; alte filme: „In sat la 
noi“, „Zile și nopți“, „Povestea 
unui om adevărat“ au fost repo
vestite de președintele gospodă
riei tov. inginer Gh. Năstăsoiu și 
discutate apoi la club, în cadrul 
serilor culturale.

Problema culturalizării tineri-

ALEXANDRU TAULEA 
secretar al biroului organiza
ției U.T.M. din G.A.C. Bălță- 

gești, regiunea Constanța
(Agerpres)
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tea brigăzilor de producție, orga
nizația U.T.M. de aici a constatat 
că una din greutățile mari pe ca
re le întîmpină tineni este aceea 
că adesea ei sînt mutați de colo-

tnfeles că trebuie să fie in pri
mele rinduri ale luptei pentru în
deplinirea planului. Din rindul 
lor mulți sînt trecuți in cartea de 
onoare a întreprinderilor și an 
primit insigna de fruntaș în pro
ducție. Cu toate acestea mai sînt

pă atent de problemele de pro
ducție, de educarea tinerilor în 
spiritul ridicării calificării profe
sionale, a combaterii cu hotărîre 
a chiulului și lenei. Deși aici e- 
xistă un număr însemnat de bri
găzi de producție, ele nu sint în.

Să lichidăm formalismul
în munca cu brigăzile de tineret

O sarcină imediată a Comitetului orășenesc U.T.M. Pitești
planul lună de lună.nește acum

Pentru organizarea tineretului 
în producție depune mull interes 
și organizația U.T.M. de la „între
prinderea de produse metalice și 
prefabricate din beton C.F.-Pi- 
tești". Aici, pe lîngă tineri au fost 
încadrați în brigăzile de produc
ție și doi-trei muncitori virstnici, 
cu exiperiență. Analizind activita-

ca 
toți tinerii muncitori să ajungă 
la nivelul fruntașilor.

La Textila „11 Iunie“, de pildă, 
numărul celor care nu-și îndepli
nesc planul a scăzut la 7,5 la 
sută, dar dintre aceștia majorita
tea sînt tineri. Acest lucru se da-

a intervenit pe lîngă conducere încă multe de făcut pentru 
ca tinerii să nu mai fie schim
bați din brigadă. Acum, fluctua
ția a fost înlăturată și nici un 
tînăr nu mai lucrează sub normă.

NU TOATE BRIGĂZILE
SINT LA NIVELUL FRUNTAȘILOR

Cei mai mulți dintre utemiștii 
din întreprinderile plteștene au

drumate și controlate. Brigăzile de 
producție nu dispun de programe 
de lucru care să cuprindă sarcini 
nominale pentru fiecare tînăr în 
parte, ci au doar angajamente ge
nerale pe brigăzi din care nu se șutii, uar uiiitre aceștia inajuiita- j • » utea sînt tineri. Acest lucru se da- vede cine. ?’ cu C1‘ a «ntr.buît 

torește în mare parte și faptului la îndeplinirea programului de 
că organizația U.T.M. nu se ocu- producție. Din pricină că munca

--------------------------------------------------------------------

La exploatarea minieră Te- 
liuc, minereul de fier se află 
foarte aproape de suprafața pă- 
mîntului. Pentru a putea fi ex
ploatat este necesară numai 
îndepărtarea de deasupra lui a 
unui strat de steril, gros de 
cîțiva metri. Pînă acum, aceas. 
tă operație s-a făcut cu ajuto
rul esoavatoarelor. Lucrul fiind 
foarte anevoios și costisitor, un 
grup de muncitori și tehnicieni 
au trecut la folosirea unui nou 
sistem, bazat pe principiul hi- 
dromecanizărli (azvîrlirea unui 
jet de apă asupra malului de 
pămînt, pe care îl taie și-1 
transportă). întreg utilajul fo. 
losit este de fabricație sovie
tică.

Prin Introducerea noii me
tode, ritmul lucrărilor crește 
considerabil, realizîndu-se tn 4 
luni cît s-a realizat pînă acum 
prin escavare în 3 ani. In plus, 
se vor face economii în valoa
re de 2.000 000 lei.

In fotografie : utemiștii Luca 
Dumitru, Florea Șavlovski și 
Ștefan Mărăscu, din schimbul 
2 de h'dromonitoriști, lucrînd 
la noua instalație.

brigăzilor nu este analizată, nu 
se cunosc greutățile și lipsurile 
pe care le au tinerii din cadrul 
lor.

Faptul că activitatea brigăzilor 
nu este îndrumată și controlată 
a făcut ca unele brigăzi să-și des
fășoare de multe ori munca la în- 
tîmplare, așa cum sînt brigăzile 
conduse de tov. Sabina Cincă, 
Ioana Popa și altele. Pentru toa
te acestea poartă o mare răspun
dere comitetul U.T.M. al între
prinderii, care nu a urmărit acti
vitatea brigăzilor de producție, 
nu a popularizat rezultatele bune 
obținute de tineret și nu a luat 
atitudine deschisă, combativă fa
ță de lipsuri.

NECESITATEA ÎNSUȘIRII 
EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

Rolul brigăzilor de producție 
în rindul tineretului este acela

CORNELIA BANCILA



CUM SÀ NE OCUPĂM
DE NOII UTEMIȘTI
Cu cîteva luni în urnă tînăra 

Vasilica Drăgan a fost primită 
în' U.T.M. „E o tînără discipli
nată și harnică“ — a caracteri
zat-o secretara organizației 
U.T.M. din sectorul I al fabricii 
„Pavel Tcacenco" în adunarea 
generală. Vasilica s-a bucurat că 
tovarășele sale o apreciază. A 
muncit mai departe cu aceeași 
rîvnă și a răspuns cu zel la toa
te chemările organizației.

Dar în relațiile dintre membrii 
biroului organizației și 
utemistă n-a intervenit de 
nimic, nici o schimbare.

De la alegerea organelor 
ducătoare U.Ț.M. și pînă acum, 
organizația U.T.M. de la fabrica 
„Pavel Tcacenco“ a crescut cu 
160 utemiști. Majoritatea sînt 
fete tinere, venite nu prea de 
multă vreme din școala profe
sională. Desigur că familia, școa
la Și organizațiile de pionieri 
și-au adus contribuția la educa
rea lor, dar abia aici, în organi
zația U.T.M., li se formează ca
racterul, trăsăturile viitoarei lor 
personalități, își însușesc morala 
comunistă în mod profund. își 
ridică conștiința politică. Tinerele 
acestea de 17—18 ani intră în 
U.T.M. cu elan și încredere. Rolul 
organizației este hotărîtor în 
educația lor și depinde de meto
dele și pasiunea cu care lucrea
ză utemiștii vechi pentru ca cei noi 
veniți să înțeleagă așa cum se 
cuvine calitatea lor de membri ai 
organizației revdluționare a tine
retului.

Dar iată că organizația U.T.M. 
de la „Pavel Tcacenco“ neglijea
ză să se ocupe cu răspundere de 
educația comunistă a membrilor 
de curînd primiți. Membrii comi
tetului U.T.M. nu îndrumă birou
rile organizațiilor de sectoare să 
se ocupe in mod serios de educa
ția comunistă a acestor tineri. 
Virginica Nicolae, Maria Popes- 
cu, Ana Ghencea, Paula Petres- 
cu, Margareta Paulini și alte 
fete, deși au trecut cîteva luni 
de Ia primirea lor în organiza
ție, în afară de faptul că sînt po
sesoare ale carnetului U.T.M. 
n-au cu ce justifica noua lor ca
litate în mijlocul celorlalți ute
miști.

Organizația U.T.M. are în sar
cina ei educația în spiriț revolu
ționar a întregii mase de tine
ret în mijlocul căreia își duce ac
tivitatea. Dintre acești tineri ea 
primește permanent în rîndurile 
ei pe cei mai buni. Tinerii care 
intră în organizația U.T.M. se 
angajează să-și dăruiască fără 
rezervă toate forțele lor cauzei 
construirii socialismului. Ei cu
nosc obligațiile ce le revin, le-au 
acceptat, dar pentru a le putea 
îndeplini cu succes, organizației 
înseși îi revin mari obligații pen
tru a-i ajuta în permanență pe 
acești tineri să se formeze ca a- 
devărați utemiști. E vorba de o 
exigență mult sporită, în primul 
rînd față de modul cum își com- 
plectează ei pregătirea politico- 
ideologică. Fetele despre care am 
vorbit mai sus au fost încadrate 
și mai înainte în formele de în- 
vățămint politic. Frecvența și 
modul în care și-au însușit cele

noua
fapt

con-

predate erau mai puțin satisfă
cătoare. In cerc, ele participă 
acum ca utemiste și organizația 
U.T.M. trebuie să le insufle un 
spiriț de răspundere, să le arate 
că ridicarea nivelului politic și 
ideologic este o obligație stătu 
tară a utemistului, că utemistul 
trebuie să fie exemplu la cercul 
politic.

Membrii biroului organizației 
de sector, organizatorii de grupă, 
utemiștii cu experiență trebuie 
să se intereseze de întreaga ac
tivitate a noului utemist. Dacă și 
ce citește ei, dacă este în curent 
cu ceea ce se petrece zilnic în 
țară și in lumea întreagă, citind 
presa, ascultînd la club emisiu
nile de radio. Poate el desprinde 
ceea ce este esențial în desfășu
rarea anumitor evenimente ? Or
ganizația U.T.M, nu se poate 
mulțumi să știe că tânărul ute
mist X e abonat la cutare sau 
la cutare ziar, așa cum se întîm- 
plă la „Pavel Tcacenco". Ea tre
buie să urmărească și eventual 
să organizeze lectura presei. în 
mod special trebuie organizate, 
cu acești țineri, acțiuni culturale 
Ia club, vizite Ia muzee etc. Prin 
tot ce face, organizația trebuie 
să tindă ca fiecare utemist nou 
primit să devină un activ agita 
tor și propagandist al politicii 
partidului. Pentru aceasta ei tre
buie ajutat să cunoască mai în- 
tîi bine această politică, scopul 
în numele căruia se înfăptuiește. 
Pe locul de producție tînărul pri
mit în organizație trebuie ajutat 
să fie întotdeauna exemplu in 
muncă; organizația U.T.M tre
buie să urmărească zi de zi mo 
dul in care-și ridică el califica
rea profesională. Un utemist co
daș se face de rușine nu numai 
pe el, dar și organizația din 
care face parte.

Așa _ . _
U.T.M. și tînărul nou primit in 
U.T.M se stabilesc raporturi ca
litativ 
anterioare. De aceea și sarcinile 
pe care activiștii U.T.M. Ie în
credințează noului utemist tre
buie alese în așa fel îneît să-i 
solicite tînărului de la început 
răspunderea sporită pentru noua 
sa calitate — calitatea de ute
mist.

Unora dintre noile utemiste de 
la „Pavel Tcacenco" li se pot în
credința sarcini, bunăoară, în 
componența colectivului postului 
utemist de control' sau al gazetei 
de perete. La clubul fabricii și 
pe terenul de sport au loc uneori 
acțiuni culturale și sportive. De 
ce nu li se încredințează noilor 
utemiști sarcini în organizarea 
unor astfel de acțiuni, fiind aju
tați firește de utemiștii cu expe
riență ?

Dar nu orice sarcină poate a- 
vea rolul cel mai educativ asu
pra tînărului utemist. Dacă mun
ca ce I s a încredințat depășește 
pregătirea sa, iar el nu este aju
tat să o îndeplinească aceasta 
poate demobiliza pe noul ute
mist. Așa s-a întîmplat cu Vasi- 
lica Gheorghe, o tînără din sec
torul I. Dîndu-i-se sarcina de 
responsabil de brigadă, lipsită

dar, între organizația

deosebite de raporturile

de experiență și mai ales de 
sprijin, ea n-a reușit să facă față.

Antrenarea noilor utemiști in 
viața de organizație, educarea 
lor se face prin întreaga activi
tate a organizației. Cu cit orga
nizația are o activitate mai bo
gată și mai variată, cu atît ea 
își va exercita mai mult rolul 
educativ și asupra noilor ute
miști.

Acțiunile organizației U.T.M. 
de la „Pavel Tcacenco“ au fost 
în ultimele luni destul de re- 
strînse. în planurile de muncă 
ale comitetului U.T.M. și, bine
înțeles și în cele ale birourilor 
organizațiilor de bază, se rapor
tează de la lună la lună aceleași 
sarcini. Lipsesc din activitatea 
comitetului U.T.M. acțiuni care 
să contribuie în mod direct la 
educația tinerilor în spirit revo
luționar : întîlniri cu vechi mun
citori, vizite la muzee istorice, 
seri culturale cu teme din viața 
de ieri și de azi a patriei noastre.

Organizația U.T.M. trebuie să 
vegheze necontenit și asupra mo
dului cum se comportă membrii 
ei, asupra atitudinii lor în socie
tate. La „Pavel Tcacenco" tine
rele Maria lancu și Vasilica Stan- 
cu au o comportare care nu le 
face cinste. In fabrică ele sînt 
indisciplinate, nu dau atenție ca
lității lucrului, iar după cele opt 
ore de muncă își irosesc timpul 
cutreierînd, de la un capăt la al
tul, bulevardul. Rădăcinile unor 
astfel de atitudini se af'ă tocmai 
în slaba activitate a comitetului 
U.T.M. de la această fabrică pri
vind educația comunistă a mem
brilor organizației. De ce nu se 
discută în organizația U.T.M. 
comportarea acestor tinere ? Dis
cuțiile ar putea avea loc într-o 
adunare generală pe o temă mai 
largă, ca de exemplu „profilul 
moral pe care trebuie să-l aibă 
tînărul din fabrica noastră“.

Intrînd în U.T.M. tînărul de
vine membru al unei organizații 
revoluționare, capabile să-l că
lească din punct de vedere ideolo
gic și politic, să-l pregătească 
multilateral pentru viață. Meto
dele, formele de activitate sînt 
variate și inepuizabile. Se cere 
însă din partea comitetului 
U.T.M. de la „Pavel Tcacenco" 
însușirea în primul rînd a unui 
puternic spirit de răspundere pen
tru creșterea Și educația politică 
a noilor utemiști.

V. BĂRAN

lntr-ajlevăr locul acțiunii filmu* 
lui este Berlin și anume cele două 
Berlinuri ; pe de o parte capita
la Republicii Democrate Germane 
în care oamenii muncii își cons
truiesc o viață nouă și, pe de altă 
parte, Berlinul apusean unde se 
refugiază spionii și sabotorii, cri
minalii de drept comun care în- 
cearcă să lovească în această viață 
nouă. Un om este ucis noaptea în 
condiții misterioase. Avînd indicii 
că asasinul a trecut linia de de
marcație ce separă sectoarele ma
relui oraș, poliția populară din 
Berlinul democrat cere ajutorul 
organelor de poliție din zona oc
cidentală. Dar acestea dau mereu 
răspunsuri negative, nu vor să a- 
jute la prinderea criminalului, E 
lesne de înțeles. N-au nici un inte
res să împiedice în acțiune oame
nii care le fac jocul. Doi comisari 
destoinici ai poliției populare în
cep să studieze cu perseverență 
urmele, să încerce a descifra taina 
asasinatului.

Paralel cu aceasta, filmul de a- 
venturi „Locul acțiunii : Berlin** 
urmărește drumul în viață al tî
nărului șofer Prange (Hartmut 
Reck), arestat și condamnat ba în
chisoare în noaptea crimei despre 
care e vorba mai sus, pentru con
ducerea unui, camion în stare de 
ebrietate. Prange este eliberat îna
inte de termen pentru bună purta
re și are o criză de conștiință 
care-l îndeamnă la o viață corectă 
și cinstită. Autoritățile din Berli
nul democrat îi ușurează aceasta, 
dindu-i posibilitatea să lucreze ba 
un mare garaj. Prange începe să 
muncească acolo, începe să fie a- 
preciat dar apoi, într-o pornire, 
nechibzuită, își dă demisia fiind
că nu vrea să colaboreze cu un 
șofer speculant și contrabandist, 
dar nici să-l demaște. Această ho- 
tărîre. pripită îl împinge din nou 
pe drumul pierzaniei. Casierul 
magazinului unde lucrează iubita 
lui este jefuit și împușcat, iar ca 
urmare Prange este arestat și e- 
liberat apoi ca nevinovat. Neînțe- 
legînd adevărul, crezînd că apasă 
asupra lui povara unor bănuieli 
nedrepte, Prange este gata să re
nunțe la cinste și onoare și intră 
într-o afacere de contrabandă și 
jaf împreună cu fratele său Wal- 
ter. Fură împreună cu acesta niște 
lăzi cu aparate de fotografiat pe 
care vrea să le transporte ilegal în 
zona apuseană. Cînd sînt urmăriți 
însă și Walter se pregătește să-i 
împuște pe polițiști, Prange înțe
lege că tot timpul fratele său l-a 
împins conștient pe calea necinstei, 
că fratele său este ucigașul.

Dîndu-și seama că nu va putea 
să ascundă adevărul, se luptă cu 
fratele său ce voia să-l omoare 

I spre a-l reduce ba tăcere. Din fe-

ricire este salvat la timp de po
liția populară care era pe urme 
le lor. In acest fel, Prange intră 
din nou în lumea oamenilor o- 
nești, ce luptă pentru durarea unei 
lumi mai bune, găsindu-și ferici
rea alături de iubita lui (Anneg- 
net Golding). O producție a stu 
diourilor cinematografice DEFA 
din R.D.G. „Locul acțiunii ; Ber
lin“ este un palpitant film de a- 
venturi, plin de tîlc educativ.

Și celălalt film pe care vrem să 
vi-l povestim azi, are drept eroi 
niște șoferi. Mai bine zis niște îna
intași ai șoferilor de azi — pio- 
nerii automobilisticei. Povestind 
intr-o manieră originală despre 
începuturile sportului mecanic de 
acum aproape o jumătate de se
col, filmul „Bunicul automobil“ 
dă un pios omagiu memoriei teh
nicienilor și mecanicilor ceho
slovaci din acea vreme care au a- 
dus contribuții de seamă la per
fecționarea automobilelor și moto
cicletelor.

Realizat în regia lui Alfred Ra- 
dok, ce a colaborat împreună cu 
Adolf Branald și la întocmirea 
scenariului, „Bunicul automobil“ 
este un film în care artisticul se 
îngemănează cu documentarul în
tr-o foarte agreabilă simbioză. Pur- 
tînd amprenta unei dezvoltări 
creatoare a influenței stilului ace
lui as al ecranului care este René 
Clair, filmul abundă intr-un umor 
duios ce-și dă întîlnite cu un li
rism melancolic de bună calitate. 
Atmosfera de epocă accentuează 
hazul intrigii, colorînd-o nuanțat.

„Bunicul automobil" este pore
cla dată unui entuziast organiza
tor de curse de automobile și mo
tociclete din Franța, admirabil in
terpretat de Raymond Bussiercs. 
La cursele pe care le patrona, 
pentru succesul cărora se consacră 
cu o vivacitate și o vervă specific 
galică, participau și sportivii și me
canicii cehoslovaci ce dovedesc că, 
deși lipsiți atunci de sprijin și de 
mijloace materiale, dovedeau ca
lități 
suferă 
Uzează și-și 
îndîrjire 
condiții foarte grele. In 
următor 
din nou 
strînd că 
de către imperiul habsburgic, po
porul lor harnic și talentat aduce 
o contribuție de preț la dezvolta
rea culturii și civilizației. Cursa se 
încheie cu victoria autoniobiliștilor 
cehi și cu nunta unuia din ei (Lu
dele Munzar) cu frumoasa fiică 
(Ginette Pigeon) a „Bunicului 
automobil". Un sfîrșit vesel și în 
același timp plin de duioșie, deci 
in caracteristica întregului film.

„Bunicul automobil

Locul ac țiunii : Berlin“
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Și-a început activitatea în sa
la căminului cultural din satul 
nostru Oșorhel, raionul Dej. 
Tinerii l-au înconjurat cu bucu
rie, tnai ales că acesta era da
rul lor primit pentru succesul 
ce l-nu obținut la concursul ar
tistic organizat în cadrul 
nului. Seară de seară se 
neau aci, băieți și fete și 
tau emisiuni interesante.

După 2 ani de zile însă, a- 
paratul nostru de radio a dis
părut. Unde, niciunul n-am 
știut. Câțiva dintre noi am ple 
cat să-l căutăm. Am întrebat 
ba ici, ba colo, dar n-a fost 
chip să-i dăm de urmă. într-o 
seară însă, cînd ne plimbam 
amărîți pe ulițele satului, fiind- 
că la cămin nu mai aveam ce 
căuta, am trecut din întâmplare 
și pe sub fereastra locuinței to
varășului director al căminului 
cultural. Florin Ilie. Deodată 
ne-am oprit ca electrizați, deși 
melodia săltăreață a unei sîrbe 
oltenești ce străbatea din 
mera directorului, ar
să ne înveselească. Aparatul 
nostru de radio făcuse...schimb 
de locuință, fără „consimțămîn- 
tul proprietarilor".

Noroc că a intervenit tova
rășul Iordache de la secția de 
învățămînt și cultură a sfatului 
popular raional și a tras la 
răspundere „pe vinovat“. Mare 
a fost bucuria tinerilor noștri 
cînd și-au aflat la 
drăguțul de aparat, 
iarăși să se adune 
rîndul la cămin

Dar bucuria lor
mult. După alte 2 luni, apara
tul nostru a dispărut din nou. 
De data aceasta ni l-a .răpit" 
Bartiș Ioan, directorul 
din sat. Iar cum tinerii 
nu au acces la... locuința 
torului, sîntem siliți încă 
să așteptăm întoarcerea
tului de radio înapoi la cămi
nul cultural. Noi am vrea însă 
pentru totdeauna.

Comitetul orășe
nesc U.T.M. Goluți 
a avtit cu uni în 
urmă o inițiativă a- 
predată la timpul 
ei de locuitorii otu 
șului. Este Vorba de 
..Parcul pionierilor“ 
din oraș, la care 
utemiștii și pionie
rii își găseau în zi
lele calde un loc 
plăcut de odihnă și 
distracție.

Dar anii uu 
cut și parcul, 
care cu toții îl 
reau din ce în
mai frumos, a fost 
dat uitării de către 
tinerii care se un

tre- 
pe 

do
ce

gnjnseră să-l păstre
ze cit mai frumos, 

în ultima vreme 
buruienile l-au nă
pădit cu totul. Și 
într-o bună zi por 
țile 
Nu
c.Ut 
lui.
un 
să . 
gard. Căuta flori, 
fora
reușise să găsească 

nici una.
M-am gîndit să 

vorbesc cu tovarășii 
de la Comitetul oră
șenesc U.T.M. de
spre starea in care

Sale S-au închis 
de mult am tre- 
prin fața parcu 
Printre bălării 

n reușit 
peste

băiat 
se calere

dezolat,

se află astăzi „Par
cul pionierilor" 
Dar mi-a fost tea
mă că vor arunca 
vina pe cei de la 
sfatul popular, ca
re la rîndul lot vor 
arunca Vina pe... (și 
așa mai departe).

Și atunci m-am 
gîndit să vă scriu 
dumneavoastră pen
tru ca astfel să afle 
toți cei care ar pu
tea să facă ceva 
pentru parcul pio
nierilor. Și asta cît 
filai repede !

B1RLA ION
magaziner

Boar

ca-
fi trebuit

II1 
!

4<„calul balan 
maa lipsește!

îndeplinind dorința unui 
grup de utemiști și pionieri de 
la Școala elementară de 7 ani 
din comuna Negrești vă redau 
în întregime o scrisoare care 
ne-a sosit înainte de vacanță la 
Comitetul raional U.T.M. Ne
grești, regiunea Iași.

dar mare lucru nu facem, căci 
noi băieții nu putem ascunde 
urechile, iar fetele, oricît ar 
purta de tuns părul, tot le face 
morișcă. Nu de mult a bătut-o 
Pe Neghină de a lipsit biata 
fată mai multe zile de la 
școală.

Ah 1 Dacă ar fi cunoscut ma
rele nostru povestitor Ion 
Creangă metodele folosite de 
unii învățători din școala noa
stră 1 Numai „calul bălan" 
lipsește, încolo...“

Aceasta e scrisoarea pe car® 
am primit-o la comitetul raio
nal U.T.M. Noi am fost infor
mați încă de mai multă vreme 
de metodele folosite la școala 
elementară din Negrești. Am 
stat de vorbă pe îndelete cu 
tovarășii învățători în cauză. 
I-am rugat să-și schimbe „me
todele“ de educare. Ne-au asi
gurat că nu le vor mai folosi. 
Și iată — scrisoarea de mai 
sus ne confirmă — că promi
siunile au fost doar vorbe goa
le. De aceea ne grăbim s-o 
trimitem ziarului. Sperăm că - 
scrisoarea — la care subscrim 
pentru exactitate — va avea 
darul să atragă atenția organe
lor în drept asupra metodelor 
întrebuințate de învățătorii mai 
sus citați, lecuindu-i definitiv 
de metodele ce se aflau la loc 
de mare cinste în școala bur
gheză și care, din nefericire, 
mai dăinuie pe ici pe colo.

iA1

GHEORGHE CIUCAȘ 
secretarul organizației 
de bază U.T.M. Oșorhel

școlii 
noștri 
direc- 
odată 

apara-

locul lui 
Au început 
seri de-a

n-a durat

Scena dtn filmul „Bunicul automobil

\ » -,<5. JV
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In întîmpinarea Conferinței naționale 
a mișcării

conferinței na-
pentru pace au

în întîmpinarea 
țioinale a mișcării . _ .
avut loc duminică conferințe re
gionale de luptă pentru pace în 
orașele Craiova și Ploești.

La Craiova conferința s-a ținut 
în prezența a peste 400 delegați 
și invitați.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membru în Comitetul na
țional pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

pentru pace
După cum a reieșit în constă- 

tuire în regiunea Craiova la adu- 
nările populare în întîmpinarea 
Conferinței naționale a mișcării 
pentru pace au luat parte peste 
270.000 cetățeni.

La Ploești conferința regională 
a întrunit peste 300 de delegați și 
invitați.

Conferința a ales 21 de delegați 
la Conferința națională a mișcării 
pentru pace.
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„Dragi tovarăși,

Cititorul „lașului literar 
poate să nu remarce, de cele mai 
adeseori, interesul special, rapor
tat la ansamblul revistei, pe care 
îl suscită sectorul de critică lite
rară. Consultarea atentă a ultime
lor șase numere ale publicației 
pune în lumină în primul rînd o 
anumită varietate a problemelor 
luate în dezbatere prin articole, 
cronici, recenzii, note. Cu merite 
ce provin din minuțiozitatea unor 
analize la text, se înscrie, de pil
dă, cronica literară semnată de 
Constantin Ciopraga, la volumul 
„Drumuri literare“ de Silvian Io- 
sifescu (nr. 2/1958).

Este însă de observat că pentru 
șase numere în cuprinsul cărora 
critica ocupă întotdeauna spațiul 
cel mai întins cu putință, proble
matica abordată, cp și mențiunile 
pozitive amintite reprezintă prea 
puțin față de cerințele legitime 
ale cititorilor și obligațiile ce re:, 
vin unei reviste a Uniunii Scrii
torilor din R.P.R. în îndrumarea 
educativ-militantă a scriitorilor și 
a opiniei publice.

Ceea ce reprezintă o caracteris
tică surprinzătoare a majorității 
materialelor de critică apărute în 
răstimpul ultimei jumătăți de an 
este absența, mai mult sau mai 
puțin totală, a fermității ideologi 
ce politice în aprecierile de va
loare, recrudescența impresionis
mului de nuanță lovinesciană. opac 
la caracterul realist al operei li 
terare, la sensul și perspectiva ei. 
Raportul dintre conținut și expre
sia lui formală este rezolvat ne- 
glijîndu-se explorarea și comen
tarea primului termen în favoarea 
celui de-al doilea. Dar în acest 
cas aprecierea critică alunecă în 
subiectivism, se dispensează de tot 
ceea ce dă verdictului critic greu 
tatea obiectivă, fundamentată pe 
principiile învățăturii marxist-le- 
niniste. O altă consecință funestă, 
vizibilă într-o. serie de articole din 
„lașul literar“, este atemporalita-

Cina sînt ignorate
CRITERIILE POLITICE

tea, detașarea, deliberată sau in
voluntară, totuși la fel de repro
babilă, de rosturile partinice ale 
criticii, de funcția ei primordială 
— sprijinirea literaturii noi pe 
drumul realismului socialist.

Astfel, în chip explicabil, a cîș- 
tigat teren o anumită optică libe- 
ralistă și apolitică, predispusă con
fuziilor și concesiilor ideologice, 
incapabilă de cercetarea probă a 
producțiilor literare, dar binevoi
toare cu scrierile mediocre, cu te
mele minore și evazioniste.

Un volum de schițe anacronice, 
de un desuet și naiv semănăto- 
rism, aparținînd lui Mihail Ldn- 
geanu, prilejuiește unor condeie de 
prestigiu, cum este cel al Iui C. 
Ciopraga laude, cînd, dimpotrivă, 
era de așteptat o luare de poziție 
decis critică la adresa unei lite
raturi paseiste, depășite, concepu
tă sub semnul doctrinelor patriar
hale ale regresului istoric. La fel. 
într-o cronică despre cartea lui 
Ion Istrati „Din neagra țărănie". 
G. Mărgărit îl vede pe ' scriitor 
„memorialist al contemporaneită
ții“, deși este cu totul limpede că 
volumul desfășoară amintiri din 
tr-un trecut relativ depărtat și xe 
încheie în pragul prezentului.

In „lașul literar" pot fi întîlnite 
numeroase articole de critică ce-și . 
camuflează apolitismul 
aglomerării unor detalii 
nate 
bile 
reale sau cauzele unor

sau periferice, 
să înfățișeze

îndărătul 
neînsem

incapa- 
calitățile 
nereușite

artistice. Aura Pană discutînd în 
nr. 2/1958 volumul lui Aurel Gur 
ghianu „Zilele care cîntă“ se pier
de în hățișul unor constatări im
presioniste, nu odată contradicto
rii. Iată un exemplu edificator : 
„Factura tradiționalismului său 
cert (al lui Aurel Gurghianu n.n.) 
e modernă, pentru că viziunea a- 
parține liricului modern, intelec- 
tualist. Două pagini mai departe, 
recenzenta declară cu seninătate : 
„Se simte efortul voluntar al poe
tului de adaptare, de desprindere 
din matca ruralismului său încă

vagi, incolori, de tipul „modern“, 
etc. în 
despre 
în rea-

„intelectualist“, „ruralism" 
locul unor judecăți clare 
integrarea operei poetului 
Iismul socialist ?

Aceeași lipsă de poziție 
tă marxist-leninistă, aceeași fugă 
de aprecieri în lumina sarcinilor 
actuale ale literaturii noastre, se 
resimte și în cronica lui G. Măr
gărit la „Fluxul memoriei“ de A. 
Baconski. Criticul ironizează dis
cuția privind conceptul de moder
nitate dar, inconsecvent distinge 
în versurile lui Baconski intenția

hotărî-

Despre unele articole de critica 
literară apărute în revista 
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persistent“. Iată unde se ajunge 
cînd criticul se abate flagrant de 
|a studiul realității artistice obiec
tive și, tentat de punctele închi 
puirii sale, execută grațios și pri
pit, generalizări ce se exclud. 
Fiindcă își dă seama oricine : dacă 
ne găsim în fața unei facturi de 
cert tradiționalism exprimat cu 
mijloacele evoluate ale unei lirici 
moderne, intelectutaliste, cum mai 
poate fi vorba simultan de rura- 
Iismul încă persistent al aceluiași 
poet ? Și în afară de aceasta, cui 
folosește echilibristica cu termeni

de a face „artă modernă“. Se cam 
trece cu vederea că modernitatea 
literară nu e o noțiune atempo
rală și de divagație, ci una deter
minată de receptivitatea poetului 
la chemarea idealurilor pentru 
care milităm. Regretabilă este po
ziția ditirambică a criticului și re
fuzul său de a recunoaște că în 
„Fluxul memoriei“ prezența ac
tualității rămîne încă ștearsă, mai 
mult o promisiune ce urmează a 
se materializa în viitor.

înrudită cu această manieră es
tetizantă de a face critică, manie-

ră care crezînd că ocolește socio
logismul vulgar cade pe de-a-ntre- 
gul în sterilitate formalistă (prin 
tendința evitării analizei conținu
tului ca și cum structura imaginii 
poetice ar ține exclusiv de formă, 
aceasta fiind chipurile o realitate 
autonomă) ni se pare a fi poziția 
adoptată de D. Costea în studiul 
său „Nina Cassian, poetă a dra
gostei“ (Nr. 11/1957). Autorul 
constituie speculativ cîteva analo
gii, pentru ca, indiferent la me
sajul de pregnantă semnificație po
litică al unor versuri ale poetei 
să nu-i recunoască decît ipostaza 
erotică. „Originalitatea Ninei 
Cassian stă aici tocmai, în apropie
rile puțin obișnuite dintre momen
tele sentimentului erotic de o par
te, peisajul cosmic și fazele ciclu
lui anual al vieții vegetale de altă 
parte". Pe D. Costea îl preocu
pă stăruitor întrebarea : „Nu 
știm dacă Nina Cassian este 
o Sapho sau o Louîse Labe a 
poeziei noastre contemporane". 
Intr-adevăr, cît de dureros este 
să dibui în întuneric într-o ches
tiune atît de „vitală“ I In ce ne 
privește credem că asemenea în
trebări ilustrează limpede, de 
fapt, dezinteresul pentru valorile 
umane și sociale ale poeziei luptă 
toare, ilustrată prin cele mai va
labile realizări ale Ninei Cassian.

Din enumerarea de la începutul 
articolului s-a putut vedea că „la
șul literar“ a oferit paginile sale și 
unor lucrări despre marii realiști

critici francezi din secolul trecut 
sau despre poezia eminesciană. Din 
păcate nu prea văd vreo justifica
re publicării lor în revistă. Con
siderațiile lui Al. Claudian despre 
„Momentul social al ambițioșilor 
din opera lui Balzac și Stendhal“ 
pe lîngă parțiala incoherență a 
argumentației nu fac decît să reia 
filiațiile stabilite de anumiți cri
tici din trecut în studiile lor asu
pra aceleiași teme, dovedindu-se 
cum nu se poate mai inactuale. 
Studiul „Pe marginea poeziei „O 
mamă...“ de Eminescu, deși foar
te amplu, nu comunică în esență 
nimic nou, repetînd interpretările 
cunoscute ale profesorului Tudor 
Vianu și ale altor cîtorva emines- 
Cilogi. De altfel, întregul material 
rămîne la nivelul unei aglomerări 
factologice sub raportul organiză
rii fără o interpretare justă, de pe 
pozițiile realismului socialist, a fap
telor. Cît privește discuțiile de is
torie literară ele continuă (vezi nr. 
2/1958) să se poarte descriptiv, pe 
teme minore, fără rezonanță. Pro
blematica majoră a zilelor noastre, 
evenimentele și frămîntările deci
sive ale actualității, sînt neglijate 
în beneficiu] unor excursii nean
gajate în trecutul literaturii.

Judecat aparte, fiecare număr 
denotă un profil eclectic. Lipseș
te, din păcate, preocuparea activă 
pentru reflectarea contemporanei
tății socialiste în literatură, pentru 
îndrumarea justă ideologico-artis- 
tică a scriitorilor. „lașul literar“ 
trebuie să-și lichideze de urgență 
aceste lipsuri, dovedind mai multă 
fermitate ideologică, mai multă 
combativitate în demascarea in
fluențelor ideologiei străine în 
creația literară, dovedind înțele
gerea misiunii sale de răspundere 
în promovarea și dezvoltarea lite
raturii noastre realist-socialiste — 
oglindă fidelă a uriașelor cuceriri 
revoluționare ale poporului munci
tor.

H. ZALIS

Noi sîntem băieți voinici, 
unul și unul. Nu prea sîntem 
sperioși.

Dar iată-1 pe tovarășul di
rector Sevastru. Cine nu-1 cu
noaște ? Dar parcă mai bine 
cunoaște el pe elevii școlii! Ce
lor din clasa a V-a A de pildă, 
le cunoaște și cîte fire de păr 
mai au în cap, tot scărmănîn- 
du-i mereu. Și mare mirare 
dacă nu va rămîne într-o bună 
(!) zi cu vreo ureche în mînă, 
că tare-i mai place să le afle 
cît sînt de rezistent „înfipte“ 
în cap.

Dar despre învățătoarea Mi- 
hăilă Filomela ați auzit ? Apoi 
aflați că nu e zi în care să nu 
ia cîte 3—4 elevi din fiecare 
clasă la bătaie. Cel puțin de 
elevii din clasa a Vil-a care au 
„fericirea“ să le fie dirigintă, 
apoi dă doamne bine. în fie
care zi se schimbă bățul de 
la tablă că nu mai ajunge nici
odată de pe o zi pe alta, că i 
rupe bucățele pe noi. Și-apoi 
cîteodata, bățul e grosuț și 
lung și tare greu se mai 
rupe. Am ascunde noi bățul

IOAN BLEORȚ 
secretar al Comitetului ra
ional U.T.M.-Negrești, re

giunea lași

— A intrat ? ?
— După ce se aude cred c-au început șî lecția! I

Desen de N. CLAUDIU

Problema construcțiilor 
Executiv al Sfatului

Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei a analizat 
luni seara în cadrul unei șed'nțe 
problema construcțiilor și întreți
nerii fondului de locuințe.

In raportul prezentat s-a arătat 
prjntre altele că prin grija parti. 
dului și guvernului în Capitală 
s-au obținut în ultimii ani impor- 
™..‘„ —i în sectorul construc.tante realizări 
ții lor.

Raportul a 
în evidență o 
activitatea de __ .. . .
treținerea construcțiilor și a spa
țiului de locuit, ca risipa de mate.

scos de asemenea 
serie de lipsuri în 
construcții. în în.

analizată de Comitetul
Popular al Capitalei
riale, ridicarea nejustifioată a pre. 
(ului de cost al construcțiilor, în
tocmirea unor proiecte necorespun. 
zătoare etc. Comitetul executiv a 
stabilit o serie de măsuri. Printre 
altele secțiunea tehnică de investi, 
ții a Sfatului Popular al Capitalei 
va deveni unicul organ de condu, 
cere a construcțiilor și vor fi or
ganizate o direcție de construcții 
— montaj a Capitalei și întreprin. 
derl raionale pentru reparațiile 
imobilelor.

Aceste măsuri vor f| supuse a- 
probării celei de-a II-a sesiuni a 
Sfatului Popular al Capitalei.
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COMUNICATUL 
cu privire la cea de-a X-a 
sesiune a Comisiei Romîno-

Sovietice de colaborare 
teh n ico-științ if ică

Recent s-au terminat la Bucu
rești lucrările celei de-a X-a se
siuni a Comisiei Romîno-Sovieti- 
ce de colaborare tehnico-științi- 
fică.

La sesiune s-au analizat pro
blemele schimbului reciproc de 
realizări tehnico-științifice și a ex
perienței înaintate în producție, 
problemele lărgirii colaborării în
tre institutele de cercetări științi
fice și organizațiile de proiectare, 
s-a făcut bilanțul îndeplinirii ho- 
tărîrilor din sesiunile anterioare 
și au fost adoptate hotărîrile res
pective privind dezvoltarea și in
tensificarea continuă a colaboră
rii tehnico-științifice între Repu
blica Populară Romînă și Uniu
nea Sovietică.

In conformitate cu hotărîrile 
adoptate, Republica Populară Ro- 
mină va preda Uniunii Sovietice 
documentația tehnică și de pro
iectare pentru instalația de obți
nere a acizilor naftenlci, fabrica
rea catalizatorilor pentru obține
rea polietilenei la joasă presiune, 
documentația tehnologică pentru 
obținerea lindanului, desenele de 
execuție pentru mecanismele de 
împingerea vagoneților în colivii 
de mină și alte documentații.

Organizațiile romine corespun
zătoare vor documenta pe specia
liștii sovietici asupra lucrărilor 
de protecție a utilajului petrolifer 
împotriva coroziunii, prevenirii 
vicierii riuriior și bazineior cu 
produse petrolifere, experienței 
privind utilizarea betonului armat 
in minerit, recoltarea stufului și 
folosirii lui ca material de con
strucții și in alte probleme.

TINERII COLECTIVIȘTI 
i si însușesc

CULTURA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I-a) 

lor colectiviști e privită de or
ganizația U.T.M. cu multă răs
pundere. Gospodăria noastră cu 
peste 2.000 hectare pămînt și cu 
un dezvoltat sector zootehnic se 
întărește cu fiecare an. Munca e 
din ce în ce mai bine organizată, 
lucrarea pămîntului se face în 
mod tot mai științific, deci și 
omul devine mai complex. In. la
boratorul gospodăriei odată pe 
săpiămînă au loc cursuri agro
zootehnice. De micj copii lucrăm 
pe cîmp, prin palmele noastre a 
trecut rodul atîtor lanuri de grîu, 
dar o cunoștință adevărată cu 
plantele am făcut-o aici, în labo
ratorul gospodăriei. In laborator 
am învățat să cunoaștem din 
punct de vedere biologic și ani
malele pe care le creștem, să a- 
flăm cum putem spori șeptelul, 
de pildă la oi sau la porci.

Deși au un caracter de specia
litate, lecțiile în laborator ajută 
și la formarea culturii generale a 
tinerilor colectiviști, le dezvoltă 
gîndirea, dorința de a ști, de a 
cunoaște. Pe lingă aceasta noi 
am organizat și două cercuri de 
cultură generală : unul de mate
matică iar altul de limba romînă. 
O mare parte dintre tinerii co
lectiviști au învățat la școală 
numai 4 clase elementare. Orga
nizația îi ajută să termine ciclul 
II și să se pregătească pentru 
școala medie la cursurile fără 
frecvență.

Noi luptăm să smulgem din 
rădăcini trecutul din conștiința 
oamenilor, vrem ca tinerii țărani 
să devină oameni culți, să-și în
sușească cultura nouă, socialistă. 
O mare parte dintre tinerii noștri 
urmează la cursurile de învăță- 
mint politic U.T.M. In fișele lor 
de cititori alături de cărți de li
teratură beletristică, tehnică, se 
află înscrise și cărți de literatură 
politică, opere ale ideologiei 
marxist-leniniste.

Am devenit colectiviști, facem 
parte dintr-o mare familie dar 
în conștiința unor tineri mai

Vizitele delegației 
parlamentare a R.D.G.

Membrii delegației parlamenta
re a R. D. Germane în frunte cu 
Gerhard Gotting, vicepreședinte al 
Camerei Populare însoțiți de Fi- 
lip Geltz, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale și Heinz 
Lippold, secretar al ambasadei 
R. D. Germane la București au 
petrecut ziua de marți la Sinaia.

In cursul, dimineții, parlamen
tarii germani au vizitat casa de 
cultură din localitate și casele de 
odihnă Foișor și Pelișor rezer
vate oamenilor de creație iar res
tul zil.ei l-au petrecut la hotelul 
turistic Cota 1.400.

Sesiune științifică
In zilele de 14-15 iunie a avut 

loc prima sesiune științifică anuală 
a Centrului Experimental de în
grășăminte Bacteriene din Bucu
rești.

Sesiunea a analizai rezultatele 
obținute prin folosirea îngrășămin
telor și preparatetor bacteriene șl 
a dezbătut rezultatele cercetărilor 
științifice făcute pentru îmbunătă
țirea calității îngrășămintelor și 
preparatelor.

In vederea îmbunătățirii conti
nue a producerii și folosirii îngră
șămintelor bacteriene și pentru o 
legătură mai sirinsă cu producția, 
C.E.l.B. a organizat pe întreg te
ritoriul țării o rețea de experiențe 
sistetnaticg și puncte de sprijin.

Uniunea Sovietică va preda Re
publicii Populare Romine docu
mentația tehnică pentru : insta
lația de electromodelare a pom
pajului de adîncime, moara tubu- 
lară cu mai multe camere, pro
iecte tip pentru substațij electri
ce de transformare coborîtoare, 
proiectul tehnic al instalației de 
polimerizare a etilenei la presiu
ne înaltă, proiecte tip pentru con
strucția barajelor de pămînt, do
cumentația tehnică pentru broșa- 
rea pieselor auto, desene de exe
cuție pentru mașina de zețaj cu 
piston, documentația tehnică pri
vind fabricarea anhidridei ftalice 
și alte documentații.

Organizațiile sovietice cores
punzătoare vor documenta specia
liștii romîni în problemele tehni
cii avansate și experienței în pro
ducție în domeniul explorării geo
logice, forajului și prelucrării pe
trolului, asupra fabricării butil- 
cauciucuiui, leucanolului, tehnolo
giei laminării la caid a profite- 
lor periodice și în alte probleme.

Sesiunea a examinat de aseme
nea, problemele realizării colabo
rării tehnico-științifice în dome
niul agriculturii, industriei ușoa
re, alimentare și din alte ramuri 
industriale.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemei lărgirii multi
laterale a colaborării tehnico- 
științifice în domeniul petrochi
miei și chimiei și producției bu
nurilor de larg consum pe baza 
materialelor sintetice.

Sesiunea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie sinceră și 
înțelegere deplină.

există rămășițe ale trecutului. Pă
rinții noștri, și noi inșine, am 
trăit vreme îndelungată muncind 
pe parcele îngrădite de haturi, 
unele chiar cu garduri de piatră 
Conștiința era dominată de sen
timentul egoist al micului pro
prietar. La început, în primii ani, 
cînd un colectivist se folosea de 
caii aduși în gospodărie de un 
ait colectivist, ajungeau uneori 
pînă la ceartă. — „E calul meu". 
— „Ba nu. e al nostru“. E greu 
pentru un țăran să se împace cu 
noua stare de lucruri deși el în
suși a participat la crearea pro
prietății colective și a noilor re
lații de muncă. Lată de ce orga
nizația noastră luptă (și luptă 
cu mult succes) pentru formarea 
la toți tinerii a conștiinței colecti
viste.

Pentru lărgirea orizontului lor 
de cunoștințe am organizat și 
excursii. Prima excursie am fă
cut-o la Sinaia. Așa cum v-am 
spus, satul nostru este înfundat 
între niște dealuri pietroase pe 
care pasc din primăvară pînă în 
toamnă, oile. Din moși-strămoși 
noi le spunem acestor dealuri 
„munți“. închipuiți-vă uimirea 
noastră cînd ne-am întîlnit pen
tru prima dată față în față cu 
Bucegii 1 In excursia aceea am 
vizitat uzinele „I. C. Frimu“ (cei 
mai mulți dintre noi vedeam pen- 
tru prima oară o uzină), fabrica 
de hîrtie de la Bușteni apoi mu
zeul Doftana, Trecînd prin Bucu
rești am văzut o piesă de teatru 
și am vizitat timp de o jumătate 
de zj Palatul Republicii. Setea de 
cunoaștere a tinerilor colectiviști 
a învins oboseala drumului. 
Noaptea călătoream cu trenul, iar 
ziua organizam vizite. La Palatul 
Republicii. în fața pînzelor lui 
Grigorescu și Aman, în fața ce
lebrei „Cloști cu pui“ ochii co-

Să lichidăm 
în munca cu bri

formalismul
gazile de tineret

(Urmare din pag. I-a) 

de a transforma locul de muncă 
unde au fost înființate intr-un loc 
de muncă fruntaș, de a contribui 
la educarea tinerilor in spiritul 
socialismului. Dar cum poți să 
devii fruntaș, cum poți să te a- 
firmi în rezolvarea problemelor 
de producție, fără să inveți ? A 
învăța, a-ți ridica continuu nive
lul profesional, alături de cu
noștințele economice și politice, 
iată una din îndatoririle de căpe
tenie ale unui tinăr, și in special 
ale unui utemist. De aceea orga
nizațiile U.T.M. au datoria să 
contribuie, în colaborare cu cabi
netele tehnice și cercurile ASIT, 
la calificarea și la perfecționarea 
profesională a tinerilor.

Organizația U.T.M. de la între
prinderea de produse metalice și 
prefabricate din beton C.F. s-a 
ocupat de calificarea tineretului. 
Astfel în întreprindere a luat 
ființă un curs de ridicarea califi
cării, unde ingineri și tehnicieni 
bine pregătiți predau lecții de 
tehnologie pentru meseriile de 
bază din întreprindere.

Pe lîngă cercurile de ridicarea 
calificării tinerii sînt îndrumați 
să participe la conferințele tehni
ce și economice care se țin in ca
drul cabinetului tehnic și să stu
dieze cărțile care le stau la dis

Plutași pe pîriul Neagra, Broșteni, regiunea Suceava

pregătirea
(Urmare din pag. I-a)

și acțiunilor tinerești de către co
mitetul raional U.T.M. și activiștii 
săi și-au găsit o expresie puternică 
în faptul că, pînă acum, toate ma
șinile cu care se va acționa în 
campania de vară : 120 batoze, 16 
combine, 103 secerători-legători și

lectiviștilor străluceau de uimire 
și admirație. Nebănuită e do
rința de a ști a tinerilor țărani. 
Zile de-a rîndul după excursie ei 
își aminteau de cele văzute. Alte 
excursii le-am făcut la Brăila și 
Constanța. înainte de toate însă 
ne-am cunoscut bine raionul nos
tru. Ar fi fost rușinos să vorbim 
aproape la fiecare pas despre 
Hîrșova, reședința raionului și să 
n-o fi v.izitat niciodată ! Ne-am 
programat o excursie la Orașul 
Stalin. Pe cîmpurile gospodăriei 
noastre lucrează tractoare fabri
cate la „Ernst Thälmann“. Tine
rii colectiviști vor neapărat să 
viziteze aceste uzine, muzeele 
orașului, vechea Cetățuie și Bi
serica Neagră.

Excursiile, vizitele, sînt o formă 
a muncii culturale cu tinerii în 
general. Socotesc însă că pentru 
tinerii țărani ele trebuie să de
vină una dintre importantele 
activități în domeniul educației. 
Excursiile dezvoltă interesul pen
tru cunoaștere și mai ales stimu
lează pătrunderea tinerilor în do
menii variate ale culturii. întorși 
în gospodărie tinerii colectiviști 
s-au interesat de cărți care 
vorbesc despre Doftana sau 
despre arta lui Grigorescu, au 
urmărit seri după seri pe hartă 
locurile pe unde colindaseră, au 
cerut tovarășului inginer să le 
explice încă odată mecanismul 
fabricării hîrtiei.

Aș putea să enumăr încă echi
pa artistică, ca formă de stimu
lare a însușirii culturii, conferin
țele. Principalul rămîne însă ca 
organizațiile U.T.M. înseși să în
țeleagă necesitatea formării la ți
nerii țărani a unul orizont cul
tural cît mai larg, a unei culturi 
socialiste, și să lupte cu răspun
dere și rîvnă pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

poziție. Pe baza unei pregătiri 
tehnice și profesionale în conti
nuă creștere, tinerii Vasile Con
stantin, Andreescu Fior, Dragomir 
Constantin au realizat inovații 
importante. De asemenea membrii 
brigăzii de lăcătuși condusă de 
Gli. Popa execută acum lucrări 
pentru care este necesară o cali
ficare superioară, lucru pe care 
nu-1 puteau face înainte.

Organizația U.T.M. a încercat 
să sădească in conștiința tineri
lor ideea că un utemist trebuie 
să muncească perseverent pentru 
continua creștere a pregătirii 
sale. Adunările generale au criti
cat aspru pe utemiști ca Tudor 
Constantin, llie Vasile și Radu 
Marin, care se eschivează de la 
învățătură, ca și pe ingineri ute
miști ca Vasile Andreescu, care 
nu ajută pe tinerii din sectoru. 
in care lucrează să-și ridice cali
ficarea.

MAI MULTA ÎNDRUMARE 
Șl CONTROL

Faptul că brigăzile de produc
ție ale tineretului de la textila 
„11 Iunie" au în .nare măsură 
doar o activitate formală, că 
posturile utemiste de control nu 
activează, este cunoscut de Co
mitetul orășenesc U.T.M. Pitești. 
Tovarășii de aici au constatat în 

215 secerători simple, au fost puse 
în perfectă stare de funcționare.

Datorită acestor realizări, raio
nul Brăila ocupă un loc de frunte 
pe regiune în cadrul lucrărilor 
pregătitoare pentru campania agri
colă de vară.

Asemenea realizări sînt hotărîți 
să înfăptuiască tinerii mecanizatori 
din raionul Brăila și în cadrul lu
crărilor de recoltări și treieriș, Ti* 
nerii mecanizatori de la G.A.S. 
Urleasca s-au angajat să termine 
campania agricolă de vară — re
coltat și treieriș — numai în 8 zile 
lucrătoare, cei de la S.M.T. Tra- 
inn-sat în 15 zile lucrătoare ele. 
Pe baza angajamentelor tinerilor 
mecanizatori, stabilite în adunări 
generale deschise ale organizațiilor 
U.T.M. caynpania agricolă de vară 
a acestui an se va termina în raio
nul Brăila în maximum 15-20 zile 
lucrătoare.

Iată însă ce se întâmplă și a- 
lunci cînd :

Tinerii inifiază acțiuni 
concrete, dar activiștii 

nu le sprijină

Dornici de a-și aduce o contri
buție pe măsura forțelor și posi
bilităților de care dispun, cei peste 
200 de tineri și cei 84 de ute
miști din gospodăria colectivă din 
comuna Scorțaru au terminat cu 
două săptămîni mai de vreme față 
de termenul stabilit în planul o- 
perativ de campanie al gospodă
riei colective, revizuirea și repa
rarea mașinilor de recoltat și a 
atelajelor, precum și amenajarea 
celor patru arii. După aceasta or
ganizația de bază U.T.M. a reco
mandat pe vei mai buni tineri 
pentru echipele de pază contra 
incendiilor în cîmp și pe arii, 
pentru echipele care să suprave
gheze stadiul de coacere a cultu
rilor, pentru echipele de seceră
tori și cosașh pentru echipele care 
vor lucra la condiționarea, tran
sportul și depozitarea cerealelor 
dc pe arii.

Tot în această perioadă, tinerii 
colectiviști dfc aici au propus să 
organizeze echipe de tineret în 
cadrul brigăzilor statutare, cărora 
să li se încredințeze sarcini pre
cise și concrete la recoltări, ștrîn- 
gerea snopilor și transportul lor 
de pe arii,treieriș etc. Conducerea 
gospodăriei colective s-a declarat 
de acord cu această propunere. 
Insă, atunci cînd a pornit la or
ganizarea acestor echipe, organiza
ția de bază U.T.M. a fost oprită 
din acțiune de către comitetul 
raional U.T.M., sub pretext că 
prin organizarea acestor echipe se 
diminuează rolul tineretului în ac-

mai multe rînduri că munca po
litică educativă ’câre se desfă
șoară la Textila „11 Iunie" este 
slabă. Dar numai a consista nu-i 
suficient. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Pitești trebuia să anali
zeze intr-o ședință de comitet 
activitatea „unităților de șoc“ aie 
tineretului din producție și să ia 
masuri acolo unde treburile nu 
merg bine.

Discutind cu secretarii unor 
comitete U.T.M. afn aflat că a- 
ceștia nu știu cum trebuie să 
muncească pentru organizarea și 
îndrumarea brigăziior de produc
te. Aceasta nu este o situație 
mtimplătoare. In această direc
ție secretarii comitetelor U.T.M. 
nu sînt instruiți cum să mun
cească pentru a organiza bine 
participarea tineretului in pro
ducție. Tovarășii din activul 
Comitetului orășenesc U.T.M. Pi
tești se pling că sînt puțini, din 
care cauză — zic ei — nu pot 
cuprinde toate probiențeie muncii 
de organizație din orașul Pitești, 
intr-adevăr, sînt puțini activiști 
salariați ; dar in întreprinderile 
din Pitești lucrează sute și mii 
de utemiști dintre care mulți așa 
cum s-a văzut mai sus, chiar din 
proprie inițiativă, fără îndruma
rea organelor U.T.M., au obți
nut unele rezultate bune in pro
ducție. Cu cît ar fi fost mai 
rodnică activitatea tineretului din 

tivhatea de producție a gospodă
riei colective, că în practică o 
astfel de inițiativă nu dă rezul
tate. Interpretînd astfel acțiunea 
tinerilor colectiviști, Comitetul ra
ional U.T.M.’ Brăila a frînat acti
vitatea mobilizatoare a organizației 
de bază U.T.M. din comuna Scor- 
țaru și a dovedit, în această pri
vință, o complectă necunoaștere a 
formelor de muncă specific tine
rești din gospodăriile colective.

O situație asemănătoare privind 
acțiunea tineretului din agri* 
cultură se petrece și în ce
lelalte gospodării colective din 
raion. Comitetul raional U.T.M. 
Brăila—prim secretar tov. Tudor 
Nicolae, autorul și susținătorul 
acestei idei — nu se lasă 
convins că prin astfel de ac
țiuni rolul tineretului din gospo
dăriile colective nu se micșorează, 
ci, dimpotrivă, capătă o însemnă
tate și mai mare, că prin aceste 
acțiuni tinerii colectiviști vor a- 
duce o contribuție importantă în 
desfășurarea campaniei agricole 
de vară și pot participa efectiv 
la îndeplinirea tuturor sarcinilor 
trasate de partid pentru dezvol
tarea agriculturii.

Echipele de tineret din cadrul 
brigăzilor statutare ale gospodării
lor colective, constituie o formă 
specifică, deosebit de utilă, de or
ganizare a tinerilor colectiviști în 
producția agricolă, mai cu seamă 
atunci cînd se cere o muncă de 
șoc, într-un timp scurt, așa cum 
impune campania de recoltări. 
Experiența echipelor de tineret 
din cadrul multor gospodării co
lective a dovedit cu prisosință a- 
cest fapt și ea trebuie extinsă în 
toate gospodăriile colective din 
țară.

Prin atitudinea sa, primul se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Brăila s-a dovedit complect 
străin de acest adevăr dovedit de 
practică. Tinerii trebuie lămuriți 
cu atenție despre importanța poli
tică și economică a sprijinirii cam
paniei agricole de vară, care nece
sită un volum mare de lucrări în- 
tr-un timp foarte scurt. De aceea, 
orice inițiativă prețioasă a tinere
tului în această privință trebuie să 
fie stimulată și răspîndită. Comi
tetul raional U.T.M. Brăila trebuie 
sa sprijine asemenea inițiative, nu 
să le frîneze așa cum a procedat 
în cazul amintit. Comitetul regio
nal U.T.M. este dator să tragă la 
răspundere cu toată tăria pe acti
viștii amintiți, care nu stimulează 
elanul tineretului.

Sîntem în pragul recoltărilor. 
Campania agricolă de vară trebuie 
să ne găsească bine pregătiți !

fabricile orașului dacă membrii 
Comitetului orășenesc U.T.M., din
tre care mulți lucrează chior in 
unitățile respective, ar fi fost a- 
trași la îndrumarea brigăzilor și 
posturilor de control ? Cu cît ar 
fi fost mai rodnică această acti
vitate dacă in jurul membrilor 
comitetului orășenesc U.T.M. ar 
munci un larg activ extrabugetar 
utemist ?

Nu putem fi de acord cu văică
reala unor tovarăși din biroul co
mitetului orășenesc U.T.M. Pitești 
cu privire la numărul mic de 
activiști salariați. Realitatea este 
că ei au subapreciat necesitatea 
antrenării unui colectiv larg de 
utemiști în vederea intensificării 
participării tineretului in produc
ție. Realitatea arată astfel carac
terul superficial, formal, al pro
priei activități în această privință 
care a influențat în același sens 
și multe organizații de bază 
U.T.M.

Pentru remedierea situației e- 
xistente propunem comitetului re
gional U.T.M. Pitești să ceară 
Comitetului orășenesc organizarea 
unei consfătuiri largi in care să 
se analizeze in spirit combativ 
lipsurile din activitatea organiza
țiilor U.T.M. în ceace privește 
munca cu brigăzile și posturile 
utemiste de control și să se ia 
măsurile practice necesare.

locurile de joacă 
ale copiilor

Atenție la
Intrarea gratuită a copiilor între 

7—14 ani pe marile stadioane și 
asigurarea unor terenuri de joacă 
pentru ei, sînt două aspecte ale 
aceleiași probleme: atragerea mi
cilor cetățeni, în număr din ce 
în ce mai mare spre sport, spre 
cultură fizică.

Avem în București un mare sta
dion cu care ne mîndrim pe bună 
dreptate — Stadionul „23 Au
gust“ — care în Zilele mari de 
întreceri, primește 100.000 dc oa
meni în tribunele sale. Tot în 
Bariera Verguiui, oglinda de ghea
ță artificială a devenit o realitate 
pentru șase luni din 12! Visul 
hocheiștilor și patinatorilor s-a 
înfăptuit.

De curînd, pe Dealul Spirii a 
intrat în funcțiune o splendidă 
instalație de nocturnă, care situ
ează stadionul „Republicii" din a- 
cest punct de vedere, pe locul al 
doilea din Europa.

In fiecare an, sute și sute de 
tineri se întrec la București, pe 
stadionul „Tineretului“ în fina
lele Spartachiadei de vară. Dumi
nica, la fel ca in cursul săptamraii, 
parcul sportiv „Dinatno“, poligo
nul Tunari, sala „Floreasca" sînt 
arhipline. Sportul cîștigă mereu, 
zeci, sute de mii de admiratori. 
Ziarele vestesc că numai într-o 
singură zi s-au prezentat la cercu
rile de învățat înotul din Capitală 
peste 800 copii! Notati: într-o 
singură zi, 800 de copii din Capi
tală au venit să bată ja porțile na- 
tației. Nu știu cum o vor scoate la 
capăt antrenorii și profesorii de 
la centrele de înot, dar un lucru

Ieri în Cursa Munților
* Tricoul galben l-a îmbrăcat G. Moiceanu * 28 
de cicliști au sosit în același timp cu cîștigătorul 

etapei * Un oaspete în mașina presei
SIBIU (de La trimisul nostru).— 

Ceia de a două etapă ,a Cursei 
Munților desfășurată Intre Orașul 
Stalin—Sibiu 142 km. — s«a soldat 
cu o medie orară remarcabilă : 
40,030 km. „Tricoul galben" deși 
apărat energic, pînă la urmă a 
Fost preluat de către Gahricl Moi. 
ceanu (Dimamo I). In a doua ju
mătate a întrecerii de ieri s-a 
produs o „evadare" Interesantă, 
susținută puternic de cicliștii po
lonezi. Se pare că echipieri Gwar- 
diej vor avea un cuvînt greu de 
spus în lupta pentru primul loc.

Lia intrarea în Sibiu s-a dat o 
luptă dramatică între G. Moiceanu 
(C.C.A.), Torok Gbzo (Dozsa), C. 
Dumitrescu (C.C.A. I) V. Do- 
brescu (C.C.A. I), Lasak H.
(Gwărdta), Poreceanu St. (C.C.A 
I), Mihăilă Eug. țF’rogresul). Șer- 
ban Gheorghe (C.C.A. I) și Tusto. 
vichowicz (Owardia). care trec li
nia de sosire tn ordinea în care

Campionatele mondiale de totbai

LLILS.S. s-a lalilkat în sîerturile 
de tina ă

în trei orașe din Suedia s-au 
disputat marți seara meciurile de 
baraj care urmau să desemneze 
ultimele echipe calificate in sfer
turile de finaiă aie campionatu
lui mondial de fotbal. La Gote- 
borg, reprezentativa U.R.S.S. a 
învins cu 1—0 (0—0) selecționa- 
ta Angiiei după un joc in care 
fotbaliștii sovietici au avut fot 
timpul inițiativa. Punctul victo
riei a fost marcat de Ilin în mi
nutul 68. în echipa U.R.S.S., nu 
au jucat Netto și Salnikov, acci
dentați în meciurile anterioare.

O marc surpriză a produs echi-

Echipa feminină de 
conduce în meciul cu R. P. F.

tn sala Institutului de Petrol și 
Gaze din Capitală s-a disputat 
marți turul II al întilnirii interna
ționale de șah dintre echipele fe
minine ale R. P. Romine și Iu
goslaviei. După terminarea a 4 
partide, echipa țării noastre con- 

e sigur: vom avea de unde ale
ge pe viitorii recordmani ai nata- 
ției noastre.

Și totuși, citesc un anunț al 
I.E.B.S-ului privitor Ia un meci de 
fotbal pe un stadion cu 100.060 
locuri: „Intrarea copiilor peste 7 
ani esto interzisă fără bilet“. 
I.E.B.S-ul știe să-și impună cuvîn- 
tul... Aceasta înseamnă că nici un 
copil peste șapte ani nu va reuși 
să-i vadă la lucru pe cei mai buni 
fotbaliști ai țării și pe cei de pes
te hotare, dacă nu va plăti.

S-au întrebat vreodată tovarășii 
do la I E.B.S, ce s-ar întîmpla to
tuși, dacă într-o bună zi, la un 
meci de fotbal ar intra fără bilet, 
să spunem, 200 de copii peste 
șapte ani ? Ați uitat oare, tovarăși 
de Ia I.E.B.S., că ați fost și voi 
odată copii, ați uitat cînd săreați 
gardul înalt de la „Venus" ca să-i 
vedeți pe David și pe Sfera, pe 
Baratki, Humis sau Bogdan ? Oare 
nu se mai găsesc 200 locuri pe 
stadionul „23 August" pentru 
copii ?

Intrarea copiilor peste 7 ani 
fără bilet, este interzisă de 
I.E.B.S. Poate că și de aceea avem 
așa de putini fotbaliști talentați, 
și mai ales PASIONAȚI.

Am văzut la sala „Floreasca“ în 
zilele disputării marilor partide de 
baschet, zeci de copii așteptînd 
înfrigurați la intrare să poată zări 

vi i-am enumerat, cu timpul de 
3h29’50”.

în mașina presei am avut ca 
oaspete pe cunoscutul antrenor 
Troian Chicomban oare răspunde 
de echipa Combinata Orașul Stalin. 
Această vizită s-a datorat faptu- 
lui că antrenorul Combinatei nu 
avea cu ce să meargă în cursă 
pentru a.j ajuta pe cicliștii săi. 
Este surprinzător și faptul că a- 
ceastă echipă, deși reprezintă co
lectivul sportiv „Flamura Roșie" 
și Uzinele de Tractoare, nu avea 
nici strictul necesar de materiale 
pentru schimb (biciclete etc.). 
Este oazul ca în Orașul Stalin 
să se acorde mai mult sprijin an
trenorului T. Chicomban, avînd în 
vedere elementele tinere vizibil 
talentate ca Ziegler Walter și 
Scherg Horst cu care lucrează a- 
cesta.

Astăzi între Sibiu șl Orașul 
Stalin (142 km.) se desfășoară 
etapa a IlI-a a Cursei Munților.

pa Țării Galilor care a întrecut cu 
2—1 (0—1) echipa R. P. Un
gare.

Irlanda de Nord a cîștigat cu 
2—1 (1—1, 1—1) intîlnirea cu 
R. Cehoslovacă după un joc pa
sionant care a necesitat prelun. 
girile.

In urma acestor rezultate sfer
turile de finală, programate joi, 
se vor desfășura astfel : R. F. 
Germană—Iugoslavia ; Franța— 
Irlanda de Nord; Suedia — 
U.R.S.S.; Brazilia — Țara Ga
lilor.

șah a R. P. Romîne 
Iugoslavia

duce cu scorul de Z’/î — 4,/j 
puncte. în două din cele 4 partide 
întrerupte, Maria Pogorevici și 
Polihroniade au șanse de victo
rie.

(Agerpres) 

măcar la ieșire pe sportivii lor 
preferați:

— Uite-I pe Folbert! Iată pe 
Nedef! Ai văzut, ăla care a intrat 
acum e Fodor 1

Oare nu pot găsi cluburile și 
I.E.B.S -ul o modalitate onorabi
lă ca la fiecare intîlnire sportivă 
un număr de bilete să fie acorda
te GRATUIT copiilor între 7—14 
ani ? Pentru așa ceva nu trebuie 
să-i tremure mina nimănui.

In goană după victorii urgen
te, cu orice preț, cluburile noas
tre sportive, asociațiile de cultură 
fizică și sport au uitat că rezer
va cea mai bogată de campioni și 
tecordmeni republicani, de spor
tivi talentați, se află în masa ze
cilor de mii de copii care fie că 
asaltează terenurile de sport, fie 
că sînt în căutarea unor terenuri 
de joacă, constituie baza perfor
manțelor cu care ne vom mîndri 
mîine.

Din păeate și unii edili ai 
orașelor au uitat să se îngrijească 
de amenajarea unor spatii de joa
că pentru copii. Nimeni nu poate 
trece “a vederea nenumăratele ac
țiuni afc sfaturilor populare pen
tru amenajarea parcurilor și gră
dinilor, a spațiilor verzi și ale so- 
lariilor. Dar problema găsirii unor 
locuri unde copiii între 7—14 âni 
să se joace în voie a fost uitată 
pînă acum pînă și de harnicii 
noștri edili. In prezent, la Sfat"! 
Popular al Capitalei are loc o ac
țiune pentru depistarea locurilor 
care pot fi puse la dispoziția co
piilor pentru joacă. Se va pune 
astfel capăt, în sfîrșit, jocului mi
cilor sportivi pe unele străzi, la 
intersecții de mare circulație, lu
cru care primejduiește Viata lor.

Acțiunea de amenajare a spatii
lor de joacă pentru copii nu tre
buie lăsată numai pe seama sfa
turilor populare. Comitetele raio
nale și orășenești U.TM. pot da 
un sprijin important acestei ac
țiuni, delegînd un număr dn tineri 
care să se ocupe de această pro
blemă șl care să răspundă de în
treținerea și amenajarea terenuri
lor respective și antrenîndu-i Ia 
acțiuni de muncă voluntară. Aces
te terenuri n-au nevoie de o atap- 
najarc deosebită. La început, va 
fi suficient ca pămîff'ul să fie bine 
bătătorit și împrejmuit cri un găr- 
duleț. Mai tîrziu se pot ămenaia 
porți de fotbal, panouri pentru 
basuhet, groapă cu nisip pentru 
atletism etc.

Copiii au nevoie de locuri de 
joacă. In marile parcuri, îh cen
trele aglomerate, aceste terenuri 
de joacă ale copiilor trebuie ame
najate fără întîrtfete. Copiii sîftt 
în vacanța școlară. Afum cînd rea 
mai mare parte a timpului ei și o 
petrec în aer liber și din dorința 
de joacă încing o „miuțfi" chiar 
în mijlocul drumului, avem dato
ria să nn precupețim nimic pe,li
tru a-i feri de accidente.

Copiii au nevoie de locuri de 
,oacă! M. ZONIS

ANUNȚ
Sfatul poipUlar al regiunii 

Oradea, secțiunea sănătății și 
prevederilor sociale anutlță pe 
cei interesați că, pe data de 
1 iunie 1958, stațiunile bal- 
neo-ciimaterice de interes local 
și-au început activitatea pe 
timpul sezonului de vară.

STAȚIUNEA BALNEO-CL1- 
MATERICA ST1NA DE VALE

La o altitudine de 1.100 
metri, indicată pentru hiperti- 
roidii, astenii nervoase precum 
și pentru odihnă.

J Accesul se face din gara 
' Beiuș în zilele de luni, joi și 

sîmbătă la orele 13 cu auto
busul.

Internările se fac prin în
treprinderi pe bază de con 
tracte la prețul de 30 lei și 
pe cont propriu la 40 lei în
treținerea complectă pe- zi.

STAȚIUNEA BALNEO-CLI- 
MATERICA MONEASA

Indicată pentru neurastenii, 
cură internă pentru găsirile 
ușoare, precum și pentru odili- J 
nă. Situată într-o regiune 
muntoasă cu păduri de brad 
și fag, cu ștrand în aer liber. ,

Accesul se face prin gara ' 
Sebiș, raionul Gurahonț cu ! 
automotor pe linie îngustă. 1

Internările se fac prin în ! 
treprinderi pe baza de con- i 
tracte la prețul de 27,50 lei ! 
și pe cont propriu la prețul 
de 32 lei pe zi.

STAȚIUNEA BALNEOCLI
MATERICĂ „8 MAI" TINCA

Situată pe malul Grișului 
Negru, cu un peisaj plăcut, 
băiie sînt indicate pentru tot 
felul de afecțiuni ginecologice, 
reumatisme, iar pentru cură 
internă pentru gastrite Ușoare.

Internările se fac prin în
treprinderi pe bază de con
tracte la prețul de 25,50 lei și 
pe cont propriu la prețui de 
30,50 lei pe zi.

Doritorii pot obține infor
mații mai amănunțite de la 
Sfatul popular al regiunii O- 
radea, secția sanitară și pre
vederilor sociale, telefon 22.89, 
sau direct de la direcțiunile 
stagiunilor respective, fiecare 
avind telefon propriu fără nu
măr.

--------------------------- ------------------------------



Pentru destinderea încordării
internaționale

Propunerile guvernului sovietic cu privire 
la problemele care ar trebui să fie examinate 

la o conferință a șefilor de guverne

I
NVWZAAAAAAA' AAAAAAAAvWNAZ
• MOSCOVA 17 (Agerpres).—TASS transmite: Ziarul „Pravda"

■ publică în numărul său din 16 iunie textul integral al propu- 
nerilor făcute de guvernul sovietic 4a 5 mai 1958 în problemele

■ care ar trebui să fie examinate la o conferință a șefilor de <► 
' guverne:

La 8 ianuarie 1958 guvernul sovietic a prezentat spre exami- S 
nare altor guverne propunerile sale concrete în vederea slăbirii 
încordării internaționale. ACESTE PROPUNERI PREVĂD CA 
CONFERINȚA CONDUCĂTORILOR DE STATE LA NIVEL < 
ÎNALT, CU PARTICIPAREA ȘEFILOR DE GUVERNE, SA > 
EXAMINEZE PROBLEME A CĂROR REGLEMENTARE AP < 
CONTRIBUI LA DESTINDEREA ÎNCORDĂRII INTERNAȚIO-> 
NALE ȘI LA STABILIREA ÎNCREDERII ÎN RELAȚIILE > 
DINTRE STATE. i

Ținînd seama de schimbul de păreri care a avut loc în pro- S 
biema convocării unei conferințe la nivel înalt și căutînd să <► 

Î contribuie la încheierea în cît mai scurt timp a lucrărilor de 
pregătire a unei asemenea conferințe, guvernul sovietic pro- 
pune din partea sa ca la conferință să fie examinate următoarele > 
probleme și expune totodată unele considerațiuni în legătură cu 
aceste probleme:

MANVAMW/A

6. Reducerea efectivelor trupelor străine aflate 
pe teritoriul Germaniei și pe teritoriile altor state 

europene
GUVERNUL SOVIETIC PRO

PUNE SA SE ÎNFĂPTUIASCĂ 
REDUCEREA TREPTATA A 
TRUPELOR STRĂINE AFLATE 
PE TERITORIILE ALTOR ȚARI 
ȘI, CA PRIM PAS, FORȚELE 
ARMATE ALE U.R.S.S., S.U.A., 
ANGLIEI, FRANȚEI ȘI ALE 
ALTOR STATE CARE AU TRU
PE PE TERITORIUL GERMA-

NIEI SA 
CURSUL 
TREIME
PROPORȚIE ASUPRA CĂREIA 
S-AR CADEA DE ACORD. CON
TINGENTELE IN CURS DE 
REDUCERE URMEAZĂ SĂ FIE 
RETRASE DE PE TERITORIUL 
GERMANIEI IN CADRUL 
FRONTIERELOR NAȚIONALE 
PROPRII.

FIE REDUSE IN 
ANULUI 1958 CU O 
SAU INTR-0 ALTA

cu hidrogen, indiferent unde s-ar 
produce, și fiecare putere intere
sată poate urmări ea însăși cum 
îndeplinesc ceilalți parteneri acor
dul de încetare' a experiențelor, 
GUVERNUL SOVIETIC DECLA
RA DIN NOU CA ESTE DE 
ACORD CU INSTITUIREA UNUI 
CONTROL INTERNAȚIONAL A- 
SUPRA ÎNCETĂRII EXPERIEN
ȚELOR CU ARMA NUCLEARA 
CREINDU-SE 
CONTROL
AȘA CUM A PROPUS 
IN IUNIE 1957. El consideră că 
nu va fi greu să se cadă de acord 
asupra măsurilor concrete privind 
acest control de îndată ce guver
nele S.U.A. și Marii Britanii vor 
înceta de asemenea, experiențele 
cu această armă.

POSTURI DE
INTERNAȚIONAL

INC A
practic 
acestor 
masă, 

moder-

1. încetarea imediată a experiențelor cu armele
atomică și cu hidrogen

încetarea experiențelor cu toate 
tipurile de arme atomic,e și cu 
hidrogen constituie o problemă 
urgentă și rezolvabilă din punct 
de vedere practic. încetarea ge
nerală a experiențelor cu aceste 
arme ar avea urmări favorabile 
pentru întărirea păcii și încetarea 
cursei înarmărilor în viitor. Un 
acord în această problemă ar con
stitui un anumit obstacol în calea 
creării unor tipuri noi, și mai 
distrugătoare, de arme atomice și 
cu hidrogen și un pas 
spre interzicerea totală a 
arme de exterminare în 

Deși mijloacele tehnice
ne de detectare a exploziilor nu
cleare permit înregistrarea orică
rei explozii a armei atomice sau

2. Renunțarea de a folosi toate tipurile de arme
atomice, cu hidrogen și rachete

GUVERNUL SOVIETIC CON
SIDERA CA REALIZAREA U- 
NUI ACORD PRIN CARE STA
TELE CARE DISPUN DE AR
MA NUCLEARA — U.R.S.S., 
S.U.A. ȘI MAREA BRITANIE — 
SA RENUNȚE DE COMUN A- 
CORD LA FOLOSIREA TUTU
ROR TIPURILOR DE ACEASTA 
ARMA. PRINTRE CARE BOM
BE DE AVION, RACHETE CU 
ORICE RAZA DE ACȚIUNE CU 
ÎNCĂRCĂTURA ATOMICA ȘI 
CU HIDROGEN, ARTILERIE 
ATOMICA, ETC, AR CONSTI
TUI UN PAS IMPORTANT PE 
CALEA ÎNLĂTURĂRII PERI
COLULUI UNUI RĂZBOI ATO
MIC ȘI SLĂBIRII ÎNCORDĂRII 
IN RELAȚIILE DINTRE STATE. 
In cazul cînd s-ar încheia un a-

3. Crearea în Europa centrală a unei zone în care 
șă nu existe arme atomice, cu hidrogen și rachete 
In prezent în Europa centrală

există două grupări opuse de 
state și sînt concentrate forțe ar
mate și diferite tipuri de arma
ment într-o proporție anormală 
pentru timp de pace. Chiar și nu
mai acest fapt creează o primej
die serioasă pentru pace și nu se 
poate ignora că în această situa
ție, din rea intenție sau din în- 
itîmplare, poate izbucni un nou 
război în care să fie folosite cele 
mai moderne mijloace de distru
gere — arma nucleară și rache
tele.

Pentru a exclude posibilitatea 
Ca evenimentele să evolueze în

4. Pact de neagresiune
rea părților contractante de 
a renunța la folosirea forței 
sau la amenințarea cu forța 
și pe angajamentul de a re
zolva numai pe cale pașnică 
litigiile care se pot ivi între 
participanții la acord.

PROPUNIND ÎNCHEIEREA 
UNUI PACT DE NEAGRESI
UNE, GUVERNUL SOVIETIC 
ÎL CONSIDERA DREPT UN 
PRIM PAS SPRE ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA RADICALĂ A RELAȚII
LOR DINTRE STATELE CARE 
FAC PARTE DIN UNIUNEA 
NORD-ATLANTICĂ Șl DIN OR
GANIZAȚIA TRATATULUI DE 
LA VARȘOVIA.

spațiului cosmic în sco-- . . . . . « V •

cord prin care să se renunțe la 
folosirea armei nucleare, orice 
guvern care ar îndrăzni să încal
ce acest acord s-ar demasca în 
ochii popoarelor ca agresor, ca 
dușman al păcii.

Guvernul sovietic conside
ră că, dacă puterile ar accep
ta astăzi, in etapa actuală; 
să renunțe la folosirea armei 
nucleare și a rachetelor, a- 
ceasta ar crea premize favo
rabile pentru ca în etapa ur
mătoare să se ia măsuri ca, 
interzicerea totală și necon
diționată a armei nucleare, 
încetarea producției acestei 
arme cu excluderea ei din 
armameptele statelor și lichi
darea tuturor stocurilor de 
această armă.

acest sens, GUVERNUL SOVIE
TIC CONSIDERĂ CA ESTE 
UTIL CA CONFERINȚA SA 
EXAMINEZE PROPUNEREA 
GUVERNULUI REPUBLICII 
POPULARE POLONE DE A SE 
CREA ÎN EUROPA O ZONA IN 
CARE SA NU EXISTE ARMELE 
ATOMICA, CU HIDROGEN ȘI 
RACHETE, ZONA CARE SA IN
CLUDĂ TERITORIILE REPU
BLICII POPULARE POLONE, 
REPUBLICII CEHOSLOVACE, 
REPUBLICII DEMOCRATE 
GERMANE ȘI REPUBLICII FE
DERALE GERMANE.

In dorința de a contribui Ia 
slăbirea încordării internaționale, 
GUVERNUL SOVIETIC CONSI
DERA CA ÎNCHEIEREA, IN- 
TR-O FORMA SAU ALTA, A 
UNUI PACT (SAU TRATAT) DE 
NEAGRESIUNE INTRE STATE
LE MEMBRE ALE TRATATU
LUI NORD-ATLANTIC ȘI STA
TELE CARE PARTICIPA LA 
TRATATUL DE LA VARȘOVIA 
AR CORESPUNDE INTERESE
LOR ÎNCETĂRII RĂZBOIULUI 
RECE ȘI CURSEI ÎNARMĂRI
LOR.

Guvernul sovietic conside
ră că un astfel de acord tre
buie să se bazeze pe hotărî-

5. Interzicerea folosirii 
puri militare, lichidarea bazelor militare străine 
de pe teritoriile altor țări și colaborarea interna
țională în domeniul studierii spațiului cosmic
Progresul tehnico-științific în 

domeniul tehnicii rachetelor a pus 
problema căii pe care o va lua 
folosirea celor mai noi realizări 
științifice: vor sluji ele scopuri
lor pașnice sau vor fi folosite 
pentru intensificarea cursei înar
mărilor agravînd pericolul dez
lănțuirii unui război atomic.

Interzicerea 
condiționat® a armelor 
mice și cu hidrogen, cu scoa
terea lor din armamente și 
cu distrugerea stocurilor e- 
xistente ar constitui o mă
sură eficace, care ar exclude 
cu totul posibilitatea folosirii 
spațiului cosmic în scopuri 
militare și ar asigura^ folosi
rea uriașelor realizări în 
domeniul creării de rachete

și de sateliți artificiali ai 
pămîntului exclusiv în sco
puri pașnice.

Intrucit în prezent, ca urmare 
poziției puterilor occidentale,

totală și ne- 
a to-

a poziției puterilor occidentale, 
acest lucru este greu și, după 
cit se vede, urmează să fie înfăp
tuit în etapa următoare, GUVER
NUL SOVIETIC PROPUNE CA 
ÎN ETAPA ACTUALĂ SA SE 
REALIZEZE UN ACORD CU 
PRIVIRE LA INTERZICEREA 
FOLOSIRII SPAȚIULUI COSMIC 
ÎN SCOPURI MILITARE, SI
MULTAN CU LICHIDAREA BA
ZELOR MILITARE STRĂINE 
DE PE TERITORIILE ALTOR 
ȚARI Șl IN PRIMUL RIND PE 
TERITORIILE ȚARILOR DIN 
EUROPA, ORIENTUL APRO
PIAT Șl MIJLOCIU ȘI AFRICA 
DE NORD.

Sosiri de delegații 
ia cei ds-al XHea 
Congres ai P. C 

Cehoslovac
DELEGAȚIA P.M.R.

PRAGA 17 (Agerpres). — 
Praga a sosit pentru a participa 
la lucrările Congresului al XI al 
Partidului Comunist Cehoslovac, 
delegația P.M.R. condusă de tov. 
Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Pe aeroportul Ruzin, delegația 
a fost întîmpinată de tov. Vaclav 
Kopecky, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Cehoslovac, 
tov. Bozena Mohacova-Dostalova, 
membru al C.C. al P.C. Ceho
slovac, și de tov. Jozef Krosnar, 
ministru al Controlului Statului.

DELEGAȚIA P.C.U.S.
PRAGA 17 (Agerpres). — La 

17 iunie a sosit la Praga pentru 
a participa la cel de al Xl-Iea 
Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, delegația 
P.C.U.S. în frunte cu A. I. Kiri- 
cenko, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

7. încheierea unui tratat de pace cu
In timp ce toate popoarele 

europene care au fost atrase în 
război de partea Germaniei hitle- 
ristft se bucură de mult de roa
dele păcii și își organizează via
ța în mod independent, poporul 
german continuă să fie lipsit de 
condițiile unei dezvoltări pașnice 
a țării sale și de o existență e- 
gală în drepturi cu celelalte po. 
poare.

Guvernul sovietic este de pă
rere că, în aceste condiții, puteri
le care poartă răspunderea dez
voltării Germaniei pe o cale paș
nică trebuie să depună, eforturi 
pentru realizarea unei cît mai 
grabnice reglementări pașnice a 
situației Germaniei. FIIND PEN
TRU O ASEMENEA REGLE
MENTARE, GUVERNUL SO
VIETIC IȘI REAFIRMA PRO-

8. Preîntîmpinarea unui atac prin surprindere
de către un stat împotriva altui stat

Intrucît în momentul de față 
nu este deocamdată posibil ca 
problema dezarmării să fie com
plect rezolvată și este vorba de 
realizarea unui acord privitor la 
măsuri parțiale de dezarmare, 
GUVERNUL SOVIETIC PRO
PUNE CA PROBLEMA PREIN- 
T1MPINARII UNUI ATAC PRIN 
SURPRINDERE SĂ FIE REZOL
VATA TREPTAT, CORESPUN
ZĂTOR CARACTERULUI MA
SURILOR DIN PRIMA ETAPA 
IN

Germania
IN CADRUL 

LA NIVEL
PUNEREA CA 
CONFERINȚEI 
ÎNALT SA SE DISCUTE PRO
BLEMA PREGĂTIRII ȘI ÎN
CHEIERII UNUI TRATAT DE 
PACE CU GERMANIA.

Ținînd însă seama de atitudi
nea guvernelor S.U.A. și ale altor 
puteri occidentale față de această 
propunere, guvernul sovietic ar fi 
de acord! ca la proiectata con
ferință să se ajungă la o înțe
legere chiar și numai asupra pri
melor măsuri care ar 
luate pentru rezolvarea 
probleme, și anume: IN ETAPA 
ACTUALA SA SE STABILEAS
CĂ DE COMUN ACORD PRIN
CIPIILE FUNDAMENTALE ALE 
UNUI TRATAT DE PACE CU 
GERMANIA 
PREGĂTIRII

Un document 
interesant

trebui 
acestei

ȘI PROCEDURA 
LUI.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: Institutul de 
marxism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. a primit un document 
interesant. Este vorba de o scri
soare adresată de V. I. Lenin re
dacției ziarului „Ekonomiceskaia 
Jizn“, Gosplan-ului și Consiliului 
Central al împutemiciților. Scri
soarea este datată 10 aprilie 1922 
și este dactilografiată pe un for
mular cu antetul președintelui 
Consiliului Comisarilor Poporului 
al R.S.F.S.R.

Scrisoarea este semnată de Vla
dimir Ilici. Totodată s-a primit o 
notiță scrisă de V. I. Lenin pe o 
foaie dintr-un bloc-notes în legă
tură cu activitatea unui șantier de 
construcție din țară. Notița este 
adresată Gosplan-ului.

prin surprindere. Aceasta 
justifică speranța că la con
ferință se poate ajunge l,a un 
acord în această problemă.

GUVERNUL SOVIETIC ÎȘI 
REAFIRMA PROPUNEREA DE 
A SE CREA IN EUROPA O 
ZONA DE INSPECȚIE AERIA
NA PE O DISTANȚA DE 800 
KILOMETRI LA EST ȘI LA 
VEST DE LINIA DE DEMAR
CAȚIE INTRE FORȚELE 
ARMATE ALE GRUPĂRILOR 
N.A.T.O. ȘI TRATATULUI DE 
LA VARȘOVIA.

In ce privește propunerea cu 
privire la fotografierea din avion 
a unor regiuni vaste sau a în
tregului teritoriu al U.R.S.S. și 
S.U.A., această problemă nu poa
te fi examinată separat de mă
surile în vederea slăbirii încor
dării internaționale și întăririi 
încrederii între state

DOMENIUL DEZARMĂRII.
Propunînd un asemenea 

mod de rezolvare a acestei 
probleme, guvernul sovietic 
pornește de la premiza că 
puterile occidentale au recu
noscut utilitatea propunerii 
sovietice de a se stabili pos
turi de control ca mijloc de 
preîrțttopinare a unui atac

9. Măsurile în vederea extinderii legăturilor 
comerciale internaționale

VIRE LA PRINCIPIILE FUN
DAMENTALE ALE COLABORĂ
RII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE.

S-a creat de asemenea 
necesitatea CONVOCĂRII 
UNEI CONFERINȚE ECO- 
NOMICE INTERNAȚIONA
LE, la care ar fi de do
rit să se discute problema 
dezvoltării comerțului inter, 
național pe baza unor acor
duri pe termen lung

și 
ÎN
DE 
PE

BAZA RESPECTĂRII RECI
PROCE A DREPTURILOR SU
VERANE ȘI PE BAZA NEA
MESTECULUI IN TREBURILE 
INTERNE CORESPUNDE INTE
RESELOR VITALE ALE PO
POARELOR, CONTRIBUIE LA 
ÎNTĂRIREA PRIETENIEI ȘI 
COLABORĂRII ACTIVE DIN
TRE ELE.

Nu încape nici o îndoială 
că dacă ar exista bunăvoință 
și dorința reciprocă a tutu
ror participanților la confe
rința la cel mai înalt nivel, 
nu ar fi greu să se cadă de 
acord asupra încetării pro
pagandei de război și a pro- 
povăduirii în schimb a prie
teniei între popoare.

Această problemă ar putea fi 
rezolvată prin ADOPTAREA 
UNEI DECLARAȚII COMUNE 
IN CARE GUVERNELE PART1-

Guvernul sovietic consideră că 
in prezent există posibilități cu 
totul reale pentru înfăptuirea 
unor măsuri în vederea extinde
rii legăturilor comerciale interna
ționale ca bază firească și cea 
mai sigură a colaborării pașnice 
dintre toate statele, indiferent de 
deosebirile existente în sistemele 
lor sociale.

Ca măsură concretă în vederea 
lărgirii comerțului internațional, 
guvernul sovietic propune să se 
adopte O DECLARAȚIE CU PRI-

10. Dezvoltarea legăturilor și contactelor 
dintre țări

Guvernul sovietic acordă o 
mare importanță dezvoltării con
tactelor internaționale și se pro
nunță constant pentru dezvolta
rea contactelor dintre Est și Vest. 
STABILIREA UNOR LEGATURI 
POLITICE, ECONOMICE 
CULTURALE MAI LARGI 
TRE ȚARI , INDIFERENT 
SISTEMUL LOR SOCIAL,

11. încetarea propagandei de război, de vrajbă
și de ură între popoare

CIPANTE LA CONFERINȚA 
ȘI-AR CONFIRMA INTENȚIA 
DE A ÎNDEPLINI CU STRIC
TEȚE HOTÄRIREA DIN OC
TOMBRIE 1947 A ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U. CU PRI
VIRE LA INTERZICEREA ORI
CĂREI PROPAGANDE DE RĂZ
BOI, OSTILE CAUZEI PĂCII ȘI 
ÎNȚELEGERII RECIPROCE, ȘI 
ȘI-AR ASUMA OBLIGAȚIA DE 
A LUA MASURI EFICIENTE 
PENTRU CURMAREA ACESTEI 
PROPAGANDE IN ȚĂRILE 
LOR.

12. Căile slăbirii încordării în regiunea Orientu
lui Apropiat și Mijlociu

SA CONDAMNE FOLOSIREA 
FORȚEI IN REZOLVAREA PRO
BLEMELOR LITIGIOASE IN 
ORIENTUL APROPIAT Șl MIJ
LOCIU ȘI AMESTECUL IN 
TREBURILE INTERNE ALE ȚA
RILOR DIN ACEASTĂ RE
GIUNE.

S-ar putea de asemenea 
realiza un acord prin care 
țările participante la confe
rință să-și asume reciproc 
obligația de a nu furniza ar
mament țărilor din Orientul 
Apropiat 
nu stoca 
nucleare

★

In ultimii ani în regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu 
izbucnesc periodic focare de în
cordare, de natură să genereze 
conflicte internaționale primejdi
oase care ar putea duce la tul
burarea păcii generale. In scopul 
slăbirii încordării în Orientul 
Apropiat și Mijlociu este necesar 
să se creeze în țările din această 
regiune convingerea că orice tul
burare a păcii în regiunea Orien
tului Apropiat și Mijlociu de că
tre vreo forță agresivă va fi con
damnată și curmată cu hotărme.

UNA DIN ACESTE MASURI 
AR PUTEA FI O DECLARAȚIE 
COMUNĂ A STATELOR CARE

★
Guvernul sovietic este convins că bunăvoința și hotărîrea de 

a căuta soluții reciproc acceptabile ținîndu-se seama în modul 
cuvenit de interesele părților, pot să asigure succesul conferin
ței la cel mai înalt nivel și să creeze cotitura necesară în 
evoluția situației internaționale în interesul întăririi păcii in
tre popoarei.

(Text prescurtat. Sublinierile aparțin redacției).

Și 
în 
Și

Mijlociu și 
aceste Țări 
rachete.

de a 
arme

Conferința de presă a lui Dulles | brigadă coreeană renumită
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

TASS transmite : La 17 iunie 
Dulles, secretarul de stat al S.U.A., 
a organizat o conferință de presă. 
RăspunzînțJ la întrebările cu pri
vire la perspectivele de organiza
re a conferinței la cel mai înalt 
nivel, Dulles a afirmat că noile 
mesaje ale lui N. S. ITrușciov că
tre Eisenhower, Macmillan și De 
Gaulle ar dovedi „lipsa de dorin
ță“ a părții sovietice de a conti
nua pregătirile preliminare pentru 
ținerea conferinței la nivel înalt.

Răspunzînd la întrebările despre 
perspectivele tratativelor tehnice 
de la Geneva pentru studierea 
mijloacelor de control asupra res
pectării unui acord referitor la în
cetarea experiențelor nucleare, 
Dulles a declarat că S.U.A. „spe
ră“ ca și înainte că aceste trata
tive vor avea loc, deși există încă 
unele divergențe „neînsemnate“ ce 
trebuie reglementate.

Răspunzînd la întrebarea în ce 
stare se află examinarea de către 
guvernul american a propunerii 
cu privire la lărgirea comerțului 
sovieto-american, cuprinsă în me
sajul din 2 iunie al lui N. S. 
Hrușciov, Dulles a făcut unele ob
servații din care rezultă că în cu
rînd guvernul american va trimi
te în această problemă un răspuns 
negativ.

Secretarul de »tat a dat să »e

Un

ineleaga ca S.UA. smt pentru o? fe brigadiera He Dok Cen. Pă- 
întervenție armata in Liban. • • -

Comentînd informațiile j——-
în legătură cu executarea sentin- • 
ței de condamnare la moarte a ’ 
iui Imre Nagy și a celorlalți tră
dători ai poporului ungar, Dulles 
și-a exprimat profundul său re
gret în legătură cu aceasta. De-

ris vesel răzbate din came- 
4 a căminului unde locuie-

' . • trunzînd binișor în cameră, în fața
presei. oc/țj/or « se „rezintă un tablou ip.ntin- 7 r TT ' T; frumos. Un grup de tinere co-

• reence, adunate in jurul brigadie- 
j /ei lor, discută cu multă însufle- 
; țire despre ziarul de perete „Noua 
; forță“. Dar dece oare ? Pentru că 

5; - — —o------  —-— -- ; la ziarul de perete a apărut un
d'mdu-se^Ia atacuri^grosolane îm- j articol în care se povestește de- 

succesele în muncă obținute 
; de această brigadă în cursul in

cit și celelalte puteri imperiali?-; deplinirii planului de producție. 
te au pus mari speranțe în orga- • ibrica de țesături de lină unde 
nizatorii putchului contrarevolu- Do^ Cen-
ționar din Ungaria și sînt extrem : du)lui a îndeplMt planul de bază 
de mîniați de demascarea lor și j pe anul trecut, primul an al pri- 
de pedeapsa bine meritată primită • mului cincinal cu 123°/>, dînd 
de aceștia.

potriva Republicii Populare Un 
gare, el a arătat că atît S.U.A,

populației multe țesături de lină 
peste plan. Brigada lui He Dok 
Cen, pășind în primele rînduri 
pentru sporirea producției, și-a în
deplinit angajamentele cu 112,9%.

Anul trecut ea a fost prima bri
gadă oare a desfășurat mișcarea 
pentru deservirea mai multor răz
boaie și a realizat mari succese 
în producție. Această mișcare a 
contribuit la sporirea producției 
de țesături de lină de calitate su
perioară, la întărirea sentimentului 
de prietenie și de într-ajutorare 
între muncitoarele din R. P. " 
Coreeană.

In fotografie: în orele lor 
bere tinerele din fabrică își 
trec ore plăcute ascultînd-o 
tovarășa lor He Dok Cen cîntînd 
la acordeon.

D.

Posibilitatea unei intervenții 
anglo-americane în Liban

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
Ziarele libaneze de marți dimi
neață anunță sub titluri enorme 
posibilitatea unei intervenții an
glo-americane in Liban, la cererea 
guvernului libanez.

Evenimentele din Cipru
LONDRA 17 (Agerpres). — Mi

nisterul de Război britanic a anun
țat că în afara celui de-al 26-lea 
regiment de artilerie de cîmp care 
urmează să fie trimis în insula 
Cipru pe calea aerului, guvernul 
britanic a mai trimis în Cipru în 
ultimele zile aproximativ 4.000 pa- 
rașutiști împreună cu toate servi
ciile auxiliare.

încă înainte de trimiterea ace
stor întăriri, forțele militare engle
ze din insula Cipru se cifrau la 
circa 30.000 de soldați. Amploa
rea noilor măsuri militare, precum 
și trimiterea unui regiment de ar
tilerie în Cipru este considerată 
în capitala Angliei ca un semn că 
guvernul ia măsuri de precauție 
excepționale, nu numai pentru a 
face față situației din Cipru, 
și în legătură cu evenimentele 
Liban.

Ziarul grec „Kathimerini“ anun
ță că paTalel cu această acțiune 
Macmillan a trimis mesaje per
sonale primilor miniștri grec și 
turc în care „îi sfătuiește“ să ac
cepte planul britanic pentru Ci
pru.

mo- 
fără 
tur-

dar 
din

★
(Agerpres). — 
Presse anunță că

ATENA 17 
genția France 
demersurile întreprinse de amba
sadorul Statelor Unite la Atena 
pe lingă guvernul grec au fost 
făcute la cererea adresată de Mac
millan 
de a-și 
derea 
grec să 
privire la Cipru.

A-

lui Eisenhower și Dulie» 
exercita influența în ve- 
„convingerii“ guvernului 
accepte planul britanic cu

■A

ANKARA 17 (Agerpres). — In 
preziua publicării proiectului bri
tanic de reglementare a problemei 
Ciprului, Adunarea Națională tur
că a votat în unanimitate o 
țiune prin care este susținut 
rezerve punctul de vedere al
cilor din Cipru, aruncmdu-se în
treaga responsabilitate pentru a- 
gravarea situației din Cipru asu
pra Greciei fi insistîndu-se asupra 
împărțirii insulei între cele două 
comunități, greacă fi turcă, acea
sta fiind considerată singura so
luție acceptabilă pentru Turcia.

Moțiunea adoptată de parla
mentul turc vine după numeroa
sele manifestații organizate în di
versele orașe ale Turciei și în care 
s-a cerut împărțirea insulei Cipru 
incitindu-se împotriva populației 
de origină greacă din Cipru și 
proferindu-se amenințări la adre
sa Greciei.

iVASàffCHMAM
BERLIN — Din Berlin ia plecat 

spre Moscova un „tren al priete
niei“ în care se află 250 cetățeni 
din R. F. Germană și R. D. Ger
mană. Ei vor rămîne în Uniunea 
Sovietică peste zece zile în care 
timp vor vizita orașele Minsk, 
Moscova și Leningrad.

CAIRO. — Radio Cairo anunță 
că guvernul Iordaniei a luat mă- 
suri pentru înlăturarea unui nu
măr de ofițeri superiori iordanieni 
din posturi de comandă, urmînd 
a-i înlocui cu ofițeri din armata 
irakiană.

DJAKARTA. — După cum anun
ță agenția Antara trupele guver- 
namentale indoneziene’ au debar.
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Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Hagerty, a confirmat luni 
că președintele Eisenhower a con
ferit cu secretarul de stat Dulles 
în legătură cu situația din Liban. 
Președintele a discutat aceeași 
problemă și cu generalul Twining, 
președintele Comitetului mixt al 
șefilor de stat major.

Hagerty a refuzat să comen
teze știrile referitoare la posibili
tatea unei debarcări a forțelor 
americane în Liban. O atitudine 
asemănătoare a fost adoptată de 
un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al Marii 
Britanii.

Secretarul de stat al S.U.A., Dul
les, a declarat însă marți după 
amiază că Statele Unite ar pu
tea interveni în Liban și aceasta 
nu numai la cererea O.N.U., ci și 
în „alte împrejurări posibile“.

Agenția France Presse relatează 
din Washington că motivul care 
ar putea să fie invocat pentru de
barcarea unor forțe americane pe 
teritoriul Libanului ar fi „necesi
tatea apărării“ cetățenilor ameri
cani din Liban în cazul răsturnării 
actualului guvern.

Corespondentul din Londra al 
aceleiași agenții informează de 
asemenea că „în cercurile guver
namentale britanice se afirmă că 
Anglia și S.U.A. sînt hotărîte să 
intervină din punct de vedere mi
litar în Liban dacă situația va

face necesar acest lucru și guver
nul libanez îl va cere“.

Agenția France Presse arată că 
între guvernele britanic fi ameri
can s-a ajuns la un acord în acea
stă privință cu cîteva săptămîni 
în urmă.

Tratative comerciale 
greco-sovietice

ATENA 17 (Agerpres). TASS 
transmite: La Atena a sosit o 
delegație comercială sovietică 
condusă de V. M. Vinogradov, 
șeful Direcției pentru comerțul 
cu țările occidentale din Ministe
rul Afacerilor Externe, în vede
rea tratativelor cu privire la 
schimburile comerciale dintre 
U.R.S.S. și Grecia pe anul 1958.

★
Karamanlis, primul ministru al 

Greciei, a participat la o ședință 
a Comisiei economice interdepar
tamentale care a discutat proble
ma tratativelor comerciale greco- 
sovietice. Aceste tratative urmea
ză să înceapă în curînd între re
prezentanții Greciei și misiunea 
comercială sovietică care se află 
în prezent la Atena. Delegația 
greacă a primit instrucțiuni de a 
căuta să obțină cel puțin dubla
rea volumului schimburilor co
merciale cu U.R.S.S.
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cat și au stabilit un cap de pod 
l.a Kema, în apropiere de Mena- 
do, capitala rebelilor, oraș situat în 
Celebesul de Nord. Trupele guver. 
namentale au ocupat șapte oră
șele situate pe drumul dintre Ke
ma și Menado. In toate localitățile 
eliberate populația a făcut o pri
mire sărbătorească trupelor gu
vernamentale.

LONDRA. — Cancelaria primu
lui ministru al Angliei a anunțat 
oficial că la 29 iunie primul mi
nistru MacMillan și ministrul Afa
cerilor Externe Selwyn Lloyd vor 
pleca Ia Paris pentru a duce tra- 
tative cu președintele Consiliului I 
de Miniștri al Franței, De Gaulle. I

S.UA

