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ÎN ÎNTÎMPINAREA
CONFERINȚEI SINDICALE 

MONDIALE
Ă TINERETULUI MUNCITOR

Rauniunea tineretului din raionul Stalin din Capitală
Cu cintecul pe buze, cu drapele 

și pancarte în mîini, coloane de 
tineri se îndreaptă către parcul 
Stalin. Aci, intr-o atmosferă însu
flețită, cei din raionul Stalin s-au 
întilnit pentru a saluta apropiata 
Conferință Sindicală Mondială a 
tineretului muncitor. Teatrul de 
vară a devenit o mare de capete. 
Sute și mii de tineri din între
prinderile și instituțiile raionului 
se grjsesc aci pentru a-și manifesta 
solidaritatea cu tinerii muncitori 
de pretutindeni care luptă pentru 
pr a și o viață mai bună. Este o 

festmre impresionantă a uni- 
lapi de luptă a tinerei generații 
de muncitori.

Reuniunea tinerelului din raio
nul Stalin începe cu expunerea 
pe care a făcut-o tovarășul Du
mitru Băzocu, prim secretar al 
comitetului raional U.T.M. Expu
nerea redă un tablou viu al vieții 
și luptei tineretului muncitor din 
lumea întreagă. Vorbitorul subli
niază că Conferința Sindicală Mon
dială a 
dezbate 
narilor 
colțuri 
muncii, 
drepturile sindicale, 
lupta împotriva războiului,

Cei prezenți ascultă. Sînt multe 
fapte despre care ei au aflat doar 
din paginile ziarelor sau din po
vestirile tovarășilor nuai bătrini. 
Mizeria, șomajul, discriminarea — 
sînt la noi amintiri ale unui tre
cut întunecat. Dar toate acestea

tineretului muncitor va 
problemele vitale ale ti- 

ce muncesc din diferite 
ale lumii — retribuția 

învățămîntul profesional, 
- J- unitatea in

reprezintă prezentul tineretului 
din lumea capitalistă. 40 la sută 
din copiii între 10-14 ani mun
cesc din greu în Brazilia. Copi
lărie ofilită pentru o plată de mi
zerie. Sînt lucruri zguduitoare. 
Generația noastră, care a crescut 
în anii democrației populare, a 
fost ferită de tragedia tinerilor din 
lumea capitalului ce muncesc în 
întreprinderile patronilor. Tine
retul nostru nu are grija zilei de 
mîine — el are certitudinea viito
rului, drumul lui este limpede. 
Pentru toate acestea trebuie să 
mulțumim iubitului nostru partid 
care îndrumă poporul întreg pe 
drumul construirii socialismului. 
Și tocmai de aceea sulele de ti
neri incliină gînduri de recunoș
tință partidului, de aceea ei scan
dează numele înțeleptului condu
cător al poporului nostru — par
tidul.

Vorbitorul arată mai departe că 
tinerii din raionul Stalin «u obți
nut frumoase succese în întîmpina- 
rea Conferinței Sindicale Mondia
le a tineretului muncitor. Iesle 
3.000 de tineri sînt antrenați în 
întrecerea socialistă. Brigăzile de 
tineret dintr-o serie de întreprin
deri ca C.P.C.S., „Tehnica Tex
tilă“, I.CS.I.M. etc. își realizea
ză și depășesc planurile de pro
ducție lună de lună. Se cuvine să 
cităm cîteva nume din cele ce s-au 
evidențiat în muncă : Hîrceanu 
Constantin, Mateescu Ion, Plopea- 
nu Gheorghița etc.

Am ascultat în continuare șirul

lung al angaja
mentelor pe care 
tineretul și le-a 
luat în cinstea 
conferinței de la 
Praga. Multe, 
multe cifre. Ele includ însă poezia 
muncii tinerești, a entuziasmului u- 
nei generații care-și dovedește prin 
realizări simțămintele generoase. 
Tinerii din raionul Stalin și-au 
luat angajamentul să colecteze 
peste 20.000 kg. fier vechi, peste 
25.000 kg. hirtie și să efectueze 
peste 30.000 ore de muncă volun
tară. La aceasta trebuie să a- 
dăugăm numeroase angajamente în 
producție — procente peste plan 
ce vor însemna mai multe produse 
și de mai bună calitate.

„Tineretul muncitor, educat sub 
conducerea partidului nostru drag, 
dovedește și va dovedi neîncetat 
că este un luptător înflăcărat pen
tru marile idealuri ale marxism- 
leninismului, pentru cauza socia
lismului și comunismului“. Cuvin
tele vorbitorului sînt subliniate de 
puternice aplauze. De asemenea 
cu aplauze, tinerii aprobă delega
ția ce va reprezenta tineretul 
nostru la conferința de la Praga. 
Din sute și sute de piepturi tine
rești răsună „Internaționala“.

0 scurtă pauză și pe scenă a 
apărut ansamblul C.C.S. Tinerii au 
urmărit frumoasele dansuri și cîn
tece prezentate de artiști ce au dus 
faima artei noastre peste hotarele 
patriei.

La Timișoara au loc în aceste zile calde mani
festări ale prieteniei frățești romîno-sovietice. Oa
menii muncii își iau rămas bun de la glorioșii 
ostași ai armatei sovietice. înainte de a se întoarce 
în patrie, grupuri de soldați și ofițeri din unitățile 
mi.itare sovietice cantonate in garnizoana Timi
șoara au fost să-i viziteze la locurile lor de muncă 
pe oamenii muncii din Timișoara. La uzinele „Elec
tromotor“ și la uzinele textile Timișoara au avut 
loc cu acest prilej entuziaste manifestări de priete
nie. Militarii sovietici au fost primiți cu multă căl
dură de muncitori, cu care au stat îndelung de 
vorbă. împreună au depănat amintiri. Mulți dintre 
muncitori au luat parte alături de ostașii sovietici 
la luptele împotriva hitleriștilor. Ca între tovarăși 
și frați și-au făcut legămînt unii în fața altora să 
întărească necontenit prietenia frățească romino- 
sovietică, să lupte neabătut unii alături de alții 
pentru victoria vieții noi, pentru apărarea păcii in 
iume.

La uzinele „Electromotor", după ce ostașii so
vietici au vizitat întreprinderea, a avut loc un în
suflețit miting.

Luînd cuvîntul, directorul întreprinderii Ernest 
Fried a spus printre altele : „Noi, alături de toți 
oamenii muncii din regiunea și orașul Timișoara, 
ne amintim de acele zile din anul 1944, c.'nd 
ostașii sovietici, zdrobind prin lupte grele hoardele 
fasciste, au ajuns și în părțile Banatului. In ini
mile noastre va rămîne veșnică și nepieritoare 
amintirea celor mai buni fii a poporului sovietic 
care și-au dat viața pentru eliberarea Romîniei.

Deosebit de prețios a fost și este pentru între
prinderea noastră ajutorul primit din partea Uni
unii Sovietice. Multe dintre utilajele cu care lu
crăm noi astăzi au fost primite din Uniunea So
vietică, iar unele dintre cadrele cele mai calificate 
din întreprinderea noastră au învățat în marea 
țară a socialismului".
A vorbit apoi locotenent-colonelul V. N. Konev. 

„Acum ne despărțim, a spus vorbitorul, dar prie
tenia dintre poporul sovietic și poporul romin va 
rămine veșnică. Poporul sovietic va fi întotdeauna 
alături de poporul roinîn“.

In aclamații puternice, într-o atmosferă impre
sionantă muncitorii au înmînat militarilor sovie
tici buchete de flori și i-au îmbrățișat frățește.

Muncitorii fabricii și militarii sovietici au schim
bat apoi daruri. Oaspeții au oferit un mare tablou 
înfățișind pe eroul Alexandr Matrosov. S-au 
schimbat adrese, s-au scris cuvinte emoționante în 
cartea de aur a întreprinderii. Muncitorii 
și militarii sovietici și-au exprimat împreună hotă- 
rîrea de a întări și adinei necontenit prietenia și 
colaborarea dintre poporul romin și poporul so
vietic.

(Agerpres)

A Il-a Conferință 
sindicală mondială

S. IONESCU

Reuniunea tineretului din raionul „1 Mai“
Soarele își mai potolește văpaia 

arzătoare. Grădina clubului 
„Constructorul“ primește ospita
lier sute de tineri din raionul „1 
Mai“ al Capitalei veniți la reuni- 
ur a închinată Conferinței Sin- 

e Mondiale a tineretului 
muncitor. Fanfara școlii profesio
nale nr. 4 intonează imnul 
F.M.T.D. iar o gardă de onoare 
aduce drapelul comitetului raio
nal U.T.M. „1 Mai“. Din sute de 
piepturi răsună lozinci — expre
sie a dragostei tineretului pentru 
partidul nostru iubit, a hotărîrii 
de luptă pentru construirea so
cialismului, pentru » întări soli
daritatea cu tinerii de pretutin
deni In lupta pentru pace, pentru 
o viață liberă, fericită.

Tinerii ascultă cu atenție pe 
tovarășul Ludovic Oros, prim se-

cretar al comitetului raional 
U.T.M. „1 Mai“. Vorbitorul înfă
țișează scopul primei Conferințe 
Sindicale Mondiale a tineretului 
muncitor; el prezintă tinerilor 
tabloul vieții atît de deosebite a 
tineretului muncitor din țările 
socialiste și al tineretului din ță
rile în care mai domnește exploa
tarea și mizeria crîncenă.

— Ceea ce caracterizează pe 
tineri — spunea vorbitorul — 
este generozitatea, dragostea, u- 
manismul, dragostea față de în
vățătură, față de profesie, res
pectul față de familie, sentimen
tul sfînt față de patrie. Societa
tea capitalistă, cu legile ei inu
mane, schilodește și distruge în 
tineret tot ce are el mai bun și 
mai de preț în viață, îi insuflă 
egoismul, ura față de om, șovi-

nismul, îl îndepărtează de la iz
voarele culturii, îi comercializea
ză cele mai intime sentimente a- 
runeînd în ghiarele desfrîului 
sute și mii de tineri. Toate aces
tea dovedesc limpede că socie
tatea capitalistă este cel mai 
mare dușman al tineretului.

Da, muncitorii prezenți la a- 
ceastă reuniune știu cîtă deose
bire este între viața lor liberă și 
fericită de azi și cea a tinerilor 
din țările capitaliste. Fiecare din
tre ei ți-ar putea vorbi despre 
dreptul lor la cultură, la salariu 
egal și muncă egală cu muncito
rii vîrstnici, despre dreptul la 
odihnă și o viață mereu mai fru-

FL. DANCIU

a
Și va avea

la București
loc

Anul acesta, între 16—19 
tombrie, va avea loc la București 
cea de-a Il-a Conferință sindica
lă mondială a muncitorilor agri
coli și forestieri. Sesiunea Birou
lui Executiv al Uniunii Interna
ționale a Sindicatelor muncitori
lor agricoli și forestieri care a 
avut loc la Praga, a adoptat te
zele conferinței și ordinea de zi. 
La conferință se va discuta ra
portul asupra activității Uniunii 
pentru întărirea unității oameni
lor muncii în lupta pentru îmbu
nătățirea salariilor și a asigură
rilor sociale, pentru drepturi sin
dicale și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață la sate, 
pentru dezarnțare și pace în 
lumea întreagăl Va fi prezentat, 
de asemenea un raport privind u- 
nitatea oamenilor muncii de pe 
plantații în lupta împotriva do
minației monopolurilor străine, 
pentru independență națională, 
pentru cucerirea și lărgirea drep
turilor economice și sociale, pen
tru libertate și progres. Totodată, 
vor fi alese noile organe de con
ducere ale Uniunii Internaționale 
a sindicatelor muncitorilor agri
coli și forestieri.

Comitetul Central al Sindicatu
lui muncitorilor din agricultură și 
silvicultură a R. P. Romîne a în
tocmit un plan de măsuri pentru 
întîmplnarea conferinței.

(Agerpres)

oc-

Una din mărețele realizări ale 
planului de electrificare este con
struirea într-un termen relativ 
scurt a puternicii centrale electri
ce și 
ceastă 
tează 
multe 
dovei. 
tensiune, al căror număr 
treptat-treptat, curentul 
este trimis la Roman, Bicaz, Iași, 
Bacău, Focșani, Galați. Termo
centrala Borzești, pe lîngă energie 
electrică, alimentează cu aburi in
dustriali și apă caldă alte uni
tăți industriale 
din împrejurimi- 1 MK5KME1
le: ei, fapt care 
asigură o exploa
tare cu mare 
rentabilitate.

în mare ma
joritate tocmai 
tineretului îi 
vine sarcina 
a deservi 
competență 
nergetice.

Astfel, la 
mînuiască 
erau tineri 
fesionale de specialitate de la Ga
lați și Iași, tineri localnici, majo
ritatea din împrejurimile centra
lei, veniți direct de la coarnele 
plugului și cadre tehnice de con
ducere, de pe băncile facultăților 
din țară și din Uniunea Sovietică.

Datorită unor greutăți de în
ceput care făceau ca unii scep
tici să nu întrezărească perspecti
va formării unui adevărat colectiv 
s-a manifestat și tendința multora 
de a pleca din nou la oraș, stînd 
mai tot timpul 
făcută“ (ing. Ion 
Valeriu Radian, 
dian, Ion Vartig, 
gescu — maistru, 
rone — maistru etc.). Acest fapt 
influența într-o oarecare măsură 
și pe alți tineri. De asemenea 
condițiile de viață la început, și 
în mod special cazarea, aprovizio
narea, transportul nu erau satisfă
cătoare. La aceasta se adăuga și 
lipsa posibilităților de culturaliza
re. Actele de indisciplină se ți
neau lanț în perioada de început, 
absențele nemotivate ajungeau 
pînă la 150—160 zile-om pe lună. 
Intîrzierile la serviciu, indiscipli
na pe locul de muncă și lipsa de 
respect față de vîrstnici ne dă
deau mult de furcă. Dacă mai a- 
dăugăm și lipsa de experiență în 
exploatarea utilajului, necunoaște
rea instalațiilor, ne dăm seama că 
drumul nu era de loc

Aceste lipsuri s-au 
faptului că, un timp, 
ganizației de tineret a 
de slabă, formală, nelegată de sar
cina principală - 
Chiar în conducerea 
de tineret se aflau 
care erau cu gîndul la plecare. 
De asemenea nu se reușise să se 
găsească o formă organizatorică 
corespunzătoare specificului mun
cii U.T.M. într-o termocentrală.

de termoficare Borzești. A- 
unitate industrială alimen- 
deja cu energie electrică 
orașe și șantrere ale Mol- 
Astfel, pe liniile de înaltă 

crește 
electric

©
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Organizația de partid 
arată organizației U.î M. 
căile pe care trebuie 

să le urmeze 
în educația tineretuluire

de
cu

aceste mari unități e-

noi, cei care aveau să 
puternicele agregate 

veniți din școlile pro-

„cu valiza gata 
Nicolaescu, ing. 
ing. Gilda Ra- 
Dumitni Geor- 
Avesalon Cice-

ușor.
datorit și 

munca or- 
fost destul

producția, 
organizației 

unii oameni

(Continuare tn pag. 3-a)

Un aspect de la reuniunea tineretului din parcul Stalin

Era clar că trebuiau găsite căile 
pentru a se putea face față gre
lei sarcini oare stătea în fața noa
stră — formarea unui colectiv su
dat. Pentru aceasta organizația de 
bază de partid și-a îndreptat a- 
tenția către tineret, de care de
pindea succesul.

în primul rînd organizația de 
partid a trimis membri de partid 
bine pregătiți pentru a munci în 
rîndurile organizației de tineret, 
îndrumîndu-i așa îneît aceștia să 
orienteze tineretul în direcția sar- 
cinei principale — producția.

Apoi s au format școli de ca
lificare de gra
dul I și II, în 
care au fost cu
prinși toți tine
rii muncitori, co
respunzător pre
gătirii lor ante
rioare.

Organizația 
U.T.M. a înțe
les importanța 
sarcinii primite 

în legătură cu ridicarea calificării 
întregului tineret și, printr-o mun
că de lămurire susținută, dusă a- 
proape cu fiecare ora în parte, prin 
discutarea în adunările generale 
U.T.M. a felului în care frecven
tează și a felului în care se pre
gătesc tinerii, s-a reușit ca la 4-5 
juni după începerea școlii să se 
obțină o participare de 90—95 la 
sută din numărul celor înscriși.

Fără îndoială că la aceasta a 
contribuit și faptul că organizația 
de partid, primind în rîndurile 
sale pe cei mai buni și devotați 
tineri, le dădea și acestora ca sar
cină principală să muncească mai 
departe în rîndurile tineretului. 
Acești tovarăși, ca Dumitru Zghe- 
rea, fochist la cazane, Gavrilă

Inginer GH. STOICA 
secretarul organizației p.M R. 

Termocentrala tineretului- 
Borzești

Muncitorii de pe șantierul Oituz, (noua conductă de gaz me
tan Nadeș-Onești), au montat pînă în prezent peste plan peste 
3.000 metri liniari de conductă și se străduiesc ca — împreună cu 
celelalte șantiere — să termine pianul înainte de termen, adică 
înainte de sfirșitul anului.

In fotografie: un aspect de la lansarea conductelor

Gata să primească
noua recoltă

Peste puțină vreme 
la bazele de recepțio
nare din întreaga ța
ră vor sosi 
cantități de 
din recolta 
an livrate de 
uri și contractate cu 
producătorii agricoli, 
in acest scop maga
ziile pentru depozi
tarea cerealelor au 
fost curățate și dezin
fectate și au fost ve
rificate cîntarele, a- 
paratele pentru de
terminarea umidității

primele 
produse 
acestui 
G.A X -

cerealelor, precum și 
utilajele 
nare — 
trioarele, 
rile ele.

Anul acesta bazei« 
de recepționare vor 
prelua de la producă
tori cu 100.000 tone 
mai multe boabe de- 
cit anul trecut.

In acest scop s-au 
luat măsuri pentru 
îmbunătățirea trans
porturilor. T otodată. 
la mai mult de 60 da 
baze de recepționare 
au fost introduse

de condiția*  
selectoarele, 

vînturăto-

♦ 
benzi transportoare cri 
un debit zilnic de 30 
tone fiecare. Pînă la 
sfirșitul anului vor 
mai fi înzestrate cu 
asemenea benzi alto 
66 de baze. Bazele 
de recepționare au 
mai primit instalații 
pneumatice mobile 
folosite pentru în
cărcarea și descărca
rea cerealelor car« 
împreună cu autoali- 
mentoarele reduc 
mult folosirea muncii 
manuale.

SÀ FIE REÎNFIINȚAT»

al tineretului din lași
Acum 3 ani, prin au

gust ori septembrie, ti
neretului din Iași i-a 
fost îndeplinită o mare 
și veche dorință. După 
multe insistențe ale or
ganizațiilor de bază 
U.T.M., după intermina
bile discuții duse la co
mitetul regional U.T.M. 
s-a creat Ansamblul ar
tistic al tineretului din 
acest oraș cu vechi tra
diții culturale. Eveni
mentul a trezit o bucu
rie îndreptățită în rîn
dul tinerilor artiști ama
tori, utemiști și neute
miști din întreprinderi, 
instituții, școlii, institu
te de învățămînt supe
rior. In scurt timp, an
samblul artistic ajunsese 
să numere cîteva sute 
de persoane. S-au stabi
lit formații de teatru, de 
dans, de cor, orchestră 
de muzică populară, or
chestră de muzică ușoa
ră, orchestră semi-simfo- 
nică, soliști vocali și so
liști instrumentiști. S-au 
asigurat cadrele de con
ducere, s-au fixat reper
toriile. Se mai hotărîse 
atunci ca ansamblul să 
funcționeze pe lingă co
mitetul regional U.T.M. 
lași.

Pînă aici, toate bune. 
Se părea că treaba va 
merge 
mers... 
Pentru 
cerea 
pusese 
încăpere. Că o singură 
încăpere era insuficientă 
pentru repetițiile unui 
asemenea ansamblu, e 
altă treabă. Dar tinerii 
artiști amatori au înțe
les că nu trebuie să aibă 
prea mari pretenții. Pre
tențiile lor cu privire la

Acum 3 ani, prii 
gust ori septembrie

astrună. Și 
pînă la repetiții, 
repetiții, condu- 

Palatului culturii 
la dispoziție o

spațiu nu stînjeneau cu 
nimio 
instituții
Culturii. Modestia 
a fost 
într-un 
ciudat de către condu
cerea palatului. Pentru 
început, ansamblului ar
tistic al tineretului i s-a 
dat o încăpere de 
mijlocul palatului, 
urmă cu fiecare repeti
ție, încăperea — invo- 
c.ndu-se felurite pretex
te — a 
schimbată cu alta, îneît 
oamenii 
mai știau unde să vină 
la repetiție. Intr-o seară, 
nemai existînd nici o în
căpere care să nu fi fost 
încercată de ansamblul 
tinerilor artiști amatori, 
acestora li s-a spus : 
— „Vedeți, nu mai a- 
vem nici o sală pentru 
voi. Plecați în altă par
te". Și nu au mai fost 
primiți în palat. In fond, 
nu este vorba de impo
sibilitatea de a pune la 
dispoziția ansamblului o 
încăpere corespunzătoa
re într-un palat de ase
menea proporții cum 
este Palatul Culturii din 
Iași, ci de o proastă or
ganizare a folosirii ace
stuia. Ansamblul a în
ceput apoi 
pentru cîte 
tiție-două, po la școli
le din oraș. A trecut un 
timp și s-au epuizat și 
școlile. Atunci comitetul 
regional U.T.M. — la 
propunerea secretarului 
cu probleme de propa
gandă, tov. Dumitru 
Bran — săturîndu-se de 
repetatele reclamații ale 
membrilor ansamblului, 
a găsit soluția salvatoa
re: să predea ansamblul

activitatea altor 
din Palatul 

lor 
însă înțeleasă 

chip destul de

la 
re

fost mereu

niciodată nu

colinda, 
o repe

comitetului orășenesc 
U.T.M.

L-a predat. Comitetul 
orășenesc l-a primit, căci 
era o sarcină.

Intre timp, cu toate 
greutățile întîmpinate, 
formațiile pregătiseră re
pertorii bogate iar Co
mitetul ~
U.T.M. a înzestrat an
samblul cu 
și costume în valoare de 
150.000 lei. Comitetul 
orășenesc U.T.M. s-a pre
ocupat într-o măsură de 
ansamblu asigurîndu-i, 
printre altele, și un se- 
aiu permanent, nu de
parte de Piața Republi
cii.

Repetițiile se desfă
șurau cu regularitate. S-a 
pregătit un 
două ore. 
ansamblului 
sfîrșise. Au 
se dea spectacole 
scena Teatrului Evreesc 
de Stat, în marile între
prinderi ale orașului. 
S-au întreprins chiar 
turnee la Vaslui, Bîrlad 
și la Pașcani.

Tinerii artiști amatori 
culegeau aplauze ori 
unde se duceau, ansam
blul își crea, încet-încet, 
o istorie a sa, bogată în 
succese.

Repertoriul variat, cu
prindea piese 
nut educativ, 
de tineri.

Dar istoria 
lui artistic s-a 
In fața biroului regional 
U.T.M. a fost adusă în 
discuție problema retri
buirii a doi dirijori 
suma de lei 400.

Cu această ocazie s-a 
pus sub semnul între
bării existența însăși a 
ansamblului artistic și

Central al

instrumente

spectacol de
Anonimatul 
artistic se 
început sa 

pe

cu con^i- 
apreciate

ansamblu- 
oprit ajei.

cu

s-a hotărît desființarea 
lui. Argumente: în Iași 
există Operă de stat, 
două teatre de stat, Fi
larmonica „Doina Mol
dovei", apoi aproape fle
care întreprindere și in
stituție are cîte o echipă 
cultural - artistică, p’us 
binecunoscutele forma
ții artistice de amatori 
ale institutelor de învă- 
țămînt superior. Așa că 
nu mai este nevoie do 
un ansamblu artistic al 
tineretului. De aci reie
se destul de clar con
cepția îngustă a unor 
activiști ai U.T.M. din 
Iași, privind rolul an
samblului artistic al 
neretului.

Fără îndoială că 
pertoriul formațiunilor a- 
mini ito contribuie în 
mod direct la educația 
socialistă a tineretului. 
Dar oricîtă străduință ar 
exista din partea acesto
ra, ele nu pot satisface 
în întregime gusturile 
specifice tinerilor. Or, 
ansamblul artistic al ti
neretului, prin întreg re
pertoriul său (eînțece, 
scenete etc.) trebuie să 
militeze pentru educații 
politică a utemiștilor și 
tinerilor neutemiști. Re
pertoriul acestui ansam
blu — care trebuie să 
cuprindă cu predilecție 
cîntece revoluționare, d3 
masă — e menit să 
popularizeze în rîndul 
maselor largi de tineri 
aceste c'ntece, învățîn- 
du-i pe tineri să le cìn
te, să cuprindă piese de 
teatru, scenete care mi
litează ferm pentru în-

C. SLAVIC
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Cînd

nu se pune
nota la

purtare
în timpul vacanței viața de 

elev continuă chiar dacă clopo
țelul nu mai sună, chiar dacă nu 
există program școlar — conti
nuă cu aceleași obligații de bună 
comportare, cu aceleași răspun
deri. în școală, elevul își for
mează cu ajutorul profesorilor și 
organizației U.T.M. deprinderi 
morale demne de omul vremuri
lor noastre. în conduita sa, dis
ciplina, respectarea normelor 
morale de utemist, comportarea 
cuviincioasă, decentă și modestă 
— în public, pe stradă, acasă — 
au devenit cerințe indispensabile. 
Elevul trebuie să respecte cerin
țele moralei comuniste nu din țr-o obligativitate impusă 
școală, părinți sau organizația U.T.M., ci pentru că propria lui 
conștiință i-o dictează.

în zilele de școală aprecierea comportăm elevilor este expri
mată^ laconic prin nota la purtare. Dar în cele trei luni de va
canță nimeni nu le va pune elevilor note la purtare. Profesorii 
și organizația U.T.M. nu vor avea prea des prilejul să le atragă 
atenția asupra bunei cuviințe de care trebuie să dea dovadă. Va
canța solicită 
anului, putere 
portare.

Am întâlnit 
în clasă, erau „ ,__  ___ _
ieșeau în stradă, ei deveneau alții : țipau, se îmbrânceau, bruscau 
trecătorii. O dovadă că aceștia nu au înțeles buna purtare ca o 
necesitate, ci ca pe o obligație impusă de profesor. Nu
mai departe, acum cîteva zile, am văzut pe stradă un
grup de tineri — fete și băieți de vreo 16 ani. Evident, 
erau elevi, aveau ceva de școlari în îmbrăcăminte. Dar 
cît de mult contrasta ținuta lor cu cea de elev! Erau
vreo șase doar, acopereau însă cu zgomotul lor zgomotul străzii.
Trecătorii îi priveau unii surprinși, alții indignați.

Asemenea elevi, d-in fericire, nu sînt mulți Este deajuns 
însă ca numai cîțiva să dea dovadă de o atitudine necivilizată, 
ca să se formeze despre elevi o părere proastă, care-i coboară 
în fața oamenilor. Asemenea atitudine de dispreț față de tot 
ceea ce înseamnă reguli de bună purtare în societate, trebuie 
combătută. Opinia împotriva acelor care compromit titlul de elev 
să fie formată în primul rînd printre elevi. Colectivul de elevi 
trebuie să se impună cu multă tărie în fața celor cîțiva care, 
din teribilism, din „eroism“ ieftin sfidează buna purtare, făcîn- 
du-i să se simtă prost într-o asemenea postură. Elevii noștri 
trebuie să dovedească în orice împrejurare s-ar afla că n-au în
vățat degeaba în școală.

Cine nu știe cu cîtă mindrie își înconjoară părinții copiii. 
Părinții își doresc copiii stimați și respectați, priviți cu în
credere. Pentru a îndeplini această dorință firească a părinților 
elevii trehuie să se comporte la înălțimea morală cuvenită de 
la care să nu coboare pentru nici o clipă. Este, dacă vreți, o 
datorie morală de recunoștință pentru părinți. Totodată problemă 

de prestigiu pentru ei, ca elevi. Este vorba de prestigiul 
școlii pe care elevul trebuie să-l apere. în orice împrejurare s-ar 
afla, elevul să dorească să-i fie prețuită și cunoscută școala, să-i 
fie prețuiți profesorii. Să dovedească prin întreaga comportare că 
este elev al unei școli noi, sccia liste.

Sînt foarte mulți elevi care-și petrec zilele de odihnă la sate, 
la părinți sau bunici, sau care merg la sate pentru a ajuta G.A.S. 

în muncile agricole. Vara, cînd elevii, fii ai țăranilor în co
mună, se adună în sat, din diferite școli din orașe, satul îi pri
vește cu mîndrie. Sătenii le cer lămuriri în diferitele probleme, 
așteaptă de la ei un ajutor pentru desfășurarea unej mai bogate 
activități culturale. Elevii trebuie să justifice această prețuire 
printr-o atitudine de modestie, de apropiere față de cei din mij
locul cărora cu puțin în urmă au plecat și în mijlocul cărora 
se vor întoarce. Au fost și sînt încă elevi care vor să-și dove
dească „superioritatea" prin înfumurare, prin rupere de colec
tivul de tineri țărani muncitori prin sfidarea acestora și chiar 
a părinților care — chipurile — „au rămas în urmă“. O asemenea 
atitudine este incompatibilă cu calitatea de elev. Tînărul venit de 
pe băncile școlii medii trebuie să știe să dea cunoștințele sale 
celor ce-1 înconjoară șj să învețe de la aceștia.

In vacanță controlul și supravegherea profesorilor și organiza- 
țiiilor U.T.M. sînt necesare. Ei trebuie să vegheze la buna compor
tare a elevilor. Desigur, această cerință de a exercita un control 
asupra activității și comportării elevilor nu o pot înfăptui numai 
organizațiile U.T.M. din școli. Fiecare organizație U.T.M. locală, 
acolo unde sînt sau vin elevii în timpul vacanței are o asemenea 
obligație.

I

:

s

0 imagine de 
i proba de ma
gmatici din ca
rul examenu

lui de maturi
tate la Școala

„Matei Basarab"

Organizațifle U.T.M. din școlii« 
medii devin pe zi ce trece un a- 
jutor de nădejde al școlii în mun
ca de educație comunistă a elevi
lor. Experiența de muncă trebuie 
îmbogățită, formele de activitate 
trebuie mereu îmbunătățite pentru 
a corespunde cerințelor școlii, ce
rințelor educației comuniste. Toa
te acestea cer mai multă pricepere 
și o mai temeinică pregătire po
litică și ideologică din partea ace
lora care au sarcina să îndrume 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
din școli și clase. Activul U.T.M. 
din școli cuprinde de obicei pe 
cei mai buni utemiști, tineri en
tuziaști, cu autoritate în fața ele
vilor, care depun străduințe pen
tru a antrena masa utemiștilor și 
elevilor la o temeinică pregătire 
școlară și la o intensă activitate 
extrașcolară, obștească. Ei trebuie 
însă ajutați să-și ridice nivelul 
pregătirii lor politice, să-și însu
șească mai temeinic problemele 
muncii practice ale organizației 
U.T.M. Iată do ce, anul acesta, 
s-a inițiat organizarea unor tabere 
regionale care să cuprindă activul 
U.T.M. din școlile medii.

In aceste tabere se va putea îm
bina programul de pregătire cu 
odihna, cu activități 
distractive.
inițiativa 
U.T.M. de 
stațiuni de
șe situate în locurile pitorești ale 
țării. De pildă, se vor organiza 
asemenea tabere la Păltiniș, Borșa, 
Vasile Roaită, Hațeg, Odobești, 
etc. Una din activitățile importan-

recreative, 
Este demnă de laudă 
comitetelor regionale 
a organiza taberele în 
odihnă, în sate și ora-

deci, din partea elevilor, mai mult ca în timpul 
de autocontrol, exigență față de propria com-

uneori elevi care, sub supravegherea profesorului, 
cei mai disciplinați. Cînd clopoțelul suna, insă, și

L. ILIEȘ
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deci asigurat răgazul și posibilită-te în tabere va fi organizarea unor temațională lecții despre _ „ ,
expuneri cu caracter politic-ideo- sarcinile organizațiilor U.T.M. din țile necesare de studiu, 
logic, cu privire la problemele școli pentru educarea comunistă, F~ 
muncii de <

t__  , In tabere vor mai avea loo și
educație comunistă a elevilor, despre Statutul U.T.M., conferințe. Fiecare comitet regio-

Cum se vor pregăti

!<■

In taberele de vara ale activului U.
despre adunările generale, despre 
planificarea muncii, precum și o 
lecție despre rolul organizației 
U.T.M. în organizarea activității 
cultural-sportive în școală. Fiecare 
problemă necesită un studiu amă- 

,, __r... r____ nunțit, consultarea unui material
lui, despre situația in- bibliografio vast. In tabere trebuie

dusă de organizațiile U.T.M, din 
școli etc.

Lecțiile cuprind, sintetizat, teme 
din cele mai importante : despre 
P.M.R. — avangarda clasei mun
citoare, despre revizionismul con
temporan și lupta pentru comba
terea 1

Elevii la munca voluntară
în gospodăriile agricole de stat

Entuziasm
Răspunzînd numeroa

selor cereri pe care ele
vii școlilor medii din 
regiunea Constanța le-au 
făcut pentru a pleca în 
gospodării, pentru a 
răspunde chemării de a 
ajuta la muncile agricole 
de vară, comitetul re
gional și orășenesc 
U.T.M. Constanța au or
ganizat încă din timpul 
activităților practice o 
serie de tabere de elevi 
care să sprijine G.A.S.

Așa se face că imediat 
după 14 iunie, au fost 
organizate primele 13 ta
bere, formate dintr-un 
număr de 950 de elevi, 
aflați la activitățile 
practice în gospodă
riile de stat din Co- 
badin, Cerna Vodă, Ba- 
sarabi, Moșneni, Dr. Ru
sei, Baia, Mărculești, 
Jegălia și altele.

Cu cîteva zile în urmă 
aceste prime tabere și-au 
încheiat activitatea. Su
tele de elevi care au îm- . transport și de 
pînzit ogoarele gospodă
riilor s-au întors arși de 
soare, fericiți că au pu
tut ajuta la treburile 
gospodăriilor. La numai 
cîteva zile după aceea au 
luat ființă alte ta
bere. Pînă în momentul 
de față au plecat deja 
elevi în 5 tabere din re
giune : la G.A.S. Pie-

troiu, Jegălia, I.C.M. 
I.C.A.R., iar elevii 
orașul Constanța au for- 
mat alte trei tabere. în 
afară de aceste tabere, 
s-a luat inițiativa ca în 
perioadele de vîrf ale 
muncilor agricole, să se 
organizeze, atît pe oraș 
cît și pe regiune, brigăzi 
de elevi care, prin rota
ție, să plece în G.A.S. 
Astfel, în orașul Con
stanța se vor organiza 
două brigăzi formate din 
60 de elevi.

Comitetul regional 
U.T.M., cît și cel orășe
nesc, au acordat o mare 
atenție formării acestor 
tabere, asigurării unor 
bune condiții de muncă 
și trai. în timpul orga
nizării primelor tabere 
cît și în perioada a- 
ceasta, s-a ținut o strînsă 
legătură cu G.A.S.-urile 
respective, pentru ca a- 
cestea să le asigure ele
vilor condiții bune de 

cazare, 
în această privință, gos
podăriile au acordat tot 
sprijinul. Fiecare gospo
dărie de stat a trimis e- 
levilor camioane pentru 
transport, iar în toată 
perioada de muncă ele
vii au fost înconjurați cu 
multă bunăvoință, prie-

necesare si
dar sînt

T. M. din școli
nai U.T.M. va trebui să a- 
leagă temele cele mai potrivite 
pentru a fi ținute în fața utemiș
tilor. Cînd stabileso aceste teme, 
trebuie să se orienteze însă ca ele 
să corespundă pregătirii elevilor, 
preocupărilor lor, să aibă menirea 
să le lămurească o serie de pro
bleme mai grele la care ei așteap
tă răspunsul. Iată, de pildă, câteva 
teme : despre patrie și patriotism, 
despre carnetul roșu de utemist, 
despre prietenie și tovărășie etc. 
Aceste lecții și conferințe vor al
terna cu activitățile practice din 
care activul U.T.M. va putea în
văța cum să organizeze anumite 
acțiuni în școală : o informare po
litică, un concurs „Drumeții ve
seli“, o duminică cultural-sportivă 
a elevilor, sau o acțiune obșteas
că, o excursie etc. Utemiștii din 
tabere vor face ei înșiși excursii, 
vor organiza serate, șezători, întîl
niri, focuri de tabără, jocuri, con
cursuri ; se vor bucura de aer, de

soare, vor petrece, se vor odihni. 
Și, ceea ce este foarte important 
în cadrul programului taberei, vor 
învăța să cînte cîntece revoluțio
nare) și de tineret. După cum se 
vede, un program bogat, variat, 
educativ și distractiv. Pentru p 
asigura respectarea lui trebuie 1 
te din timp măsurile politico-, 
ganizatorice și administrative ne
cesare. In primul rînd, să se re
cruteze pentru conducerea tabe
relor și a grupelor do studiu tineri 
profesori cu o bună pregătire, ute
miști destoinici, cu experiență în 
munca cu elevii, acei care fac par
te din comisiile regionale ale șco
lilor medii. Să fie solicitați să țină 
lecțiile și conferințele, oameni pre
gătiți, activiști de partid și U.T.M.

De asemenea, trebuie acordată 
o mare atenție respectării progra
mului, a disciplinei de tabără. E- 
levii să fie antrenați să se auto- 
deservească. In acest scop se pot 
iniția întreceri între grupe: pen
tru cel mai frumos dormitor, pen
tru punctualitate, pentru discipli
nă, pentru servirea promptă a me
sei. Utemiștii vor trebui să discu
te despre activitatea lor, să facă 
aprecieri asupra pregătirii lor, să 
critice defecțiunile ce se ivesc îi; 
munca unor elevi. Pentru aer 
să fie folosiri careul de dimi . 
ță și cel de seară, în care să fie 
pusă în discuție activitatea zilnică 
a taberei.

Cei mai buni utemiști, membri 
ai birourilor U.T.M. de clasă, ai 
comitetelor U.T.M. elin școli, vor 
învăța în aceste tabere cum să 
muncească mai bine, cum să în
drume activitatea utemiștilor din 
școală, vor studia temeinio pen
tru a-și ridica nivelul pregătirii loi 
politice și ideologice.

M. FLORIAN

veselă Alexandrina Filip de la Școala medieE
mixtă din Vasile Roaită, regiunea Constanța. Are 
și dece: brigada de eleve care se află la muncă 
voluntară în G.A.S.-Moșneni și pe care o conduce, 

este fruntașă

tenie și mulțumire pen
tru faptul că își petrec 
o parte a vacanței aju- 
tînd la muncile agricole.

De asemenea comite
tul regional și orășenesc 
U.T.M. Constanța au dat 
o atenție deosebită mun
cii de îndrumare a ele
vilor, trimițînd în fie
care tabără profesori, 
activiști U.T.M. care să

fie permanent printTe 
elevi, să organizeze di
verse activități cu carac
ter educativ, cum sînt 
de exemplu programele 
artistice pe care elevii 
le dau îți fiecare tabără, 
discuțiile cu țăranii 
muncitori, vizitele în 
gospodărie și în împre
jurimi etc.

M. VERDEȘ

Multe gospodării agricole de stat 
din regiunea Iași au țnare nevoie 
■.te brațe de muncă. Organizațiile 
U.T.M. le-au făput cunoscut acest 
lucru pionierilor și elevilor din 
regiune. Dind dovadă că-și înțe
leg îndatoririle lor patriotice, 
ei au cerut să se constituie în 
brigăzi și să ajute voluntar gos
podăriilor de stat în diferite 
munci agricole. Activiști ai 
comitetului regional U.T.M. au 
discutat cu reprezentanții trustului 
regional GOSTAT și cu tovarășii 
din conducerile gospodăriilor de 
stat transmițîndu-le dorința elevi
lor. In vorbe, inițiativa a fost pri
mită pretutindeni cu bucurie. In 
fapte însă, nu peste tot.

La Popricani, conducerea gos
podăriei a luat imediat măsurile 
necesare pentru a-i primi pe elevi. 
A pregătit două dormitoare mari, 
curate și a detașat Ja cantină per
sonalul care să gătească și să ser
vească masa elevilor. Ca atare, ele
vii au putut să lucreze nestinghe
riți. Au prășit pînă în prezent mai 
mult de 60 de hectare sfeclă și 
porumb.

La ferma din Copou a existat 
de asemenea, preocupare pentru a- 
sigurarea unor bune condiții de

muncă brigăzilor de elevi. Nu s-a 
făcut încă bilanțul, dar cei 120 de 
elevi au legat fiecare pe puțin cîte 
un hectar de vie.

Dar nu toate conducerile 
gospodăriilor agricole de stat 
s-au ocupat de primirea cum se 
cuvine a elevilor veniți să-i ajute. 
La Bucium, de pildă, au lucrat 240 
de elevi și eleve. Au făcut lu
cruri bune. Ar fi putut însă face 
mai mult dacă conducerea gospo
dăriei le-ar fi asigurat în gospo- 
dărio condițiile necesare de caza- 
ro și hrană. Așa, gospodăria a pă
gubit. Elevii au fost nevoiți să 
străbată dimineața și seara 3—4 
km pe jos, irosindu-și din timpul 
de muncă cu drumul. La gospo
dăria de stat Cristești trebuia cu
leasă mazărea. S-a repetat însă si
tuația de la Bucium. In alte locuri 
mai depărtate de trust s-au petre
cut lucruri și mai grave. La Moara 
Grecilor^ și Laza, raionul Vaslui 
era nevoie acută de brațe de mun
că. Au fost solicitați elevii. Și ele
vii au răspuns acestei chemări. In 
nici una din gospodării, elevii nu 
au avut însă unde să se culce, iar 
în plus, la Laza nu aveau unde 
servi masa. Și atunci au făcut cate 
întoarsă. La Zoleni, raionul Bîr
lad, cu toate că există posibilități,

conducerea gospodăriei agricole 
de stat nu a amenajat un dormi
tor și nu i-a primit pe elevii ve- 
niți să-i ajute.

Comitetul orășenesc U.T.M.-Iași 
și comitetele raionale U.T.M. Vas
lui și Bîrlad au arătat aceste de
fecțiuni conducerii trustului rr ’o- 
nai GOSTAT. Au primit a 
rări că se vor lua măsuri. S-ai 
scurs aproape trei săptămîni de 
atunci și situația continuă să ră- 
mină neschimbată. Este do neîn
țeles cum tolerează conducerea 
trustului regional GOSTAT-Iași a- 
semenea atitudini. Aportul volun
tar al elevilor vine doar să spri
jine gospodăriile de stat în mun
cite agricole de vară. Brigăzile de 
elevi așteaptă cu nerăbdare să 
plece să lucreze în gospodării. Nu 
se cero decît o mai serioasă pre
ocupare pentru a asigura condi
țiile de muncă și de trai pentru 
elevii care vor să-și aducă contri
buția la lupta pentru asigurarea 
pîinii poporului. în fiecare G.A.S. 
există condiții pentru cazare și 
hrană ; totul este ca acestea să fie 
folosite, să existe interes pentru 
a-i face pe tinerii dornici să mun- 
ceasă, să se simtă cit mai bine, 
să poată da randamentul necesar.

S. CONSTANTIN
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Invitații la ședința lărgită a biroului ra
ional U.T.M.-l Miai din București își spun 
părerea asupra planului de activitate pentru 
vacanța de vară — un plan bogat, în care 
cei ce l-au conceput și-au pus toată price
perea lor. Fiecare se gîndește la posibilită
țile existente în raion, în fiecare instituție și 
întreprindere pentru a le oferi elevilor și 
școlarilor o vacanță care să-i fortifice pen
tru noul an de școală, să le satisfacă cu
riozitatea pentru mereu alte lucruri noi. Și 
cîte asemenea posibilități există...

Fiecare întreprindere poate 
sprijini organizarea vacanjei
Clubul „Constructorul“ organizează tabă

ra raională a pionierilor. Directorul clubu
lui, N. Feibich, înfățișează condițiile pe care 
clubul le poate oferi școlarilor :

— Pentru timpul frumos, grădina clubului 
și ștrandul întreprinderii le stă la dispoziție 
copiilor. Pentru timpul ploios și activități 
de sală, încăperile clubului le vor fi deschi
se. Clubul este bine dotat, dar trebuie să-l 
adaptăm mai bine la specificul vîrstei co
piilor. Fonduri ne-au fost repartizate, tre
buie să stabilim ce jocuri, ce materiale spor
tive și didactice să cumpărăm. Am vrea 
să amenajăm și o sală pentru elevii cori- 
jenți, unde aceștia să se pregătească sub 
supravegherea profesorilor, sau a utemiș
tilor. Și pentru ca părinții să fie convinși 
de necesitatea unei activități organizate cu 
elevii în timpul verii, vom ține cu el cîteva 
lecții pedagogice...

Și întreprinderea „Donca Simo" are po
sibilități : Secretara comitetului U.T.M. a 
întreprinderii își exprima părerea că aci 
poate fi organizat un colț al vacanței. Un 
grup de utemiști vor răspunde de buna lui 
funcționare. Aci var fi gltctuiți să-și petrea-

că o parte a vacanței elevii de la școala 
patronată de întreprindere.

— îi vom invita în întreprindere, vom 
organiza întîlniri cu tinerii muncitori. Le 
vom pune ha dispoziție și stația de radio
amplificare și terenul de sport.

Secretarul organizației U.T.M. de la I.T.B., 
tov. Ilie Neacșu, a vorbit, după cum era 
de așteptat, despre mijloacele de transport 
pe care le poate asigura întreprinderea 
pentru excursiile, plimbările și vizitele ce 
se vor organiza în vacanță. Tineretul din 
întreprindere a realizat un autobus din 
piesb recondiționate. Acesta va fi oferit pe 
tot timpul vacanței elevilor și școlarilor. In 
plus, îi invită pe acești elevi și școlari să 
facă o vizită în întreprindere, să vadă cum 
se repară și se întrețin mijloacele de trans
port în comun care deservesc Capitala.

Și directorul bazei sportive studențești 
„Lacul Tei“ are ceva de spus: o zi pe săp- 
tămînă ștrandul va fi al elevilor din raionul 
l Mai. Se pot instala aci corturi pentru elevi 
și școlari, unde să aibă loc diverse activi
tăți. Se poate instala și un punct sanitar. 
Profesori de înot le vor da elevilor lecții. 
Pentru cei ce au nevoie, se poate organiza 
program de gimnastică medicală. Toată ga
ma de activități sportive și distractive coa
te fi organizată aci. I.C.A.B. le va pune la 
dispoziție vaporașul pentru plimbări pe lac. 
De altfel, tot ce are ștrandul — și amintim 
că este bine înzestrat — va fi, în această 
zi. în stăpînirea elevilor și școlarilor.

întreprinderea de poduri și drumuri din 
București, ține să fie și ea prezentă la 
organizarea vacanței. Ea poate da autobu
sul întreprinderii pentru plimbări locale sau 
în apropierea Bucureștiului, în cele șase 
ore cît nu este folosit pentru transportul 
salariaților. Și, poate atunci cînd se va or- 
gahiza execursia la Bușteni, întreprinderea

ș

| g g » Dimineață fierbinte de iunie. Ștrandul „Dante Gherman« din Capitală oferă multor elevi un refugiu împotriva căldurii și totodată prilejul de a învăța înotul 
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îi va găzdui pe excursioniști tn casa ei de
odihnă...

Acestea sînt condițiile, desigur sumar în
fățișate. Pentru prima oară, întreprinderile 
își spun atît de serios cuvîntul în organiza
rea vacanței de vară a elevilor și școlarilor 
din raion.

Forme fradijionale de activitate 
dar mereu noi

Ce conținut se va da vacanței ? Se vor 
organiza tradiționalele întîlniri între elevi 
și muncitori, întîlniri cu scriitori, cu artiști, 
cu oameni de știință etc.

Vizionări de filme, spectacole, excursii 
prin împrejurimile orașului și în țară, vi
zitarea întreprinderilor, toată gama de con
cursuri sportive, de concursuri distractive 
vor fi cuprinse în programul de vară. "Și 
Ia toate acestea, se adaugă... îndatoririle : 
de a participa la activitățile obștești, să în
grijească de curățenia parcurilor, a spații
lor verzi, a școlii sau taberei. De asemenea 
pe tot timpul vacanței vor funcționa 4 bri
găzi de elevi care vor lucra în G.A.S. sau 
pe șantierele locale. Unele acțiuni înce
pute în timpul anului vor continua cum 
sînt acelea de strîngerea maculaturii și a 
fierului vechi.

Este de la sine înțeles că activitatea de 
vară se integrează în vastul program edu
cativ pe șare-1 desfășoară școala și orga-

mult timp va fi comemorarea 
comuniste Elena Pavel. Se va 
acea zi o vizită Ia întreprin- 

poartă numele. In memoria ior

nizația U.T.M. în rîndul elevilor și școlari- 
t/x EJevii vorJi educați în spiritul dragostei 
rața de muncă și cei ce muncesc, al dragos- 
tei față de patrie oare le oferă azi minu- 
nate condiții de trai și învățătură.

La 19 iulie se împlinesc 17 ani de ,1a asa
sinarea lui Filimon Sfrbu. Se va organiza 
în acea zi o excursie l,a Jilava. Aici, în fosta 
celulă în oare a fost deținut Filimon Sîrbu, 
va fi evocată figura tînărului revoluționar 
comunist.

Nu peste 
luptătoarei 
organiza î-n 
derea care-i
asemenea evocări vor rămîne mai bine în
tipărite și cu acest prilej îi vor cunoaște 
mai bine pe eroii clasei noastre muncitoare.

Sau se vor vizita diferite locuri istorice 
printre care și cele unde s-au dat lupte 
pentru apărarea Bucureștiului. Elevii vor 
înțelege în acest fel mai profund semnifica
ția actului de la 23 August. S-a mai propus 
ca alte excursii să fie închinate strîngerii 
materialului documentar pentru monografia 
școlii, a cartierului, a raionului.

...Prof. Gh. Popa, directorul școlii elemen. 
tare nr. 29, se oferă să-i conducă pe elevi

în cele mai bune G.A.C. și G.A.S. In cu- 
rînd se împlinesc 9 ani de la înființarea 
primelor G.A.C. Acest eveniment poate fi 
marcat printr-o vizită la una din primele 
gospodării colective înființate — de pildă, 
G.A.C. Livedea.

Și concursurile sportive, sau alte con
cursuri, pot să îmbrace un caracter educa
tiv mai pronunțat, pot fi legate de anumi
te evenimente. De pildă. U.C.F.S. raional 
va organiza „Cupa 23 August“ a elevilor 
din acest raion. Un concurs „Drumeții ve
seli“ va avea tema : „Pe urmele înfăptui
rii actului de la

Clubul elevilor : 
niziat la școala 
preună cu elevii 
sînt condiții bune ... ____  __ . . .
tații clubului ; apoi elevii școlilor medii se 
vor putea împrieteni cu cei de la școlile 
profesionale, vor învăța reciproc din activi
tatea lor. A.V.S.A.P. raional va organiza 
la club un cerc de radiofonie, iar în ate
lierele școlii elevii școlilor profesionale îi 
vor iniția pe colegii lor în tainele unor me
serii.

...O bogăție de idei, care împlinesc pla- 
nul activității de vară al raionului U.T.M. 
1 Mai. La acestea se adaugă o nouă formă 
de organizare (care se experimentează în 
Capitală) — taberele de străzi. Oricum co-

23 August" etc.
școlilor medii va fi orga- 
profesională nr. 4 îm- 
școlilor profesionale. Aici 
de desfășurare a activi-

pili se întîlnesc pe străzi, în cartiere, s„ 
leagă prietenii între ei, se încheagă gru
puri de joacă. Aceste grupuri nu trebuie 
destrămate, stricate cu orice preț. Ele sînt 
o formă de autporganizare Ia oare șco
larii și elevii țin foarte mult și care poate 
fi utilă în procesul de educație. Tocmai 
de aceea s-a propus ca grupurile de copii 
pe străzi să capete o formă organizată, 
cu un conducător autoritar pe oare de obi
cei copiii îl aleg fără prea multe forma
lități. Acestea toate vor fi controlate șl 
îndrumate de instructorul de pionieri sau 
de un utemist. Secretara comisiei raionale 
de femei, tov. Chirilă Maria, propunea însă 
să fie atrase Ia îndrumarea acestor tabere 
de străzi și comisiile de 
capiii din oartier, știu 
care dintre ei rămîn în 
supravegherea părinților,
fără să se expună accidentelor, unde se pot 
organiza seri de povești etc.

După cum se vede, s-a depus mult su
flet pentru a împrospăta formele de acti
vitate existente. Rămîne ca aceste propu
neri să prindă viață, școlarii și elevii să 
fie ajutați să îmbine armonios jocul, distrae- 
ția, odihna, cu îndeplinirea îndatoririlor c« 
le revin.

femei. Ele cunosc 
ce preocupări au, 
timpul zilei fără 
unde se pot juca

L. LUSTIG
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Să fie reînființat
Ansamblul artistic
aZ tineretului din Iași

moașă. Și aceasta o știu din pro
pria lor experiență, deși anii li 
se numără în 18—19 primăveri. 
Pentru ca ei să trăiască astfel, 
s-au jertfit cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare, părinți și frați 
de-ai lor. Clasei muncitoare și 
partidului îi închină în munca lor 
de zi cu zi, depășind normele, 
întreaga lor forță, întregul lor 
avînt tineresc. In cadrul raionu
lui „1 Mai“ aproape 2.300 tineri 
sînt antrenați în întrecere^ so
cialistă, foarte mulți tineri fiind 
fruntași și inovatori. In cele 98 
brigăzi de producție sint înca
drați aproape 900 de tineri, iar 
unele brigăzi, cum sînt cea con
dusă de Gh. Jora de la Atelierele 
centrale I.T.B., brigada condusă 
de Elena Iordache de la Între
prinderea „Quadrat” și altele în
deplinesc și depășesc lunar sar
cinile de producție. Numele tine
rilor inovatori Țintea Mircea de 
la „Donca Simo“, Oncescu Mihai 
de la „Radio popular“. Darok 
Laszlo de la Atelierele centrale 
I.T.B. și alții sînt cunoscute de 
tineretul din întregul raion.

După expunerea tov. Ludovic 
Oros. tinerii aprobă cu îndelun
gate aplauze componența delega
ției ce va reprezenta tineretul 
nostru la Conferința de la Praga.

In sunetul fanfarei ce intonea
ză imnul F.M.T.D. mitingul ia 
sfîrsit.

Reuniunea continuă. In iureșul 
dansului și cintecului evoluează 
cele mai bune echipe din raion — 
de la Atelierele centrale I.T.B., 
„Electrobobinaj", „Drumuri și po
duri“. Timp de mai multe pre ti
nerii din raionul „1 Mai“ au a- 
sistat la un bogat program artis
tic și apoi au dansat, încheind 
astfel cele cîtev.a ore petrecute 
împreună.

O vie acfiviiaTe 
Îjî regiunea Timișoara

TIM,1ȘOAIIA (de la corespon
dentul nostru). — în parcul de 
cultură și odihnă „Ștefan Plavăț'" 
din orașul Timișoara mii de tineri 
s-au intîlnit la reuniunea Qrășc 
nească închinată Conferinței Sin
dicale Mondiale a tineretului mun
citor care se ya ține la Praga in 
luna iulie a. c. Despre importanța 
conferinței a vorbii tovarășul îo- 
sif Nichita, prim secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M.-Timi
șoara. A urmat un bogat program 
culiural-sportiv susținut de țineri 
artiști amatori și tfieri sportivi 
diu întreprinderile timișorene 
„industria Linei“, „Nikos Beloian- 
nis“ ele.

Zilele (țcesțea pe arena sportivă 
„Industria Linei“ au avut loc în
treceri sportive de fotbal, polo pe 
apă, volei, tenis de cîmp etc. ale 
tinerilor muncitori din Q.raș, în
chinate Conferinței Sindicale 
Mondiale a tineretului muncitor.

O reuniune a tineretului munci
tor a avut loc și îrt orașul Reșița. 
In fața a peste 3.500 de țineri a 
vorbit tov. dțurel Eascu, prim se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M.-Reșțța. La Arad, după ce 
tov. Ion Dionisie, președintele 
Consiliului sindical local, a des
chis reuniupea, în fața a peste 
4000 de tineri, a vorbit despre în
semnătatea Conferinței Sindiccfe 
Mondiale a tineretului muncitor

Artiști romîni 
în K. P. Polona

in curînd va pleca in R.P. Po
lonii un grup de flrlișți romîni, 
soliști ui Teatrului de Operă și 
Balet al R.P.IL, oare vpr între
prinde un turneu in țara prietenă 
ip, cadrul acordului cultural din
tre cele două țări.

Din grupul de artiști romîni 
fac parte dirijorul Jean Bobescu, 
mpzzosqprana Elena Cernei, so
prana Marja Vploșescu, tenorul 
Ion Tudoran, baritonul Mihail 
Arnăutu, basul Mircea Buciu și 
balerinii lrinel Liciu și Gabriel Po- 
pescu, care iși vor da pqqcursul in 
spectacolele Aida, Carmen, Faust 
și Tosca și cu baletele Lacul Le
bedelor și Fintina din Baccisarai, 
prezentate de Opera de Stat din 
Varșovia. Artiștii romîni vor mai 
da și citeva recitaluri pe scenele 
teatrelor din mai multe orașe ale 
R.P. Polone.

Miercpri la amiază lanus Zam- 
brouiicz, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.P. Po
lone la București, a organizat o 
reuniune in cinstea grilpului de ar
tiști romîni care pa întreprinde 
turneul in R.P. Polonă.

----- •------

Semnarea acordului aerian 
intre K. R. Pomină 

și Danemarca
In ziua de 25 iunie a.c. a avut 

loc la Departamentul Trasportu- 
rilor Rutiere, Navale și Aeriene 
din București, semnarea acordu
lui între Guvernul Republicii 
Populare Romîne și Guvernul 
Regal al Danemarcei, relativ la 
transporturile aeriene civile.

Din partea romînă, acordul a 
fost semnat de ing. Vladimir 
Stîngaciu, directorul general al 
Flotei aeriene civile, iar din par
tea daneză, de către Niels Haug- 
s'ted, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei la Bucu
rești.

La semnare au fost de fata 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Depar
tamentul Transporturilor Rutie
re, Navale și Aeriene. 

tov. Ștefan Kelemen, prim secreta
rul comitetului orășenesc U.T.M.

La Lugoj, în grădina întreprin
derii textile „Lugoj“ s-au adunat 
peste 2000 tineri din întreprinde
rile orașului. In fața lor a vorbit 
tov. Sebastian Kreiter, prim secre
tar al comitetului orășenesc U.T.M. 
Tovarășul Kreiter a arătat în cu- 
vintarea sa rezultatele pe care ti
nerii muncitori din oraș le obțin 
în întîmpinarea acestui eveniment. 
El a relevat faptul că tinerii mun
citori s-au angajat să, facă econo
mii ele peste 250.000 lei.

In numeroase organizații U.T.M. 
din întreprinderi au avut loc adu
nări lărgite închinate Conferinței 
Sindicale Mondiale a tineretului 
muncitor de la Praga.

Cu acest prilej tinerii de la uzi
na „Ciocanul“ din Nadrag s-au 
angajat să creeze două posturi 
utemiste de control și să înfiin
țeze o nouă brigadă de tineret. 
Ei s-au angajat să colecteze 20.000 
kg. fier vechi. Pînă acum tineri 
de aici au și strîns mai bine de 
9000 kg. fier vechi.

La mina Cireșul tinerii s-au an
gajat să creeze o brigadă de tine
ret și să strîngă 1000 kg. fier vechi. 
Tinerii mineri din Sinersig vor 
organiza un schimb de onoare și 
vor strînge 5000 kg. fier vechi. 
Angajamentele au început să devi
nă fapte. Pînă acum au fost colec
tate mai bine de 1000 kg. fier 
vechi.

Tinerii din raionul Lugoj au 
realizat în cinstea Conferinței 
Sindicale Mondiale a tineretului 
muncitor economii în valoare de 
123.000 lei. Peste 2000 de tineri 
au fost antrenați în această acțiu
ne, dintre care numai 250 tineri 
de la uzinele „Ciocanul66 din Na
drag.

Reuniunea de la Pitești
PITEȘTI (prin telefon). - Și 

orașul Pitești a fost gazda unei 
puternice manifestări a tineretu
lui în legătură cu Conferința Sin
dicală Mondială a tineretului 
muncitor ce va avea loc la Pra
ga în luna iulie a.c.

Peste 14.Q00 de tineri și tinere 
au luat parte la reuniunea orga
nizată în cinstea acestui eveni- , 
ment.

Tovarășpl Bratu Florea. prim 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. Pitești, a vorbit celor pre- 
zenți despre importanța Conferin
ței Sindicale Mondiale a tineretu
lui muncitor în lupta pentru pace 
și bunăstare a tineretului munci
tor din lumea întreagă.

Vorbitorul a arătat că tinere
tul din orașul Pitești s-a angajat 
în cinstea acestei Conferințe sq 
obțină succese 
dncție.

Tinerii de 
„Metalurgica“ 
mii în valoare

însemnate în pro-

la întreprinderea 
au realizat econo- 
de 393.000 lei, iar
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glosinfă în Lunca Pomostuluiș 
|un nou bloc pentru metalur-g 
1 giști. |
§ în fotografie: Aspect ding 
gnoul cartier din Lunca Po-1 
gmostului.
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Turul ciclist 
al Bulgariei

IPIE SCURT
* In turul dbi al, meciului de 

șah dintre echipele U.R.S.S. și 
R.P.F. Iugoslavia, Gheller l-a 
învins pe Matanovici, în timp ce 
partidele Djurasevici - Taimanov, 
Milici - Polugaevski, Trifunovici - 
Boleslavski și Bertok-Krogius 
s-au terminat remiză.

La 24 iunie s-au jucat două 
partide întrerupte din primele 
ture: Keres a cîștigat la Gligo- 
rici, la mutarea 42. iar Gheller 
și Matanovici au convenit la re
miză. Echipa U.R.S.S. conduce 
cu 7—5, patru partide fiind Între
rupte.

* întîlnirea internațională de 
box dintre echipele selecționate 
ale R.P. Polone și R.P.F. Iugo
slavia, desfășurată zilele trecute 
la Bydgoszcz, s-a încheiat cu 
scorul de 9—1 in favoarea pugi- 
liștilor polonezi. Echipa polone
ză, în formație cu renumiții pu- 
giliștj Kukier, Drogosz, Walașek 
și Pietrikowskî a lăsat o impre
sie deosebită. Singura victorie a 
iugoslavilor a fost obținută de 
semimijlcciul Kevala care a dis
pus la puncte de Guzinski.

Piața V. I. 
cultură și

cei de la 
„11 Iunie“ 
383.783 m.

Apoi s-a 
riior lista 
tineretului 
Sindicală Mondială a 
muncitor.

Pînă seara tîrziu, în 
Lenin și în Parcul de 
odihnă „Vasile Roaită“, corul în
treprinderii textile ,,11 Iunie“ și 
o brigadă artistică au prezentat 
diferite programe artistice, 
asemenea a fost prezentat 
despre cel de al VI-lea 
Mondial al tineretului 
Moscova.

întreprinderea textilă 
au dat peste plan 

țesături.
supus aprobării tine- 
membrilor 
romîn la

delegației 
Conferința 
tineretului

De 
un film 
Festival 
de la

R. L.

CUM AM SUDAT
tinărul nostru colectiv

(Urmare din pag. I-a)

Munteanu, electrician principal, 
Gheorghe Oprea, fochist șef la ca
zane, Vasile Pavel, mecanic prin
cipal la turbine și mulți alții, au 
reușit în primul rînd prin exem
plul lor personal să antreneze ti
nerii nu numai în participarea re
gulată la cursurile de calificare ci 
și în cunoașterea și manevrarea 
corectă a utilajului.

Pe de altă parte organizația 
U-T.M. a început o muncă susți
nută pentru întărirea disciplinei 
și lichidarea absențelor nemotiva
te, folosind pentru aceasta toate 
mijloacele care i-au stat la înde- 
mină : gazete de perete, eviden
țieri.

în adunările generale de partid 
au fost controlați prin prezenta
rea unor rapoarte de activitate 
membrii și candidații de partid cu 
munci de răspundere în rîndurile 
tineretului. Astfel toți cei 7 mem
bri și candidați de partid din cei 
9 membri ai comitetului U.T.M. 
au prezentat rapoarte, unii dintre 
ei fiind criticați la timpul potri
vit pentru lipsurile existente în 
munca lor.

Roadele acestei munci susținute 
nu au întîrziat să se vadă. Astfel, 
în perioada care s-a scurs, am 
reușit ca din tineri veniți chiar 
de la munca cîtnpului, trecînd 
prin diferite stadii de calificare 
să se ridice in ași niști-primi de 
turbine, fochiști de cazane, epura 
toriști, mecanici, care cu multă 
măiestrie exploatează astăzi tur
bine moderne, cazane de înaltă 
presiune, instalații în întregime 
automatizate sau semiautomatizate. 
Astfel avem pe tinerii îon Fechet, 
Nicolae Mocanu, Vasile Telembeci, 
Vasile Vînătoru, Maria Sărăcuțu 
și alții.

Mulți tineri se străduiesc astăzi 
ca în afara orelor de producție să 
urmeze și liceul seral din Onești, 
unde sînt fruntași la învățătură.
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IN CURÎND

Campionatele europene
de box ale feroviarilor

După cum s-a anunțat, prima 
ediție a campionatelor europene 
de box ale feroviarilor se va 
desfășura între 8 și 13 iulie pe 
stadionul Giulești din Capitală. 
La această competiție și-au anun
țat pînă în prezent participarea 
pugiliști din U.R.S.S., 
R.F. Germană, 
R.P. Ungară,
R.P. Romînă. In loturile echipe
lor care vor sosi la București 
figurează o serie de pugiliști va
loroși ca Perry (Anglia), Petkov 
(Bulgaria), W Huber (R.F. Ger
mană), H. Maliga (R.D. Germa
nă), J. Adorjan (R.P. Ungară) și

Anglia,
R.D. Germană, 

R.P. Bulgaria și

O scenă din

Nu de mult, comitetul U.T.M., 
consultîndu-se cu șefii de secții, a 
venit la biroul organizației de 
bază P.M.R. cu propunerea de a 
se merge mai departe pe linia ca
lificării tinerilor, prin instituirea 
unui nou curs de minim tehnic.

Biroul organizației de bază 
P.M.R., împreună cu conducerea 
tehnică, a analizat această proble
mă și începînd cu luna ianuarie 
s-au organizat cursuri după speci
ficul fiecărei secții. După felul în 
care s-a însușit materialul predat 
se poate spune faptul că acest curs 
va contribui mult la ridicarea ni
velului de exploatare a utilajului 
și la mărirea economiilor reali
zate.

Toate aceste măsuri au con
tribuit la crearea de condiții 
prielpice pentru desfășurarea în 
condiții normale a procesului teh
nologic. Astfel, centrala funcționea
ză de mai bine de 9 luni fără a- 
varij din vina personalului, absen
țele nemotivațe s-au redus consi
derabil, ajungînd în ultimul titiip 
la 3—8 zile-om pe lună, iar eco
nomiile realizate în cursul anului 
1957 au depășit suma de 1.300.000 
lei.

La rezultatele obținute a contri
buit însă nu numai calificarea 
tehnică, ci, din plin, educarea 
politică, patriotică a tineretului.

învățătnîntul politic ca mijloc 
de educație comunistă a consti
tuit în permanență o preocupare 
a organizației de ba?ă de partid. 
Astfel am căutat să ajutăm orga
nizația U.T.M- îp recrutarea pro
pagandiștilor cei mai buni.

S-au instruit periodic propagan
diștii și 
țnsițșesc 
tîndu-se 
periepța 
forme de învățămînt 
de partid.

s-a analizat felul cum își 
materialul cursanții, cău- 
totodată să se extindă ex- 
acumulată la cele trei 

organizate

■ ■

ir?

alții. Cele 4 gale ale campiona
telor sînt programate în noctur
nă în zilele de 8. 9, 10 și 13 iu
lie.

In vederea acestei confruntări 
internaționale, pugiliștii feroviari 
romini au început pregătirile. Lo- 
tițl R.P.R. cuprinde pe P. Zaha- 
ria, inginer la atelierele C.F.R. 
Orașul St alin, A. Morăruș, strun
gar la Grivița Roșie, I. Bocianul 
funcționar, I. Frunză, funcționar 
la C.F.R. Ploești, St. Cojan, 
lăcătuș la D.R.N.F Galați, V. 
Vlădescu, sudor la C.F.R. Ploești 
și alții.

Organizația de bază de partid 
a chemat organizația U.T.M. la o 
serie de acțiuni, pe care ținerii 
utemiști le-au îndeplinit cu spirit 
de răspundere. Astfel, la propune
rea organizației de bază de partid, 
tinerii au contribuit la electrifica
rea gospodăriei colective din co
muna Rîpile. Aceasta a ridicat 
mult conștiința patriotică a tine
rilor noștri. în timp ce pînă a- 
cum asemenea acțiuni se înfăp- 
țuiau doar la propunerea organi
zației de bază P.M.R., în ultimul 
timp utemiștii au început să vină 
ei înșiși cu propuneri. Organiza
ția U.T.M. a cerut de curînd — 
de exemplu — permisiunea să 
monteze un grup electrogen de 
rezervă la spitalul Onești.

Timpul liber petrecut cu folos 
contribuie mult la educația tineri
lor noștri. De aceea organizația 
de bază P.M.R. a căutat să pună 
la dispoziția utemiștilor mijloace 
de petrecere corespunzătoare a 
timpului liber. Astfel, într-un fost 
conac boieresc s-a înființat o casă 
de cultură unde tinerii noștri >5* * 
desfășoară în prezent activitatea 
culturală, înfiripînd o echipă ar- 
tiștică cp perspective de viitor, 
organizînd cercuri de muzică, pic
tură, radio și altele.

La 25 iunie a părăsit Capi
tala înapoindu-se în patrie am
basadorul extraordinar și mini
stru plenipotențiar al R.D. Ger
mane în R.P. Romînă, Georg 
Stibi.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, Georg Stibi a fost condus 
de Dionisie lonescu, șeful Cere
monialului de Stat, I. Moruzi, di
rectorul Protocolului Ministeru
lui Afacerilor Externe, de mem
bri ai Ambasadei R. D. Germane 
la București, precum și de șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

★
Aproape 100 de lucrări semnate 

de 14 artiști au fost expediate în 
R.P. Bulgaria pentru a figura în 
expoziția de pictură contemporană 
romînească care se va deschide în 
curînd la Sofia. Imbrățișînd o te
matică variată expoziția va cuprin
de printre altele, lucrări ale picto
rilor 1. Iser, Marius Bunescu, 
M. H. Maxy, Kovacs Zoltan, Petra 
Feier, Constantin Pauleț.

★
în ședința de miercuri a celei 

de-a lILa Conferințe de paludism 
a țărilor din sud-estul Europei 
care are loc sub auspiciile Orga
nizației Mondiale a Sănătății au 
continuat discuțiile pe marginea 
raportului prof. dr. Gh. Lupașcu 
(R.P.R.) asupra organizării su
pravegherii active și pasive în 
programele de eradicare a paludis- 
mului. S-a trecut apoi la discuta
rea problemei integrării servici
ilor de supraveghere în cadrul 
principalelor servicii sanitare ale 
țărilor care se «află în faza de 
consolidare a programului de 
eradicare a malariei, a măsurilor 
contra focarelor reziduale de pa
ludism, precum și a metodelor de 
tratament medicamentos utilizate 
în cazurile suspecte și confirmate 
de paludism. Tot miercuri confe
rința a trecut la discutarea celui 
de-al doilea punct al ordinei de 
zi: „Cooperarea între țările Eu
ropei de sud-est și coordonarea 
activității lor“. Au prezentat ra
poarte dr. Dimiter Atanasov 
(R.P. Bulgaria) și dr. J. Adhaini 
(R.P. Albania).

muncă voluntară, a 
struirea terenurilor 
baschet precum și a 
tograf în aer liber.

Organizația de partid de la ter
mocentrala tineretului din Bor- 
zești îndrumă organizația U.T.M. 
în vederea educării tineretului în 
spiritul muncii harnice, patriotice. 
Am atins și conșolidăm continuu 
țelul nostru — acela de a forma 
un colectiv sudat puternic și unit 
care să corespundă sarcinilor de 
seamă pe care partidul ni le pune 
în față.

Acum, prin 
început con- 
de volei și 
unui cinema-

desfășurat pe tra- 
Tîrnovo (243 km) 
la Kolarovo, cea 
mai dificilă etapă

Miercuri s-a 
seul Varna — 
cu semietapă 
mai lungă și 
a turului ciclist al Bulgariei. Pe 
primul Iqc s-a clasat belgianul 
Buysse care a parcurs distanța 
în 6h42’10”. Alergătorul romin 
Dumitru Munteanu a făcut din 
nou o cursă bună clasîndu-se pe 
locul 7 la un minut după învin
gător. Alături de el s-au mai re
marcat în această etapă Calcișcă 
și Braharu. Cicliștii noștri au fost 
tot timpul în plutonul fruntaș, 
comportîndu-se admirabil în a 
doua semietapă cînd s-a escala
dat vîrful Șipca din munții Stara 
Pianina.

Cronica filmului

Minciuna“

un 
de scrupule care 

spre a-și cuceri 
. o viață
de avantaje obți- 
baza unei munci 
pe baza a fel de

s

Am impresia că titlul origi
nal al filmutui, „O viață ușoa
ră" este mai adecvat subiectu
lui său, deși titlul care i s-a 
dat pe ecranele noastre nu este 
cu totul rupt de subiect și in 
plus, „atrage". Intr-adevăr în 
film se ciocnesc cit se poate de 
evident două concepții de via
ță, concepția majorității stu
denților din colectivul respec
tiv, ca și a majorității zdrobi
toare a studenților din orice 
țară socialistă și cea a eroului 
principal Boris Trojan 
arivist lipsit 
dă din coate spre a 
un „locșor călduț", 
ușoară, plină 
nute nu pe 
temeinice, ci ... ___  . .
fel de expediente nedemne. Se 
înțelege că în această ciocnire 
inegală (Boris și cei de teapa 
lui sînt in mediul de tip nou 
în minoritate) elementele dău
nătoare sînt pînă ta urmă bi
ruite dar cea mai mare greșală 
ar fi de a considera că această 
biruință este ușoară, fără du
reri și rătăciri, fără ocolișuri. 
O calitate de seamă a filmu
lui stă în aceea că nu escamo
tează sinuozitățile drumului 
greu al descoperirii adevărului^ 
nu prezintă procesele de viață 
in mod idilizant.

Boris Trojan este un tînăr 
cu o înfățișare prezentabilă, 
chiar un fel de Adonis al fa
cultății la care urmează, nu e 
de loc prost dar, în schimb, e 
leneș, comod, profitor, imoral. 
In plină sesiune de examene lip
sește de la facultate pe motiv 
de boală pentru a apărea apoi, 
spre stupefacția colegilor, bine 
dispus după o excursie de ci
teva zile prin munți. Are chiar 
surpriza de a afla că a doua 
zi dimineață va avea loc exa
menul la istoria literaturii in
diene. Lipsit de o elementară 
probitate, nici nu încearcă să-și 
amine examenul ci, după, ce 
ascultă răspunsurile la citeva 
subiecte, pregătite de un coleg 
al său, se duce să dea ochi cu 
profesorul „la noroc". Și are 
intr-adevăr noroc, profesorul 
nu este atent la răspunsurile 
sale, dar apreciază în schimb 
o teorie originală „emisă" de 
el, de fapt furată și aceea în- 
tîmplător de la un coleg. Așa 
se face că Boris apare în ochii 
profesorului ca un student emi
nent căruia merită să-i acorde 
toată încrederea, intnoducîn- 
du-l în lumea științifică.

Se pare deci că soarta tl su- 
rîde acestui student deși ca
riera lui în formare se bazea
ză pe un fundament putred de 

făptuirea politicii partidului, să 
fie întocmit în întregime și ex
clusiv în scopul educației revo
luționare a tineretului. S-a scă
pat din vedere că una din prin
cipalele preocupări ale ansamblu
lui tineretului este să promoveze 
în activitatea artistică (ceea ce 
în mare parte și începuse să fa
că) pe cei mai talentați și sîr-- 
guincioși tineri muncitori, că are 
posibilitatea de a pregăti elemen
te talentate, de valoare, putînd

falsuri șl incorectitudini. Dar 
nu numai activitatea lui didac
tică se desfășoară sub semnul 
imoralității. Boris are și velei
tăți de Don Juan, o cucerește 
pe nevinovata prietenă a cole
gului său cel mai bun, și între
ține relații și cu alte femei 
printre care balerina Dașa. 
fiica unui profesor cu care a- 
vea interese în ascensiunea lui 
științifică. Toată această sche
lărie complicată, construită de 
Boris în vederea parvenirii în
cepe însă să scîrțîie și apoi să 
se dărîme pe măsură ce oame
nii din jur încep să-i cunoască 
adevăratul caracter. Dașa des
coperă că el n-o iubește șt o 
înșală; îl părăsește și anunță 
și profesorul că Boris a dat 
o lucrare de diplomă compi
lată după un studiiu al cărui 
singur exemplar aflat în țară 
și-l procurase. Și cealaltă fată 
înțelege ticăloșia „idolului" ei 
cel frumos și îl părăsește. Bo
ris rămâne singur lingă ruinele 
„vieții ușoare’’ pe care voia 
s-o clădească cu eforturile ce
lorlalți și filmul dă a înțelege 
că dacă nu se va îndrepta, el 
va fi respins și pedepsit mereu 
de colectivitatea socialistă.

Ar fi greșit să credem că 
„Minciuna" este un film mora
lizator, scorțos, plic tisitor. 

Dimpotrivă, este un film care, 
abordind probleme de mare în
semnătate etică, le elucidează 
In plin contact cu viața; tra
iul vesel și frumos al studen
ților din cămin, atmosfera de 
muncă entuziastă, din facultăți 
și biblioteci, vioiciunea studen
ților care se pregătesc a de
veni intelectuali de nădejde ai 
patriei, sint foarte bine redate. 
Trebuie remarcat de asemenea 
interpretarea reușită a tineri
lor actori, în special a lui Jiri 
Papez în rolul lui Boris și a 
Alenei Martinovska în rolul fe
tei îndrăgostite de el. Regizo
rul Milos Makovec a reușit să 
tacă un film tineresc, educativ, 
atrăgător..

B. DUMITRESCU 
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; AGENȚIILE DE VOIAI
* Â. A 4UUMOBÌ A mXm 'ABA Mwhm ABMB -Gib

întreprinderea de voiaj
și exploatarea restaurantelor C. F. R.
Face cunoscut că începînd de la data de 1 iunie 1958 s-au 

deschis agenții de voiaj de sezon în următoarele stațiuni balneo- 
climaterice: Băile Herculane, Băile Buziaș, Borsec, Sovata, Go
vora, Călimănești, Olănești, Vasile Roaită, Vatra Dornei, Slănic 
Moldova și Eforie.

Pe data de 1 iulie a. c. se deschide agenția de voiaj în orașul 
GIURGIU, strada Gării nr. 6.

De la aceste agenții de voiaj se pot obține:
Bilete de călătorie în țară și străinătate.
Suplimente pentru vagoane de dormit.
Tichete pentru trenuri cu locuri rezervate.
Suplimente pentru trenuri accelerate.
Abonamente de orice fel.
Bilete pentru călătorii în grupuri.
precum și viza oricăror legitimații de călătorie.
Pentru a vă asigura confortul în timpul călătoriei,

FOLOSIȚI VAGOANELE RESTAURANT
PRECUM Șl RESTAURANTELE DIN PRINCIPALELE STAȚII

Sortimente bogate de preparate culinare, cofetărie și băuturi.

NUMERE
PENIRU
PREMIILE

CIND MAI PUTEȚI 
CUMPĂRA BILETE

SUPLIMENTARE

să se bucure — în acest scop — 
de ajutorul specialiștilor pe tă- 
rîm artistic care există în iași 
și care ar ajuta cu bunăvoință 
și interes la creșterea și promova*  
nea adevăratelor talente.

Tineretului ieșean nu trebuie 
să-i fie răpit acest bun al său. 
Faptele au arătat că ansamblul 
U.T.M. poate să existe la Iași și 
că este util.

In consecință, ceea ce trebuie 
făcut de urgență e să se treacă la 
reînființarea ansamblului artistic 
al tineretului din Iași și la orga
nizarea activității lui pentru ca 
acesta să răspundă cerințelor spe
cifice privind educația comunistă 
a tineretului.

In viitor, Ansamblul ar putea să 
ființeze pe lîngă Casa Tineretului 
din Iași, a cărei construcție va în
cepe foarte curînd.

Argumentele în favoarea menți*  
nerii și întăririi ansamblului tine
retului ieșean sînt mult mai puter
nice decît măruntele probleme de 
care tovarășii s-au cramponat a- 
tunci, cînd au hotărît desființarea 
lui. . ’ ,?.t

e

Minciuna - PATRIA, MAXIM 
GORKI. AL. POPOV, ARTA (sală 
și grădină) ; Locul acțiuni, Berlin
- REPUBLICA, 1 MAI (sală și 
grădină) ; Chemarea văzduhului
- MAGHERU, 8 MARTIE, ELENA 
PAVEL ; Bunicul automobil — 
CENTRAL ; Un minut de adevăr
- BUCUREȘTI. GRADINA PRO- 
GREȘUL, V. ROAITA (sală și gră. 
dină). MIORIȚA. MOȘILOR (gră- 
dină). OLGA BANCIC (sală și 
grădină) ; Simfonia dragostei — 
I.C. FRIMU (Sală și grădină) ; 
Scara în spirală — LUMINĂ ; 
Godzila - VICTORIA ; Urme în 
noapte - DOINA, 16 FEBRUA
RIE ; In Oceanul Pacific, Pui de 
vulpe, Cîntece și dansuri ardele
nești - TIMPURI NOI ; Duelul
- TINERETULUI ; Rita - IN- 
FRAȚIREA INTRE POPOARE, 
23 AUGUST (sală și grădină) ; 
Zboară cocorii — GH. DOJĂ ; 
Verstele de foc — MUNCA ; Spio
naj contra spionaj — DONCA 
SIMO (sală și grădină) ; Luna de 
miere — POPULAR ; Oaia cu 
cinci picioare - ILIE PINTILIE 
(sală și grădină) ; Casa în oare 
locuiesc - M. EMINESCU ; Un 
condamnat la moarte a evadat — 
VOLGA ; Gloria Balticii — LI
BERTĂȚII (sală și grădirfă). CUL. 
TURAL, AL. SAHIA; Neamul Ghe- 
racilor - T. VLADIMIRESCU, 
FLACARA ; Serenada mexicană — 
N. BALCESCU (sală și grădină), 
8 MAI ; Taifun la Nagasaki — 
AUREL VLAICU; Prăpastia tigru- 
lui - DRUMUL SERII ; Don Gio- 
vani - GEORGE BACOVIA ; Rîn. 
dunica - 30 DECEMBRIE ; Ar. 
tistă cu orice preț - G. COȘBUC 
(grădină) ; Bijuterii de familie — 
C. DAVID, GRIVIȚA (sală și gră. 
dină) ; Drumul spre stele — UNI
REA (sală și grădină) ; Lacul le
bedelor — V. ALECSANDRI

B I
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Evenimentele din Liban

Conferința experților 
trebuie să contribuie Ia încetarea rapidă 

a experiențelor atomice!

* Hammarskjoeld s-a înapoiat la Beirut ★ Lupte 
stradă ★ Se urzesc noi planuri 
înrobire a poporului

violente de
de

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 iunie. 
Andrei Gromiko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a re
mis ambasadorului S.U.A. în 
.U.R.S.S., Thompson, memorandu
mul guvernului sovietic, care re
prezintă răspunsul la memoran
dumul guvernului S.U.A. din 20 
Sunie cu privire la 
conferinței experților 
dierea mijloacelor de 
exoloziilor nucleare.

Guvernul sovietic, se spune în 
memorandum, pornește ca și pînă 
acum de la premiza că lucrările 
conferinței experților trebuie să 
contribuie la încetarea cît mai ra
pidă a experiențelor cu 
Comică și cu hidrogen

toaie statele care dispun de aces
te arme. Guvernul sovietic con
stată că între părți s-a ajuns la 
un acord în legătură cu începe
rea conferinței experților la 1 iu
lie la Geneva, precum și cu pri-

nu obiectează ca la 
experților să participe 
zentanți ai Canadei.

De comun acord cu 
Republicii Populare Polone și Re
publicii Cehoslovace, în metno-

conferința 
și repre-

guvernele

de-

convocarea 
pentru stu- 
detectare a

S-a propus și participarea 
unui expert din R. P. R.

armele a- 
de către

vire la durata acestei conferințe. 
Partea sovietică, se spune în con
tinuare. a și comunicat că este de 
acord ca la conferința experților, 
alături de reprezentanții S.U.A. 
să participe reprezentanți ai Marii 
Britanii și Franței. De asemenea,

randumul guvernului sovietic este 
publicată lista experților desem
nați de guvernele acestor țări 
pentru a participa la conferința 
de la Geneva.

In memorandum se propune, de 
asemenea, că la conferința exper-

ților să participe un expert 
semnat de guvernul Republic.i 
Populare Romîne, al cărui nume 
și celelalte date vor Ii comunicate 
ulterior.

Guvernul sovietic a respins a- 
firmația cuprinsă în memorandu
mul guvernului S.U.A. din 20 iu
nie, că partea sovietică ar căuta 
să se abată de la acordul realizat 
cu privire la problema componen
ței participanților la conferință. 
In memorandum se arată că gu
vernul U.R.S.S. se menține pe 
poziția Formulată în mesajele din 
9 și 30 mai a.c. adresate de Ni- 
kita Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., lui 
Dwight Eisenhower, președintele 
S.U.A.

S.U.A. încearcă să răstălmăcească faptele
Memorandumul din 25 iunie al guvernului sovietic

CAIRO 25 (Agerpres), — 
După cum s-a anunțat, după o 
vizită de două zile la Cairo, se
cretarul general al O.N.U., Dag 
Hammarskjoeld a plecat la Beirut 
unde va continua tratativele cu 
autoritățile libaneze.

La Cairo. Hammarskjoeld a 
avut o lungă convorbire cu pre
ședintele Nasser și s-a întîlnit de 
două ori cu Favzi, ministrul Afa
cerilor Externe al R.A.U. Nu a 
fost publicată nici o știre oficia
lă în legătură cu aceste tratative.

Ziarul „Al-Ahram“ scrie că 
convorbirea dintre Nasser și 
Hammarskjoeld a avut un carac
ter de sinceritate. Hammarsk
joeld, scrie ziarul, ,a formulat în 
linii generale măsurile care după 
părerea lui ar putea să garante
ze destul de eficient securitatea 
din Liban și să preîntîmpine e- 
voltiția evenimentelor într-o di
recție nedorită“.

Potrivit informațiilor presei, 
la întîlnirile dintre Hammarsk
joeld și Favzi a fost discutată 
problema statutului forțelor ar
mate extraordinare ale 
staționate de-a lungul 
de armistițiu cu Israelul, 
cutarea acestei probleme 
parte generalul Burns,

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 iunie 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a invitat 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. pe L. E. Thompson, 
ambasadorul S.U.A. la Moscova, 
și i-a remis următorul memoran
dum :

La 17 iunie dl. Dulles, secreta
rul de stat al S.U.A., luînd cu- 
vîntul la o conferință de presă 
care a avut loc la Washington, a 
făcut declarații cu privire la ro
lul conferinței experților U.R.S.S., 
S.U.A. și altor state pentru stu
dierea mijloacelor de detectare a 
exploziilor nucleare. După cum 
rezultă din darea de seamă dată 
publicității cu privire lasus- 
amintita conferință de presă, dl. 
Dulles, răspunzînd la întrebarea 
dacă acordul experților cu privire 
la metodele de inspecție va face 
ca părțile corespunzătoare să-și 
asume obligația de a înceta ex
periențele cu arma nucleară, a 
declarat că lucrările experților 
trebuie să se desfășoare „fără să 
se anticipeze chestiunea dacă vor 
fi sau nu anulate in mod tem
porar experiențele“, (sublinierea 
redacției).

Nu putem fi de acord cu a- 
ceastă poziție a secretarului de 
stat al S.U.A. Conferința va fi 
folositoare numai dacă va da re
zultate pozitive. Dar ce altceva 
poate determina aceste rezultate 
pozitive dacă nu asigurarea în 
cursul muncii experților, a atin
gerii scopului final : încetarea 
generală imediată a exploziilor 
experimentale cu bombe atomice 
și cu hidrogen? Altfel, ce sens 
c?
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are în general convocarea acestei 
conferințe și ce sens are să se 
trimită la ea experți ?

Dacă rezultatele muncii exper
ților nu vor duce la atingerea a- 
cestui țel final, întreaga lor 
muncă se va transforma într-o 
pierdere de timp inutilă. Mai 
mult decît atît, există motive să 
ne temem că în acest caz con
ferința experților s-ar transfor
ma într-un mijloc de înșelare a 
popoarelor, cărora li s-ar da ilu
zii deșarte că se întreprinde ceva 
cu scopul de a apropia încetarea 
experiențelor cu arme nucleare, 
în timp ce în realitate situația ar 
rămîne aceeași.

In legătură cu declarația secre
tarului de stat al S.U.A. se pune 
întrebarea legitimă : de ce s-a 
făcut propunerea de a se ține 
conferința experților? In lumina 
declarației sus-amintite a secre
tarului de stat se impune conclu
zia că această propunere s-a fă
cut în speranța că guvernul so
vietic o va respinge. Întrucît 
însă acest lucru nu s-a produs, 
se fac încercări de a sorti dina
inte conferința la un eșec.

Trebuie să spunem direct că a- 
cest procedeu nu este nou. El este 
cunoscut din experiența trecută, 
îndeosebi în legătură cu tratati
vele în problema dezarmării. Nu 
odată după ce propunerile celei
lalte părți fuseseră acceptate de 
Uniunea Sovietică, s-a făcut tot 
posibilul pentru a se împiedica o 
înțelegere, pretextîndu-se că nu 
se poate ajunge la un acord cu 
U.R.S.S.

Este puțin probabil că guver
nul S.U.A. va nega faptul că a-

tunci cînd a făcut propunerea cu 
privire la întîlnirea experților, nu 
numai în Uniunea Sovietică, ci și 
în toate celelalte țări această 
propunere a fost înțeleasă în 
sensul că TREBUIE SA ASIGU
RE REZOLVAREA SARCINII 
PRINCIPALE — ÎNCETAREA 
EXPERIMENTĂRII ARMEI NU
CLEARE. In acest scop guvernul 
sovietic a mers în întîmpifiarea 
dorinței guvernului S.U.A. și a 
acceptat propunerea președintelui 
Eisenhower cussprivire la convo
carea unei conferințe a experți
lor. Guvernul sovietic a avut în
doieli în această privință, dar a 
lăsat la o parte aceste îndoieli, 
călăuzindu-se de o singură do
rință — aceea de a folosi toate 
posibilitățile pentru satisfacerea 
aspirațiilor popoarelor care cer 
încetarea imediată și generală a 
experiențelor cu această armă. 
După părerea guvernului sovietic. 
VOINȚA POPOARELOR ESTE 
ELEMENTUL PRINCIPAL — 
CARE TREBUIE SA SE CĂ
LĂUZEASCĂ FIECARE
VERN DACA VREA INTR-ADE- 
VAR SA CONTRIBUIE LA 
DESTINDEREA ÎNCORDĂRII 
INTERNAȚIONALE, LA ÎNCE
TAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR 
ȘI A „RĂZBOIULUI RECE".

Tocmai necesitatea încetării ex
periențelor nucleare a fost pusă la 
baza acordului cu privire la con
vocarea unei conferințe a experți
lor, și acest acord a fost consfințit 
în documentele corespunzătoare 
care au fost schimbate între gu
vernul Uniunii Sovietice și gu
vernul S.U.A. LA ÎNCEPUT N-A 
FOST VORBA DE O INTILNI-

DE

GU-

RE A EXPERȚILOR ÎN GENE
RAL. CI DE O ÎNTILNIRE CU 
UN SCOP INDICAT IN MOD 
CONCRET.

In declarația secretarului de 
stat al S.U.A. este însă expusă o 
altă poziție, care anulează în 
fonj poziția expusă în mesajele 
președintelui Eisenhower cu pri
vire la necesitatea de a se ajun
ge la un acord asupra controlu
lui încetării experiențelor cu 
bombele atomice și cu hidrogen. 
Nu putem să nu ajungem la 
concluzia că IN FOND POZIȚIA 
D-LUI DULLES CONSTA IN A 
FACE DIN CONFERINȚA EX
PERȚILOR O CHESTIUNE LIP
SITA DE OBIECT ȘI ASTFEL 
A O DISCREDITA. Dacă guver
nul S.U.A. se situează cu ade
vărat pe o asemenea poziție, 
dacă el nu vrea ca rezultatele 
conferinței experților să asigure 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară de către toate puterile 
care dispun de această armă, a- 
tunci nu are rost să se trimită 
experți la această conferință. In 
aceste condiții, Uniunea Sovieti
că nu poate să-și trimită exper- 
ții, întrucît nu vrea să fie părta
șă la înșelarea popoarelor.

Guvernul sovietic ar vrea să 
primească din partea guvernului 
S.U.A. confirmarea că întîlnirea 
experților trebuie subordonată 
rezolvării sarcinii încetării gene
rale și imediate a experiențelor 
cu arma nucleară și că, prin ur
mare, scopurile acestei conferințe 
rămîn cele stabilite în corespon
dența dintre guvernul sovietic și 
guvernul S.U.A.

25 iunie 1958.

O.N.U. 
liniei 

La dis- 
a luat 

coman
dantul forțelor armate extraordi
nare ale O.N.U., și funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Arabe 
Unite.

BEIRUT 25 (Agerpres). — în 
după-amiaza de 25 iunie, după ee 
autoritățile guvernamentale liba
neze declaraseră că „situația în 
Beirut se menține relativ calmă“, 
lupte violente de stradă au izbuc
nit în diferite cartiere ale capita
lei Libanului.

Corespondentul agenției France 
Presse, relatează că „locuitorii 
Beirutului, zguduiți încă de emo
țiile și încercările singeroaselor 
lupte de stradă de săptămîna tre
cută, au părăsit străzile refugiin- 
du-se și baricadîndu-se în case și 
magazinele și-au tras obloanele...". 
Spre seară, relatează aceeași agen
ție, zgomotul împușcăturilor care 
se aud tot mai numeroase din di- - 
ferite părți ale orașului, amintește 
de atacurile concentrice efectuate 
săptămîna trecută de forțele răscu- 
laților care se infiltrau spre cen
trul orașului.

★
BEIRUT 25 (Agerpres), — Con

damnarea de către opinia publică 
din Anglia și S.U.A. a unei in
tervenții armate anglo-americane 
în Liban pentru salvarea regimu
lui prooccidental, Șamun-Solh, a 
determinat diplomația americană 
să inițieze noi planuri care urmă- 
reso ca intervenția să fie făcută 
cu ajutorul pactului de la Bagdad.

Agenția Associated Press rela
tează că secretarul de stat Dulles. 
a avut o convorbire cu membrii 
Comisiei senatoriale pentru afa

ceri externe, în urma căreia, de
clară senatorul John Sparkman, 
Dulles a arătat că speră ca S.U.A. 
„să nu fie nevoite“ să treacă la o 
intervenția directă. Această pozi
ție a secretarului de stat Dulles 
reprezintă o dare înapoi față de 
declarațiile făcute în cadrul con
ferinței sale de presă de săptămî
na trecută, însă în nici un caz o 
abdicare de la o intervenție arma
tă directă in Liban.

Surse informate din Bagdad au 
dezvăluit perspectiva unei întîlniri 
a reprezentanților țărilor partici
pante la pactul de la Bagdad pen
tru a discuta situația din Liban.

Continua 
lupte grele 
în Algeria

PARIS 25. —• Corespondentul 
Agerpres transmite : Purtătorul de 
cuvînt al generalului Salan, colo
nelul Lacheroy, a declatat marți 
că în numeroase regiuni din Al
geria se desfășoară în prezent lup
te extrem de grele între trupele 
franceze și forțele de eliberare 
națională algeriene. El a subliniat 
că în cadrul luptelor care au avut 
loo în ultimele zile la Nedromah 
(Constantinois), Ain Baloul (Ora- 
nia) și Thiers (Cabilia), trupele 
francezo au suferit mari pierderi 
în morți și răniți. La Batna, în 
masivul muntos Aures, a avut loc 
o bătălie care a durat trei zile și 
trei nopți și care s-a soldat cu un 
mare număr de morți și grav ră
niți în rîndurilo trupelor colonia
liste.
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Dezbateri în parlamentul grec 
asupra problemei Ciprului

ATENA 25 (Agerpres).—Marți 
seara au început în parlamentul 
grec dezbaterile asupra problemei 
Ciprului. Deschizînd aceste dez
bateri, ministrul de Externe grec, 
Averoff, a înfierat planul britanic 
cu privire la Cipru subliniind în
tre altele: „Neînțelegerea de ca
re ne izbim in legătură cu pro
blema Ciprului ne-a provocat 
răni care nu se vor cicatriza u- 
șor. Călcînd în picioare tratatul 
de la Lausanne și ignorînd toate 
principiile morale ale O.N.U. si 
a!e drepturilor omului, Marea 
Britanie nu vrea să țină seama 
de voința marii majorități a 
populației grecești din Cipru 
Grecia nu va permite continuarea 
vandalismelor împotriva grecilor 
din Cipru“.

In continuare Averoff a decla
rat că PENTRU GUVERNUL 
GREC SINGURA SOLUȚIE RE
ALISTA A PROBLEMEI CIPRU
LUI ESTE 
DREPTULUI 
MINARE A
PR1OT.

RECUNOAȘTEREA 
LA AUTODETER- 
POPORULUI Cl-

★
(Agerpres).—După 

France Presse,
ATENA . 25 

cum anunță 
miercuri au continuat în parla
mentul grec dezbaterile cu pri
vire la Cipru.

Ministrul de Externe Avșroff. 
intervenind pentru a doua oară 
în cursul dezbaterilor, a declarat 
că Grecia va .rămîne în N.A.T.O., 
dar că va duce o politică inde
pendentă.

V,

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 iunie a 
avut loc în fața ambasadei ame
ricane din Moscova o demonstra
ție de protest împotriva manifes
tațiilor ostile din fața clădirii
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Din viata tineretului lumii
Chemare la noi 

fapte eroice
La Moscova s-a dat publici

tății apelul adresat de C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S. către 
comsomoliști și comsomoliste. 
tineri și tinere din Uniunea So
vietică de a pleca pe pământu
rile dezțelenite pentru a strîn- 
ge recoltele bogate de acolo.

C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S., 
se spune în apel, consideră că 
întocmai ca și în anii trecuți 
la această chemare vor răspun
de studenții de la instituțiile de 
învățămînt superior, elevii din 
clasele mari ale școlilor teh
nice, tinerii muncitori și func
ționari. La strînsul recoltei se 
va găsi de lucru pentru fiecare 
și îndeosebi pentru cei care 
știu să mînuiască mașini și me
canisme.

Se lichidează
în Republica Democrată 

Vietnam ia o amploare tot 
mai mare mișcarea pentru li
chidarea analfabetismului la 
care participă în primul rînd 
tineretul țării.

O mare activitate în lichida
rea analfabetismului depun e-

Se
prezent, în R.P. Albania,în 

analfabetismul a fost lichidat 
printre cetățenii 
ani. O largă rețea 
funcționează în toată țara 
fiecare sat are școală primară. 
400 școli de 7 ani și 51 școli 
secundare au fost deschise pen
tru învățămîntul general și pro
fesional. în fiecare centru mai 
mult sau mai puțin important 
se găsesc instituții de învăță
mînt secundar.

în timpul regimului de de
mocrație populară, s-a creat 
Universitatea de Stat și alte in-

pînă la 40 
de școli,

?»

stituții de învățămînt superior 
și științific. învățămîntul pri
mar este obligatoriu. în curînd 
și învățămîntul de 7 ani va fi 
obligatoriu peste tot.

Fiii și fiicele poporului au 
devenit și devin în anii regimu
lui de democrație populară a- 
gronomi, medici, ingineri, vete
rinari și tehnicieni în diverse 
specialități. Ei formează tine
retul intelectual popular, devo
tat poporului ; ei constituie ti
neretul intelectual educat de 
partid pentru a servi poporul, 
progresul și înflorirea țării.

Din nou Little Rock
După cum anunță agenția 

United Press Internațional, 
reintroducerea segregației ra
siale Ia colegiul din Little 
Rock pare sigură în toamna

analfabetismul

5 Tineretul uzinelor de automobile din Minsk se pregătește intens pentru ziua de 29 iunie — ziua
x tineretului sovietic. In fotografia de sus: tînărul Leonid Bejok, care, prin strădania depusă în
J munca sa a primit încrederea co lectivului, fiind ales șef al unei brigăzi de tineret. In fotografia
J de jos: Corul uzinelor de automobile din Minsk

lovii. In prezent în timpul va
canței de vară, aproximativ un 
milion de elevi participă la a- 
ceastă acțiune măreață și im
portantă.

în centrele a șapte provincii, 
în 15 orașe și 56 de sate nu 
mai există de pe acum nici un 
analfabet. La Hanoi cursurile 
pentru lichidarea analfabetis
mului sînt frecventate de 99 la 
sută din locuitorii analfabeți 
ai orașului.

împotriva reînarmării 
Germaniei occidentale

Consiliul municipal din ora
șul Cassel a hoturît marți să 
organizeze in ciuda interdicției 
de către guvernul de la Bonn, 
un referendum popular în pro
blema înarmării atomice a 
Germaniei occidentale. Tinere
tul din Germania occidentală 
este in primele rînduri ale ce
lor care luptă împotriva reînar
mării fiind hotărit să se împo
trivească prin toate mijloacele 
stocării de arme atomice sau 
construirii de baze atomice pe 
teritoriul țării.

La Essen, organizațiile de ti
neret „Șoimii“ și „Prietenii na
turii" au organizat marți după- 
amiază o demonstrație de pro
test împotriva înarmării ato
mice a forțelor armate vest- 
germane.

acestui an dacă instanțele Ju
decătorești superioare nu vor 
admite cererea prezentată de 
reprezentanții 
culoare 
măsură 
local.
care a
declarat că atîta timp cît ca
zul se va afla în fața instan
țelor judecătorești elevii de 
culoare nu vor putea frecven
ta colegiul din Little Rock și 
a adăugat că discutarea aces
tui caz de către curtea 
apel și eventual ulterior 
curtea supremă a S.U.A., 
necesita „multe luni".

populației de 
de a suspenda această 
hotărîtă de tribunalul 
Judecătorul Lemley, 
dat această decizie, a

de 
de 
va

§

reprezentanței U.R.S.S. la O.N.U.
Grupuri de oameni ai muncii și 

de studenți din capitala Uniunii 
Sovietice și-au exprimat indigna
rea față de provocarea de la 
New York, precum și față de ati
tudinea îngăduitoare a autorită
ților americane, care nu au asi
gurat desfășurarea în condiții 
normale a activității reprezentan
ței U.R.S.S. la O.N.U. Demon
stranții au scandat: „Jos
ațîțătorii la război 1“, „Rușine 
provocatorilor!“, „Trăiască pa
cea 1“.

Remaniere a 
guvernului 
indonezian

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
La 25 iunie s-a anunțat la Dja
karta o remaniere a guvernului 
indonezian prezidat de Djuanda, 
în cadrul căreia au fost create 
cîteva ministere noi menite să 
permită o mai bună coordonare 
a muncii de construcție 
voltare a 
luat astfel ființă un Minister 
de Stat 
dintre administrația 
militară, al cărui titular a fost 
numit Uehib 
nister de Stat 
economică, al 
Suprajogi, și 
miniștri de stat, unde au fost 
numiți Mohammed Yamin. mem
bru al organizației democratice 
„Mișcarea Panchiasila“ și S. Ha- 
nafi.

Intr-o declarație făcută presei, 
președintele Sukarno a sublintet 
că în urma acestei remanieri po- 
litica externă și internă a guver
nului Djuanda va rămîne a- 
ceeași.

și dez-
economiei țării. A

pentru colaborarea
civilă și

Nahdetul, un Mi- 
pentru stabilitate'» 
cărui titular 
două posturi

este 
de

In interesul unității tineretului

CLERI-

Ziarul „Unită" a publicat la 
24 iunie rezoluția adoptată de 
recenta plenară a Comitetului 
Central al Federației Tineretu
lui Comunist din Italia 
(F.T.C.I.). in rezoluție se vor
bește despre NECESITÂTEA 
UNITÂTH TINERETULUI IN 
LUPTA ÎMPOTRIVA MONO
POLULUI PUTERII
CALILOR, PENTRU APĂRA
REA LIBERTĂȚII SI DEMO
CRAȚIEI, PENTRU REALI
ZAREA REFORMELOR SO
CIALE, PENTRU PROMOVA
REA UNEI POLITICI DE 
PACE.

în acest scop C.C. alF.T.C.I. 
însărcinează conducerea Fede
rației să stabilească un con
tact cu comisia de tineret a 
partidului socialist.

Tinerii comuniști, se spune

în continuare în rezoluție, 
cheamă întregul tineret italian 
la luptă pentru pace, împotri
va instalării de baze americane 
pentru rachete în Italia.

In actuala situație interna
țională, se subliniază în rezo
luție, este necesar să se întă
rească unitatea statelor socia
liste, a partidelor comuniste ți 
a întregii mișcări muncitorești. 
De aceea trebuie condamnată 
poziția comuniștilor iugoslavi 
și vederile lor revizioniste care 
ascund principalele contradic
ții ale epocii no-astre și anume 
lupta dintre socialism și im
perialism, care pun pe același 
plan puterile imperialiste și 
marile țări socialiste, care în
cearcă să dezbine unitatea miș
cării muncitorești și a statelor 
socialiste.

o 
o 
o 
o 
o

<■ ■>
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Intre 2 ș[ 28 
Iulie a.c. va fi 
organizată la 
Bruxelles o ex
poziție a Fede
rației Mondiale 
a Tineretului 
Democrat.

In perioada 
cît va fi des
chisă expoziția, 
vor avea loc 
mai multe întîl- 
nirj tinerești și 
discuții asu
pra activității 
F.M.T.D.

In fotografie: 
afiș editat de 
F.M.T.D. în le
gătură cu a- 
ceastă expoziție.

j

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
ungare în Bulgaria

SOFIA 25 (Agerpres). — ATB 
transmite: In dimineața zilei de 
24 iunie, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare, în frunte cu 
Jânos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a vizitat uzina 
de aparataj de curent slab „Vasil 
Kolarov“ din Sofia. In una din 
secțiile uzinei a avui Joc un mi
ting în cadrul căruia Karoly 
Kiss, membru în Biroul Politic 
și secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a rostit o cuvîntare.

Karoly Kiss a vorbit apoi 
despre zilele grele trăite de po
porul ungar în timpul contrare
voluției organizate de revizio
niști, de rămășițele burgheziei și 
de agenții imperialismului. El a 
subliniat marea însemnătate a a- 
jutorului acordat oamenilor rnun-

cii unguri de către țările socia
liste.

Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, a declarat Karoly Kiss, 
stă ferm pe pozițiile tn-irxism-le- 
ninismului. In strînsă alianță cu 
țările lagărului socialist, în frun
te cu Uniunea Sovietică, a spus 
el, partidul și poporul nostru duc 
o luptă hotărîtă împotriva ace
lora care tind să încalce unita
tea noastră.

A luat apoi cuvîntul Jânos Kâ- 
dâr, șeful delegației de partid șl 
guvernamentale a R.P. Ungare.

SOFIA 25 (Agerpres).—ATB 
transmite: In dimineața zilei de 
25 iunie delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Ungare 
condusă de J. Kădăr, prim secre
tar al C.C. al P.M.S.U., a sosit 
cu un tren special în orașul 
Vama.

Crește scumpetea în S.U.A.
1

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
La 24 iunie Ministerul Muncii al 
S.U.A. a dat publicității date cu 
privire la nivelul prețuriloț măr
furilor de larg consum din luna 
mai a.c. în S.U.A. Aceste date ara
tă că în S.U.A. scumpetea conti
nuă să crească. In luna mai a.c.,

indicele prețurilor mărfurilor de 
larg consum a fost de 123,6 
în comparație cu cel din pe
rioada anilor 1947—1949, conside
rat drept 100. Prețurile mărfurilor 
de larg consum au crescut în me
die în mai a.c. cu 3,3 la sută in 
comparație cu aceeași lună a anu
lui trecut.

« N g ywiggsa o; M I
PNOM-PENH. — Agenția France 

Presse anunță că la Pnom-Penh 
s-a anunțat că trupele sud-viet- 
nameze au invadat teritoriul 
Cambodgiei în partea de nord-est 
a provinciei Stung-Treng. Trupele 
invadatoare cu un efectiv de cîte- 
va batalioane au înaintat cîțiva 
kilometri în Interiorul țării ocu, 
pînd localitatea Pak-Nhai.

BRUXELLES. - După 23 de zile 
de criză, care au urmat alegerilor 
parlamentare de la 1 iunie, Gaston 
Eyskens, liderul partidului social 
creștin din Belgia a constituit 
miercuri guvernul.

PARIS. — După cum anunță a- 
genția France Presse, Ahmed 
Balafrej, președintele Consiliului 
de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al Marocului a avut la 24 
iunie o întrevedere cu ambasado
rul Franței A. Parodl, în cursul 
căreia a cerut din nou retragerea 
trupelor franceze din Maroc.

PARIS. — Agenția France 
Presse enunță încetarea din viață 
a lui Piărre Commin, secretar ge
neral ad-lnterim al partidului so-

BUDAPESTA. - Zilele trecute a 
avut loc în orașul GyuLa, județul 
Bekes, un festival da cîntece șl 
dansuri la care au participat echi. 
pe artistice din majoritatea jude
țelor Republicii Populare Ungare.

La festivități au asistat peste 
11.000 persoane. La spectacolul de 
gală au participat și reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Romîne, care 
au predat cu acest prilej echipei 
artistice din Gyula care poartă 
denumirea de „Prietenia ungaro, 
romînă“, 11 costume naționale ro. 
mînești.

Stațiunile BALNEO-CLIMATICE
din cadrul Ministerului Să nătății și Prevederilor Sociale pun 

la dispoziție bolnavilor care merg pe cont propriu tratamente 
masă și casă în condițiuni optime.

Biletele au fost puse în vinzare la agențiile de voiaj C.F.R. 
administrațiile stațiunilor și la policlinicile din orașele reședin
ța de regiune.

Stațiunile : Herculane, Eforie, Techirghiol, Călimănești, Vic
toria (Felix), Govora, Bazna, Ocna Sibiului, Sovata sînt indica
te pentru reumatism.

Stațiunile: Oiănești și Călimănești indicate în boli cronice 
de stomac, intestine, ficat, căi biliare, rinichi și căi urinare 
nutriție, diabet. ’

Stațiunile : Slănicul Moldovei și Sîngeorz pentru ulcere cro
nice, gastrite, afecțiuni cronice intestinale, nutriție diabet

Stațiunile : Buziaș, Vatra Dornei. Borsec pentru bolile de 
inimă și tensiune arterială. Afecțiunile glandei tiroide se tra
tează la Borsec.

Stațiunea Govora este indicată și pentru sinuzite, astm și em- 
fizem pulmonar.

Bolile de femei se tratează la Sovata, Bazna, Ocna Sibiului 
și Eforie.

Aceste stațiuni sînt deservite de cadre medicale de speciali
tate și dotate cu aparatură modernă, săli de cultură fizică me
dicală, laboratoare, săli de spectacole, terenuri de sport.
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