
IS MEMORIA EROILORFA '

RUȘI, ROMÎNI și BULGARI

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Tineri brigadieri romîni și bulgari 
vor construi împreună un mare parc 
pe istoricele locuri de la Grivifa

(R. P. Bulgaria)
»*-
1 Salopeta albastră și tradiționala 
bonetă de brigadier, nerăbdarea 
în preajma plecării într-o altă țară, 
pa și conștiința semnificației ace
stei frumoase misiuni patriotice pe 
pare o au de îndeplinit, uneau pe 
tinerii atît de diferiți pe care 
i-am întîlnit ieri. Muncitori ca Pe
tre Brînză, cioplitor în piatră din 
Ploești, sau Iosif Kovaci, miner 
ide la Lupeni, din Valea Jiului, 
lelevi cum este Cristian Rădan, 
(evidențiat în clasa a X-a a Școlii 
medii „Mihail Eminescu" din 
București, ori țărani muncitori de 

rl lui Pascu loan și Gheorghe 
,șca, colectiviști din regiunea 

Constanța — cu toții erau gata de 
drum. La chemarea C.C. al Uni
unii Tineretului Muncitor, organi
zațiile U.T.M. din toate colțurile 
țării i-au trimis pe acești tineri ca 
reprezentanți de onoare, să lucre
ze împreună cu prietenii noștri, 
tineri din R. P. Bulgaria, pe șan
tierul construcției parcului priete
niei ruso-romîno-bulgare de la 
Grivița (R. P. Bulgaria) în memo
ria eroilor de la 1877.

Ce vor avea de făcut acolo le 
este tuturor cunoscut — și la pro
priu și la figurat.

Vor avea de participat Ia o 
operă constructivă. Tinerii noștri 
sînt obișnuiți cu aceste îndeletni
ciri. De ani de zile mișcarea bri
gadierilor ia la noi un avînt tot 
mai mare. Minerul Kovaci Iosif 
și alții ca el își amintesc’de mi
nunatele zile petrecute pe șantie
rul național de la Salva-Vișeu, 
unde au primit botezul muncii vo
luntare. Ca atîția alți tineri, cei 
care pleacă azi în Bulgaria sînt 
fruntași la locurile lor de muncă. 
Minerii și-au îndeplinit planul pe 
multe luni înainte, așa îneît în 
timpul lipsei lor producția nu va 
avea de suferit. Studenți ca So- 
fronie Tuliță de la Cluj, au în
vățat bine și au lucrat și în bri
găzile de ajutor în gospodăriile a- 
gricole de stat. Vor munci harnic 
fi pe noul șantier.

Merg să împletească noi și cal
de legături de prietenie cu tinerii 
din țara vecină, să cinstească îm
preună, prin muncă, frăția dintre 
popoarele rus, romîn și bulgar, 
stropită cu sîngele eroilor care 
s-au jertfit în 1877 pentru liberta
tea Bulgariei, pentru independen
ța Romîniei, împotriva grelei asu
priri 
știu 
s-a 
un
Și > 
relor noastre, strîns unite în lagă
rul socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, însuflețite de aceleași 
nobile idealuri, de aceiași mărea
ță cauză a socialismului și co
munismului. Momentele luptei 
pentru libertate duse de poporul 
nostru în trecut, ale luptei pen
tru independența națională sînt 
cunoscute tinerilor. Unii, ca ele- 

. vul Cristian Rădan, care a luat 
ent la istorie media 9,66, le cu- 

o din cărți. Alții, cum e ță- 
ra’nul întovărășit Gheorghe Ciucaș, 
născut în comuna Bobîlna, unde 
strămoșii săi au dat ei înșiși o 
nepieritoare dovadă de eroism în 
lupta pentru pămînț, pentru pîine 
și libertate, o știu din poveștile 
părinților.

Sînt gata de muncă.
, 1 Tovarășul Paraschiv Benescu, 

Comandantul brigadierilor, arată 
tuturor planul lucrărilor și mache
ta unuia din principalele monu
mente. Reîntors de curînd din Bul
garia, unde a vizitat locurile pe 
care vor munci tinerii, el ne po
vestește pe îndelete.

La o distanță de 7 km. de Plev
na, la Grivița, chiar pe istorica 
Vale a Plîngerii despre care se 
vorbește în istorie, urmează să se 
amenajeze un parc monumental, 
care să înglobeze monumentele 
eroilor căzuți în luptele pentru 
cucerirea redutelor 
și pentru asedierea Plevnei. Mau
soleul eroilor va fi 
înconjurat de flori, 
cătuită din pămîntul îmbibat de

de la Grivița

reamenajat și 
O movilă, al-

sîngele vitejilor ostași de la 1877, 
se va ridica în mijlocul văii. In 
fața ei, ca niște sentinele, vor 
străjui coloane de piatră, iar dea
supra lor va fi plantată o vegeta
ție veșnic verde. O compoziție 
sculpturală de proporții monumen
tale va evoca prietenia dintre po
poarele noastre, prezentînd lupte
le purtate de ostașii romîni și 
ruși împotriva cotropitorilor oto-

mani și participarea la această 
luptă a populației bulgare.

Pe alei, din loc în loc, vor ră
sări monumente, în memoria unor 
vestiți eroi ruși și romîni, printre 
care monumentul . lui Valter Mă- 
răcineanu.

Slăvind amintirea strămoșilor, 
tinerii brigadieri vor lucra totoda-

FILIP CERBU
(Continuare în pag. 111-a)

, a imperiului otoman. Ei 
că astăzi această frăție 
dezvoltat ridieîndu-șe pe 

plan superior, prin lupta 
munca comună a popoa-
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IN GOSPODĂRIILE AGRICOLE DE STAT

AJUTORUL DAT DE STUDENJI Șl ELEVI
pentru urgentarea recoltării

în fiecare an, in toiul desfășu
rării lucrărilor agricole de vară 
(recoltări și treieriș, întreținerea 
culturilor prășitoare și culesul 
fructelor și al legumelor tim
purii), sînt necesare mai multe 
brațe de muncă în gospodăriile

Sfoian Petrescu
Secretar general 

al Departamentului Gostat 
din Ministerul Agriculturii 

și Silviculturii

Vă așteptăm O
ruși șî bulgari căzuți în războiul de Ia 1877, împotriva ju- 
otoman.
locurile unde cu 82 de ani în urmă au avut loc eroicele 
de la redutele Plevnei și Griviței, unde armatele rusești,

cu drag Cu drapelul în frunte
Foto: D. F. DUMITRU

agricole de stat. Intr-o astfel 
perioadă, cînd se impune urgen
tarea tuturor acestor lucrări, efec
tuarea lor aproape simultan, o 
deosebită importanță o prezintă 
acțiunea patriotică a organiza
țiilor de bază U.T.M. din insti
tutele de învățămînt superior, 
din școlile medii, a organizațiilor 
de pionieri din școlile elemen
tare, de a sprijini, prin muncă 
voluntară, gospodăriile de stat, 
pentru efectuarea la vreme a tu
turor lucrărilor amintite.

în actuala campanie trebuie 
să se recolteze și să se treiere 
păioasele de pe o mare supra- 
față intr-un timp foarte scurt. In 
aceiași timp gospodăriile agricole 
de stat trebuie să facă față lu
crărilor care se impun în secto
rul legumicol, pomicol și pentru 
întreținerea culturilor. In acest 
v:.rf de muncă este foarte opor
tună ințiativa tineretului de care 
am vorbit. Participarea la lucră-
--------------------------★

de

rile amintite a studenților și ele
vilor, pe lingă faptul că satisface o 
parte din necesarul brațelor de 
muncă, în condiții rentabile pen- 
tru gospodăriile de stat, are și 
o importanță deosebită din punct 
de vedere al educației prin mun
că a tinerilor.

Pînă acum în gospodăriile a- 
gricole de stat din țară și-au în
ceput activitatea voluntară apro
ximativ 7000 de 
10.000 de elevi, 
acest număr de 
va avea un rol 
zolvarea sarcinilor care stau 
fața gospodăriilor de stat in ac
tuala campanie.

Acum, cînd în toate gospodă
riile de stat se desfășoară cu in
tensitate recoltarea și treierișul 
păioaselor, brigăzile voluntare de 
tineret pot da un ajutor deose
bit. Timpul înaintat impune ur- 
gentarea acestor lucrări, termina
rea lor în cel mai scurt timp. 
Trebuie folosit din plin ajutorul 
tinerilor voluntari, trebuie să

studenți șl peste 
Fără îndoială că 
brațe de muncă 
important în re

in

li

L' A AR

marginea cernu- 
noastre, Smîrdi- 
raionul Zimni- 
tinerii, îndru- 
de organizația 

din

oasa, 
cea, 
mâți 
de bază U.TM. 
comună, au amenajat 
„Aria tineretului". 
Electrificată, aria ia 
permite să se lucreze 
și noaptea. Aria a 
mai fost înzestrată de

către tineri cu un 
punct sanitar, cu bi
bliotecă, gazetă, lo
zinci de o parte și de 
alta a drumului, un 
loc pentru fumat, iar 
altul pentru butoaie, 
le cu apă. Nici chio
șcul cu răcoritoare nu 
lipsește. Ionel Sîrbu, 
Stelică Cioacă, Pe- 
trică Isac, Uța Dum-

bravă, Stelian Varza, 
ru, Maria Oculeanu 
și Pândele Nedelcu 
sînt numai cîțiva din 
tinerii care muncesc 
acum cu însuflețire 
ca „Aria tineretului" 
să fie in toată cam
pania o arie fruntașă.

IONEL T. TRIFU
profesor

Miercuri dimineața o brigadă de tineri voluntari utemiști din 
{ara noastră, pleacă în R. P. Bulgaria pentru a participa la 
o importantă lucrare menită să eternizeze memoria eroilor ro
mîni, 
gului

Pe 
lupte
romîne și voluntarii bulgari au învins armatele turcești, reușind 
astfel să elibereze poporul bulgar de sub jugul otoman, tinerii 
bulgari împreună cu tineri din tara noastră vor construi în 
acest an „Parcul prieteniei ruso-romîno-bulgare“ de la Grivija.

Răspunzînd chemării Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, 100 de tineri utemiști din uzine, de la sate, din școli 
și facultăți, constituiți în „Brigada tineretului din R.P.R." vor 
participa la lucrăfile ce se vor efectua pe acest șantier. Alături 
de tinerii bulgari, ei vor contribui la amenajarea Mausoleului 
Eroilor Romîni, a unei „movile frățești" ce va fi ridicată, în me
moria eroilor romîni, precum și la amenajarea unor monumente 
ale ostașilor ruși și bulgari. De asemenea tinerii vor construi un 
complex sportiv, un lac artificial, vor amenaja alei și spații verzi, 
șosele etc.

Munca în comun a tinerilor pe șantierul prieteniei, manifestă- i 
rile culturale și sportive ce vor avea loc, vor contribui ia strin- ] 
gerea și mai puternică a vechilor legături de prietenie șj frăție ' 
făurite de-a-lungul veacurilor în lupta comună pentru indepen- 1 
dența popoarelor romîn și bulgar, la întărirea prieteniei frățești 
care leagă popoarele și tineretul țărilor noastre în lupta pentru 
construirea socialismului și apărarea păcii.

Marți după-amiază a avut loc festivitatea de constituire a 
„Brigăzii tineretului din R.P.R." care vă participa la construirea 
„Parcului prieteniei ruso-romino-bu'gare" de la Grivița. Cu acest 
prilej tov. Ion Circei, secretar al Comitetului Centrai al U.T.M., 
a înmînat „Brigăzii tineretului din R.P.R." drapelul pe care bri
gada îl va purta în perioada cit va munci pe acest șantier și a 
înmînat carnetele și insignele de brigadier.

tineri brigadieri
din R.P. R.

)
Corespondență 

telefonică din Sofia

Un aspect din parcul ce se va amenaja la Grivița. In centru, „movtla frațeasca

Peste Podul Prieteniei so
sește azi din Republica Popu. 
Iară Romînă în Bulgaria pri
mul schimb, al brigăzii de ti
neret mixte romîno-bulgare, 
format din 100 de tineri din 
toate colțurile . Romîniei. Al 
doilea schimb va sosi la înce
putul lunii august

Drumul spre satul Grivița. 
raionul Plevna, se desparte do 

• șoseaua Plevna.Biala-Ruse si 
.trece pe lingă o cîmpie pus
tie.

Se văd numai cîteva monu
mente ale eroilor ruși, mauso- 

'■leul ostașilor romîni căzuti 
pgntru eliberarea Bulgariei, in 
timpul războiului ruso-turc 
(1877-1878). Zilele acestea, va 
începe aici munca, vor răsuna 
loviturile tîrnăcoapelor și lope- 
țilo'. mlnuite de brigada mix
tă de tineret bulgaro-romînă.

Prin munca lor va fi creat 
un frumos parc al prieteniei 
dintre bulgari, ruși și romîni. 
Noul parc de lingă satul Gri
vița va fi înzestrat cu lac ar
tificial, un stadion sportiv, 
alei, suprafețe verzi.

In cursul acestei luni, brigă
zile de tineret vor amenaja a- 
leile parcului, vor săpa gropi 
pentru sădirea pomilor și bos
chetelor. Ele vor face și săpa
turi pentru stadionul spo'-..v.

După terminarea schimbului, 
tinerii romîni vor vizita ța'a 
noastră, locurile istorice din 
Bulgaria-,

. Azi. t'ajțăra de tineret- își va 
primi oaspeții. Brigadierii se 
vor odihni in camerele bine a- 
menajate ale unei mari școli. 
Pentru ei au fost create tone 
condițiile de. odihnă civilizată 
după o'ele de muncă. Terenu
rile de fotbal, iplasele de. vo
lei, tablele de șah și altele aș
teaptă pe amatorii de spo't. In 
cursul săptămânii vor rula fil
me bulgare și romineșli.

Tinerii bulgari întimpină cu 
drag pe prietenii lor romîni. 
Organizațiile Uniunii Tineretu
lui Popular Dimitrovist din 
localitățile pe unde vor trece 
brigadierii din R.P.R. se pre
gătesc să-i primească frățește.

Munca tineretului din Româ
nia și Bulgaria va întări și 
mai mult prietenia de veacuri 
dintre popoarele noastre.

KUNO PETROV

Instrucție PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE MUNCITOREASCA
Cum se desfășoară practica de vară în producție 

a ucenicilor în unele întreprinderi din orașul Sibiu

ț o Școlile profesionale de ucenici pregătesc tînăra generație de 
-> V muncitori a țării. în procesul instructiv-educativ al școlilor de 

t ucenici, activitatea practică în uzine, fabrici, pe ogoare, in pe-
< ? rioada școlarizării, precum și practica de vară în producție, 
I ? ocupă un loc deosebit de însemnat.
VIITORII MUNCITORI SINT 

ÎNCONJURAȚI CU GRIJA 
Șl DRAGOSTE

Școala profesională de pe lîngă 
uzinele „Independența" numără 
peste 450 de ucenici. Cei mai 
mulți din aceștia se află în pre
zent în vacanță, în tabere. însă 
elevii anilor I și II, în număr de 
circa 200, au început zilele acestea 
practica de vară în producție, pe
rioadă în care ei vor face o veri
ficare minuțioasă a cunoștințelor 
lor teoretice.

Atît conducerea școlii profesio
nale cît și conducerea uzinei „In
dependența" au luat măsuri 
eficace pentru organizarea practi
cii ucenicilor în producție. Așa, 
de pildă, conducerea școlii, în co-

laborare cu organizația U.T.M., a 
discutat cu elevii asupra compor
tării pe care trebuie s-o aibă în 
timpul practicii, asupra necesității 
de a respecta cu strictețe disci
plina precum și regulile de pro
tecție a muncii, de a avea o ati
tudine civilizată față de muncito- 
rii-instructori pe lîngă care sînt 
repartizați. Tot în acest scop un 
colectiv format din profesori și 
maiștri va controla activitatea 
practică a ucenicilor. La rîndul ei, 
conducerea uzinei s-a străduit să 
asigure locuri de muncă corespun
zătoare pentru ucenici, a discutat 
cu cei mai buni muncitori pentru 
a încheia contracte în vederea in
struirii practice a ucenicilor.

în secția mecanică I a uzinei au 
sosit de pildă de curînd la

practică peste 40 de ucenici. 
Ei au fost repartizați să lu
creze în toate cele cinci a- 
teliere ale secției. Conducerea

1. ANDREI 
corespondentul „Sc.nteii tine
retului" pentru regiunea Stalin
(Continuare în pag. 3-a)

Noi instalații
Ia laminorul de la Roman

în cele șase luni care au trecut de la darea în funcțiune a marelui 
laminor din Roman producția de țevi fără sudură a crescut conside
rabil și s-a mărit totodată numărul sortimentelor produse de această 
mare întreprindere. Alături de munca avîntată a laminatorilor la 
obținerea acestor rezultate a contribuit și darea în exploatare a unor 
noi agregate cu ajutorul cărora se finisează laminatele. Astfel a intrat 
recpnt în funcțiune secția de mașini de filetat mufe și burlane pen
tru industria petroliferă.

Au mai intrat în funcțiune o presă pentru încercarea la presiune 
a burlanelor de foraj, mașini de eboșat și retezat și altele.

în cinstea zilei de 23 August la laminorul de la Roman urmează 
să intre în funcțiune o instalație provizorie de galvanizare a mufeldr, 
și o nouă mașină pentru încercarea la presiune a țevilor.

Organizațiile U. T. M. 
din regiunea lași 

să-și sporească aportul
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
Gospodăriile agricole de stat 

din regiunea Iași au toate con
dițiile tehnice asigurate pentru 
terminarea recoltării păioaselor 
în termeni optimi.

In plus, multor gospodării de 
stat H s-a oferit ajutorul din par
tea studenților și elevilor pentru 
grăbirea lucrărilor de recoltare. 
Cu toate acestea, pînă în seara 
zilei de 6 iulie în G.A.S.-urile din 
regiunea Iași a fost recoltată a- 
bia 10,6 la sută din suprafața 
totală cu păioase.

Sînt încercări de a motiva a- 
ceastă situație prin necoacerea 
uniformă a grînelor din cauza 
timpului nefavorabil. Acest lucru 
e adevărat în parte. Nu este însă 
maj puțin adevărat, că multe or
gane locale și în deosebi orga
nele și organizațiile U.T.M., nu 
au întreprins aproape nimic pen
tru o mobilizare masivă a tuturor 
forțelor tineretului la grăbirea 
recoltatului. Sînt unele tarlale 
mai puțin bătute de soare, unde 
nu se poate încă recolta. In 
schimb pe coaste, pe dealuri ma
rea majoritate a recoltelor sînt 
în pîrgă și se pot recolta din 
plin.

Am discutat în ziua de 6 iulie 
cu primii secretari ai comitetelor 
raionale U.T.M. din regiune. Nici 
unul nu a putut să spună că a 
întreprins ceva concret in vede
rea mobilizării tineretului la re
coltat. Această situație oglinde
ște slabul interes al activiștilor* 
Comitetului regional U.T.M. Iași 
și a comitetelor raionale pentru 
urgentarea campaniei de recoltări 
și în special, pentru sprijinirea 
tineretului din gospodăriile de 
stat.

Comitetele raionale U.TM, co
mitetele U.TM din G.A.S. uri 
trebuie să ia măsuri urgente și 
eficace pentru mobilizarea activă 
a tineretului în vederea recoltării 
la timp și fără pierderi a fiecărui 
bob de grîu, contribuind în felul 
acesta la sporirea fondului de 
cereale al statului.

Primirea 
ambasadorului Indiei 
de către Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 
Romîne, Chivu Stoica
Marți, 8 iulie 1958 președintele 

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne. Chivu 
Stoica a primit în audientă pe 
ambasadorul extraordinar 
nipotentiar al Indiei în 
blica Populară Romînă, 
Nath Khosla.

----•

și ple- 
Repu- 
Jagan

Infiinfarea Comifelu’ui 
National de Irigații 

și Desecări al R. P. R.
Consiliul de Miniștri a aprobat 

printr-o hotărîre constituirea Co
mitetului Național de Irigații șl 
Desecări al Republicii Popu
lare Romîne și afilierea acestuia 
la Comisia Internațională de 
Irigații și Desecări.

La fabrica de conserve de le gume și fructe Tecuci în acest at 
a fost montată o linie automată pentru fabricarea * conservelot 

din mazăre.

f
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Calitatea de utemist „ Luceafărul"

CERE O ATITUDINE
V ■ g

!Ar ff fost greu ca înainte de a 
fi descoperit, cineva să fi putut 
spune o vorbă urîtă despre Pa
lincaș Tiberiu. întotdeauna ama
bil, curtenitor, plin de atenție 
față de cei din jur, făcea impre
sia omului care vrea să cucerea
scă toată lumea.

Palincaș era amabil. Atît de a- 
mabii încît trecea cu vederea 
fără să-i ceară cineva acest lu
cru, actele de indisciplină și de 
chiul ale unor tineri din secția 
ateliere electrice al cărei șef era. 
„Eh, se mai odihnește omul. Pen
tru ce să se spetească așa ?“_

Palincaș era curtenitor, 
attt de curtenitor, incit 
deseori cu larghețe orice 
aparțfnînd întreprinderii, 
puteau fi scoase fără 
poarta întreprinderii: 
frate, ce, nu ai și tu gospodărie, 
nu vrei și tu să-ți întemeiezi un 
cămin ? Ce, strică la casa omu
lui o sculă, acolo ?“ (A fost ne
căjit că nu s-au prea găsit din 
cei care să-i înțeleagă larghețea, 
să primească ceea ce el le oferea 
cu atîta dărnicie din bunurile ob
ștești).

Palincaș era totuși mulțumit. 
Mulțumit că nimeni nu a pri
vit mai atent și mai departe de 
aparenta lui amabilitate și bună
voință curtenitoare.

— Palincaș este un șef minu
nat, spuneau unii.

— Palincaș este un om bun, 
spuneau alții.

De aceea, 
stat, judecat 
tru furt din 
căzut ca un 
special celor 
trie 
Gheorghiu-Dej' 
nici nu le venea să creadă.

— Nu se poate ! Trebuie să 
o confuzie.

— Un om așa bun, așa 
cumsecade...

Ei bine, acest om „cumsecade", 
a sustras din fabrică, cu ajutorul 
unui alt individ un tambur de 
sîrmă de cupru, de 556 kg., pe 
care l-a vîndut apoi cu un alt 
complice al său, Birtolon Birtoș, 
patronului unui atelier din orașul 
Baia Mare, cu 19.460 lei.

In adunarea U.T.M. a organi
zației de secție, faptul a fost co
municat lapidar: 
din întreprindere 
Feriți-vă, tovarăși, 
el“. Punct!

Membrii biroului 
tat o sarcină statutară elemen
tară : educarea tineretului in 
spiritul vigilenței revoluționare; 
ei au uitat că organizația U.T.M. 
are sarcina de a mobiliza și edu
ca tineretul în spiritul apărării și 
îngrijirii avutului obștesc, a de
mascării necruțătoare a tuturor 
hoților și delapidatorilor. Era ne
cesar să se prelucreze cu matu
ritate1 politică în adunările gene
rale U.T.M. actele celor demas- 
câți, caracterul profund dușmă
nos al acțiunii lui Palincaș Tibe
riu și complicii săi. Ce a făcut 
însă biroul U.T.M. ? A înlocuit 
o astfel de analiză politică abso
lut necesară, cu o comunicare la
pidară a faptelor. In asemenea 
condiții se explică de ce mai

care să-l corn- 
să creadă că

Era 
oferea 
lucruri 

care 
risc pe 

„la, măi

este are-vestea că
și condamnat pen- 
avutul obștesc, a 

trăznet. Multora, în 
din atelierul elec- 

al întreprinderilor ,,Gh. 
din Baia Mare,

fie

de

„A fost scos 
pentru furt, 

să faceți ca

U.T.M. au ui-

există unii tineri 
pătimească, care 
„a fost omul dus în ispită pen
tru cîțiva lei". Ei n-au înțeles și 
nici n-au fost ajutați să înțelea
gă adevărata semnificație politi
că a acestui fapt.

Palincaș Tiberiu, fostul patron 
al unei mori respectabile din 
comuna Acîș, raionul Tișuad, și 
complicele său Birtolon, nu sînt 
și nu pot fi numai niște hoți or
dinari. Acești indivizi, care n-au 
nimic comun cu regimul nostru 
democrat-popular, era firesc să 
se întovărășească pentru a încer
ca să lovească în bazele vieții 
noastre noi — proprietatea so
cialistă. Căci, în fond, a de
lapida din avutul obștesc, a fura 
din bunul întregului popor, nu 
este pur și simplu un furt. Este 
o acțiune îndreptată spre slăbi
rea bazelor vieții noastre noi — 
proprietatea socialistă și trebuie 
judecată șî tratată ca atare.

Aceasta este de altfel și esen
ța acțiunii lui Palincaș și com
plicilor săi, și în felul acesta tre
buiau ajutați utemiștii din între
prindere să o înțeleagă.

înarmați astfel, utemiștii și-ar 
fi ascuțit vigilența revoluționară, 
ar fi fost mai atenți la faptele 
din jurul lor, ar îi știut să jude
ce cum trebuie și să ia o atitu
dine combativă împotriva orică
ror manifestări de neglijență și 
netngrijiire a bunului obștesc, o 
atitudine de demascare plină de 
ură a oricăror încercări de de
lapidare, de furt.

Iată însă că a fost descoperit 
și un al doilea furt.

Eugen Buică, șeful serviciului 
de aprovizionare ai întreprinderii, 
împreună cu cîțiva complici, 
printre care și Ștefan Barbură, 
achizitor la o cooperativă și Ni- 
colae Ciocotinean, șeful grajdului 
au delapidat aproape 50.000 lei. 
Actul are aceeași gravitate ca și 
cel al lui Palincaș și complicilor 
săi.

Șî nici acest fapt nu a fost 
discutat în adunările generale 
U.T.M. pentru a trezi 1 vigilența 
utemiștilor. Din nou biroul orga
nizației U.T.M. nu a știut să or
ganizeze demascarea delapidato
rilor din avutul obștesc. Și astfel 
și acest caz a trecut pe lîngă 
urechile utemiștilor ca un simplu 
fapt divers, in loc să stirnească 
în inimile tuturor utemiștilor un 
val de mînie și ură împotriva ce. 
lor ce se ating de avutul obștesc.

Și astfel datorită lipsei de pre
gătire politică au fost și tineri 
care i-au găsit lui Buică circum
stanțe atenuante, l-au compăti
mit, i-au luat într-un fel sau al
tul, apărarea.

Unul dintre cei care au avut o 
poziție împăciuitoristă a fost in
ginerul M. Mihai, utemist și 
membru în comitetul U.T.M. 
întreprinderii. M. Alihai nu

al 
a 

știut să vadă caracterul de clasă 
al unor asemenea fapte. M. Mihai 
a uitat că hoții și delapidatorii 
din avutul obștesc nu pot pro
veni decît ori din rindul dușma
nilor statului și regimului nostru 
democrat-popular, așa cum este 
cazul lui Palincaș și a complice
lui său Birtolon, ori din rindul

degenerațiior morali 
care pentru o viață 
se dedau la asemenea 
cum este cazul lui Buică. Acest 
membru al comitetului U.T.M. a 
uitat că o atitudine împăciuito
ristă față de acțiunile unor astfel 
de elemente este incompatibilă cu 
calitatea untij membru al orga
nizației revoluționare de tineret. 
Și nu e de mirare că cu ast
fel de oameni în conducerea or
ganizației de bază U.T.M., mun
ca politică de educare a vigilen
ței și combativității utemiștilor a 
fost ca și inexistentă.

Ce . altceva decît împăciuitorism 
și atitudine de gură cască, repre
zintă poziția pasivă a acelor ute- 
miști care au lucrat în aceleași 
colective cu pungașii descoperiți, 
dînd dovadă de atîta lipsă de vi
gilență încît hoții și-au făcut 
mendrele sub nasul lor I

Iată unde duce lipsa de preo
cupare pentru educația politică a 
utemiștilor, pentru trezirea răs
punderii tor politice ce o au de 
a veghea cu strășnicie pentru a 
păzi și apăra ca pe lumina ochi
lor proprietatea socialistă.

Atitudinea împăciuitoristă în
seamnă în ultimă instanță a fa
voriza — neluînd poziție, tole- 
rînd furturile, actele dușmănoase 
— pe cei care lovesc în intere
sele poporului muncitor. Și cei 
care manifestă 
dini, care, prin poziția lor îm
păciuitoristă favorizează și în
curajează pe hoți, pe delapidatori, 
nu merită să se numere în rindul 
membrilor organizației revoluțio
nare de tineret din țara noastră.

Organizația U.T.M. de la acea
stă întreprindere trebuie să fie 
ajutată temeinic de comitetul 
orășenesc U.T.M. din Baia Mare 
pentru ca, sub conducerea orga
nizației de partid să tragă toate 
învățămintele necesare din cele 
petrecute. In primul rînd va tre
bui întărită munca politică pen
tru a face să crească vigilența 
și combativitatea utemiștiior, 
pentru ca în întreprinderea a- 
ceasta dușmanii poporului, hoții 
și delapidatorii să nu-și poată 
găsi loc. Dacă utemiștii din co
lectivele în care au lucrat cei pe
depsiți de justiție ar fi fost edu
cați in spiritul vigilenței, fără 
îndoială că ar fi adus o contri
buție însemnată la descoperirea 
din timp a hoților și delapidato
rilor.

Comitetul U.T.M., organizația 
de bază, va trebui să lupte cu 
hotărire împotriva împăciuitoris
mului, să pună în discuția adu
nărilor generale pe cei care s-au 
dovedit „înțelegători" cu tîlharii 
descoperiți, să demaște caracterul 
dăunător al atitudinii lor, iar 
împotriva celor care continuă să 
dovedească lipsă de răspundere 
politică, cu tot ajutorul primit, 
organizația să ia măsurile cele 
mai hotărite.

Statutul organizației noastre 
cere — ca o obligație de bază a 
fiecăTui utemist — o atitudine vi
gilentă, combativă împotriva tu
turor dușmanilor poporului no
stru, cere utemiștilor să păzească 
și să apere cu strășnicie avutul 
poporului. In acest spirit pot și 
trebuie să fie educați și utemiștii 
acestei organizații de bază.

și politici, 
ușuratică 

acte,

asemenea atitu.

Balada voinicului 
I. C. FRIMU, (sală 
LIBERTĂȚII (sală 
Călătorie peste trei 
țnascop) 
rea lumii
NA, N. BALCESCU (sală și gră
dină); Cazul Dr. Laurent — V. 
ALECS ANDRI, ELENA PAVEL, 8 
MARTIE (sală și grădină), MIO
RIȚA, MOȘILOR (grădină); Han- 
ka — BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL, I MAI (sală și gră
dină); Chemarea văzduhului — 
CENTRAL, T. VLADIMIRESCU 
(grădină), FLACARA; Don Gio
vanni — VICTORIA; Minciuna — 
DOINA ; Două lozuri - MAXIM 
GORKI; Program de filme docu
mentare și desene animate — 
TIMPURI NOI ; Vagabondul (am. 
hele serii) — TINERETULUI; Glo
ria Balticii - ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE ; Simfonia dra
gostei — GH. DOJA; Bunicul au
tomobil — ALEX. POPOV ; Pa
sărea furtunii — GRIVIȚA — (sală 
și grădină); Liacul lebedelor — 
VASILE ROAITA (sală și grădi
nă); Femeia zilei — CULTURAL, 
VOLGA ; Articolul 420 — 8 MAI ; 
Urme pe zăpadă — UNIREA (sală 
și grădină): Luna de miere — C. 
DAVID ; Zboară cocorii — ARTA

- PATRIA, 
și grădină), 
și grădină); 
mări (cine. 

REPUBLICA ; Race- 
MAGHERU, LUMI-

(sală și grădină), M. EMINESCU; 
Trandafirii lui Alah — MUNCA ; 
Povestea primei iubiri — 23 AU
GUST (sală și grădină) ; Locul 
acțiunii : Berlin — DONGA SIMO 
(sală și grădină); Vrăjitoarea — 
ILIE PINTILIE — (sală și grădi
nă) ; Noapte de oarniavial — 
POPULAR ; Caro,ia Lamberti — 
COȘBUC (grădină); Dragoste pier
dută - OLGA BANCIC (sală șî 
grădină); Dani — AUREL VLAI- 
CU ; Drumuri și destine — G. 
BACOVIA ; Serenada străzii — 30 
DECEMBRIE ; Domnișoara de 
Scuderi — 16 FEBRUARIE ; Școa
la părinților - CLUBUL BOLES
LAV BIERUT.

Pentru următoarele trei zile In 
țară: vreme călduroasă cu cer 
schimbător, mai mult senin, mai 
ales noaptea Și dimineața. Averse 
izolate vor cădea la începutul in
tervalului mai ales în nord-estul 
țării. Vînt slab, pînă ia potrivit. 
Temperatura în creștere : minime
le vor oscila între io și 22 grade, 
iar maximele între 22 și 34 grade.

P. ISPAS

Sălile bucureștene pentru cine
mascop au, după destulă vreme în 
care au prezentat filme la dimen
siunea „clasică", ocazia de a oferi 
publicului filme adecvate, pentru 
ecran lat. E un prilej de bucurie 
pentru spectatorii care se pot con
vinge astfel pe deplin de avanta
jele ecranului lat admirind în 
același timp calitatea deosebită a 
acestor creații.

Inspirat după vestitele „bîline" 
— vechi cîntece epice populare, 
jucind în cultura rusească un rol 
asemănător celor al epopeilor ho
merice, al legendelor Nibelungilor, 
sau al „Kalevalei" finlandeze în 
tradițiile naționale respective, — 
filmul „Balada voinicului" reînvie 
imaginea legendarului erou popu
lar rus llia Muromeț, a fraților săi 
de cruce Dobrînea Nikitici și Alio- 
șa Popovici, faptele și isprăvile 
lor vitejești întru apărarea pămân
tului patriei. Nu întimplător s-a 
adresat acestui subiect regizorul 
Aleksandr Ptușko, realizatorul

Swfiă din filwui „Bțafcwfe voinicului*

■

Mărfi a apărut primul număr al 
revistei bilunare „Luceafărul", 
organ al Uniunii Scriitorilor din
R. P. Romină.

In cuprinsul noii reviste sînt 
publicate saluturile academicieni
lor Tudot' Arghezi și Tudor Vianu. 
In paginile revistei . semnează 
poezii Mihai Beniuc, Radu 
Boureartu, Victor Tulbure, Nina 
Cassian, Ferenc Szemler, Tiberiu 
Utan, N, Tăutu, Dragoș Vicol, 
George Dan, Ion Brad, N. Stoian 
și Violeta Zamfirescu. Proza este 
prezentă cu lucrări ale scrutărilor 
Marin Preda, Eușebiu Camilar, 
Petru Vintiiă, V. Em. Galan, Ho- 
ria Liman. In pagina 
cronicii literare, 
cius face unele 
despre romanul
Titus Popovici, iar Aurel Martin 
semnează cronica literară despre 
cartea iui N. Labiș „Lupta cu 
inerția”. Revista mai cuprinde in 
paginile ei cîteva însemnări cu 
prilejul centenarului nașterii lui 
Delavrancea- și a împlinirii a 450 
de ani de la apariția „Liturghieru. 

, lui" lui Macarîe. In pagina con
sacrată liricii sovietice sint publi
cate traduceri din V. Maiakovski,
S. Esenin, K. Simonov, I.
N. Tihonov și Vera Inber. 
le despre diferite probleme 
teraturii semnează I. D.
M. Gafița, M- Novicov, Al. Oprea. 
De asemenea din paginile revistei 
nu lipsesc notele de călătorie. Sub 
titlul „(jlob" sînt înmănunchiate 
scrisori din R.D, Germană și Uru
guay și un comentariu în legătu
ră cu conferinfa de la Geneva a 
experților pentru studierea mij
loacelor de detectare a explo
ziilor nucleare. „O seamă de cu
vinte" se intitulează pagina re
zervată recenziilor.

rezervată 
acad. Perpessi- 
mențiuni critice 
„Setea'’ al lui

Utkiri. 
Artico- 
ale li- 
Bălan,
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Oi

*?■

ț

<

■

ii.

.

1

A
fost dotat cu o serie de utilaje moderne pentru

secția de farmacodin amie s-a instalat o sală de 
pentru încercarea medicamentelor pe animale. De

Sâ împiedicam
COM ERȚU4 
de literatură 

otrăvită!

cer-

ope- 
ase-

In ultimul timp Institutul de cercetări chimico-farmaceutic din 
Capitală a 
cetări.

Astfel în 
rație nouă
menea în sectorul de biosinteză se afiă în stare de montaj noi 
aparate de fermentare.

Cercetătorii institutului au stu diat și au pus la punct în 
mul timp metodele de fabricație 
Nervatilul, liniștitor pentru boli 
retio, Diabetamid, medicament 
dicament contra reumatismului,

a unor noi medicamente 
nervoase, Diuramit un nou 
contra diabetului, Butamid, 
A!u-un anestezic nou.

ulti- 
ca : 
diu- 
me-

Pe urmele materialelor publicate
★ ★ ★

Dau curs inițiativei de la Vladimiri
în ziarul „Scînteia tineretului" 

nr. 2652, articolul „Rutina e în
totdeauna surdă" se adresa acti
viștilor comitetului raional 
U.T.M. Tg. Jiu care nu se preo
cupaseră de extinderea inițiativei 
patriotice a tinerilor din Vladi
miri.

Casa Ecaterinei Teodoroiu — 
se menționa în articol — precum 
și alte monumente din Tg. Jiu 
erau necunoscute de tineri. Co
mitetele raional și orășenesc 
U.T.M. nu se preocupau de pă
strarea și îngrijirea lor, nu orga
nizau vizite la aceste monumente 
și locuri istorice, nu explicau ti
nerilor însemnătatea lor 
rea cunoașterii de către 
istoriei patriei.

La Comitetele raional 
nesc U.T.M. Tg. Jiu ecourile ini
țiativei de la Vladimiri s-au lovit

de rutina și birocratismul unora 
dintre activiști.

în vede- 
aceștia g

și orășe-

stă numai 5 lei. Ale- 
ge-ți — m-a îndem
nat vinzătorul de o- 
trăvuri alege,
domnule, pe care-o 
vrei. .

N-aș putea spune 
că n-aveai de unde 
alege. Totul depin
dea de modul în care 
erai dispus să ți se 
administreze otrava : 
împachetată în hîrtie 
gălbejită — format 
„colecția celor 15 
lei", ori cu poze 
pornografice pe hîr
tie extra-velină, sau 
în porții reduse, în 
fascicole, etc,

„Secretele diavolu
lui", în colecția 
„Vampir" ; nici nu 
se putea o firmă mai 
nimerită pentru a- 
ceastă maculatură or
dinară. „Misterul ce
lor două cadavre", 
„In vîrtejul morții“, 
„Arta de a iubi", 
„Profesiunea de so
ție", „Meseria de 
soț" — iată alte cîte- 
va mostre din acea
stă marfă alterată 
care este vîndută în 
voie de către o serie 
de indivizi dubioși, 
lipsiți de scrupule.

A lăsa mai depar
te desfășurarea ne
stingherită a acestui 
comerț de literatură 
decadentă înseamnă a 
lăsa deschis un izvor 
de otravă. Dacă în 
ochii marii majori
tăți a tineretului no
stru, literatura deca
dentă, pornografică și 
polițistă reprezintă 
exact ceea ce este în 
realitate, o școală a

Am întâlnit zilele 
trecute niște negu
stori de otravă in 
timp ce-și executau 
nestingheriți meserva 
lor criminală. Direct 
pe jos, în colb, erau 
întinse cîteva rînduri 
de cărți gălbejite de 
vreme, N-aș putea 
spune care dintre a- 
ceste cărți puse în 
vînzare în „talcioc 
— tîrgul duminical 
de la capătul liniei de 
tramvai nr. 18 —
erau mai coclite, nvai 
otrăvite. Cu un aer 
de amic dezinteresat, 
stăpînul tarabei în
tinse pe perimetrul a 
două ziare, în fața 
căreia mă oprisem, 
m-a îndemnat să 
cumpăr mm întîi o 
pereche de pantaloni 
oribil de strîanți, ni- 
tuiți de o sumedenie 
de ținte de alamă — 
„gen Far-West*\ — 
mi-a șoptit la ureche 
vinzătorul de otră
vuri. Privirea-mi mi
rată, aruncată spe 
pantalonii de văcar 
(cowboy) din filme
le cu șerifi mărini- 
moși și ucigași poli- 
ticoși, <a constituit pe 
semne un semnal 
pentru patronul co
lecțiilor de otrăvuri, 
care s-a simțit dator 
să-și sporească zelul 
pentru a mă atrage, 
întinzîndu-mi și o 
carte cu coperta în- 
sîngerată grotesc : 
„Sîngele caro strigă" 
îmi era oferit la mo
destul sumă de 5 lei...

— Numai cinci 
lei, oricare „carte" 
din colecția mea, co

crimei, a descompu* 
nerii morale, a per
vertirii, există totuși 
un număr restrîns de 
oameni tineri care 
pot cădea sub influ
ența ei datorită unui 
slab suport moral, 
ca urmare a lipsei de 
îndrumare, de edu
cație comunistă.

Sutele și sutele 
cărți care apar ' 1 
fiecare an în țar^ 
noastră în tiraje de 
zeci de mii de exem
plare vorbesc de la 
sine despre grija pe 
care partidul și gu
vernul o acordă edu
cării și instruirii ti
nerei generații într-un 
spirit nou, sănătos.

Tineretul nostru 
respinge cu indignare 
manevra perfidă i 
dușmanului de clasă 
care prin intermediul 
revînzării maculaturii 
decadente și de a- 
venturi polițiste, ieși
tă de mult din cir
culația noastră lite
rară, caută să stre
coare otrava descom
punerii morale în 
mințile tinerilor citi
tori. De astfel d— 
cărți, de o astfel i- 
literatură, unde pi*, 
fiecare filă este în
registrată o crimă
sau un viol, o sinu
cidere sau o tilhă-
rie, tineretul nostru
nu are nevoie.

Tineretul nostru 
cere Sfatului popular 
al Capitalei să pună 
capăt comerțului cu 
otravă în „talcioc".

M. ZON1S

P.M.R., directorul întreprinderii, 
și diferiți cetățeni din comuna 
.Vădeni, au studiat la fața locu
lui modul de reconstituire al ca
sei Ecaterina Teodoroiu, precum 
și posibilitățile de a fi transfor
mată în muzeu istoric. Organiza
ția U.T.M. a fabricii s-a angajat 
ca sa ajute la lucrările de zidă-' 
rie, lemnărie, la împrejmuirea 
curții, precum și la procurarea 
obiectelor necesare pentru muzeu. 

La monumentul Ecaterinei Teo
doroiu s-au și executat reparați
ile necesare, s-au scris din nou 
literele. Utemiștii din cadrul „Ba
zei Tubulare" s-au angajat să 
patroneze acest monument. De 
asemenea utemiștii din comuna 
Runcu au luat în patronaj monu
mentul eroilor căzuți în primul 
război mondial, din fața Cămi
nului Cultural la care au făcut 
amenajările respective, curățind 
și vopsind inscripțiile și împrej- 
muindu-1 cu gard.

In încheierea răspunsului se 
menționează că articolul critic a- 
părut în ziar a folosit Comitetu
lui raional U.T.M. Tg. Jiu în 
vederea extinderii inițiativei ti- 

Apoi articolul a fost prelucrat cu /W’lW din COtnUna Vladimiri. 
toți tinerii I'

Deschiderea conturilor de eeo-j 
namii la brigăzile de la bandă și\ 
ștanță este în curs. S-a realizat1, 
reorganizarea postului utemist de\ 
control nr. 1.

Pentru întocmirea programelorjț 
de lucru ale brigăzilor și posturi-B 
lor utemiste, cu sarcini concrete^ 
de executat, specifice fiecăruia în 
parte, s-a făcut instructaj cu res
ponsabilii de brigăzi și posturi u- 
temiste de control.

Intr-o scrisoare de răspuns,
....................... Craiova al U- 

Muncitor a co-
comitetul regional 
niunii Tineretului 
municat ziarului măsurile luate 
în legătură cu cele menționate 
în articolul „Rutina e întotdeauna 
surdă".

Trecind Ia aplicarea inițiativei 
tinerilor din Vladimiri, biroul co
mitetului raional U.T.M. Tg. Jiu 
a stabilit că monumentele istori
ce sau casele memoriale din ra
ion să fie luate sub patronajul 
organizațiilor U.T.M. în raza că-organizatiilor U.T.M. în raza 
rora se găsesc.

Trecîndu-se la acțiune, la 
brica de țigarete din Tg. Jiu, 
comisie compusă din 
comitetului 
al biroului

Se intensifică munca
pentru economii

în urma articolului apărut în 
ziarul „Scînteia tineretului" din 
5 iunie a.c. „EfectuL micilor ne
glijențe", comitetul U.T.M. al fa
bricii de piele și încălțăminte „11 
iunie" din R. Vîlcea ne-a trimis un 
răspuns detailat. în răspuns ne a- 
rată că în vederea lichidării lip
surilor semnalate articolul a fost 
prelucrat cu membrii comitetului 
U.T.M., membrii birourilor U.T.M. 
de ateliere, responsabili de brigăzi 
și posturi utemiste de control.

Trebuie să recunoaștem că per
sonalitatea lui Ilia Muromeț și-a 
găsit o incarnare fericită în acto
rul Boris Andreev, pe care am avut 
cinstea de a-l primi cu dragoste 
ca oaspete în aceste zile. Prin în
tregul său „palmares" cinemato
grafic, Andreev a întruchipat figu
ra omului simplu rus, cu ceea ce 
are el mai bun în caracterul 
lui : generozitate, bunătate, în
țelepciune, dragoste de adevăr 
și dreptate, o mare forță mo
rală dar și intransigență, în fa
ța minciunii și a hoției, a dușma
nului crud. în Ilia Muromeț, însă, 
Andreev a creat o încoronare a 
acestor roluri, făurind un erou po
zitiv într-adevăr legendar, cate se

neuitatului „Sadko". Pentru Ptuș
ko, am spune, basmele nu sînt 
chiar basme, el nu vrea să uluiască 
spectatorul prin pitoresc, montare 
etc. (deși acestea există, sint valo
rificate pe deplin în film), ci pen
tru Ptușko basmele sint prilej de 
a cînta pe ecran marile virtuți ale 
omului din popor, de a stabili fi
liația marilor fapte din trecut cu 
realizările de azi, intr-un cadru, 
bineînțeles, specific. Ne amintim 
astfel de minunatul „Guliver“ în 
care Ptușko nu s-a mulțumit să 
interpreteze, cu ajutorul păpușilor, 
celebra lucrare a lui Swift, ci a 
prelucrat tema inițială, dîndu-ne 
o adevărată frescă satirică minia
turală, un pamflet militant împo
triva societății bazate pe exploa- . bucură de totala admirație a spec- 
tare. Nu mai puțin ne-a impre
sionat în „Sadko" ideea dragostei 
fierbinți de patrie care caracteri
zează pe eroul principal.

Ptușko a revenit asupra acestui, 
să-i zicem,'leit-motiv al mesajului 
său, amplificat de astă dată cu as
pecte noi și emoționante : ilustra
rea ideii că forța deosebită a „bo- 
gatîrului“ — voinicul din poveste 
•—■ sta în legătura sa cu pămîntul 
patriei și cu oamenii din popor. 
In acest fel, elementele supranatu
rale din basm nu rămîn simple 
fantezii, ci simboluri prețioase. 
Faptul că llia Muromeț a rezistat 
în închisoare, n-a pierit de foame, 
nu și-a pierdut puterea, se dato- 
rește nu numai năframei minunate 
pe care i-a dat-o Vasilisa cea fru
moasă ei, prin acest element fan
tastic, se explică supraviețuirea 
eroului datorită legăturii sufletești 
strînse cu iubita lui, datorită iu
birii de patrie care l-a făcut să 
nu se închidă în durerea lui și să 
se gîndeascu tot mereu la soarta 
poporului. In această lumină, ca
racterul eroului se îmbogățește cu 
trăsături noi, cu înțelepciune și 
generozitate atunci cînd, eliberat 
din temniță și rugat să lase deo
parte injustețea suferită, el renun
ță Ia răzbunare împotriva cneazu
lui care l-a pedepsit pe nedrept, 
pentru a se dedica în întregime 
luptei de eliberare, izbăvirii Kie
vului de năvala tușpwiltsu.

Pentru ieftinirea
prefabricatelor

în dorința de a contribui efectiv la îndeplinirea uneia din prin
cipalele sarcini ale sectorului construcțiilor din țara noastră — 
reducerea prețului de cost al Construcțiilor — muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinderii de prefabricate „Progresul44 din 
Capitală s-au angajat să ieftinească prefabricatele pe care le li
vrează șantierelor. Ei și-au propus $n acest seop să introducă pro
cedee tehnologice îmbunătățite care asigură atît reducerea consu
mului de materiale cum ar fi oțelul-beton, cheresteaua etc. cît 
și micșorarea consumului de combustibil folosit în procesul de 
producție. Angajamentele lor prevăd de asemenea reducerea sub 
procentajul admis a rebuturilor rezultate la turnarea și depozi
tarea prefabricatelor din beton armat, a cheltuielilor pentru uti
laje, a cheltuielilor administrative etc.

Considerînd că și celelalte întreprinderi cu specific de produc
ție asemănător au posibilități mari pentru reducerea prețului de 
cost al materialelor de construcții, colectivul fabricii „Progresul44 
a adresat o însuflețită chemare la întrecere către toate fabricile 
de prefabricate din țară.

fa- 
0 

secretarul 
U.T.M., un membru
organizației de bază

O imagine din filmul Călătorie

» ■■ .- sa.

taiorului. Deși avînd o apariție 
episodică, cunoscutul actor Martin
sen a reușit să imprime persona
jului său — boerul trădător Misa- 
tîcika — asemenea trăsături dez
gustătoare care-l fac odios, oferind 
în același timp o imagine repre-

Dacă culoarea la „Balada voini
cului" ne-a făcut să ne gîndim la ta
bloul despre bogatîri al lui Vasne- 
țov, multe momente din „Călăto
rie peste trei mări", ne-au amintit 
de Aivazovski („Al nouălea val") 
cît și de unele picturi indiene.

peste trei mări" 
celor două popoare. Dacă Afanasii 
Nikitin are în sînge chemarea că
lătoriilor, dorința de a cunoaște, 
dragostea pentru alte popoare și 
voința de a trăi în pace și priete
nie cu ele, eroii indieni ai filmu
lui respiră o mare seninătate su-

Două mesaje
de profund umanism
zentativă a ticăloșiei asupritorilor 
și exploatatorilor poporului.

Spuneam mai sus că Ptușko nu 
vrea în primul rind să uimească 
prin pitoresc, fără a ocoli însă 
acest aspect. Montarea „Baladei 
voinicului" este într-adevăr gran
dioasă și pe deplin valorificată în 
imaginile de ansamblu pe ecran 
lat. Cît de bine redau atmosfera 
eposului popular marile înfrun
tări de armii, lupta dintre viteji și 
balaur din film, procedeele spe
ciale de filmare care, în scenele 
reprezentând marșul oștilor tuga- 
re, dau realmente imaginea atît de 
plastică făurită de popor l „cîtă 
frunză fi iarbi".

Aceasta deoarece atit 
de expresie cît și în 
jul său. cel de-al doilea film pe 
care-l discutăm în această cronică,

in mijloacele 
însuți mesa-

Filmele pentru ecran lat 
prezentate în aceste 

zile la cinematografele 
bucur eșlene

realizează o armonioasă colabora
re a stilurilor celor două cinema
tografii, « concepțiilor de viață ale

fleteuscă, sînt pilde vii despre 
ospitalitatea și bucuria de priete
nie și colaborare a marelui popor 
asiatic.

Vizionarea „Călătoriei peste trei 
mări“ ridică imperios nevoia unei 
comparații cu alte filme pe care 
le-au făcut străinii despre India. Ne 
amintim de „Gunga-Din“, de pildă, 
producție americană, care, ca și al
tele de acest fel, arunca o lumină 
nefavorabilă asupra poporului in
dian. Eroul acestui film indianul 
Gunga Din, n-avea dorință mai 
fierbinte, după părerea scenariști
lor, decît aceea de a deveni gor
nist în armata colonialiștilor care-i 
asupreau poporul. Greu de crezut

acest lucru ! „Călătoria peste trei 
mări" are meritul de a arăta in 
mod veridic și cu dragoste multe 
aspecte din viața marelui popor, 
constituind din anumite puncte de 
vedere, un fel de „cunoaștere a 
Indiei". Filmul explică pe lîngă 
altele, de pildă, marea prețuire de 
care se bucură la indieni cântecul 
și dansul ca mijloc obișnuit 
exprimare a sentimentelor, ca ÎL 
soțitor plăcut și reconfortant al 
procesului muncii. în acest sens 
trebuie remarcate în mod deosebit 
dansurile lui Lakșmi (in admira
bila interpretare a lui Padmini, 
provocînd aclamațiile de admirație 
ale tuturor spectatorilor). Ca și 
„Balada voinicului", în „Călătorie 
peste trei mări" (regia Vasili Pro
nin, Ahmad Abbas), se pune în 
valoare cu ajutorttl ecranului lat 
peisaje de o mare frumusețe. A- 
tragem în special atenția asupra 
scenei care începe și sfîrșeșle 
coproducția sovieto-indiană, cînd 
Afanasii Nikitin ajuns după mul
te peripeții pe plaiurile natale, 
îmbrățișează cu privirea priveliș
tea largă și frumoasă și sărută în
drăgostit pămîntul patriei. Pentru 
fericirea ei, pentru pacea și buna 
ei înțelegere cu alte țări, merită 
să lupți, să biruești greutăți și să 
izbîndești, spune parcă Afanasii 
Nikitin (Oleg Strijenov) ajuns la 
capătul îndrăznețelor sale călă
torii.

B. DUMITRESCU



Ce faci cind soția ta
RÂM INE IN URMA?
O ABANDONEZI?

Ca tînăr am urmărit cu mult 
Interes articolele publicate de 
„Scinteia tineretului" la rubrica 
„Tinerețe, educație, răspunderi*, 
articole ce înarmează tineretul 
patriei noastre cu concepția nouă, 
comunistă, despre viață și socie
tate, despre familie.

Construirea socialismului în 
patria noastră pe lingă transfor
marea radicală a societății, mai 
înseamnă și transformarea radi
cală a însăși conștiinței oameni
lor, înseamnă și educarea lor ca 
oameni noi în spfritul socialismu
lui. Partidul nostru acordă prin 
Uniunea Tineretului Muncitor o 
mare atenție cul
tivării Ia tinere- fiWWWBB
tul patriei noa- 
stre a sentimen- g ■■>>■
telor de tovără- | | fț
adevărată,^^de 
respect față de
cei ce te înconjoară, față de fa
milie.

Tineretul nostru discută despre 
tovărășie, prietenie, dragoste, 
căsnicie, pentTu că dorește să 
afie un răspuns sigur la o mul
țime de probleme legate de viito
rul, de fericirea lui. Fiecare om 
se gîndește la fericire, la un vii
tor cît mai bun. Insă nu toți oa
menii, toți tinerii, găsesc soluția 
cea mai justă pentru ca intr-a
devăr să fie fericiți în munca Și 
viața lor personală, in căsnicie.

Unii tineri — e drept puțini la 
număr — căzuți pradă concepții
lor înapoiate despre familie în 
societatea noastră se comportă 
în căsnicie în mod rușinos și jos
nic. Așa e cazul tînărului Gheor
ghe Savu din Rm.-Vîlcea despre 
care s-a scris în ziarul nostru

In articolul de față vreau să 
informez tinerii cititori asupra 
comportării nedemne a unui tî
năr învățător din păcate și ute- 
mist, față de soția și copilul său.

în aprilie 1957 cînd l-am cuno
scut pe tinărul învățător Dumi
tru Zgubea despre care vreau să 
vorbesc, mi-am făcut o părere de
stul de bună despre el; un tî- 
năr vioi, modest și priceput.

Pe atunci vedeam în el un om 
cu o concepție înaintată despre 
viață și societate, despre fami
lie, la care în aparență ținea. De născut 
altfel o asemenea părere au a- 
vut-o despre el și comuniștii și 
utemiștii din comuna Sîrbeni 
unde a funcționat ca învățător 
pînă la plecarea sa în armată.

Dar toate aceste impresii fru
moase s-au spulberat odată cu

atitudinea nepăsătoare a acestuia 
față de soția și copilul său pe 
care i-a lăsat în părăsire plecind 
în luna octombrie 1957 în satul 
său natal, comuna Ghimpați, ra
ionul Drăgănești-Vlașca. Aceasta 
a făcut-o pe „motivul" că soția 
sa, Popescu Marla, acum nu-i 
mai poate fi potrivită deoarece 
este mult înapoiată față de „gra
dul" său de pregătire, că vedeți 
dumneavoastră, el, învățător, ab. 
solvent al școlii pedagogice, nu 
poate trăi cu o simplă țărancă cu 
numai 4 clase elementare. Cu pa
tru ani în urmă însă și mai ales 
în timpul cît și-a satisfăcut sta
giul militar, nimeni nu era mai 
mîndru ca Dumitru Zgubea. De 
ce? Marioara lui, deși singură, 
ajutată de părinții săi, și-a făcut 
casă nouă pentru ca atunci cind 
va veni Mituș al ei din cătănie 
să aibă unde duce o viață fru
moasă împreună cu soția și fetî-

RUȘI, ROMINI ȘI BULGARI
de Ia 1877

(Urmare din pag. l-a)

tă pentru înfrumusețarea vieții 
celor de azi. In preajma monu
mentelor se va ridica un admira
bil complex sportiv, cu un sta
dion de fotbal, piste de atletism, 
un lac artificial special amenajat 
cu debarcadere, se vor clădi re
staurante, pavilioane, unde oame
nii muncii vor veni cu miile să 
se recreieze.

— Vrem ca fiecare călător de 
pe șoseaua Sofia-București-Mos- 
cova să se abată o clipă prin a- 
cest parc al prieteniei, să-și amin
tească de vitejia popoarelor noa
stre și să se bucure de viața lor 
liberă de azi — încheie povesti
rea comandantul brigadierilor — 
exprimînd dorința unanimă atît a 
tinerilor noștri brigadieri cît și a 
tineretului bulgar.

Miercuri în zori, o coloană de 
mașini bogat învestmîntate va 
trece Podul Prieteniei de pește 
Dunăre. 100 de brigadieri romîni 
merg să lucreze împreună cu bri
gadieri bulgari, cîteva' săptămîni 
din această frumoasă vară. La ca
pătul zilelor de muncă ei vor 
face excursii în împrejurimi, voi

participa la festivități organizate 
de populația locală, la manife
stări culturale și sportive. Iar, după 
terminarea stagiului lor pe șan
tier, îi așteaptă o vizită de neui
tat prin întreaga Bulgarie.

Va fi o nouă manifestare a pre
țuirii pe care o dă tînăra gene
rație din țările noastre socialiste 
tradițiilor patriotice și progresiste 
ale trecutului, luptei popoarelor 
noastre pentru o viață mai bună, 
un nou prilej de strîngere și ci
mentare a prieteniei și frăției ti
neretului din patriile noastre su
rori, care sub conducerea înțeleap
tă a partidelor de avangardă ale 
clasei muncitoare, luptă cu elan 
pentru construirea socialismului.

ța lor de care acum se 
totul străin.

Mai grav este 
sindu-și familia,

simte cu

că păru
și fetița, 
că peste

Muncitori — în sprijinul 
coiectiviștiior

Zilele trecute, în urma unui 
trăznet, s-a aprins un lan de grîu 
al colectiviștilor din comuna A- 
gigea, regiunea .Constanța. Văzînd 
primii pericolul, 25 ,de muncitori 
de la gospodăria agricolă de stat 
Agigea, în frunte cu secretarul 
organizației de partid, Ion Șargu, 
și directorul gospodăriei, Ion 
Radu, au venit imediat și au loca
lizat focul care amenința să se 
întindă. Avutul colectiviștilor a 
fost astfel salvat.

faptul 
soția 

Dumitru Zgubea știa 
cîteva luni Marioara trebuia să-i 
aducă un al doilea prunc, pe 
care din cauza stării ei sufletești 
și a sănătății zdruncinate l-a 

înainte de vreme, pier- 
zîndu-1. Despre acest lucru acest 
om negru și murdar la suflet 
nici nu vrea să audă.

Ca orice tînăr căsătorit mi-am 
pus de multe ori întrebarea : ce 
au de spus părinții și cei 7 frați 
ai învățătorului Zgubea despre 

această atitudi 
ne condamnabi
lă a fiului și 
fratelui lor? Pot 
oare părinții și 
cei care îl cu
nosc pe Zgubea 
să-l aprobe și 

să-I considere ca pe un tînăr edu
cat și crescut de regimul nostru 
democrat-popular, pot oare ute
miștii să fie nepăsători față de 
acest tînăr ngglijent, lipsit de u- 
manism, lipsit de dragoste față 
de familia sa ? Fără îndoială că 
nu pot. Tineretul din comuna Sîr
beni condamnă această atitudine 
a lui Zgubea față de familia sa 
și îl cheamă pe acesta să-și 
schimbe atitudinea, să revină la 
familia sa, să-și ajute soția și 
să-și crească cu grijă copilul său 
ca un adevărat părinte și edu
cator.

El trebuie să-și pună, în fața 
conștiinței, întrebarea : oare așa 
trebuie să procedeze un tînăr a- 
tunci cînd soția sa a rămas în 
urmă ? S-o abandoneze ca un 
laș ? Să fugă de răspunderea so
cială și morală pe care el însuși 
și-a asumat-o atunci cînd s-a că
sătorit ? Ea a fost mereu ocupată 
cu treburi gospodărești, cu cre
șterea copilului, iar el în loc s-o 
ajute să se ridice la același grad 
de cultură, să-și ridice nivelul 
politic și ideologic, să pășească 
astfel împreună pe drumul vieții 
luptînd pentru înfăptuirea unui 
ideal comun și măreț, să-și de- 
săvîrșească propria lor fericire, 
fuge, o părăsește ca un om mes
chin și josnic. Te-ai întrebat tu 
vreodată, tovarășe Zgubea, cum 
poate fi calificată o astfel 
tudine ?

Aș ruga cititorii și în 
pe tinerii din 
să-și spună părerea 
portarea nedemnă a 
Dumitru Zgubea.

MARIN

de ati-

special 
nostruraionul

despre com- 
invăță torului

LUCIAN
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Videle

colective „VasileUtețnistul Dumitru C. Gheorghe, de la S.M.T. Lehliu, împreună cu colectivistul N. Aldea seceră de zor griul de pe tarlalele gospodăriei 
Roaită" din com. Pelin, raionul Lehliu.

•sport-
a

primii campioni
„Cine vor fi selecționații pentru 

europenele de la Stockholm ?“ în
trebarea aceasta se pare că îi 
frămîntă tn aceste zile în mod 
deosebit pe atleți. Dorința de a 
realiza performanțe care să-i „re
marce" în „ochii" selecționerilor 
— dar mai ales să îndeplinească 
haremurile de participare la eu
ropene — îi animă pe fiecare din
tre concurenții la a Xl-ia ediție a 
Campionatului republican de at
letism.

Așa se face că ieri, în prima 
zi a întrecerilor desfășurate pe 
Stadionul Republicii, spectatorii 
au avut ocazia să asiste la cîteva 
dispute deosebit de îndîrjite. 
(Deși acestea, în majoritatea lor, 
au fost doar serii sau probe de

A. Reimesch
republicani de

calificări). Au plăcut astfel între
cerile din seriile de 800 m. și 
100 m. plat băieți, 400 m. plat 
băieți și fete. Tot ieri s-au des
fășurat calificările Și la înălțime 
femei, la ciocan și lungime băieți. 
Dintre cele mai bune rezultate 
înregistrate amintim pe cele ale 
lui Rășcănescu (61,26 m.) la cio
can și Liker Rudolf la săritura în 
lungime (7,18 m.).

Primii oampioni ai țării pe a- 
nul 1958 — care au fost desemnați 
ieri — sînt Aneliese Reimesch 
(Rapid), la aruncarea suliței femei 
— cu un rezultat mulțumitor : 
45,68 m. și N. Weiss (Dinamo) 
la 10.000 m. pliat cu 31’07”8/10. 
Și unul și celălalt sînt în general 
destul de cunoscuți. Cinstea de

și N. Weiss
atletism pe 1958
a cuceri titlurile de campioni ai 
țării le încununează întreaga lor 
activitate de asiduă pregătire 
sportivă. In lipsa principalei can
didate la titlu, Maria Diți, care e 
bolnavă, Aneliese Reimesch și-a 
întrecut cu destulă ușurință ad
versarele (Ilona Mioloș, 44,82 m. 
și Maria Iordan 41,86 m.).

A. P.

Pi SCURT
• La Palatul Sporturilor din 

Moscova, unde se desfășoară cea 
de-a 14-a ediție a campionatelor 
mondiale de gimnastică, au fost 
cunoscuți marți seara primii în
vingători. In competiția masculină 
titlul de campion mondial absolut 
a fost cucerit de gimnastul sovie
tic Boris Șahlin. Pe echipe titlul 
de campioană a lumii a fost atri
buit Uniunii Sovietice. Echipa Ja
poniei s-a clasat pe locul doi.

• Cea de-a treia probă — tirul 
— a concursului internațional de 
pentatlon modern de la București, 
a fost cîștigată de concurentul ro- 
mîn Dumitru Țintea care a tota
lizat 940 puncte. In clasamentul 
individual, după trei probe, a tre
cut în frunte Constantin Salnikov 
(U.R.S.S.) - 2710 puncte, D. Țin
tea (R.P.R.) ocupă locul 4 
2553 puncte.

Pe echipe conduce U.R.S.S. 
7.233 puncte. Formația R.P. 
mtne ocupă locul doi cu 
puncte.

Toate forțele—pentru strîngerea
în întregime și la vreme a recolte

In întreaga țară continuă recoltarea culturilor păioase. Sece
rișul orzului se desfășoară cu intensitate în toate regiunile, iar 
a griului in cele din sud și sud-vestul țării. Pe mici suprafețe 
s-a început recoltarea griului și în regiunile nordice.

în întreaga țară orzul a fost recoltat în proporție de 41 la 
sută, iar griul de 29 la sută. Suprafețe mai mari de gnu au 
fost recoltate în regiunile București, unde s-au secerat 75 Îs 
sută din suprafețele cultivate, Craiova — 66 la sută, Pitești — 
45 la sută și Constanța — 26 la sută. în raioanele Calafat 
Segarcea, Corabia — regiunea Craiova, —- Zimnicea, Alexandria 
și Roșiori — regiunea București — in unitățile agricole socia 
list-cooperatiste și gospodăriile țăranilor muncitori s-a terminat 
recoltarea cerealelor păioase în multe alte raioane din acest» 
regiuni se seceră păioasele de pe ultimele suprafețe cultivate

Din analiza datelor primite de Ministerul Agriculturii și Sil 
viculturii se constată că deși in ultima vreme ritmul recoltări
lor a crescut, totuși această creștere nu corespunde în toate 
unitățile și comunele mijloacelor de care acestea dispun. Gră
birea stringerii recoltei trebuie să constituie principala preocu 
pare a colectivelor regionale și raionale de coordonare a lu
crărilor agricole. în gospodăriile agricole de stat trebuie să se 
asigure o bună funcționare a combinelor și a secerătorilor- 
legători ca ele să lucreze cu întreaga lor capacitate tot timpul 
zilei.

în regiunile București, Craiova, Galați, Constanța^ Pitești și 
Timișoara griul este în pragul răscoacerii și există pericolul 
de a se produce pierderi în timpul ploilor și la recoltare. In 
aceste regiuni secerișul trebuie terminat în următoarele zile.

în multe unități agricole și comune organizarea ariilor, tran. 
sportul batozelor pe arii și începerea treierișului este întir- 
ziată.

Comitetele executive ale sfaturilor populare au datoria să 
urgenteze căratul snopilor pe arii, formarea de stoguri bine 
clădite și virfuite ca ploile să nu producă stricăciuni, iar tre- 
ierișul să înceapă din plin pe ariile unde recolta a fost cărată.

In aceste ziie sarcina principală a tuturor oamenilor muncii 
din agricultură este stringerea în întregime și la vreme a re
coltei. Toate forțele să fie folosite pentru strîngerea fiecărui 
spic de grîu.

în gospodăriile agricole de stat

Hunedoara. Orașul Muncitoresc
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INSTRUCȚIE PROFESIONALĂ
DAR SI i

ajutorul dat de studenți și elevi 
PENTRU URGENTAREA RECOLTĂRII

(Urmare din pag. I-a) 

secției, muncitorii, socotesc prac
tica ucenicilor în producție nu ca 
pe o greutate în munca lor, ci ca 
pe o înaltă datorie muncitorească. 
Și este firesc să fie așa, deoarece 
nimănui uu-i este indiferent ce fel 
de muncitori vor veni mîine în 
uzină, dacă aceștia vor putea sau 
nu face față cu succes sarcinilor. 
De aceea, atît conducerea seoției, 
cît și muncitorii, se străduiesc să 
facă tot ce le stă în putință pentru 
ca în timpul practicii de vară u- 
cenicii să acumuleze cît mai multe 
cunoștințe.

(Urmare din pag. I-a) 

se asigure acestora uneltele ne
cesare pentru c* ei să se poată 
încadra activ în lupta pe care o 
desfășoară muncitorii gospodării
lor pentru stringerea la timp și 
fără pierderi a recoltei.

Conducerile gospodăriilor a- 
gricole de stat trebuie să înțe
leagă că tinerii aceștia vin în 
gospodării să muncească și prin
cipala îndatorire a unităților este 
aceea de a le asigura condiții 
bune de viață și de muncă (trans
port, masă, cazare corespunză
toare etc.).

Pe de altă parte, pentru asi
gurarea unei calități corespunză
toare a lucrărilor efectuate de ei, 
în fiecare unitate, brigăzile de 
muncă voluntară ale tineretului 
trebuie să fie îndrumate de un 
om de specialitate desemnat de 
către conducerea gospodăriei.

încă odată subliniem că tinerii 
aceștia au venit în gospodăriile 
de stat nu ca turiști ci ca să par
ticipe ....................... .
turor 
pune 
li se 
oricărui muncitor, uneltele agri
cole necesare 
nică.

Anul trecut, 
agricole de stat 
tenția cuvenită 
tinerești și n-au asigurat tineri
lor voluntari condiții bune de via
ță și de muncă. în general în 
vara aceasta, în urma experien
ței și a rezultatelor obținute a- 
nul trecut, studenții și elevii care 
au plecat pînă acum in gospodă
rii au fost mai bine primiți, li 
s-au asigurat mai bune condiții 
de muncă și de viață. Acest fapt 
a avut o influență pozitivă asu
pra calității și cantității muncii 
efectuate. La G.A.S. Urleasca 
din regiunea Galați, de exemplu, 
datorită grijii pe care a manifes
tat-o conducerea gospodăriei fată 
de studenții ieșeni veniți aici la 
muncă voluntară, aceștia, cu toa
te că au fost întrebuințați in cele

mai dificile sectoare ale gospo
dăriei, au executat lucrări de ca
litate superioară.

De asemenea, și studenții anu
lui II de la Facultatea de chimie 
din cadrul Universității „C. 1. 
Parhon", care muncesc la G.A.S. 
Merigoala, regiunea București, 
execută cu foarte mare succes 
lucrări de castrare a porumbului 
pe o suprafață de 200 hectare.

Nu același lucru s-a întîmplit 
la gospodăriile de stat Bucium, 
Cristești, Laza și Moara Grecilor 
din cadrul Trustului regional 
Gostat iași- Conducerile acestor 
gospodării, deși știau că vor 
primi brigăzi tinerești de muncă 
voluntară, n-au asigurat acestora 
condițiile de viață și de muncă 
corespunzătoare, dovedind o ati
tudine cu totul nejustă față de 
acțiunea patriotică a tineretului 
și în ultimă instanță față de pro
priile interese ale gospodarei 
agricole de stat. Astfel de fapte 
s-au mai petrecut și in alte gos
podării din cadrul trusturilor 
Gostat București, Timișoara și 
Cluj.

Asemenea manifestări nu tre- 
buie să se mai repete. Trusturile 
regionale Gostat și conducerile 
gospodăriilor agricole de stat, in 
interesul producției și al educării 
tineretului, sînt obligate să pri
vească cu toată seriozitatea a- 
ceastă acțiune patriotică, să asi
gure tinerilor voluntari asemenea 
condiții incit ei să poată aduce 
un aport cît mai substanțial la 
îndeplinirea sarcinilor economice 
ale gospodăriilor de stat.

Recoltele mari obținute de 
gospodările de stat mai avansate 
la lucrările de recoltat și treie
riș, arată că producția de cereale 
a gospodăriilor agricole de stat 
în anul acesta este bogată. De ti
csea trebuie desfășurată o muncă 
deosebită, de șoc, pentru ca nici 
un bob să nu se piardă. In acest 
scop trebuie folosite din plin 
toate forțele mecanice și manuale, 
trebuie utilizată toată capacitatea 
de muncă a tinerilor voluntari in 
mod deosebit la lucrările de re-

coltat și treieriș. Conducerile 
G.A.S. trebuie să le asigure a- 
cestora toate mijloacele materiale 
necesare.

Există condiții ca gospodăriile 
de stat să termine recoltatul și 
treieratul păioaselor intr-un ter
men foarte scurt. De aceea, fa- 
cern pe această cale apel la ti
nerii studenți și elevi voluntari, 
in special la cei din regiunile Ti
mișoara și Constanța care sînt 
rămase mult în urmă, să ceară 
conducătorilor unităților pe care 
le ajută, să le repartizeze sarcini 
de producție pe întreaga măsură 
a puterilor lor. Fiecare student 
și elev din brigăzile de muncă 
voluntară să fie un militant activ 
pentru stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, pentru termi
narea campaniei de vară în gos 
podăriile de stat in cel mai scurt 
timp posibil.

totul U.T.M. din fabrică, in frun
te cu tovarășa Danciu Maria, n-a 
tras după cît se vede concluziile 
necesare din aceste cazuri, n-a 
înțeles că practica ucenicilor tre
buie să însemne nu numai instrui
re profesională ci și muncă de 
educație comunistă, de formare 
în spirit muncitoresc a acestora.

Asemenea neajunsuri față de e- 
ducația ucenicilor în spirit mun
citoresc se manifestă, din păcate, 
și in alte părți: la „Independența", 
Depoul C.F.R., etc. De aceea 
este necesar ca și în perioada 
practicii de vară, respectînd cu 
strictețe indicațiile plenarei a 
IlI-a a C.C. al U.T.M., comitetul 
orășenesc U.T.M. Sibiu și organi
zațiile U.T.M. din întreprinderi să 
acorde un ajutor substanțial orga
nizațiilor U.T.M. din școlile pro
fesionale în educarea comunistă 
și patriotică a ucenicilor, să invi
te - ucenicii la unele adunări ute- 
miste, să organizeze întîlniri ale 
ucenicilor cu muncitori fruntași, 
cu comuniști, să organizeze discu
ții cu ei despre profesiunea aleasă. 
despre lupta clasei muncitoare, 
reuniuni, excursii și alte acțiuni 
cultural-educative, menite să culti
ve la viitorii muncitori înaltele tră
sături morale ale constructorilor 
socialismului.

consum este patronată de organi
zația U.T.M. de la fabrica ,,7 
Noiembrie", așa că... lor le revine 
obligația de a se ocupa de educa
rea muncitorească a ucenicilor.

Este limpede că lipsurile pe 
care le manifestă organizația 
U.T.M. de la „Libertatea" față de 
educarea comunistă a ucenicilor 
care fac practică aici nu pot fi 
scuzate prin asemenea argumente, 
cu atît mai mult cu cît în fiecare 
an circa 50 de ucenici ai secției 
textile de la școala profesională 
pentru industria bunurilor de con
sum fac practică la „Libertatea", 
adică își petrec cel puțin jumătate 
din timpul școlarizării aici, iar 
după absolvire mulți sînt anga
jați în fabrică. Chiar anul acesta 
urmează șă vină în fabrică circa 
50 de absolvenți. Ei iau acum 
pentru prima dată contact cu via
ța independentă, li se încredin
țează mașini, sarcini de produc
ție, ca oricărui muncitor.

Consecințele slabei munci de 
educație s-au văzut nu odată in 
comportarea unor tineri absolvenți 
intrați în producție. Astfel Valeria 
Sasu, fruntașă în școală și la 
practică, la scurt timp du-pă ce a 
fost angajată n-a putut ține pasul 
cu viața și datorită lipsei de edu
cație, a devenit indisciplinată, 
obraznică, în așa măsură, incit n-a 
lipsit mult pină să i se desfacă 
contractul de muncă. Dar comi-

Discutând cu tovarășa Moldovan 
Viorica, îți dai seama că intr-ade
văr ea se preocupă îndeaproape 
de practica ucenicilor în producție. 
Ea cunoaște pe de rost numele 
multor fete, precum și notele obți
nute la examenul de practică, știe 
cu lux de amănunte cum este or
ganizată practica de vară a celor 
30 de ucenici sosiți numai de cî- 
teva zile în întreprindere etc.

Următoarea întrebare însă, 
despre modul în care asigură or
ganizația U.T.M. educarea uceni
cilor în spirit muncitoresc, a ră
mas fără răspuns. Nici tovarășa 
Danciu nici too. Moldovan și 
nici ceilalți membri ai comitetului 
U.T.M. „nu știu", „n-au aflat", 
pînă acum, că trebuie să se ocupe 
și de această sarcină.

■— La noi în fabrică — spunea 
secretara organizației U.T.M. ui- 
tind de sarcinile concrete trasate 
de plenara a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. — se țin reuniuni, se orga
nizează manifestări sportive, ac
țiuni de folos obștesc, adunări 
utemiste la care se dezbat uneori 
teme interesante, dar nu ne-a tre
cut prin minte să invităm la a- 
ceste acțiuni și ucenicii care fac 
practică la noi. Comitetul orășe
nesc U.T.M. nu ne-a dat sarcină 
în acest sens. $i în afară de a- 
ceasta, școala profesională de uce
nici pentru industria bunurilor de

efectiv la desfășurarea tu- 
lucrărilor. De aceea se im- 
să fie primiți ca atare, să 
asigure loc de muncă ca

unele gospodării 
n-au acordat a- 
acestei acțiuniDEZINTERES FAȚA DE 

EDUCAȚIA MUNCITOREASCA 
A UCENICILOR

și asistență teh-

NOUL CRITERIU DEDI

ERATA
Explicația ia Fotografia din cen 

trul paginii I-a apărută în nr. 
2848 se va citi corect : Echipa de 
dansatori a școlii din comuna Cer- 
teza - regiunea Baia Mare, 
menționată la ■concursul cultural 
artistic a| -pionierilor și școlarilor, 
executînd o suită de dansuri.

Tovarășa Maria Danoiu, secre
tara organizației de bază U.T.M. 
de la fabrica „Libertatea" știe că 
in întreprindere fac practică mai 
mulți ucenici de la școala profe
sională pentru industria bunurilor 
de consum. Ciți sînt, cum iși des
fășoară practica, dacă au locuri 
de muncă asigurate și mașini la 
care să lucreze etc., sînt întrebări 
la care secretara organizației 
U.T.M. nu poate însă să răspundă. 
Ea a chemat în ajutor pe inginera 
Viorica Moldovan, care răspunde 
de resortul producție și calificare 
în comitetul U.T.M.

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit ca

pitala cunoscutul actor sovietic 
Boris Andreev, care ne-a vizitat 
țara la invitația Direcției gene
rale a cinematografiei din Mi
nisterul Invățămîntului și Cultu
rii și a participat la premiera fii. 
mului „Balada voinicului" în care 
interpretează rolul principal.

★

O delegație a C.C. al Sindicatu
lui muncitorilor din agricultură și 
silvicultură din R. P. Romînă a 
plecat marți în U.R.S.S. unde va 
face un schimb de experiență.

★

La Casa oamenilor de știință 
din Capitală va avea loc joi, la 
ora 19, sărbătorirea a 700 de ani 
de la apariția operei „Grădina 
trandafirilor" a «poetului persan 
Saadi.

★

Filarmonica de Stat „Moldova" 
din lăți a fost recent dotată cu o 
a doua sală de concert cu o capa
citate de aproximativ 300 locuri. 
Tot la Iași de cîtva timp se lu
crează la refacerea și moderniza
rea clădirii Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri".

*

La Botoșani se fac ultimele fi
nisări clădirii teatrului „Mihail 
Eminescu".

(Agerpres)
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j,Culoare
locală

cu vopsea
americană

„New York Herald Tribune" șl-a 
părăsit calmul. Influentul cotidian 
american dă semne de indignare 
Motivul îl furnizează actele de a- 
gresiune săvirșite împotriva 
Cambodgiei. Naivii vor putea cre
de că ziarul american este indig. 
nat de atacurile a căror victimă 
a căzut mica țară asiatică. Eroa
re. „New York Herald Tribune" 
este indignat dintr-un alt motiv și 
anume acela că incidentele provo
cate de trupele sud-vietnameze și 
tailandeze atrag atenția opiniei 
publice mondiale. In fond, afirmă 
Ziarul american, nu se petrece 
nimic deosebit. „Ciocniri și 
incursiuni se desfășoară în Indo
china de o mie de ani... Aceste 
fapte fac parte integrantă din cu 
loarea locală a regiunii"

Dar ziarul american descoperă 
că nu orice fel de ciocniri au „cu
loare locală". Dacă atacă trupele 
lui Ngo Dinh Diem atunci poezia 
falselor obiceiuri asiatice pe care 
o invocă „New York Herald Tri
bune" nu poate fi pusă la îndo
ială. „Dacă trupe din China

Ow£«ti

prezentat

gării a avut loc un miting la

conti-iuf.it 
refer it$a* 

de detec-

P.S.U.G. și N. S. 
al P.C.U.S.

armată M. V. Zaharov, co
al grupului de trupe sovietice 
au întâmpinat delegația la aero-

■Mi
co

comentarM
inunistă s-ar strecura tn Vietna
mul de Sud, Laos, Cambodgia. 
Tailanda sau Birmania acest luc.ru 
ar fi important și ar trebui stăvi
lit" — stabilește plin de compe
tență „New York Herald Tribune". 
Cum o asemenea incursiune, nu 
are loc oricit de bogată ar fi 
imaginația comentatorilor din an
turajul lui Dulles, „New York He. 
raid Tribune" sfătuiește: „Cam- 
bodgia și Vietnamul de Sud pot 
fi lăsate fără grijă să-și desfă. 
șoare practicile străvechi".

Sfatul acesta ne obligă la o pre. 
Citare. Practicile in discuție nu 
sint chiar atît de străvechi pe cît 
se pare. Ele aparțin perioadei co
lonialismului și fac parte integran
tă din arsenalul acestuia. Popoa
rele asiatice au sperat că odată 
cu zdrobitoarele infringeri ale co
lonialismului vor înregistra și dis. 
pariția practicilor lui. Ngo Dinii 
Diem iși servește însă cu zel pro. 
tectorii de peste ocean cărora po
litica de neutralitate a Cambod
giei nu le provoacă satisfacție.

Dar încercarea de a exercita 
presiuni asupra Cambodgiei cu a- 
jutorul baionetelor străine — chiar 
dacă aceste presiuni sint botezate 
de circumstanță drept „practici 
străvechi" — a avut un efect con. 
trar celui scontat. Cambodgia a 
demonstrat prompt fermitate in a- 
pirarea politicii sale independente 
In același timp, guvernul de la 
Pnom Penh s-a străduit să ajun
gă la o înțelegere cu vecinii săi 
pentru a exclude, pe cale pașnică, 
agresiunile. Atitudinea autorități
lor sud-vietnameze împiedică deo
camdată realizarea inițiativei Cam
bodgiei.

încă ceva : in tranșeele pe care 
soldații sud-vietnamezi le-au săpat 
pe teritoriul Cambodgiei s-au gă
sit obiecte de proveniență ameri
cană. Oare șl ele fac parte din 
„culoarea locală a regiunii" ?

BERLIN 8 (Agerpres). — La 8 iulie a sosit la 
Berlin, la Congresul al V-lea al P.S.U.G.. delegația 
P.C.U.S-, in frunte cu N. S. Hrușciov. membru în 
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. și prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

Cu trenul special cu care delegația P.C.U.S. a venit 
de la aeroport la Berlin au sosit W. Ulhricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G-, O. GrotewohI, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.G., H. Matern, 
membru în Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G., precum 
și mareșalul U.RS.S. R. 1. Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., aflat la odihnă în R.D.G.,

W. Ulbricht prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. a salutat cu 
căldură delegația P.C.U.S. Sosi
rea dv., a spus el, constituie o 
nouă dovadă a prieteniei strînse 
și cordiale dintre popoarele noas
tre, a legăturii frățești dintre 
partidele noastre în lupta pentru 
asigurarea păcii și pentru mărea
ța cauză a socialismului.

IN UNIUNEA SOVIETICA 
NOI VEDEM FORȚA CONDU
CĂTOARE ..............—’
TRU 
TIDUL 
UNII 
TIDUL 
CARII 
LISTE 
mărim 
și cu cea mai 
lupta Partidului 
Uniunii Sovietice 
sovietic pentru 
unui nou război, 
derea încordării internaționale și 
pentru dezarmare.

Tn încheiere W. Ulbricht a 
rostit cuvinte de salut în cinstea 
legăturilor frățești dintre P.S.U.G. 
și P.C.U.S., în cinstea prieteniei 
dintre popoarele german și so
vietic și a păcii în întreaga lume.

Luînd cuvintgl N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a declarat prin- 
tre altele: Pășind astăzi pe pă- 
mîntul german, știm că am ve
nit la jTrieteni și tovarăși de idei 
în lupta pentru pace, democrație 
și socialism. Am sosit la Congre
sul al V-lea al Partidului Socia
list Unit din Germania cu do-

și general -f de 
mandantul suprem 
din Germania, care 
port.

în piața din fața
care au participat zeci de mii de muncitori ai între
prinderilor din Berlin, funcționari și tineri veniți 
să întîmpine oaspeții.

La miting au luat cuvîntul întîmpinați cu căldură 
de ^asistență W. Ulbricht, prim-secretar al C.-C. al 

Hrușciov, prim-secretar al C.C.

EUGENIU OBREA

PEN- 
PAR- 
UNI- 
PAR.
M1S-

IN LUPTA 
PACE, IAR IN 

COMUNIST AL 
SOVIETICE — 
CONDUCĂTOR AL 
MUNCITOREȘTI SOC1A- 
INTERNAȚ1ONALE. Ur. 
cu cel mai mare respect 

mare simpatie 
Comunist al 

și a guvernului 
preîntîmpinarea 
pentru destin-

R. 1. Malinovski, 
aflat la odihnă în

rința fierbinte de a întări și mai 
mult relațiile frățești dintre po
poarele noastre, care construiesc 
socialismul și comunismul. Intre 
partidele noastre există relații 
bune de prietenie, o deplină în
țelegere reciprocă și încredere.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Republica Democrată Germană 
ocupă un loc demn în familia 
frățeasca a țărilor lagărului so
cialist. Oamenii sovietici află cu 
bucurie despre orice succes nou 
al muncitorilor, țăranilor și inte
lectualității ei muncitoare în con
struirea primului sfat muncito- 
resc-țărănesc din istoria Germa
niei. Pe oamenii sovietici îi bu
cură în mod sincer faptul că oa
menii muncii din R.D.G., toate 
forțele înaintate, unite în Frontul 
Național al Germaniei Democrate 
sub conducerea clasei muncitoare 
și a Partidului Socialist Unit 
din Germania luptă cu încredere 
și perseverență împotriva milita
rizării Germaniei occidentale, îm
potriva înzestrării Bundesweh- 
rului vest-german cu arma ato
mică și arma rachetă, pentru reu- 
nificarea pașnică a țării pe baze 
democratice, pentru întărirea 
păcii și prieteniei între popoare.

Sute de mii de berlinezj au sa
lutat cordial pe solii Partidului 
Comunist frățesc al Uniunii So
vietice pe drumul de la gară spre 
reședința lor.

BERLIN 8 (Agerpres). — ADN 
anunță că după sosirea la Berlin, 
N. S. Hrușciov, șeful delegației 
P.C.U.S., a vizitat pe Wilhelm 
l’ieck, președintele R.D. Germane, 
la reședința sa din Nieder-Schon-

Withelm

I

hausen. La convorbirea deosebit 
de cordială și prietenească a lui 
N. S. Hrușciov cu W. Pieck au 
participat O. V. Kuusinen, membru 
în Prezidiu și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. G. Pervuhin, membru 
supleant în Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
R.D. Germană, precum și Walter 
Ulbricht. și Otto Grotcwohl.

HALLE 8 (Agerpres). — La 8 
iulie delegația P.C.U.S. condusă de 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. care se află in 
vizită în R. D. Germană, a sosit 
in orașul Halle.

Cu prilejul vizitei delegației 
P.C.U.S. în piața centrală a orașu
lui Halle a avut loc 
care au participat 
200.000 persoane.

un miting la 
aproximativ

Conferința de la Geneva 
a experlihr

GENEVA 8 (Agerpres). - La 7 
iulie conferința experților pentru 
studierea mijloacelor de delectare 
a exploziilor nucleare a 
examinarea problemelor 
re la metoda acustică 
tare.

Delegația sovietică a . 
spre examinare conferinței un 
proiect de hotărire cu privi'e la 
posibilitatea de a se aplica in a- 
cest scop procedeele de înregistra
re a undelor aeriene. Delegația 
occidentală a prezentat o specifi
cație a principalilor factori care 
urmează să fie examinați pentru 
a se putea soluționa problema a- 
plicabilității metodei acustice. Ur
mătoarea ședință a experților are 
loc la 8 iulie.

----- •------

Un șantier al tineretului
La 30 iunie s-a deschis în 

R.P. Ungară șantierul tineretu
lui care își propune asanarea 
teritoriului mocirlos de la gra
nița de vest a țării, cunoscut 
sub denumirea de Hansăg. Din 
primul lot sosit fac parte peste 
1.000 de studenți și elevi din 
clasele superioare ale școlilor 
medii. în cursul acestei veri pe 
șantierul de la Hansăg, care a 
fost deschis dlin inițiativa Con
ferinței pe țară a Uniunii Ti
neretului Comunist din Unga
ria, vor depune muncă volun
tară mii de tineri muncitori, 
țărani muncitori, studenți și 
elevi.

Primirea la Moscova de către N. S. Hrușciov a unei delegații a Congresului Tineretului din India

in înlîmpinarea sărbătorii naționale a Poloniei

Un bilanț bogat
VARȘOVIA 8 (Agerpres). —

Pregătindu-se pentru ziua de 22 
iulie — sărbătoarea Renașterii 
Nafionale — oamenii muncii din 
Republica Populară Polonă fac 
bilanțul realizărilor lor din cei 14 
ani de putere populară. Industria

LI R A M caPătă amploare H Fruntașii
IO rA 111 opoziției libaneze despre condițiile 

reglementării crizei S De ce e nemulțumit Washingtonul
BEIRUT 8 (Agerpres). - Răs

coala populară din Liban îndrep
tată împotriva guvernului prooc- 
cidental Șamun-Solh a intrat în 
cea de-a noua săptămînă de la 
declanșarea ei. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă occidentale, 
în cursul zilei de luni atît în 
capitala libaneză cît și în însem
natul oraș din nordul tării, Tri
poli, s-au semnalat în repetate 
rîndurl schimburi de focuri de 
arme automate. Forțele patriotice

— Tn 
Lu-ga. 
recent 

artă

Expoziție romînesscă 
la Lugano

LUGANO 8 (Agerpres). 
sălile muzeului Caccia din 
no (Elveția) a avut loc 
vernisajul expoziției de 
populară romînească.

Âu participat reprezentanți ai 
vieții publice din Lugano, oameni 
de artă și cultură, ziariști, pre
cum și un numeros public.

Aldo Patochi, delegat munici
pal pentru problemele muzeelor, 
în cuvîntul său de deschidere a 
vorbit despre frumusețea artei 
populare romînești și despre ne
cesitatea cunoașterii temeinice și 
reciproce a valorilor culturale.

Succesul forjelor de slînga 
în alegerile din Finlanda

HELSINKI r
La 6 și 7 iulie au avut loc ale
geri parlamentare în Finlanda. 
Potrivit datelor preliminare anun
țate după închiderea scrutinului 
care a avut lcc luni dimineața, 
din cei 2.600.000 de alegători s-au 
prezentat la urne între 60—70 la 
sută.

Alegerile parlamentare au ară
tat o netă orientare a alegători
lor finlandezi spre stingă. „Co
muniștii au înregistrat cîștiguri 
puternice în alegerile generale

de8 (Agerpres). — din Finlanda, impunindu-se 
marți ca al doilea partid mare 
al țării** — relata agenția Asso
ciated Press.

Uniunea democrată a poporu
lui finlandez a repurtat in ale
geri un serios succes. Pentru 
candidații U.D.P.F. au votat 
436.431 alegători, adică 23,6 la 
sută din numărul participanților 
la vot. In parlament U.D.P.F. 
va avea 50 de reprezentanți în 
loc de 43 cîți a avut în vechiul 
parlament.

libaneze din Beirut dețin în pre
zent poziții situate în apropierea 
palatului prezidențial și a cartie
rului european al capitalei.

După cum transmits agen
ția United Press Internațional, 
guvernul libanez caută o ieșire 
din situația critică in care se gă
sește, pe calea unei intervenții 
din partea țărilor musulmane, 
membre ale pactului de la Bagdad. 
Potrivit acestei agenții, „o sursă 
guvernamentala informată" a 
anunțat că guvernul a primit 
o ofertă de ajutor din partea 
Iranului, Irakului, Pakistanului și 
Turciei. Un mesaj oficial în a- 
ceastă problemăț a fost înmînat 
de ambasadorul Libanului în 
Turcia care a sosit luni la Beirut.

♦
BEIRUT 8 (Agerpres). — Presa 

siriană anunță că fruntașii opozi
ției din Liban s-au întrunit timp 
de două zile

După cum anunță ziarul „Al 
Rai al Am“, fruntașii opoziției li
baneze au adoptat în unanimitate 
o serig de rezoluții pe baza cărora 
poate fi reglementată criza.

Demisia actualului președinte 
prooccidental Camille Șamun, 
sprijinirea candidaturii la postul 
de președinte a lui Hamid Fran-

Figuri ale tinerei generații
. Germană■

Fotografia unei tinere ți fru
moase fete pe coperta unei re
viste ilustrate, nu este ceva 

neobișnuit. Ceea ce pare ne
obișnuit la prima vedere — 
cum a fost cazul în primăvara 
acestui an în Republica Demo
crată Germană — este faptul 
că pe copertă nu apare chipul 
unei actrițe sau ceva asemănă
tor, ci cel al hinei țesătoare re
numite care poartă in mîini, cu 
mîndrie, o sută de bobine. Ea 
este una din „fetele Palia" care 
a fost aleasă și socotită vredni
că să împodobească coperta 
unei reviste cu un 'tiraj de mii 
de exemplare. Și, după cum 
vom vedea, această alegere a 
fost făcută pe drept. Prietena 
noastră este membră a brigă
zii de tineret „13 Octombrie" 
care a primit din partea Con
siliului de Miniștri titlul de 
„Brigadă de tineret fruntașă a 
Republicii Democrate Germa
ne". Tinerele vrednice din în
treprinderea de stat „Palia

Brigada .Macarenko" înainte de intrarea în șut
(iată de ce brigada este cuno
scută sub numele de „fetele 
Palia") nu numai că și-au în
deplinit planul înainte de ter
men, dar au îmbunătățit și ca
litatea muncii și, aplicînd în 
permanență metode noi de 
muncă au reușit să mărească 
productivitatea muncii.

Mai este apoi și o altă bri
gadă de tineret, care a obținut 
în același timp titlul de „Brir 
gadă de tineret fruntașă a Re
publicii Democrate Germane". 
Este însă o brigadă de băieți. 
Și, dacă fetele fruntașe poartă 
în fabrică halate albe, tinerii 
fruntași despre care aminteam 
au ca îmbrăcăminte la locul de 
muncă haine de culoare închi
să. Dece ? Foarte simplu! Este 
doar vorba de brigada de ti
neret „Macarenko" din mina de 
cărbuni „Karl Liebknecht". In
tre alte fapte demne de mențio
nat, tinerii mineri și-au înde
plinit planul ' anual pe anul 
1957 încă la 12 septembrie.

Iată numai două exemple, 
care stau în fruntea multor al
tor pilde ce vorbesc despre 
contribuția deosebită adusă de 
tineret la construcția socialistă 
în Republica Democrată Ger
mană.

Circa 1.250.000 de tineri in 
vîrstă de maximum 24 de ani 
muncesc în întreprinderile in
dustriale socialiste ale Republi
cii Democrate Germane. Ei 
participă in mod hotărîtor la 
îndeplinirea cu succes a celor 
370.000 de angajamente indi
viduale și a celor 118.000 de 
angajamente colective luate în 
anul 1957 de muncitori, pen
tru a aduce o contribuție pre
țioasă la cauza socialistă.

Cei care au lansat chemarea 
pentru marea întrecere in pro
ducție ce a avut loc în cinstea 
celei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, și la care a parti
cipat tineretul ■ din toate ramu
rile industriei socialiste, au fost

tinerii mineri. Mii de brigăzi 
dg producție au răspuns plini 
de însuflețire acestei chemări.

Vn alt exemplu : prin reali
zarea angajamentelor luate de 
feroviari în anul trecut au fost 
obținute beneficii tn valoare 
de 1.500.000 mărci. Anul ace
sta numai tinerii feroviari au 
realizat prin ore de muncă su
plimentări, dedicate 
al 5-lea Congres al 
Socialist Unit din 
mijloacele necesare 
unei locomotive noi, 
ca 500.000 mărci.

Tineretul participă cu însu
flețire și la transformarea so
cialistă a agriculturii, contri
buind la introducerea de noi 
metode menite să mărească 
producția: astfel, membri ai 
Tineretului Liber German din 
Dresda au efectuat 11.295 
ore de muncă voluntară la 
construirea a 22 grajduri de 
vite. De un mare succes s-a 
bucurat, inițiativa și contribuția

celui de
Partidului 
Germania, 
construirii 
adică cir-

membrilor Tineretului Liber 
German la cultivarea unei can
tități mai mari de porumb.

Intr-una din cele mai mari ă 
fabrici de încălțăminte a Re- X 
publici! Democrate Germane, X 
lucrează o fată, pe nume Hei- X 
ga. Deși are 19 ani, ea a și de- a 
venit maistră. Trebuie să ă 
amintim de asemenea că con- a 
structorul unui turn de televi- X 
ziune, de un model aparte, X 
este un tânăr de 23 ani. Mii de X 
alți tineri ocupă, ca și aceste x 
două exemple date, posturi de h 
răspundere, „deoarece — așa X 
cum a spus Helga — pentru X 
noi tineretul, se îndeplinesc A 
toate visurile în statul munci- X 
torilor și țăranilor". X

Guvernul Republicii Demo- X 
erate Germane a cheltuit în a 
anul 1957, pentru continua pro- X 
pășire a tineretului 28.000.000 X 
de mărci. In anul de studii X 
1957—1958 au fost înscriși în X 
universități și școli superioare X 
14.110 tineri. Pentru aceștia, X 
ca și pentru cei care studiau și A 
înainte sînt prevăzute în huge- X 
tul statului pe anul 1958, A 
875.500.000 mărci din care X 
330.000.000 pentru burse și A 
ajutoare de studiu. x

S-a oferit posibilitatea tine- X 
neretului să contribuie la con- A 
struirea unei vieți mai bune, x 
nu numai lucrînd activ la X 
strung sau la sate, ci și prin x 
activitatea depusă la conduce- A 
rea statului: 29 de deputați x 
reprezintă în organul suprem () 
al Republicii Democrate Ger- , 
mane organizația Tineretul Li- \ 
ber German și peste 20.000 ti- \ 
nere și tineri au fost aleși în ' \ 
organele locale ale puterii de \ 
stat ale Republicii Democrate \ 
Germane. \

gie, dacă starea sănătății îi va 
permite să-și asume această sar
cină, sau a fostului președinte li
banez Bechara el Khouri, în ca
zul cînd Frangie va refuza ; orga
nizarea în scurt timp a unei con
ferințe pentru desemnarea persoa
nei care va fi însărcinată cu for
marea noului guvern și organiza
rea de noi alegeri pe baza cărora 
va fi ales noul președinte al Li
banului. Conducătorii opoziției li
baneze s-au declarat în favoarea 
unui cabinet de miniștri condus 
de fostul prim-ministru Saeb Sa
lam care ar urma să 
ordinea în țară și să 
organizarea alegerilor.

■Ar
WASHINGTON 8

După cum transmite corespon
dentul din Washington al agen
ției France Presse la 7 iulie, se
cretarul departamentului de st:it 
al S.U.A., Dulles, a avut o între
vedere de peste două ore cu se
cretarul general al O.N.U. Dag 
Hammarskjoe'.d. La această în
trevedere a participat și W. Roun
tree, secretar de stat adjunct 

După întrevedere, un purtător 
de cuvînt al departamentului de 
stat a confirmat că principalul 
obiect al convorbirilor l-a consti 
tuit evenimentele din Liban.
„în cercurile autorizate ameri

cane — relatează corespondentul 
agenției France Presse — prima 
impresie in urma acestor convor
biri este că la Washington se 
manifestă o oarecare nemulțu
mire față de primul raport al 
comisiei de observatori O.N.U. 
din Liban",

siderurgică a țării a dobîndit 
succese de seamă. In diferite re
giuni ale Poloniei se construiesc 
nțari unități siderurgice. In ulti
mii ani în apropiere de Craco
via a fost construit combinatul 
„V. I. Lenin" — un gigant al 
siderurgiei poloneze. Deși au tre
cut numai șapte ani de la înce
perea lucrărilor de construcție a 
acestui combinat, în prezent a- 
colo funcționează deja două fur
nale, șase cuptoare Martin, șase 
baterii de cocs, cîteva laminoa
re, o fabrică de aglomerare și alte 
multe unități de producție. Anul 
trecut combinatul a produs peste 
Un milion tone de oțel — aproa
pe atît cît producea întreaga in
dustrie siderurgică a Poloniei 
înainte de război. A fost elabo
rat un plan de perspectivă de ex
tindere a combinatului. Tn anii 
următori producția de oțel va 
crește la aproximativ 3.500.000 
ton?.

■In orașul silezian Czestochowa 
se află combinatul „Boleslaw 
Bieruț — al doilea obiectiv >m-

portant al siderurgiei poloneze. 
In acest combinat au fost date 
în exploatare două furnale, oțe- 
lăria Martin, o uzină de țevi și 
o serie de alte unități. Este pe 
terminate construirea celui de-al 
treilea furnal, a fabricii de aglo
merare și a centralei electrice de 
termoficare. La combinat crește 
continuu producția de fontă, otel 
și laminate.

Un important obiectiv al ac
tualului cincinal îl constituie con- 
struirea uzinei de oteluri de ca
litate „Warszawa", de la perife
ria capitalei Poloniei. Paralel cu 
construirea de întreprinderi side
rurgice noi se procedează la re
construcția celor existente.

In 1958 întreprinderile siderur
gice poloneze vor produce peste 
5.300.000 tone de oțel, adică de 
patru ori mai mult decît înainte 
de război.

Paralel cu construirea obiecti
velor indust>'a!e se desfășoară 
pe scară largă construcția de lo
cuințe pentru siderurgiști.

restabilească 
procedeze la

(Agerpres).

★
primit un număr 
ziar de tineret, 

scria, 
că ti-

Tocmai am 
nou al unui 
Chiar pe prima pagină 
cu litere de-o șchioapă, 
nerele țesătoare din intreprin- x
derile textile de stat Miihen au () 
chemat la întrecere pe renumi- () 
tele „fete Palia". „Știm, se spu- y 
ne in chemarea la întrecere, că (> 
fetele Palia sînt capabile de â 
mari realizări. Dar tocmai pen- () 
tru acest motiv vrem să ne v 
măsurăm forțele /“ \

Iată — acesta este tineretul 1 A

OTTO HEILMANN
Atașat al Ambasadei 

R.D. Germane în R.P.R.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAI IA i București, Pleța „SAntell*. Tel. 7.60.10. Tiparul t Combinatul Pot'g'-aftc Casa SctnteU „1. V. Stalln*.

In urmă cu cîteva zile a avut loc la Bratislava „Adunarea tineretu
lui de la Dunăre". Tinerii cehoslovaci au luat p~rte la competițiile 

de creație, dansuri și manifestări sportive etc.
In foto: Copii ascultind amintirile fostului comandant de partizani 

Anton Sagat
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Călăul în vacanță de nuntă
Martin Sommer era într-o 

atare de sănătate deplorabilă, 
într-adevăr, așa nu mai putea 
continua. Slavă domnului, el a 
fost internat însă la tiinp în
tr-o casă de odihnă a foștilor 
combatanți. Aerul, hrana, l-au 
refăcut. îi lipseau încă, 
drept, banii. Ce să facă ? 
calitate de invalid, eroul 
a reclamat guvernului 
Bonn o pensie de 10.000 
Pentru tînăra infirmieră 
ani care a dus cererea la 
aceasta a fost cea mai bună o- 
cazie de a-și da seama că 
Martin, deși la 43 de ani ar 
putea să-i fie tată, ar fi totuși 
drăguț și ca soț.

Așa încît cele două suflete 
s-au unit prin căsătorie, pe o 
melodie corespunzătoare.

N-am povestit subiectul vre
unui film cu titlul „Liniște re
găsită", ci intermezzoul creiat 
criminalului de război Martin 
Sommer de către autoritățile 
din R.F.G.

5-a repezit ca
In viața de toate 

zilele a „Biroului 
meteorologic" ameri
can s-a produs un e-

Frumusețea africană
mai 

unui 
în

ce-i
în 

nostru 
de la 
mărci, 
de 21 
poștă,

un leu Și

Căci toate cele scrise 
sus s-au întîmplat recent 
asasin de la Buchenwald, 
timpul hitlerismului, el \nia- 
sacra deținuți politici, fie în 
bătaie, fie strangulîndu-i sau 
prin injecții otrăvitoare. In 
1958, Martin Sommer a fost 
trimis de justiția vest-germană 
în vacanța de nuntă pe care 
am evocat-o, spre a-și reface 
moralul în timp ce anchetato
rii stabileau următoarea ches
tiune litigioasă : este acuzatul 
vinovat pentru cîteva sute 
crime, sau „numai“ pentru 
teva zeci ?

Dar opinia publică s-a se- 
zisat.

Acum, după scandalul dez
lănțuit de tratamentul care i-a 
fost acordat, pe Martin Sommer 
trebuia să-l aștepte pedeapsa 
capitală. A scăpat însă doar 
cu închisoare pe viață. N-a pu
tut fi judecat fiindcă era sufe
rind și n-a fost împușcat, se 
vede... ca să nu capete guturai.

a căzut ca o plăcintă
ce cu onoare o con
duce.

Chiar a doua zi 
__  ...... după preluarea noii 
veniment de mare în- sale demnități el a 
semnătate. Biroul a convocat o conferin- 
căpătat un nou pre
ședinte — pe dom
nul Howard Orwill.

Noul conducător a 
pornit de îndată la 
treabă. Deși nu se cu
noaște motivul aces
tui zel subit A—, ambi
ția sau dorința apri
gă de a intra în gra
tiile Departamentului 
de Stat — un lucru 
este însă sigur : mis
ter Orwill a hotSrît 
să pună pe picior 
antisovietic întreaga 
activitate a instituției

ță de presă și a făcut 
niște dezvăluiri sen
zaționale. El a deda- 
. at fără drept de a. 
pel că „Statele Unite 
vor putea dirija si
tuația atmosferică din 
Uniunea Sovietică.

O mulțime de co
respondenți l-au a- 
saltat pe mister Or
will cu întrebările. 
Și atunci, nou-unsul 
președinte și-a dat 
seama că l-a cam luat 
gura pe dinainte. 
Dînd înapoi in fante-
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de 
cî-

ziile sale, el a răs
puns cu glas abia 
șoptit că spre marea 
sa părere de rău „nu 
există nici un fel de 
temei științific care 
să poată confirma 
faptul că situația at
mosferică va putea fi 
dirijată la o distan
ță așa de mare ca a- 
ceea care separă U- 
niunea Sovietică de 
Statele Unite ale A- 
mericii".

Săracul mister Or- 
will I S-a năpustit ca 
un leu și a căzut ca 
o plăcintă.

Așa s-a spart balo- 
nașul nou-nouț al 
„•armei atmosferice a- 
mericane“.

Toți vizitatorii parcului zoo
logic din cartierul Bronx din 
New York se opresc invariabil 
în fața cuștii în care se află 
una dintre antilopele, cele mai 
rare ale 
Gherenuc 
pe merit 
frumoasă 
Ochii migdalați, puțin 
câți, mersul său grațios, 
gît flexibil parcă ar fi de le
bădă — toate acestea trezesc 
admirația vizitatorilor parcului 
zoologic.

Africei — gherenuc. 
poate să concureze 

la titlul de cea mai 
antilopă din lume, 

intune- 
nn

r
/

luc.ru

