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O harnica 
brigada

Brigada de tineret nr. 1 da
la uzinele 1 Mai Ploești ortpVu- 
să de comunistul Virgil NidvM 
lescu este fruntașă pe regiunea» 
Ploești. Tinerii 
brigadă lucrează 
nilor viitori.

Fotoreporterul 
surprins pe tov. 
lescu — care s-a 
să urmeze cursurile școlii me
dii serale — explicînd utemiș- 
tilor din brigadă cum să lu
creze mai bine pentru a-și 
menține și pe mai departe tit
lul de fruntași.

Foto : N. STELORIAN

Fruntași la strîngerea 
fierului vechi 

' premiați în 
raionul 23 August

din această 
in contul a-

nostru l-a 
Virgil Nico- 

înscris recent

De curînd la uzinele ,-Mao Țze- 
dun" din Capitală a fost dată în 
folosință linia de sudură automată. 
Noua linie duce la creșterea pro
ductivității muncii cu 30 — 35%,

In fotografie: sudorii Chiriac 
Tudose și Tatavură Dumitru lu- 
crind la sudarea exterioară a ve- 
rolelor la cazanul de 2 tone pe 
noua linie de sudură automată-

A început
pregătirea viitorilor

ele vi - muncitori
întreprinderile din orașul Ro- 
comisiile de selecționare a 
care vor urma învățămîntul 
și fără frecvență în anul șco-

In 
întîmpinarea 
Festivalului

Pentru cel mai frumos 
cadou

Filele din calendar se rup 
una cite una. încă o zi, încă o 
săptămină a trecut ți mărețul 
eveniment — Festivalul Mow 
dial al Tineretului ți Studenți- 
lor de la Viena se apropie. 
Elevii ți pionierii școlii de 7 ani 
din comuna Slobozia-Trăznitu, 
raionul Costețti, sînt angrenați 
într-o întrecere pentru cele 
mai frumoase cadouri pentru 
Festival. Inițiativa a pornit de 
la organizația U.T.M, a clasei 
a Vll-a. Acum in atelierul țcolii 
domnește o vie animație. Bă
ieții ajutați de profesorul Ste- 
lian Moise, lucrează la stema 
festivalului gravînd cu bronz in 
zece limbi cuvintul pace. Nici 
fetele nu se lasă mai prejos. 
Cu ajutorul instructoarei da 
pionieri, ele lucrează un tablou 
care se va intitula „Africa 
nouă". întrecerea nu se rezu
mă numai la aceste lucrări. 
Elevul Niță llie din clasa a 
VH-a sculptează din lemn un 
porumbel, iar elevele Călines- 
cu Maria ți Niță Ioana lucrea
ză dtn ftr pe pinză cite un ta
blou ce reprezintă doi tineri — 
un european ți un african 
care-ți dau mina. Aceste ta* 
blouri vor fi intitulate „Priete* 
nie“. Pentru aprecierea ți se
lecționarea lucrărilor, s*a ales 
un juriu din care fac parte : 
directorul țcolii, secretarul or
ganizației de bază U.T.M., in
structorul superior de pionieri, 
profesorul da lucru manual și 
profesorul de desen. Pionierii 
ți elevii așteaptă cu nerăbda
re rezultatul întrecerii pentru 
cel mai frumos cadou oferit 
Festivalului.

GH. IONESCU 
învățător

Acțiuni patriotice 
închinate 

Festivalului
Tinerii din orașul Ocnele 

Mari, raionul Rm. Vîlcea, par
ticipă cu entuziasm la acțiunile 
ie muncă voluntară inițiate de 
comitetul orășenesc U.T.M. în 
întîmpinarea celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților. In numai cî- 
teva zile utemiștii și pionierii 
din acest oraș au strîns 6.200 
kg. fier vechi și au prestat a- 
proape 1000 ore muncă volun
tară la amenajarea „Parcului 
pionierilor". La aceste acțiuni 
tinerii Ana Moinea, Eugenia 
Mirea, Dumitru Barbu și alții, 
au muncit cu mult entuziasm.

★
In cadrul întovărășirii agri

cole „2 Octombrie" din comuna 
Bujoreni, a luat ființă nu de 
mult, o brigadă utemistă de 
muncă patriotică. La înființarea 
brigăzii, tinerii s-au angajat 
să ajute din plin la efectuarea 
lucrărilor de radioficare și în
frumusețare a comunei lor și să 
strîngă o mare cantitate de

’ vechi.
fn timpul care s-a scurs de 

,a înființarea brigăzii utemiste 
de muncă patriotică, tinerii au 
efectuat peste 450 ore muncă 
voluntară. Ei au tăiat și cură
țit 65 stîlpi necesari radiofi- 
cării comunei, au curățit 3 hec
tare izlaz și au colectat peste 
4.000 kg. fier vechi evidențiin- 
du-se în mod deosebit utemiștii 
Petre Lazăr, Elena Luca, Tra
ian Dinescu și alții.

★
Și tinerii din comuna Mareș, 

raionul Pitești. întîmpină cel 
de-al Vll-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Viena cu noi realizări. In 
acțiunea patriotică de a trimi
te cuptoarelor noastre cît mai 
mult fier vechi, numeroși ti
neri din satul Cerbu au strîns 
numai în cîteva zile peste 3.500 
kg. fier vechi.

Mobilizați de comitetul U.T.M. 
tinerii de aici au prestat peste 
2.000 ore muncă voluntară la 
amenajarea drumurilor, la des
fundarea unei conducte pentru 
gaze, realizind în același timp 
și economii de peste 15.000 lei.

M. DOBRICESCU

In 
man, 
celor 
seral 
Iar 1959-1960 au recrutat peste 200 
dintre cei mai buni tineri munci
tori, fruntași în muncă și în acti
vitatea obștească, capabili și dor
nici de învățătură. La 5 mai au 
început cursurile de pregătire pen
tru tinerii muncitori care vor da 
în toamnă examene de admitere la 
învățămîntul seral și fără frecven
ță. Cursurile de pregătire se țin de 
4 ori pe săptămînă în localul Școlii 
medii nr. 2 din oraș. Aceste 
cursuri vor reîmprospăta cunoștin
țele tinerilor care au terminat cu 
ani în urmă școala profesională 
sau școala elementară.

Cum se desfășoară aceste cursuri 
și cine sînt 
cursanții ?

Sîntem la ora 
de matematică. 
Tînăra profesoa
ră Elena Popes
cu, explică clar, 
pe înțelesul tu
turor tinerilor despre divizibili- 
tatea numerelor. In clasă sînt
prezenți la cursuri 22 de tineri. A- 
ceasta-i însă numai o singură 
grupă. Iată-1 aici pe Stoian Dobra, 
strungar la sectorul 2 la l.M.S. 
Roman. Este fruntaș în producție 
și responsabilul unei brigăzi de ti
neret.

— M-am hotărît să învăț — de
clară el. Statui nostru democrat- 
popular ne acordă toate posibilită
țile pentru a învăța. E de datoria 
noastră, a utemiștilor, să folosim 
din plin aceste condiții. Nu-mi va 
fi desigur ușor să învăț. Dar dacă 
vrei să înveți nu se poate să nu 
reușești. Eu mă voi strădui să fac 
în așa fel ca să nu neglijez nici 
munca în producție, nici învățătura 
și nici activitatea obștească.

La cursurile de pregătire, în a- 
fară de Dobre Stoian mai sînt și 
alți tineri muncitori de la l.M.S. 
Printre ei este strungarul fruntaș 
în producție Dumitru Botezatu de 
la atelierul de pompe, 
Nicolae Vrabie, Valeriu 
secretarul comitetului 
întreprindere, Ion Enea 
bilul brigăzii de tineret nr. 1 de la 
linia pistoane și alții.

Iată și un grup de tineri de la 
Fabrica de țevi din Roman. Prin
tre ei se află și cunoscutul fruntaș 
în producție Dumitru Chirilă. Du
mitru Chirilă este unul dintre cei 
mai buni frezori ai sectorului me- 
canic-șef. Are 26 de ani și deși a 
terminat școala profesională doar 
de cîțiva ani, Dumitru Chirilă a 
venit la cursurile de pregătire.

Am discutat cu mulți asemenea 
tineri muncitori. Toți sînt animați 
de dorința de a deveni muncitori 
cu un înalt nivel de pregătire pro
fesională și de cultură generală. 
Ei înțeleg că hotărîrea partidului 
și guvernului deschide larg porțile 
muncitori'or spre cultură și știință, 
spre tehnica cea mai avansată. 
Mulți dintre tinerii care participă 
la cursurile de pregătire și-au ex
primat dorința și hotărîrea de a 
deveni specialiști, ingineri cu o 
mare experiență în producție.

Pentru a afla amănunte în legă
tură cu organizarea cursurilor de 
pregătire am stat de vorbă cu tov. 
Ion Dăscălescu, șeful secției de 
învățămînt 
senesc.

— Noi 
spune el, 
de care dau dovadă cadrele didac
tice, străduința pe care o depun 
penfru ca tinerii muncitori să se

pregătească temeinic. Secția de în
vățămînt a sfatului popular orășe
nesc a avut de altfel grijă ca să 
fie respectate întocmai prevederile 
hotăririi și astfel toate cadrele di
dactice care predau la cursurile de 
pregătire pentru tinerii muncitori- 
elevi, sînt cadre cu vechime în în
vățămînt, cu experiență bogată în 
munca pedagogică, cadre cu o înal
tă pregătire profesională și poli
tică- Printre aceste cadre se numă
ră și comunista Eugenia Gîșteanu, 
profesoară de matematică și comu
nista Elvira Ursu profesoară de 
limba romînă, profesoara Elena 
Popescu directoarea cursului de 
pregătire a tinerilor muncitori în 
vederea examenului de admitere. 
Cu toții sînt animați de dorința de 
a ajuta mai temeinic pe tinerii 
muncitori să

La cursurile 
de pregătire 

din orașul Roman

turnătorul 
Deceanu, 

U.T-M. pe 
responsa-

a Sfatului popular oră-

apreciem foarte mult, 
eforturile, perseverența

învețe să se pregă
tească, înțelegînd 
că măsurile pe 
care le-a luat 
partidul sînt po
sibile numai în- 
tr-un stat socia
list, numai acolo 
unde puterea o 

•deține clasa muncitoare.
Tovarășul Ion Dăscălescu ne 

vorbește însă și despre unele greu
tăți care mai sînt în privința re
crutării tinerilor muncitori pentru 
cursuri și a desfășurării propriu- 
zise a cursului de pregătire.

— Mai sînt încă cazuri, ca de 
exemplu la I.R.T.A., sau la Com
plexul C-F.R. Roman unde comi
siile de selecționare nu au recrutat 
îndeajuns de temeinic, după crite
riile prevăzute de hotărîre, pe ti
nerii care vor urma cursurile de 
pregătire. De asemenea, la Fabrica 
de țevi, la l.M.S. sînt mulți tineri 
care vor să urmeze cursurile de 
pregătire, dar nu pot veni la ele 
deoarece aici nu a fost încă solu
ționată problema organizării 
schimburilor.

Intr-adevăr, din discuțiile cu 
elevii a reeșit că problema organi
zării tinerilor în schimburi de pro
ducție care să le asigure partici
parea la cursurile de pregătire nu 
este rezolvată. Conducerile unor 
întreprinderi ca, de pildă, cele ale 
Fabricii de țevi, I.M.S., Complexul 
C.F.R., Atelierele l-R.T A. și altele 
au datoria, așa cum cere și hotă- 
rirea partidului și guvernului, să 
creeze pentru tinerii care i-a selec
ționat pentru școlile serale, toate 
condițiile ca aceștia să poată urma 
cursurile de pregătire cu regulari
tate. In același timp secția de în
vățămînt a sfatului popular orășe
nesc trebuie să ia de urgență mă
suri pentru a organiza cursuri de 
pregătire și dimineața.

Tinerii muncitori din întreprinde
rile orașului Roman doresc să în
vețe. Acest fapt este dovedit de 
numărul mare al celor ce merg la 
cursurile de pregătire. La început 
s-a înscris pentru aceste cursuri 
un număr de 106 tineri muncitori, 
după 2-3 zile de la începerea lor, 
la cursurile de pregătire au început 
să vină aproape 200 de tineri. Con
ducerile întreprinderilor, organiza
țiile U.T.M. din oraș au datoria să 
asigure de urgență toate măsurile 
pentru a sprijini puternic pe toți 
tinerii care vor să învețe.

O datorie importantă în această 
direcție revine Comitetului orășe
nesc U.T.M. Roman. Acesta trebuie 
să sprijine acțiunea de organizare 
a cursurilor de pregătire, să ajute 
organizațiile U.T.M- în îndruma
rea și mobilizarea tinerilor la 
aceste cursuri.

I. BODEA

Au venit zilele călduroase și ambarcațiunile sportive au reapă
rut pe Bega. '

O întrecere formală
Pînă aeum vreo șase-șapte luni, 

comitetul U.T.M. de la Uzinele tex
tile „7 Noiembrie" din Capitală 
avea bunul obicei de a analiza pe
riodic activitatea brigăzilor de ti
neret în cadrul întrecerii socialiste 
și de a decerna drapelul de bri
gadă de tineret fruntașă pe uzină- 
Tinerii se străduiau să muncească 
cît mai bine pentru a cuceri mult 
rivnitul titlu de brigadă fruntașă. 
Unii dintre tineri își aduc aminte 
și acum de „bătălia" care s-a dat 
anul trecut în întrecerea închinată 
zilei de 7 Noiembrie pentru cîști- 
garea titlului de brigadă fruntașă. 
Atunci, la analiza făcută s-a do
vedit că cea mai bună brigadă a 
fost cea condusă de filatoarea 
Aneta Domnișor.

Au trecut de atunci luni și luni 
de zile. Drapelul de brigadă frun
tașă stă și acum pe mașina nr. 44, 
prăfuit, învăluit în scame. Unele 
muncitoare nici nu mai știu al cui 
este. De șase luni nu s-a mai vor
bit nimic despre el, de șase luni 
comitetul U-T.M. nu a mai anali
zat activitatea brigăzilor de tineret 
în întrecere. Și asta nu pentru că 
în uzină nu ar exista tineri care 
muncesc cu însuflețire pentru înde
plinirea sarcinilor de plan, nu pen
tru că nu ar mai exista brigăzi 
fruntașe. în uzină există numeroși 
tineri fruntași în muncă, brigăzi 
de producție, care obțin succese 
de seamă depășindu-și cu mult sar
cinile de plan. Spre exemplu, bri
gada condusă de tînăra Elena 
Lambru a realizat în cinstea zilei 
de 1 Mai 2100 kg. fire peste plan, 
iar tinerele din brigada condusă 
de Alexandrina Gubandru 2000 kg. 
fire. Și asemenea exemple se mai 
pot da multe. Comitetul U-T.M. a 
tărăgănat însă îndeplinirea uneia 
dintre cele mai importante indicații 
ale plenarei a Vl-a a C.C. al 
U.T.M., aceea de a se organiza în 
fiecare întreprindere o temeinică 
întrecere socialistă între brigăzile 
de producție ale tineretului. Așa se 
face că, comitetul U-T.M. de la 
Uzinele textile „7 Noiembrie" n-a 
desfășurat o susținută muncă poli- 
tico-educativă în rindul tinerilor 
din cele 16 brigăzi pentru a le ex
plica importanța participării lor 
la întrecerea socialistă, de a-și 
propune în cadrul întrecerii anga
jamente cît mai concrete, pe mă
sura posibilităților reale, angaja
mente care să fie îndreptate spre 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a principalelor sarcini de pro
ducție, spre valorificarea marilor 
rezerve interne existente, de sporire 
a productivității muncii, de 
cere a prețului de cost.

-----•------'■ « 'ti

Amenajează 
parcul 

tineretului

Comitetul U.T.M. n-a îndrumat 
brigăzile de producție, ca acestea 
să analizeze contribuția tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, să-și întocmească planuri 
de muncă concrete din care să șe 
desprindă obiectivele principale ale 
întrecerii socialiste. Din această 
cauză întrecerea între brigăzi se 
desfășoară la voia întîmplării, în 
mod formal. Angajamentele tineri
lor sînt cu mult sub posibilitățile 
lor, uneori sînt chiar cu mult mai 
mici decît realizările anterioare. 
Cum poate fi mobilizator, de exem
plu, angajamentul luat de fetele 
din brigada condusă de Zoea Vi- 
șan de a da zilnic peste plan 26 
kg- fire cînd ele au realizat în 
luna aprilie 4.400 kg. fir peste 
plan depășindu-și cu circa 3700 kg. 
angajamentul luat ? Aceasta deși 
în luna martie,, angajamentul bri
găzii a fost de 35 kg. fir peste 
plan, angajament de asemenea cu 
mult depășit. După cum se vede 
angajamentul în loc să crească pe 
măsura realizărilor, a scăzut. Și, 
din păcate asemenea angajamente, 
nemobilizatoare și-au luat și tine
rele din brigăzile conduse de Sofia 
Marcu, Maria Ștefan, Domnica 
Smîntînă și altele.

Faptele dovedesc ca comitetul 
U T.M. s-a ocupat puțin de conți-

de
se

nutul întrecerii. Deși în planul 
muncă al comitetului U.T.M. 
specifică lună de lună că : „Vom 
organiza o consfătuire cu toate bri
găzile de producție în care vom 
analiza rezultatele obținute și vom 
decerna drapelul de brigadă frun
tașă pe uzină" acest lucru nu s-a 
făcut. De ce ? Cauza principală a 
neîndeplinirii acestui important o- 
biectiv din planul de muncă al co
mitetului U.T.M- este acela că aici 
întrecerea între brigăzi este consi
derată ca un lucru minor, neîn
semnat din care cauză aceasta nu 
are obiective concrete, nu este ur
mărită și popularizată.

Practica a dovedit că întrecerea 
nu poate fi viabilă și eficientă de
cît în condițiile urmăririi îndea
proape a întrecerii, organizării 
unei evidențe clare și operative 
care să dea putința fiecărei brigăzi 
să-și compare rezultatele în raport 
cu cele obținute anterior sau cu 
cele ale celorlalte brigăzi.

Faptul că aici nu se urmărește 
îndeaproape rezultatele obținute în 
întrecere, nu se studiază experiența 
celor mai bune brigăzi în scopul

I 
(Continuare în pag. 3-a)

C. BANCILA

120 ha. plantate 
cu nuci

Comitetul raional de partid 
Huși, împreună cu comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional 
au luat măsuri încă din iarnă ca 
o suprafață de 200 hectare de pe 
dealul Voloșenilor să fie plantate 
cu nuci, care in afară că vor da o 
bogată recoltă de nuci vor conso
lida solul evitînd astfel prăbuși
rile de teren.

Comitetul raional U.T.M. a ce
rut ca această muncă să fie încre
dințată organizațiilor U.T.M. din 
oraș. Pe la sfirșitul lunii aprilie a 
anului trecut sute de elevi din 
școlile de mecanici agricoli, de 
meserii, a școlilor medii „Mihail 
Kogălniceanu" și „A. I. Cuza“, 
precum și pionierii și elevii de la 
școlile de șapte ani din orașul 
Huși au răspuns cu dragoste che
mării comitetului raional U.T.M.

Nu e ușor să sapi în pămîntul 
acesta tare, o groapă cu un volum 
de aproape 
cînd ții din 
treabă bună 
reușești.

Brigăzile 
patriotică 
plantat pînă în prezent 2.500 
nuci, adică au plantat 120 de hec
tare, realizind o economie 
12.500 lei.

un metru cub. Dar 
toată inima să faci o 
nu se poate să nu

utemiste de muncă 
din orașul Huși au 

în

GHEORGHE ANGHELUȚA 
activist al comitetului raional 

U.T.M. Huși

redu-

pesteîn una din zilele trecute,
250 tineri din comuna Priboieni, 
raionul Topolovenî, s-au îndrep
tat spre parcul tineretului din co
mună, pentru a-l înfrumuseța, în 
vederea desfășurării festivalului 
comunal. O echipă de tineri 
muncit la plantarea florilor, 
altele au amenajat terenurile 
sport și au reparat scena necesară 
desfășurării programului artistic 
al festivalului. ;

ION BONDOO 
învățător

a 
iar 
de

I

Miercuri după-amiază, la Casai 
de cultură a tineretului din raionul 
23 August a avut loc premierea 
unor organizații U.T.M. și a unor 
tineri din acest raion care s-au e- 
vidențiat în acțiunea patriotică de 
strîngere a fierului vechi-

La festivitate s-a arătat că de la 
începutul anului și pină la 9 mai 
tinerii din raionul 23 August au 
strîns 1100 tone de fier vechi, de
pășindu-și astfel cu 350 de tone 
angajamentul luat pentru întregul 
an.

Pentru rezultate deosebite obți
nute în acțiunea de colectare și 
predare a fierului vechi, Comitetul 
raional U.T.M. 23 August a fost 
distins cu Diploma de onoare a 
C.C. al U.T-M. O serie de organi
zații U.T.M. din acest raion, prin
tre care cele de la uzinele „Vasile 
Roaită", „23 August", întreprin
derea de utilaj-transport, „Electro- 
montaj", Școala elementară nr. 62, 
brigada utemistă de muncă patrio
tică nr. 2 de la Uzinele „Republi
ca", precum și 14 tineri, care s-au 
evidențiat în stringerea fierului ve
chi, au primit 
a Comitetului 
București.

Diploma de onoare 
orășenesc U.T.M.

(Agerpres)

Pionierii și elevii 
vor petrece 

o vacanță plăcută
Pionierii și elevii se pregătești în 

prezent pentru încheierea cu succes 
a anului școlar. Peste puțin timp, 
vor sosi zilele mult aștep
tate ale vacanței de vară. Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, Consiliul Central al Sin
dicatelor, Ministerul învățământu
lui și Culturii și alte organe de stat 
au luat din timp măsuri pentru ca 
elevii și. pionierii să-și poată pe
trece această vacanță intr-un mod 
cit mai plăcut și mai folositor.

In cele peste 140 de tabere cen
trale Și regionale, organizate de 
Consiliul Central al Sindicatelor și 
consiliile sindicale regionale. In 
unele din cele mai frumoase col
țuri ale țării, își vor petrece va
canța în vara aceasta mal mult de 
64.000 de copii ai oamenilor muncii.

Un mare număr de elevi din 
clasele 8 — 10 ale școlilor medii și 
pedagogice își vor petrece o parte 
din vacanța de vară in taberele ce 
vor fi organizate pe Ungă gospo
dăriile agricole de stat, unde vor 
avea prilejul să contribuie și la lu
crările din cadrul campaniei agri
cole de vară.

Peste 1.500 de elevi fruntași la 
tnvățătură și în activitatea sportivă 
vor merge în vacanță în taberele 
sportive organizate de Ministerul 
învățământului și Culturii la To- 
plița, Gheorghienl, Păltiniș, Rîm- 
nicu-Vilcea și Snagov. De aseme
nea organele U.T.M. în colaborare 
cu cele de învățămînt vor organiza 
pe timpul verii numeroase tabere 
locale pentru pionieri și școlari.

(Agerpres)

MECANIZATORII
nu-mi închipuiam parcă 
de a-l cunoaște să nu-l

Nici 
înainte 
găsesc în peisajul acesta atît de 
cunoscut : 
TîlttSdj 
în bătaia 
undeva, 
dunga verde a unei perdele fo
restiere ; o fintînă in mijlocul 
cîmpiei, cu cumpăna oblică, în
dreptată nemișcat spre cer ; iar 
alături, vagonul dormitor al bri
găzii de tractoare.

Cadrul, frumos ți romantic, ar 
tenta poate condeiul spre o poe
tică efuziune peisagistă. Pe fon
dul vechi, patriarhal, al timpu
lui a apărut, ca noutate a vre
murilor noastre, vagonul dormi
tor al brigăzii de tractoare. 
Cel care i-a schimbat însă cu
loarea ți i-a dat parcă o nouă 
fecunditate, un nou aspect mo
dern — socialist a fost omul 
nou, al vremurilor noastre so
cialiste. O forță înnoitoare, vigu
roasă, dătătoare de avînturi, 
forța partidului a trezit la o 
altă viață ți a dat un nou aspect 
hărții timpurilor noastre. O 
armată de mecanizatori cu mu* 
țini puternice ți moderne au des
țelenit adine pămînturile, vechile 
stări de lucruri, viața întreagă a 
satului nostru, care a pornit pe 
făgațul nou al socialismului.

In revoluția aceasta uriașă din 
viața satului, tractoristul, cu 

mașina lui făurită de industria 
noastră socialistă, a dus cu sine 
nu numai tehnica înaintată, 
ti înseși ideile ți îndem
nurile partidului pentru noile 
rînduieli și rosturi socialiste.

Prin tot ce-a făcut pînă acum, 
prin viața și munca sa, 
Butoianu poartă cu sine, 
deșt și mîndru, trăsăturile 
cinste ale miilor de tractoriști, a* 
cești ostași ai puternicului deta
șament pe care clasa muncitoare 
l-a trimis pe ogoare. Biografia 
sa însăși e un simbol. La 16

o întindere netedă ca 
pe care grînele tremură 

ușoară a vîntului ; 
pe linia orizontului

Stan
mo

de

ani, adică pe vremea cînd mer
gea cu oile pe izlazul din Pe- 
troiu, a venit în sat vestea că e 
nevoie de tineri care să învețe 
meseria de tractorist. Asta era, 
rețineți, prin anul 1948. Acum, 
după 11 ani, Stan își amintește 
bine cu cită emoție și înfrigurare 
a pregătit cu prietenul său Ște
fan Păun plecarea la oraș. Fii de 
foști dijmași obidiți și exploatați, 
cei doi băiețandri au plecat cu 
trăistoara în spinare spre oraș, 
încrezători, cu ambiția să învețe 
taina mașinii și, infinit mai mult 
decît asta, să înțeleagă și să 
ducă printre frații și părinții lor 
ideile și îndemnurile revoluției 
socialiste. Ieșind cu tractorul pe 
ogor, cu cea de a doua promoție 
pe țară de tractoriști ai regimu
lui nostru, Stan intra de-acum în 
riadul celei mai înaintate clase, 
clasa muncitoare. Mai tîrziu, 
deși încă foarte tînăr, utemis- 
tul Butoianu a intrat în partid. 
Cu asta a înțeles mai adine, mai 
puternic, țelul, menirea sa de 
purtător al ideilor noilor orin- 
duieli la sate. Ce roman viguros 
și puternic, adevărat și frumos 
sînt amintirile lui ! Cînd a arat 
prima oară cu tractorul ogoarele 
țăranilor muncitori din Mogo- 
șani, acum vreo opt ani, atunci 
cînd aceștia se înscriseseră în 
gospodăria colectivă, Stan știa că 
misiunea lui nu era doar să răs
colească adînc pămînturile uni
te ale foștilor individuali, ci 
să facă politică, politica partidu
lui, să desțelenească și sufletele 
acestor oameni care trebuiau 
să-și învingă vechiul din ei și 
să pornească pe o cale nouă. 
Trecînd peste răzoare. Stan le-a 
vorbit înflăcărat oamenilor des
pre belșugul care va veni în ca
sele lor, despre înțelepciunea și 
dreptatea îndemnului partidului, 
le dădea încredere în fapta 
lor chibzuită. Oamenii au în
țeles și au prețuit cuvintele lui.

Trecînd azi prin Mogoșani, prin 
gospodăria care are venituri de 
sute de mii de lei, vite de rasă 
și ogoare cultivate după știință, 
văzînd casele noi ale colectiviș
tilor, Stan simte un fior de 
emoție și mulțumire, iar oagienii 
îi string mina ca unui frate 
de-al lor.

La 26 de ani. Stan are multe 
asemenea amintiri, care-i umplu 
și-i îmbogățesc sufletul lui de 
comunist. „Ăla nu-i tractorist 
adevărat, care nu știe decît să 
tragă brazda și nu mai vede ni
mic în jur, crezînd că doar a- 
tîta-i meseria lui, să are". Stan 
e și el un tractorist foarte bun. 
Atestă asta cele două diplome 
de fruntaș pe care le-a primit 
pină acum de la regiune, faptul 
că aici, în S.M.T. Greci, din re
giunea Pitești, oamenii îl pre
țuiesc și-l respectă. Cînd a fost 
toiul campaniei de însămînțări 
și cînd știa că țăranii colectiviști 
din Meri trebuie să termine în- 
sămînțările la timp a lucrat de 
dimineață și pînă după miezul 
nopții, fără să simtă oboseala. 
Dar Butoianu nu uita nici o clipă 
că e tînăr comunist, că el- n-a 
venit printre colectiviști doar ca 
să le are și să le însămînțeze pă
mîntul. Ca și întreaga brigadă, 
ca și Voi nea, Vasile Ion sau 
Cioinea, Butoianu trăiește și se 
frămîntă pentru întregul mers 
al gospodăriei, colectiviștii simt 
alături totdeauna umărul tine
rilor tractoriști. Acum un an, de 
pildă, colectiviștii au avut se
rios de luptat cu vremea sece
toasă. Unii dintre ei începuseră 
să se descurajeze. Tractoriștii au 
fost cei care le-au dat încrede
rea, curajul ca să lupte.

— Trebuie să învingem și se
ceta, le-au spus ei. Știința și 
tehnica au leac și pentru asta.

Și-au pornit la treabă cu însu
flețire ți încredere. Porumbului 
i-au fost date mai multe prașile 
ca deobicei. Au plivit griul și

cu făcut polenizarea artificială 
la porumb și floarea-soarelui. In 
această luptă, membrii brigăzii 
au fost alături de colectiviști, 
cu brațul și îndemnul. Și roadele 
s-au văzut. Recoltele gospodă

riei au fost de 1.250 kg de griu 
la hectar și 1900 kg la porumb, 
cu sute de kg. mai mult față 
de cele obținute de către țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale. In toamna trecută trac
toriștii s-au sfătuit din timp cu 
conducerea gospodăriei.

— Trebuie să ->unem o bază 
serioasă pentru recolta din anul 
viitor, au spus ei. Nu trebuie să 
lăsăm nici o palmi de pămint 
nearată adînc. Asta înseamnă 
foarte mult pentru recoltă.

Și așa au făcut. Acum, cultu
rile gospodăriei sînt de ___ii
frumusețea și nu numai colec
tiviștii, ci și tractoriștii sînt mîn- 
dri de ele. Nu de mult, mai mulți 
colectiviști discutau într-o zi in 
curte despre o vîlcea pe care o 
aveau pe locurile lor și care nu 
prea era bună de cultivat. Stan 
a intrat și el în vorbă cu oame
nii și și-a spus părerea.

— Uite, eu am mai văzut și 
prin alte părți cum fac colecti
viștii și vreau să vă dau un 
sfat. Ce-ar fi să aranjați vilceaua 
asta și să faceți acolo un eleșteu 
de pește ?

Colectiviștii s-au gîndit, au 
discutat cu conducerea și acuma 
au in plan amenajrea eleșteului. 
Ca și cum gospodăria ar fi și 
a lui, Stan socotește și el ce veni
turi va aduce oamenilor 
rea peste cîțiva ani a peștilor 
din eleșteu și se bucură 
pentru belșugul care și astfel va 
mai crește.

Cunoscînd toate astea de la 
cei care-i sînt tovarăși de muncă 
și-l cunosc, chipul tînărului co
munist Stan Butoianu mi se pare 
mai apropiat, îl înțeleg parcă 
mai deplin.

ION BA1EȘU

toată

vînza-

sincer



Atelierul școlar dezvăluie elevilor tainele multor meserii frumoase și utile. De aceea munca în atelier 
e îndrăgită de elevi. lată-i în fotografia noastră pe elevii Cojocaru Angela, Cojocaru George și 
Gomea Ion din clasa VlII-a A a școlii medii nr. 2 din Constanțalucrînd în atelierul de politehnizare 

al școlii.
Foto: D. F. DUMITRU

Om ^e&ala medie,
In ie&ata maneit

perseverentă 
profesională

Ne-am convins din propria 
noastră experiență că orientarea 
profesională justă a elevilor presu
pune o muncă de durată, o muncă 
politică și pedagogică. în cadrul ac
tivității educative ce se desfășoară 
în școală, îndrumarea elevilor 
pentru a-și alege profesiunea este 
o sarcină din cele mai importante.

In anii care au trecut am săvîr- 
șit și unele greșeli : am lăsat să 
plece din școală tineri care au 
îmbrățișat anumite profesii nu
mai pentru a avea o ocupație, 
pentru a-și justifica prin ceva 
existența. Am dat și noi rebuturi: 
absolvenți care nu s-au orientat 
just în alegerea meseriei, care tot 
șovăind între diferite meserii au 
început să trăiască pe spinarea pă
rinților, ca niște paraziți. Cauzele 
acestui fapt au fost evidente pen
tru noi. Ele se explică prin aceea 
că lăsam întotdeauna rezolvarea 
sarcinilor legate de orientarea pro
fesională a elevilor pentru perioada 
încheierii anului școlar. Ne era 
greu să reușim în cîteva zile să-i 
facem pe unii elevi slabi să re
nunțe la ideea preconcepută „să 
devin neapărat inginer sau doctor, 
să urmez neapărat o facultate".

In ultimii ani însă, în practica 
muncii noastre s-au încetățenit 
alte principii. Sarcinile ce au fost 
puse de partid în fața școlii și mai 
ales ultimele documente de partid 
și de stat, ne-au clarificat care 
trebuie să fie principala noastră 
preocupare : de a dezvolta la e- 
levi conștiința că la o calificare 
înaltă pot ajunge cu mai mult suc
ces pornind de la o muncă pro
ductivă, de la cunoașterea profe
siunii sub aspectele ei practice, 
concrete.

Această muncă 
pentru îndrumarea 
începe în școala noastră cu fie
care generație de elevi aflată în 
pragul absolvirii ciclului II și 
oontinuă în tot cursul ciclului 
mediu de cultură generală. Aș 
putea spune că ca se desfășoară în 
cîteva etape distincte.

Prima noastră grijă este de a-i 
ajuta pe tineri să cunoască diferi
tele meserii. Este îndeobște cu
noscut faptul că nu poți îndrăgi o 
meserie dacă nu o cunoști, pre
cum nu poți îndrăgi munca dacă 
nu muncești. Activitatea în atelie
rul școlar mijlocește elevilor po
sibilitatea de a căpăta anumite de
prinderi practice, dar este insufi
cientă pentru a-i familiariza pe 
aceștia cu meseriile productive. 
Iată de ce noi am căutat și alte 
posibilități pentru a le face ele
vilor accesibilă cunoașterea fru
museții unor profesiuni pe care 
să le îmbrățișeze după absolvirea 
școlii.

Colectivul didactic al școlii a 
început să lucreze de multă vre
me la o documentație amplă asu
pra fiecărei meserii în parte, pe 
baza indicațiilor primite de la 
muncitori și a unor vizite în între
prinderi. De un deosebit ajutor în 
întocmirea acestor caracterizări au 
fost scrisorile părinților care au 
răspuns la chemarea noastră de a 
descrie profesiunile pe care le ex
ercită . Am primit scrisori amă
nunțite de la numeroși oameni ai 
muncii de diferite profesii — 
strungari, mecanici, ingineri, zu
gravi, șoferi, chimiști etc. Părinții 
au răspuns întrebărilor noastre de
spre pregătirea care trebuie s-o 
aibe tînărv.l pentru a exercita în 
bune condițiuni o profesiune sau

alta, despre aptitudinile necesare 
pentru a profesa diverse meserii, 
de ce recomandă profesiunea lor 
elevilor etc. Pe lîngă faptul că 
ancheta noastră a complectat sub
stanțial documentația asupra pro
fesiunilor ,ea a îndrumat discuți
ile individuale între părinți și co
pii în legătură cu alegerea profe
siunii. Elevii au văzut că înșiși pă
rinții lor recomandă să îmbrățișe
ze meserii productive și-apoi să 
urmeze facultatea, au văzut cu cît 
respect și dragoste vorbesc aceștia 
despre meseriile pe care le prac
tică. “

Documentația a fost complecta
tă cu informații despre importan
ța economică pentru patria noa
stră, pentru construcția socialistă 
a diferitelor meserii. In acest fel 
discuțiile cu elevii despre profesi
uni au început pe baza unor ele
mente concrete, a unor exemple 
concludente. Numeroase ore educa
tive și adunări generale U.T.M. de
schise ale claselor ciclului mediu 
au fost închinate dezbaterilor des
pre profesiunea viitoare. Aceste 
discuții au fost însoțite de vizite 
în întreprinderile din oraș și din 
regiune, de întîlniri cu muncitorii 
etc.

Un al doilea aspect al acestei 
munci educative —- mai concret și 
mai apropiat de practică — este 
organizarea unei cît mai fructuoase 
practici de vară. Dat fiind că po
sibilitățile efectuării unei munci 
productive în timpul anului șco
lar sînt, la școala noastră, limita
te, noi acordăm o atenție deose
bită practicii de vară. Deși pînă 
la încheierea anului școlar mai 
sînt două luni, am început reparti
zarea elevilor noștri la practică. 
Astfel toți elevii din ciclul II — 
care vor lucra în G.A.S. — și cei 
din ciclul mediu — care vor efec
tua practica în întreprinderile din 
Sighișoara — au fost repartizați pe 
grupe la întreprinderi. Grupele 
sînt conduse de un profesor, iar 
un părinte care lucrează în între
prinderea respectivă se va ocupa 
direct de buna desfășurare a prac
ticii de vară. Elevii vor cunoaște 
meseriile despre care au discutat 
și practic, vor putea judeca singuri 
cît valorează fiecare profesiune în 
întregul proces al muncii avîntate 
pentru construirea socialismului.

In ultimul timp — și aceasta 
reprezintă ultima etapă a îndru
mării profesionale — școala se 
ocupă de studierea posibilităților 
concrete pe care le are absolven
tul școlii medii de a se încadra în 
muncă imediat după absolvire. 
Vrem ca sfaturile și îndrumările 
noastre să nu fie generale, ci să 
le putem 
unde pot 
valorifica 
cumulate.

Desigur, oricine este îndreptă
țit să întrebe dacă această muncă 
perseverentă de îndrumare profe
sională — desfășurată de mai 
mulți ani — a dat rezultate. Răs
punsul este afirmativ. Majoritatea 
absolvenților Școlii nr.3 din Si
ghișoara au intrat în întreprinderi
le din oraș : la întreprinderea 
„Nicovala", la Fabrica „Faianța" 
califieîndu-se la locul de muncă. 
Alții s-au îndreptat spre școlile 
tehnice din Orașul Stalin, Sibiu, 
Orașul Victoria, devenind tehnici

spune elevilor din timp 
merge pentru a-și putea 
deprinderile practice a-

eni sau muncitori calificați, strun
gari, frezori, mecanici, surori pe
diatre etc. Schurer Kurt, Hugl Di
eter ,Hella Artz și mulți alții au 
dat rezultate bune la locul de pro
ducție. Avîntul industriei chimice 
în țara noastră a determinat pe 
13 din cei 80 absolvenți din anul 
trecut să se îndrepte către specia
lități legate de industria chimică. 
Unii lucrează de acum ca labo- 
ranți chimiști.

Anul acesta am făcut o anchetă 
printre elevii claselor a Xl-a care 
ne-au răspuns ce doresc să facă du
pă terminarea școlii. Am constatat 
cu bucurie că și absolvenții din 
anul acesta se îndreaptă spre pro
ducție. Lutsch Michael va intra la 
școala medie de mecanică. După ce 
se va califica și va lucra în pro
ducție vrea să-și desăvârșească ca
lificarea devenind inginer. Eduard 
Zandler vrea să devină strungar 
iar Gal Klaus se îndreaptă către 
Școala medie de chimie. Din cei 
30 elevi din clasa Xl-a B care ter
mină școala anul acesta, zece se 
îndreaptă către fabricile, uzinele 
și gospodăriile de stat din regiu
ne. Alți zece vor urma școlile teh
nice. Cîțiva dintre absolvenții șco
lii noastre, elevii cei mai buni, fii 
de muncitori și țărani colectiviști 
doresc sâ-și continue studiile în 
institutele de învățămînt superior.

Astfel am înțeles noi să răspun
dem sarcinilor trasate de hotărî- 
rile partidului. Absolvenții noștri 
se îndreaptă, în marea lor majori
tate, către munca productivă și de 
acolo, după ce și-au verificat apti
tudinile pentru profesiunea respec
tivă, după ce au căpătat o solidă 
pregătire practică vor merge mai 
departe spre o calificare superioa
ră, Aceasta ne îndeamnă să mer
gem mai departe pe drumul bun 
pe care am pornit în îndrumarea 
elevilor spre profesiuni practice.

EDMUND JAMBRE6K 
directorul Școlii medii nr. 3 

Sighișoara

Studiul colectiv în cadrul orelor de meditații ajută mult pregătirea profesională a elevilor. La școala 
medie „Gheorghe Barițiu" din Cluj se acordă o atenție deosebită orelor de meditații. Elevii Jeler 
Sever, Ilieș Grigore și Chioreanu Ion din clasa X-a B execută la tablă un desen tehnic.

Foto: N. STELORIAN

medii din Brăila, 
întîrziere. Prin- 
bine organizată 

1 i corija

Consecințele 
desfășurării formale 

a învățămîntului politic U.T.M
Anul de învățămînt politic în 

cele trei școli 
a început cu 
tr-o muncă 
faptul acesta se putea 
pe parcurs de către comitetul oră
șenesc U.T.M. Brăila. In loc de a- 
ceasta, însă, lucrurile au început 
treptat să se agraveze. Planul te
matic al lecțiilor stabilite, ordinea 
indicată în manualul editat, au 
fost lăsate deoparte, stabilindu-se 
o altă tematică.

Lecțiile din manual sînt astfel 
sistematizate incit să se treacă, 
gradat, de la chestiuni mai simple 
U probleme mai complexe, pentru 
înțelegerea cărora este necesară o 
pregătire anterioară. Există și o 
anumită legătură logică între lec
ții. Totuși, ,în școli s-a schimbat 
fără nici un temei, ordinea lecții
lor, unele au fost suprimate chiar, 
înlocuindu-se cu alte lecții. S-a a- 
juns acolo incit la o clasă (a 
VIII-a de la Școala medie nr. 2) 
să li se predea elevilor lecția inti
tulată „Fondul întreprinderii'* lec
ție ce n-avea nici o legătură cu te
matica cercurilor ,,Să ne cunoaș
tem patria". Neavînd cunoștințe 
în acest domeniu, elevii n-au înțe
les și n-au reținut mai nimic din 
lecția predată.

Formalismul și munca haotică, 
stilul de muncă după principiul 
„munca merge de la sine", a fost 
transmisă și comitetelor U.T.M. 
din cele trei școli medii. Lecțiile 
se amînă cu foarte multă ușurin
ță, comitetele U.T.M. își găsesc 
justificări peste justificări pentru 
acest lucru. Ba lipsesc propagan
diștii (cum ar fi de pildă Florea 
Victoria, propagandistă la cercul 
politic al clasei a X-a de la Școa
la medie nr. 2), ba lipsesc elevii. 
Apoi, în grabă, plătind în conti
nuare tribut formalismului, comite
tul U.T.M. din școala respectivă 
hotărăște să țină lecțiile în fie
care săptămînă, iar în alte cazuri 
chiar de două ori pe săptămînă. 
Chiar dacă elevii nu se pregătesc, 
chiar dacă propagandistul predă 
două lecții deodată, sau seminarul 
la două lecții a durat cîteva minu
te — totul este să iasă numărul 
lecțiilor.

Âm discutat cu numeroși 
cursanți din cele trei școli medii 
despre problemele care le-au stu
diat în cercul politic. Discuția a 
mers anevoie însă. Dezorganizarea 
din cadrul învățămîntului politic 
UT.M., lecțiile predate fără nici o 
sistematizare, rupte unele de altele, 
au lăsat urme în pregătirea lor. 
Cunoștințele pe care și le-au în
sușit elevii din lecțiile preda
te sînt mult prea sumare. Ei 
au reținut cîte ceva din fiecare 
lecție, cunoștințe disparate, însă, 
pe care le redau simplist, nesigur, 
temîndu-se să iasă din cadrul no
tițelor pe care și le-au luat.

De pildă, în cadrul învățămîn
tului politic U.T.M. s-a discutat

Experiențele în laborator dau po
sibilitatea aprofundării temeinice 
a cunoștințelor teoretice. In clișeu: 
elevii ciasei a Xl-a C de la Școala 
medie serală nr. 5 din Cluj în 
timpul unei ore de lucrări practice 

de chimie. 

despre importante documente de 
partid cum sînt documentele ple
narelor G.G. al P.M.R. din iunie 
1958 și din noiembrie 1958. Acum 
însă, elevii își amintesc puțin des
pre problemele reieșite din aceste 
documente. Sau alt exemplu: la 
clasa VIII-a 0 de la Școala me
die nr. 1 elevii n-au putut să 
spună prea multe lucruri despre 
patriotismul și internaționalismul 
proletar și despre problemele ac
tuale ale transformării socialiste 
a agriculturii în țara noastră. In 
cercul lor politic lecțiile acestea 
au fost suprimate.

întrebările noastre dacă studia
ză materialul bibliografic, dacă au 
conspecte, sau organizează discu
ții preliminare asupra celor mai 
importante probleme i-au sur
prins pe elevi. Nu i-a întrebat 
—•-----; pînă acum aceste lu-

studiază ? In fugă, 
cu cîteva ceasuri îna- 
citesc notițele sumare 
luat și atît. Curînd

nimeni 
cruri. Cum 
Cu o zi sau 
inte de cerc 
ce și le-au ,
după lecție cele citite se uită. Fap
tul acesta ne-a fost redat de Teo
dora Sandu din clasa Xl-a B de 
la Școala medie nr. 1 ; ea și co
legii ei așa studiază. Au conspec
te ? N-am putut vedea nici un 
caiet, nici nu li s-a spus elevilor 
că trebuie să studieze bibliografia 
pe bază de conspect precum ni
meni nu i-a îndrumat și nu i-a 
controlat dacă studiază sau nu a- 
ceastă bibliografie.

Comitetul orășenesc U.T.M. Bră
ila și comitetele U.T.M. din aceste 
școli au dovedit aceeași lipsă de 
preocupare pentru problemele de 
conținut ale învățămîntului politic, 
ca și pentru problemele organiza
torice. Munca lor nesatisfăcătoare 
a dus la slăbirea eficacității învă- 
țăinintului politic în rîndul ute- 
miștilor. Sînt utemiști și elevi 
care nu învață suficient, care 
nu-și îndeplinesc sarcinile și pro
priile lor angajamente. In jurul 
leneșilor și chiulangiilor domnește 
o atmosferă de îngăduință, colegii 
privesc cu indiferență asemenea 
fapte. în cadrul lecțiilor trebuia 
să se discute despre sarcinile ute- 
miștilor, despre felul cum trebuie 
să și le îndeplinească și cum le 
îndeplinesc. Ciudat, însă, cursanții 
n-au discutat niciodată concret 
despre ei, despre sarcinile lor, des
pre felul cum muncesc ei. Cei 
care nu-și fac datoria n-au fost 
vizați niciodată, arma criticii în 
cadrul cercurilor politice U.T.M.

Cum am creat o opinie
combativa împotriva 

manifestărilor de indisciplina
Am citit într-una din „Paginile 

elevului" un articol intitulat „Cînd 
indisciplinei i se creează un climat 
prielnic". Articolul a fost citit de 
foarte mulți utemiști din școală, în 
unele clase s-au făcut și discuții 
pe marginea lui- Reacția a fost a- 
ceeași: utemiștii au rămas surprinși 
că într-un colectiv de elevi — ca 
cel de la Școala medie nr. 17 din 
București, la care se referă artico
lul — manifestări clare de indis
ciplină, care nu sînt altceva decît 
influențe ale mentalității și mora
lei burgheze, pot fi considerate 
fapte mărunte, cotidiene, fără de 
care, chipurile, nu poate fi con
ceput un colectiv școlar. La ce au 
folosit acele activități — bogate 
ca volum — pe care organizația 
U.T.M. din școala respectivă le-a 
organizat, dacă ele n-au avut nici 
o eficacitate în rîndul elevilor ? 
Doar ca divertismente cultural-ar
tistice ? Nu-i de mirare că lipsurile 
în loc să fie înlăturate, se perpe
tuează, se agravează.

Și în școala noastră au fost 
elevi indisciplinați și mai sînt și 
acum cîțiva. Dar aceștia au în- 
tîlnit, în majoritatea cazurilor, ri
posta hotărîtă a colegilor.

Atmosfera aceasta de combati
vitate nu s-a născut deodată, de la 

nu

n-a acționat. Problemele de seamă 
ale utemiștilor și elevilor au fost 
cu totul rupte de problemele care 
se ridicau în cercul politic. De aici 
lipsa de combativitate și în ultimă 
instanță lipsa de eficacitate a dis
cuțiilor.

Abia acum la sfîrșitul anului de 
învățămînt politic U.T.M., Comi
tetul’ orășenesc U.T.M.-Brăila are 
în față, clar, tabloul lipsurilor care 
se manifestă în cercurile politice 
U.T.M. din școli. Biroul Comi
tetului orășenesc U.T.M. trebuie să 
analizeze în prima sa ședință, pe 
baza unei serioase documentări, 
problemele muncii politice în școli 
și în special să analizeze desfășu
rarea învățămîntului politic U.T.M., 
să stabilească pînă Ia ultimul a- 
mănunt măsurile ce vor fi luate 
pentru îmbunătățirea muncii în 
timpul ce a mai rămas pînă la 
închiderea anului școlar. Cei mai 
buni activiști ai biroului trebuie 
să activeze, să se ocupe concret, 
zi de zi, de îndrumarea organiza
țiilor U.T.M. din școli, să conducă 
pregătirile pentru închiderea anu
lui de învățămînt politic. Pregăti
rea seminarului recapitulativ 
trebuie să îmbrace aspectul unei 
campanii.

Trebuie alcătuit un plan de 
recapitulare a materiei pentru fie
care cerc, ținînd seama de nivelul 
la care s-a desfășurat activitatea 
în cadrul acestuia, de lipsurile 
care s-au manifestat aici. Atunci 
cînd se face recapitularea materia
lului accentul trebuie să cadă pe 
acele probleme peste care s-a tre
cut cu superficialitate sau nu sînt 
cunoscute de cursanți. Planul tre
buie alcătuit judicios, împreună cu 
birourile U.T.M. pe clase și cu 
propagandiștii, după o discuție 
prealabilă cu cursanții.

Lucrul acesta trebuie rezolvat 
operativ, cu competență și spirit 
de răspundere. Biroul comitetului 
orășenesc U.T.M.-Brăila trebuie să 
se ocupe direct de îndrumarea 
organizațiilor U.T.M. din școli, să 
se sfătuiască și să ceară ajutorul 
organizațiilor de partid din aceste 
școli. Pregătirile pentru semina
rul recapitulativ trebuie să ducă 
la intensificarea muncii politice a 
organizațiilor U.T.M. din cele trei 
școli medii, la activizarea utemiști
lor în viața de organizație, la 
creșterea simțului de răspundere 
pentru sarcinile lor de utemiș'ti și 
elevi.

D. FAGADARU

sine. Au trebuit eforturi susținute, 
pe toate planurile pentru a schimba 
concepția elevilor despre colegiali
tate și prietenie, concepție care a 
generat multă vreme și în colecti
vul nostru acea atmosferă de co- 
coloșeală a lipsurilor, de tolerare a 
acestora. Clasa a IX-a B este un 
asemenea exemplu. Elevii Nicolae 
Stănescu, Adrian Bărăscu și alții 
fugeau de la ore, Elena Neagu era 
indisciplinată. Primul care îngă
duia asemenea fapte era însuși se
cretarul U.T.M. pe clasă. Acesta 
dorea cu orice preț să fie „bun co
leg" și în numele colegialității le

Pe marginea articolului 
„Cînd indisciplinei i se 

creează un climat 
prielnic"

permitea elevilor să copieze lec
țiile, după caietul său, se opunea 
cînd ceilalți membri ai biroului 
clasei vroiau să ia în discuție aba
terile unor elevi, acuzîndu-i pe a- 
ceștia că nu sînt buni colegi. In 
clasă s-a ținut o adunare generală 
U.T.M. în care utemiștii au cerut 
să fie schimbat secretarul U.T.M. 
al biroului. Noul secretar, utemista 
Alexandrina Rădoi împreună cu 
biroul U.T.M. a acționat de la în
ceput împotriva grupulețelor care 
se formaseră în clasă și care se 
solidarizau cu indisciplinați!. In 
primul moment unii utemiști și 
elevi din clasă, obișnuiți să nu fie 
criticați de nimeni, au fost surprinși 
de activitatea biroului U.T.M. al 
clasei. Biroul U.T.M. nu s-a speriat 
însă de această reaefie imediată; 
știau că ea se datorează unei obiș
nuințe și a mers 
drumul hotărît.

Rezultatul ? Cei 
cîți erau pe primul 
îndreptat în cel de 
mestru. Nicolae Stănescu, corijent 
pe primul trimestru la 6 materii, 
are acum o singură corijență. Ele
na Neagu a ajuns de la repetenție 
la situația de promovată. Clasa a 
IX-a B se numără astăzi printre 
cele mai disciplinate clase

Este o adevărată întrecere între 
clase pentru a primi calificativul 
de cea mai disciplinată și ordonată 
clasă din școală. Și, ceea ce este 
foarte important, înșiși elevii sînt 
cei care urmăresc și veghează asu
pra comportării colegilor lor.

Cînd elevul a săvîrșit un act de 
indisciplină sau a luat o notă 
proastă, echipele fulger merg ime
diat acasă la părinți și-i informea
ză asunra acestui fapt. Nu odată 
clasa de elevi a judecat abaterile 
colegilor lor în adunări generale 
deschise, în prezența părinților. 
Nicolae Stănescu din clasa a IX-a

perseverent pe

opt repetenți 
trimestru s-au 
al doilea tri-

In biblioteca Școlii medii nr. 
,,I. L. Garagiale" din Ploești

1

Un festival 
artistic reușit

De curînd, echipa artistică______ m a 
școlii medii nr. 2 „Mihail Kogăl- 
niceanu" din Huși a prezentat în 
fața sutelor de spectatori un festi
val artistic bine pregătit. începînd 
cu corurile, „Milioane de prieteni", 
„Vizită la colectivă", continuînd 
cu recitările (poeziile 
de Mihai Beniuc, 
N ăst ase Gabriela din 
„Chemare" de Maria 
tată de Spiridon Elena din ace
eași clasă), cu dansurile și cu 
cîteva numere de gimnastică ar
tistică și terminind cu interpreta
rea piesei lui I- L. Caragiale „O 
noapte furtunoasă", programul ar
tistic al acestei școli s-a bucurat 
de o realizare excelentă. Aplauzele 
vii și prelungite au răsplătit din 
plin străduința elevilor. Exemplul 
echipei artistice a școlii medii 
nr. 2 „Mihail Kogălniceanu" va 
fi urmat și de echipa artistică a 
școlii medii nr. 1 „Cuza Vodă", 
care pregătește acum un festival 
artistic asemănător.

A. RICMAN 
corespondent

continui nd 
„Partidului" 
recitată de 

clasa Xl-a, 
Banuș, reci-

B și Adrian Dediu din clasa_____  _ _ a 
VIII-a A își amintesc și acum cît 
de rușinați s-au simțit sind, în pre
zența părinților, colectivul clasei a 
analizat munca și comportarea lor 
nesatisfăcătoare. Legătura biroului 
U.TJV1. de clasă cu părinții și diri- 
ginții, este foarte strînsă. Atunci 
cînd cineva săvîrșește un act de 
indisciplină acționează toți _ acești 
trei factori. Și nu numai atît. Or
ganizația U.T.M., considerînd că 
problema cheie este desfășurarea 
unei susținute munci politice în 
sprijinul procesului instructiv-edu- 
cativ din școală, și-a concentrat 
toată activitatea sa pentru îndepli
nirea acestui obiectiv.

Iată numai cîteva exemple. Școa
la se află într-un cartier muncito
resc. Am căutat că profităm la 
maximum de aceasta. Adesea i-am 
invitat pe muncitori și părinții ele
vilor să vină în școală să vorbeas
că despre munca lor. Elevii au a- 
flat și cu acest prilej cît prețuiește 
disciplina în orice muncă, în orice 
domeniu de activitate. In nume
roasele adunări generale U.T.M. 
deschise, organizate în clase și pe 
școală s-au pus de asemenea în 
discuție aceste probleme.

Nici o clipă n-am slăbit atenția 
de la aceste preocupări, nici atunci 
cînd disciplina s-a îmbunătățit. 
S-au găsit mereu alte forme pentru 
a menține și întări atmosfera crea
tă. Azi, în întreaga școală, elevii 
se autodeservesc, își gospodăresc 
singuri clasele; și aceasta a con
tribuit la întărirea disciplinei. Bri
găzile de muncă patriotică au a- 
juns la peste 20.000 de ore muncă 
voluntară; activitatea în brigadă a 
disciplinat pe elevi, i-a făcut mai 
serioși,

Așa am conceput noi activitatea 
pentru a răspunde principalelor ce
rințe ale colectivului școlar. Orga
nizația de partid din școală pre
cum și biroul Comitetului raional 
U. T. M. „Grivița Roșie" ne-au 
îndrumat permanent pe această 
cale, îndemnîndu-ne să ne întrebăm 
în fiece clipă cu ce scop organizăm 
o acțiune sau alta, să vedem în 
permanență dacă am atins acest 
scop, dacă acțiunile noastre au a- 
vut finalitate, eficacitate. Barome
trul nu poate fi altul decît rezul
tatul obținut. Nouă, rezultatele ne 
arată că nu trebuie să considerăm 
nici o clipă că am făcut totul pen
tru a ajuta școala să educe pe elevi 
în spiritul unei puternice discipli
ne. Avem datoria de a ne preocupa 
permanent, cu spirit de răspun
dere, ca în școală să domnească 
continuu o atmosferă sănătoasă, 
propice muncii și învățăturii.

Prof. DUMITRU GITU 
secretarul comitetului U.T.M. 
al Școlii medii nr. 6 București

O ultimă 
întrebare

Sîntern un grup de utemiști de 
la Școala medie nr. 2 „Vasile 
Alecsandri* din Bacău. N-o să vă 
surprindă rîndurile noastre nici 
pe tine, Constantin Bradea (cla- 
sa a VIII-a C), nici pe voi Lu
cian Neagu, Constantin Popa, Vio
rel Buftea, Coroabă Emil, (din
clasa a IX-a). Noi v-am mai spus 
de atîtea ori părerea despre felul 
cum vă comportați, cum invățați, 
cum vă îndepliniți voi elementarele 
îndatoriri școlare. Cuvintele noas
tre s-au lovit insă de indiferența 
voastră, nu v-au determinat să
vă gîndiți la faptele voastre, să^
hotăriți să vă schimbați. lată-r*“\ 
și astăzi, ca și la inceput de as . „
aceeași elevi delăsători. In dreptul 
vostru rubrica din catalog e plină 
cu note proaste, cu absențe.

Vi s-a dus faima in școală. 
Sînteți nedespărțiți cîțiva elevi 
dintre cei mai indisciplinați și ați 
ajuns cunoscuți pînă și de cetățenii 
din cartier care vă privesc cu in
dignare. Tu, Bradea Constantin 
ești utemist și totuși tu ești cel 
care dai tonul tuturor abaterilor. 
In timpul orelor ați fost găsiți 
intr-un parc din oraș jucind cărți. 
Știți că n-aveți voie să fumați și 
sfidați acest regulament școlar. Vă ' 
irosiți timpul de învățătură pe 
străzi, faceți scandal, fără pic de 
jenă că trecătorii vă privesc, do
jenitor. Desigur, nu mai aveți 
timp și pentru lecții și atunci, în 
modul cel mai firesc în lume, ve- 
niți la ore nepregătiți, cu temele 
nefacute. Pe tine, Bradea Constan
tin, mătușa ta te-a găsit pe stradă 
în timp ce trebuia să fii la ore—^ 
Ai mințit-o fără rușine spunîg Ț 
că ai fost trimis de un profesau? 
să-i cumperi ceva din oraș. Mini 
duna ta s-a dovedit.

Vă aduceți aminte de cite ori 
s-a discutat cu voi ? Au fost che
mați părinții voștri la școală, vi 
s-au dat sancțiuni. Vă aduceți a- 
minte de angajamentele luate ? Nu, 
desigur, le-ați uitat a doua zi după 
ce vi le-ați luat in fața profesorilor 
și a părinților, in fața colegilor voș
tri. Bradea Constantin a fost 
discutat și in adunarea generală 
U.T.M., ceilalți ați fost puși în 
discuția adunării generale deschi
se. Fără rezultat.

Ne-am întrebat nu odată de ce 
criticii» și sancțiunile ce V-au fost 
date nu v-au determinat să vă 
schimbați. Astăzi, insă, gîndindu- 
ne bine la poziția întregului co
lectiv dl școlii față de voi, am a-, 
flat credem, cauza adevărată. Co
lectivul de elevi al școlii, colegii 
voștri, cu toate măsurile luate pînă 
acum, nu s-a dovedit suficient de 
exigeați cu voi, au dovedit indul
gență, v-au păsuit și v-au crezut 
pe cuvînt prea mult timp. De ase
menea o greșeală a fost aceea că nu 
toți colegii s-au ridicat să vă com
bată cu tărie. Tăcerea și pasivitatea 
unora ați considerat-o ca o aprobare 
și acceptare a manifestărilor voastre 
care nu au nimic comun cu pro
filul elevului de tip nou.

Nu, colegii voștri nu vă aprobă, 
trebuie să știți aceasta. Au tăcut, 
greșind, pentru că s-au obișnuit 
să nu se amestece în treburile co
legilor, să-și vadă de preocupările 
lor. Birourile U.T.M. ale clase
lor n-au făcut nimic pentru a sti
mula spiritul de răspundere al 
colectivului pentru fiecare mem
bru al său, pentru a-i determina 
pe elevi să înțeleagă colegialita.- 
tea și prietenia în sensul lor adevă
rat, profund. Cu siguranță ci 
dacă noi, toți colegii voștri, v-am 
fi dezaprobat, cu putere, neconte
nit, în toate împrejurările v-am fi 
obligat să respectați îndatoririle 
voastre și angajamentele ce vi 
le-ați luat, a-ți fi fost nevoiți să vă 
olarificați poziția: ori vă îndreptați 
rămînînd în școală, ori părăsiți 
școala. Ceea ce un an întreg de 
școală colegii nu v-au spus, dintr-un 
sentimentalism mic burghez, vi 
spunem noi astăzi, știind că păre
rea noastră este părerea majorită
ții utemiștilor și elevilor din 
școală. Este timpul să faceți paj 
hotărîtor, să alegeți : munca <__
știincioasă în școală sau părăsire^ 
școlii. Dacă nu vă veți îndrepta 
in timpul cel mai scurt nu mai 
aveți ce căuta printre noi, vom 
cere să fiți scoși din rîndurile 
noastre. Colectivul nu va admite 
să plece din rîndurile sale oameni 
pe care societatea nu se poate bi
zui, care în școală au chiulit de 
la ore, iar în viață vor trage chiulul 
de la munca ce le Va /i încredin
țată. Prestigiul colectivului școlii 
nu poate fi călcat în picioare de 
nimeni, nici de voi. Vă cerem să 
ne răspundeți : aveți forța mo
rală și dorința de a deveni așa 
cum sînt majoritatea colegilor 
voștri — elevi buni, sîrguincioși, 
cu o înaltă conștiință politică, cu 
o conduită demnă, ireproșabilă, sau 
ne ' “ 'despărțim, drumurile ?

TEODORA MIHAI
GATĂLIN RANG 

FLORENȚA AVEL — 
MARIA GĂRBUNIGI \ 

JANA PARASCH1VESCU ' 
elevi la Școala medie nr. 2 
„Vasile Alecsandri" din Bacău

Gazeta satirică a școlii
Gazeta satirică „Ghimpele" joacă 

în școala noastră — școala medie 
nr. 2 din Năsăud — un rol deose
bit- Gazeta are acum o tradiție: 
doi ani de activitate. Țepii ei nu 
s-au tocit, ci dimpotrivă sînt tot L 
mai ascuțiți. Nu iartă nimic ; cînd 
ai săvîrșit o abatere poți fi sigur 
că la gazetă va apare curînd o 
caricatură, o epigramă. Și cine a 
fost odată luat în țepi de „Ghim
pele" a doua oară nu mai gre
șește.

Colectivul de redacție alcătuit 
din utemiști în frunte cu profeso
rul Grigore Chitul, merită laude 
pentru faptul că a reușit să stimu
leze pe elevii din școală să vină 
ei înșiși cu material pentru gazetă, 
pentru regularitatea cu care apare 
fiecare număr al gazetei și pentru 
eficacitatea materialelor ce apar.

TRAIAN POPA 
elev



Viața de organizație

Pentru îndeplinirea
propriilor noastre hotărîri
Plenara comitetului comunal de 

partid ținută la începutul anului 
acesta (la care au participat și 
membri ai comitetului comunal 
U.T.M.) în care au fost stabilite 
sarcinile economice concrete ce 
revin comunei noastre în lumina 
documentelor plenarei C. C. al 
P.M-R. din 26—28 noiembrie 1958 
a pus și în fața tineretului din 
comuna noastră o seamă de obiec
tive concrete.

In cadrul unei ședințe de co
mitet lărgite Ia care au participat 
și birourile celor patru organizații 
de bază U.T.M., tehnicianul agro
nom și brigadierul silvic noi 
ne-am sfătuit asupra modului con
cret în care pot fi îndeplinite sar
cinile încredințate de comitetul de 
partid, am studiat posibilitățile 
existente și am luat următoarele 
hotărîri: să redăm agriculturii 15 
hectare teren dintre care 10 hectare 
pînă la 1 Mai; să împădurim 
2 hectare scoțînd din pepinie
ră și replantînd 20 000 puieți) 
să plantăm 1.000 pomi fructiferi 1 
tineretul să curețe șanțurile dru
mului principal, să confecționeze 
1.000 țăruși, pe care să-i văruim 
și să-i batem de-a lungul lui.

Odată cu adoptarea acestor ho- 
tărin noi am stabilit și căile pen
tru realizarea lor îndreptîndu-ne a- 
tenția in special spre intensifi
carea muncii politice de atragere 
a întregii mase de tineret din 
comună la îndeplinirea acestor 
sarcini.

Ca urmare a celor stabilite, în
dată după ședînța de comitet au 
avut loc adunări generale U.T.M. 
deschise, in care s-a arătat im
portanța hotărârilor comitetului 
comunal U.T.M, privind contribu
ția tineretului la dezvoltarea eco
nomică a comunei și s-a vorbit 
tineretului despre sarcinile ce 
revin lor 
punderea 
continua 
comunei 
trăiesc, 
bucurie 
angajamentele luate 
dintre ei au dovedit
tea se pot realiza și 
păși. Așa de pildă
Pietraru a propus să trecem 
plan și împrejmuirea sediului bri
găzii ocolului silvic cu un gard 
viu de 180 metri lungime.

in adunările generale s-au îm
părțit sarcini precise fiecărui ute- 
mist în parte. Așa de exemplu 
Timofte Dumitru și Nicolae Ailin- 
căi au primit sarcina de a se 
ocupa de transportul lemnului din 
pădure necesar confecționării ță
rușilor ; învățătoarele Filofteia 
Botlung și Florica Apetrei vor 
scrie lozinci mobilizatoare și se 
vor ocupa de mobilizarea tineri
lor din Coșula la realizarea obiec
tivelor propuse, Aurelia Metiaș și 
loan Vijorel vor scrie articole la 
gazeta de perete în care vor ex
plica importanța politică a îndepli
nirii propriilor angajamente etc. 
Toți tinerii au fost repartizați la di
ferite lucrări, fiecare știind precis ce 
are de făcut, și cîte ore de muncă 
patriotică va trebui să presteze. In 
adunarea generală a organizației 
din satul Lingurari, sat care a- 
parține comunei, tovarășa Didina 
Marian a propus înființarea unei 
brigăzi de muncă patriotică, fă- 
cind apel să se înscrie în ea și ti
neri neutemiști. Propunerea a fost 
primită cu bucurie; pe loc 
constituit brigada de muncă 
triotică formată din utemiști 
tineri care nu sint membri ai 
organizației noastre. Comitetul 
U.T.M. a popularizat inițiativa ti
nerilor din Lingurari și a sprijinit 
crearea unor asemenea brigăzi și 
în satele Coșula și Șupita. Cînd s a 
început activitatea pentru îndepli- 
n,rea hotărîrilor comitetului U.T.M 
alături de utemiști au participat la 
acțiunile de muncă patriotică 
peste 120 de tineri.

O analiză făcută organizației 
noastre de către comitetul comu
nal de partid, tocmai în această 
perioadă ne-a ajutat să organizăm 
bme controlul îndeplinirii proprii
lor noastre hotărîri. Folosindu-ne

de îndrumările comitetului de 
partid noi am trecut deîndată la 
împărțirea membrilor comitetului 
U.T.M. pe lucrări de care să răs
pundă pînă la terminarea lor. Ast
fel, tovarășa Apetrei Florica mem
bră în comitet a fost numită res
ponsabilă a lucrărilor de plantare 
a pomilor fructiferi, tovarășului 
Nicolae Cucu i s-a dat în răs
pundere confecționarea țărușilor, 
Aurelia Matiaș și Alexandrina 
Aioanei au fost repartizate să răs
pundă de acțiunea de împădurire 
și plantare a puieților iar eu de 
organizarea tineretului la acțiunea 
de redare a celor 10 ha teren 
inundabil agriculturii și bineînțe
les de controlul și îndrumarea în
tregii activități.

In îndeplinirea acestor impor
tante sarcini încredințate de orga
nizația de partid tineretului noi 
am verificat și capacitatea fiecă
rei organizații U.TM. în parte, 
ne-am dat seama care dintre ele 
are nevoie de mai mult ajutor din 
partea noastră, în vederea îmbună
tățirii muncii politice de mobilizare 
a întregului tineret la îndeplinirea 
sarcinilor economice ale comunei, 

dacă treburile 
mai bine la săpa- 

de scurgere in

le
Ca utemiști, despre răs- 
pe care o au față de 
dezvoltare economică a 
în care

Tineretul a primit 
sarcinile stabilite.

de mulți 
că aces- 

chiar de- 
Constantin 

în

muncesc
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Așa de pildă 
mergeau 
rea canalelor 
vederea redării circuitului agricol 
a peste 10 hectare de teren, la 
scoaterea și replantarea puieților, 
acțiune de care se ocupau tinerii 
din Coșula — lucrurile mergeau 
slab. Această constatare ne-a de
terminat să analizăm în luna 
martie activitatea biroului orga
nizației de bază U T.M. din satul 
Coșula al cărui secretar este tov. 
Constantin Pietraru. Membrii co
mitetului comunal au apreciat rea
lizările obținute de această orga
nizație, dar în același timp au 
atras atenția biroului U.T.M. 
supra faptului că muncește încă 
sectar, nu se ocupă de atragerea 
permanentă a noi tineri la 
activitatea obștească, 
rea lor 
fel de 
pentru 
rîndul
cauză se îndeplinea greu și sar
cina de scoatere și replantare a 
puieților. Bineînțeles analiza noas
tră nu s-a mărginit doar la desco
perirea lipsurilor 1 noi am ajutat

practic această organizație să-și 
îmbunătățească activitatea poli
tică.

Datorită eforturilor colective 
ale utemiștilor și tinerilor, astăzi 
putem spune cu mîndrie că ne-atn 
indeplinit angajamentele.

în procesul muncii de îndepli
nire a sarcinilor economice puse 
de partid, organizațiile U-T.M, au 
lămurit tinerilor semnificația po
litică a muncii pe care o depun, 
fapt care a dus la creșterea con
științei lor politice, la dezvoltarea 
dragostei și atașamentului față de 
partid, față de patrie. Datorită 
acestei munci politice, tinerii 
Mircea Prelipcaru, Constantin 
Mindru, Ion Pirlog, Elena Mîndru 
și alții au devenit utemiști. 
Organizațiile de bază U.T.M. din 
comuna noastră au primit în lu
nile martie și aprilie 35 noi mem
bri dintre tinerii care s-au eviden
țiat în munca patriotică, care pre
gătiți de utemiști au înțeles scopul 
organizației noastre revoluționare 
de tineret.

Realizarea angajamentelor noas
tre ne-a dovedit încă odată că 
nu este suficient să adopți hotă
rîri bune. Trebuie să organizezi 
îndeplinirea lor, să exerciți 
trol permanent.

Desigur că mobilizarea 
tului la rezolvarea unor
economice, este una din principalele 
noastre îndatoriri. Dar noi trebuie 
să ne ocupăm și de alte laturi ale 
vieții și activității tineretului. Co
mitetul comunal de partid ne-a 
atras nu de mult atenția, asupra 
slabei activități culturale a tine
retului. Analiza acestei probleme 
va forma obiectul unei ședințe a 
comitetului comunal U.T.M. pe 
care o vom ține în curînd. Și
ceastă ședință se va termina cu 
hotărîri pentru îndeplinirea cărora 
vom mobiliza forțele tineretului 
din comună.

Avem în comună tineri harnici 
și entuziaști care nu se dau îna
poi în fața greutăților, care răs
pund 
care 
nouă 
ajuta

Studenții 
în turneu 

artistic

In acest an vor fi date în folosință oamenilor muncii din 
Capitală de trei ori mai multe apartamente față de numărul a- 
partamentelor date în folosință anul trecut. Diferite etape de con
strucții sînt concretizate astfel: 1956-1960 — 15 000 de aparta
mente ; 1961—1965 — 38-000 de apartamente.

In fotografie: Cvartalul de locuințe din B-dul Ilie Pirrtilie.

a-

tineri 
de educa- 

politică apropiindu-i ast- 
organizație, pregătindu-l 
a-i putea primi apoi în 
utemiștilor. Din această

un con-

tinere- 
sarcini

a-

cu înflăcărare sarcinilor pe 
partidul ni le pune în față, 
revenindu-ne sarcina de a-i 
să le îndeplinească.

MARIA CERNESCU 
secretara comitetului comunal 
— U.T.M. Coșula — raionul 

Botoșani

Ansamblul unificat de cînte- 
ce și dansuri al universităților 
„V. Babeș" și „Bolyai“, din 
Cluj, a întreprins, în cinstea 
celui de-al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena, un turneu 
artistic în orașele Timișoara și 
Reșița.

Cele 3 spectacole date pen
tru timișoreni și cele două dote 
în „Cetatea oțelului", sub con
ducerea profesorilor Traian Te- 
lea și Szalay Nicolae, s-au ri
dicat la un înalt nivel inter
pretativ. Publicul reșițean a 
aplaudat îndelung piese corale 
ca „Floarea roșie" de Gh, 
Danga (dedicată harnicilor 
muncitori ai combinatului) 
sau ,JHstudiantina“ de TTalteu- 
fel. De mult succes s-au bucu
rat de asemenea piesele de mu
zică ușoară interpretate la 
piston de Titus Turcii, cele de 
muzică populară interpretate 
de Cecilia Șerban și Filip Ni
colae și dansurile populare ro- 
mînești și maghiare.

Ansamblul a lăsat frumoase 
impresii oțelarilor.

SERAFIM DUI6U 
student

O scenă din filmul „Cei 44"s

INFORMAȚ81
Tovarășa Constanța Crăciun, 

adjunct al Ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, a părăsit 
miercuri dimineață Capitala, ple- 
cind în R. Cehoslovacă pentru a 
lua parte, la invitația Ministerului 
Invățămîntului și Culturii din R- 
Cehoslovacă la manifestările din 
cadrul Festivalului internațional 
„Primăvara la Praga".

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau tovarășii : Ștefan 
Bălan și C. Prisnea, adjuncți ai 

- ministrului Invățămîntului și 
Culturii, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, oameni de cultură.

Au fost de față Ivan Rohal II- 
kiv, ambasadorul R. Cehoslovace 
la București, și membri ai amba
sadei.

★
Miercuri seara, pianistul Ger

hard Puchelt din R. F. Germană, 
care întreprinde un turneu în țara 
noastră a dat un recital extraordi
nar la Casa Universitarilor din 
Cluj.

Programul recitalului a cuprins 
lucrări de Beethoven și Brahms.

★
Delegația agricolă a R. P- Un

gare, condusă de tovarășul Dogei 
‘Imre, ministrul Agriculturii, a 
sosit marți după-amiază în orașul 
Constanța.

Membrii delegației, însoțiți de 
tov. Eugen Alexe, adjunct al mi
nistrului Agriculturii și Silvicul
turii, au vizitat stațiunea experi
mentală viticolă Murfatlar, sta
țiunea experimentală zootehnică 
Palas și stațiunile de pe litoral.

Miercuri după-amiază oaspeții 
S-au înapoiat în Capitală.

( Agerpres )

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador 

al Republicii Populare Mongole 
la București

In șina de 13 mai a.e., președin
tele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mine, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Mongole la București, tovară
șul Baianbatorin Ocirbat, care ți-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat to
varășii : Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, Gheorghe Stoi
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Nicu Șerban, 
director ad interim al Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Mihai Munteanu, director ad-inte- 
rim în Ministerul Afacerilor Ex
terne, și Ion Vrabie, directorul 
Cancelariei Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

Ambasadorul R. P. Mongole a 
fost însoțit de Navan Iunden, ata
șat.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Mongole 
a transmis poporului și guvernului 
romîn salutări cordiale din partea 
poporului și guvernului Republicii 
Populare Mongole. In continuare, 
ambasadorul R. P. Mongole a ară
tat că poporul mongol se bucura 
sincer de succesele pe care poporul 
romîn, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, le-a obținut ți 
continuă să le obțină în opera de 
construire a socialismului în Re* 
publica Populară Romînă.

„îmi este plăcut să constat — a 
spus tov. B. Ocirbat — că priete
nia frățească și colaborarea dintre 
Republica Populară Mongolă și Re
publica Populară Romîna, țări care 
aparțin puternicului lagăr al socia
lismului, se întăreso zi de zi în 
lupta pentru pace și socialism. Nu 
încape îndoială că prietenia și co* 
laborarea dintre țările noastre se 
vor dezvolta și lărgi și în viitor 
pentru bunăstarea popoarelor noas
tre, în interesul întăririi forțelor 
lagărului socialist".

In răspunsul său, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționa
le, Ion Gheorghe Mauret a trans
mis poporului mongol, guvernului 
Republicii Populare Mongole și 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole 
cele mai bune urări din partea po
porului romîn, a guvernului Repu
blicii Populare Romîne și a sa per-

Ion
oa-

Bonal. In continuare, tov. 
Gheorghe Maurer a arătat eă 
menii muncii din Republica Popu
lară Romînă urmăresc cu satisfacție 
succesele pe care destoinicul popor 
mongol le obține în dezvoltarea 
economică și culturală a 
sale, în construirea vieții 
cialiste.

„Relațiile de prietenie și 
rare între poporul romîn 
porul mongol — a subliniat tov. 
ion Gheorghe Maurer — sînt în 
continuă dezvoltare, spre binele 
ambelor popoare, spre folosul uni
tății puternicului lagăr al țărilor 
socialiste și al apărării păcii".

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare tov. Ion 
Gheorghe Maurer s-a întreținut în 
mod cordial cu ambasadorul Repu
blicii Populare Mongole, tov. B. O* 
cirbat.

patriei 
noi so-

colabo- 
și po-

Primirea la Ministerul 
Afacerilor Externe 
a conducătorului 

delegației 
guvernamentale 

economice indiene
La 13 mai, Avram Bunaciu, mi

nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne, a primit pe D. Sandiliya, 
conducătorul delegației guverna
mentale economice indiene care se 
află în țara noastră.

A fost de față Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului 
R. P. Romîne.

al

Numfrea 
noului ambasador 
al R. P. Romîne 

în Republica Irak
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Ion Georgescu a fost numit am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al R. E. Romîne în Repu
blica Irak.

(Ager preș)

0 întrecere 
formală

CJ~iliiLt'lt' sdptăiTiîiiii
„Cei 44“

Filmul „Cei 44" se inspiră din- 
tr-o întîmplare reală petrecută în 
timpul primului război mondial, 
întîmplare pe care autoritățile din 
Cehoslovacia burgheză au trecut-o 
sub tăcere din pricina caracterului 
ei anticapitalist și împotriva răz
boiului nedrept imperialist. Regi
zorul Palo Bielik care se gindește 
demult la realizarea acestui film, 
și-a îndeplinit dorința făurind în 
același timp o operă remarcabilă 
ce reprezintă un prinos de recu
noștință adus celor 44 de eroi, un 
protest elocvent al poporului îm
potriva războiului imperialist, a 
regimului burghezo-moșieresc de 
tristă amintire, a asupririi națio
nale exercitată de defunctul impe
riu habsburgic.

Intr-un anumit sens, „Cei 44" 
se înrudește cu „Aventurile bra
vului soldat Swejk" (și există și 
asemănări și mai precise cu le
gendarul soldat in persoana unui 
erou al primului film, grasul, bo
nomul și ironicul Tono Mikloș) ; 
amîndouă demască cu forță carac
terul profund ostil poporului al 
statului austro-ungar, caracterul 
prădalnic al primului război mon
dial, numai că în timp ce filmul 
inspirat după nemuritorul roman 
al lui Hașek o făcea cu mijloacele 
satirei, creația lui Bielik este o 
zguduitoare tragedie. Eroii acestei 
tragedii poartă numele adevărate 
ale victimelor monstruoasei crime 
ale orînduirii burghezo-moșierești. 
și este o cinste pentru actorii care 
i-au interpretat faptul că au reu
șit să readucă în fața spectatorilor 
chipurile și faptele lor nobile și 
vitejești, cu multă veridicitate.

Emoționant de simplu și plin de 
simțire, interpretează, de pildă, 
tînărul artist Juray Sar vas rolul 
unuia din conducătorii răscoalei 
soldaților împotriva asupritorilor, 
Fictor Kolibec, și actrița Elena 
Poppova, rolul soției lui, Julka,

Ca și atîția alți oameni simpli, 
Victor Kolibec a fost tîrît cu forța 
intr-un război nedrept fi a fost un 
martor îndurerat al cortegiului de 
atrocități ce însoțeau prima mare 
conflagrație mondială. Un timp, el 
a crezut că e deajuns să refuze 
a-și manifesta entuziasm față de 
război și să protesteze in felul lui, 
trăgînd cu pușca în aer, neomo- 
rind pe nimeni. Cursul ulterior al 
evenimentelor i-a dovedit insă că 
acest mod de a se opune crimei 
nu rezolvă nimic. După ce se în
toarce din prizonieratul din Rusia 
unde văzuse 
al maselor 
conducerea 
rească o lume nouă, V ietor se ho
tărăște să lupte, să răspundă ac
țiunilor ticăloase ale aparatului de 
stat asupritor, cu acțiuni ferme de 
împotrivire.

Hotărîrea lui 
și a majorității 
tatea lui, sătui 
drept, care se 
să mai plece pe front. In fața cru
delor măsuri represive ale autori
tăților imperialiste care folosesc și 
de data aceasta arma otrăvită a 
dezbinării naționale, soldații încep 
o luptă pe viață și pe moarte 
pentru a-și apăra cauza demnă. 
Sînt copleșiți pînă la urmă de for
ța numerică a unităților de repre
siune și condamnați la groaznica 
măsură a decimării. Un ofițer — 
reprezentant urît al mîrșavului 
corp de asupritori și batjocoritori 
ai soldaților, alege pe cei 44 care 
vor fi împușcați. Filmul se încheie 
arătînd marșul celor condamnați 
înconjurați de escortă, spre locul 
de execuție. In ciuda așteptărilor 
ciinoșilor judecători, condamnații 
merg cu capul sus spre locul exe
cuției, convinși că jertfa lor aduce 
o contribuție la luminarea po
porului, la pregătirea vremurilor 
eînd cei ce muncesc vor dărîma 
regimul odios al exploatării. A-

avîntul revoluționar 
care porniseră sub 
comuniștilor să fău-

se dovedește a fi 
soldaților din uni- 

de războiul ne- 
revoltă și refuză

costa este mesajul luminos pe 
care-l transmite filmul „Cei 44" — 
o răscolitoare creație a cinemato
grafiei slovace.

„Grădinarul spaniol"
„Grădinarul spaniol** beneficiază 

de prezența unui grup de artiști 
foarte talentați, ce oferă o inter
pretare sobră, realistă a rolurilor, 
în cadrul unei viziuni regizorale 
echilibrate. Filmul încearcă să 
prezinte cu ajutorul unui conflict 
destul de simplu, opoziția dintre 
concepția despre viață, prietenie și 
muncă a oamenilor din popor și 
cea a elementelor din clasele do
minante ale țărilor burgheze. în- 
tr-adevăr, încă de la început apare 
clar cit de mult se deosebește a- 
miciția ce se naște între Nicholas, 
fiul consulului Brande și grădina
rul Jose, tocmai pe baza frumu
seții trăsăturilor morale ale aces
tuia din urmă, a simplității și 
umanismului său, de respectul te
mător pe care Nicholas îl nutreș
te față de tatăl său. Consulul 
Brande este un om aspru și înă
crit de speranțele neîmplinite ale 
avansării în funcție și de faptul că 
a fost părăsit de soție. Tocmai 
din cauză că — așa cum i se pă
rea consulului în uscăciunea lui 
sufletească — există primejdia ca 
Jose, grădinarul, să cucerească toa
tă dragostea băiatului și ca Nicho
las să primească o educație în spi
rit popular care contravenea prin
cipiilor sale de viață, interzice co
pilului legăturile de prietenie cu 
grădinarul. Conflictul se desfășoa
ră mai departe, arătînd accentua
rea prăpastiei sufletești care se 
cască între părinte și copil, felul 
cum băiatul, încîntat de simpli
tatea și priceperea lui Jose, îi de
vine tot mai devotat,^ în timp ce 
tatăl său, orbit de furie, îl învi
nuiește pe nedrept de furt pe gră
dinar. Pînă la urmă acțiunea ar 
putea părea veridică dacă n-ar

exista tendința de a prezenta cazul 
consulului Brande ca pe o excep
ție, ceea ce denaturează realitatea 
lumii burgheze. O analiză, fie ea 
și sumară a atitudinii consulului 
dovedește că toată concepția lui 
despre dragostea pentru copil, des
pre educația copilului, despre via
ță, il arată a fi un reprezentant 
tipic al burghezului care dispre
țuiește oamenii din 
lor de trai, munca lor. Filmul în
cearcă să demonstreze însă că, 
dimpotrivă, consulul Brande este 
un caz particular, un om ce se deo
sebește prin deformările lui psi
hologice de ceilalți din clasa lui, 
ambasadorul, doctorul Harvey și 
alții ce apar foarte „cumsecade și 
înțelegători". Nu e pentru prima 
dată cind arta și mai ales cinema
tograful burghez încearcă să scoa
tă basma curată clasa burgheză și 
să facă totuși o oarecare „conce
sie" publicului care are experien
ță de viață, afirmînd că : da, mai 
există unii membri ai clasei bur
gheze lipsiți de inimă dar aceștia 
constituie o „excepție", ceea ce nu 
corespunde realității. Și „Grădi
narul spaniol"face parte din acele 
filme care preferă să ocolească as
pectul social al unor drame, sub
stituind adevăratele cauze ale lor 
cu asemenea explicații psihologis
te care denaturează adevăratele sem
nificații 
este însă 
cepție ci 
tali tatea

Nu putem decît să regretăm fap
tul că mesajul acestui film este 
serios viciat deoarece pe lingă alte 
calități, așa cum am mai spus în 
„Grădinarul spaniol" apar cîțiva 
actori englezi printre care remar
căm pe Michael Hordorn în rolul 
consulului Brande, Dick Norgade 
în rolul grădinarului Jose și foar
te tînărul John Whiteley in rolul 
lui Nicholas ce realizează interpre
tări valoroase.

popor, felul

ale faptelor. Adevărul 
că Brande nu este o ex- 
un om pătruns de men- 

clasei sale.

B. DUMITRESCU

(Urmare din pag. l-a) 
generalizării ei, face ©a organiza
ția U.T.M. să nu fie în stare să 
orienteze activitatea brigăzilor spre 
cel€ mai importante obiective. O- 
biectivul principal al întrecerii tre
buia să fie, de pildă, pentru ti
nerele din sectorul țesătorie, îm
bunătățirea calității țesăturilor, 
pentru că în acest sector există 
încă, din păcate, tinere printre care 
Eugenia Alexe, Anghelina Avram, 
Ioana Roșu, Gherghina Mărăn- 
doiu care dau produse de proastă 
calitate.

Desigur toată această situație 
se datorește și faptului că comitetul 
U.T.M. n-a colaborat suficient cu 
comitetul de întreprindere pentru 
a organiza și urmări îndeaproape 
felul cum se desfășoară întrecerea, 
rezultatele obținute, n-a organizat 
schimburi de experiență pe locul 
de producție între brigăzi ajutînd 
astfel la cunoașterea și răspîndirea 
celor mai bune metode de muncă, 
la stimularea întrecerii socialiste.

Tinerele de la Uzinele textile 
„7 Noiembrie" s-au convins din 
proprie experiență că de modul 
cum își vor intensifica munca și 
vor spori exigențele depinde creș
terea producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de cost. 
Pentru aceasta comitetul U.T.M. 
are datoria să se ocupe îndea
proape de organizarea întrecerii, de 
îndrumarea și antrenarea tinerelor 
îrț întrecere. In acest scop, trebu
ie îndrumate brigăzile de produc
ție să-și ia angajamente concrete 
și pe măsura posibilităților lor pe 
care să le discute în ședințe de 
brigăzi încît să fie antrenată la 
realizarea lor fiecare tinără. în 
același timp, este necesar să se or
ganizeze evidența și popularizarea 
rezultatelor în întrecere. Numai 
cunoașterea zilnică a rezultatelor 
obținute în întrecere constituie un 
puternic stimulent în muncă pentru 
fiecare tînar în parte, va contri
bui la intensificarea întrecerii so
cialiste între brigăzile de producție 
ale tineretului.

Se dezvoltă colaborarea 
economică dintre poporul 
romîn si poporul coreean

Relațiile economice romîno-co- 
rțene, statornicite în anul 1951, 
s-au dezvoltat an de an in spi
ritul colaborară și într.ajutorării 
frățești.

Primul acord comercial de lun
ga durată între R. P. Romîna și 
R.P.D. Coreeana, a fost înclieiat 
la Phenian la 3 noiembrie 1956. 
In baza acestui acord R. P. Ro
mîna a livrat îndepărtatei țari 
prietene utilaj petrolifer, utilaj in
dustrial, mașini, aparate electro
tehnice, produse petrolifere, produ
se chimice, . medicamente , hîrlie, 
textile și altte produse de larg con
sum, primind în schimb minereuri, 
oțeluri speciale, laminate, metale 
neferoase, abrazive, semințe olea
ginoase, uleiuri vegetale, pescărie 
și altele.

Vizitele reciproce ale conducă
torilor de partid și de stat ale ce
lor două țări au contribuit la a- 
dîncirea relațiilor economice ro- 
mîne.coreene. Astfel, în decursul 
vizitei delegației guvernamentale 
romîne, anul trecut, în R.P.D. Co
reeană și tratativelor care au avut 
loc cu acest prilej s-a apreciat că 
există largi posibilități de dezvol
tare a comerțului între cele două 
țări prietene. Aceasta s-a oglindit 
în protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plăți pe anul 1959 care 
prevede o creștere de peste 4 ori 
a schimburilor față de anul 1958. 
R.P.D. Coreeană, care are o im
portantă bază de materii prime, 
precum și o industrie siderurgică 
și energetică în plină dezvoltare, 
va livra țării noastre metale colo
rate (cupru, plumb și zinc electro
litic) a căror calitate este de ni
vel mondial, oțeluri speciale, prin
tre care oțel rapid și oțel carbon 
și alte produse. In schimbul aces
tor mărfuri țara prietenă va im
porta din R.P. Romînă locomoti. 
ve, tractoare și utilaj agricol, 
chimicale și alte produse.

în afara schimburilor economi
ce, între R.P. Romînă și R.P.D. 
Coreeană s-au statornicit și legă
turi strînse de colaborare tehnico- 
științifică. încă din anul 1954 teh

nicieni romîni au plecat în R.P.D. 
Coreeană și împreună cu tehni
cieni coreeni au cules la fața lo
cului datele necesare proiectării 
unor fabrici de ciment, cărămidă 
șl aspirină, au ales terenurile de 
construcții, au cercetat materiile 
prime locale și au contribuit la 
montarea și darea în funcțiune a 
acestor fabrici, realizate cu utilaj 
rominesc. In urmă cu cîteva luni 
s-a deplasat în R.P.D. Coreeană 
și un alt grup de specialiști ro- 
mîni care a studiat terenul în ve
derea întocmirii proiectului de 
construire cu utilaj romînesc a 
unui laminor.

O expresie a spiritului interna
ționalist ce unește țările lagărului 
socialist, a colaborării și într-aju- 
torării frățești, o constituie și a- 
jutorul prietenesc, frățesc, pe car# 
poporul romîn l-a acordat eroicu
lui popor coreean, pentru reface
rea economiei sale naționale care 
a avut mult de suferit de pe urma 
criminalei agresiuni imperialiste. 
In urma tratativelor care au avut 
loc la București în anul 1953 în
tre delegațiile guvernamentale al# 
R.P. Romîne și R.P.D. Coreene, 
s-a semnat un acord cu privire la 
ajutorul pe oare guvernul R.P. Ro
mîne a hotărît să-l acorde drept 
contribuție la refacerea economiei 
naționale a R.P.D. Goreene. Po
trivit prevederilor acestui acord 
R. P. Romînă a livrat îndepărta
tei țări prietene bunuri de consum, 
produse petrolifere, mașini-unelte, 
sondeze, material rulant, tractoa
re și alt utilaj agricol, precum șl 
instalații uzinale complexe. In 
anul 1956 a fost încheiat un nou 
acord care a prevăzut un ajutor 
suplimentar în baza căruia R.P. 
Romînă a livrat în continuare în 
ultimii 2 ani produse petrolifere, 
țesături, hîrtie de ziar, utilaj pe
trolifer, tractoare și alte produse.

Gu ajutor romîn se construiește 
la Phenian un mare spital, dar 
frățesc al poporului romîn, care 
va fi utilat cu cele mai moderne 
aparate medicale.

(Agerpres) .

Cea de-a 4-a consfătuire a miniștrilor 
care conduc transporturile feroviare și rutiere 

din țările socialiste
Astăzi se deschide la București, 

în clădirea Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, cea 
de-a 4-a Consfătuire a miniștrilor 
care conduc transporturile fero
viare și rutiere din țările socia
liste.

Cu acest prilej au sosit în Ca
pitală delegațiile care vor partici
pa la Consfătuire. Delegația R. P. 
Bulgaria este condusă de D. Di
mitrov, ministru, a R. Cehoslovace 
de F. Vlasak, ministru, a R. P. 
Chineze de Lu Țian-C'an, minis
tru adjunct, a R.P.D. Goreene de 
Kim Hve Ir, ministru, a R. D. 
Germane de E. Kramer, ministru, 
a R.P. Mongole de D. Damdin- 
jav, ministru, a R. P. Polone de 
R. Strezelecki, ministru, a R. P_. 
Ungare de I. Kossa, ministru, a

U.R.S.S. de B. P. Bescev, ministru 
și a R. D. Vietnam, de Nguyen 
Huu Mai, locțiitor al ministrului.

La sosire oaspeții au fost sa
lutați de D. Simulescu, ministrul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, ing. I. Diaconescu, adjunct 
al ministrului, de funcționari su
periori ai Ministerului Transpor
turile? și Telecomunicațiilor, pre
cum și de șefii misiunilor diplo
matice alei țările? respective și da 
alți membri ai acestor misiuni.

Lucrările Consfătuirii miniștrii 
lor care conduc transporturile fe« 
roviare și rutiere din țările socia
liste se vor desfășura între 14 și 
20 mai, după care delegațiile 
străine vor vizita unele localități 
din țara noastră.

Sesiunea comisiei mixte pentru aplicarea 
Convenției privind pescuitul 

în apele Dunării
Intre 6 și 13 mai 1959 a avut loc 

la București prima sesiune a Comi
siei mixte pentru aplicarea Conven
ției privind pescuitul în apele Du
nării-

La lucrările sesiunii au partici
pat delegațiile R. P. Romîne, R. P. 
Bulgaria, R. P. F. Iugoslavia și 
U.R.S.S.

In cadrul lucrărilor sesiunii Co- 
mișia a elaborat și adoptat statu
tul, precum și măsuri privind spori
rea și protecția fondului piscicol 
în apele Dunării, în sectoarele sta
telor respective.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială și de în
țelegere reciprocă.

Miercuri 13 mai a avut Ioc sem
narea Protocolului primei sesiuni a 
Comisiei mixte pentru aplicarea

Convenției privind pescuitul în a- 
pele Dunării, între guvernele R. P. 
Romîne, R. P. Bulgaria, R- P. F, 
Iugoslavia și 6I.R.S.S.

Protocolul a fost semnat din par
tea R. P. Romîne de Constantin 
Teodoru, adjunct al ministrului In
dustriei Bunurilor de Gonsum, din 
partea R. P- Bulgaria de Make 
Petrov Dakov, locțiitor al ministru
lui Agriculturii și Silviculturii, din 
partea R. P. F. Iugoslavia de Ni
cola L. Disalov, din Secretariatul 
Agriculturii de pe lîngă Vecea E- 
xecutivă a Republicii Populare Ser
bia și din partea U.R.S.S. de V. M, 
Naumov, candidat în științe biolo
gice, colaborator științific principal 
al Institutului unional de cercetări 
științifice de economie piscicolă 
marină și oceanografie.



A Xl-a sesiune a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

GENEVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite declarația făcută 
de A. A. Gromîko în ședința din 
13 mai 1959 a Conferinței miniș
trilor Afacerilor Externe de la 
Geneva.

La începerea lucrărilor, delega
ția sovietică ar dori să exprime 
satisfacția guvernului sovietic 
pentru înțelegerea realizată în le
gătură cu ținerea actualei Confe- 
rmțe a miniștrilor Afacerilor Ex
terne și în legătură cu convocarea, 
într-un viitor apropiat, a Confe
rinței șefilor de guverne. Deschi
derea actualei Conferințe a miniș
trilor Afacerilor Externei marchea
ză primul pas în reluarea, după 
o îndelungată întrerupere, a co.a- 
borării ceior patru puteri la masa 
de conferințe în scopul rezolvării 
celor mai importante probleme in
ternaționale. Experiența strinsei 
colaborări 3 acestor țări — care 
au fost principalii participanți la 
coaliția antihitteristă în perioada 
celui de-al doilea război mondial 
-— constituie o dovadă de netăgă
duit că o astfel de colaborare este 
posibilă și, mai mult, poate avea 
o extrem de mare însemnătate po
zitivă pentru toate popoarele.

In ceea ce o privește, Uniunea 
Sovietică a tins în permanență 
spre restabilirea legăturilor care 
s-au creat în cursul acțiunilor co
mune spre binele omenirii și care 
nerau unit în acei ani.

Din momentul creării sale. 
Statul Sovietic a fost un partizan 
principal și consecvent al coexis
tenței pașnice cu toate statele, in
diferent de deosebirile existente 
între ele în orîndmrea socială sau 
în organizarea politică. Poporul 
sovietic și-a concentrat eforturile 
asupra îndeplinirii grandiosului 
plan septenal al construcției eco
nomica pașnice. Este lesne de în
țeles că un stat care este ocupat 
cu realizarea unui vast program 
de construcție pașnică, are intere
sul ca pacea generală să fie men
ținută Și întărită și să nu se în
găduie dezlănțuirea unui război. 
Țara noastră dispune de toate 
mijloacele necesare pentru a-și 
apăra interesele sale de orice a- 
tentate, pentru a se apăra în mod 
eficace de orice agresiune. In a- 
celași timp ea depune toate efor
turile pentru a elimin3 chiar po- 
sib.litatea violării păcii și pen
tru a dezvolta colaborarea priete
nească cu toate celelalte state. 
După aceste principii ale poli
ticii externe sovietice se va călăuzi 
și delegația U.R.S.S. la actuala 
Conferință a miniștrilor Afacerilor 
Externe.

La conferința noastră participă 
reprezentanții celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
Germană. Parte3 sovietică acordă 
o marc însemnătate participării 
lor Ta conferință și consideră că 
aceasta este un semn bun, încu
rajator. După părerea noastră, a- 
cciasta este un pas realist în direc
ția cea justă. Pentru prima oară 
după război la discutarea proble
melor referitoare la Germania sa 
va auzi vocea germanilor, vo
cea reprezentanților celor două 
state care, in condițiile exis
tente, nu pot să ia cuvintui în 
numele întregii germanii, decît 
împreună. Ingăduiți-mi să-mi ex
prim speranța că participarea la 
lucrările noastre a reprezentanților 
statelor germane va contribui la 
rezolvarea sarcinilor conferinței in 
spiritul întăririi păcii și destinderii 
încordării internaționale și îndeo
sebi a încordării în Europa.'

Participanți; la conferința 
țră au o mare răspundere,

noas- 
și nu

Polonia Și Cehoslovacia au dreptul legitim
de a participa la Conferința de la Geneva

GENEVA 13 Trimisul special 
Agerpres C, RADUCANU trans
mite: In ședința din 13 mai a 
Conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe, care s-a desfășurat sub 
președinția lui Chr. Herter, 3-a 
continuat discutarea problemei 
participării delegațiilor Poloniei 
ți Cehoslovaciei la Conferința de 
la Geneva chiar de la începutul 
lucrărilor ei.

Deschizind țedința Chr. Herter 
a dat cuvintui șefului delegației 
U.R-S.S. care, in cuvîntarea sa, a 
supus unei critici convingătoare 
poziția negativă pe care s-au si
tuat reprezentanții puterilor occi
dentale.

Delegația sovietică, a spus A. A, 
Gromiko, a și arătat ce mare în
semnătate atribuie guvernul sovie
tic participării la lucrările noas
tre, chiar de la început, a miniș
trilor Afacerilor Externe ai Polo
niei și Cehoslovaciei.

Faptul că guvernul sovietic 
sprijină cu hotărire interesul deo
sebit al Poloniei și Cehoslovaciei 
pentru reglementarea problemelor 
referitoare la Germania și apără 
dreptul lor de a participa la Con
ferința minițtrilor Afacerilor Ex
terne, a arătat A. A. Gromiko, nu 
înseamnă, se înțelege, că U.R.S.S, 
ar nega interesul și altor state în 
rezolvarea, de exemplu, a unei 
probleme atit de esențiale ca în
cheierea unui tratat de pace cu 
Germania. Dar cum se poate oare 
situa pe același plan, ața cum s-a 
făcut în discursurile pe care le am 
auzit ieri, statele ocupate de hit- 
Isriști aproape fără o singură îm
pușcătură și, de exemplu, Polonia, 

exterminat 
cdică 
țării. 
Gro-

ca- 
drul faptelor reale, se desprinde 
o singură concluzie : rolul pe care 
poporul polonez și cel cehoslovac 
l-au avut în anii celui de-al doi-

unde cotropitorii au 
peste 6.000.000 de oameni, 
o cincime din populația 
Prin urmare, a spus A. A. 
mîko, fură să se depășească

Tratativele — calea spre găsirea 
unor soluții reciproc acceptabile

luarea acestor mă- 
a devenit o necesitate 

omenire. Acum,

opuse una alteia, cind pe 
a mai rămas nici un punct 
fie ferit de incendiul răz- 
dacă omenirea ar fi tirîtă 
nou război, în aceste 

o în|elegerc între puteri.

numai față de guvernele lor, ci și 
față de popoarele tuturor țărilor, 
care așteaptă ca ea să fie începu
tul cotiturii dorite în dezvoltarea 
relațiilor internaționale actuala. 
Popoarele așteaptă cu nerăbdare a- 
ceastă cotitură de la încordare ia 
liniște, de la suspiciune la încre
dere, de la ostilitate la colaborare, 
de la pericolul permanent de război 
la o pace- trainică.

Poate că niciodată în trecut n-a 
fost, atit de imperios necesar ca 
astăzi, să se ia măsuri pentru des
tinderea încordării internaționale, 
pentru slăbirea pericolului izbuc
nirii unui război, pericol care a 
apărut ca rezultat al anilor înde
lungați de „război rece" și de cursă 
febrilă a înarmărilor. Se poate 
spune că 
suri 
vitală pentru 
în condițiile cind cele mai mari pu
teri ale lumii fac parte din grupări 
militare 
glob nu 
care să 
boiului, 
într-un 
condiții 
asigurarea coexistenței pașnice în
tre toate țările, a devenit o, pro
blemă de viață și de moarte pen
tru milioane și milioane de oameni.

In legătură cu aceasta este deo
sebit de important ca relațiile in
ternaționale să fie curățate de tezi- 
duri'.e care ne-au fost lăsate moște
nire de cel de-al doilea război 
mondial. Cine poate nega, cu ex
cepția ipocriților, că editiciul unei 
păci trainice nu poate fi construit 
decit dacă se închide definitiv ca
pitolul războiului trecut ? Or toc
mai aceasta nu s-a făcut pînă în 
prezent în centrul Europei, unde 
nici astăzi încă nu a fost încheiată 
pacea cu Germania.

Este greu de găsit o justificare 
pentru o nouă'aminare a . tratati
velor cu privire la Tratatul de pace 
cu Germania- Am reușit să cădem 
de acord asupra Tratatului de stat 
cu Austria, precum și asupra tra
tatelor de pace cu toate statele eu
ropene care au luptat de partea 
Germaniei- Aceasta a necesitat tra
tative îndelungate, muncă și timp, 
însă succesul tinaț al acestor efor
turi arată că atunci cînd există 
bunăvoință poate și trebuie găsită 
o rezolvare reciproc acceptabilă și 
în privința Tratatului cu Germania.

Nu avem nici un drept moral să 
amînăm îndeplinirea datoriei ce 
— —!— pregâț-rea tratatuluine revine 
de pace.

Aceasta 
sar acum, 
dentală se 
nuri la revanșă. Acest lucru

este deosebit de nece- 
cînd în Germania occi. 
aud tot mai des indem- 

___  ____ Tă. .‘.„.I I___ i nu 
poate fi ignorat deoarece în văzul 
întregii lumi teritoriul Germaniei 
occidentale este transformat in
tr-un ritm accelerat într-un cap de 
pod înaintat pentru ducerea răz
boiului nuclear. După cum se știe, 
logica lucrurilor, inclusiv în do
meniul politicii externe, este urmă
toarea — orice acțiune determină 
inevitabil o reacție.

Uniunea Sovietică însă ar prefe
ra să nu meargă pe calea ascuți
rii divergențelor existente și a u- 
nei încordări și mai mari a situa
ției în Germania și Europa, ci pe 
calea normalizării situației, a slă
birii primejdiei de război. Iată de 
ce guvernul sovietic se pronunță 
pentru încheierea neîntîrziată a 
Tratatului de pace cu Germania și 
a propus ca această problemă să 
fie examinată la actuala sesiune.

Din aceleași motive considerăm 
drept o sarcină urgentă lichidarea 

război mondial este suficient Geneva asupra încetării experien
țelor nucleare, care, a af rimat el, 
par să progreseze continuu. De a- 
semenea, secretarul de stat ameri
can a constatat o anumită îmbună
tățire * a raporturilor dintre 
U.R.S.S. și țările Occidentului. 
Toate acestea, a declarat Chr. Her
ter, ne dau o oarecare speranță că 
Estul ți Vestul vor realiza acor
duri care să fie reciproc avanta
joase in domenii încă și mai im
portante.,

Herter a declarat că guvernul 
S-U.A. este dispus să participe la 
o conferință la nivelul cel mai 
înalt, dacă actualele tratative fac 
să apară progrese satisfăcătoare. 
In încheiere el a dat asigurări că 
S.U.A. doresc in modul cel mai 
serios încheierea unui acord care 
poate micșora încordarea in rela
țiile internaționale.

In continuare a luat cuvintui 
delegatul francez Ch. Lucet, care 
a citit discursul ministrului de 
Externe al Franței, Couve de Mur- 
viile, împiedicat să participe la 
ședință de un acces de gripă. Mi
nistrul francez a prezentat intr-o 
lumină 
vielice pentru reglementarea paș
nică cu Germania, pentru lichida
rea statutului de ocupație in Ber
linul occidental.

Couve de Murville a dat asigu
rări că Franța va tinde să creeze 
condiții pentru acorduri bune. El 
a declarat de asemenea că, dacă 
actuala conferință va da rezultate 
pozitive, va fi deschisă calea spre 
o conferință la nivel înalt.

Apoi a luat cuvintui A. A. Gro
mîko, șeful delegației sovietice.

Ultimul a luat cuvintui la șe
dința din 13 mai Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al An
gliei.

Exprimindu-ți satisfacția în le
gătură cu convocarea actualei con
ferințe, eț a declarat că împartă-

lea 
pentru ca reprezentanții Polo
niei și Cehoslovaciei să aibă drep
tul deplin de a se afla in jurul a- 
cestei mese.

Delegația sovietică, a declarat 
in încheiere A. A. Gromîko, spri
jină in mod liotărît punctul de 
vedere că reprezentanții Poloniei 
și Cehoslovaciei trebuie să parti
cipe chiar de pe acum, de la bun 
început, la lucrările conferinței 
noastre ți nu există absolut nici 
un fel de temei de a tărăgăna in
vitarea lor la masa tratativelor.

Trecînd sub tăcere argumentele 
bine întemeiate ale delegației so
vietice in favoarea atragerii Po
loniei ți Cehoslovaciei la partici
parea pe bază de drepturi egale 
la conferință, reprezentanții 
S-UA., Franței ți Angliei au con
firmat în replici concise că nu-și 
schimbă poziția.

In legătură cu aceasta, A. A- 
Gromiko și-a exprimat regretul 
că nu s-a reușit să se cadă de a- 
cord asupra problemei participării 
Poloniei ți Cehoslovaciei la Con
ferința de la Geneva chiar de la 
începutul acestei conferințe.

Aș dori să-mi exprim convinge
rea, a spus el, că vom reuși să că
dem de acord asupra acestei pro
bleme în viitorul cel mai apro
piat, chiar in următoarele zile, ți 
că vom reuși să atragem Polonia 
ți Cehoslovacia la participare la 
conferință, ele avind toate moti
vele și drepturile legale pentru a- 
ceasta.

In continuare, minițtrii Aface
rilor Externe au făcut declarații 
cu caracter general asupra obiec
tivelor conferinței.

In numele delegației Statelor 
Unite a luat cuvintui Christian 
Herter. In cuvîntarea sa el a re
levat existența unor simptome 
promițătoare, manifestate in ulti
ma vreme in situația internațio
nală, menționind printre acestea 
tratativele începute anul trecut la

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
actualei situații profund anormale 
și primejdioase din Berlinul occi
dental, care încă se mai află sub 
ocupația militară a puterilor
NiA.T.O., deși acest regim de ocu- pașnice cu Germania, conștiința ne- 
pație este de mult, o instituție pe- cesității acut© de a pune capăt si

tuației monstruoase și periculoase 
din Berlinul occidental prin .rezol
varea acestor probleme pe baza 
unei înțelegeri comune a tuturor 
părților cointeresate. aș3 nun pro
pune Uniunea Sovietică.

Oare încheierea Tratatului de 
pace nu corespunde intereselor 
Statelor Unite ale Americii și Ma
rii Britanii a.e căror popoare au 
fost nevoite să-și trimită fiii, de 
două ori. în decursul secolului nos- 

’ tru, pe continentul Europei pe cîm- 
purile de. luptă împotriva militaris
mului agresiv german ?

Oare încheierea Tratatului de 
pace cu Germania nu corespunde 
intereselor Franței care în cele 
două războaie mondiale a avut cei 
mai mult de suferit dintre toate ță
rile vesteuropene și care a fost 
supusă ocupației barbare a hitleriș- 
tilor ?

In încheierea unui Tratat de pace 
cu Germania sînt interesate și alte 
state din Europa, în primuj rînd 
sînt vital interesate state vecine cu 
Germania, ca Polonia și Cehoslo
vacia, care au fost primele victime 
ale agresiunii hitleriste.

' Este inutil să se repete că în în- 
' cheierea unui Tratat de pace este 

interesat însuși poporul german 
’ care a avut de îndurat atîtea șu- 
' ferințe ca urmare a politicii aven

turiste tîlhărești a militarismului 
german. încheierea Tratatului de 
pace ar ajuta poporului german 
să-și asigure în sfirșit condiții 

. normale de viață.
Țările care doresc menținerea 

păcii și nu doresc dezlănțuirea u- 
nui nou război nu pot să nu fie 
interesate in lichidarea unui izvor 
de încordare internațională și a 
unui focar de fricțiuni primejdioa
se cum este Berlinul occidental. 
Este în interesul tuturor să se gă
sească o soluție a problemei Ber
linului occidental care să înlăture 
încordarea și totodată să nu ofere 
nici unei părți avantaje unilaterale 
și să nu aducă prejuducii nimănui. 

Din cele spuse inai sus rezultă 
că rezolvarea problemei Tratatului 
de pace cu Germania și problemei 
Berlinului, probleme pe care gu
vernele țărilor noastre au căzut 
de acord să le examineze la ac
tuala conferință, corespunde inte
reselor tuturor participanților la 
conferință și aceasta dă temei să 
se spere că discutarea-lor va avea 
un caracter concret și rodnic.

După părerea noastră, un factor 
încurajator este de asemenea . și 
acela că în ultimele luni a reieșit 
că există unele poziții tangențiale 
în probleme esențiale și chiar pă
reri identice într-un șir de chesti
uni referitoare la aceste probleme 
internaționale.

Tn această ordine de idei tre
buie menționate în primul rînd 
rezultatele cunoscutelor convor
biri care au avut loc în februarie- 
martie a.c. la Moscova între ,N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și H. Mac
millan, primul ministru al Regatu
lui Unit. In comunicatul cu privi
re la aceste convorbiri, semnat de 
cei doi oameni de stat, se subli
niază marea însemnătate a regle
mentării neîntîrziate a problemei 
Tratatului de pace cu Germania și 
a problemei Berlinului pentru 
menținerea și întărirea păcii și 
securității în Europa și în lu
mea întreagă, ca și necesitatea

rimată și el este cu atît mai mult 
de netolerat într-un oraș situat în 
centrul unuia din cele doua state 
germane suverane existente — în 
centrul Republicii Democrate Ger
mane.

Guvernul sovietic consideră cu 
deplin temei ca eforturile confe
rinței noastre, in cazul ca ea are 
menirea sa contribuie la Întărirea 
păcii, trebuie Consacrate tocmai 
examinării acestor doua probleme 
ale relațiilor internaționale con
temporane — problema reglemen
tării pașnice cu Germania și pro
blema normalizării situației in 
Berlinul occidental.

Lipsa unui Tratat de pace cu 
Germania complică mult situația 
din Europa, Această lipsă împie
dică reglementarea unui șir în
treg de alte ■- probleme extrem de 
importante atît cu caracter inter
național, cit și-în legătură cu si
tuația internă din Germania. In 
actualele condiții reunificarea Ger
maniei poate fi realizată numai 
pe calea tratativelor între guver
nele celor două state germane, și 
această problemă trebuie să fie 
examinata la consfătuiri ale re
prezentanților Republicii Demo
crate Germane și Republicii Fede
rale Germane, fără nici un fel de 
amestec din afară în această pro
blemă internă a poporului ger
man.

Nu trebuie însă să se piardă din 
vedere faptul că încheierea Trăta- 
tului de pace, îmbunătățind at
mosfera internațională ■. generală, 
ar înlesni apropierea dintre R. D. 
Germană și R. F. Germana. Astfel, 
încheierea Tratatului de pace ar 
contribui în mod serios la rezol
varea problemei naționale a po
porului german — crearea unei 
Germanii unite. Pentru realizarea 
acestui scop nu a rămas acum altă 
cale decît cea a apropierii dintre 
cele două state germane.

Constatăm cu satisfacție că de 
acest fapt își dau tot mai mult 
seama atît cercurile oficiale dintr-o 
serie de state, cit și cercurile largi 
ale opiniei publice, inclusiv din 
Germania occidentală.

Acum, oricine dorește în mod sin
cer să contribuie la reunificarea 
Germaniei, are datoria să facă tot 
ce depinde de el pentru slăbirea 
încordării politice care există între 
R. F- Germană și R. D. Germana. 
La slăbirea acestei încordări nimic 
nu poate contribui mai mult ca în
cheierea Tratatului de pace.

Lichidînd o sursă importantă a 
Încordării internaționale, rezolva
rea problemei Berlinului ar consti
tui de asemenea la.rîndul său o 
contribuție la cauza unității ger
mane. Trebuie spus fără înconjur 
că acum numai cine dorește să pre
lungească dezmembrarea Germaniei 
poate să întîrzie încheierea Trata
tului de pace, precum și rezolvarea 
problemei Berlinului occidental- 
Lucrurile nu se schimbă cu nimic 
dacă adversarii Tratatului de pace 
cu Germania declară că și ei ar fi 
pentru restabilirea unității Germa
niei.

După cum se știe, pentru regle- 
mentarea pașnică cit mai grabnică 
cu Germania și pentru rezolvarea 
neîntîrziată a problemei Berlinului 
occidental nu.se pronunță nicide
cum numai Uniunea Sovietică- A- 
ceste țeluri se bucură de o caldă 
simpatie în rîndurile a numeroase

falsă eforturile Uniunii So- 

state din Europa și Asia. In acest 
fel în multe țări se întărește con
știința că nu se poate tolera întîr- 
zierea artificială a reglementării 

șețte speranța lui Gromîko ți spe
ranțele exprimate de ceilalți în le
gătură cu îmbunătățirea atmosferei. 
Lloyd a declarat că este de acord 
cu multe lucruri despre care a 
vorbit Gromîko, dar nu cu toate 
punctele cuvîntării acestuia. Lloyd, 
ți-a exprimat îndeosebi dezacordul 
în legătură cu faptul că există 
două state germane suverane ți că 
problema unificării lor este o 
chestiune internă a germanilor 
ințiți. Lloyd a afirmat iu conti
nuare că există o interdependenți 
intre problemele reunificării Ger
maniei, securității europene ți 
problema Berlinului.

Șeful delegației engleze a fost 
de acord cu cele declarate de A. A. 
Gromîko în legătură cu vizita lui 
Macmillan ți a sa la Moscova. Am 
avut, a spus el, tratative extrem 
de utile care au dus la o înțelege
re reciprocă ți în comunicatul co
mun au fost oglindite în mod just 
rezultatele tratativelor noastre.

Arătind că împărtășește părerea 
că este necesar să se obțină solu
ții reciproc acceptabile, Lloyd a 
declarat că, potrivit punctului de 
vedere al guvernului britanic, este 
necesar să se țină o serie de con
ferințe, intrucît problemele sînt 
prea complexe pentru ca ele să 
poată fi rezolvate dintr-odată- 
Menționind că cele două părți sînt 
interesate în menținerea păcii, slă
birea 'încordării ți lărgirea contac
telor, Lloyd ți-a exprimat speran
ța că se vor obține rezultate mai 
favorabile decit acelea obținute de 
miniștrii Afacerilor Externe in 
1955, deți conferința actuală a în
ceput intr-o atmosferă intrucitva 
mai proastă.

După discursul lui Lloyd, ședin
ța a luat sfîrțit. Ea a durat 2 ore 
ți jumătate. Minițtrii se vor în
truni din nou în dupu-amiaza zilei 
de 14 mai. 

de a se desfășura tratative cores
punzătoare între guvernele intere
sate.

Se poate de asemenea aminti că 
marile puteri au ajuns la o iden
titate de vederi. asupra unei pro
bleme atit de importante ca cea a 
frontierelor germane, care și-a ■ gă
sit expresia in acordul de la Pots
dam din 1945. In legătură cu a- 
ceasta este necesar să se releve 
și marea însemnătate a recentei 
cuvîntări în această problemă pe 
care a rostit-o dl. De Gaulle, pre
ședintele Republicii Franceze.

O anumită importanța o are și 
noua atitudine mai realistă mani
festată în ultimul timp față de as
pectele esențiale ale problemei ger
mane în cuvîntările unor oameni 
de stat de vază din S-U.A.

In sfirșit, nu se poate nega faptul 
că este deosebit de favorabilă pen
tru desfășurarea lucrărilor conferin
ței noastre acea îmbunătățire a re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Marea Britanie, care s-a mani
festat îndeosebi după vizita la Mos
cova a d-lui Macmillan, precum și 
a relațiilor dintre U-R.S.S. și 
S.U.A., așa cum o dovedesc fapte 
ca recenta vizită în S-U.A. a lui 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Aliniștri al 
U-R.S.S., și apropiata vizită în U- 
niunea Sovietică a lui R. Nixon, 
vicepreședintele S-U-A.

Toate acestea creează, după pă
rerea noastră, premise bune pentru 
obținerea de către conferința noas
tră a unor rezultate utile în exami
narea unor importante probleme 
internaționale de care va trebui să 
ne ocupăm-

După cum vă este cunoscut, gu
vernul sovietic a făcut propuneri 
concrete în legătură cu aceste pro
bleme, și anume : proiectul Trata
tului de Dace cu Germania și pro
punerea cu privire la transtorma- 
rea Berlinului occidental într-un tâ
râș liber demilitarizat cu un statut 
politic, garantat in mod sigur de 
participarea tuturor țărilor noastre 
și a Q.N.U., și-de dreptul comuni
cației liber© cu lumea exterioară, 
precum și de condiții asigurate de 
flezvoltare economică-

Îmi voi permite să subliniez că 
conform convingerii profunde a 
guvernului sovietic, aceste propu
neri, dictate de dorința sinceră de 
a găsi soluții juste și care să țină 
seama de interesele tuturor părți
lor spre binele păcii, reprezintă o 
bază bună pentru examinarea pro
blemelor care nfc stau in față.

Firește, vom examina bucuroși 
toate considerentele constructive 
privitoare la rezolvarea acestor 
probleme, considerente care ar pu
tea fi propuse de ceilalți partici
pant la conferință. Credem că 
dacă la baza întregii noastre acti
vități vor fi puse principiile întări
rii păcii, destinderii încordării și 
ale respectării juste a intereselor 
tuturor statelor cointeresate, vom 
putea realiza o activitate care va 
ti atit în folosul fiecăreia din 
țările noastre cit și în folosul cau- 
zei comune a păcii.

Desigur că ar ii greșit să se ig
noreze greutățile care stau în fața 
noastră. Din păcate situația in 
care își începe lucrările conferința 
noastră, este departe de a fi favo
rabilă sub toate aspectele. Nu de 
mult guvernul sovietic, in notele 
sale adresate guvernelor mai mul
tor state, și-a exprimat îngrijora
rea în legătură cu acțiunile pe care 
unii membri ai N-A-T.O. le între
prind acum, în pragul tratativelor 
internaționale și la începutul aces
tor tratative. Asemenea acțiuni nu 
pot să ducă decît la. ascuțirea în
cordării internaționale și să îngreu
neze, dacă nu chiar să facă cu 
neputință, succesul tratativelor. Mă 
refer la recentele măsuri de forțare 
a amplasării bazelor americane 
pentru arma nucleară și pentru ra
chete pe teritorii străine și de înar
mare atomică a Bundeswehrului 
vestgerman-

Dacă se merge pe o astfel de 
cale atunci firciște și cealaltă parte 
și-ar putea pune partenerii la 
tratative în fața unor fapte împli
nite atît în domeniul acțiunilor 
politice, cit și în domeniul pregă
tirilor militare, dispunînd în a- 
ceastă privință de posibilități ce 
nu sînt mai mici.

Vor contribui însă toate aces
tea la destinderea încordării in
ternaționale și la întărirea încre
derii reciproce ? Va înlesni oare 
aceasta realizarea unor acorduri 
reciproc acceptabile în probleme 
internaționale complcixe ?

Desigur că nu. lată de ce Uniu
nea Sovietică cere tuturor parti- 
cipanților la conferință să-și a- 
ducă contribuția la crearea unei 
atmosfere internaționale corespun
zătoare, care să contr.buie la 
succesul tratativelor și să se 
țină de la acțiuni de natură 
complice situația.

Nu e un secret că nu toate 
verue'.e statelor participante 
conferință, cel puțin pină în 
zent, manifcistă o dorință cores
punzătoare pentru destinderea si
tuației, pentru o înțelegere. Cînd 
spunem acest lucru, constatăm un 
fapt pe cate nimeni nu-1 poate 
nega. Dacă în cursul conferinței 
se vor face încercări de a atirna 
de picioarele tuturor participanți
lor ei ghiulele care ar împ.edica 
orice progres spre un acord, tre
buie să spunenj fără echivoc că 
cei caro vor recurge la acest lucru 
își vor asuma o mare răspundere 
pentru consecințe. Să fim sinceri, 
pozifia guvernului R.F. Germane 
continuă să fie un balast destul 
de mare care împiedică eforturile 
statelor îndreptate spre transfor
marea Europei într-un bastion 
trainic al păcii și spre e'iberarea 
popoarelor ei, inclusiv a poporului 
german, de pericolul unui nou 
război.

ab- 
să

gu- 
la 

pre-

sovietică 
lucrărilor

Nu pot să nu inspire o anumită 
Îngrijorare și știrile din diverse 
țări occidentala denotînd existența 
unor intenții de a încîlci probleme 
politice diferite printr-o interde
pendență creată în mod artificial 
și de a le prezenta astfel partici
panților la actuala confermță sub 
forma unui nod foarte strîns care 
cu toată bunăvoința ar fi imposi
bil de dezlegat.

Trebuie spus de-a dreptul că, 
după parerea noastră, o asemenea 
abordare a problemei ar fi echi
valenta cu paralizarea întregii 
noastre activități.

îngăduiți.mi sâ exprim speranța 
că acest lucru nu face parte din 
planurile niciunui participant la 
conferință și că vom reuși să gă
sim metode eficiente de examina
re a problemelor . ce stau în fața 
conferinței noastre.

In momentul de față există nu
meroasa probleme internaționale 
care, fiind ncreglementate, întune
că relațiile dintre state. Ar fi însă 
cu totul nerealist și, trebuie spus 
de-a dreptul, lipsit de speranță, 
de a încerca să se examineze toa
te aceste probleme dintr-odată, ca 
să zicem așa, într-o singură re
priză.

Discutarea concomitentă la o 
singură conferință a tuturor sau 
prea multor probleme internaționale 
ar putea să aibă doar un singur 
rezultat — controverse prelungite, 
discuții confuze. Toate acestea nu 
ar face decit să îndepărteze rezol
varea fiecăreia din problemele a- 
flate în discuție și cauza păcii nu 
ar avea nimic de ciștigat de pe 
urma unei asemenea discutări. 
Dimpotrivă, ea ar avea fără doar 
și poate de pierdut, deoarece ar fi 
subminată încrederea popoarelor 
în eficacitatea tratativelor interna
ționale.

După părerea delegației sovieti
ce, un asemenea rezultat nu poate 
fi tolerat în nici un caz, deoarece 
calea tratativelor internaționale în 
vederea, realizării unor soluții re
ciproc acceptabile constituie în mo
mentul, de față unica cale sigură 
spre eliberarea omenirii de teamă 
pentru ziua ei de mîine.

Iată de ce delegația 
interesată în eficacitatea _______
conferinței noastre propune exami
narea la conferință a problemei 
Tratatului de pace cu Germania și 
normalizării situației din Berlinul 
occidental. Rezolvarea cu succes 
a acestor probleme acute a căror 
însemnătate poate să nu o vadă 
numai acela care închide în mod 
conștient ochii, ar constitui cea 
mai bună, dovadă a existenței 
bunăvoinței tuturor participanților 
la conferință, și fără îndoială ar 
crea condiții prielnice pentru re
zolvarea cu succes în viitor și a 
celorlalte probleme nereglemen
tate.

Itigăduițî-mi să exprim speranța 
că lucrările conferinței noastre vor 
decurge în spiritul căutării unor 
soluții reciproc acceptabile. După 
părerea delegației sovietice, sîntem 
datori -să năzuim spre apropierea 
la maximum a pozițiilor noastre în 
problemele discutate.

Delegația sovietică este profund 
convinsă că sarcina noastră uu 
constă în a căuta motive de diver- 
gențe și de a amplifica ceea ce ne 
desparte. Noi toți ar trebui să ne 
concentrăm atenția asupra a ceea 
ce ne poate uni, asupra găsirii 
unor soluții reciproc acceptabile.

In sarcina conferinței noastre 
cade de asemenea pregătirea unor 
propuneri de comun acord cu pri
vire la timpul, locul convocării șî 
eventuala ordine de zi a conferin
ței șefilor de guverne. După pă
rerea delegației sovietice, îndepli
nirea acestei sarcini nu va prezen
ta dificultăți esențiale, deoarece o 
înțelegere principială în privința 
convocării într-un viitor apropiat 
a conferinței șefilor de guverne, 
după cum se știe, a și fost reali
zată de guvernele noastre in 
cursul schimbului de note.

Delegația U.R.S.S. dorește 
sublinieze că guvernul sovietic 
acordă viitoarei întîlniri a șefilor 
de guverne o deosebit de mare im
portanță și consideră că ea poate 
avea un rol hotărîtor în reglemen
tarea unei serii de probleme inter
naționale care mențin astăzi lu
mea într-o stare de încordare fe
brilă, de „război rece" și de cursă 
a înarmărilor care se intensifică 
neîntrerupt.

Bineînțeles că și din partea șe
filor de guverne este greu de aș
teptat că vor putea în cursul unei 
singure întîlniri să examineze și 
să rezolve toate problemele inter
naționale nereglementate. Dacă în- 
tîlnirile la nivel înalt ar putea să 
capete un caracter mai. mult sau 
mai puțin regulat, aceasta ar fi o 
mare binefacere pentru cauza 
păcii. De aceea guvernul sovietic 
salută declarația importantă și 
constructivă a d-lui Macmillan, 
primul ministru al Alarii Britanii, 
că el consideră apropiata confe
rință la nivel înalt tiu ca o acți
une unică pentru reglementarea 
problemelor Europei și întregii 
lumi, ci ca începutul unei perioade 
de tratative, care, dacă ar exista 
dorința, ar putea iniția relații mai 
bune între Est și Vest. Guvernul 
sovietic împărtășește întrutotul a- 
cest punct de vedere și este gata 
să contribuie la traducerea lui în 
practică.

Dacă năzuim cu toții în mod 
sincer spre întărirea și asigurarea 
păcii, dacă sîntem cu roții con- 
știenți că nu se poate tolera alu
necarea omenirii în prăpastia unui 
război cu arma atomică și arma- 
rachetă sîntem datori să obținem 
un succes în tratativele noastre.

Ingăduiți-mi, în încheiere, să 
exprim speranța că toți partici- 
panții la conferința noastră vor a- 
duce o contribuție pozitivă la a- 
ceastâ operă importantă.

La rîndul ci, delegația sovietică 
va face tot ce îi va sta în putință 
pentru a contribui !a succesul lu
crărilor conferinței noastre.

să

TIRANA 13 (Agerpres). — La 
13 mai și-a început lucrările la Ti
rana cea de-a Xl-a sesiune a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La lucrările sesiunii partic’pă 
delegații ale Republicii Populare 
Albania, Republicii Populare Bul
garia, Republicii Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane. Re
publicii Populare Polone, Republi
cii Populare Romîne, Republicii 
Populare Ungare, Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

La sesiunea Consiliului asistă în 
calitate de observatori reprezen
tanți ai Republicii Populare Chi
neze, Republicii Populare Demo
crate Coreene, Republicii Populare 
Mongole și Republicii Democrate 
Vietnam.

La sesiune, Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de miniștri al 
Republicii Populare Albania, a 
rostit o cuvintars de salut.

Aîehmet Shehu a subliniat în

Au luat sfirșit lucrările sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 13 — De la trimi
sul special Agerpres: La Stockholm 
au luat sfirșit lucrările sesiunii 
Consiliului Atondial al Păcii care a 
avut loc între 8 și 13 mai a.c. 
După șase zile de lucrări rodnice 
în ședințe plenare și . în comisii. 
Consiliul Atondial al Păcii a adop
tat documente de mare însemnă
tate cu privire la principalele pro
bleme care preocupă omenirea în 
momentul de față.

Astfel au fost adaptate: un nou 
Apel al Consiliului Atondial al Pă
cii care, după cum s-a. subliniat 
aici, continuă spiritul cunoscutului 
Apel de la Stockholm din 1950 îm
potriva armei atomice și trebuie să 
mobilizeze sutele de milioane dc 
partizani ai păcii din întreaga lu
me la lupta pentru realizarea obiec
tivelor sale; declarația generală; 
declarații asupra : problemei ger
mane și. problemei independenței 
naționale, rezoluții în problema si
tuației din Orientul Alijlociu, a re

Cel de-al Vl-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Liber German

ROSTOCK 13 (Agerpres). — 
Rostockul a întimpinat ca pe niște 
oaspeți scumpi solii tineretului 
din toate regiunile R.D.G, veniți 
la cel de-al VI«lea Congres al 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man.

La 12 mai. ora 9 dimineața în 
sala .șSporthalle^ s-a deschis în- 
tr-un cadru festiv cel de-al VI-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Li
ber German. La Congres participă 
ca invitați o delegație a C.C. al 
Partidului Socialist Unit din ger
mania, membri ai guvernului, ve
terani ai mișcării muncitorești din 
Germania, reprezentanți ai parti
delor democratice. La Congres iau

k început cea de a XH-a sesiune 
a Organizației Mondiale a Sănătății

GENEVA 13 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 12 mai a în
ceput la Palatul Națiunilor de la 
Geneva cea de-a XII-a sesiune a 
Organizației Mondiale a Sănătății.

în a doua ședință plenară a ce
lei de-a XII-a sesiuni a Organiza

Succese ale Coreei 
democrat - populare

Partidul Muncii din Coreea 
acordă o deosebită atenție dez
voltării producției energiei e- 
lectrice. Partidul a elaborat un 
vast program pentru electrifi
carea țării pentru ca în urmă
torii 6—7 ani producția ener
giei electrice să se ridice pînă 
la 20 de miliarde kw.-ore, ceea 
ce înseamnă 2.000 kw-ore de 
cap de locuitor.

■Transpunînd în viață hotă- 
ririle partidului cu privire la 
dezvoltarea producției de ener
gie electrică, oamenii muncii 
au obținut însemnate succese. 
Rezultatele de pînă acum con
stituie un puternic îndemn la 
obținerea unor noi succese în 
toate ramurile economiei na
ționale.

In R.P.D Coreeană, paralel 
cu lărgirea stațiunilor electrice 
existente, se construiesc într-un 
ritm rapid noi centrale electri
ce. In anul 1958 a fost termi
nată reconstrucția uneia dintre 
cele mai mari hidrocentrale din 
Asia, de pe fluviul Suphun și 
construirea hidrocentralei Cian- 
dingansc. De asemenea sînt in 
curs de construcție hidrocen
tralele Tocnogansc și centrala 

lată un grup de tineri geologi din cadrul Ministerului metalur
giei al R. P. D. Coreene făcind prospecțiuni.

deosebi rolul primordial pe care 
l-a avut și îl are ajutorul frățesc 
multilateral al Uniunii Sovietice și 
al tuturor celorlalte țări frățești în 
dezvoltarea Republicii Populare 
Albania pe calea spre socialism.

N. V. Fadeev, secretarul C.A.E.R., 
a prezentat raportul cu privire la 
cea de-a 10-a aniversare a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc.

★
TIRANA 13 (Agerpres). — La 

12 mai a sosit la Tirana delegația 
R. P. Romîne, condusă de tov. 
Al. Birlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, care va participa la se
siunea ordinară a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. Din 
delegație mai fac parte tovarășii 
Gh. Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
ți Carol Loncear, ministrul In
dustriei Grele, 

presiunilor la care sînt supuși 
luptătorii pentru pace și libertate, 
în problema Algeriei, în problemele 
actuale din Asia și Africa, în pro
blema luptei împotriva armelor a«i 
tomice. De asemenea a fost adop
tat un Apel pentru organizarea 
unei campanii mondiale în vederea 
ținerii conferinței la nivel înalt și 
încetarea războiului rece. Toate a. 
ceste documente au fost adoptate 
în unanimitate, delegații manifes- 
tîndu-și satisfacția pentru faptul că 
mișcarea mondială pentru pace va 
putea — prin traducerea în viață 
a acestor documente — să ridice 
Pe o treaptă și mai înaltă activi
tatea ei nobilă.

Declarînd închisă sesiunea de la 
Stockholm a Consiliului Atondial al 
Păcii, D’Astier de la Vigerie care 
a prezidat ședința a mulțumit gaz
delor suedeze, delegațiilor și invita- 
ților pentru importanta lor con
tribuție la desfășurarea lucrărilor 
Consiliului Atondial al Păcii- 

parte B. Bernini, președintele 
F.M.TD., J. Pelikan, președintele 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor, precum și delegații și repre
zentanți ai organizațiilor de tine
ret din 32 de țări, printre care 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, 
Cehoslovacia, Polonia, Rominia, 
Franța, Italia, Ungaria, Iugoslavia, 
R. F. Germană.

După, alegerea organelor condu
cătoare ale Congresului s-a dat ci* 
tire mesajului de salut adresat 
dele goților de C.C. al P.S.U.G. și 
semnat de W. Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G,

După aceea, K. Ftamoekel a pre
zentat raportul.

ției Atondiale a Sănătății, a fost 
ales ca președinte al acestei A- 
dunări Sir John Charles (An
glia), iar ca vicepreședinți dr. 
Voinea Marinescu (R. P. Rornî- 
nă), dr. AL B. El-A-Zmeh (Repu
blica Arabă Unită), dr. O. Sou- 
vannavong (Laos).

electrică a tineretului din 
Cong. Nu de mult au început 
lucrările pentru construirea 
centralei electrice Unbonsc, care 
va avea o capacitate de 600 
mii de kw. In Phenian se con
struiește o termocentrală elec
trică cu o capacitate de 200 mii 
de kw.

Pretutindeni in țară, coope
rativele de producție construiesc 
centrale electrice locale cu o 
capacitate mai mică, folosind 
pentru aceasta forța fluviilor, 
a vîntului și a căldurii. Dato
rită muncii pline de abnegație 
a maselor populare majoritatea 
satelor au fost electrificate. Ca 
urmare a dezvoltării impetuoase 
a rețelei electrice, revoluția 
tehnică și culturală la sate 
înaintează într-un ritm rapid.

Uriașele succese obținute in 
bătălia pentru electrificarea ță
rii confirmă justețea politicii 
Partidului Muncii din Coreea, 
în munca de construire a socia
lismului, politică care se bucu
ră de sprijinul unanim al po
porului. Ele dovedesc de aseme
nea forța creatoare a oamenilor 
muncii coreeni, puternica lor 
dragoste față de patrie.
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