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Brigada nr. 1, condusă de Vasile 
Răzeșu, de la secția montaj a Fa
bricii de rulmenți Bîrlad care, 
lunar își depășește norma în me

die cu 26%

■tilt 1
h fc

Proletari din toate țările, uniți-vă!

In cinstea 
Festivalului
Care sat va fi 
mai frumos?

In cinstea Festivalului Mon
dial al Tineretului de la Vie
na între organizațiile de bază 
U.T.M. din comuna Virfu 
timpului și cea din Șendriceni, 
raionul Dorohoi, se desfășoară 
o pasionantă întrecere pentru 
îmfrumusețarea comunei lor. 
Rezultatele de pînă acum sini 
lăud-abile. Tinerii din Virfu 
Cîmpului de pildă, au plantat 
910 pomi 
rățat 1.000 
împrăștiat 
pe șosele.

Tinerii din comuna Șendri
ceni au lucrat voluntar la a- 
menajarea unei grădinițe de 
copii. Ei au transportat și au 
împrăștiat în curtea grădini
ței o cantitate de 20 m.c. prun, 
diș și au strîns 50 de kg. să- 
mînță de salcîm in vederea 
obținerii puieților necesari plan
tării unui gard viu.

Cele două organizații U.T.M. 
sînt hotărîle să întreprindă noi 
acțiuni pentru îmfrumusețarea 
comunelor lor.

MARIC1CA IONESCU 
tehniciană

ornamentali, au cu
metri șanț și au 
150 m.c. prundiș

Pregătiri 
pentru festivalul 

raional
Pentru cel de-al lll-lea fes

tival al tineretului din 
nul Tg. Neamț se fac 
pregătiri. Tinerii din comuna 
Grumăzești au efectuat pînă a- 
cum peste Z.600 ore muncă 
voluntară în acțiunea de în
frumusețarea comunei : la să
parea șanțurilor, împrăștierea 
prundișului pe șosele, curățirea 
livezilor și a pomilor. Cei 32 de 
tineri din gospodăria agricolă 
colectivă din comună au efec
tuat peste 900 ore muncă vo
luntară la curățatul livezii gos
podăriei și la curățirea izlazu
lui.

Și în alte comune au 
acțiuni importante de t 
tire a celui de al lll-lea 
tival raional.

Pe întreg raionul, pînă 
ziua de 22 mai școlarii și 
miștii au strîns peste 10 tone 
de fier vechi. Sute de tineri 
sportivi fac de zor antrenamen
te și circa 700 de artiști ama
tori participă ta repetițiile or
ganizate pentru pregătirea fes- 
ivalului raional.

In cinstea Festivalului de la 
Viena a fost confecționat și așe
zat în piața Lenin din Tg. 
Neamț un panou mare dedicat 
acestui important eveniment.

GH. APOSTOL 
profesor

rai o- 
intense

loc 
pregă- 

fes-

m 
ute-

Majoritatea artiștilor amatori 
cercului de teatru de pe lingă că
minul cultural din satul Oteșani, 
raionul Horezu, sint tineri de dife
rite profesii : țărani întovărășiți, 
meseriași, învățători, funcționari 
etc.

Sub conducerea organizației de 
nartid, organizația U.T.M. din co- 

ună se preocupă indeaproape de 
activitatea acestei formații. îndru
mați indeaproape de comitetul co 
munal U.T.M. tinerii își insușesc 
cu perseverență tainele preten
țioase dar pasionante ale jocului 
de scenă. In prezent măiestria ar
tistică a acestui colectiv s-a ridi
cat la un nivel superior anilor pre- 
cedenți. Echipa de teatru are un 
repertoriu bogat. Piesele interpre
tate de colectivul cercului tratează 
în general problemele principale ce 
jrămintă satul, in special teme le
gate de transformarea socialistă a 
agriculturii.

Spectacolele cu piesele „Răfuia
la", „Bărbatul fără opinci", „Tir- 
gul inimilor" și altele, precum și 
dramele .„Năpasta" sau „Nemai
pomenita furtună" s-au bucurat de 
un binemeritat succes în riadul 
spectatorilor, contribuind la 
girea orizontului lor politic, 
tural.

Țăranii muncitori îndrăgesc 
apreciază această formație pentru 
multiplele sale calități artistice.

MIRON P. NICOLAE 
țăran întovărășit

cînteia
Inereîului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Pentru pregătirea 
muncii patriotice a elevilor 
în perioada vacantei de vară

La Plenara C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958 tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta că 
„elanul și dragostea tineretului constituie o mare 
forță în îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Tineretul patriei noastre dove
dește prin fapte acest lucru, consacrîndu-și toată 
puterea sa de muncă cauzei construirii socialismu
lui, El continuă cu cinste tradițiile glorioase ale ti
nerilor brigadieri care au muncit cu abnegație în 
primii ani ai construcției socialiste pe șantierele pa
triei, aplică în viață sarcina trasată de partid de 
a participa cu toate forțele sale Ia acțiunile pa
triotice".

Alături de milioanele de tineri din fabrici, uzine, 
institute și universități, elevii școlilor medii și pe
dagogice s-au încadrat în această muncă entuziastă 
de construcție. Educați de organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de partid, elevii au înțe
les că manifestarea dragostei față de patrie, a ata
șamentului profund față de popor se exprimă prin 
fapte, prin învățătură și prin muncă.

Vară de vară, în vacanță, cultivînd o tradiție 
frumoasă care s-a născut în viața școlară, atunci 
cînd bătălia pentru recoltă este în plin avint, elevii 
sînt prezenți în mijlocul țăranilor muncitori, contri
buind la strîngerea recoltei. Elevii constănțeni, de 
pildă, au meis în număr mare să ajute gospodării.e 
agricole de stat și colective la strîngerea recoltei. 
Și elevii din Buzău, organizați in tabere-șantier au 
ajutat, pe serii, în toată perioada vacanței la mun
cile agricole din G.A.S -Stilpu și G.A.S.-Buzău.

Munca in gospodărie, pe ogoare, în arșița dogo
ritoare a soarelui, alături de harnica noastră țără
nime muncitoare, a constituit pentru elevi o impor
tantă școală de educație. Cunoscînd și participînd l» 
activitatea practică din agricultură, elevii învață 
să prețuiască munca fizică, să respecte și să 
urmeze pilda acelora care muncesc cu brațele pen
tru belșugul poporului. Ei cunosc bucuria muncii, 
satisfacția de a vedea roadele acestei munci.

Organele și organizațiile U.T.M. au acordat o 
grijă sporită organizării activității patriotice în 
timpul vacinței anului trecut. S-a extins forma de 
organizare a taberelor de vară pe lingă G.A.S.-uri. 
In aceste tabere elevii au fost îndrumați să îmbine 
munca cu odihna, cu învățătura, cu activitatea cui-

tural-artistică și sportivă. Organizațiile U.T.M. să
tești și organizafiile U.T.M. din școli, au organizat 
activități comune. Elevii au legat prietenii cu tinerii 
țărani muncitori, s-au întîlnit cu aceștia în competiții 
sportive, au organizat festivaluri artistice. Tinerii 
țărani muncitori i-au ajutat să cunoască munca 
frumoasă a muncitorilor și tinerilor din G.A.S. și 
viața satului, elevii le-au vorbit despre viața lor de 
școală, au vorbit despre muncă și învățătură, și-au 
împărtășit reciproc experiența.

Scrisorile de mulțumire trimise de conducerile gos
podăriilor agricole de stat și colective școlilor și 
organizațiilor U.T.M. au produs o adincă satisfac
ție elevilor.

Rezultatele obținute i-a îndemnat pe elevi să-și 
intensifice eforturile. Chemările partidului adresate 
tineretului de a participa, alături de întregul po
por, la îndeplinirea sarcinilor din planul dezvoltării 
economiei pe anul 1959, au găsit ecou și în rîndul 
elevilor. Sub lozinca : „Nici un elev în afara brigă
zilor de muncă patriotică" elevii s-au încadrat în 
brigăzi și în timpul liber. îmbinînd învățătura cu 
munca, au lucrat pe șantierele de construcții, la 
înfrumusețarea orașelor și școlilor. E'evii din 
Orașul Stalin au muncit la construirea liniei de 
troleibuze în orașul lor; elevii Școlii medii nr. 6 
din București au efectuat peste 20.000 ore muncă 
patriotică la construcția unei școli în cartierul lor ; 
elevii Școlii medii nr. 2 din Brăila au mândria de 
a fi primit cei dinții din oraș carnete și insigne de 
brigadier. A devenit o chestiune de mîndrie și 
cinste de a purta titlul de brigadier, de a trăi viața 
de brigadier.

Se apropie vacanța. Elevii vor continua și în acest 
an tradiția încetățenită de a consacra o parte din 
vacanță muncii, activității patriotice pe ogoarele p > 

‘friei, la strângerea recoltei. Sînt mimeroi.se organi
zații U.T.M. care au și luat măsuri pentru organi
zarea muncii patriotice în perioada vacanței. 
Citeva luni în urmă, în coloanele ziarului 
nostru a apărut un articol care vorbea des
pre inițiativa brigăzii de muncă patriotică a 
elevilor din clasa a X-a C a Școlii medii „Mihail

(Continuare în pag. 2 a)

ln întîmpinarea Zilei copilului
In întreaga țară se întreprind 

numeroase acțiuni în întîmpinarea 
Zilei internaționale a copilului.

La sate se deschid grădinițe se
zoniere, unde copiii se bucură de 
o bună îngrijire, în timp ce ma
mele lor lucrează pe ogoare. In 
regiunea Iași, prin grija comitete
lor de femei, s-au deschis 234 
grădinițe sezoniere, în care sînt 
gâzduiți peste 6.500 de copii. In 
regiunea Constanța multe din cele 
peste 340 de grădinițe sezoniere și

50 de creșe, care vor funcționa 
vara aceasta în comunele regiunii, 
au și fost deschise. De asemenea 
în regiunea Oradea au fost des
chise pînă acum peste 100 de gră
dinițe sezoniere, iar în regiunea 
Suceava, în preajma zilei de 1 
iunie, se deschid 219 grădinițe 
sezoniere, care vor găzdui peste 
7.000 de copii.

In regiunea Craiova biblioteca 
regională, bibliotecile raionale și

comunale organizează expoziții d: 
cărți pentru copii și „dimineți de 
basme pentru copii". Va avea loc 
un festival al filmului pentru 
copii, iar Filarmonica de Stat 
„Oltenia" va da un concert spe
cial pentru cei mici. In orașele 
regiunii Craiova și în centrele de 
raioane se amenajează parcuri dis
tractive pentru copii.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Mai multă atențiemuncii brigăzilor
Stimați tovarăși,

Vă mulțumim din toată inima pentru felicitările pe care ni le-ați 
adresat nouă și întregului popor cehoslovac cu prilejul celei de a 
14-a aniversări a eliberării patriei noastre de către glorioasa armată 
sovietică .Putem să vă asigurăm pe Dv. și întregul popor al Re
publicii Populare Romîne frățești că popoarele noastre nu vor uita 
niciodată lupta vitejilor soldați romîni, care umăr la umăr cu arma
tele sovietice au ajutat la eliberarea țării noastre de cotropitorii 
fasciști, mulți din ei dîndu-și viața pentru libertatea noastră. De 
atunci prieitenia noastră, consfințită prin sîngele vărsat împreună, 
s-a întărit necontenit datorită faptului că victoria clasei muncitoare 
în cele două țări ale noastre a - creat premize pentru dezvoltarea 
multilaterală a legăturilor în toate domeniile în cadrul întregului 
lagăr socialist, în frunte cu puternica Uniune Sovietică.

Vă urăm Dv., stimați tovarăși, și întregului popor al Republicii 
Populare Romîne multe succese în construirea socialismului și în 
lupta nobilă pentru întărirea păcii în întreaga lume.

ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Cehoslovace 

și prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

VILIAM SIROKY
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. Cehoslovace

de producție ale tineretului
Raid prin cîteva întreprinderi brăiiene

Brigăzile de producție ale tine
retului din întreprinderi au un rol 
important în creșterea producției 
și productivității muncii, în îmbu
nătățirea calității produselor și re
ducerea prețului lor de cost. Așa 
cum arată indicațiile plenarei a 
Vl-a a C.C. al U.T.M. brigăzile 
de producție ale tineretului au da
toria de a transforma locul de 
muncă unde au fost înființate în- 
tr-un loc de muncă fruntaș.

In întreprinderile orașului Brăila 
au fost create 142 brigăzi de pro
ducție ale tineretului. Iată con
statările făcute în urma raidului 
întreprins în cîteva întreprinderi 
brăiiene privitor la activitatea bri
găzilor de producție ale tineretu
lui.

in luptă pentru 
o producfie sporită

Praga, 23 m>ai 1959.

In cursul lunii iulie vor fi puse 
în vînzare în magazine primele 
articole realizate din fire și fibre 
sintetice produse in țara noastră 
la Uzinele de la Săvinești. De pe 
acum sînt pregătite pentru a intra 
în fabricație numeroase articole de 
țesături și tricotaje 
tice, precum și 11 
țesături de lină în 
bre sintetice.

In întreprinderile

din fire sinte- 
sortimente de 

amestec cu fi-

In întreprinderile care vor pro
duce articole din fire și fibre sin
tetice au fost adaptate la condițiile 
de prelucrare a acestei materii 
prime utilaje și mașinilei existen
te. Pentru realizarea unei produc
ții importante de țesături și tri-

coturi din relon a început la între
prinderea ,,Tudor Vladimirescu” din 
Capitală lărgirea secției de țesăto- 
rie pentru realizarea unei producții 
anuale de 5.000.0CO m.p. și ame
najarea unei secții de finisaj cu o 
capacitate anuală de 8.000.000 m.p. 
țesături și tricoturi, care urmează 
să intre parțial în funcțiune spre 
sfîrșitul anului.

In vederea specializării în pro
ducția de articole din fire și fibre 
sintetice au fost organizate cursuri 
de perfecționare și ridicare a cali
ficării muncitorilor și tehnicienilor 
care vor lucra în acest sector al 
industriei bunurilor de consum din 
țara noastră.

Prima navă sanitară
Constructorii de la șantierul 

naval Oltenița au predat miercuri 
secției sanitare și prevederi so
ciale a Sfatului popular regional 
Constanta o navă sanitară, reali
zată pentru prima oară în tară.

Conducători ai partidului și statului 
Ploești

lui Cupliu din cauza automulțu- 
mirii față de rezultatele obținute 
au început să se, manifeste acte 
de indisciplină. Unii tineri, printre 
care Vasile Dumitru, lipseau, fapt 
pentru care a scăzut productivita
tea muncii și brigada a pierdut 
întrecerea. Dar lucrurile nu au ră
mas așa. Brigada de producție a 
analizat în spirit combativ Com
portările tînărului Vasile Dumitru 
ajutindu-l să se îndrepte. Alături 
de tovarășii săi din brigadă el 
luptă acum pentru cîștigarea pri
mului loc în întrecere.

Pentru a ridica pe toți tinerii 
la nivelul fruntașilor, pentru a 
face din fiecare brigadă un 
colectiv fruntaș de muncă, comi
tetul U.T.M. organizează perio
dic schimburi de experiență între 
brigăzi, demonstrații practice în 
legătură cu organizarea muncii îri 
brigadă, aplicarea metodelor îna
intate de muncă. De asemenea o 
atenție deosebită se dă aici între
cerii între brigăzi. In scopul sti
mulării întrecerii au fost confec
ționate panouri sugestive. Astfel, 
în secția strunguri mici, secția ti
neretului, pe panourile fiecărei 
brigăzi de tineret sînt prinse, po
trivit succeselor, un avion, o ma
șină, un melc. In prezent, avionul 
care marchează cele mai bune re
zultate obținute în întrecere se 
află în dreptul brigăzii lui Sandu 
Mogoș.

In uzina metalurgică „Progresul" 
au fost create 56 brigăzi de ti
neret. Pentru a le asigura îndru
marea și ajutorul necesar, co
mitetul U.T.M., sub îndrumarea co
mitetului de partid, a ales ca res
ponsabili de brigăzi de tineret 
membri și candidați de partid, ti
neri destoinici cu autoritate care 
prin munca lor să constituie exem
plu de urmat pentru ceilalți tineri. 
Periodic, comitetul U.T.M. instru- 
ește responsabilii acestor brigăzi, 
îi ajută să-și organizeze mai bine 
munca.

Principala sarcină cuprinsă în 
planurile de muncă ale brigăzilor 
este creșterea productivității mun
cii. In luna care a trecut majori
tatea brigăzilor au obținut succese 
de seamă în acest sens. Astfel, 
brigada condusă de tînărul comu- 
nisȚ Ștefan Bratu, din secția scu- 
lăria centrală, secție a tineretului, 
a depășit sarcina de productivitate 
a muncii cu 2,20 la sută, brigada 
lui Ion Dragomir cu 1,79 la sută, 
cea condusă de Anton Cazan cu 
2,4 la sută etc. Brigăzile au a- 
cordat o mare atenție organizării 
locului de muncă, aplicării meto
delor înaintate. Membrii brigăzii 
studiază atent fiecare desen, se 
sfătuiesc asupra celor mai adecva
te căi pentru realizarea pieselor în- 
tr-un timp mai mic decît cel pla
nificat. In acest fel tinerii din 
brigada Iui Ștefan Bratu au reușit 
șă reducă timpul de lucru la re
perul discuri de ambreiaj cu un 
minut, iâr la reperul chei olandeze 
rulou la operațiile ajustaj și tra- 
saj cu 50 de minute. Și în brigada 
condusă de tînărul comunist Ale
xandru.. Cupliu tinerii lucrează cu 
timpi mai mici.

Un alt factor care contribuie ca 
brigăzile să obțină o productivi
tate sporită îl constituie atitudinea 
nouă, socialistă, a tinerilor față 
de muncă. Brigăzile s-au dovedit 
a fi puternice colective de educa
ție. La un moment dat, în brigada

Lipsă de îndrumare 
și control

In ultima vreme în cadrul brigă
zilor de producție ale tineretului 
de la Fabrica de confecții și-a fă
cut loc formalismul. Activitatea 
acestora este lipsită de o perspec
tivă. Planurile de muncă cuprind 
obiective cu totul generale. Nega
tiv este și faptul că planurile tu
turor brigăzilor seamănă între ele 
ca două picături de apă, multe 
fiind același exemplar multiplicat. 
Chiar și brigada condusă de tov. 
Rădița Rizu care a primit drapelul 
de brigadă fruntașă pe oraș des
fășoară în prezent o activitate 
formală. Din această cauză bri
găzile nu au reușit să obțină re
zultate în muncă pe măsura po
sibilităților lor. In brigada tov. 
Ulmer nu se ia poziție cînd unii 
tineri ca Stoian Sefcenco, Maria 
Stancu nu îndeplinesc planul zil
nic. Aici există părerea că dacă la 
sfîrșitul lunii planul se realizea
ză situația este mulțumitoare. Dar 
nu se analizează dacă lucrînd în a- 
cest fel nu se aduc prejudicii cali
tății produselor. In brigăzi mai 
sînt tinere printre care Rădița 
Călin, Petrica Băluță, Maria 
Stanciu și altele care dau încă

Nava a fost construită la pro
punerea Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale pentru îmbu
nătățirea asistenței 
Delta Dunării.

Raza de acțiune a 
este de 150 km., ea 
bate Delta Dunării 
pentru a acorda asistență medi
cală oamenilor muncii și pescari 
lor din cele mai îndepărtate locuri 
unde accesul pe căile terestre este 
mai dificil.

Nava este prevăzută cu săli de 
operație, camere de sterilizare, 
încălzire centrală, bae și bucătă
rie electrică, grup electrogen pen
tru asigurarea energiei electrice 
necesare iluminatului și acțio
nării aparatajului medical. Nava 
este dotată de asemenea cu stații 
de radioemisie recepție și radio
amplificare, precum și cabine pen
tru echipaj și personal medico- 
sanitar.

Muncitorii șantierului lucrează 
intens la construcția celei de a 
doua nave sanitare.

sanitare în

acestei nave 
putînd stră. 
și canalele

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

(Agerpres)

salutat cu 
partidului 
caldă ma

ai

Conducători ai partidului și statului, vîzitînd la Ploești întreprinderi industriale și noi blocuri de locuințe
Uzina petrochimică-Brazi. Instalație pentru fabricarea solvenți'or din 

gaze petrolifere.

La 26 mai tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Pe
tre Borilă, Leonte Răutu, însoțiți 
de tovarășii M. Florescu, minis
trul Industriei Petrolului și Chi
miei, D. Balalia, prim secretar al 
Comitetului regional Ploești al 
P.M.R., Gh. Stan, președintele 
Sfatului popular regional Ploești, 
au vizitat întreprinderi și șantiere 
din orașul Ploești și raza ora
șului Ploești.

Ei au examinat propunerile pri
vind amplasarea unor noi mari

Întreprinderi petrochimice, între- 
ținîndu-se cu ingineri, tehnicieni 
și constructori.

La sediul Sfatului popular re
gional Ploești a avut loc apoi un 
schimb de păreri cu conducătorii 
organelor locale de partid și de 
stat. S-a constatat că, datorită 
lipsei de exigență din partea 
organelor locale, s-a permis ridi
carea de construcții particulare 
fără respectarea cerințelor sistema
tizării și dezvoltării planificate a 
orașului, ceea ce stirnește nemul
țumirea justificată a oamenilor

muncii. Unele străzi nu sint bine 
întreținute, pe alocuri se mai văd 
dărimături care nu au fost înlă
turate. Munca voluntară pentru 
înfrumusețarea orașului nu a de
venit încă o adevărată mișcare de 
masă.

Aducîndu-se critici în legătură 
cu aceasta organelor locale de 
partid și de stat, s-a recomandat 
un șir de măsuri în vederea in
tensificării activității gospodărești 
in orașul Ploești și accelerării 
construcției de locuințe pentru oa
menii muncii.

S-a considerat necesară urgenta
rea lucrărilor de elaborare a pla
nului de sistematizare și dezvolta
re urbanistică a orașului Ploești 
pentru a satisface atît nevoile de 
locuințe, cit și cerințele social- 
culturale ale oamenilor muncii și 
a înfrumuseța orașul.

Cetățenii adunați în fața Sfatu
lui popular regional au 
bucurie pe conducătorii 
și statului, făcindu-le o 
nifestatie de simpatie.

mimeroi.se


Cum gospodărim școala
Ideea introducerii și dezvoltării 

sistemului autodeservirii, a găsit 
un ecou puternic și în rînduf 
rile elevilor Școlii medii nr. 4 din 
Craiova. La inițiativa comitetului 
U-T.M. al acestei școli, în fiecare 
clasa au fost organizate adunări ge
nerale U.T-M. deschise în scopul 
discutării problemei autodeservirii. 
Utemiștii și elevii au hotărît să 
muncească în așa fel încît școala 
lor sa devină cea mai frumoasă 
școală din regiune. Ei au efectuat în 
acest sens sute de ore de munca pa
triotica Ia amenajarea celor trei 
parcuri din jurul școlii. Unul din 
aceste parcuri poartă denumirea de 
„Parcul uteciș.tilor“, altul de „Parc 
al prieteniei dintre elevii romîni 
și elevii sovietici41, iar cel mai re
cent, amenajat în cinstea Festiva
lului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena a capătat 
numele de „Parcul prieteniei-44

Atît în școala cît și în internat 
s-a introdus de mult sistemul auto
deservirii. Elevii și elevele își gos
podăresc singuri dormitoarele, cla-

Inițiative
Chiar la intrarea în Școala 

medie nr. 3 din Sighișoara vi
zitatorul este îutimpinat de 
un panou mare, intitulat „Con
strucția socialismului în R.P.R." 
Nu este obișnuitul montaj de 
fotografii actuale, tăiate din 
ziare și reviste. Acest panou 
este un mijloc de agitație viu, 
atrăgător. In vacanță, elevii 
string date despre construc
țiile noi din localitatea lor na
tală. Rubrica permanentă „Ceva 
nou în locul meu natal" aduce 
diferite informații ca aces
tea : „In satul nostru s-a în
ființat o gospodărie colectivă, 
s-a introdus curent electric și 
s-a montat un aparat de pro
iecție". „In ultimul timp s-au 
construit în satul meu 71 case 
noi", „Iluminarea cu neon 
la cinematograful C.F.R- din 
Sighișoara". O hartă a raio
nului înregistrează operativ 
toate realizările.

O hartă mare a patriei, care 
indică marile construcții ale 
socialismului, este mereu com
plectată cu noutăți din prasă.

Materialele panoului sînt fo
losite la orele de geografie, e- 
conomie politică, la informă
rile politice.

★
La Școala medie nr. 3 din 

Sighișoara a intrat în tradi
ție culegerea de folclor din di
feritele regiuni ale țării. în
drumați în cercul de desen de 
prof. Bransch Karl, elevii 
string și reproduc în desene 
mostra de artă decorativă popu
lară : decorațiuni interioare, 
mobilă sau cusături, ceramică- 
In albume frumos legate sînt 
strînse în fiecare an cele mai 
bune desene.

In colaborare cu profesorii, 
elevii școlii studiază folclorul 
și realizările regimului demo
crat-popular din diferite re
giuni ale patriei noastre. A fost 
imprimată pe bandă de magne
tofon o emisiune despre Ba
nat. Bogat ilustrată prin cîn- 
tece, basme popularei specifice 
regiunii, această emisiune pre
zintă realizările regiunii Ti
mișoara în plină dezvoltare. 
Elevii studiază acum folclorul 
ardelean, pregătind o nouă e- 
misiune. Sînt planificate și 
alte emisiuni despre mai toate 
regiunile țării noastre.

M. FLORIAN

Cercul 
„Prietenii 
științei"

Deși ora era matinală, sala de 
ședințe a Școlii de 7 ani din co
muna Slobozra-Trăznitu, raionul 
Costești, era plină. Toți elevii erau 
curioși să afle tema ,,Adunării in
teresante" ce fusese anunțată îna
inte cu cîteva zile.

in cuvîntul de deschidere, secre; 
tarul organizației U.T.M. al clasei 
a Vll-a, elevul Rizea Nicolae, a-, 
nunță că scopul adunării este for
marea în școală a cercului „Prie
tenii științei". A luat apoi cuvîntul 
instructorul de pionieri llarian Bă- 
canu care a făcut expunerea : inti
tulată „Știința și religia". In sală 
se făcuse liniște deplină. Toți as
cultau deosebit de interesați ex
plicațiile privind originea religiei, 
felul în care clasele dominante au 
folosit-o pentru a înrobi mai mult 
poporul, iipsindu-1 de cele mai 
elementare drepturi. S-au dat apoi 
explicații științifice asupra unor fe
nomene ale naturii ca : tunetul, 
fulgerul și altele, care datorită îna
poierii culturale în care au fost 
ținute masele de regimurile ex
ploatatoare, erau considerate de 
mulți ca fenomene supranaturale.

Expunerea a fost urmată de vii 
discuții. In cuvîntul lor, numeroși 
elevi au demascat și combătut cu 
tărie unele superstiții ce mai 
dăinuiau în comuna lor. Printre 
cei care au luat cuvîntul se nu
mără și utemiștii Turcu llie, Ioana 
Călinescu, llie Niță, • Popescu Ion 
și mulți alții.

înființarea cercului „Prietenii 
științei" a fost primită cu deose
bit interes de elevi. El vor 
avea posibilitatea să desfășoare o 
rodnică activitate educativă în a- 
cest cerc, îmbogățindu-și continuu 
orizontul politic, cultural și știin
țific.

GHEORGHE lONESCU 
învățător 

sele, veghează la pastrarea cură
țeniei și la menținerea ordinei. 
Clasele și dormitoarele sînt pavoa
zate și ornate cu mult gust. Ele
vele din clasele mai mari au anțre- 
nat și elevele din clasele mai mici 
și-și aduc împreuna aportul la pre
pararea mincarii, la servitul mesei. 
Ele iau în primire alimentele, su
praveghează felul în care se pre
para mîncarea, dau ajutor la bu
cătărie. în sala de mese elevele se 
servesc singure.

Elevele și elevii acestei școli sînt 
gospodari în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. Pe lînga școala s-a în
ființat o gospodărie anexă. Elevii 
lucrează cele 6,15 hectare grădină, 
efectuează muncile necesare în li
vada școlii, îngrijesc cei 235 de 
porci și 65 de purcei ai gospodă
riei (pe care-i hrănesc cu resturile 
ce rămîn de la cantina școlii), adu- 
cînd în felul acesta importante 
economii școlii

Toate aceste acțiuni se desfă
șoară organizat, sînt duse la bun 
sfîrșit tocmai datorită controlului 
care se efectuează asupra muncii 
lor. Din rîndul utemiștilor s-a for
mat postul utemist de control, care 
în mod sistematic, la cîteva zile, 
vizitează sectoarele de activitate 
ale fiecărei grupe de elevi și eleve 
ce lucrează la amenajarea și între
ținerea parcurilor, controlează cu
rățenia în dormitoare, la cantină, 
în sala de mese și în clase — in
tr-un cuvînt ur
mărește îndea
proape munca e- 
levilor și eleve
lor, modul în 
care aceștia își 
fac datoria de 
utemiști. Postul 
utemist de con
trol deține un 
caiet special în 
care își noteaza 
observațiile.

Asta nu în
seamnă că învă
țătura nu este 
principala preo
cupare a elevilor 
din această școa
lă. Ei îmbină în
vățătura cu mun
ca gospodă
rească. Am pu
tea spune chiar 
că învață mult 
mai conștiincios

Oră de gim
nastică la Școa

la medie nr. 2 

din Constanța. 

Pentru pregătirea 
muncii patriotice a elevilor 

în perioada vacanței de vară
(Urmare din pag. I-a)

Sadoveanu" din Iași de a se pregăti din vreme 
pentru a participa la munca patriotică în timpul 
verii. Ei și-au propus, printre altele, să execute lu
crările agricole de primăvară și de vară în grădina 
de zarzavat a G.A.S.-Cristești, care are o întindere 
de 20 de hectare ; să formeze o brigadă artistică 
de agitație care să susțină trei festivaluri.

Pilda elevilor din Iași a fost urmată de brigăzile 
utemiste de muncă patriotică ale elevilor din Buzău 
și din raionul 1 Mai din București care de aseme
nea sînt pregătite să înceapă activitatea în G.A.S. 
în timpul vacanței. Inițiativa acestor organizații 
U.T.M. trebuie generalizată.

In curînd începe campania agricolă de vară 
și G.A.S.-urile au nevoie de ajutor, de brațe 
de muncă. Prin instrucțiunile comune ale 
C.C. al U.T.M. și ale Ministerului Invăță- 
mintutui și Culturii, ale Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, se prevede că activitatea patriotică 
a elevilor în timpul verii se organizează pe princi
piul brigăzilor de muncă patriotică, constituite încă 
din timpul anului școlar. Se va continua pe mai 
departe experiența organizării taberelor de vară pe 
lîngă G.A.S. Anul trecut au fost semnalate unele 
defecțiuni în ce privește organizarea taberelor de 
vară de pe lîngă G.A.S. De pildă, unele organe și 
organizații U.T.M. nu au luat din timp legătura cu 
G.A.S. pentru a stabili precis unde există condiții 
pentru organizarea taberelor de vară, de ce efectiv 
de elevi aveau nevoie gospodăriile, astfel ca aces
tea să fie pregătite să-i primească pe elevi, să le 
asigure condiții de muncă și de cazare. Elevii din 
unele școli au mers dezorganizați în aceste gos
podării, nu a existat totdeauna o grijă deosebită 
pentru a alcătui un program de tabără cit mai cu
prinzător. Aceste deficiențe semnalate anul trecut tre
buie înlăturate pentru ca munca să înceapă din pri
mele zile în bune condițiuni. De aceea este necesar 
ca încă de pe acum comitetele regionale U.T.M. să 
ia legătură cu trusturile regionale Gostat și cu sec
țiile de învățămînt și cultură ale sfaturilor populare 
regionale pentru a stabili precis numărul taberelor 
de elevi, unde se organizează, de ce efectiv de brațe 
de muncă au nevoie G.A.S.-urile, cum vor lucra 
elevii și ce sarcini vor avea de îndeplinit, ce con
diții de cazare li se creează, etc.

In comand: îtul de conducere al taberei trebuie 
alese cadre de T.M. cu experiență, profesori care 
să fie instruiți ue pe acum asupra sarcinilor pe care

cînd sînt deprinși cu ătîtea treburi 
folositoare. S-au obișnuit sa-și 
gospodărească timpul, să prețuiască 
fiecare clipă. Organizați în echipe, 
elevii lucrează cu schimbul în 
grădina, cu schimbul se ocupa și 
de curățenia claselor și a dormi
toarelor. Se muncește disciplinat, 
ordonat. Munca nu-i împiedică în 
învățătură, dimpotrivă, îi ajută.

Dovadă sînt rezultatele tot mai 
bune pe care le obțin elevii școlii 
la învățătură, străduințele lor de 
a încheia cu succes anul școlar.

Cu cîtva timp în urmă, comitetul 
U.T.M. pe școală și birourile 
U-T-M. ale claselor a X-a și a Xl-a 
au luat o frumoasă inițiativa me
nita să aducă o înoire, o schim
bare în viața elevelor interne : au 
organizat în internat „dormitoarele 
tematice.44

Au fost grupate în aceleași dor
mitoare elevele interne ale clase
lor a X-a A, a X-a B și a X-a C 
care urmează secția reală. Pe ele 
le pasionează probleme științifice. 
Ele au fost îndrumate și ajutate 
sa-și amenajeze adecvat dormi
toarele- într-adevar, în dormitoa
rele elevelor secției reale sînt ex
puse portrete ale oamenilor de 
știință, sînt citate cugetările aces
tora. Elevele claselor a X-a D și 
a X-a E (secția umanistă) sînt gru
pate în alte dormitoare. Aici vei 
găsi portrete ale scriitorilor pro
gresiști ai literaturii clasice uni

versale, ale scriitorilor noștri de 
astăzi. în fiecare dormitor elevele 
claselor a X-a și a XI-a au mai 
împodobit pereții cu reproduceri 
după picturi ale celor mai mari 
pictori ai lumii și ai țării noastre.

în dormitoarele elevelor de la 
secția reala au fost organizate seri 
literare avînd drept teme „Revolu- 
ționarea științei de către savanții 
sovietici, primii care au trimis în 
Cosmos o planetă artificială44, 
„Despre viitorul cosmonauticei" 
etc.

Dormitoarele elevelor secției 
umaniste au dezbătut teme ca : 
„Despre realismul socialist în lite
ratura contemporana44, „Despre pic
torii legați de popor și creațiile 
lor."

Inițiativa organizării acestor 
dormitoare tematice s-a dovedit 
a fi deosebit de eficace. Preocupă
rile elevelor pentru a-și lărgi ori
zontul, stimulate din ce în ce mai 
mult de discuțiile aprinse care au 
loc, au dus la obținerea unor în
semnate succese Ia învățătură.

Inițiativa a trezit interesul între
gii mase de elevi pentru studiul 
problemelor științifice, literare, is
torice. Acestei inițiative i-a urmat 
pe linie școlară altele. A fost creat 
un muzeu al școlii, unde elevii au 
adus din satele lor sau din locurile 
pe unde și-au petrecut vacanța 
obiecte care vorbesc despre dez
voltarea țării noastre din epoci 
străvechi. Ei au descoperit topoare 
de piatră, vîrfuri de sulițe din 
epoca bronzului, a fierului, iataga
ne etc.

Este demnă de laudă preocupa
rea organizației U-T.M. din Școala 
medie nr. 4 Craiova, de a folosi, 
sub conducerea organizației de 
partid și cu ajutorul profesorilor, 
toata capacitatea elevilor și a ute
miștilor în acțiuni instructive, edu
cative, îndreptate în direcția for
marii multilaterale a personalității 
lor.

ION TEOHARIDE 
-----•------

Elevii au ajutat 
la săparea unui canal

In duminica aceea, la o oră des
tul do matinală, tn fata Școlii 
medii mixte din Topoloveni, s-au 
adunat elevii clasei a VIII-a. După 
sosirea tovarășului Ștefan Ion. di
rigintele clasei și a celorlalți' doi 
tovarăși profesori, cei peste patru
zeci de elevi, in majoritate ute
miști, s-au încolonat și au pornit 
spre comuna Golești, pentru a 
participe ia săparea unui canal 
de scurgere a apei. Utemiștii Miri- 
țescu Cornelia și Costea Gh. pur
tau steagurile brigăzilor de muncă 
patriotică.

Cu oîntece și voie bună, drumul 
piuă în comuna Golești a fost par
curs repede. Ajunși la locul unde 
se construia canalul pentru scurge
rea apei ce inunda înainte o su
prafață de aproape 200 ha., tinerii 
au început lucrul. Cu mult entu
ziasm au muncit utemiștii Neacșu 
Gh„ Marecoiu C., Stana Dumi
trescu și mulți alții.

După efectuarea orelor de mun
că patriotică, tinerii au vizitat mu
zeul regional din Golești.

CONSTANTIN POPESCU 
elev

le au de îndeplinit. Organele și organizațiile U.T.M. 
trebuie sa îndrume comandamentele acestor tabere 
pentru a găsi formele cele mai adecvate de a orga
niza o viață interesantă de tabără, in care munca 
să fie îmbinată cu activitatea educativă si re
creativă.

In timpul desfășurării activității practice, brigă- 
zile trebuie antrenate in întrecere ca randamentul 
muncii lor să fie cel așteptat. Printre obiectivele în
trecerii să se înscrie : îndeplinirea și depășirea sar
cinilor stabilite, calitatea muncii îndeplinite disci
plina etc.

Timpul liber după orele de muncă trebuie folosit 
cu chibzuință în scopuri utile, educative. Se pot or
ganiza șezători, focuri de tabără, excursii, compe
tiții sportive, acțiuni cultural-artistice etc. Trebuie 
dezvoltate pe mai departe legăturile ce s-au creat 
intre elevi și tinerii țărani muncitori, între organi
zațiile de bază U.T.M. din G.A.S. sau comună și or
ganizațiile de bază U.T.M. din școli. Elevii să fie 
îndrumați de pe acum să pregătească programe ar
tistice pe care să le susțină în fața țăranilor mun
citori la căminele culturale, să fie îndrumați să 
studieze materialele legate de agricultură pentru ca 
să poată veni în ajutorul țăranilor muncitori, să 
poată organiza chiar brigăzi științifice.

Taberele de pe lîngă G.A.S.-uri sînt forme impor
tante de apropiere a elevilor școlilor medii și peda
gogice de activitatea practică. Ele trebuie să consti
tuie un mijloc din cele mai puternice pentru sădi
rea la elevi a dragostei față de munca fizică, fami
liarizarea lor cu munca productivă, dezvoltarea unor 
deprinderi de muncă, precum și crearea unei le
gături permanente de muncă între școală și unită
țile productive.

Munca politică pentru mobilizarea elevilor în 
campania agricolă de vară trebuie să se desfășoare 
sub semnul lozincii: „In vacanța de vară nici un 
elev in afara brigăzilor utemiste de muncă patrio
tică". Iar cele 21 de zile petrecute de elevi în ta
berele de vară din G.A.S.-uri să fie pline de roade, 
elevii să poată raporta la sfirșitul acestei vacanțe 
că au răspuns cu cinste chemării partidului mun
cind cu entuziasm pentru asigurarea piinii po
porului.

Elevii clasei a X-a B de la Școala medie mixtă „Mihail Sadoveanu" din Capitală scriindu-și tezele la 
limba rusă

Cînd lipsește
discernământul politic

In Școala medie nr. 3 ,,6. Ne- 
gruzzi" din Iași sînt două clase 
despre care se vorbește mult, in 
clasa a Xl-a A utemiștii au reu
șit, printr-o muncă perseverentă, 
entuziastă, să lichideze lipsurile 
pe care unii le găsesc inerente 
vieții de elev; în clasa a X-a B 
inexistența unul coiectiv înche
gat, a unei organizații UTM pu
ternice a dus la perpetuarea 
acelorași lipsuri timp îndelungat, 
la dezinteres față de problemele 
școlare.

Această clasă — a X-a B — e 
socotită în toate „exemplu nega
tiv". Pe semestrul II clasa a de
ținut un „record" : acel al elimi- 
naților pentru indisciplină și lip
suri la învățătură. In clasă se 
joacă cărți în timpul orelor: 
Flondor Dan și Vusatiuc Adrian 
au acest obicei. Moraru Gheor- 
ghe, Pintilie Octav și Popa Sava 
au fost eliminați pentru cîteva 
zile din șccală pentru chiul. In 
clasă se vorbește în orele de
curs, se suflă, se chiulește. In ceea 
ce privește nivelul la învățătură 
acesta nu se ridică la înălțimea 
posibilităților.

Se pune întrebarea firească: 
ce-au făcut utemiștii clasei ? Dar 
biroul ? Care e prestigiul organi
zației UTM de clasă ? Biroul 
UTM al clasei este inactiv, pri
vește cu indulgență „micile aba
teri" și trece cu vederea chiulul 
și indisciplina. Lipsa unei atitu
dini colective împotriva rămă
șițelor moralei burgheze în con
știința unor elevi este cauza actua
lei stări de lucruri din această cla
să. Strîngerea cotizațiilor, și 
din cînd în cînd cîte o adunare 
generală UTM, pregătită în gra
bă pentru a discuta un plan de 
muncă, care, necontrolat rămîne 
o simplă formalitate — aceasta a 
fost „activitatea" organizației 
U.T.M. de clasă.

Lipsa unei munci educativ 
— politice permanente și eficiente 
a dus de fapt ia destrămarea 
colectivului. Concludentă în acest 

La ora de fizică (elevii clasei a X-a de la Școala medie tmixtă Bicaz)

sens este atmosfera de indiferen
ță și mulțumire de sine care a 
domnit în adunarea generală în 
care s-a discutat cazul utemistu- 
lui Roman Niculae, corijent la 
cinci materii, indisciplinat, inac
tiv.

Cei trei utemiști care formează 
biroul clasei, Carpen Florin, Croi- 
toru Romulus și Dragomir Dra- 
goș sînt elevi buni la învățătură, 
disc pllnați.- Dar ce nivel politic 
au acești utemiști cu munci de răs
pundere în organizație dacă ei au 
lăsat la voia întîmplării lucrurile 
în clasa lor, nu au luat po
ziție hotărîtă împotriva purtări
lor unor colegi indiscipiinați, ră
mași în urmă la învățătură și 
nu au ajutat cu nimic munca 
tovarășului diriginte? Fără în
doială că foarte scăzut.

Comitetul UTM al școlii deși 
a luat în ultimul timp unele mă
suri, n-a acordat acestei clase și 
utemiștilor săi un ajutor eficiețjt. 
Aici nu e vorba de inactivitatea 
unor persoane, ci de o insufici
entă muncă de educație politică. 
Invățămîntul politic, munca de 
organizație trebuie să se împle
tească cu procesul muncii de în
vățătură. Nu este vorba aici de 
elemente „incorigibile", ci de o 
Inactivitate pe linie de organiza
ție, care poate să perpetueze în 
conștiința unor tineri obiceiuri 
și mentalități vechi, dăunătoare. 
Simplul fapt că utemiștii nu văd 
nimic condamnabil în purtarea 
colegului lor corijent la cinci 
materii denotă că educația politică 
a fost slabă, că nivelul de înțele
gere a îndatoririlor pe care le au 
este scăzut la acești utemiști. Ei 
trebuie ajutați să vadă caracterul 
dăunător al atitudinii colegilor lor, 
să vadă în ea expresia influenței 
unor mentalități străine moralei 
comuniste.

Biroul U.T.M. al clasei nu și-a 
dat seama la timpul potrivit că 
— datorită inactivității sale și a 
întregii munci de organizației din 
clasă — utemiștii n-au dobîndit 

încă maturitatea politică, discer- 
nămintul care să le permită să 
înțeleagă gravitatea unor fapte 
și repercusiunile pe care a- 
cestea le pot avea în formarea 
lor viitoare. Nu le-a vorbit ute
miștilor despre acest lucru. Se 
simțea acut necesitatea unor dis
cuții în care să se arate convingă
tor că a fi utemist înseamnă ceva 
deosebit, că sînt membri ai unei 
organizații politice, că li se cere 
să activeze în numele titlului ce-1 
poartă, în numele principiilor co
muniste. Biroul UTM al clasei 
nu s-a gîndit la o asemenea dis
cuție și nu s-a gîndit că ar fi 
putut invita în clasa lor comuni
ști și utemiști din întreprinderi 
care să le vorbească elevilor des
pre trăsăturile moral-politice ale 
comuniștilor, ale unui membru al 
organizației revoluționare de ti
neret.

Ajutorul comitetului UTM al 
școlii nu trebuie să se mărgi
nească la crdică. Acest ajutor tre
buie să ia forma unei îndrumări 
concrete complectate prin control 
permanent Și exigent. Ar fi bineve
nite schimburi de experiență cu alte 
clase din școală, cu clasa a IX-a 
B care și-a îmbunătățit în mod 
vizibil activitatea în ultimul tri
mestru (odată cu îmbunătățirea 
activității organizației UTM,) sau 
clasa a XI-a A u-nde o împletire 
strînsă, o contopire a activității 
de organizație și a activității șco
lare a avut ca efect nu numai 
ridicarea permanentă a nivelului 
la învățătură ci și întărirea co
lectivului clasei.

Biroul U.T.M. al clasei a X-a B 
poate fără îndoială să facă mult 
mai mult. Pentru asta trebuie 
lichidate formalismul, pasivitatea 
și indiferența. Trebuie să se gîn- 
dească în fiece clipă la eficaci
tatea practică a acțiunilor sale 
în rezolvarea sarcinilor care stau 
în fața organizațiilor de clasă: 
educarea comunistă a elevilor.

MARIANA CELAG

avut însă satis, 
amabili chiar pa

Mihai Zamă răspunde la catalo
gul clasei a X-a A a Scolii medii 
„Petru Rareș" din Piatra Neamț, 
îmi permit să-i fac publică vlrsla: 
16 ani abia împliniți. Este ca mulți 
alții elev și utemist.

Pină aici nimic deosebit. Nimic. 
Pentru că Mihai Zamă, cu senti
mentul firescului se pregătește cu 
conștiinciozitate și respect (dublu 
respect: pentru școală și pentru 
el însuși) la toate materiile.

Pentru că mediile de 9 și 10 — 
obișnuite de-a lungul celor trei tri
mestre, vin, de asemenea firesc, 
să-i exprime și să-i încununeze 
munca. Pentru că, firesc, găseșie 
limp, răbdare, pasiune, spre a-și 
ajuta colegii.

Mihai are timp și dragoste pentru 
literatură, pentru muzică pentru 
matematică și fizică.

Fără să-l provoc îmi demonstredL-zs, 
ză convingător cite satisfac . 
ascunde o problemă complicată fir 
invită la concentrare, raționa
mente, logică...

— Vă place fotbalul ?
Dar interlocutorul nu-mi dă 

răgaz să răspund.
O problemă frumoasă, prin fru

moasă înțeleg complicată, înmă- 
nunchiază elementele care fac spec
taculos un meci de fotbal Și in 
matematică lupta pentru rezultat 
nu este scutită de elementul sur
priză... Am dus poate prea departe 
analogia...

— Ești un pasionat lucitor dt 
fotbal ?!

— Nu. ,
Sînt descumpănii I
— Joc foarte rar fotbal. Dar, îmi 

place să privesc. In timp ci 
baschetul îl practic cu regularitate 
ca jucător in echipa școlii.

— Nu te împiedică la învățătură?
— Deloc. Dacă știi să înveți, 

dacă nu-ți risipești „averea per
sonală" — timpul — dacă...

— Dacă ?
— Dacă ai colegi buni.
— Depinde de ei? / ‘

■ , — De ce nu ? Nu de mult 
fost plecat la faza pe regiune d 
campionatului republican-școlar de 
baschet. Am pierdut cile va zile de 
cursuri. La înapoiere — vreau si 
cred nu numai pentru că ocupa
sem locul 1 — colegii s-au oferit 
să mă pună la curent cu materia 
oferindu-mi, la „concurență". no
tițele.

— Unii din el aveau ocazia să 
se revanșeze I

— Poate.,, Am 
facția să-i văd 
acei care erau supărați pe mine, 
de puțină vreme, de cînd, In ca
litate de responsabil cu învățătura 
in biroul U.T.M. pe clasă, am so
cotit necesar să-i critic pentru 
delăsare sau indisciplină.

Este și ăsta un semn că 
timpul i-a ajutat să înțeleagă ci 
au greșit.

Unora le lipsește curajul de a 
auzi adevărul despre ei șl dorința 
să se îndrepte. Dar se vor în
drepta...

— Cum ?
— Firesc. Pentru că le cere co-> 

lectivul... Clasa noastră e.-ta 
mixtă. Dumitru Grasu a încercat 
să facă abstracție de acest lucru, 
înjura, vorbea indecent, se adresa 
fetelor lipsit de cea mai elemen
tară politețe. Atitudinea lui ne-a 
indignat Contrasta evident cu a 
tuturor, contrasta izbitor cu com
portarea politicoasă a colegelor 
noastre. Cu exigență și fermitate, 
am obținui de la Dumitru Grasu 
o atitudine civilizată, demnă de un 
utemist și un elev de clasa a X-a. 
Colectivul nostru este bun, solidar, 
entuziast. Nu judecați ca o lipsă 
de modestie ce vă destăinuiesc. 
Avem cele mai multe ore de mun
că patriotică. Am strlns cantitatea 
cea mai mare de fier vechi pa 
școală.

— Mai cunosc un exemplu. Și el 
recomandă...

— ?
— La o oră de matematică s-a 

suflat. Profesoara a cerut să se ri
dice vinovqțul. De teama pedepsei 
nu s-a ridicat nimeni. Tovarășa 
profesoară a promis să nu pedep
sească pe ace! ce-și Va recunoaște 
vina. Nu s-a ridicat nimeni! 
Atunci, te-ai ridicat dumneata, 
Mihai Zamă. Ai afirmat că sufla- 
seși. Ai minții! Profesoara Știa 
că minți Te-a chemat după oră. 
Ca să salvezi onoarea colectivului, 
ai spus, a clasei, care se solidari
zase, insă în rău. Ai dat un 
exemplu bun colegilor ? De loc. 
Al pus la adăpost lipsa de curaj 
și simț de răspundere a celui 
suflase. Ai încurajai o faptă 
O lașitate. Ți-cii închipuit că 
un act de cavalerism, dar ai 
șit,

— Mi-am dat seama că am _ 
șit. Recunoașterea vinii este doar 
un pas, dar este un pas important 
pe care trebuie să avem curajul 
să-l facem atunci cînd greșim...

care 
rea. 
faci 
gp"

gre-

L. VALERIU



Sentimente
care se opun idealului?
Cazul pe care vrem să-l pove

stim mai jos se află încă în aten
ția colectivului de tineri din sec
torul 6 al fabricii noastre. Vara 
trecută, prin luna iulie a venit in 
acest sector ca muncitoare o tinără 
de 17 ani abso ventă a școlii pro
fesionale, pe nume Ștefania En
glert. Harnică și entuziastă ea s-a 
încadrat repede în ritmul vieții 
co.ectivului, începind in felul a- 
cesta cu bine școala 
producție. Rămînea

muncii in 
acum să-și 

realizeze incă o etapă importantă 
în formarea și dezvoltarea perso
nalității ei de tinără muncitoare, 
aceea a continuării studiilor de 
cultură generală. Dorea mult să 
devină o muncitoare bine pregă
tită, așa cum 
cere industria 
noastră socialis
tă, cu un larg 
orizont cultural 
și in toamnă s-a 
înscris la cursurile serale ale școlii 
medii de pe lingă fabrică. Odată 
cu aceasta activitatea Ștefaniei a 
devenit mai bogată. Atît la fabrică 
cît și la școală ea obținea printr-o 
continuă perseverență succese fru
moase și sufletul îi era plin de o 
«nare satisfacție morală.

A trecut aproape un an. Iată 
Insă că într-una din zile la sediul 
comitetului U.T.M. a venit, necă
jită, una din colegele ei, o ute- 
mistă, care ne-a anunțat că Ștefa
nia nu se mai duce la școală. 
Știam că pentru Ștefania învăță
tura era o pasiune. Cum de a putut 
ea s-o înăbușe așa, di>ntr-o dată ? 
Am încercat să descoperim adevăra
tele motive. Așa am aflat că cu cîtva 
timp în urmă Ștefania a cunoscut 
un tînăr de care s-a îndrăgostit. 
Aceasta era și cauza pentru care 
a renunțat lâ învățătură. Bine, o 
să spuneți, dar poate fi ea, dra
gostea, o frînă în realizarea țelu
lui propus ? Dimpotrivă, dragostea 
adevărată îi ajută pe tineri să fie 
§i mai avîntați in muncă, înflăcă-

Impresiile unor oaspeți 
vietnamezi care ne-au vizitat țara

Membrii delegației vietnameze 
la recenta sesiune de la Stockholm 
a Consiliului Mondial al Păcii — 
dr. Le Dinh Tham, președintele 
Comitetului Păcii din R. D. Viet
nam, membru în Consiliul Mondial 
al Păcii, Nguyen Thi Lan, activis
tă a Comitetului Păcii din R. D. 
Vietnam și prof. Nguyen Thi Luu, 
vicepreședinta Comitetului păcii 
din Vietnamul de Sud — au făcut 
o scurtă vizită în țara noastră, la 
invitația Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R.P. Romî
nă. Înainte de plecare, oaspeții 
vietnamezi au avut o convorbire 
cu un redactor al Agenției Romi
ne de Presă „Agenpres".

Vorbind despre lupta pentru pace 
a poporului vietnamez, dr. Le Dinh 
Tham, a spus între altele: Poporul 
vietnamez a participat la mișcarea 
mondială pentru pace încă de la 
începutul ei. Rezistența poporului 
vietnamez împotriva imperialiștilor 
colonialiști agresori constituie ea 
însăși un aspect al luptei noastre 
energice pentru apărarea păcii. 
Acordurile de la Geneva care res
tabilesc pacea în Vietnam consti
tuie o victorie a luptei poporului 
vietnamez și a altor popoare pen
tru pace, pentru rezolvarea proble
melor litigioase prin tratative.

In momentul de față, poporul 
din R.D. Vietnam își propune șă 
făurească societatea socialistă în 
țara sa, dînd o bază materială so
lidă luptei pentru unificarea țării.

Atît în timpul rezistenței sale — 
a spus dr. Le Dinh Tham — oît și 
în lupta actuală pentru unificare, 
poporul vietnamez a primit și pri
mește ajutorul frățesc al poporului 
romîn. Exprim și pe această cale 
poporului romîn calda recunoștin
ță a poporului vietnamez.

Referindu-se apoi la impresiile 
din timpul scurtei sale șederi în 
Romînia, oaspetele a spus printre 
altele : Am vizitat uzine, unități 
agricole socialiste, instituții de 
cultură. Tot ce am văzut arată 
atașamentul puternic al poporului 
romîn față de munca creatoare, 
față de cauza păcii și socialismu
lui. Vizita în Romînia întărește și 
mai multe credința noastră în vic
toria socialismului, în victoria 
păcii. . ... .

In legătură cu impresiile sale 
din țara noastră, vicepreședinta 
Condeiului păcii din Vietnamul de 
Sud Nguyen Thi Lun, a spus : Pen
tru cineva care vine, ca mine, djn- 
tr-o țară unde există atîta sărăcie, 
șomaj, represiuni, impresia pe care- •-
INFORMAȚIE

Tovarășul Vaclav David, minis
trul Afacerilor Externe a Republi
cii Cehoslovace a trimis tovarășu
lui Avram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Romlne o 
telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările adresate cu pri
lejul celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei și transmi
te urări de noi succese în muncă 
pentru binele Romlniel socialiste 
și întărirea 
romîne.

prieteniei cehoslovaco-

★

Național al FemeilorConsiliul ........ _(r,
din R. P. Romînă și revista Lu
ceafărul anunță că ultimul ter
men de primire a lucrărilor pen
tru concursul de creație literară 
„Figuri de femei din patria noas
tră în lupta pentru construirea so
cialismului" este 15 iunie a.c. Se 
primesc schițe, nuvele, poezii și 
piese într-un act.

Lucrările se primesc pe adresa 
revistei „Luceafărul" — Bucu
rești, Bulevardul Ana Ipătescu 
nr. 15.

rîndu-i și făcîndu-le 
plină și frumoasă. Așa

viața mai 
este. Nu

mai că Ștefania a confundat acest 
sentiment cu distracții efemere ofe
rite de plimbări nesfîrșite prin 
parcuri și pe străzi din care prin
cipalul rezultat e pierderea de 
timp. Prietenul ei o aștepta aproa
pe în fiecare seară la poarta școlii 
plimbindu-se apoi pină tîrziu pe 
stradă iar duminicile și le petre
ceau în întregime hoinărind prin 
oraș. Orele de învățătură începu
seră să i se pară acum plicticoase 
iar școala o povară de care, in 
cele din urmă, s-a descotorosit cu 
ușurință.

Surprinși de hotărîrea Ștefaniei 
utemiștii din sector n-au rămas 

£

pasivi. Ecaterina Stan, Ion Tudose, 
Viorica Dobrin i-au vorbit în mai 
multe rînduri încercînd s-o ajute 
să înțeleagă cît de greșită e atitu
dinea ei. Dar Ștefania nu s-a con
vins încă pe deplin că optica prin 
care privește ea dragostea e gre
șită și așa cum spuneam la început 
cazul ei continuă să fie în atenția 
colectivului în care muncește. Am 
relatat acest caz pentru că după 
părerea noastră din el se desprin
de o problemă Importantă privind 
relațiile de dragoste și prietenie. 
Să-ți părăsești din pricina „dragos
tei" țelul propus, aspirațiile, e clar 
că această dragoste nu poate fi 
nici adevărată nici trainică.

Nu de mult într-un articol apă
rut la această rubrică intitulat: 
„Sentimentele exclud principiali
tatea î" se vorbea despre un tînăr 
care, îndrăgostindu-se orbește de 
o fată ușuratică, cu concepții bur
gheze despre viață, în ioc să 
combată aceste concepții a căzut 
el însuși sub influența lor abdi- 
cînd în mod brutal de la princi- 

o are vizitînd o țară socialistă este 
deosebit de profundă. M-a impre
sionat în mod deosebit viața nouă, 
demnă a femeilor din R. P. Ro
mînă, în comparație cu starea de 
inferioritate în care trăiesc femeile 
în țara noastră. Urez femeilor din 
R. P. Romînă, ca și întregului 
popor romîn, cit mai multe suc
cese în munca lor pașnică.

(Agerpres)

O scenă din filmul ^Favoritul 13“
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(ȚJbnele săpfămîtiii
0 slujbă importantă*1H

După ce a absolvit facultatea 
de medicină, obținind rezultate 
foarte bune, Zulfia Mahmudova 
(Sofia Tuibaeva) a intrat la 
aspirantură. Pregătindu-și foar
te bine disertația, studiind un 
bogat material, ea a reușit să 
treacă cu succes fi examenul 
de aspirantură. A primit o 
muncă de răspundere intr-un 
spital precum și sarcina de a 
pregăti pe studenții care vor 
deveni doctori. Zulfia se bucură 
de multă dragoste și respect în 
mijlocul tovarășilor de muncă 
și al studenților, e foarte apre
ciată. tn loc să caute să învețe 
mai departe de la medicii care 
au o bogată experiență prac
tică, in loc să rămină aceeași 
fată modestă care a fost, Zul- 
fiei i se pare însă că știe des
tule pentru a fi un doctor per
fect și începe să se îngîmfe. 
Astfel manifestă ea o atitudine 
de desconsiderare a capacității 
profesionale a bătrînei docto
rițe Rahimova care are la ac
tiv zeci de ani de practică me
dicală. Neluînd in seamă sfatu
rile acesteia, Zulfia ia măsuri 
pripite care pun în primejdie 
viața unor bolnavi, chiar și a 
fratelui ei vitreg Komol. Tri
misă de urgență in provincie 
cu helicopterul pentru a face o 
intervenție chirurgicală grea, 
Zulfia comite în cursul opera
ției greșeli care au drept urma
re moartea bolnavului. O seri
oasă criză sufletească îi zdrun
cină Zulfiei încrederea nemăr
ginită pe care o avea în ea, o 
pune pe gînduri fi îi dovedește 
că nu a procedat bine atunci 
cînd desconsiderind importanța 
practicei, șt intrat in aspiranlu- 

cele din urmă 
că in anul 

relua cursu-

piile comuniste. Înlocuind cu ușu
rință și fără discernămînt activi
tatea bogată, tumultoasă, plină de 
adevărată tinerețe cu hoinăreala 
fără căpătii nu înseamnă oare tot 
o abdicare de la principiile noastre 
de viață ? Orbită de dragoste, Ște
fania a despărțit in mod artificial 
acest sentiment de îndatoririle ei 
de tinără pe care ea singură și le-a 
asumat. Dar ea e utemistă și 
utemistul e dator să dovedească in 
fapt că trăsătura dominantă care-1 
caracterizează e tocmai unitatea 
dintre gîndul și idea ul său pe 
de o p rte și acțiunile sale de zi 
cu zi, pe de altă parte. Problema 
capătă importanță și prin faptul 
că asemenea Ștefaniei se intilnesc 

și alte fete care, 
nepregătite încă 
pentru viață, 
confundă drago
stea cu o aventu
ră, renunțînd cu

ușurință la visurile pe care le au in 
schimbul menținerii unei prietenii 
neprincipiale. Timpul trece, tre
ce și amețeala de care au fost 
cuprinse și abia după aceea își 
dau seama de vremea pierdută. 
Așa este cazul Victoriei Judele din 
același sector cu Ștefania. Era și 
ea tot elevă la cursurile serale 
cînd s-a îndrăgostit de un băiat și 
considerînd școala o piedică în 
menținerea relațiilor lor de dra
goste (o dragoste prost înțeleasă) 
a părăsit-o. Au trecut de atunci 
trei ani, dragostea ei ușoară pe 
care a opus-o idealului ei s-a des
trămat de mult și Victoria s-a ales 
cu vremea pierdută în zadar. Fo- 
losindu-se de propria sa experiență 
de viață, Victoria J. a stat și ea de 
vorbă cu Ștefania. In 
Ștefania ne-a promis 
care urmează iși va 
rile.

Noi am vrea însă 
hotărire să nu fie superficială ci 
pornită dintr-o convingere pro
fundă. Și ea și alte fete ca ea vor 
trebui să înțeleagă că dragostea 
adevărată nu te poate sustrage de 
la îndatoririle sociale, că acest pu
ternic sentiment nu poate fi des
părțit de o viață bogată în acțiuni 
frumoase, folositoare, pline de pa
tos tineresc. Iar noi utemiștii /nu 
putem privi nici decum o aseme
nea problemă drept o chestiune... 
personală.

ca această

ELEONORA MUNTEANU
secretară a comitetului V.T.M.

GHEORGHE CAILEANU 
membru în comitetul U.T.M.

Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București

la 
tn 
ce 
ci
ti-

ră imediat după studii. Ea își 
va repara de aceea greșala, pie
rind într-un sat și dedicindu-se 
muncii modeste dor plină de 
noblețe de a ajuta la apărarea 
sănătății oamenilor muncii, 
complectîndu-și cunoștințele 
marea școală a practicii, 
noua viață de muncă intensă 
o așteaptă, Zulfia va avea 
proape sprijinul și dragostea 
norului geolog Ahvar — fiul 
doctoriței Rahimova care nu-i 
poartă pică pentru ieșirile ei 
ingimfate, ci a ajutat-o cu prie
tenie tot timpul, lată un film 
produs în studiourile „Tadjik- 
film" care dezbate într-un mod 
foarte interesant problema le
gării cunoștințelor tinerilor spe
cialiști de activitatea practică.

„Favoritul 18“
.favoritul 13“ este o încintă- 

loare comedie produsă de ci
neaștii bulgari, in care avem 
ocazia să revedem doi tineri 
actori de talent: Apostol Kara- 
mițev și Ghinka Stanceva pe 
care i-am admirat fi in „Hai
ducii", de pildă. Ascuțișul sa
tiric al acestei comedii este în
dreptat împotriva celor care 
mai păstrează și răspîndesc 
unele moravuri învechite in 
sport, filmul militînd pentru o 
înaltă ținută morală a tinăru- 
lui sportiv al unei țări socialis
te. Un asemenea sportiv care 
face cinste titlului său este fot
balistul Gilimov de la o aso
ciație din Varna. El este talen
tat, viguros, inteligent, modest 
și vesel dar are un singur „de
fect" dacă-l putem nunti așa, 
are un frate geamăn care-i sea
mănă perfect din punct de ve- 

A apărut în limba romîn», 
în Editura Politică, numărul 

6 pe 19o9 al revistei 

„Probleme ale păcii 
și socialismului"

în acest număr al revistei 
„Probleme ale păcii și socia
lismului sînt publicate ar
ticolele : Pacea — baza politi
cii noastre de P. Borilă ; Mili
tarismul german și posibilitățile 
de înfrînare a lui de O. Bau
man ; Dezvoltarea democra
ției interne de partid în 
P.C.U.S. de V. Ciursev ; Des
pre problema rolului burghe
ziei naționale in lupta antiim- 
perialistă de R. Arismendi; li
nele probleme ale războiului și 
păcii în legătură cu poziția 
Internaționalei socialiste de 
H- Pollitt; Despre concepțiile 
filozofice ale lui Gjorgy Lu- 
kacs de B. Fogarasi ; Procesele 
monopoliste de stat din econo
mia S.U.A. de V. Perlo ; Des
pre „socialismul" social-demo
crat din Suedia de F. Lager; 
Tineretul francez In fala tra
gediei algeriene de P. Gillet.

Rubrica „In partidele 
muniste și muncitorești" 
ține un bogat material

co
con- 

infor
mativ cu privire la activitatea 
unor partidei frățești.

La rubrica „Cărți și revis
te" sînt publicate articolele: 
„Lupta de clasă" despre pro
blemele ideologice actuale de 
I. Adler ; Ultimele „revelații" 
ale lui Earl Browder de J. 
Allen ; Note bibliografice.

La „Scrisori și note" sînt pu
blicate articolele : A zecea ani
versare a mișcării mondiale a 
partizanilor păcii de D. N. 
Pritt; Crunte represiuni împo
triva poporului sirian de W. 
Midani.

Cursuri de pregătire 
pentru muncitorii viitori 

elevi și studenți
La Craiova și Turnu Severin, în 

centrele petrolifere Țicleni fi Bil- 
teni, la mina Rovinari precum și 
în alte centre din regiunea Craio
va s-au deschis 14 cursuri de pre
gătire pentru aproape 600 munci
tori fi țărani muncitori care vor 
urma în anul școlar 1959-1960 
cursurile învățămintului seral și 
fără frecvență de cultură generală.

Numeroși alți oameni ai muncii 
se pregătesc de asemenea să de
vină elevi fi studenți. Pină în pre
sent peste 2.000 de muncitori fi 
țărani muncitori din întreprinderi
le și unitățile agricole socialiste 
din regiune au fost selecționați 
pentru a urma cursurile serale și 
fără frecvență ale școlilor medii și 
facultăților.

dere fizic, dar care, din punct 
de vedere moral, îi este tocmai 
contrariul, adică o adevărată 
pramatie care disprețuiește 
munca cinstită și vrea să tră
iască din fel de fel de afaceri 
dubioase. Prilejul unei aseme
nea afaceri i se oferă atunci 
cînd un club sportiv din Sofia 
al cărui conducător în loc să se 
ocupe de educarea fi pregătirea 
membrilor echipelor sale, se în
deletnicește cu „achiziționa
rea" de „vedete" își trimite un 
emisar la Varna. Vrind să-l 
momească pe apreciatul fotba
list Gilimov, trimisul clubului 
îl aduce la Sofia de fapt pe 
fratele său geamăn care nu 
pierde ocazia de a trăi „bine" 
pe seama clubului, gindindu-se 
însă cu groază la ziua meciu
lui. O adevărată „groază" în
cearcă însă conducătorul clubu
lui cind își vede pe terenul de 
joc „vedeta" care, cum e și nor
mal, habar n-are de sportul cu 
balonul rotund, ocupația lui 
preferată fiind aceea de a nu 
face nimic. Descoperind eroa
rea, directorul clubului vrea să 
încerce a îndrepta situația, 
mergind pe aceeași linie greși
tă ți încearcă să-l „cumpere" 
pe adevăratul fotbalist Gilimov. 
Dar acesta refuză să-și pără
sească clubul în care a fost 
crescut și educat ca sportiv de 
tovarășii lui dragi de muncă.

Bineînțeles că aceste intim- 
plări sînt argumentate cu mo
mente comice de bună calitate 
ca și cu lirice scene de dragos
te dintre tînărul fotbalist și o 
frumoasă fată. „Favoritul 13“ 
este un film vesel, antrenant si 
plin de învățăminte pentru iu
bitorii sportului.

PETRE VEDEA

Locuințe muncitorești construite de curînd la Tg. Mureș
Foto : D. F. DUMITRU

O caracteristică îmbucurătoa
re a poeziilor care ne sosesc în 
ultimul timp la redacție este 
preocuparea autorilor lor pen
tru teme de ar/ătoare actuali
tate. Și e plin de semnificație 
faptul că cele mai izbutite ver
suri ale poeților amatori — 
a/lați la început de drum — 
cărora ne vom adresa de data 
aceasta, sînt cele închinate 
Partidului — făuritorul tuturor 
victoriilor noastre.

Tpv. Croitoru Ștefan, controlor 
tehnic la uzinele ,,Ernst ThăU- 
mann“ dip Orașul Stalin ne 
trimite o poezie întitulată 
,,"Partidului" din care cităm:

„Dar nu-s poet, sînt om din 
veacul tînăr, 

Ferice veac pe care l-ai 
născut.

Cu milioane umăr lingă umăr 
Clădirea socialismului ajut".

Corespondentul nostru mî- 
nuiește cu ușurință versul 
(i-am atrage atenția doar asu
pra ritmului care în unele 
strofe este defectuos). Ii re
comandam totodată să lupte 
împotriva generalităților a- 
celor formulări care fiind prea 
des folosite s-au uzat și nu mai 
comunică o emoție. Lec
tura din poezia de valoare cla
sică șî contemporană îl va a- 
juta în această privință.

La studentul Florentin Puiu 
Cațan, din București remarcăm 
aceeași lăudabilă orientare spre 
temele majore ale zilelor noa
stre. Ii recomandăm, însă, să 
nu cedeze ușurinței de versifi
care ou care e neîndoios în
zestrat scriind poezii ca: 
„Furnalul" care e mai curînd o 
înșiruire de detalii rimate, ne
semnificative, și să tindă 
spre transmiterea unei emoții 
așa cum a încercat și într-o 
oarecare măsură a reușit 
în poezia „Partidul" cînd excla
mă :

„O putere mare de-aș avea 
Intr-un cîntec simplu

și fierbinte 
Cîntecele țării de-aș putea 
Toate ți le-ași dărui,

părinte".

Nu se vede suficient efort 
pentru o tratare mai personală 
a unor tema alese- în ce priveș
te stilul e de dorit mai multă 
muncă, mai multe căutări. Tov. 
Cațan nu trebuie să uite că 
abuzul de epitete nu dau ex
presivitate poeziei ci dimpo
trivă.

Mandache Petru, caporal de 
marină. Reproducem pentru 
mesajul poeziei două strofe:

„Azi gîndul meu spre voi, 
prieteni zboară, 

Flăcăi de peste-ocean sau 
din Ural,

Ce vă*ntîlniți din nou a 
șaptea oară, 

eu porumbei în mîini la
Festival.

»«••••••
Eu sînt cu voi Nestinsă.i 

prietenia
Și.o simt cum dogorește ca 

un jar,
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Primiți salutul meu din Ro
mînia

Salut aprins de-ostaș și ma. 
rinar".

Atenție la gramatică și la 
expresiile folosite uneori fără 
prea multă logică numai din 
dorința de a obține rima. „Aezi" 
nu merge în locul respectiv chiar 
dacă rimează cu „chinezi" căci 
asociația e forțată.

Popescu Napoleon elev 
(București). Un „Cîntec pa. 
triei" se mulțumește să repete 
lucrurile cunoscutei. Oare în 
afară de cerul albastru, apele 
line d-ta n-ai găsit în realitatea 
nostră nouă surse de inspirație, 
n.ai simțit nevoia să cînți pa; 
tria noastră nu în general ci 
așa cum e azi ?

Mai studiază poezia căci 
deocamdată scrii cu prozaisme 
(„cu de toate" „Nu.i alta ca 
tine, mai bine" etc.). Un amă
nunt care ne-a mîhnit: acri cu 
multe și grave greșeli grama, 
ticale, inadmisibile la un elev 
în clasa a X-a. Nu se poate 
face poezie fără o cunoaștere 
desăvirșită a limbii.

G. S. (Tg. Jiu). La poezia „O 
țară", cam aceleași observații 
ca la corespondentul de mal 
sus (referirile la actualitate 
sînt prea puține și prea vagi 
pentru a da poeziei un ca
racter contemporan). în ce 
privește cealaltă poezie apre
ciem intenția dar realizată în

Mai multă atenție muncii 
brigăzilor de producție 

ale tineretului
(Urmare din pag. I-a)

produse de calitate necorespunză
toare.

Comitetul U.T.M. și în special 
tovarășa Rădița Vîlcu responsa
bila cu producția și calificarea în 
comitet cunoaște această stare de 
lucruri, dar nu a luat niciun fel 
de măsuri. Deși avea această sar
cină tov. Vîlcu nu a instruit res
ponsabilii de brigăzi, nu a orga
nizat schimburi de experiență în 
cadrul întreprinderii, nu a contro
lat să vadă pe ce bază își desfă
șoară activitatea zilnică brigăzile 
de tineret. Comitetul U.T.M. ne-a 
informat că între brigăzi se desfă
șoară o intensă întrecere. Despre 
ce întrecere poate fi însă vorba 
atîta timp cît nu există angaja
mente concrete în acest sens cu 
care să se poată compara rezul
tatele obținute ? Sînt lipsuri care 
trebuiau de mult lichidate. Dar 
comitetul U.T.M. nu a analizat 
nici măcar odată munca resor
tului de producție și calificare, nu 
a analizat activitatea brigăzilor de 
tineret. Tov. Vîlcu face parte și 
din comisia cu problemele munci
torești de pe lîngă comitetul oră
șenesc U.T.M. Comitetul U.T.M. 
trebuie să înțeleagă un lucru e- 
sențial că nu creăm brigăzi de 
dragul de a le avea în statistici ci 
pentru ca în cadrul lor să se ducă 
o activitate susținută pentru ridi
carea calificării profesionale, pen
tru educarea comunistă a tineri
lor, pentru mărirea aportului ti
nerilor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Ori pentru aceasta 
s-a făcut prea puțin.

Brigăzi pe hîrtie
La Șantierul naval 1 Mai 

brigăzile sînt organizate doar pe 
hîrtie. Gheorghe Roureanu lu
crează la motoare în vreme ce 
brigada pe care o conduce lu
crează la strungărie. La cazange- 
rie brigăzile lui Mihai Litău, 
Dumitru Pîrlitu nu au planuri 
de muncă cu sarcini pe fiecare 
membru al brigăzii. în nici o bri
gadă n-au fost discutate inițiati
vele tinerești așa că tinerii nu le 
cunosc, nu le aplică. Ei nu cu
nosc nici măcar inițiativa tinerilor 
de la uzinele metalurgice „Pro
gresul" din același oraș.

Ce dovedește acest fapt decît 
acela că membrii comitetului 
U.T.M. nu muncesc cu simț de 
răspundere în problemele produc
ției, că n-au inițiativă, că n-au 
înțeles rolul și sarcinile care revin 
brigăzilor de producție ale tinere
tului.

Acest fapt mai dovedește că ac
tiviștii și instructorul comitetului 
orășenesc U.T.M. Brăila au lipsit 
de ajutorul lor calificat această or
ganizație de bază U.T.M.

Colectivul Șantierului s-a anga
jat să economisească în acest an 
915.000 lei. O mare parte din 
muncitori sînt tineri. Comitetul 
U.T.M. trebuie să ia neîntîrziat 
măsuri pentru reorganizarea bri- 

felul acesta nu merge. Diml. 
nutivele „micuț", „mînuțe”, ex. 
preside de felul „înger scump" 
și „drăgălaș" scad valoarea 
poeziei. Multă, multă lectură-..

Hagi Ahmed Zemal — elev, 
Constanța. Poezia închinată 
țării noastre vorbește într.a- 
devăr despre zilele noastre — 
acesta e un început bun. Va 
trebui să faci însă serioase 
eforturi și să-ți însușești mai 
bine limba, (acum seri cu gre
șeli) și legile versificație' 
(de exemplu „liberă" nu ri. 
mează cu „seră”). Cu dragos
tea dumitale pentru literatură 
vei reiuși, desigur. Opera poe. 
ților clasici și contemporani 
îți va fi călăuză în acest do
meniu.

Doina Melinescu (Bucu
rești), G. Borețu (Vîlcănești- 
Ploești), Rusu Violeta (Bucu
rești), Chiriță Emil (Fetești — 
Constanța), Știrbii Constantin 
(Brăila), Cornelia Zugravu 
(București), Nicu Man (Cluj).

Intenții lăudabile dar lucră, 
rile prea constatative, descrip
tive nu izbutesc să descopere 
sensuri noi, să aducă o notă 
personală în tratarea temei a- 
lese.

♦
Rugăm și pe această cale 

pe cititorii care ne trimit 
poezii să indice adresa, profe
siunea și vîrsta.

găzilor de producție să le ajute 
îndeaproape de a-și organiza mun
ca, de a introduce metodele înain
tate de muncă chezășie a unor suc
cese mai mari.

Formalism în activitatea 
comitetului orășenesc 

U. T. M.
De lipsurile semnalate în acti

vitatea brigăzilor se face vinovat 
și comitetul orășenesc U.T.M. 
In lumina sarcinilor trasate de 
Plenara a Vl-a a C.G. al U.T.M., 
Gomitetul orășenesc a întocmit un 
plan de măsuri în care s-a pre
văzut sporirea numărului brigăzi
lor, instruirea lor etc. Cum stau 
însă lucrurile în realitate ? In a- 
fară de faptul că numărul brigă
zilor a crescut cu 12, prea multe 
lucruri nu s-au făcut. Instruirea 
făcută a fost generală, printre 
alte probleme, controlul a fost 
formal, nu s-a organizat o în
trecere concretă între brigăzi.

Membrii biroului comitetului 
orășenesc U.T.M. merg rar în 
marile întreprinderi. Așa de exem
plu, tovarășul Nicolae Pavel, șe
ful comisiei cu problemele munci
torești nu a fost la Fabrica de 
confecții din luna martie. In a- 
cest an, biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. nu a organizat nici un 
schimb de experiență și nu a a- 
nalizat nici măcar o singură dată 
felul cum comitetul U.T.M. dintr-o 
întreprindere se ocupă de munca 
cu brigăzile de producție. Recent, 
comitetul orășenesc U.T.M. a de
cernat steagul de brigadă frun- 
tașă’pe oraș fără să facă o temei
nică analiză a muncii brigăzilor. 
Ca urmare drapelul a fost decer
nat unei brigăzi care are unele 
succese în muncă dar care nu se 
ridică la nivelul pe care-1 presu
pune o brigadă fruntașă pe oraș.

E timpul să se pună capăt acti
vității formale desfășurate de Co
mitetul orășenesc U.T.M. Brăila 
în munca cu brigăzile de produc
ție ale tineretului. De aceea e ne
cesar să se analizeze în mod te
meinic activitatea brigăzilor ca și 
activitatea comitetelor U.T.M. în 
această direcție. Activiștii comite
tului orășenesc U.T.M. Brăila vor 
trebui să ajute și să îndrume în
deaproape în mod concret organi
zațiile de bază U.T.M. pentru 
îmbunătățirea serioasă a activi
tății brigăzilor de producție ale 
tineretului. Trebuie luate toate mă
surile pentru asigurarea îndepli
nirii tuturor indicațiilor plenarei 
a Vl-a a C.C, al U.T.M. privind 
îmbunătățirea muncii brigăzilor de 
producție ale tineretului.

Inmînarea 
unor diplome 

de membri de onoare 
ai Societății științelor 

medicale din R«P«R.
Miercuri după amiază, la So« 

cietatea științelor medicale din 
R. P. Romînă, a avut loc festivi
tatea înmînării de diplome de 
membri de onoare ai acestei So
cietăți academicianului ceho
slovac Josef Charvat și profesoru
lui doctor francez Henri Laugier.

La festivitate au participat a- 
cademicieni, profesori universitari, 
cercetători științifici, medici.

Acad. Grigore Benetato, preșe
dintele Societății științelor medi
cale din R. P. Romînă. a relevat 
intensa activitate științifică și di
dactică a profesorului doctor 
Henri Laugier, scoțînd în evi
dență contribuția însemnată pe 
care omul de știință francez a a- 
dus-o la dezvoltarea fiziologiei 
sistemului nervos și la rezolvarea 
unor importante probleme privind 
fiziologia muncii.

Acad. Ștefan Milcu, secretar 
prim al Academiei R. P. Romîne, 
președintele secției de endocrino
logie a Societății științelor me. 
dicale din R. P. Romînă, a subli
niat că academicianul Josef Char
vat, președintele Societății de 
endocrinologie din R. Ceho
slovacă, este un strălucit repre
zentant al medicinei interne și al 
endocrinologiei cehoslovace. Prin 
importante lucrări științifice și 
rezultate deosebite obținute în a- 
ceste domenii, el se situează în 
primele rînduri ale oamenilor de 
știință din lumea întreagă.

Prof. dr. Henri Laugier, după 
ce a mulțumit Societății științe
lor medicale din R. P. Romînă 
pentru cinstea ce îi face alegîn- 
du-1 membru de onoare, a arătat 
în cuvîntul său că oamenii de 
știință din lumea întreagă trebuie 
să-și consacre întreaga lor acti
vitate păcii și progresului so
cial.

Sînt deosebit de mișcat de dis
tincția ce mi-a fost acordată a 
spus în cuvîntul său academicia
nul Josef Charvat. Mulțumesc So
cietății științelor medicale din 
R. P. Romînă și transmit cu a- 
cest prilej un călduros salut en
docrinologilor romîni în frunte cu 
cunoscutul om de știință C. I. Par- 
hon, a căror rodnică activitate 
științifică o prețuiesc în mod deo
sebit. (Agerpres)

___ •----- Ș

Azi în nocturnă 
pe stadionul 
„Republicii"

Astăzi în nocturnă de la ora 
20 pe stadionul Republicii echipa 
de fotbal a Algeriei, alcătuită din 
foști jucători care au activat in 
cluburile franceze, va susține at 
doilea meci din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în țara noas
tră. Echipa algeriană va juca in 
compania formației de tineret a 
sindicatului Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

Semifinalele „Cupei 
R.P.R." la fotbal

Miercuri au fost stabilite jocu
rile din cadrul semifinalelor „Cu
pei R.PțR." la fotbal. Dinamo 
București va juca cu Rapid Bucu
rești, iar Progresul București va 
întîlni formația C.S.M. Baia Mare. 
Intilnirile vor avea loc la 3 iunie. 
Meciul Dinamo-Rapid este progra
mat la București in timp ce locul 
de disputare a partidei C.S.M. 
Baia Mare-Progresul București ur
mează să fie stabilit, (Agerpres).

Campionatele europene 
de box

Tn primul meci al reuniunii de 
miercuri seara a campionatelor eu
ropene de box de la Lucerna, Mir
cea Dobrescu a intîlnit pe campio
nul sovietic al categoriei muscă, 
Stolnikov. Victoria a revenit la 
puncte lui Stolnikov.

Alte rezultate înregistrate: cat. 
mijlocie mică : Dampc (R- P. Po- 
Ibnă) învinge la puncte pe Sobo- 
lșv (U.R.S.S.), Karoli (R. D. Ger
mană) învinge la puncte pe Takov 
(R. P. Bulgaria) ; Miiller (Elve
ția) dispune la puncte de Raiz 
(Spania).

CUMPĂR I ND BILETE MULTjW£ 
VA MĂRIȚI ȘANSELE DE CIȘTIG LA 
TRA6EREA SPECIALA
LOTO CENTR

CU PREMII SUPLIMENTARE IN OMECTE, 
DE MÎINE29 MAI
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Peninsula Balcanică 
trebuie să devină 

o peninsulă a păcii 
Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV 

la mitingul de la Combinatul textil 
,,Stalin'* din Tirana

(Agerpres). —
s-a
loc 
din 
vi
de

TIRANA 27 ('_ . j
TASS transmite : După cum 
mai anunțat la 26 mai a avut 
la Combinatul textil „Stalin'* 
Tirana un miting cu prilejul 
zitării acestei întreprinderi 
către delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, con
dusă de N. S. Hrușciov. Luînd 
cuvîntul la miting, N. S. Hrușciov 
a spus printre altele :

La 26 mai am avut primele con
vorbiri cu conducătorii partidului 
și guvernului Republicii Albania. 
Aceasta a fost convorbirea cea mai 
frumoasă, tovărășească, se poate 
spune, frățească. Am avut un 
schimb de păreri despre starea 
de lucruri din țara dumneavoastră 
și despre starea de lucruri din țara 
noastră. Ne-a fost foarte plăcut să 
< onstatăm că după izgonirea duș
manilor din țara dv., după cuceri
rea puterii de către popor, ați fă
cut un salt gigantic. Este bine 
pentru începui. Totuși, pentru a 
atinge obiectivele propuse, mai 
aveți de muncit, mai aveți de în
făptuit multe lucruri pentru ca 
Albania populară să construiască 
socialismul. Atît dumneavoastră, 
cit și noi, va trebui să muncim 
mult pentru ca împreună cu toate 
țările socialiste sa atingem țelul 
scump, arătat de Marx și Lenin 
-— construirea societății comunis
te. Și neapărat vom realiza a- 
ceasta.

Problema care preocupă în mod 
deosebit în prezent — a spus in 
continuare h. 5. Hrușciov — es.e 
problema războiului și a păcii, 
adică a situației internaționale 
care s-a creat m prezent. Uonsi. 
uerăm că in momentul de fața si
tuația internațională nu esle rea, 
putem spune, chiar, că es.e buna. 
Sintem pe deplin convinși, vorbesc 
despre Uniunea Sovietică, despre 
guvernul nostru, că înfăptuind o 
politică justă, se pot exclude con
flictele militare. Șiiți că guvernul 
sovietic face totul pentru ea să 
nu fie război. Uniunea Sovietică, 
toate țările lagărului socialist și 
multe alte țări iubitoare de pace 
ți popoare din țările nesocialiste 
depun eforturi pentru a asigura 
pacea în lumea întreagă.

După cum știți, în prezent la 
Geneva se desfășoară Conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe, 
care duc tratative iu legătură eu 
cele mai importante probleme in
ternaționale. Ieri am fost infor
mat că lucrările conferinței au fost 
suspendate din cauza plecării mi
niștrilor Afacerilor Externe iu 
S.U.A. pen tiu a asista la funera
liile fos.ului secretar de Stat al 
S.U.A., John Foster Dulles. După 
această întrerupere conferința își 
va continua lucrările. Sperăm că 
vor fi găsite asemenea soluții ale 
problemelor internaționale care 
sa contribuie la lichidarea stării 
de „război rece" și la întărirea pă
cii in lumea întreagă.

Aș vrea să exprim guvernului 
Statelor Unite ale Americii sin
cerele mele condoleanțe în legă
tură cu moartea domnului Dulles 
care timp de mulți ani a ocupat 
postul de secretar de Stat al S.U.A. 
Unii ar putea spune : Sînt oare 
în concordanță aceste condoleanțe 
eu repetatele mele declarații îm
potriva lui Dulles și a politicii duse 
de el ? Da, sînt în concordanță. 
Am fost adversarii lui Dulles in 
efe privește problemele fundamen
tale principiale. Dulles a dus po
litica sa. Cine urmărește cu aten
ție politica internațională, poate 
cu ușurință să-și dea seama ~~ 
între politica externă dusă de 
Dulles, imediat după ce a ocupat 
postul de secretar de Stat al 
S.U.A. și politica sa din ultimul 
timp a fost o deosebire esențială.

Gînd Anastas Ivanovici Mikoian 
a vizitat S.U.A. a discutat cu dom
nul Dulles. Din această convorbire 
s a putut înțelege că Dulles renun
ță la lupta împotriva comunismu
lui din țările Europei răsăritene. 
Aceasta, desigur, nu înseamnă că 
Dulles a recunoscut învățătura co
munistă și că a încetat lupta ideo
logică împotriva noastră.

Cele spuse de Dulles trebu'e în
țelese probabil in sensul că el re
nunțase la vechea metodă, de a 
nesocoti voința popoarelor din ță
rile Europei răsăritene folosită dc 
anumite cercuri din S.U.A. în stră
duința lor încăpățînată de a reîn
via în aceste țări vechile rinduieli 
perimate, în încercările lor de a 
împinge aceste țări, eu ajutorul 
așa-numitei „politici de pe poziții 
de forță" înapoi, în trecutul capi
talist. Probabil, că în cele din ur
mă Dulles a înțeles întreaga nete- 
meinicie a acestei politici. Nu se 
poate să nu apreciem această recu
noaștere a domnului Dulles. Pentru 
a recunoaște aceasta, trebuia să ai 
curaj.

Merită de asemenea atenție de
clarația domnului Dulles în pro. 
blema germană. El a spus că, ca
lea spre unificarea Germaniei tre
ce nu numai prin „alegeri libere", 
ci pot exista și alte căi. în calitate 
de conducător al statului sovietic, 
prețuiesc această bună declarație a 
domnului Dulles.

S-ar putea spune, desigur, că 
Hrușciov vorbește despre aceasta 
după ce Dulles a murit. Am vor
bit, însă, despre aceasta și înainte,

ca

diplomațiîn convorbirile cu unii 
străini.

Dulles a fost un mare
El a apărat, desigur, interesele cla
sei sale. El era un anticomunist 
atît de renumit încît, dacă lua 
vreo hotărâre care se părea că nu 
se potrivește cu doctrinele impe. 
rialisle, nimeni nu putea afirma că 
el simpatizează cu comunismul. Unii 
văd că țările socialiste fac propu
neri rezonabile, dar îi trec fiorii, 
le este frică, temindu-se ca nu 
cumva să fie bănuiți că simpati
zează eu comunismul Dulles însă 
nu s-a temut de aceasta în ulti
mele luni ale vieții sale, el a dat 
dovadă de o înțelegere mai lucidă 
a situației internaționale care s-a 
creat.

Dar politica guvernului depinde 
în special nu de persoane izolate, 
ea depinde de poziția claselor con
ducătoare.

Puterile occidentale și-au expus 
pozițiile la Conferința miniștrilor 
de Ia Geneva. Totuși pozițiile lor 
nu se deosebesc în iond de vechile 
lor propuneri și nu dau o bază 
pentru o înțelegere. în cuvinte ele 
se pronunță pentru o înțelegere, iar 
în fapt nu doresc să realizeze o înțe
legere. Propunerile țărilor occiden
tale sînt legate intr-un ghem in- 
cîlcit și sub această formă ele sînt 
inacceptabile.

în continuare, N. S. Hrușciov a 
vorbit despre perspectivele întîl- 
nirii șefilor de guverne.

Au devenit aetuale multe pro. 
bleme importante asupra cărora 
trebuie in mod imperios să se a- 
jungă la un acord. Noi sintem 
pentru o întilnire cu șefii de gu
verne și pentru o înțelegere cu ei 
pe o bază rezonabilă. Linde va 
avea loc această intilnire, in ce 
țară, pentru noi nu are importan- ‘ 
ță. Lucrul principal este pentru 
noi ca intîluirea să fie folositoare, 
ea pacea să fie consolidată în în
treaga lume. în acest scop sînteni 
gata să mergem chiar și la capătul 
lumii dacă acest capăt al lumii 
există. Tehnica noastră ne permite 
să ajungem la acest capăt al lumii.

Noi vom persevera, a spus N. S. 
Hrușciov, în a obține încetarea 
stării de război cu Germania și 
semnarea Tratatului de pace. Dacă 
nu se va reuși să se ajungă la un 
acord în ce privește semnarea Tra
tatului de pace cu cele două state 
germane, atunci noi vom semna 
un astfel de tratat eu Republica 
Democrată Germană. Va trece un 
timp și cercurile conducătoare ale 
Republicii Federale Germane își 
vor da seama de necesitatea sem
nării Tratatului de pace și ii vor 
semna și ele. Nu vom căuta să 
ghicim cind va sosi acest timp, nu 
avem de ce să ne grăbim. Vom aș
tepta. Nu vom slăbi insă eforturile 
pentru a obține soluții rezonabile, 
reciproc acceptabile, atît în ceea ce 
privește încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state germane 
și rezolvarea problemei Berlinului 
Occidental cit și în ceea ee pri
vește celelalte probleme interna
ționale.

Aș vrea să vorbesc de asemenea 
despre vecinii dumneavoastră ■— 
Italia și Grecia, a spus N. S. 
Hrușciov. în războiul mondial tre
cut fasciștii italieni au luptat im. 
potriva Uniunii Sovietice și Alba
niei. Uniunea Sovietică a încheiat 
Tratatul de pace cu Italia și noi 
dorim să avem cu ea relații de 
prietenie. Cred că pentru Italia a- 
cest lucru ar fi avantajos nu în 
mai mică măsură decît pentru noi.

Nutrim sentimente bune față de 
harnicul popor italian. Din păcate 
însă, eerourile conducătoare 
Italiei duc o politică care nu 
in folosul poporului italian.

Guvernul italian ne trimite 
cînd în cind note în care ne 
să-i răspundem ce s-a făcut eu 
dații italieni care au luptat împo
triva noastră, care au invadat țara 
poastră și nu s-au întors în Italia ? 
Nu se știe oare ce înseamnă răz
boiul ? Războiul este ca un foc în 
care poți sări. însă din care este 
greu să ieși, pentru că arzi. In a- 
cest război au ars și soldații ita
lieni. Desigur ei au pierit nu pen
tru interesele lor, ci pentru inte
resele lui Mussolini care și-a unit 
eforturile cu Hitler. Ce amestec a- 
vem noi aici ? Noi nu i.ain invitat, 
ei n-au fost oaspeții noștri, iar duș
manii sînt primiți la noi așa cum 
se cuvine. Pe prieteni ii primim 
cu pîine și sare, iar pc dușmani — 
cu un ciomag vîrtos. Așa a fost și 
așa va fi totdeauna.

Recent guvernul italian, contrar 
voinței poporului italian, a spus 
N. S. Hrușciov, și-a dat asentimen
tul pentru crearea de baze ameri-

TIRANA 27 (Agerpres). — 
A.T.A. transmite : La 27 mai, N. S. 
Hrușciov, R. 1. Matinovski, V. I. 
Ivanov și F. D. Dumbacize 
alți membri ai 
partid și guvernamentale 
U.R.S.S., au sosit la Shkodra, 
fiind însoțiți de Enver Hodja, 
Mehmet Shehu, Beqlr Balluku, 
Liri Bel.shova și de alte perso
nalități.
In apropierea orașului Shkodra. 

oaspeții sovietici au fost întîmpi- 
nați de zeci de mii de persoane.

In piața centrală a orașului 
Shkodra a avut loc un mare mi-

politician.

ale
esle
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cere
soi
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a

cane pentru rachete pe teritoriul 
Italiei. In prezent S.U.A. duc tra
tative cu guvernul Greciei în vede
rea creării unor baze asemănătoa
re pe teritoriul acesteia. Este clar 
că aceste baze sînt îndreptate îm
potriva Uniunii Sovietice, împotri
va Albaniei și a celorlalte țări so
cialiste.

Guvernul sovietic a atras aten
ția guvernelor Italici și Greciei că 
această politică implică urmări 
grave, ea amenință securitatea po
poarelor. Noi propunem ca Penin1- 
sula Balcanică să devină o penin
sulă a păcii, ca aici să nu fie nici 
rachete, nici arme atomice. Acest 
lucru ar fi folositor atît pentru 
poporul grec cit și pentru cel ita
lian și in general pentru toate po
poarele care trăiesc în Peninsula 
Balcanică și in bazinul Mării Me- 
diterane.

Trebuie să obținem ca întregul 
glob pămintesc să fie eliberat de 
arma nucleară. Aceasta ar însem
na o imensă ușurare pentru toți 
oamenii de pe glob.

Dacă guvernele Italiei și Greciei 
permit americanilor să creeze 
baze pentru rachete pe teritoriile 
lor, este posibil ca noi să trebu
iască să ajungem la un acord cu 
guvernul Republicii Populare Al
bania pentru a organiza aici ceva 
împotriva lor.

Americanii instalează în ftalia 
rachete cu rază medie de acțiune. 
Dar dacă in Albania s-ar instala 
rachete cu rază medie de acțiune 
și chiar rachete cu rază mică 
acțiune, ele vor putea acoperi 
treaga Italie. Așa că aici sint 
ficiente rachetele cu rază mică 
acțiune. Este just ceea ce spun 
varășe Malinovski ? a spus N. 
Hrușciov.

Malinovski : absolut just.
Același lucru se poate spune 

despre Grecia — a continuat N.S. 
Hrușciov — poporul grec este un 
popor foarte bun. Poporul sovie
tic dorește să trăiască in prietenie 
cu el. Odinioară rușii și-au vărsat 
sîngele pentru eliberarea Greciei 
de sub jugul turcesc. Acum guver. 
nul Greciei vrea să ofere teritoriul 
său pentru crearea de baze ameri
cane pentru rachete. împotriva a- 
cestor baze se vor găsi și la noi 
baze. Cine va avea de suferit de 
pe urma acestui lucru ? în primul 
rind populația greacă.

Faptele arată că guvernul Gre
ciei nu ințelege că este in intere
sul Greciei, în interesul poporului 
grec ca și în interesul păcii să nu 
se admită crearea de baze străine 
pentru rachete pe teritoriul Gre. 
clei. Dar dacă, după cum se spu
ne. diavolul își va vîri coada și 
guvernul grec va lua o hotărâre 
nerezonabilă permițind americani
lor să aibă baze pentru rachete pe 
teritoriul său, prin aceasta el ne 
va sili să ne sporim forțele pentru 
a răspunde așa cum se t-uvine. A- 
supra locului unde vor fi ampla
sate instalațiile noastre pentru ra
chete — aici, pe teritoriul Alba
niei, sau vor fi trimise din Bul
garia sau dintr-o altă țară asupra 
bazelor pentru rachete din Grecia, 
vom vorbi și ne vom ințelege in
tre noi. Nu aceasta este principa. 
Iul. Acum există rachete care 
merg precis la țintă nu de la sute 
ci de la mii de kilometri 
mari posibilități in ce 
locurile pentru instalarea 
rachete.

Noi am spus și spunem 
nea Sovietică, toate țările 
te doresc ca pacea să fie asigurată 
în întreaga lume. De aceea ar fi 
rezonabil să nu se amplaseze baze 
pentru rachete în jurul Uniunii 
Sovietice și al țărilor socialiste, ci 
ele să fie lichidate. Aceasta ar con
tribui la consolidarea păcii. Dacă 
însă guvernele Italiei și Greciei 
creează baze americane pentru ra
chete pe teritoriile țărilor lor, a. 
ceste țări vor atrage astfel asupra 
lor, ca un magnet, rachetele noa
stre.

In continuare N. S. Hrușciov a 
spus că forțele lagărului socialist 
cresc pe zi ce trece și imperialiștii 
sînt nevoiți să țină seama de a- 
ceasta.

Noi dorim pace și nu vom în
cepe niciodată un război. Dar dacă 
imperialiștii vor încerca să ne a- 
tace, noi vom riposta în așa fel 
încît o s-o pățească.

N. S. Hrușciov a spus în încheie
re : Să muncim deci neobosit, 
să dezvoltăm economia țărilor noa
stre, să ridicăm la un nivel și mai 
inalt cultura, nivelul de trai al 
popoarelor, să întărim prietenia 
frățească dintre țările socialiste, 
să mergem cu încredere și fermi
tate spre mărețul nostru țel comun 
— comunismul.

★ *
ting la care au luat cuvîntul Meh
met Shehu și N. S. Hrușciov.

TIRANA 27 (Agerpres). — 
A.T.A. transmite: La 27 mai o 
parte a delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S. condusă 
de N. A. Muhitdinov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.QU.S. și se
cretar al C.C. al P.C.U.S. a sosit 
la Elbasan.

In aceeași zi o altă parte a dele
gației de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S. condusă de A. A. 
Bulgakov, secretar al Consiliului 
Central al Sindicalelor din 
U.R.S.S., a vizitat hidrocentrala 
„Karl Marx“ din raionul Mati.

de 
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Tirana. — La masa convorbirilor

Cuvîntarea lui 
ENVER HODJA la mitingul 

de la Combinatul textil 
„Stalin“ din Tirana

TIRANA 27. (Agerpres). — En
ver Hodja, primsecretar al C-C. al 
Partidului Muncii din Albania, lu
înd cuvîntul Ia mitingul care a avut 
loc la Combinatul „Stalin'* din 
Tirana, cu prilejul vizitării com
binatului de către delegația de 
partid și guvernamentală sovietică, 
a subliniat că după eliberarea 
țării de sub jugul cotropitorilor 
fasciști, oamenii muncii din Alba
nia au făcut un pas însemnat îna
inte într-o perioadă istorică ex
trem de scurtă. Producția noa
stră industrială, a spus el, s a 
dezvoltat într-un ritm 
Industria noastră produce acum 
în mai puțin de 20 de zile 
atît cît producea într-un an întreg 
industria Albaniei dinainte de 
război. Tînăra industrie albaneză 
modernă a fost creată în primul 
rînd datorită ajutorului direct al 
Uniunii Sovietice. Un exemplu 
concret al ajutorului Uniunii So
vietice în domeniul industrializării 
țării, al dezvoltării economici 
noastre naționale îl constituie acest 
combinat textil. Acest combinat 
este în întregime un dar al 
Uniunii Sovietice. Proiectarea și 
construirea lui, montarea tuturor 
mașinilor sale, s-a făcut cu aju
torul specialiștilor sovietici.

Enver Hodja a declarat în con
tinuare că rodul muncii vaste 
efectuate de poporul albanez sub 
conducerea partidului și datorită 
ajutorului multilateral al Uniunii 
Sovietice în domeniul dezvoltării 
industriei și transporturilor, al 
colectivizării agriculturii și spo
ririi producției agricole este ridi
carea nivelului de trai al maselor 
muncitoare. Minunat este prezen
tul poporu'ui nostru, a spus vor
bitorul. Și mai minun t va fi însă 
viitorul său. In numele acestui 
viitor muncește partidul nostru.

Dar oferit Indoneziei 
de Crucea Roșie 
a R. P. Romîne

P.

în

rapid.

în numele acestui viitor luptă 
tregul nostru popor.

Am declarat întotdeauna 
urmind învățătura nemuritoare a 
marxism-leninismului, bizuindu-ne 
pe experiența foarte bogată a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, aplicînd-o la condițiile 
noastre concrete, vom putea să 
construim cu succes, rapid și cu 
mai puține greutăți socialismul și 
comunismul în țara noastră.

Referindu-se la situația interna
țională, Enver Hodja a subliniat 
că politica leninistă de pace a gu
vernului sovietic, numeroasele sale 
propuneri îndreptate spre slăbirea 
încordării în relațiile internațio
nale și spre rezolvarea probleme
lor litigioase pe calea tratativelor, 
sînt sprijinite de întreaga omenire 
iubitoare de pace. Partidul nostru, 
guvernul și poporul nostru, a 
spus Enver Hodja, au sprijinit și 
sprijină politica Uniunii Sovietice, 
deoarece ea corespunde pe deplin 
intereselor păcii în întreaga lume, 
intereselor vitale ale poporului al
banez, care «re nevoie de pace ca 
de soare și lumină.

Relațiile dintre țările lagărului 
socialist, a continuat vorbitorul, 
sînt relații de tip nou pe care nu 
le pot înțelege acei care se 
călăuzesc după principiul: „Peș- 
te'e mare înghite pe cel mic".

Vizita în țara noastră a delega
ției de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov, consti
tuie o contribuție de neprețuit la 
întărirea prieteniei veșnice și dă
tătoare de viață, dintre poporul 
albanez și popoarele Uniunii So
vietice. Această prietenie are o 
mare importanță internațională, 
deoarece va contribui la întărirea 
lagărului socialist, Ia întărirea 
păcii în întreaga lume.

că

DJAKARTA. — Ministrul R. 
Romîne la Djakarta, Pavel Silard, 
a inminat ministrului Prevederilor 
Sociale al Indoneziei, Muljadi Djo- 
jomartono, din partea Crucii Roșii 
a R. P. Romîne, penicilină romi- 
nească in valoare de 50.000 de ru- 
pii pentru sinlstrații Inundațiilor 
din Sumatra. Ministrul indonezian 
a mulțumit călduros pentru darul 
oferit de Crucea Roșie a R. P- 
Romîne. Toate ziarele indoneziene 
au publicat știri și fotografii de la 
ceremonia înminării darului Crucii 
Roșii romînești.

Maestrul Silvestri 
ovajionat la Melbourne
MELBOURNE. — Agenția Reu

ter relatează despre succesul deo
sebit obținut de dirijorul romin 
Constantin Silvestri, artist al po
porului al Republicii Populare Ro
mine care a condus la 27 mai un 
concert al Orchestrei simfonice a 
orașului Melbourne. Programul a 
cuprins lucrări de Beethoven, Mo
zart, Debussy șl Ceaikovski. Atit 
publicul, cit și membrii orchestrei 
l-au ovaționat îndelung pe dirijo
rul romin.

MOSCOVA. — La 
Dubna s-a deschis cea 
sesiune a Consiliului 
Institutului unificat 
nucleare La discuții pe marginea 
rapoarte'or a luait parte și acad. 
Horia Hulubei, directorul Institu
tului de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romîne.

BUDAPESTA. - La 27 mai, Va- 
si e Pogăceanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Budapesta a oferit un 
cocktail cu prilejul turneului între
prins în R. P. Ungară de Orche
stra Filarmonică de Stat „George 
Enescu", condusă de George Geor
gescu, artist al poporului din R. P. 
Romlnă și Mircea Basarab.

MOSCOVA. — Pînă la 28 mai. 
ora 6 dimineața, cel de-al treilea

0 3 C. Ca P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al II.R.S.S. 
privind copiii de
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat ho
tărârea „Cu privire la. măsurile de 
dezvoltare continuă a instituțiilor 
pentru copiii de vîrstă preșcolară 
și la îmbunătățirea educării și 
asistenței medicale a copiilor de 
vîrstă preșcolară.

In hotărire se arată că în 
U.R.S.S. s-au realizat succese im
portante în ceea ce privește crește
rea copiilor de vîrstă preșcolară. 
Mortalitatea infantilă s-a micșorat 
de aproape șapte ori în compara
ție cu perioada prerevoluționarâ și 
de 4,5 ori față de anul 1940. In 
prezent în creșe și în grădinițele 
de copii sînt educați peste 3.400.1,00 
de copii. In 1958 alocațiile statului 
sovietic pentru construirea și în
treținerea instituțiilor pentru copiii 
de vîrstă preșcolară au fost de 
10 miliarde ruble, depășind de a- 
proape două ori alocațiile din 1953.

Cu toate acestea, în țară nu 
există încă suficiente instituții pen
tru copiii de vîrstă preșcolară. In 
septenal, statul alocă pentru

vîrstă preșcolară
educarea copiilor prin sistemii 
instituțiilor preșcolare peste 103 
miliarde ruble. In 1965, numărul 
locurilor în instituțiile preșcolare 
se va dubla.

Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S; 
au aprobat planul de dezvoltare a 
instituțiilor pentru copiii de vîrstă 
preșcolară in anii septertalului.

In interesul realizării unui sis
tem unic de educare a copiilor de 
vîrstă preșcolară, C. C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au hotărât să unească, ținînd sea
ma de condițiile și posibilitățile lo
cale, două tipuri de instituții pen
tru copii, creșele și grădinițele în
tr-o singură instituție pentru copiii 
de vîrstă preșcolară.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. recomandă să 
se încurajeze prin toate mijloacele 
construirea de instituții perma
nente și sezoniere pentru copiii de 
vîrstă preșcolară de către colho
zuri și să se acorde ajutor colhozu
rilor pentru procurarea de materia
le de construcție în aceste scopuri.

A. A. Gromîko 
a sosit la Washington

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
TASS transmite: La 27 mai, A. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., însoțit de A. 
A. Soldatov, șeful secției pentru 
țările din America a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R S.S. a 
sosit la Washington pentru a par
ticipa la funeraliile lui J. F. Du
lles, fostul secretar de stat al 
S.U.A.

A. A. Gromîko a făcut repre
zentanților presei următoarea de
clarație : „Am sosit in S.U.A. 
pentru a participa la funeraliile 
fostului secretar de stat Dulles. 
L-am cunoscut pe dl- Dulles în 
urmă cu aproximativ 15 am. Am 
participat împreună cu el la nume
roase conferințe internaționale și 
am discutat împreună multe pro
bleme de importanță internațio
nală. Firește că intre noi au exis
tat numeroase divergențe în multe 
probleme, pr.ntre care și în pro
bleme internaționale importante. 
Nu se poate să nu se recunoască 
însă că dl. Dulles a fost un remar
cabil diplomat".

★
La 27 mai au sosit la Washing

ton venind de la Geneva, pentru 
a asista la funeraliile iul Dulles, 
fost secretar de stat al S.U.A., 
Herter, secretarul de stat al 
S.U.A., LIoyd, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei și Couve de 
Murville, ministrul Afacerilor Ex
terne al Franței.

Pe aeroport, miniștrii au făcut 
scurte declarații. Secretarul de stat 
al S.U.A., Herter, a spus că după 
două săptămîni de tratative la 

i Geneva „fiecare parte cunoaște a- 
cum mai bine poziția celeilalte 
părți. Eu, a declarat în continuare 
Herter, mă înapoiez miina la Ge
neva împreună cu colegii mei 
francez, englez și sovietic. Sper 
că în cursul viitoarelor tratative 
se va realiza un progres substan
țial de natură să justifice partici
parea Statelor Unite Ia conferiți-1 
ța la nivel înalt".

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a anunțat că în cursul zilei 
de joi președintele Eisenhower va 
primi pe miniștrii “ 
ternei ai U.R.S.S., 
și Statelor Unite 
hington pentru a 
neraliile lui J. F.

Afacerilor Ex- 
Angliei, Franței 
sosiți la Was- 
participa la fu- 
Dulles.

lui Dulles
— La 27 mai.

Funeraliile
WASHINGTON. ___

la cimitirul național Arlington din 
Washington, a avut loc înmormân
tarea fostului secretar de Stat al 
S.U.A.. J. F. Dulies. La funeralii 
au asistat președintele Statelor 
Unite, Eisenhower, vicepreședintele 
Nixon și ceilalți membri ai guver. 
nulul S.U.A., miniștrii Afacerilor 
Externe ai unor state' străine, prin
tre care A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S^ 
precum și alte persoane oficiale. ,

ri tai 1-a 
de a șasea 
științific «al 

de cercetări

satelit artificial sovietic a înconju
rat Pământul de 5.292 ori. In ziua 
de 30 ntai, ora 15,09 (ora Mosco
vei) cel de-al treilea satelit va 
trece deasupra Bucureștiului.

SIMFEROPOL. — La 27 mai în 
cadrul unei ședințe festive a So
vietului regional de deputați ai oa
menilor muncit și Comitetului re
gional al PC. din Ucraina Frol 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a inminat reprezentanților organi
zațiilor obștești și de partid din 
regiunea Crimeea Ordinul Lenin cu 
care această regiune a fost dis
tinsă pentru succesele obținute In 
dezvoltarea agriculturii.

NIKOLAEV. — La 27 mai A. B.

Aristov; membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a re. 
iris reprezentanților regiunii Ni
kolaev (Ucraina) Ordinul Lenin 
pentru succesele mari obținute în 
sporirea producției de cereale, sfe- 
clă de zahăr, carne, lapte și alte 
produse agricole.

BERLIN. — Agenția A.D.N. a- 
nunță că în urma protestelor pău 
turjlor largi ale populației din cele 
două state germane a fost eliberat 
din închisoare cunoscutul fruntaș 
al vieții publice Walter Fisch, fost 
deputat în Bundestag din partea 
Partidului Comunist din Germania, 
în închisoare starea sănătății lui 
W. Fisch s-a înrăutățit consider 
rabil.

Cele trei puteri occidentale 
(S.U.A., Anglia și Franța), avind 
ca unelte docile oficialitățile vest- 
germane, au transformat cu bună 
știință Berlinul occidental intr-un 
avant-post al politicii „războiului 
rece“, într-un centru de provocări 
și spionaj împotriva R. D. Germa
ne și a celorlalte țări din lagărul 
socialist.

Să lăsăm să vorbească 
istoriei.

După victoria militară a 
lor coaliției antihitleriste din 1945, 
în fața puterilor aliate stătea sar
cina de a realiza principiile stabi
lite în declarațiile de la Teheran 
(1943) și Yalta (11 februarie 1945) 
și care au fost definitiv concreti
zate în acordul de la Fotsdam din 
2 august 1945. A realiza în Germa
nia o dezvoltare pașnică și demo
crată — prin stîrpirea din rădăcini 
a militarismului și nazismului ger
man, prin luarea de măsuri nece
sare pentru ca Germania să nu mai 
poată amenința niciodată pe veci
nii săi, sau pacea în lume — ace
sta era punctul de plecare și con
ținutul acordurilor cvadripartite 
referitoare Ia Germania. în scopul 
realizării principiilor stabilite în 
aceste acorduri, Germania a fost 
împărțită în patru zone de ocupa
ție, nefiind nici un moment vorba 
ca spațiul Marelui Berlin să fie 
transformat într-o a cincea zonă de 
ocupație a Germaniei. Desprinde
rea Berlinului din zona de ocupa
ție sovietică era în contradicție 
cu situația geografică și eco
nomică a Berlinului. De aseme
nea nu trebuie uitat un fapt isto
ric bine cunoscut și anume că în
tregul Berlin a fost eliberat de 
către glorioasele armate sovietice. 
Ulterior, conform nnei înțelegeri 
au fost atribuite unele sectoare ale 
orașului puterilor occidentale. A- 
ceasta deoarece la Berlin își avea 
sediul organul central de ocupație 
în Germania, Consiliul de Control 
Aliat, pentru eă de aici trebuia să 
se ia in comun toate hotăririle 
privind Germania întreagă și în 
scopul de a asigura o politică de 
ocupație unitară pe întreaga Ger
manie.

La 17 mai 1945, pe baza Frontu. 
lui Unic Antifascist Democratic s a 
creat Consiliul Municipal al între-

filele

puteri-

<Ț>uteule. oecidtirtalfL 
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gului Berlin. Pe baza frontului unic 
al poporului, care și-a găsit expresia 
în coaliția tuturor partidelor ad
mise la Berlin de către cele patru 
puteri de ocupație, s-a început re
construcția orașului și normaliza
rea vieții. Dar cele trei puteri oc
cidentale au abuzat de dreptul lor 
de a participa la ocupația și ad
ministrația Berlinului, așa cum au 
abuzat și de autoritatea lor supre
mă în Germania oecidentală, încâl
cind în mod arbitrar prevederile 
acordului de la Potsdam. în con
tradicție cu hotăririle Comanda
mentului Aliat și ale Consiliului 
Aliat de Control, puterile occiden
tale au început să introducă în 
sectoarele apusene din Berlin prac
tica unei administrații separate. 
Dispozițiunile lor urmăreau să 
smulgă serviciile administrative 
germane din administrația unitară 
a Berlinului. Autoritățile de o- 
cupație americane au fost pri
mele care au introdus în sec
torul lor reglementări speciale 
în domeniul economic, social și 
administrativ. La începutul anului 
1946 comandantul sectorului ame
rican interzicea întreprinderilor si
tuate în seetorul lui să accepte fără 
permisiunea autorităților america
ne comenzi provenind din sectorul 
sovietic al Berlinului. Aceasta a 
constituit un pas pe calea desfiin
țării unității economice a Berlinu
lui. La riadul lor autoritățile bri
tanice au pus pe picioare un grup 
administrativ german, care a lu
crat independent de Consiliul Mu
nicipal și împotriva dispozițiunilor 
acestuia. El lua hotărîri cu privire 
la reîncadrarea criminalilor naziști 
în marile concerne situate în sec
torul britanic. Autoritățile france
ze de ocupație au procedat și ele 
la fel.

Unitatea poliției din Berlin rea
lizată în 1945 a fost de asemenea

subminată ; în sectoarele occiden
tale, antifasciști încercați fiind în
locuiri în mod sistematic cu vechi 
ofițeri de carieră, cu hitleriști.

Deși la 18 iunie 1948, coman
danții supremi occidentali au asi
gurat în scris pe comandantul su
prem sovietic că nu vor introduce 
în Berlinul de vest moneta Ger
maniei occidentale, totuși, la 23 iu
nie 1948 moneta separata vest-ger- 
mană a fost introdusă și în Ber
linul occidental. Prin introducerea 
unei monete separate și menținerea 
acesteia (în ciuda hotăririi luate 
de guvernele celor patru puteri, la 
30 august 1948, la Moscova, cu pri
vire la restabilirea unității moneta
re a întregului Berlin cu restul 
teritoriului zonei de ocupație so
vietică), puterile occidentale au fă
cut un nou pas decisiv pe drumul 
scindării orașului.

Prin crearea unei administrații 
separate a Berlinului occidental, 
prin alegerile separate efectuate la 
5 decembrie 1948 în sectoarele oc
cidentale ale orașului (în locul ale. 
gerilor pe întregul Berlin, așa cum 
era prevăzut în constituție), scin
darea orașului a devenit un fapt 
împlinit.

Ignorând acordurile cvadriparti- 
te cu privire la Berlin, puterile 
occidentale au introdus din 1950 
în sectoarele lor, așa zisul „Mic sta
tut de ocupație".

în același timp partea răsăritea
nă a Berlinului, unde au fost res
pectate toate prevederile cvadri- 
partite, s-a dezvoltat pe o cale paș
nică, asigurîndu-se democratizarea 
vieții publice. Pilda evoluției de
mocratice a vieții politice și socia
le din Berlinul răsăritean n-a fost 
urmată cituși de puțin de puterile 
apusene. Dimpotrivă ! încurajate 
de către puterile occidentale și 
protejate de regimul de ocupație 
pe care ele îl mențin, forțele re-

vanșarde militariste și fasciste s-au 
întărit în Berlinul occidental. Nu
mai în administrația Berlinului 
apusean și-au reocupat posturile 
lor 28.000 de funcționari din apa
ratul de stat fascist. Mai bine de 
o treime din numărul polițiștilor 
din Berlinul occidental îl formează 
vechi membri ai partidului nazist 
sau SS-iști. Mai bine de 50 la sută 
din salariații aparatului de justi
ție sînt foști membri ai partidului 
național-socialist sau vechi judecă
tori din justiția lui Hitler. In Ber
linul occidental activează peste 80 
de organizații fasciste și militariste. 
Berlinul occidental a devenit ast
fel unul din cele mai periculoase 
focare de încordare în Europa.

Este semnificativ că cercurile 
diriguitoare din Berlinul apusean, 
printre care și primarul Brandt, 
au calificat Berlinul occidental 
drept un „oraș de front". Acestea 
nu se sfiesc să numească Berlinul 
occidental drept „bomba atomică 
cea mai ieftină" a puterilor occi. 
dentale.

Din Berlinul occidental se duce 
„războiul rece" împotriva R. D. 
Germane și a celorlalte 
din lagărul socialist, 
zent se găsesc pe t______
linului occidental mai mult de 60 
de birouri ale serviciilor secrete 
străine, ale agențiilor și organiza, 
țiilor de spionaj, a căror sarcină 
principală este aceea de a încerca 
să submineze regimul social și po
litic din R. D. Germană, 
torii și 
tul că 
tal și 
linului 
chisă și

state 
ire- 
»er-

ist. In p: 
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Sabo- 
spionii profită de fap- 
între ~ 

partea democrată a Bcr- 
există 

un trafic nestingherit. Or
ganele R. D. Germane se află în 
posesia unor documente ce demască 
fără putință de tăgadă acțiunile 
criminale inițiate de pe teritoriul 
Berlinului occidental. Din acestea

Berlinul occiden-

o frontieră des-

vom menționa doar actul provoca
tor al autorităților militare ameri
cane din Berlinul occidental care 
au construit un tunel subteran de 
legătură între Berlinul occidental 
și Berlinul democrat ; uzînd de 
cablurile telefonice și telegrafice 
ale autorităților Berlinului răsări
tean, agenții spionajului american 
ascultau convorbirile și telegramele 
spre a le folosi în scopuri diver
sioniste.

Permanentizarea regimului de 
ocupație în Berlinul de vest con
vine așadar puterilor occidentale, 
acelor cercuri interesate în conti
nuarea „războiului rece". Această 
concluzie se degajă și din soluțiile 
ce le preconizează partea occiden
tală la tratativele de la Geneva ale 
miniștrilor Afacerilor Externe. 
„Esența propunerilor în problema 
Berlinului făcute de cele trei pu
teri — arăta A. A. Gromîko — 
constă nu numai în a consolida re
gimul de ocupație din Berlinul oc
cidental, ci și în a-l extinde asu
pra întregului Berlin. Puterile oc
cidentale ar dori, nici mai mult 
nici mai puțin, decît să smulgă 
Republicii Democrate Germane ca
pitala sa și să pună întregul oraș 
sub contrai străin".

Am prezentat cititorilor noștri 
fapte istorice de necontestat ce 
demască uneltirile puterilor impe
rialiste în problema Berlinului. 
Aceste uneltiri se încadrează în an
samblul general al politicii pe care 
o promovează cercurile reacționare 
din Apus în problema germană.

Caracterul periculos al acestei 
politici a devenit atit de evident 
încît necesită luarea unor măsuri 
urgente și eficace, așa cum pro
pune Uniunea Sovietică.

La Geneva, miniștrii Afacerilor 
Externe dezbat și problema regle
mentării situației din Berlinul de 
vest. Puterile occidentale au de dat 
un examen în fața opiniei publice 
mondiale.

1] vor trece ?
Rămîne de văzut 1 în orice caz 

filele de istorie răsfoite în artico
lul de față îi acuză, și 
occidentali nu trebuie 
popoarele au memorie.
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