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Electricianul Nicolae Rău, din 
secția motoare electrice a Combi
natului Metalurgic Reșița, lucrînd 
la bob'narea statorului de 3000 
kw destinat exportului în R. P. 
Chineză.

(Foto: AGERPRES)
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Decorarea tovarășului 
academician 

Atanase Joja 
cu ordinul „Steaua 

Republicii Populare 
Romîne*' clasa ll-a
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine, cu prilejul 
împlinirii a 55 de ani de la naște
re și pentru activitate rodnică în 
mișcarea muncitorească și in 
munca didactică și științifică, se 
conferă ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine" clasa a ll-a 
tovarășului academician Atanase 
Joja.

Posturile utemiste de control
să fie... la post

In cele două organizații U.T.M. 
din secția mecanică a Șantierului 
Maritim Naval din Constanța ac
tivează două posturi utemiste de 
control; unul la atelierul montaj 
de bord, iar celălalt la atelierul de 
strungărie. Ambele posturi ute
miste de control, create în urmă 
cu ani, au reușit să acumuleze o 
bogată experiență axîndu-și acțiu. 
nile în primul rînd, în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor de producție. 
Din analiza muncii i 
posturi utemiste 
de control se 
desprinde ca un 
lucru deosebit de 
pozitiv —eficien
ța activității ace
stora. Sub îndrumarea 
de partid, cu ajutorul organizației 
U.T.M. posturile utemiste de con
trol au reușit de la bun început să 
depisteze acele deficiențe, acele 
lipsuri în activitatea unor tineri 
care frînau îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan.

într-o ședință a comitetului 
U.T.M. în care s-a analizat activi
tatea postului utemist de control 
de la atelierul montaj de bord, de 
pildă, s-a ajuns la concluzia că 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de producție este îngreunată de 
slaba organizare a locului de mun
că. De asemenea nici brigăzile de 
producție ale tineretului nu-și adu
ceau contribuția pe măsura posi
bilităților lor la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de producție.

Unii tineri, cu spirit gospodăresc 
mai puțin dezvoltat, nu acordau 
suficientă atenție organizării locu
lui de muncă, din atelier și de la 
locul de producție din care pricină 
productivitatea muncii era scăzută. 
Postul utemist de control a desfă
șurat de aceea o mare acțiuflg pen
tru a mobiliza pe tineri să-și 
organizeze în mod judicios lo
cul de producție. Biroul organi
zației U.T.M. și postul utemist

celor două

de control cu ajutorul conducerii 
atelierului, au trecut la aplicarea 
în atelier a inițiativei tinerilor de 
la uzinele „Tudor Vladimirescu" 
din București. In această perioadă 
lucrătorii cu experiență, maiștrii, 
inginerii au scris la gazeta „Vor
bește postul utemist de control" 
articole privind organizarea judi
cioasă a locului de producție. 
Postul utemist de control și-a adus 
contribuția și la îmbunătățirea ac
tivității brigăzilor de producție ale

Pe Șantierul Maritim Naval 
Constanța

organizației

Sub ochii mei
s-a născut o fibră

Cu puține luni în urmă, din 
schelărie, cărămidă și ciment, 
la Săvinești, se năștea uzina.

Astăzi, clădirea fabricii de 
fibre sintetice se impune prin 
înălțime, impresionează prin 
simplitatea și eleganța linii
lor.

Dincolo de zidurile acestea, 
sub ochii mei, ca un fapt co
tidian, s-a născut o fibră.

Emoționat, în locul ofițeru
lui stării civile, încerc 1 
adun datele necesare 
tului de naștere.

Așadar, ziua 25, 
anul 1959 (una mie 
cinci zeci și nouă).,.

...Mă aflu la etajul VI. Am sa
tisfacția, unică și greu descrip- 
tibilă, de martor autentic 
un act de creație, 
xagerez, 
creație 
viu, cald 
târnei (laclama •» 
denumire știin
țifică și nu mai 
puțin plastică a 
materiei prime 
unirea — facilitată, , ,
de reacții chimice — a fenolu
lui cu hidrogenul) 
împlinirea in fibre 
toare bumbacului sau 
turale.

Totul începe, aici, 
căldură. Lactama — cristale 
imaculate, opace, moi — se 
aruncă în topitor.

Și intervine căldura. Ac
tivă, îndeamnă la prietenie și 
moleculă de moleculă se prind 
intr-un lanț. Un lanț — o 
nouă calitate. Molecula simplă 
a devenit macromoleculă.

Topitura pleacă să se în- 
tîlnească cu presiunea și tem
peratura dar mai ales cu du
zele de filare, pentru a se 
preface în fibre, străbălindu-le.

Duza de filare ! ? O curiozi
tate ! Am întrebat.

In loc de răspuns, mi s a 
arătat. Seamănă cu o sită, o 
sită de oțel dreptunghiulară, cu 
280 perforații extrem de fine 
și greu sezisabile cu ochiul li
ber. Numai amabilitatea mi
croscopului aduce la o dimen
siune lesnicioasă ochiului dia
metrul de 0,18 mm. al perfora
țiilor. Cu siguranță mintea și 
mina omului au merite deopo
trivă in izbutirea cu precizie și 
finețe a unei asemenea piese.

Teodora Chirilă abia a îm
plinit 18 ani. Teodora Chirilă, 
utemista laborantă, controlea
ză la microscop la fiecare duză, 
perforație cu perforație.

Pentru că o singură perfora
ție stinjenită de impurități ar

sa-i
certifica-

luna mai, 
nouă sute

cred, 
drumul 
al lac-

la 
Nu e- 

cînd numesc

reușită prin 
firesc,

pini la 
asemănă- 
linei na-

sus, la

putea provoca oprirea întregii 
linii tehnologice.

Laboranta a reușit o perfor
manță, o veritabilă performan
ță : controlează 15 duze 
zi.

Am înmulțit 15 cu 280. 
4.200 de perforații I I 
odată poate ca acum n-am a- 
vut înțelesul mai concret al 
pasiunii.

Aplecată deasupra micros
copului am găsit-o pe Teodora 
Chirilă, la intrarea mea în la
borator. Concentrată, în exact 
aceeași atitudine o las și la 
plecare.

Mi-a vorbit, reușind să-i pri
vesc obrazul, doar un scurt 
timp. M-a invitat să mă uit 
printr-un microscop alăturat, 
tn efortul de a distinge ceva, 
ochii mi-au obosit curind, O- 

chii ei insă, mi
cuți și migda- 

-i i o r i lafi’ un negTU 
I I tJ I I dens, nu trădau 

niciun semn de 
oboseală.

Firesc ! Ei scrutează mereu 
și știu să citească, în lumea 
micilor dimensiuni, lucruri că
rora unii nu le dau importan
ți, neințelegindu-le...

Topitura străbate duzele. S a 
născut fibra. Ochiul o vede : 
subțire, elegantă, suplă. Dege
tele o pot atinge. Fibra există. 
Dar drumul ei continuă. Fibrei 
i se acordă atenția și îngrijirile 
cuvenite noului născut.

Im adăpostul unor tuburi 
metalice, fibra coboară încă un 
etaj pentru ca in mașini auto
mate să se bobineze. Apoi, 600 
de bobine se aliniază discipli
nat în rastele, așteptind mo
mentul etirării, momentul alun- 
girii.

Mașinile DUO, (care sînt în 
număr de... trei) produc alun- 
girea. Apoi, fibrei i se oferă 
baia... Și în sfirșit, „coafura". 
In mașina de încrețit, ea dobin- 
dește asemănarea și calitățile 
fibrelor de bumbac sau lină.

Mai are de suportat doar al
ternanța vid-abur 
să-și fixeze calitățile

...Mintea și mina 
creat impresionant, 
o fibră.

O privesc cu un 
de mîndrie și admirație ce nu 
o dată le-am încercat în fața 
frumosului și utilului plămădit 
de mîna omului.

...In locul ofițerului stării 
civile, cu emoție, semnez certi
ficatul ei de naștere.

Nici-

daci vrea 
dobîndite. 
omului au 
de curind,

sentiment

VALERIU LAZAROV

Miercuri 3 iunie 1959

din atelier, nu acordă suficientă 
atenție îngrijirii mașinilor. Postul 
utemist de control și-a trecut 
ca un obiectiv important în activi
tatea sa acțiunea privind antrena
rea tinerilor la întreținerea mași
nilor. S-a constatat de asemenea 
că în atelier procentul de rebuturi 
era destul de ridicat. Cercetînd si
tuația postul utemist de control a 
ajuns la concluzia că procentul 
ridicat de rebuturi se datora sla
bului nivel

tineretului. Dar după o perioadă 
de la înființarea lor, brigăzile s-au 
desființat deoarece nu 11 se dădea 
de lucru tot timpul, iar uneori 
conducerea secției le descomplec- 
ta mutînd tinerii dintr-un loc 
într-altul. Postul utemist de con
trol n-a stat pasiv în fața 
unei asemenea situații. El a por
nit cu insistență lupta împo
triva tuturor acestor practici gre
șite ajutînd cele trei brigăzi de 
producție ale tineretului să-și tră
iască viața, să ajungă chiar prin
tre cele mai bunei brigăzi de tine
ret din tot șantierul naval.

Postul utemist de control de la 
atelierul de strungărie și-a propus 
de asemenea, încă de la începutul 
acestui an, obiective importante, 
izvorîte din necesitățile locului de 
muncă. S-a constatat, de pildă, în 
raidurile făcute că tinerii, care 
constituie majoritatea lucrătorilor

de calificare al ti
nerilor. La pro 
punerea postu
lui utemist de 
control și în ur
ma hotărîrii lua
te de către orga- 

secție U.T.M., s-anizația de secție U.T.M., s-a 
deschis un curs de minim tehnic 
la care participă acum peste 20 de 
tineri și la care predau lecții ti
nerii ingineri din secție. De ase
menea, în urma raidurilor între
prinse de postul utemist de con
trol, au fost luate măsuri și pen
tru mai buna întreținere a mașini
lor. La secția strungărie s-a înce
tățenit acum obiceiul ca, odată pe 
săptămînă, să se organizeze o „zi 
a curățirii generale a mașinilor".

Un lucru care subliniază și 
mai mult activitatea bună a celor 
două posturi este și faptul că con
ducerea șantierului, conducerea 
secției și în general serviciul ad
ministrativ și celelalte servicii din 
întreprindere cunosc că la secția

I. ȘERBU
corespondentul „Scinteii tineretu

lui" pentru regiunea Constanța

(Continuare in pag. 3-a)

Daruri
pentru Festival

La Comitetul orășenesc U.T.M. 
Brăila sosesc în fiecare zi tot 
mai multe daruri pe care tine
rii din orașul dunărean le pre
gătesc pentru participanții la 
cel de al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor de la Viena.

Printre darurile prieteniei se 
află și navomodelul „Remor
cherul Festival" dar oferit de 
„Casa Pionierilor" precum 
vasul pescăresc lucrat de 
rii de la Șantierul Naval „1 
Acestea ca și celelalte 
douri cum sînt semne de 
batiste brodate, casete 
cu migală de către tinerii de 
la cooperativa „Arta lemnu
lui" 
te

?» 
tine- 

Mai" 
ca- 

cărți,
lucrate

serviete din piele lucra- 
de tinerii de la coope-

rativele „înainte" și „Produc- 
. ția", toate inmănunchiază a- 
ceeași dragoste cu care tine
retul nostru întîmpină Festiva
lul Mondial al Tineretului de 
la Viena. Cel mai impresionant 
dar este cel al tinerelor de la 
cooperativa „Arta Populară". tn 
decurs de o lună, zi de 
nerele țesătoare printre 
Rădița Done, Eugenia 
Roza Kdmeny și Elena 
țescu s-au aplecat asupra firelor 
care împreunate cu 
aveau să dea naștere
nunat covor persan pe 
stema Festivalului 
scrise cuvintele „Trăiască cel 
de al VI 1-lea Festival de la 
Viena".

zi, li
căre 

Dicu, 
Ghi-

măiestrie 
unui mi
oare, sub 
au fost

L. CfUNGUȚ

Strungarul Dumitru Dulgheru 
de la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, zîmbește fericit’ cînd 
controlorul Remus Vartolomei 
îi spune că piesa a fost bine 
executată.

Foto: D. F. DUMITRU
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înapoierea în Capitală 
a brigăzii tineretului 

din R. P. Romînă 
care a participat 

la amenajarea „Parcului 
și aleii prieteniei 
romîno-bulgare" 

de la Rahova
Marți seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind din R. P. Bul
garia, brigada tineretului din 
R. P. Romînă, care între 14 a- 
prilie și 30 mai a participat la 
amenajarea „Parcului și aleii 
prietenia! romîno-bulgare" și a 
..Atonumentului istoric de la Ra
hova".

La sosire, în Gara de Nord, 
brigadierii au fost întîmplnați 
de activiști ai Comitetului Cen
tral și ai Comitetului orășenesc 
București al U.T.M., precum și 
de numeroși tineri din Capitală.

CITIȚI

(Agerpres)
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Printre viitorii
studenți bursieri 

ai in4

creeazaPartidul și guvernul 
condiții tot mai bune pentru ca 
tinerii muncitori, fii de munci
tori și de țărani muncitori, ab
solvenți ai școlilor medii și ai 
școlilor medii serale să studie
ze, să-și însușească o înaltă ca
lificare îrwățînd în institutele 
de învățămînt superior. Una 
din măsurile luate în acest sens 
de partid și guvern a fost aceea 
a instituirii burselor întreprin
derilor și sfaturilor populare 
pentru tinerii muncitori și ță
rani muncitori care vor să stu
dieze în învățămîntul superior. 
Astfel în fața întreprinderilor 
și sfaturilor populare a fost 
pusă sarcina de a se îngriji de 
formarea viitoarelor lor cadre 
de specialiști, creîndu-le cele 
mai bune condiții de învăță
tură.

treprinderilor

★

în Capitală, încă din luna de
cembrie a anului trecut s-au des
chis cursurile de pregătire pentru 
tinerii muncitori din întreprinderi 
care candidează Ia examenele de 
admitere în facultăți. S-au or
ganizat 7 centre : la Institutul 
Politehnic, Construcții, Petrol 
gaze și geologie, Universitate, 
I. S. E., Medicină, Științe Juridi
ce. Trei zile din săptămînă amfi
teatrele acestor facultăți sînt pline 
de tineri muncitori, viitori studenți 
— bursieri ai întreprinderilor sau 
ai Sfatului popular aț Capitalei.

Faptul că în acest an a existat 
o preocupare sporită pentru antre
narea tinerilor spre învățătură, 
faptul că s-au creat condiții din ce 
în ce mai bune de studiu, a făcut

ea numărul tinerilor din întreprin
deri care urmează acum cursurile 
de pregătire să fie de două ori 
mai mare ca cel de anul trecut. Și 
numărul acestora a crescut de ia 
lună la lună. în februarie, de pil
dă, aceste cursuri erau frecventate 
de 1.500 de candidați. în momen
tul de față, numărul lor este de 
2.500.

Anul treeut, de pildă, Ia Uzinele 
„Semănătoarea", s-au înscris la 
cursurile de pregătire doar 10 ti
neri. Atunci nici unul, n-a luat 
examenul pentru că nimeni nu s-a 
ocupat de pregătirea lor, pentru că 
selecționarea s-a făcut la întîm- 
plare. Anul acesta însă de 
la Uzinele „Semănătoarea" urmea
ză cursurile de pregătire 28 de ti
neri muncitori. Majoritatea se în
dreaptă spre mecanică, electroteh
nică și mașini agricole, spre spe
cialități strîns legate de calificarea 
lor. La Fabrica de Confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, anul 
trecut, din 6 candidați au luat 
examenul numai 2. Din aceas
tă întreprindere anul acesta se 
pregătesc pentru concurs 32 de 
tinerii muncitori, 
garanția că la i 
prezenta numeroși candidați ceea 
ce va duce la o selecție judicioasă 
a viitorilor studenți.

Spre deosebire de anii trecuți 
cînd recrutarea celor care trebuiau 
să urmeze cursurile nu se făcea cu 
destulă atenție, strecurindu-se dese
ori și elemente necorespunzătoare, 
care obțineau rezultate slabe în 
producție și erau slab pregătiți 
profesional, anul acesta au fost 
aleși cei mai buni tineri, din toata

, Acum 
concurs

există 
se vor

punctele de vedere. Selecționarea 
---- - —s către o comisie 
dintr-un reprezentant al 
organizației de partid, se- 
organizației U.T.M., un 

al comitetului de între- 
și șeful cadrelor.

grijii

lor s.a făcut de 
formată 
biroului 
cretarul 
membru 
prindere

Dovada exigenței și grijii cu 
care au fost recrutați viitorii can
didați este faptul că la cursurile 
de pregătire se găsesc acum în ma
joritate tineri fruntași în produc
ție și în munca de organizație ca 
Florian Turean, lăcătuș, Ștefan Mi- 
loșescu, strungar, Vasile Caravan 
sudor, toți de la „Semănătoarea", 
sau tineri muncitori fruntași ca 
Dumitru AIp Mociar, Ion Roșea de 
la Fabrica de Confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" și mulți alții.

Există o preocupare sporită 
pentru îmbunătățirea muncii 
pregătire a candidaților. Pînă 
martie cursurile de pregătire s-au 
ținut numai duminica dimineață. 
Din martie ele se țin de trei ori 
pe săptămînă. Lecțiile sînt predate 
de peste 100 de profesori dintre 
cei mai buni și cu mare experien
ță în munca didactică. Fiecare își 
predă materia sub directa îndru
mare a șefilor de catedră din fa
cultatea respectivă. De asemenea 
tot materialul didactic necesar, 
toate laboratoarele facultăților res
pective stau la dispoziția cursanți- 
lor.

Este incontestabil că față de a- 
nul trecut preocuparea pentru în
drumarea cursanților a crescut 
mult. Au fost inițiate, de pildă, de

MONICA VERDEȘ

(Continuare în pag, 3-a)

Și 
de 
în

Conducătorii partidului și statului 
au vizitat expoziția „Construcția

economică a R. P. Chineze"
Marți după amiază, expoziția 

„Construcția economică a R. P. 
Chineze" a fost vizitată de tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru Dră-

ghici, Leonte Răutu și Leontin Să- 
lăjan.

Conducătorii partidului și statu
lui au fost primiți de Van Lu-min, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze la București, 
Siao Fan-ciou, secretar general 
adjunct al Comitetului chinez pen-

tru promovarea comerțului inter
național, și specialiștii chinezi care 
se află în țara noastră cu prilejul 
organizării expoziției.

Au fost de față tovarășii Ana 
Toma și Valentin Steriopol, ad- 
juncți ai ministrului Comerțului, și 
Marta Abraham, vicepreședinte al

Ro-Camerei de comerț a R. P. 
mine.

După vizitarea expoziției, condu
cătorii partidului și statului s-au 
întreținut cordial cu tovarășii Van 
Lu-min, Siao Fan-ciou și organi
zatorii expoziției.

(Agerpres)

In regiunea Suceava

Expoziții ale creatorilor de arta 
populara

Aproape 2000 dintre cele 
mai reușite lucrări executate în 
ultima vreme de creatorii ama
tori de artă populară din re
giunea Suceava sînt expuse în 
prezent în cele nouă expoziții 
de ariă populară ce au fostde ariă populară ce au 
deschise în diferite orașe ale 
regiunii în cadrul primei eta
pe a concursului bienal de 
artă populară.

Meșteșugari iscusiți, creatori 
de artă populară, se află în 
mai toate satele din regiunea 
Suceava. Minunatele cusături, 
bondițele, brîiele, chimirele, 
obiectele de lemn și ceramică

executate de artiștii amatori din 
această parte a țării dovedesc 
că aceștia posedă un dezvoltat 
gust artistic. Țăranii muncitori 
de prin părțile Rădăuților, Doi
nei, Cîmpulungului și Humoru
lui au o bogată tradiție în a- 
ceastă privință. Muncitorii fo
restieri și țăranii muncitori u- 
craineni și huțuli din Argel, 
Moldovița, Izvoarele Sucevii, 
Moldova. Sulița și Breaza sînt, 
de asemenea, meșteri neîntre- 
cuți în sculpturi în lemn cu 
motive locale.

tf- ■
(Agerpres)

Conducătorii partidului șl statului in vizită la expoziție,



TRACTORIȘTII
întrecerea 

sâ fîe
o mișcare 
de masâ

Tinerii mecanizatori din S.M.T. 
Bărcănești, regiunea Ploești, mo
bilizați de organizația de bază 
U.T.M., sub îndrumarea organiza
ției de partid, stat antrenați intr-o 
însuflețită întrecere socialistă. 0- 
biectivele acestei întreceri, stabilite 
încă de la începutul campaniei 
agricole de primăvară — depășirea 
pianului anual de producție cu 
cinci la sută, realizarea unui vo
lum de 306 hantri pe tractor con
vențional în loc de 290 și obține
rea unor economii de 295.000 lei, 
au la baza un studiu amănunțit al 
posibilităților și condițiilor de 
muncă din stațiune. Lupta a 
început odată cu primele brazde 
trase în pămintul reavăn.

In fiecare brigadă, organiza
torii de grupă U.T.M. și sindicală 
au convocat scurte consfătuiri, 
cu care ocazie s-au precizat înda
toririle fiecărui mecanizator, s-au 
întocmit graficele de urmărirea 
îndepliniri planului, s-au stabilit 
termenele pentru realizarea fie
cărui punct din angajamentul luat. 
Agitația vie desfășurată de comu
niști, de utemiști si organizatorii 
de grupă sindicală n-a întîrziat 
să-și arate roadele.

Brigada a treia a fost fruntașă 
anul trecut pe stațiune. Anul a- 
cesta însă, încă din primei» zile 
ale întrecerii, brigada întîia și-a 
manifestat pretențiile la acest titlu 
prin rezultatele pe care le-a ob- 
ținut. Dar titlul de brigadă frun
tașă nu se cîștigă așa ușor. Cînd 
au citit în foaia volantă din 20 
aprilie că tovarășii lor ..din bri
gada întîia realizaseră planul de 
campanie în proporție de 108 la 
sută, în timp ce ei aveau cu patru 
procente mai puțin, mecanizatorii 
din brigada a treia, mobilizați de 
organizatorul grupei U.T.M., au 
ținut o consfătuire fulger și au 
stabilit: „ca să-i întrecem trebuie 
să pornim mai devreme pe brazdă, 
trebuie să scurtăm timpul întoar
cerilor la capătul tarlalelor, tre
buie să limităm deplasările în 
gol“. In decada următoare, rezul
tatul egal: 115 la sută, 115 la 
sută. In sfîrșit, la 20 mai meca
nizatorii din brigada a treia s-au 
situat iar în fruntea întrecerii, 
depășindu-i pe tovarășii lor cu 5 
procente.

Pornită și sprijinită bine la în
ceput, întrecerea ar fi putut să dea 
roade și mai bune. Din păcate, a- 
tît comitetul de întreprindere al 
stațiunii, cît și organizația de 
bază U.T.M. s-au mulțumit numai 
cu urmărirea și pppularizarea ei 
prin intermediul foii volante. Fără 
îndoială că foaia volantă a avut 
un rol important în popularizarea 
rezultatelor întrecerii. Totuși, mun
ca pentru susținerea unei aseme
nea acțiuni importante nu trebuie 
rezumată numai Ia atît. Este ne
cesară folosirea unei game variate 
de metode : stimularea fruntașilor, 
urmărirea aplicării metodelor îna
intate de muncă etc.

Un alt element de bază al în
trecerii socialiste îl constituie an
trenarea activă în întrecere a tu
turor brigăzilor, a tuturor oameni
lor, ajutorarea celor rămași în 
urmă spre a ajunge la nivelul 
fruntașilor.. Acest lucru a fost 
neglijat de organizatorii întrecerii 
din cadrul S. M. T. Bărcănești, 
aceștia, ajutînd și încurajînd nu
mai brigăzile fruntașe (t-a și a 
IlI-a) și neglijîndu-le total pe cele 
rămase în urmă. (Brigada a V-a 
spre exemplu, și-a realizat planul 
pe campanie în proporție de numai 
77 la sută). întrecerea socialistă 
are ca scop realizarea celor mai 
înalți indici de productivitate a 
muncii și de aceea ea trebuie să se 
desfășoare permanent cu aceeași 
Intensitate. La S.M.T. Bărcănești 
însă cînd planul pe întreaga 
stațiune a rost depășit cu cG. 
ieva procente, interesul pentru 
urmărirea întrecerii socialiste a 
scăzut simțitor, comitetul de în
treprindere și organizația U.T.M. 
dovedind prin aceasta o nejusti- 
ficată superficialitate într-o ac
țiune atît dp importantă. In plus, 
organizația de bază U.T.M. n-a 
luat nici o măsură atunci cînd a 
constatat că unii tractoriști ute
miști au manifestări nesănătoa
se. egoiste în timpul desfășurării 
întrecerii. Astfel, Aurel Rotărea- 
nu, organizatorul grupei U.T.M. 
din brigada I-a, mecanic agricol 
vechi, în loc să-l ajute pe tova
rășul său de brigadă Petcu Ste- 
lian, mai nou în meserie, să-și 
realizeze planul, împărtășindu-i 
din experiența sa, el a intrat cu 
tractorul pe parcela acestuia, din 
dorința egoistă de a realiza el cît 
mai mult. Acest fapt dovedește 
că în cadrul grupei U.T.M. se 
desfășoară o slabă muncă politică 
de educație comunistă a tractoriști
lor. Luînd atitudine față de această 
manifestare nesănătoasă a ute 
mistului Rotăreanu, organizația 
de bază U.T.M. trebuia să arate 
tinerilor mecanizatori că întrecerea 
socialistă presupune colaborare și 
intr-ajutorare în muncă.

In afară de cele amintite, din 
obiectivele întrecerii mecanizatori
lor din S.M.T. Bărcănești lipsește 
un punct deosebit de important: 
lupta pentru obținerea unor pro
ducții mari pe ogoarele unităților 
agricole cooperatiste pe care le de
servesc.

Pentru ca întrecerea pentru de
pășirea planului anual de produc
ție cu 5 la sută, realizarea pe 
fiecare tractor convențional a 306 
hantri în loc de 290 și obținerea 
unor economii de 295.000 lei, să 
fie încununată de succes deplin, 
este necesar ca organizația de 
bază U.T.M., în colaborare cu co
mitetul de întreprindere să lupte 
perseverent pentru înlăturarea de
ficiențelor amintite.

N. S1M1ONESCU j

In pauza de prînz, tinerii mecanizatori din brigada a treia de Ia S.M.T. Călugăreni, regiunea București, s-au antrenat într-o 
pasionantă partidă de șah,

Foto: D. F. DUMITRU

Adevăratul tractorist:
un mecanic agricol

Dezvoltarea rapidă a sectorului 
socialist a! agriculturii, dotarea cu 
mașini și utilaje moderne, de 
înaltă tehnicitate,’ chimizarea, răs- 
pîndirea largă a metodelor agro
tehnice înaintate, necesită cadre 
de mecanizatori pulți, cu uti bogat 
bagaj de cunoștipțe profesionale. 
Am depășit de mult etapa în care 
un tractorist era suficient să știe 
numai să conducă un tractor. Teh
nica nouă, care pătrunde tot mai 
mult în practica zilnică a stațiuni
lor de mașini și tractpare, cere 
imperios transformarea tractoristu
lui într-un adevărat mecanic agri
col, bun cunoscător al tuturor ma
șinilor cu care lucrează și în ace
lași timp bun agrotehnician.

Cunoscînd importanța deosebită 
a tuturor condițiilor care se 
cer unui mecanic agricol, colecti
vul de conducere al stațiunii noa
stre de mașini și tractoare, îndru
mat de organizația de partid, s-a 
preocupat permanent de ridicarea 
continuă a nivelului cunoștințelor 
profesionale și culturale ale trac
toriștilor. Cea mai potrivită și ac
cesibilă cale pentru ridicarea cali
ficării profesionale a mecanizato
rilor o constituie pentru noi cursu
rile de masă din iarnă. De aceea, 
am acordat o deosebită atenție îm
bunătățirii continue a tematicii și 
conținutului acestor cursuri, legîn- 
du-le strîns de procesul de pro
ducție specific stațiunii noastre. Am 
renunțat de mulți ani la practica 
inutilă de a trata iarnă de iarnă 
aceleași noțiuni elementare și am 
orientat lecțiile în direcția celor 
mai importante probleme ridicate 
de producție. Astfel, am constatat 
că timp de cîțiva'ani, în fiecare cam
panie, la multe tractoare se uzau 
de regulă aceleași piese: pinioanele 
de la cutia de viteze, rulmenții 
axului principal și se spărgeau 
clfiulasele. Analizînd cauzele ace- 
stqr defecțiuni, am stabilit că ele

echip a Ioncondusă de comunistulTinerii mecanizatori din
lonașcu de la S.M.T. Turnișor-Si biu, alături de ceilalți muncitori 
din stațiune, s-au angajat să termine reparatul batozelor cu 10 
iile înainte de termenul planificat

Foto: P, S1MNIC

Din experiența S.M.T.
Turnișor-Sibiu 

în munca 
de perfecționare 

a calificării 
tractoriștilor

provin din slaba pregătire a unor 
mecanizatori, din necunoașterea 
întreținerii și exploatării raționale 
a tractorului. Atunci am axat cea 
mai mare parte a lecțiilor din ca
drul cursului de iarnă pe aceste 
probleme, demonstrind cursanților 
teoretic și practic ce trebuie să 
facă pentru a evita uzurile prema
ture, pentru a evita consumul 
sporit de piese de schimb, care 
duce nemijlocit ta scumpirea pre
țului de cost al lucrărilor. In ca
drul lecțiilor.

mecanizatori 
buni ca Nicolae 
Fu|ea, Neagu 
Tudorov, Cons
tantin Grăjdan 
și alții au îm
părtășit tovară
șilor lor din ex
periența dofaîn- 
diță de ei în în
grijirea și folosirea rațională a 
tractoarelor, dîndu-le exemple con
crete din activitatea lor. Trep
tat, defecțiunile accidentale d.n 
brazdă și în consecință reparațiile 
neplanificate s-au rărit simțitor, 
productivitatea muncii a crescut, 
iar prețul de cost al lucrărilor s-a 
redus-

Totodată noi am considerat mun
ca în atelier în timpul reparațiilor 
de iarnă ca o parte integrantă a 
procesului de calificare a mecani
zatorilor. An de an tractoriștii au 
trecut prin toate posturile de repa
rații ale tractoarelor și mașinilor 
agricole și cu ajutorul perma
nent al maiștrilor au reușit să cu
noască bine tractorul și mașinile, 
să știe să le repare.

Ne-am străduit de asemenea să-i 
înarmăm pe mecanizatori și cu un 
bagaj bogat de cunoștințe agro- 
teHnice, să știe cum să lucreze și 
ce metode să foloseasră pentru ca 
unitățile agricole cooperatiste ale 
căror ogoare le lucrează ei să ob

țină roade bogate. Tematica și 
conținutul lecțiilor ne-au fost dic
tate de însăși necesitățile terenului 
și de nivelul pregătirii agrotehnice 
a mecanizatorilor. De exemplu, tot 
mai multe gospodării colective ne 
cer să le executăm lucrări specia
le : semănatul plantelor prășitoare, 
prășitul mecanic etc. Deoare
ce unii mecanizatori nu cunoș
teau bine cum și cînd se folosesc 
aceste lucrări, la ce adîncime, 
care-i timpul optim pentru desfă

șurarea lor, cum 
se reglează ma- 
șinjle, am insis
tat asupra aces
tor noțiuni, de- 
monstrîndu-le te
oretic și prac
tic.

lnsistînd asu
pra pregătirii 
multilaterale a 

tuturor mecanizatorilor noi ne-am 
îndreptat în același timp atenția 
spre perfecționarea profesională a 
șefilor de brigadă. Datorită speci
ficului muncii, tractoriștii, in cea 
mai mare parte a timpului 
dintr-un an, sînt răspîndiți pe 
ci mp, la brigăzi. Inginerii și 
tehnicienii din conducerea sta
țiunii îi controlează și-i ajută cu 
regularitate în timpul procesului 
de producție, dar nu pqt fi în 
permanență in mijlocul lor. De a- 
ceea șefului de brigadă ii revine 
sarcina importantă de a-i ajuta pe 
tractoriștii din brigadă să-și orga
nizeze bine munca, să aprofundeze 
tainele meseriei, să fie conștianți 
de importanța muncii lor. Prin 
comparație, șeful de brigadă repre
zintă pentru tractoriști ceea ce re
prezintă maistrul într-o întreprin
dere industrială pentru muncitorii 
dinir-o secție. De acesa noi am 
fost mai exigenți cu ei, le-am ce
rut și i-am ajutat să-și ridice mă
iestria profesională.

Ca urmare a acestor măsuri pe 
care le-am luat sub îndrumarea 
permanentă a organizației de par
tid, am reușit să ridicăm simțitor 
nivelul cunoștințelor profesionale 
ale mecanizatorilor și să mă
rim numărul mecanicilor agricoli 
calificați de la 9 piți aveam anu| 
trecut, la 14. Dacă am fi tre
cut cu vederea unele lipsuri destul 
de măruntp îp pregătirea jtnpra, am 
fi putut promova în această cate
gorie mai mulți tractoriști. Am 
considerat însă pă Însăși promova
rea aeestora trebuie să eonstituie 
un imbold puternic pentru ei în 
activitatea ds perfecționare a cu
noștințelor profesionale.

Să vedem acum ce urmări prac
tice a avut această preocupare a 
noastră față de îmbunătățirea ca
lificării mecanizatorilor.

Dacă în 1956 am realizat cîte 
260 hantri cu fiecare tractor con
vențional, în 1958 am reușit să

Gafa pentru eampania 
agricolă de vară

ORADEA (de la 
trimisul nostru). — 
La S.M.T. Șicula din 
regiunea Oradea orj 
ganizația de bază 
U-T.M., îndrumată de 
organizația de partid 
desfășoară o țntenșă 
ipuncă poliției pejitru 
mobilizarea tinerilor 
mecanizatori Ia înde
plinirea și depășirea 
planului de producție, 
la lupta pentru eco
nomii de carburanți 

și piese de schimb, la 
acțiuni de folos ob
ștesc. Antrenați în în
trecerea socialistă și 
printr-o colaborare 
rodnică cu brigăzile 
de cîmp ale G.A.C., 
tinerii mecanizatori 
au reușit sa realizeze 
planul de producție 
din campania de pri
măvara în proporție 
de 150 la sută. Tere
nurile arate și însă* 
mînțate de ei vor da 
rod bogat.

realizăm 360 hantri, iar în campa
nia din primăvara acestui an, ra
portat la același număr de trac
toare, am realizat pînă acum cu 
1.000 hantri mai mult ca în aceeași 
perioadă a anului trecut. Apoi, 
dacă în 1956 la majoritatea trac
toarelor reparația generală se exe
cuta după efectuarea a 400-500 de 
hantri, în anii următori cu fiecare 
tractor s-au executat între două 
reparații generale cîte 600-700 
hantri, unii mecanizatori, fruntași 
ca Nicolae Goțea, Mihai Șuster și 
alții depășind chiar 1.000 haptri 
între două reparații generale.

După cum se vede, strădaniile 
noastre au fost încununate de 
unele succese. Totuși, noi consi
derăm că n-âtn făcut totul pentru 
îmbunătățirea pregătirii profesio
nale și culturale a tractoriștilor. 
Un factor esențial pe care l-am 
neglijat a fost promovarea gustu
lui mecanizatorilor pentru citirea 
literaturii tehnice.

Cunoștințele profesionale nu se 
îmbogățesc numai cu ocazia cursu
rilor de iarnă și numai cu no
țiunile predate aici. Este necesar 
un studiu permanent al lucrărilor 
de specialitate, al broșurilor și re
vistelor tehnice.

Această îndatorire importantă a 
noastră a fost neglijată. Un aport 
serios în această direcție putea să-l 
dea organizația de bază U.T.M., 
mai ales dacă ținem seama de fap
tul că marea majoritate a mecani- 
zațurilqr noșțfi sînt tineri. Din pă
cate nici org inizația U.T.M. n-a 
miiitat pentru stimularea gustului 
mecanizatorilor pentru citirea li
teraturii de specialitate. Organiza
ția de bază U.T.M. ar fi putut ini
ția, cu ajutorul nostru, ajțiupi fru
moase în rcțiisti direcție. Spre 
exemplu, ar fl fost foarte nimerit 
un concurs de genul „Cine știe 
cîștigă" a cărui tematică să fie 
axată pe problemele profesionale 
ale mecanizatorilor. Aceasta putea 
constitui una din căile prin care 
mecanizatorii ar fi fost antrenați 
să stqdieze tețpeinic diferite cărți 
și broșuri efin literatura de specia
litate.

Neexjstind această preocupare 
pentru citit, unii dintre mecaniza
torii noștri au încă cunoștințele li
mitate, mu|țumindu-se numai cu 
ceea ce li se predă la cursurile de 
iarnă.

Noi sîntem hotărîți să înlăturăm 
cît de curînd aceste lipsuri mani
festate in activitatea noastră și să 
luptăm cu hotărire pentru a face 
ca în cel mai scurt timp fiecare 
tractorist să devină un bun meca
nic agricol.

EUGEN GRIGORESCU 
ing. mecanic șef al S.M.T. 

Turnișor-Sibiu

Pentru ca perioada 
muncilor de strîngere 
a recoltei să-i gă
sească bine pregătiți, 
mecanizatorii s-au an
gajat să termine re
parațiile tuturor ma
șinilor ce vor fi folo
site în această cam
panie în cel mai? scurt 
timp. Angajamentul 
lor a devenit fapta 
— reviziile și repara
țiile au fost termi
nate.

In... repaus 
nelimitat

Spre sfîrșitul anului trecui, 
organizația U.Ț,M. din S.M.T. 
Gorneni, regiunea București, a 
înființat un post utemist de 
control. In postul utemist de 

au fost aleși Ilie An
gliei, șeful unei brigăzi de trac
toare, Anghel Anton, șofer pe 
atelierul mobil, Alexandru Pru
nă și Ștefan Gîrnă — tracto
riști, și tehniciană Văsilica Ma- 
vrig. La începutul activității 
sale, postul utemist de control 
și-a făcut colaboratori apropiați 
dintre șefii de brigadă, dintre 
utemiștii fruntași în producție. 
.Aceștia îi aduceau la cunoștință 
diferite cazuri aflate de ei, îl 
informau despre unele stări de 
lucruri din brigăzile lor. Acest 
fapt a făcut ca, în campania de 
reparații, postul utemist de 
control să obțină unele rezulta
te bune în munca sa. De exem
plu, postul utemist de control 
a luat atitudine împotriva trac
toristului Eugen Iliescu, care 
lipsea nejustificat din produc
ție. Gheorghe Șerbu, care a 
căutat să iasă la înșămînțări cu 
tractorul reparat de mîntuiali, 
a foșt aspru criticat la gazeta 
postului utemist de control. In 
urma unui raid întreprins de 
membriț postului utemist de 
control s-a constatat că există 
posibilități de recuperarea unor 
piese de schimb. Criticile adu
se unor tineri precum și su
gestiile și propunerile făcute în 
cadrul atelierului mecanic, au 
avut un efect pozitiv. Tinerii 
au recondiționat după aceea 
peste 100 de piese diferite, 
realizînd astfel importante eco
nomii.

Toate acestea țin însă de do
meniul trecutului. Odată cu 
plecarea mecanizatorilor în 
campania de înșămînțări, mem
brii postului utemist de control 
au intrat în... repaus nelimitat. 
In campania agricolă de pri
măvară toți membrii postului 
utemist de control au uitat de 
sarcinile lor, au uitat de fapțul 
că tocmai în această perioadă 
activitatea lor trebuie să fie in
tensificată și nu abandonată.

Acum, în toiul muncilor agri, 
cole, ciad se dă bătălia pentru 
îndeplinirea planului stațiunii 
și pentru recolte bogate sint o 
mulțime de obiective de urmă
rit : reducerea prețului de cost 
pe hantru, lupta pentru econo
mii de carburanți și lubrifianți 
în cadrul brigăzilor, modul 
cum sint îngrijite tractoarele în 
scopul prelungirii duratei de 
funcționare și mai ales canti
tatea și calitatea lucrărilor pe 
care le efectuează tinerii meca
nizatori în cgdrul unităților a- 
gricole cooperatiste pe care le 
deservesc. De pildă, din cauza 
proastei organizări a muncii, a 
lipsei de disciplină a unor trac
toriști ca Eugen Iliescu care 
chiulește în timpul producției, 
brigada lui lan Dedu nu și-a 
îndeplinit planul lucrărilor din 
actuala campanie de primăvară 
decît în proporție de 60 la sută. 
Postul utemist de control n-a 
efectuat nici un raid, n-a în
treprins nipiic concret în țoată 
această vreme.

Și nici acum nu s-a hotărît 
să iasă din pasivitate. Oare ce 
are de zis comitetul U.T.M. 
(secretar Ion BaicuJ de această 
totală inactivitate a postului 
utemist de control ?

B. NICOLAE

Reparații de bună calitate
După terminarea arăturilor și 

inșămin țârilor de primăvară, orga
nizația de bază U.T.M. de la 
S.M.T.-Circea, regiunea Craiova, a 
orgapizat o adunare generală des
chisă în egre tinerii s-au qngajpt 
să termine cu 15 'zile înainte de 
termen reparațiile tractoarelor și 
mașinilor agricole pentru campa
nia de vară.

In cadrul discuțiilor, tinerii me
canizatori au propus unele măsuri 
ca : organizarea muncii brigăzilor 
de tineret pe ansamble și sub- 
ansamble, recandiționarea unor 
piese uzata care să aducă stațiu
nii economii de peste 5000 lei, în
tărirea postului utemist de con

liteinistul Radu Ion de la S.M.T.. Bărcănești, regiunea Ploești, se numără printre fruntașii stațiu
nii in campania agricolă de primăvară. El se străduiește să execute lucrări de cea rnal bună calitate 

la Întreținerea culturilor pe ogoarele unităților agricole socialiste pe care le deservește.
Foto: N. S1M1ONESCU

Brigada— 
cadrul muncii 

educative
Pentru mecanizatorii din 

S.M.T. ca de altfel:) pentru toți 
lucrătorii ogoarelor, campaniile 
agricole constituie adevărate bă
tălii în vederea asigurării unui 
belșug de produse agricole. Orga, 
nigațiile U.T.M. au datoria ca 
paralel cu mobilizarea tinerilor 
mecanizatori la îndeplinirea sar
cinilor de producție să se ocupe 
permanent de ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic, cultural- 
educativ, să organizeze în mod 
plăcut și instructiv timpul liber 
al acestora.

Și în condițiile specifice cam
paniilor agricole, cînd tractoriștii 
își petrec cea mai mare parte a 
timpului pe eimp, departe de 
centrul stațiunii, există suficien
te posibilități pentru organizarea 
unei vii activități politice și cul
tural-educative în cadrul brigă
zilor. |

Să vedem în ce măsură con
ducerea stațiunii și organizația 
U.T.M. din S.M.T. Fetești, re
giunea Constanța, se preocupă de 
îndeplinirea acestor sarcini.

în cadrul stațiunii există opt 
brigăzi de tractoare, care numără 
72 de tractoriști. Pe lîngă fiecare 
brigadă mai sint repartizați cîte 
doi-trei elevi de la cursurile prq- 
fesionale ale stațiunii, care fac 
practică. în 6 din aceste brigăzi 
rint grupe U.T.M.

Brigăzile care au realizat cele 
mai mari depășiri de plan sînt 
tocmai acelea care au desfășurat 
o intensă muncă politică și cul- 
tural-educativă în timpul liber 
al mecanizatorilor. Să luăm, spre 
exemplu, brigada a treia, con
dusă de comunistul Ilie Pîrvu.

Preocupat de găsirea celor mai 
potrivite căi pentru folosirea in- 
Ir-pn mod educativ a timpului 
liber al traftprișțjfqr, șeful de 
brigadă, ajutat dc organizatorul 
de grupă U.T.M. Ilie Burlacu și 
ceilalți tractoriști, au găsit so
luții demne de remarcat. Bună
oară, înțr-o consfătuire legată de 
întrebuințarea cu folos a timpu
lui liber, cineva a propus ca 
fiecare să contribuie la cumpă
rarea unui aparat de radio. Pro
punerea a fost, primită cu entu
ziasm de toți. Audierea organi
zată a buletinelor de știri, a e- 
misiunilor pentru sate transmise 
seara, precum și <dte emisiuni cu 
caracter instructiv și distractiv, 
contribuie în mod evident la îm
bogățirea cunoștințelor pplitice, 
culturale și profesionale ale tine
rilor mecanizatori. Pe lîngă a- 
ceastg în brigadă se organizează 
cu regularitate cititul presei (bri
gada are 8 abonamente) a căr
ților de literatură și broșurilor 
de specialitate. în toațe aceste 
acțiuni șe reflectă dragostea cu 
care comunistul Ilie Pîrvu a 
sprijinit în munca sa grupa 
U.T.M., atenția cu care acesta se 
îngrijește de educația comunistă 
a tractoriștilor. La rîndul ei, 
grupa U.T.M. este un ajutor pre
țios al șefului de brigadă, dove
dind intransigență față de abate
rile unor tractoriști. De exemplu, 
tinărul Gheorghe Filipoiu a ple
cat de pe tracțor cîtcva ore fără

trol, popularizarea și stimularea 
fruntașilor in articolele gazetei de 
perete etc.

Ținîpd seama de propunerile și 
angajamentele tinerilor mecaniza
tori, conducerea stațiunii le-a a- 
cordul tot sprijinul necesar, Astfel, 
plnă azi, tractoriștii și mecanicii 
acestui S.M-T., au putut reali
za 80 la sută din prevederile an 
gqjamentului, terminînd reparația 
a 22 batoze de treer, 8 tractoare 
pentru acționarea batozelor, 3 e- 
lectromotoare pentru ariile elec
trificate, 20 secerători-legători și 
altele.

Totodată ei au terminat și mon

știrea șefului de brigadă. îlie 
Burlacu, organizatorul grupe' 
U.T.M., a organizat o discuții 
la care au fost invitați toți mem
brii brigăzii. în cuvintele lor ti
nerii au condamnat abaterea de 
la disciplină a lui Filipoiu. Ati
tudinea fermă a membrilor bri
găzii a făcut ca Filipoiu să devi
nă un tînăr disciplinat.

Tinerii din brigada întîia con
dusă de Victor Popa iau parte 
la serbările date de colectiviști 
Ia căminul cultural. Ion Ghiță și 
Ștefan Ghiță activează în echipa 
de dansuri a echipei artistice a 
colectiviștilor. De asemenea, 1» 
unele adunări generale ale co
lectiviștilor iau parte și tracto
riștii.

Din cele relatate pînă acum 
rezultă că în cadrul unor bri
găzi se fac lucruri bune în pri
vința ridicării nivelului politic 
și cultural al tractoriștilor. Dar 
nu aceasta este oglinda muncii 
politice, cultural-educative în toa^ 
te brigăzile. Și vina pornește î 
primul rînd de la modul defec
tuos în care muncește în această 
privință comitetul U.T.M. din 
stațiune. Cum poate fi calificat 
faptul că în majoritatea brigăzilor 
nu s-a ținut măcar o informare 
politică ? Tovarășul Anton Oană, 
secretarul comitetului, pune a- 
ceastă lipsă pe seama faptului că 
el lucrează în cadrul unei bri
găzi. Dacă este așa, de ce nici 
măcar în brigada a șaptea din 
care face parte n-a organizat in
formări politice. Nici ceilalți 
ptembri și comitetului U.T.M. 
nu sp ocupă de îndeplinirea a- 
cestor sarcini. Iată, de exemplu, 
cum muncește mecanicul contro
lor Nicolae Stoeneseu. Prin func
ția profesională pe care o înde
plinește tovarășul Stoepeșcu mer
ge zijftic. la brigăzi. Dar în afară 
de unele Sarcini de plan, tovară
șul Stoeneseu nu s-a interesat de 
nici una din problemele muncii 
de organizație. Cum e posibil ca 
el să nu știe că unii tracto
riști nu cunosc unele docu
mente de partid și de stat, 
că în brigada lui Alexandru Ru
gină zace pn vraf .de cărți pră
fuite și făcute ferfeniță, că zia
rele (pe care el ar putea să le 
aducă) ajung la unele brigăzi de
părtate cu 4—5 zile întîrziere ?

La rîndul său nici comite
tul de întreprindere, care 
are o mare răspundere pe linia 
asigurării unor condiții mate
riale bune pentru desfășurarea 
activității culturale la brigăzi nu 
a luat nici o măsură. Nici con
ducerea stațiunii nu manifestă 
suficientă preocupare față de ce
rințele și necesitățile tractoriști
lor în condițiile munci, efective 
pe ogoare.

Se apropie campania agricolă 
de vară, cînd tractoriștilor li se 
cer din nou eforturi deosebite. 
E timpul ca comitetul U.T.M. 
din S.M.T. Fetești să treacă la 
fapte, să intensifice munca poli
tică și culturală dc educație co
munistă a tractoriștilor,

B CORNEANU

tarea a 16 combine noi, primite d‘ 
curînd.

Calitatea reparațiilor mașinilor 
care vor ieși in campania agricolă 
de vară a fost apreciată la recep- 
ționqre drept bună de colectivul 
de conducere al stațiunii. In cu
rînd, toate mașinile vor fi gaia 
reparate, iar tractoriștii vor putea 
să recolteze în bune condiții, cele 
600 hectare de grîu și secară, să 
treere culturile de pe o suprafață 
de 12.000 hectare și să execute 
arăturile de vară contractate cu 
unitățile agricole socialista pe car» 
le deservesc.

I. TEOHARIDE .
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Viața de organizație

Seminariile
recapitulative

Tnvățînd din lipsurile care le-am 
avut anul trecut în organizarea și 
desfășurarea jnvățâraintului politic 
U.T.M. la sate, anul acesta comi
tetul raional U.T.M,, sub îndru
marea comitetului raional de par
tid, a dat o atenție deosebită îm
bunătățirii conținutului activității 
cercurilor politice. Noi am urmă
rit o legare mai strînsă a discu
țiilor din cercuri de problemele po- 
iitice și economice concrete din co
muna respectivă, folosirea discu
țiilor din cercurile politice pentru 
combaterea mentalității Înapoiate, 
individualiste, existente la unii ti
neri țărapi, și educarea acestora 
în spirit colectivist.

In traducerea In viață a acestor 
cerințe un rol important a revenit 
propagandiștilor. De aceea noi am 
dat o mai mare atenție instruirii 
și pregătirii lor politice. In afara 
seminariilor permanente care au 
avut loc lunar |a raion, membrii 
biroului comitetului raional și ai 
comisiei raionale de învățămînt 
politic au ținut periodic, pe comu
ne și centre de comune, lecții mo
del și au organizat consultații 
pentru propagandiști. Aceasta a 
dus la ridicarea nivelului lecțiilor 
și seminariilor ținute de propa
gandiști, i-a ajutat pe aceștia să 
facă cu mult mpi multă ușurință 
legătură cu problemele economice 
concrete.

De pildă îp cadrul cercurilor po
litice dip satele Salcia Veche și 
Mihălceni, conduse de propagan
diștii Chiolbași Valeriu și Crăciun 
Georgeta în urina dezbaterii docu
mentelor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958, și a te
mei „Sarcinile organizației U.T.M. 
pentru întărirea economico-organi- 
zatorică a sectorului socialist din 
agricultură" tinerii cursanți, înca
drați în brigăzi utemiste de mun
că patriotica? au desfășurat o mun
că susținută pentru construirea 
noilpr sedii ale gospodăriilor 
lectjve, economisind astfel 
zile muncă.

La majoritatea semtnariilor 
lecțiilor din cercurile politice 
discutat pe larg, pe bază 
exemple concrete din comuna res
pectivă sau comunele învecinate, 
despre superioritatea lucrării în 
comun a pămîntului, ajutîndu-i pe 
tineri să vadă că singura cale 
spre o viață fericită este aceea a 
socialismului. Faptul că de la în
ceputul anului de învățămînt po
litic și pînă la închiderea lui, au 
pășit cu încredere pe drumul gos
podăriilor agricole colective și al 
întovărășirilor peste 1260 cursanți, 
dovedește contribuția pe care au 
adus.o cercurile politice Ia atrage
rea tinerilor țărani muncitori în 
sectorul socialist al agriculturii.

Faptul că am ajuns la sfîrșiful 
anului de învățămînt politic cu 
multe rezultat^ Jiiine nu trebuie să 
ne 'facă să închidem ochii asupra 
«nor lipsuri care s-au mai mani
festat. Consider că cu cît ne vom

co-
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strădui să le vedem cu mai multă cît mai înalt, în perioada desfă. 
claritate cu atît ne va veni mai șurării acestora, atit membrii co- 
ușor să le îndepărtăm măcar a- ' 
cum în perioada seminariilor reca
pitulative.

Este vorba de o anumită ten-
dința școlărească manifestată la
unele cercuri atît în predarea lec
țiilor noi, cît și în desfășurarea
seminariilor. Discuțiile vii, antre
nante care să dea posibilitatea 
cursanților sâ dezvolte tot ceea ce 
au reținut din materialul bibliogra
fic studiat, au fost 
cercuri înlocuite 
răspunsuri seci, 
ca activitatea 
Bălțați, 
să nu .................
problemele muncii tineretului din 
comunele respective. In cercu
rile din comuna Bălțați de 
pildă, condusa de Stoica Nicolae și 
Turcu Ion, atunci cînd s-a predat 
și seminarizat lecția „Statutul, 
lege de bază a activității U.T.M." 
nu s-a făcut nici o referirq ia mo
dul în care organizația de bază, 
utemiștii din cerc respectă preve
derile statutului (mai bine de 
două luni nu se ținuse aici nici o 
adunare generală U.T.M.). Este fi
resc că o asemenga discuție nu a 
contribuit la ridicarea comba
tivității revoluționare a cqrșan- 
ților, la creșterea exigenței politice 
față de calitatea de utemișț.

Acum, pregătind închiderea în- 
vățămîntului politic U.T,M. la sate, 
în atenția biroului raional U.T.M. 
stă îndeosebi pregătirea și îmbu
nătățirea calității seminariilor re
capitulative, lichidarea pe cît este 
posibil a lipsurilor existente.

Toate temele stabilite au fost pe 
larg discutate în seminarul ținut 
cu propagandiștii de la sate.

De ademenea, în ședința birou
lui comitetului raional în care s-a 
analizat felul cum se desfășoară 
învățămîntul politic U.T.M. la sate 
s-a hotărît cp în perioada de pre
gătire a seminariilor recapitulati
ve membrii biroului comitetului ra. 
ional U.T.M. să organizeze pe cen
tre de comune consultații cu toți 
propagandiștii de la ambele forme, 
cursuri serale și cercuri „Să ne 
cunoaștem patria". Cp participarea 
membrilor biroului Și a instructo
rilor comitetului raional, noi am 
organizat și continuăm să organi; 
zăm Pe comune, consultații cu toți 
cursanții formelor de învățămînt 
pojitic.

La aceste consultații, în baza 
tematicii elaborate, s-a accentupt 
în mod deosebit pe 
lecțiilor și a discuțiilor-din cadrul 
seminarului recapitulativ, de mun
ca pracțipă, specifică fiecărei co- 

.mune,.gospodării colective sau în
tovărășiri agricole.

Pentru a ajuta ținerea semina- 
riilor recapitulative la un nivel

în unele 
cu întrebări și 

Aceasta a făcut 
cercurilor de la 

Buda, G.A.C. Fotin etc. 
fie strips împletită cu

miietului raional U.T.M-, membrii 
comisiei raionale de învățămînt 
politic cit și instructorii comitetu
lui raional răspund în mod con
cret de cite unul sau două cercuri 
politice.

Pînă in momentul de față în a- 
proape 100 de cercuri s-au și ți
nut seminariile recapitulative. Ni
velul corespunzător la care s-au 
desfășurat marea lor majoritate, 
a dovedit eficacitatea măsurilor 
luate Je noi. Seminariile recapi
tulative care au avut loc i-au aju
tat pe cursanți să aprofundeze 
mai mult principalele probleme 
dezbătute în cerc, au dus la o mo
bilizare și mai activă a cursanți- 
lor la lupta pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului nostru.

i

legarea

«CTF —

Cursa Munților"

of

PE SCURT

Noile construcții de pe litoral de la Eforie.

or

Tradiționala competiție ciclis- 
,Cursa Munților* organizată 
clubul sportiv Dinamo se va 

desfășura anul acesta intre 11 și 
14 iunie pe un traseu de aproxi
mativ 570 km împărțiți in 4 eta
pe. Alături de cele mai puternice 
echipe de club din țara noastră la 
cursă vor lua parte formațiile Di
namo Berlin și Dozsa Budapesta. 

Traseul cursei va fi următorul: 
etapa I Sinaia-Bran-Orașal Ștalin- 
Sinaja (144 km); etapa Il-a : 3i- 
naia-Cîmpina-Sinaia-Cota 1400 
(85 km) ; In caz de timp nefavo
rabil traseul acestei etape va fi 
schimbat; etapa lfl-a Sinaia-Șer- 
caia-Sinala (190 km) ; etapa IV-a 
Sinaia-Cioplea-Bucureștl (176 km).

GH. TEODORESCU 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M.-iRîmnicu Sărat

—©-
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laMarți seara ministrul . Italiei 

București, dr. Francesco Lo Farp, 
a oferit p recepție în saloanele 
Legației cu prilejul zilei de 2 ju- 
nie, sărbătoarea națională a Ita
liei, aniversarea Republicii.

La recepție au luat parte: Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
Petrolului și Chimiei, Gh. Gașton 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Marcel Popes
cu, ministrul Comerțului, Aurel 
Vi joii, ministrul Finanțelor, Vastle 
Dumitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, acad, lorgu 
Iordan, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romine, Al. Btțican, 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Dionisie lonescu, șeful 
Ceremonialului <je stat, artistul po
porului George Georgescu, func
ționari superiori din Ministerul A. 
facerilor Externe, Ministerul Co
merțului și Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și membri ai Corpului diplomatic.

★
în cadrul turneului pe care îl 

întreprindă in țara noastră, sopra
na Bella Rudenko, laureată a con
cursurilor internaționale de la Mos
cova și T°ulouse, solistă a Teatru
lui de Sțaț de Operă și Balet „Ta
rat Sevcenko" din Kiev și-a dat 
concursul marți seara in spectaco
lul cu opera „Rigoletto" pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. 
Romine. Artista sovietică a inter
pretat cu succes rolul Gildei.

★
Cu prilejul comemorării a 83 de 

ani de cînd marele poet și revolu
ționar bulgar Hristo Botev a că
zui în lupta îmnoir.iya^cot[9pitori- 
lor otoțnani, marți <la - «unază la 
bustul lui Hristo Botev rtin Parcul 
de cuițură și odihnă „1. V. Stalin" 
din Capitală a avut loc o festivi
tate.

Au participat numeroși cetățeni 
de naționalitate bulgară, precum 
și studenți bulgari care studiază 
în țara noastră, elevi de la școala 
cu limba de predare bulgară.

Au fost de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Stoișn 
Pavlov și membri ai Ambasadei.

Ambasadorul Stojan Pavlov a 
evocat memoria marelui luptător 
pentru libertatea și independența 
Bulgariei, Hristo Botev, subliniind 
că revoluționarii bulgari au găsit 
întotdeauna la poporul romîn adă
post și sprijin în lupta lor.

La bustul iui Hristo Botev a fost 
depusă apoi o coroană de flori. 
Cei prezenți au castrat un moment 
de reculegere.

A început sezonul 
odihnei

Sezonul odihnei de vară a în
ceput. De la o zi In alta, în majo
ritatea stațiunilor balneo-climate
rice crește afluența celor veniți să 
se odihnească sau să-și îngrijească 
sănătate^.

Pentru organizarea odihnei și 
tratamentului balnear al salariați- 
lor și copiilor lor, din bugetul asi
gurărilor sociale de stat s-au alocat 
anul acesta $28.500.000 lei, sumă 
ce depășește cu mult pe cea chel
tuită în acest scop anul trecut. 
Numai prin sindicate vor fi trimiși 
anul acesta la munte sau la mare 
pentru a-și petrece concediul de 
odihnă sau pentru tratament baT 
near 310.000 de oameni ai muncii 
eu 60.000 mai mult decît anul tre* 
cut. Alte zeci de mii de oameni ai 
muncii împreună cu familiile lor 
își vor petrece concediul de odih* 
nă anul acesta în casele de odihnă 
ale întreprinderilor și instituțiilor.

Anul acesta, piajoritatea stațiut 
nilor de odihnă au cunoscut înr 
noiri importante. Aproape cd nu 
există stațiune unde să nu se fi fă
cut ceva. Capacitatea Tușnadului 
de exemplu, a crescut anul acesta 
cu încă 120 de locuri, iar pentru 
tratament, bolfiavii vor găsi aid 
complexul de băi complect reno-
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(Agerpres)

filmul „Edes Ana*.O scenă din

Fata din Kiev (seria I-a) — Pa
tria, București, Grădina 13 Sep
tembrie, înfrățirea între popoare, 
Libertății: Fata din Kiev (seria
Il-a) , — Republica; Urmașii lut 
Kiio — Magheru, Lumina, 8 Mar
tie, Flacăra ; Lady Hamilton — 
V Alecsandri, Grădina Dinamo 
(Cal: Floreasca 20—22), T. VladL 
mirescu, 23 August; Trenul priete
niei — I. C. Frimu, Grivița. Dru
mul Serii : Grădinarul spaniol — 
Central ; Drumul ei — 13 Septem
brie ; Dorința — Maxim Gorki. Gh. 
Doja, Alex. Sahia ; Cei 44 — VicT 
tor ia, Ol ga Bancic ; Program de 
filmg documentare și de desene 
animate — Timpuri Noi, Alex. 
Popov ; Intre noi părinții — Tine
retului, Aurel Vlaicu ; Favoritul 13 
— Viasile Roșită. N. Bălcescu ; 
Edeș Anna — G. Coșbuc ; Burghe
zul gentilom — Cultural, 1 Mai ; 
De partea cealaltă — .8 Mai : Min
gea — Unirea ; Oleko Dundid. — 
Volga, B. Delăvrancea ; In întâm
pinarea fericirii — C. David, Popu
lar ; Steaguri pe turnuri — Arta ; 
Amigo — Munca ; O slujbă impor
tantă — Miorița ; Articolul 420 — 
Ilie Pintilie ; Ivan cel Groaznic 
(seria I-a) — M. Eminescu ; Cap
cana lupilor — G, B.acovia ; Mi
siune specială — 16 Februarie ; ■ 
Ivan cel Groaznic (seria Ura) — 
30 Decembrie ; Moralitatea d-neț 
Dulska — Clubul Bolesjaw Bierut; 
Pălăria lui Anatol — Clubul 
C.F.R. „Grivița Roșie".

săptănunii
„Trenul prieteniei"
Marele regizor sovietic de ci

nematograf Grigorii Alexandrov, 
creatorul minunatelor filme 
„Toată lumea ride, cintă fi dan
sează" {' Tz*’— T,~’—“ — —2
acum o 
„Trenul 
tîmpinață 
spectator cu multă simpatie. Deși 
făcînd parte din același gen cu 
filmele tnai sus citate, apropiin- 
du-se mult de comedia muzicală, 
s ar putea crede că „Trenul prie
teniei" a solicitat mai puțin 
fantezia regizorului dat fiind, că 
e vorba, in ultimă instanță, de un 
fel de trecere in revistă a unor 
manifestări artistice, de la Festi
valul Mondial al Tineretului 
pentru Pace și Prietenie care a 
avut loc la Moscova. S-ar putea 
crede... Dar de fapt lucrurile stau 
cu totul altfel. Nu întîmplător 
Alexandrov și-a intitulat filmul 
„fantezie muzicală"; „Trenul
prieteniei", prezintă cântecele fi 
dansurile Festivalului intr-un
mod cu totul fi cu totul original 
și atractiv. Dindu-și seama de in
teresul pe care-l manifestă pu
blicul pentru arta festivalului, A- 
lexandrov s-a gindit so prezinte 
într-o formă inedită. El a du
blat ca să spunem astfel valoa
rea artistică a reprezentațiilor 
de, la Festival, incadrindu-le in
tr-o ambianță nouă, ambianță ce, 
pe de o parte, prezintă viața 
frumoasă, tumultoasă a Uniunii 
Sovietice, pe care au avut posi

bilitatea so admire pârtiei punții

și „Volga-Volga" ne oferă 
nouă creație a sa, 
prieteniei", care e în

de publicul nostru

la Festival fi, pe de altă parte, 
dă o replică ingenioasă și pito
rească variatelor manifestări ar
tistice.

Regizorul imaginează un tren 
plin cu delegați la Festival care 
străbate întinderile nemărginite 
ale Țării Socialismului, prezen- 
tind din loc în loc, in cadrul ce
lor mai diferite peisajii, cintece 
și dansuri ale popoarelor. In fe
lul acesta se evidențiază ideea 
dragostei și prieteniei cu care au 
fost primiți solii tineretului lumii 
în Uniunea Sovietică și legătura 
profundă a idealurilor de pace și 
umanitate cuprinse în mesajul lor 
artistic, cu mersul înainte spre 
comunism al poporului sovietic. 
Un vechi dans chinezesc repre- 
zentind încrederea în victoria bi
nelui, a omului asupra forțelor 
naturiii dezlănțuite, asupra po
trivnicilor haini, se desfășoară pe 
fundalul goanei valurilor infu
riate ale mării, in apropierea 
construcției unei hidrocentrale — 
măreața dovadă a biruinței cons
tructorilor comunismului, 
rile unor copii drăgălași 
fășoară lingă giganticul 
fazotron ca un simbol al 
lui minunat al tineretului

alt dans japonez al peștilor aurii 
este văzut ca și cum s-ar petrece 
intr-un acvariu in timp ce un 
concert ce frizează decadentismul 
executat de o formație occiden
tală este satirizat indirect, ară- 
tindu-se că pînă și o inofensivă 
turmă de ovine este scandalizată 
de ritmul și haotismul unor zgo
mote ce se pretind muzică. Recu
noaștem aici un procedeu caus
tic care aduce aminte de scene 
mult gustate din „Toată lumea 
ride, cintă și dansează". „Trenul 
prieteniei" este intr-adevăr o fan
tezie, ba mai multă, o feerie 
nematografică ce se bucură 
mult succes.

ci- 
de

Edes Ana46

de vară
vat. Stațiunea Borsec a fost racor
dată la rețeaua electrică de la ter
mocentrala din Borzești. La Ama
ra se construiește o nouă cantină 
care va fi pusă la dispoziția celor 
veniți la tratament in acest sezon. 
O nouă vilă cu 90 de locuri va fi 
dată în folosință ța Predeal, iar in 
prezent este în curs de construcție 
o casă de cultură. Construcții și a- 
menajări asemănătoare s-au făcut 
in primăvara aceasta și în stațiu
nile Sovata, Herculane, Călimă- 
nești, Olănești, Lacu Roșu, Bazna 
și altele.

Pentru o mai bună deservire și 
aprovizionare a oamenilor mumii 
in sezonul de vară, in principalele 
stațiuni s-au amenajat magazine și 
restaurante noi. La Borsec s-a a- 
menajat un complex alimentar, iar 
la Lacu Roșu se va deschide in 
curînd un nou restaurant. Aseme
nea unități comerciale sinț in curs 
de deschidere și la Băile Hercula
ne, Vatra Dornei etc.

( Agerpres)

Posturile
utemiste de control

sa lie... la post
(Urmare din pag. l-a) secretar Iun Hogea. De la

Dansu- 
se des- 
sine r o- 

viitoru- 
.................... __ .________ sovie
tic. în fața ochilor incinta ți ai
unor jurnaliști din Uvali se des
fășoară o paradă a modei — 
semn că oarțienii sovietici au un 
nivel ridicat de trai și exigențe 
sporite în alegerea îmbracămiu- 
ții. De asemenea spectatorul poa
te urmări încîntat dansul japonez 
al cerbilor care se proiectează pe 
fundalul unei păduri locuite de 
aceleași grațioase animale un

99
„Edes Ana" — noul film 

apreciatului regizor maghiar Zoi- 
tan Fabri aduce pe ecran o în- 
timplare din vremea crudului 
regim burghezo-moșieresc, trata
tă cu o mare forță demascatoare. 
Ca și în alte creații ale sale cum 
ar fi de pildă „Călușeii", Zoltan 
Fabri se arată capabil de a broda 
un conflict dramatic pe o pro
fundă semnificație socială. Deși 
calea aleasă de eroina filmului, 
tinăra femeie de servici Edes Ana, 
de a-.și ucide stăpinii care s-au 
dovedit a fi niște monstruoși im- 
pilatori, nu este adevăratul drum 
al luptei pentru eliberarea celor 
ce muncesc de sub exploatare, 
filmul are un mare merit prin 
aceea că prezin'ă cu mult rea
lism ticăloșia burgheziei, ca acte- 
rul inuman al exploatării, toată 
gama suferințelor și umilințelor 
pe care le indurau oamenii multe

al

cii in statul capitalist. Faptul că 
tînăra și talentata actriță Mari 
Torocsik interpretează rolurile 
principale atît in „Călușeii" cit 
și în „Edes Ana" îndeamnă firesc 
la o comparație intre cele două 
filme ca exponente ale deosebirii 
hotărite intre viața fericită a 
tineretului Ungariei democrat- 
populare de azi și mizeria și ne
norocirile care erau hărăzite ti
nerilor muncitori in timpurile 
brutalei dominații de clasă a 
burgheziei și moșierimii. Cine 
nu și-o amintește pe Mari Tbroc- 
sik rizind din toată inima in timp 
ce se dă în călușei la un bilei, 
rizind ca o tinără care merge în 
întâmpinarea fericirii sale și cine 
nu este profund impresionat vă- 
zînd chipul palid ol fetei pe care 
viața la slăpini, persecuțiile și 
batjocurile suferite au vlăguit-o 
și au făcut-o să uite pînă și să 
zimbească.

Cu o deosebită forță acuza
toare sînt prezentate in film per
sonajele aparținind claselor ex
ploatatoare care își întețesc atacu
rile împotriva celor ce muncesc 
și întăresc exploatarea în anii 
de după înfrîngerea Republicii 
sovietice ungare din 1919, încer
când să înăbușe lupta de elibera
re a proletariatului. Fiecare sec
vență din scenele descriind mo
dul de viață descompus morali
cește al elementelor exploatatoa
re, disprețul lor față de popor 
provoacă din partea spectatorului 
o ură adinei față de trecutul 
blestemat, sentimentul mindriei 
pentru succesele țărilor socialist» 
ce construiesc o viață nouă.

B. DUMITRESCU

A APARUTîLUPTĂ DB CLASĂ
ORGAN TEORETIC SI POLI
TIC AL COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI MUN
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lui —-
începutul anului și pînă acum, co
mitetul U.T.M, al șantierului nu a 
organizat nici o instruire comună a 
posturilor utemiste de control, 
nici un schimb de experiență între 
posturile utemiste de control deși 
de acest lucru se simte în mod 
acut nevoie.

Comitetul U.T.M. al șantierului 
a lăsat întreaga răspundere a in
struirii, a muncii cu membrii pos
turilor utemiste de control pe sea
ma birourilor organizațiilor U.T.M 
de secții iar unele dintre acestea 
nu prea știu ce să facă. 
Este absolut necesar ca co
mitetul U.T.M. să organizeze fără 
nici o întîrziere instruirea posturi
lor utemiste de control, schimburi 
de experiență între ele, să organi
zeze raiuri comune, să 
zeze experiența bună a 
utemiste de coptrpj de 
mecanică. .De asemenea 
U.T.M. trebuie să ajute 
utemiste de hojitrol de la secția na 
vala, și în med special p® cel de 
la lemnoase^ care în practică este 

_ ........................ inexistent, șă-.și întocmească pla-
secretarul organizației de Secție nurj de activitate cu problemele 
U.T.M., Costea Chivu, cu greu Și-ar principale ale muncii tineretului 

din secții, probleme care rezolvate 
: ar putea contribui, la. ridicarea pro
ductivității muncii, la întărirea dis
ciplinei tineretului în producție. 
Comitetul U.T.M., birourile organi
zațiilor de secție U.T.M. trebuie să 
ajute și să urmărească ca toate 
posturile utemiste de control sa și 
ridice necontenit eficacitatea acti
vității lor.

mecanică există posturi utemiste de 
control. Pe adresa posturilor ute
miste de control sosesc de la diver
se servicii din întreprindere râs. 
punsuri la sezisările făcute ceea Ce 
este o dovadă în plus că de propu
nerile lor se ține cont.

Dar dacă cele două posturi ute
miste de control de la secția me
canică își desfășoară în condiții 
bune activitatea, dacă ipupea lor 
este eficienta, nu același lucru se 
întimpla și cu alte posturi ulemiste 
de control de la Șantierul Maritim 
Naval din Constanța. La secția 
navală, de exemplu, există un poșt 
uiemist de control, (responsabil 
este Nicolae Ciorbaru) care desfă
șoară o activitate slabă. Postul 
utejnist de control de aici nu-și 
desfășoară activitatea pe" baza 
unui plan, nu urmărește anu
mite probleme care împiedică des
fășurarea normală a activității ti
neretului din secție în producție. 
Postul uiemist de control de la 
secția navală se ocupă de proble
me minore întîmplătoare, care 
pica de la o zi la alta.

Mai exjstă de asemenea un post 
utemist de control și ia secția de 
lemnoase. El există insă mai mult 
pe hîrtie pentru că în realitate nu 
i se prea văd acțiunile. Acest lucru 
e dovedit de altfel și de faptul că

putea aminti cine e responsabilul 
postului utemist de control. Slate 
Gheorglie, pe care l-am aflat mai 
tîrziu a fi responsabilul cu prici
na, ne-a mărturisit că într-adevăr 
a fost numit într-o adunare gene
rala ca responsabil al colectivului 
postului utemist de contrqj. El nu . z 
s-a întîlnit insă niciodată cu mem
brii postului uiemist de control și 
nici n-a făcut nimic.

Cărui fapt se datorește această 
situație din unele secții de la Șan
tierul Maritim Naval din Con
stanța ?

Răspunderea o poartă în primul 
rînd comitetul U.T.M. al șantieru-

—e—

a
Ședința lărgită 

biroului Comitetului 
național pentru 
apărarea păcii 

din R. P. Romînă

generali- 
poșturijer 
la secția 
comitetul 
posturile

• Turneul internațional de 
șah de la Zurich a continuat la 
2 iunie cu disputarea partide
lor întrerupte. După o luptă 
îndelungată partida B-arcza-Fis- 
cher s-a' terminat remiză la mu
tarea 96, șahislul american ne- 
puțind să-și valorifice avantajul 
pe care-l avea la întrerupere. 
Șahistul austriac Duckstein sa 
recunoscut învins in partida cu 
Gligorici.

După 10 runde în clasament 
continuă să conducă 
maestru sovietic Mihail 
8l/-i puncte urmat de 
(S.U.A.) 8 puncte,
(U.R.S.S.) 7V2 puncte, 
(R. P. Ungară), Gligorici (Iu
goslavia) 6l/2 puncte.

• Cicliștii din Austria, R. 
Cehoslovacă și R. D. Germană 
au luat startul în cursa Viena- 
Bralislava-Viena care »e desfă
șoară în cinstea celui de-al 7- 
ica Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de lă Vie- 
na. Prima etapă Bratislava-Vie- 
na (159 km) a fost cîștigată de 
alergătorul cehoslovac Pecina 
în 3 h 58’13". Pe locul doi s-a 
clasat austriacul Muller — 
3h58'44” îar pe locul trei Kne- 
zourek (R. Cehoslovacă) —■ 
3h58’45’'.

marele 
Tal cil 
Fischer

Keres 
Barcza

• Atleții greci și-au început 
pregătirile în vederea Jocurilor 
Balcanice și a celor Olimpice. 
Recent a avui loc Ia Atena me
ciul dintre echipele Greciei și 
Israelului, cîștigat de gazde cu 
scorul de 93-50 Cu acest prilej 
Antonios Kunadis a stabilit un 
nou record național la arunca
rea discului cu performanța de 
54,66 m. Tînărul Anifanlakis a 
cîștigat proba de aruncarea su
liței cu rezultatul de 71,25 ni, 
iar la ciocan Kubeloianis a 
stabilit un nou record al țării 
sale, realizînd 54.35 ni Proba 
de 1500 m a fost cîștigată de 
Constantinidis în 3'51”4/10, iar 
la greutate prințul s-a clasat 
Tsakanikas cu 17,05 m.

• în cadrul unui coneurs atle
tic desfășurat la Stockholm B. 
Asplun a stabilit un nou re
cord suedez la aruncarea cio
canului cu rezultatul de 65,34 
m. Vechiul record era de 64,02 
m.

Printre viitorii studenți 
bursieri ai întreorinderilor

(Urmare din pag. l-a)

către facultăți, așa numitele „Zile 
,ăle porților deschise" în cadrul că
rora tinerii muncitori vizitează 
diverse facultăți ca Agronomia, In
stitutul de petrol și gaze, Politeh
nica, în scopul orientării tinerilor 

„ .... muncitori. Cu acest prilej se or- 
tetuluT național pentru" "apărarea . ganizează discuții cu profesorii, cu 
păcii din R. P. Romînă consacrată . ®ludf”li.i »> cu absolvenții acestor 
recentei sesiuni jubiliare de la 
Stockholm a Consiliului Mondial 
al Păcii. In cadrul acestei ședințe, 
acad. Ațihail Ralea, membru al Bi
roului Consiliului Mondial al Păcii 
și vicepreședinte aî Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, a vorbit despre 
principalele probleme care au stat 
în centrul lucrărilor sesiunii de la 
Stockholm și despre sarcinile care 
revin mișcării pentru pace din 
țara noastră.

La sfîrșit a fost aprobat un plan 
de măsuri în vederea îndeplinirii 
acestor sarcini.

oMarți 2 iunie a avut loc 
ședință lărgită a biroului Comi
tetului național pentru

facultăți.
Totuși nici în anul acesta, nu 

existș în rîndurile tuturor candlda- 
ților, a tinerilor muncitori o orien
tare judicioasă spre facultăți. 
Există întreprinderi emu ar fi de 
exemplu „23 August", „Mao Țze- 
dun“, „Bela Breiner", unde comi
tetele U.T.M. n-au dus o sufic entâ 
muncă de îndrumare cu tinerii 
muncitori spre a i lămuri să-și a- 
leagă facultăți legate de profesiu
nea lor. Din acest motiv unii ti
neri de la aceste întreprinderi s au 
îndreptat spre facultăți, ca medici
nă, științe juridice, istorie, fără să 
aibă cu adevărat aptitudini spre a- 
ceste ramuri.

O altă sarcină care stă în fața 
organizațiilor U.T.M. este controla- 
rea sistematică a felului cum tine
rii frecventează aceste cursuri, cum 
se pregătesc.

In adunările generale U.T.M. 
trebuie discută) periodic care este 
situația la învățătură a celor ce 
frecventează cursurile de pregătire. 
Organizațiile U.T.M trebuie să ur
mărească îndeaproape stadiul de 
pregătire al viitorilor candidați la 
concurs, fi meargă la cursurile de 
pregătire, să discute cu profesorii, 
să vadă dacă tinerii au greutăți și 
cum pot fi ajutați. Chiar în între
prinderi se pot organiza grupe de 
învățătură eu acești tineri pe care 
să le îndrume tineri specialiști, care 
au absolvit facultăți similarei In 
rîndurile celor ce se pregătesc să 
devină studenți. organizațiile U.T.M. 
trebuie să desfășoare o intensă mun
că educativă pentru a le trezi in
teresul dtf a se pregăti cît mai te- 
hfoitufr. ‘

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
răspundă pgntru fiecare tînăr mun
citor care a luat hotărîrea să urme
ze drumul calificării superioare, să 
lupte pentru ca din întreprinderea 
lor cît mai mulți tineri muncitori 
să reușească la concursul de burse, 
se devină studenți.
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CONFERINȚA DE LA GENEVA

Puterile occidentale urmăresc

N. S. Hrușciov 
își continuă vizita 

în Albania
TIRANA 2 (Agerpres). — La

permanentizarea
în Berlinul

ocupafiei străine 
Occidental

GENEVA 2 (Agerpres). — Co
respondență specială: In după a- 
miaza de 2 iunie a avut loc la 
Geneva cea der-a 14-a ședință ple
nară a Conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe, sub președinția 
ministrului Afacerilor Externe so- 
v.etlc, A. A. Gromîko.

Primul a luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al R- D. Ger
mane, Lothar Bolz, care a subli
niat în intervenția sa că în mo
mentul de față Berlinul Occiden-, 
tal constituie un focar de provo
cări care pune in primejdie pacea 
în Germania și în lumea întrea
gă. Zeci de sctrvicii secrete și or
ganizații de spionaj — a spus con
ducătorul delegației R. D. Ger
mane — profită de faptul că Berli
nul este situat pe teritoriul Re
publicii Democrate Germane și de 
posibilitățile oferite de libertatea 
de circulație între Berlinul Occi
dental și sectorul democrat al o- 
rașulul pcintru a se deda la ac-

țiuni criminale la adresa R. D. 
Germane, a R. P. Polone, a Repu
blicii Cehoslovace, a Uniunii So
vietice și a altor state. Această 
activitate provocatoare este strins 
legată de pregătirile de război 
care se fac în Genmania Occiden
tală, pe baza faptului că, în to
tală contradicție cu statutul său 
legal; Berlinul Occidental, a fost 
încorporat în- mod oficial la Re
publica Federală Germană. Conti
nuarea militar.zării Republicii Fe
derale și înarmarea atomică a ar
matei vestgermane fac să creas
că și mai mult pericolul pentru 
pace dacă situația din Berlinul 
Occidental nu va fi normal.zată 
fără întîrziere.

L. Bolz a arătat că cea mai 
justă soluție pentru rezolvarea 
problemei Berlinului Occidental ar 
constitui-o unirea Berlinului de 
Veist cu partea democratică a Ber
linului, sub suveranitatea R- D. 
Germane.

Cu toate acestea R. D. Germa
nă, în dorința de a găsi o soluție 
pașnică pentru problema Berlinu
lui, care să țină seamă de inte
resele legitime ale tuturor celor 
interesați, nu intenționează să im
pună întregului Berlin condițiile 
sociale ale sectorului democrat al 
Berlinului. Guvernul R. D. Ger
mane a sprijinit pe de-a întregul 
și sprijină propunerea creării unui 
oraș liber, . demilitarizat cu un 
statut care să împiedice orice ac
tivitate de propagandă militans- 
tâ sau antidemocratică.

L. Bolz a arătat ca transforma
rea Berlinului Occidental în oraș 
liber, va oferi mari 
pentru normalizarea 
dintre R. D. Germană și Berlinul 
Occidental pe plan econom.c și 
cultural. Guvernul R. D. Germane 
va garanta posibilitatea desfășu
rării nestingherite a comunicațiilor 
între orașul liber și restul lumii. 
In acest sens guvernul R. D. Ger-

posibilități 
legăturilor

mane este gata să declare că ga
rantează inviolabilitatea statutului 
orașului liber demilitarizat al Ber
linului Occidental și asigurarea 
libertății comunicațiilor acestui 
oraș cu restul lumii și să depună 
această declarație la secretariatul 
Organizației Națiunilor Unite.

Respingînd "încă odată ideaa în
cheierii unui tratat cu cele două 
state germane și realizarea unei 
confederații germane, delegatul 
vestgerman Grewe, care a luat 
apoi cuvîntul, a exprimat părerea 
ca depășirea actualelor divergen
țe ar fi imposibilă.

Mergînd mai departe, Grewe a 
susținut, in spiritul caracteristic 
revanșarz.lor și militariștilor de 
la Bonn, că guvernul sau ar re
prezenta întreaga Germanie și că 
in consecință ar purta răspunderea 
șT în problema Berlinului, ceea ce 
este în totală contradicție cu da
tele istorice și juridice binecunos
cute.

Cuvîntarea lui
A luat apoi cuvîntul A. A. Gro- străine în Berlinul Occidental și 

nuko. Subliniind că la ședințele de extindere a regimului de ocu» 
plenare anterioare ale conferinței, pație și asupra Berlinului Răsări- 
precum și cu prilejul discutării * 
problemei Berlinului in cursul con- _ r________ _____ ___
vorbirilor care au avut loc, dele- un astfel de plan să poată 7i a- 
gația U.R.S.S. a expus fondul pro- preciat drept un indiciu al dorinței 
punerilor guvernului sovietic in J- - —' J
legătură cu rezolvarea problemei 
Berlinului, A. A. Gromîko a ana li- 
zat propunerile prezentate în le
gătură cu această problemă de gu
vernele celor trei puteri occiden
tale. Propunerile celor trai puteri 
occidentale conținute în așa nu
mitul lor plan complex, a spus el, 
nu pot contribui nicidecum la gă
sirea unei soluții a problemei Ber
linului.

La 26 mai, a amintit în conti
nuare A. A. Gromîko, secretarul 
de Stat al S.U.A., dl. Herter, a 
expus din nou, de data aceasta 
mai amănunțit decît la 14 mai po
ziția guvernului S.U.A. în proble
ma Berlinului. Din păcate nici a- 
ceastă expunere n-a putut să nu 
provoace o dezamăgire serioasă. 
Ea n-a făcut decît să întărească 
părerea că guvernele celor trei pu
teri occidentale mai continuă încă 
sa acționeze de pe poziții care nu 
oferă nici o bază pentru realiza
rea unui acord.

Apoi A. A. Gromîko a analizat 
programui «IcătidJ din șapte punc
te care a fosa expus de Chr. Her
ter. Punctul intîi, a spus A. A. 
Gromîko, prevede nici mai mult 
nici mai puțin decît smulgerea 
Berlinului Răsăritean din. Republi
ca Democrată Germană și inclu
derea lui împreună cu Berlinul Oc
cidental intr-un „sector unic indi
vizibil" administrat de cele patru 
puteri de ocupație.

Tot în acest prim punct al pla
nului occidental se propune în 
continuare, ca cele patru puteri, a- 
dică S.U.A., U.R.S.S., Anglia și 
Franța să dicteze berlinezilor pro
cedura ținerii alegerilor orășenești, 
procedura creării organelor. admi
nistrative orășenești și a elaborării 
constituției Berlinului. Toate aces
tea in condițiile aceluiași regim 
de ocupație străină. La punctul 
doi scrie negru pe alb că, fără a 
ține seama nici de alegeri nici de 
plebiscit, nici de constituția Ber
linului despre care se vorbește In 
propunerile occidentale, cele patru 
puteri ar avea dreptul nu numai 
să mențină în acest oraș orice 
efectiv de trupe, dar și să se bucu- rezolvării acestei 
re de toate prerogativele unor o- 
cupanți.

Subliniind că în același spirit 
sînt redactate și punctele următoa
re ale planului puterilor occiden-. 
tale, șeful delegației U.R.S.S. a 
declarat: Așadar, ne aflăm în fața 
unui program elaborat în amănunt 
de permanentizare a ocupației

te a n.
Se poate oare, a continuat el, ca

A. A. Gromîko

de a rezolva de comun acord pro
blema Berlinului ? Consider că, cu 
toată bunăvoința, nu se poate a- 
junge la o asemenea concluzie. Lo
gica faptelor impune să se tragă 
cu totul altă concluzie. Aceasta 
concluzie a fost formulată cu de
plină claritate și sinceritate zilele 
acestea de către N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a subliniat că 
proiectul puterilor occidentale „nu 
cuprinde nici un element pemru 
tratative. La baza acestor propu
neri nu se află dorința de a găsi 
o rezolvare justă pentru a obține 
slăbirea încordării internaționale, 
slăbire pe care o doresc atît de 
mult popoarele".

Uniunea Sovietică, a subliniat 
A. A. Gromîko, propune să se a- 
jungă la un aeord cu privire la 
rezolvarea problemei Berlinului pe 
o bază care să corespundă intere
selor tuturor părților și să nu le
zeze securitatea sau prestigiul 
vreunui stat.

Referindu-se Ia obiecțiunile gu
vernelor S.U.A., Angliei și Fran- 
ței impotriva propunerilor cu pri
vire la retragerea trupelor celor 
trei puteri din Berlinul Occidental, 
A. A. Gromîko a arătat că tocmai 
în scopul elaborării unui acord 
unanim acceptabil in problema 
Berlinului, guvernul sovietic a pre
zentat cele două propuneri supli
mentare in legătură cu modul de 
rezolvare a problemei trupelor 
străine din Berlinul Occidental. 
Am putea cădea de acord, a spus 
el, ca in Berlinul Occidental să ră- 
mînă un număr simbolic precis 
stabilit de trupe ale S.U.A., An
gliei, Franței și U.R.S.S. Deoare
ce guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței acordă atîta importanță 
prezenței trupelor străine în Berli
nul Occidental s-ar părea că ele 
n-ar 
unei 
mei. 
tuie 
care 
părților, dacă

trebui să obiecteze împotriva 
astfel de rezolvări a proble- 
Aceasta, dacă doriți, cotisti- 

o propunere de compromis 
ar trebui să convină tuturor 

1 există intr-adevăr 
dorința de a se ajunge la un a- 
cord. O altă variantă posibilă a 
rezolvării acestei probleme ar pu
tea consta în înlocuirea trupelor 
S.U.A., Angliei ți Franței din Ber
linul Occidental cu contingente 
limitate de trupe ale unor state 
neutrei

Se înțelege de la sine că în a- 
ceastă problemă pornim de la pre- 
miza că prezența trupelor celor 
patru puteri sau ale unor țări neu-

tre pe teritoriul orașului liber Ber- Grewe, reprezentantul R. F. Ger- 
linul Occidental nu trebuie consi- " ‘ "......................
derată in nici intr-un caz ca o o- 
cupație a acestui teritoriu și că 
trupele străine nu se vor amesteca 
în treburile interne ale Berlinului 
Occidental. Situația juridică a a- 
cestor trupe ar putea fi stabilită 
printr-un aeord special.

După părerea delegației sovieti
ce, a declarat A. A. Gromîko, dis
cuțiile care au avut loc pină in 
prezent asupra problemei Berlinu
lui arată că deosebirile dintre po
zițiile părților sînt esențiale, bar
ei na este ca guvernele interesate 
să depună eforturi pentru apropie
rea pozițiilor și obținerea unei so
luții de comun acord. Și dacă 
există intr-adevăr dorința de a că
dea de acord, după părerea noas
tră aceste eforturi vor aduce 
roade.

în ceea ce o privește, delegația 
sovietică face totul pentru a ajun
ge la reglementarea problemei Ber
linului pe o bază reciproc accep
tabilă. Sperăm că delegațiile 
S.U.A., Angliei și Franței vor 
răspunde la fel. Dacă în urma 
eforturilor noastre comune se va 
găsi o rezolvare trainică a proble
mei Berlinului, acest lucru nu nu
mai că va aduce însănătoșirea si
tuației în Germania și Europa, dar 
va fi un exemplu încurajator, va 
prevesti colaborarea între statele 
noastre pentru reglementarea ce
lorlalte probleme internaționale 
actuale".

in încheierea cuvîntării sale 
A. A. Gromîko a atras atenția a- 
supra declarației pe care a făcut-o 
în cadrul ședinței din 2 iunie,

mane. Conducătorul delegației so
vietice a subliniat că declarația 
reprezentantului R. F. Germane 
confirmă faptul că politica guver
nului R. F. Germane este un ba
last pentru participanții la Confe
rința de la Geneva.

După cuvîntarea ministrului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., a 
luat cuvîntul ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei, Lloyd, care a 
reafirmat că trebui? să se caut? 
să se ajungă la un acord în pro
blema Berlinului. Sînt de acord 
cu dv. a spus ministrul Afacerilor 
Externe britanic adresîndu-se lui 
A. A- Grqțnîko cînd spuneți că 
trebuie să ajungem la un acord 
astfel incit locuitorii Berlinului să 
poată hotărî asupra regimului o- 
rașului lor și să se asigure liber
tatea de circulație. Lloyd a încer
cat să prezinte prezența trupelor 
de ocupație occidentale în Berli
nul Occidental ca o garanție in 
această privință, însă a recunoscut 
că situația creată de statutul ac
tual al Berlinului Occidental „poa
te fi îmbunătățită".

După încheierea ședinței plenare 
din după amiaza zilei de marți, 
la Geneva s a anunțat că 
derea neoficială între cei 
miniștri de Externe, care 
să aibă loc marți seara a 
minată pentru după-amiaza zilei 
de 3 iunie la sediul delegației a- 
mericane. Nu a fost anunțată data 
viitoarei ședințe plenare.

întreve- 
patru 
urma 

fost a-

TIRANA 2 (Agerpres). — La 2 
iunie, N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și R. I. Malinovski, mi
nistrul Apărării al LLR.S.S. au vi
zitat gospodăria de stat de plan
tații citrice „Congresul al lll-lea 
al Partidului Muncii din Albania" 
situată în apropiere de orașul Sa- 
randa in valea Vurgu,

Apoi, N. S. Hrușciov și persoa
nele care îl însoțeau au vizitat la 
Butrinti săpăturile unui oraș stră
vechi.

R. I. Malinovski, ministrul A- 
părării al U.R.S.S. a sosit la a- 
miază în orașul Argyrocastro unde 
a fost primit cordial de mii de 
locuitori ai orașului. In piața ora
șului a avut loc un mare miting.

Generalul colonel Beqir Balluku, 
ministrul Apărării al R.P. Alba
nia și mareșalul R. 1. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S. au 
rostit cuvintări.

VLORA 2 (Agerpres). — N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Consiliu 
lui de Miniștri al U.R.S.S., precum 
și membrii delegației de partid își 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice — R. I. Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., și V. I. Iva
nov, ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Populară Albania însoțiți 
de Enver Hodja, Mehmet Shehu, 
Hysni Kapo și alți conducători ai 
R. P. Albania, au vizitat orașul 
Vlora

In „Piața Drapelului" a avut 
loc un mare miting la care au 
participat locuitorii orașului ți ai 
satelor din imprejurimi. La miting 
au luat cuvîntul N. S. Hrușciov și 
Enver Hodja.

----- O-----

BerHnul Occidental
- centru de provocări 

șl diversiuni
BERLIN 2. (Agerpres). — A- 

genția A.D.N. anunță că la 2 iu
nie a avut loc la Berlin o confe
rința de presă la care a fost de 
mascată activitatea subversivă a 
centrelor de spionaj din Berlinul 
Occidental. Kurt Blecha, șeful de
partamentului presei de pe lingă 
președintele Consiliului de Miniștri 
a[ R.D.G , a prezentat ziariștilor 
străini prezenți la conferință, pe 
patru foști ofițeri ai serviciilor se
crete american, englez, trancez și 
vestgerman, conduse de fostul ge
neral nazist Gehlen, care au tre
cut recent în R. D. Germană. 
Aceștia au vorbit despre felul în 
care sub supravegherea puterilor 
occidentale, Berlinul Occidenta 
este folosit ca centru de provocări 
și diversiuni.

în continuarea conferinței a tost 
remis ziariștilor un document al 
Comitetului pentru problemele uni
tății Germaniei. Documentul conți 
ne date privind organizațiile de 
spionaj și sabotaj din R. F. Ger
mană și din Berlinul Occidental, 
precum și serviciile secrete ale pu
terilor occidentale.

Kurt Blecha a subliniat că si
tuația poate fi repede normalizată 
dacă vor fi acceptate propunerile 
U.R.S.S. și R.D.G. de a se trans
forma Berlinul Occidental intr-un 
oraș liber demilitarizat.

LVOV. — La 2 Iunie, Anastas 
Mikbian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a tnmtnat reprezentanților regiu
nii Lvov. Ordinul Lenin, conferit 
pentru succesele obținute tn dez
voltarea agriculturii.

Ceremonia tnmînării ordinului și 
adunarea solemnă consacrată aces
tui eveniment au avut loc Ia Tea
trul de Stat de Operă ți Balet 
Lvov.

Anastas Mikoian a rostit o 
vtntare.

MOSCOVA. - La 2 iunie a 
sit la Moscova mareșalul Pin 
huai, locțiitor al premierului Con
siliului de Stat și ministrul Apără
rii al R P- Chineze, care Se îna
poiază din vizita tăcută 
de democrație populară.

La invitația ministrului

din

cu-

so- 
De.

In țările

Apărării

cu

împotriva delegației R. D. Germane
GENEVA 2 (Agerpres). — 

Unele organe ale presei elvețiene 
duc o campanie d"e calomnii îm
potriva delegației R. D. Germane 
la Conferința de la Geneva. Aces
te ziare se îndeletnicesc cu răspân
direa diverselor născociri care or. 
măresc să atribuie reprezentanților 
Republicii Democrate Germane 
care participă la lucrările confe
rinței tendința de a împiedica des
fășurarea normală a conferinței.

Se naște întrebarea prin ce se 
explică această zarvă provocatoare. 
Cine se ascunde îndărătul ei, ce 
scopuri urmărește ea '! Răspunsul 
se poate obține dacă ne referim 
la data cînd campania a fost dez
lănțuită. Se constată că începutul 
acestei campanii corespunde
epoca cînd la Casa Presei din Ge
neva delegația R. D. Germane a 
organizat conferința de presă la 
care generalul K. Hoffmann, prim- 
locțiitor al ministrului Apărării 
Naționale al R.D. Germane, meni, 
bru al delegației, a prezentat date 
amănunțite care au spulberat toa
te declarațiile false ale delegației 
R.F. Germane despre o pretinsă 
„militarizare a R. D Germane".

Este de presupus că tocmai de
legația R. F. Germane, probabil 
pierzîndu și cumpătul, a provocat 
campania dușmănoasă împotriva 
delegației R. D. Germane, căutînJ

b-o discrediteze ți să-i împiedice 
activitatea la conferință.

Trebuie remarcat că într-o anu
mită măsură nu este străină de 
această campanie nici administra
ția Casei Presei din Geneva. După 
conferința de presă a generalului 
Hoffmann, ea a trimis delegației 
R. D. Germane o scrisoare în care 
afirma că delegația R. D. Germane 
ar fi comis „abuzuri" deoarece 
tema conferinței de presă nu a 
avut nimic comun cu discuțiile 
cotrferinței și deoarece a fost or
ganizată de generalul Hoffmann, 
<efu| statului major al R. D. Ger
mane. Netemeinicia acestor acu
zații apare evidentă fiecărui obser
vator obiectiv. Doar în cadrul con
ferinței de presă a fost vorba des
pre născocirile pe care delegația 
R.F. Germane le răspîndea la șe
dințele conferinței și nu intr-un 
loc oarecare, în ce privește faptul 
că conferința de presă a fost or
ganizată de generalul Hoffmann, el 
este unul din membrii delegației 
R.D. Germane. Fiecare delegație 
are dreptul. potrivit înțelegerii 
existente, să însărcineze pe oricare 
membru al ei să organizeze o con
ferință de'presă în Casa Presei.

Campania de calomnii împotri
va delegației R. D. Germane, care 
s-a' desfășurat la Geneva în ulti
mul timp, este o dovadă a meto
delor nedemne la care recurg a- 
depții „războiului rece".

al U.R S.S., mareșalul Pin De-huai 
va rămine lă Moscova citeva zile.

GENEVA. 2. (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 iunie, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a primit pe Lai . . .
Ia-li, însărcinatul cu afaceri ad-, «ntanți de răspundere ai ministe- 
interim al R. P. Chineze în Elve- " - -<----------.
(ia, și a avut o convorbire cu el.

BERLIN. — După curr transmi
te agenția A.D.N., la I iunie s-a 
deschis la Dresda conferința exper. 
ților în problemele cSnstrucției de 
aparatură chimică și ale rafinării 
petro'ului, din țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La lucrările conferinței participă 
si o delegație de experți din R. P. 
Romînă.

Caricatură de St. Cocioabă

BERLIN. — La 1 iunie s-a des 
chis la Berlin cea de-a treia Con
ferință a Organizației de colabo
rare a țărilor socialiste tn dome
niul poștei și telecomunicațiilor. La 
lucrările conferinței, care vor dura 
10 zile, participă miniștri șl repre- 

relor și institutelor de telecomuni- 
cații din R. P Albania, R. P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, R. D. Ger
mană, R P. Mongolă, R. P Polo 
nă, R. P, Romînă, R. P. Ungară, 
Uniunea Sovietică și R. D. Viet
nam.

SOFIA. — Tn seara zilei de 1 iu
nie, tn Piața 9 Septembrie din So
fia, a ăvut loc un miting solemn 
cu prilejul zilei comemorării lui 
Hristo Botev și altor eroi căzuți 
tn lupta pentru eliberarea patriei 
din robia turcească, a capitalismu
lui și fascismului.

La miting au participat Dimităr 
Ganev, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare a R. P. Bu'garia, 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar. Anton lugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria

PEKIN. — în ultimul timp a 
sporit considerabil numărul de noi 
membri ai' Partidului Comunist 
Chinez. Astfel, în provincia Șan- 
dun. în primul trimestru al acestui 
an au fost primite în partid peste 
32.000 persoane, iar în provincia 
Hubei — 16.000 persoane.

Anul trecut în provinciile Guan- 
dun, Hunan. Țziensi. Țziansu. 
Șensi și Fuțzlan au fost înscrise 
tn partid peste 308.000 persoane.

HANOI. — După cum ahunță A- 
genfia Vietnameză de Informații, 
misiunea de legătură de pe lingă 
comandamentul suprem al armatei 
populare vietnameze a adresat Co 
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam o 
scrisoare in care cere să ia măsuri 
eficiente pentru ca așa-numita „Mi
siune provizorie de înzestrare?, 
creată In 1956 de americani, să.și 
înceteze activitatea și să părăseas
că Vietnamul de Sud pină la si ir 
șitul lunii iunie.

ROMA. — La 2 iunie au devenit 
cunoscute rezultatele parțiale ale 
a'egerilor pentru organele de auto- 
conducere locală care au avut loc 
ta 31 mai intr-o serie de locali
tăți din Italia Astfel, la alegereu 
Consiliului provincial din Ravena, 
la care au participat peste 21)0.000 
de a egători, Partidul comunist și 
Partidul socialist au obținut un 
succes important. Pentru lista co
mună a candiiaților acestor parti
de au votat 51.8 la sută din ale 
gători, față de 49,1 la sută din vo
turi obținute in alegerile trecute.

lată in fotografie un grup de tineri care au răspuns chemării 
Uniunii Tineretului Liber German ajutind prin muncă voluntară la 
redarea de noi terenuri agriculturii din R.D.G.

Delegația agricolă romînă 
în vizită în R. P. Polonă

CRACOVIA 2. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Delegația 
agricolă romînă, condusă de tova
rășul Ion Cozma, ministrul Agri
culturii și Silviculturii al R.P.R., 
care se află în prezent în R. P. 
Polonă la invitația ministrului A- 
griculturii al R.P. Polone, a vizi
tat numeroase gospodării agricole 
de stat, cooperative agricole de 
producție, Institutul veterinar de 
stat și Institutul de pedologie, cul
tivare și îngrășare a solului din 
localitatea Pulawy, Fabrica de ma
șini agricole de la Staroleka, Insti
tutul pentru protecția plantelor de 
la Poznan, herghelia de cai de la 
Iwno, marele Combinat chimic de

la Kedzierzyn și alte Instituții și 
întreprinderi.

In orașul Lublin, delegația ro
mînă a avut o întîlnire priete
nească cu activul agricol voievo
dal, la care a asistat și Edward 
Ochab, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
Agriculturii al R- P. Polone.

In ziua de 2 iunie delegația a 
vizitat Combinatul metalurgic 
„V. 1. Lenin" de la Nowa Huța 
și Școala superioară agricolă de 
la Cracovia.

Pretutindeni delegația romînă se 
bucură de o primire caldă și prie
tenească.

Interviul acordat 
de primul ministru irakian
BAGDAD 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele din 
Bagdad au publicat interviul acor
dat de primul ministru al Irakului, 
Kassem, ziaristului englez Antho
ny Nutiing, fost ministru de stat 
pentru Afacerile Externe.

Răspunzind la întrebările lui 
Nutting, Kassem a declarat: „Po
litica noastră este consecventă și 
clară. Scopul ei constă in slujirea 
intereselor țării, in ridicarea nive
lului de trai și cultural al popu
lației, in îmbunătățirea sistemului 
de ocrotire a sănătății".

Kassem a dezmințit categoric 
afirmațiile care circulă în străină
tate potrivit cărora „comuniștii sau 
Rus:a exercită presiuni asupra gu
vernului irakian".

Dimpotrivă, a spus Kassem, noi

sîntern prieteni cu Rusia, noi sîn- 
teni de asemenea prieteni cu toate 
țările. In toată această perioadă 
noi am simțit că atît Rusia, cit și 
alte țări înțeleg situația noastra.

La întrebarea care este poziția 
lui față de declarația fruntașului 
laburist englez Bevan, potrivit că
reia comuniștii sînt „complotiști", 
primul ministru Kassem a răspuns: 
„Declarația d-lui Bevan reflectă 
părerea sa personală. însă, dură 
cum ne este cunoscut, grupările 
politice care există în țara noastră 
sînt grupări patriotice care nu se 
ridică în nici un caz impotriva in
tereselor țării. Ele acționează întot
deauna în mod sincer in strînsă 
colaborare cu celelalte pături ale 
populației în numele intereselor 
republicii".

HARRIMAN: „Uniunea Sovietică 
dorește pace44

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „New 
York Times" a publicat articolul 
lui Averell Harriman, care se află 
în vizită în Uniunea Sovietică. 
Articolul este intitulat „Harriman 
consideră că Uniunea Sovietică do
rește pace".

„Pacea, scrie autorul articolului, 
nu este pur și simplu o lozincă 
politică in Uniunea Sovietică. Ea 
este o preocupare a întregii na
țiuni... Cînd lucrătorii din ferme 
și muncitorii din uzine, la care 
mai este încă vie amintirea sufe
rințelor fără precedent îndurate 
in războiul trecut, își exprimă ura

față de un nou război, nimeni nu 
se poate indoi de sinceritatea lor. 
Mi s-a spus că piuă și la reuniunile 
familiale se toastează de obicei : 
„Pentru pace în lumea întreagă".

Aproape toți rușii cu care un 
avut prilejul să stau de vorbă, ob
servă Harriman, „au manifestat o 
dorință arzătoare pentru restabili
rea cu Statele Unite a relațiilor 
de prietenie, care au existai în 
timpul războiului. Căldura cu care 
am fost primit pretutindeni în ca
litate de american, care simboli
zează alianța noastră din timpul 
războiului, vădește cit de puter
nică este dorința poporului rus de 
a restabili vechile relații".

Pregătiri 
pentru 

Festival
Ce vor prezenta 

la Festival 
tinerii cehoslovaci

PRAGA 2 (Agerpres). — Ti
neretul din Cehoslovacia se 
pregătește intens în vederea ce
lui de-al VlI-lea Festival Mon
dial al Tineretului ți Studenți
lor de la Viena. La acest festi
val vor participa 3.500 de dele
gați din Cehoslovacia, printre 
care se vor afla numeroși ar
tiști, muzicieni și interpreți. 
La Viena va pleca și corul 
„Julius Fucik", care în acest an 
sărbătorește a 10-a aniversare 
de la înființarea sa. Un alt 
grup de muzicieni cehoslovaci 
va da concerte la Viena sub 
conducerea cunoscutului diri
jor Karel Krautgartner. La fes
tival vor participa și colecti
vele diferitelor teatre și an
sambluri de cîntece și dan
suri populare.

...și tinerii bulgari
SOFIA 31 (Agerpres). — 

După cum anunță B.T.A., tine
relul bulgar va trimite la cel 
de-al Vll-lea Festival Mondial 
al Tineretului de la Viena 450 
de tineri. Delegația va cuprin
de corul academic „Gheorghi 
Dimitrov", o orchestră, un an
samblu de cîntece și dansuri, 
echipa de dansuri populare a 
Sindicatelor din regiunea Ko- 
larovgrad precum și soliști la 
canto și instrumente. Tineri 
balerini și cîntăreți vor lua 
parte la concursurile tinerilor 
soliști. Tineri pictori și sculp
tori vor trimite operele lor la 
Expoziția Internațională de la 
Viena.

La întrecerile sportive ami
cale vor participa 50 de spor
tivi bulgari : baschetbaliști, vo
leibaliști, cicliști, atlefi și lup
tători.

Tinerii francezi 
string fonduri 

pentru participarea 
la Festival

PARIS 1 (Agerpres). TASS 
transmite : Tineretul democrat 
din Franța desfășoară pregătiri 
active în vederea apropiatului 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților care va avea loc 
la Viena. Ziarul ^L’Humanite** 
din 30 mai a publicat declara
ția Biroului Național al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
Franța în care se arată că ti
nerii și tinerele din Franța se 
pregătesc în vederea noii întîl- 
niri a tineretului din lumea în
treagă, sub semnul luptei împo
triva războiului.

In cadrul numeroaselor adu
nări și mitinguri tinerii și tine
rele din Franța își aleg dele
gații Ia Festivalul de la Viena, 
organizează strîngerea fonduri
lor bănești necesare și iau cu
noștință de programul Festiva
lului.

Regiunea Balcanilor să devină
o zonă a păcii și a liniștii!

Ziarele au publicat Declarația 
comună sovieto-albaneză semnată 
ia 30 mai la Tirana. Acest docu
ment reflectă marea importanță 
internațională a vizitei pe care a 
efectuat-o in R. P. Albania dele
gația de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice, in frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov. Vizita 
și tratativele sovielo-albaneze 
constituie o contribuție importantă 
la cauza păcii in Balcani și in lu
mea întreagă.

Poporul albanez, sub conducerea 
Partidului Muncii și cu ajutorul 
frățesc al Uniunii Soviztice, al 
țărilor lagărului socialist, a reușit 
intr-un Lmp scurt să schimbe ra
dical înfățișarea patriei sale, 
transforinind-o dintr-o țară agrară 
inapcută intr-o țară agrară-in- 
dustrială. Relațiile de tip nou, in
ternaționaliste. statornicite intre 
țările lagărului socialist, care au 
la bază ideologia marxist-lenmistă 
comună, aceleași țeluri mărețe de 
construire a socialismului și co
munismului sini o chezășie a mer
sului înainte al R. P. Albania pe 
calea progresului și înfloririi, pe 
calea socialismului.

Imperialiștii însă nu se pot îm
păca cu gîndul că pe țărmurile 
Adriat.cii muncește un popor har
nic, care construiește cu succes o 
nouă orinduire socială — socialis
mul — singura care îi asigură o 
viață fericită. Au apus insă pen
tru totdeauna vremurile cind im- 
peria'iștii puteau să dicteze soar
ta Albaniei. Albania face parte a- 
cum din marele lagăr al păcii și 
socialismului, garanția de nădejde 
a suveranității și independenții 
sale.

Tratativele sovieto-albaneze au 
prilejuit examinarea unor probleme

esențiale ale situației d n Europa 
și în mod deosebit ale situației din 
Peninsula Balcanică și bazinul 
Mării Mediterane Se știe că efor
turile țărilor socaliste in frunte 
cu U.R.S.S. au creat posibilitatea 
unei destinderi in situația inter
națională. Cu toate acestea, cercu
rile agresive imper.aliste acționea
ză spre a submina posibilitatea 
ajungerii la un acord. Se știe că 
în Balcani și în bazinul Mării Me- 
citerane cercurile imperialiste 
desfășoară o activitate îndrep
tată spre înrăutățirea situați
ei internaționale. Italia, Grec.a
și Turcia au devenit f .ctori de 
bază ai pregătirilor militaie ale 
puterilor occidentale. Neținind 
seama de avertismentele guvernu
lui sovietic și ale celorlalte tari iu
bitoare de pace și nici de intere
sele popoarelor lor. Turcia a în
cheiat un nou acord militar cu 
S.U.A., care deschide calei con
struirii de baze atomice, guvernul 
italian și-a dat asentimentul pen
tru instalarea in țară de baze 
pentru rachete americane iar 
cercurile conducătoare din Grecia 
intenționează să facă același lucru. 
La Atena și Istanbul s- u per-n- 
dat in aceste zile diverși emisari 
ai N A T.O. cu scopuri evident 
agresive. Luni a sosit la Atena si 
cunoscutul criminal de război hitle- 
rist, generalul Heassinger, actua
lul șef al statului major al noii 
armate vestgermane, care a decla
rat că a sosit in Grecia pentru a 
pregăti „o colaborare unitară între 
arm ta greacă și Bundeswehr".

Este clar că cercurile agresive 
imperia iste urmăresc prin »--ea>tă 
activitate războinică să transforme 
din nou Balcanii intr-un butoi cii 
pu bere al Europei. Situația in

Peninsula Balcanică nu se mai 
aseamănă insă cu cea din perioada 
antebelică. Țările socialiste sint 
astăzi un factor important a| păc'-t 
in Balcani. De o mare importanța 
pentru înlăturarea primejdiei, 
creată în urma acțiunilor cercu
rilor imperialiste in Ba.cam și in 
zona Mării Adriatice este pro
punerea cuprinsă in Declarația 
sovieto-albaneză, in vederea creă
rii in regiunea Peninsu ei Balca
nice și a Mării Adriatice a unei 
zone denucleariz te. „Renunțarea 
țărilor din această regiune — se 
spune in declarație — la amplasa
rea pe teritoriul lor de .baze pentru 
arme rachetă și atomice ar aduce 
o mare contribuție la transforma
rea Balcanilor inir-o zonă a păcii 
și liniștii",

Atît in Declarația sovieto-alba
neză, cit și in cuvintările rostite 
de tovarășul N. S Hrușciov cu 
prilejul vizitei in R. P. A bania a 
delegației de partid și guverna
mentale a U.R.S S. și de tovarășul 
Enver Hodja se subliniază impor
tanța propuneri'or guvernului R.P. 
Romine cu privire >a întărirea pă
cii in Balcani. La realizarea zonei 
denuclearizate în Balcani ar pu
te i contribui convocarea conferin
ței propusă de guvernul R. P. Ro
mine pentru discutarea problemelor 
actuale a e colaborării intre țările 
balcanice.

Țările socialiste, printre care si 
R P. Romînă, vor depun: și de aci 
îna’nte toate eforturile pentru 
tansfdrmar.a Peninsulei Ba!crnrg 
într-o zonă a păcii și liniștii. A.est 
lucru corespunde intereselor tutu
ror popoirelor care trăiesc in a- 
ceastă regiune, corespunde intere
selor păcii in lumea intreagă.

R. LUCIAN
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