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TELEGRAMĂ Pentru stimularea
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar
Sofia

mișcării de inovații

Dragi tovarăși,

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la primul congres al Partidului 
Comunist Bulgar, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
vă transmite dv., și prin dv. întregului partid și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară Bulgaria, un fierbinte salut și cele 
mai sincere urări.

In decursul existenței sale, Partidul Comunist Bulgar, continuînd 
cele mai bune tradiții revoluționare ale mișcării muncitorești bulgare, 
câlăuzindu-se de măreața învățătură marxist-leninistă, și-a pus în
treaga sa activitate în slujba clasei muncitoare și a tuturor oame
nilor muncii din Bulgaria. Din rîndurile sale s-au ridicat conducători 
de seamă, ca neuitatul Gheorghi Dimitrov, militant de frunte al miș
cării muncitorești internaționale.

Popoarele romîn și bulgar sînt legate între ele prin relații strînse 
de prietenie frățească și colaborare, prin luptă comună pentru cauza 
socialismului și păcii în rîndurile marii comunități a țărilor socia
liste în frunte cu Uniunea Sovietică.

O Poporul nostru se bucură din toată inima de realizările de însem- 
itate istorică pe care poporul bulgar le-a obținut în anii puterii 
•populare sub conducerea Partidului Comunist. Urăm Partidului Co

munist Bulgar și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară 
Bulgaria noi și mari succese pe drumul victorios al socialismului.

Concursul de inovații desfășurat 
anul trecut în întreprinderile Mi
nisterului Industriei Grele a avut 
ca rezultat aplicarea în producție 
a 4.890 de inovații, pe baza cărora 
s-au realizat pînă acum economii 
în valoare de 49.595.000 de lei. 
Inovatorii din întreprinderile cîș- 
tigătoare a acestui concurs au pri
mit, în afara recompenselor pre
văzute de regulamentul inovatori
lor, premii în bani, diplome și 
mențiuni.

Pentru a stimula și mai departe 
mișcarea de masă a inovatorilor, 
care contribuie la introducerea teh
nicii noi, la creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețului 
de cost, conducerea Ministerului 
Industriei Grele și C.C. al Sindi
catului muncitorilor din metalul-

gie și electricitate au hotărît să or
ganizeze un nou concurs de ino
vații. Concursul a început în luna 
mai și se va încheia la sfîrșitul 
anului. întreprinderile, care prin 
activitatea inovatorilor vor rezol
va cit mai multa probleme tehni- 
co-economice importante cuprinse 
în planurile tematice de inovații, 
aplicînd totodată în producție și 
generalizînd acele inovații care a- 
duc economii de materiale, mano
peră etc. vor fi declarate fruntașe 
și premiate cu sume însemnate. De 
asemenea vor fi premiați inovato
rii, ca și ceilalți lucrători care con
tribuie la generalizarea celor mai 
valoroase realizări tehnice.

(Agerpres).

Interesul tinerilor pentru îm
bunătățirea procesului tehnolo
gic, pentru introducerea tehni
cii noi crește de la o zi la alta. 
Fotoreporterul nostru i-a sur
prins pe tinerii Victor Vieșoiu 
și Gh. Ienăcache din secția e- 
lectrică a fabricii de ciment 
„Congresul al XIX-lea al 
P.C.U.S." din Bicaz lucrînd la 
o nouă inovație.

Iată-i în fotografia noastră 
pe tinerii inovatori.

Foto : D. F. DUMITRU
____________________

La Tehuc

A intrat în rodaj 
noul funicular 

de mare capacitate

în rodaj noul 
capacitate no
de minereu de 
Combinatul si-

Vineri, la întreprinderea minie
ră Teliuc, a intrat 
funicular de mare 
cesar transportului 
fier de la Teliuc la 
derurgic.

Minereul de fier va fi transpor
tat de la stația de sortare a între
prinderii miniere Teliuc la Combi
natul siderurgic Hunedoara.

(Agerpres) ț ,
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Peste plan 30.000 
tone cocs

side- 
unei 
Pînă

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

La G.A.S. Ștefănești, regiunea Pitești se execută pentru a doua 
oară stropitul viei.

în fotografie: Utemiștij Radu Ditoiu și Gheorghe Mihăilă la 
stropit.

Foto: N. STELORIAN

Cum sprijiniți 
pe tinerii muncitori

să învețe
9

ANCHETA NOASTRA
Hotărîrea partidului și guvernului privind îmbunătățirea în- 

vățămîntului seral și fără frecvență de cultură generală și supe
rior subliniază cu tărie necesitatea ca conducerile întreprinderilor 
să creeze toate condițiile necesare ca, din rîndurile oamenilor 
muncii, care lucrează direct în producție, să se ridice cadre de 
muncitori, tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare și spe
cializare, cu un înalt nivel de cultură generală.

Conducerile întreprinderilor au datoria să organizeze astfel 
munca încît să asigure tinerilor muncitori, așa cum prevede ho 
tărîrea, cele mai bune condiții pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de producție cît și a învățăturii, toate condițiile pentru 
buna lor pregătire, pentru însușirea temeinică a cunoștințelor, 
pentru frecventarea cursurilor de pregătire etc.

Pentru a cunoaște măsurile pe care conducerile unor între
prinderi le-au luat în acest sens, ziarul nostru a întreprins o 
anchetă printre directorii 
din relatările acestora.

Organizînd cursuri 
de pregătire 

pe schimburi...

unor întreprinderi. Publicăm citeva

întreprinderea noastră, înzes- 
trată cu mașini de înaltă tehnici
tate, are nevoie de muncitori bine 
pregătiți, care să mînuiască cu 
pricepere utilajul, mașinile, să dea 
produse de calitate superioară, să 
participe activ la lupta generală

Ce fel de conferințe
ținem în fața

tineretului
Comisia de propagandă prin conferințe de 

pe lîngă Comitetul regional U.T.M.-Oradea a 
elaborat în ultimele luni o serie de conferințe 
deosebit de utile pentru tineret. Printre aces
tea pot fi citate conferințele „Săptămîna 
Mondială a Tineretului", „Marea cinste de a 
face parte din brigăzile utemiste de muncă 
patriotică", „Frăția dintre tineretul romîn și 
tineretul minorităților naționale", „îndatoririle 
și drepturile membrilor U.T.M.", „Viena — 
orașul festivalului" și altele. In afara muncii 
de elaborare a conferințelor, comisia a ținut 
o strînsă legătură cu S.R.S.C., A.R.L.U.S., 
alegînd din tematica acestora o serie de alte 
conferințe interesante pe care Ie-a multiplicat 
și le-a trimis organizațiilor U.T.M. Astfel, au 
fost trimise conferințe de popularizare a 
științei, de combatere a misticismului, de pro
pagare a ideilor cuprinse în documentele ce- 
lui de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S., de 
răspîndire a cunoștințelor agrotehnice etc. 
In felul acesta au fost ajutate organizațiile 
U.T.M. să expună în fața tineretului un vo
lum apreciabil de conferințe cu o tematică 
variată, menite să-i lărgească orizontul po
litic și de cultură generală.

Trebuie spus că în munca de elaborare a 
conferințelor au fost antrenați un număr 
mare de tovarăși, specialiști în diferite dome
nii de activitate — medici, profesori, ingineri, 
procurori, activiști ai sfatului popular etc. — 
care sînt în stare să trateze la un nivel co
respunzător temele date. Unii dintre ei nu 
se rezumă doar la întocmirea conferințelor 
ci le și expun în fața tineretului, verifieîn- 
du-și astfel munca. Grupul de conferențiari 
este invitat de comitetul regional U.T.M. la 
diferite consfătuiri, este pus la curent cu do
cumentele de organizație pentru a putea cu
noaște sarcinile ce revin tineretului. De ase
menea, este un fapt pozitiv că activiștii co
mitetului regional U.T.M. sînt antrenați în 
elaborarea și expunerea conferințelor în fața 
tineretului.

In aprecierea activității comisiei de propa
gandă prin conferințe, nu se poate porni nu
mai de la volumul de conferințe elaborate 
și trimise în organizațiile de bază U.T.M. 
important este cum a răspuns conținutul lor 
T i

temei date, ce idei au cuprins, nivelul poli
tic și ideologic la care au fost tratate, forma 
în care au fost prezentate. Se poate spune 
că din partea comisiei a existat o oarecare 
exigență în această direcție. Cei care au ela
borat conferințele au fost ajutați să se do
cumenteze, conferințele au fost puse în dis
cuția colectivului care și-a adus o contribu
ție însemnată la îmbunătățirea fiecăreia în 
parte. Comisia a respins acele conferințe care 
tratau problemele prea simplist, care conți- 
neau vulgarizări, sau confuzii politice și ideo
logice. Așa s-a întîmplat cu conferința despre 
„Păstrarea și întărirea avutului obștesc", cu 
cea care-și propusese să vorbească despre 
sarcinile tinerilor lucrători din comerț. Este 
un merit al comisiei că asemenea conferințe 
slabe din punct de vedere politic și ideologic 
n au ajuns să fie expuse în fața tineretului.

Sînt însă alte conferințe care nu cuprind 
nici un fel de greșeli politice dar care ar 
mai fi putut fi îmbunătățite înainte de a 
fi răspîndite în organizațiile de bază U.T.M. 
Comisia însă, a omis anumite unghiuri din 
care trebuie analizate conferințele pentru ca 
să corespundă trăsăturilor propagandei comu
niste.

Una din calitățile indispensabile unei con
ferințe trebuie să fie caracterul ei concret 
Să analizăm din acest punct de vedere cîte- 
va conferințe. „Mîndria de a fi brigadier pe 
șantierele construcției socialiste în țara 
noastră" este tema unei conferințe necesare 
pentru tineretul regiunii. Conferința își pro
punea să vorbească despre tradițiile muncii 
voluntare a tineretului nostru, despre roman
tismul vieții de șantier, despre forța educa
tivă a colectivului. Mulți tineri din regiu
nea Oradea au muncit pe șantiere, s-au ca
lificat în anumite meserii, și-au însușit nor
mele de conduită socialistă, s-au maturizat 
din punct de vedere politic. Cu toate aces
tea conferința n-are nici un exemplu con
cret, este atît de generală, încît e departe 
de a fi convingătoare. Sau conferința des-

pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost. Munca noastră de îndru
mare și selecționare a tinerilor 
care să urmeze învățămîntul se
ral și fără frecvență a fost ușu
rată de faptul că ei înșiși au ho- 
tărît, în majoritatea cazurilor, să 
se folosească de condițiile minu
nate pentru învățătură create de 
partid și guvern exprimîndu-și 
dorința de a se înscrie la școală.

Conștientă de importanța hotă- 
rîrii partidului și guvernului, con
ducerea întreprinderii noastre, în 
colaborare cu organizația U.T.M. 
și comitetul de întreprindere, 
sub conducerea organizației de 
partid a căutat să creeze cele 
mai bune condiții^tinerilor care 
vor să învețe, 
derea noastră 
număr relativ 
tori, s-au înscris să urmeze școa
la medie serală peste 90. Acest 
lucru ne-a cam pus în încurcătu
ră. Ne-am pus întrebarea fi
rească : ce vom face, cum îi vom 
putea trece pe toți în schimbul 
I ? Hotărît lucru că aceasta va 
aduce prejudicii, perturbări pro
ducției. Putem noi, avem dreptul, 
în același timp, de a face-pe mulți 
din cei înscriși să renunțe la do
rința de a învăța, de a cunoaște 
cele mai noi cuceriri ale culturii 
și științei ? Evident că nu. Aju
tați de sfatul popular orășenesc 
am ajuns la concluzia că putem 
și trebuie să creăm un centru 
școlar pentru întreprinderile „Teh-

Din întreprin- 
care are un 

mic de munci-

Șinofrig", „Unirea”, „Armătura” 
Atelierele C.F.R. „16 Februarie", 
cu cursuri de predare pe schim
buri, așa încît elevii să poată 
munci și învăța în cele mai bune 
condiții, fără să sufere pro
ducția. Acum, odată cu începerea 
cursurilor de pregătire am discu
tat cu elevii să frecventeze cu re
gularitate cursurile.

Trebuie să arăt că noi am avut 
17 tineri care urmau cursurile 
serale, dar in mare măsură aceș
tia nu au simțit ajutorul nostru, 
l-am cam lăsat să se descurce 
singuri. Ne-am dat seama că 
aceasta a fost o lipsă serioasă a 
noastră și ne vom strădui ca ase
menea lucruri să nu se mai întîm- 
plc. Noi asigurăm pe toți tinerii că 
ii vom sprijini din toate puterile 
pentru a avea cele mai bune con
diții de muncă și învățătură, lup- 
tind pentru traducerea în viață a 
tuturor prevederilor hotărîrii par
tidului și guvernului privind îm
bunătățirea
Ș‘

învățămîntului seral 
fără frecvență.

ADALBERT OROSZ 
director, Întreprinderea „Teh- 

nofrig“-Cluj

...prin organizarea unor 
cercuri de consultații
In industria exploatării carbo

nifere, unde progresul tehnic a 
făcut pași uriași, nu mai pot face 
față acestui impetuos salt oameni 
care au o pregătire profesională 
scăzută, sau chiar medie și care nu 
stăpinesc îndeajuns cunoștințele 
de cultură generală. Exploatării 
carbonifere Ojasca-Buzău, al că
rui proces de producție este a- 
proape complet mecanizat, îi 
sînt necesari oameni cu o bună 
pregătire pentru mînuirea și fo
losirea mașinilor mecanice la în
treaga lor capacitate.

Iată de ce îndată ce a apărut Ho
tărîrea partidului și guvernului 
privind îmbunătățirea învățămîn- 
tului seral și fără frecvență de 
cultură generală și superior, con
ducerea exploatării carbonifere 
Ojasca, în colaborare cu comitetul

Ing. GRIGORE RADU 
șeful sectorului

(Continuare in pag. 3-a)

M. VIDRAȘCU

(Continuare în pag. 2-a)

Colectivul Uzinelor cocsochimice 
a Combinatului siderurgic din Hu
nedoara sprijină întrecerea 
rurgiștilor pentru obținerea 
producții sporite de metal,
în ziua de 3 iunie colectivul aces
tei unități industriale a livrat fur
nalelor peste plan 30.000 tone 
cocs.

Paralel cu sporirea producției 
s-a acordat o mare atenție reduce- 

____ ___ ___ _ ________ iii prețului de cost al fiecărei tone 
raj Moinești folosesc cu succes în reze peste plan în cursul acestui coes. țn primele 4 luni ale a- 

nului muncitorii cocsari au reali
zat, prin reducerea prețului de 
cost, economii în valoare de peste 
2.180.000 de lei. —

Importante succese 
ale petroliștilor din Moldova

Petroljștii de la Trustul de fo- de pe care s-au angajat să le fo-

munca lor metode înaintate. Pe a- an. Petroliștii au reușit, de ase-
ceastă cale ei au forat peste plan menea, ca în primele patru luni
în cursul lunii mai peste 2.300 de ale anului să reducă prețul de cost
metri. In fruntea sondorilor s-au ■ pe metru liniar forat cu 14,1 la
situat cei ai întreprinderii Zemeș.

Reducînd timpul de montare a 
sondelor și numărul avariilor, son
dorii moldoveni au realizat anul 
acesta o productivitate sporită ca 
urmare a creșterii vitezelor comer
ciale de foraj cu 45,8 la sută la 
forajul de exploatare și cu 10 la 
sută la forajul de explorare. Acest 
lucru i-a ajutat să dea producției, 
pînă acum două din cele opt san-

sută.

(Agerpres) (Agerpres)

Numitorul
■—•

In orele dimineții 
în fața Ateneului

CITIȚI
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Studentul Czege Ferenc de la Institutul medico-farmăceutlc din Tg. Mureș, răspunde la examenul 
de neurologie, foțo ; p. p. FLOREA

comun...

din 
de

Nu vrei să recunoști acum, 
și-mi pare rău, că atunci o notă 
mediocră cum este 6, ți-ar fi 
stors lacrimi. Acum, ea smulge 
doar un zîmbet superficial și 
ironic și acest raționament : 
„Decît să nu mă prezint la e- 
xamene, prefer să iau o notă 
mică. în fond 6 e notă în urma 
căreia mai sînt și altele". Poate 
și în urma ta să mai fie cine* 
va. Dar acesta e o jalnică con
solare. Esențialul e că tu ești 
în urma multora, și pe nesim* 
țite poți avea într-o zi sur
prize că toate au trecut înain
tea ta.

...Valentin, te văd nerăbdător 
să discutăm. Poftim. De ce po
zezi vocea ? Ești de-abia în a- 
nul II. Te grăbești să 
probi atitudinea 
care se 
chiar dacă

deza- 
Magdalenei 

prezintă la examene 
știe că va lua o 
notă mică.
Dezaprobă, Va

lentin ! Tu ai 
și autoritatea 
morală s-o faci. 
Doar ție iți a- 
parține hotărî- 
rea de a nu te 
prezenta la exa
menul de Termo

dinamică decît la toamnă. Tu 
ai aflat odată că toamna se nu
mără bobocii și nu vrei să fii 
omis la socoteală...

Colegii tăi se prezintă toți 
în sesiunea de acum. Tu știi 
aceasta, dar susții că originali
tatea este un bun ciștigat de- 
acum de omenire.

Că mai sînt și alte bunuri 
cîștigate de omenire (conștiincio
zitate, responsabilitate, voință) 
— asta te lasă rece.

Din punct de vedere al „teh
nicii învățatului" ca să mă ex
prim intelectual ca tine, revin 
la ideea mea fixă cu numito
rul comun. Știi, tu, Magdale
na... notele ei de 6 ...notele tale 
de 6...

Pentru ca să mă contrazici ai 
să-mi amintești de nota 7 ob
ținută la Căldură pe semestrul 
1. Apropo de căldură și de pri
măvară, nu pot să nu-ți amin
tesc zicala cu ghiocelul...

Spune-mit fii și tu sincer ca 
Magdalena, dacă ai fi avut dic
țiune, (care te plîngi că ți-a 
lipsit la Socialism științific și 
Pedagogie), ai fi luat și exame
nul la pedagogie ?

Dicțiune? Tu nu sîsîi, nu te 
bîlbîi, nu vorbești nazal. Dim
potrivă, cînd mi-ai declarat nu
mele, Ogescu Valentin, eram 
ferm convins că-ți place să de
clami sau să cînți la boși.

Așa că, dragă Valentin, nu 
cred că aparatul tău vocal a 
cauzat întunecarea ochilor la 
tragerea biletului de examen la 
Pedagogie. Cred că mai curînd 
această beznă se datorește lip
sei de lumină dinăuntru și a- 
ceastă lumină o găsești gratuit 
în cărți. Nu-ți fie teamă așa
dar să consumi cit de multă. 
Poți să faci și risipă. De cît de 
timp...

VALERIU LAZAROV

Foileton 
sesiunea

examene

Eroii mei au un numitor co
mun: amîndoi sînt studenți ai 
aceleași facultăți, de matema
tică, din Iași.

Magdalena Furtună, în anul 
IV, în timp ce colegul ei de... 
foileton, Valentin Ogescu, de- 
abia în anul II.

Eroii mei, mai au un numi
tor comun (nu trebuie să ne 
mirăm, în matematică nu exis
tă doar un singur numitor co
mun) : au devenit studenți ai 
Facultății de matematici nu
mai după ce Magdalena nu a 
reușit admiterea la chimie in
dustrială, iar Valentin la Facul
tatea de medicină !

Pe amîndoi i-am cunoscut 
aproape odată. Valentin, cava
ler, i-a oferit Magdalenei întîie- 
tatea în discuția cu mine. Nu 
știu de ce, e teribil de nesufe
rit pentru un reporter, să afle 
prea curînd, 
ceea ce cu chi
nuri își imagina
se că va afla. Și 
pentru a nu pune 
cititorul într-o 
situație care să 
aibă un numitor
comun cu cea
nesuferită a reporterului, 
să gradez acțiunea...

...Magdalena mi s-a înfățișat 
cum nu se poate mai senină. 
Aflase probabil că sînt de la 
gazetă și-și închipuia, bănuiesc, 
că scriu elogios despre fete 
drăguțe. Îmi pare rău dar 
primul rînd intenționam 
scriu despre studenți care în 
anii de studenție, studiază, stu
diază cu pasiune, cu efort, cu 
perseverență, profund.

Au trecut patru ani de cînd 
Magdalena se află în facultate. 
Ce repede trec anii, Magda
lena ? Și ce ușor ? Pentru tine, 
nu-i așa că facultatea a fost o 
joacă ? ! Hai, fii sinceră — ca 
atunci cîiid mi-ai mărturisit 
că-ți pare mai bine că n-ai 
reușit admiterea la chimie in
dustrială pentru că aici e mai 
ușor.

Uite, nu mi-amintesc de loc 
dacă atunci cînd mi-ai mărtu
risit că ai 20 de ani am fost 
atent și ți-am dorit „mulți îna
inte". Profit de rîndurile aces
tea și pentru orice eventuali
tate, îți doresc acum „mulți 
înainte, Magdalena".

Mulți ani și puțini de 6 !
A, uitasem, scuzați-mă, uita

sem să vă avertizez că 6 este 
nota preferată a Magdalenei.

De unde știu asta ? Din car
netul ei de studentă. Cele două 
examene susținute în sesiunea 
aceasta, la Algebră modernă și 
Teoria numerelor au fost notate 
cu 6.

„La matematică ai surprize"... 
Așa mi-ai spus. Ce crezi, de ce 
ai tu numai surprize neplă
cute ? Și cum se poate că în li
ceu, unde nu făceai atitea pro
bleme și exerciții — citez din 
nou mărturisirea ta — notele 
bune nu te ocoleau ? Dacă-mi 
dai voie încerc timid să răs
pund eu la această întrebare. 
Atunci învățai !

am

în 
să



Artiști amatori 
slâtmeni
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La cenaclul tineretului
O seară

Cum organizăm

'M'
încninată păcii

Un aspect de la deschiderea festivalului tineretului din raionul „V. I. Lenin” din Capitală 
Foto: D. D. FLOREA

Cassian, 
versuri 
din ele 

fosfores-

Ce fel de conferințe ținem 
în fața tineretului

(Urmare din pag, l-a)

pre învingerea rămășițelor religioase din 
conștiința oamenilor. Conferința combate do
cumentat anumite prejudecăți mistice, arată 
cît sînt ele de dăunătoare. Conferința însă nu 
înarmează utemiștii suficient în lupta îm
potriva misticismului specific satelor și co
munelor regiunii Oradea. In această di
recție mai pot fi date exemple, pentru că 
multe conferințe au un caracter general, 
abstract.

In munca de propagandă nu trebuie uitat 
nici un moment cui te adresezi, ce posibi
lități de înțelegere are auditorul respectiv, 
care sînt preocupările sale. Comisia de pro
pagandă prin conferințe trebuie să-și pună 
neapărat asemenea întrebări. Dacă și le-ar 
fi pus n-ar fi elaborat la nivelul la care 
ee află — conferința „Apariția marxismului— 
o revoluție în filozofie" care după felul în 
care este întocmită s-ar părea că se adresează 
celor ce se ocupă cu studiul filozofiei și nu 
tinerilor muncitori, țărani muncitori și elevi 
din organizațiile de bază U.T.M. Așa stînd 
lucrurile nu este păcat că o temă intere
santă, care ar fi putut ajuta la _ răspîndirea 
ideilor marxismului în rîndurile tineretului a 
fost scrisă intr-un limbaj greoi, la un nivel 
de redactare puțin accesibil maselor de tineri 
cărora le era adresată conferința ?

Mai sînt și alte aspecte care dovedesc că 
în activitatea sa comisia a uitat uneori cui 
se adresează. Iată de pildă conferința „Creș- 
terea puilor fără cloșcă", foarte detailată din 
punct de vedere tehnic, în care se dă gra
majul hranei puilor la diferite vîrste, gra
dul de temperatură al adăposturilor lor etc. 
dar în care se... uită să se vorbească de sar
cinile tineretului în creșterea puilor izvorîte 
din documentele Plenarei a Vl-a a C.C. al 
U.T.M. Sau cele trei conferințe trimise în urmă 
cu cîteva luni care se adresează tinerilor de la 
sate: „Folosirea îngrășămintelor bacteriene", 
„Cum să sporim producția la sfecla de za
hăr" și „Să producem cît mai multe legume 
și zarzavaturi", în care nu se spune nici un 
cuvînt despre aportul pe care-l pot aduce 
tinerii în aceste direcții, despre sarcinile pe 
care le au utemiștii în îndeplinirea acestor 
importante obiective economice. De aseme
nea, comisia n-a adaptat conferințele luate 
de la celelalte instituții de propagandă, la 
specificul tineretului, n-a urmărit ca în 
acestea să se vorbească despre sarcinile im
portante și actuale ale tineretului, să se ge
neralizeze metodele bune folosite de unele 
organizații U.T.M. pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Și în sfîrșit ar mai trebui vorbit despre 
limba folosită în aceste conferințe. Confe
rințe ca „Săptămîna Mondială a Tineretului", 
„Frăția dintre tineretul romîn și minorită
țile naționale" și altele sînt scrise frumos, 
curgător, într-o limbă caldă și accesibilă. 
Fără a abuza, autorii lor au folosit versuri 
și citate plastice, convingătoare. Sînt însă 
și conferințe greoaie, insuficient stilizate, 
în care abundă citate, cuvinte pretențioase. 
Una dintre acestea este „Periculozitatea in

fracțiunii de huliganism". Chiar și redactarea 
titlului este edificatoare, iar conferința în cu
prinsul ei, leagă cap la cap citate din Maka
renko, Codul penal etc., fără să se refere la 
măsurile educative de prevenire a actelor huli
ganice. Conferința despre „Drepturile și înda
toririle membrilor U.T.M." este scrisă de ase
menea într-o limbă săracă, în fraze lungi, în- 
cîlcite. Limba în care sînt scrise conferințele nu 
este o chestiune care poate fi neglijată, cu 
atît mai mult cu cît ne adresăm tineretului.

In legătură cu activitatea comisiei de pro
pagandă prin conferințe a Comitetului re
gional U.T.M.-Oradea mai trebuie ridicată 
următoarea problemă : conferințele elaborate 
or luate de la celelalte instituții, au reușit 
să răspundă nevoilor reale ale tineretului 
regiunii, setei sale de cunoaștere ? Răspun
sul este în cea mai mare parte afirmativ. 
Totuși sînt anumite domenii în care s-ar 
simți nevoia unei propagande mai active, 
care să răspundă prompt unor preocupări 
ale tineretului. Așa de pildă sînt încă puține 
conferințe de propagandă ateistă, după cum 
tot puține sînt conferințele care să contri
buie la educarea în spiritul moralei comu
niste a tineretului. In informările pe care le 
trimit comitetele raionale U.T.M. cu privire 
la munca de propagandă apar asemenea con
ferințe — care sînt făcute cu forțe locale 
— ceea ce este o dovadă că tineretul ar 
dori să audieze mai multe expuneri pe ase
menea teme. De asemenea sînt puține con
ferințe despre dezvoltarea economică a re
giunii Oradea în anii regimului democrat 
popular, despre sarcinile tineretului din re
giune în dezvoltarea anumitor ramuri eco
nomice ca de pildă ramura forestieră, silvi
că etc. — ramuri deosebit de importante atît 
pe plan regional cît și pe plan național.

Comisia trebuie să întocmească conferințe 
de o înaltă ținută politică și ideologică cu 
privire la actul revoluționar de la 23 August, 
la rolul partidului în organizarea și înfăptui
rea acestuia, la rolul Uniunii Sovietice în eli
berarea poporului nostru de sub jugul fascist. 
De asemenea, trebuie să. întocmească mai 
multe conferințe de popularizare a realizărilor 
regimului nostru democrat-popular, a înfăptui
rilor poporului nostru, condus de partid, pe 
drumul construirii socialismului.

Propaganda prin conferințe este 
unul din mijloacele importante 
de educare comunistă a tineretului. 
Este bine că în ansamblul activi
tății sale Comitetul regional 
U.T.M. Oradea acordă atenția cu
venită acestui important sector. 
Imbunătățindu-se în permanență 
calitatea conferințelor, lărgmd 
tematica lor cu probleme majore, 
specifice regiunii, comitetul regio
nal U.T.M. va putea să sporească 
conținutul, eficacitatea acestei 
arme de educare comunistă a tine
retului-

Ședința cercului literar în care 
urma să se citească versuri des
pre pace ale poețdor consacrați, 
creații proprii ale membrilor ce
naclului, era anunțată pentru 
ora 6. în drunș spre școala medie 
am întîlnit casa-muzeu a celui 
care a admirat și îndrăgit ca 
nimeni altul plaiurile nemțene 
— Calistrat Hogaș.

Contemplîndu-le, zidurile s-au 
prefăcut imaginativ într-un ecran 
pe care au început să se perinde 
chipurile, de o inegalabilă fru
musețe, a oamenilor și locurilor 
care au hrănit pana scriitorului 
aprinzîndu-i imaginația.

„Oameni și locuri...
Timp și spațiu...
Ani și prefaceri !“

...în spațioasa bibliotecă a Șco
lii medii mixte nr. 2 din Piatra 
Neamț, vreo 20 de elevi ascultă 
cu atenție pe colegul care des
chide ședința cercului literar 
„Calistrat Hogaș".

„Poeții cintă pacea". Angela 
Crăcăoanu, referentă, ajunsă la 
masa prezidiului, deschide pri
mele pagini dintr-un caiet, iși în
vinge emoția și începe.

Maria Banuș, JVina 
Dan Deșliu... Nume și 
fierbinți se împletesc și 
ideea de pace răzbate 
centă.

„Balada femeii care și-a pier
dut iubitul în război". Dintr-o 
bancă o voce de adolescentă, dă 
glas cîtorva versuri. Sensul 
tragic mi-l sugerează emoția 
sului.

Mariana Naghi comentează 
sajul nobil, adine uman, mobili
zator al „Surîsului Hiroșimei". 
L-a înțeles pe Jebeleanu și acum 
tălmăcește pentru sine și pentru 
colegi, adîncimile filozofice.

Mariana citește. De afară, de 
pe terenul de volei, răzbat pu
ternic, vii, exploziile suporteri
lor celor două echipe. O clipă 
mă slînjenesc. Nu e nimic de 
făcut. Geamurile sînt închise... 
Apoi inconsecvent, mă bucur. 
Mariana citește din „Surîsul Hi
roșimei". Versurile vorbesc de un 
om, de niște trepte și apoi de 
urma ceaușei celui care a fost 
un dm...

Mă bucur că răzbat, de afară, 
prin geamurile ermetic închise, 
exploziile suporterilor celor două 
echipe.

Acum, cînd vorbim despre 
„Surîsul Hiroșimei" exploziile a- 
cestea — cum nu se poate mai 
pașnice — vin să sublinieze sim
bolic triumful vieții care spune 
NU 
și 
să veghem 
niciodată, nicăieri, să nu mai fie 
umbrit de alb-cenușiul norilor 
radioactivi".

„Dați-mi copilul ! Dați-mi co
pilul ! Oricum dar nu cenușă 
S-au auzit destul pe pămînt stri
gătele mamelor sfișiate de supra
omeneasca durere.

S-au auzit destul !
Să se audă acum versurile co

piilor, versurile, calde, sincere 
tonice.

„De-aceea cînd sub raza pri
măverii I A răsărit întîiul ghio
cel / Eu ți-l aduc de ziua ta mă
mică / Și caldul meu sărut odat- 
cu el".

Mamei i-a dăruit S. Char- 
lota — elevă în ci. a Vll-a emo
ționante strofe.

Mamei pe care o știe nespus 
de frumoasă, înțeleaptă și bună, 
sfătuitor și prieten pe drumul 
vieții.

Ascult. Eleva care citește acum 
a cunoscut-o pe Liberia Tbaian, 
fetița orfană de pe malurile Se
nei, țn tabără la Mamaia. Libe-

lor 
glo

me-

unei noi Hiroșime, vin 
ne cheamă, ne cheamă 

ca „nici un surîs,

ria i-a inspirat o schiță : „Vi
sul".

...„am cunoscut-o în tabăra de 
la Mamaia ; fetița cu ochi că
prui și fular albastru la gît, fe
tița care ne povestea mîndră des
pre fratele ei ce-i uimea pe toți 
cu cîntecele lui, fetița care visa 
să lucreze într-un laborator... Cit 
de mult se minunase Liberia cînd 
a văzut rozele, sădite, crescute, 
în nisip. îi explicasem că aceste 
flori sînt rezistente și cresc ori
unde sînt îngrijite. De aceea 
sînt simbolul speranței fericirii și 
păcii",

într-o zi, o scrisoare din Fran
ța, de la Liberia, este încadrată 
de două dungulițe negre. Mina 
fetiței cu ochi căprui și fular al
bastru la gît, mina fetiței care 
mingîiase rozele crescute la Ma
maia în nisip, a trebuit să de
seneze două dungulițe negre.

...„Rozele s-au ofilit. Azi am 
primit vestea îngrozitoare că fra
tele meu a murit în Algeria". 
Liberia e deznădăjduită. Cople
șită de trista veste, cu capul 
trintit pe masă, am închis ochii 
visînd : uite-o pe Liberia ce mare 
s-a făcut ; și frumoasă ! Zîmbeș- 
te cum numai ea știe să zimbeas- 
că, are la gît un fular albastru 
și in mină un buchet de roze, 
îmi șoptește la ureche : „NICIO
DATĂ NU SE VOR OFILI".

Sensibile imagini străbătute de 
dorința de pace și fericire, ex- 
primind încrederea în viitorul 
luminos al omenirii, le semnează 
Clara Haimberg, elevă în clasa 
a Xl<a :

...„Floarea mea, cu ochi de 
rouă ! Și petalele de jar ! De ce 
primăvara nouă / Bucurii ne-a- 
duce-n dar

întrebări ...despre viață, des
pre durere și bucurie, despre 
lume...

întrebări așterne în vers și 
George Chirilă, elev în clasa a 
X-a .-

-..„Știi ce năzuia partidul / Pe 
cînd sîngerase rana / Și-au sfîrșit 
eroi sub zidul / Crunt și rece, la 
Doftana .*... / Astăzi ne-ntrecuți în 
joc / Și-n muncă și-n cînt / Via
ță nouă; nou cojoc / Avem noi, 
știi tu de cînd ?“

Viața nouă îi mobilizează con
deiul și in alegoria „Bradul".

Rezonanțe majore, militante, 
patos de tînăr utemist, patos de 
cetățean, așa încerc să rezum ca
litățile de conținut ale încercă
rilor poetice semnate de George 
Chirilă.

Pe Veronica Chele o emoțio
nează, și mărturisește în versuri 
cu simplitate și gingășie, 
nouă a satului 
pătruns, 
mina :

„Peste 
Mi-arunc 
prind la 
Luminile

In duminica aceea, In comu
na Priseaca din raionul Slati
na, domnea animația caracte
ristică zilelor de ......... '
Grupuri de tineri 
se Îndreptau spre 
tural, unde urma 
programul artistic 
colectivul Casei 
„I. L. Caragiale" 
Slatina.

La orele 15 sala spațioasă a 
căminului cultural era arhipli
nă. Pe slătineni îi cunoșteam 
mai de mult ca pe niște ta- 
lentați artiști amatori. De a- 
ceea toți îi așteptam cu nerăb
dare.

In deschiderea programului 
artistic, directorul căminului 
cultural a vorbit despre rezul
tatele obținute în comuna noas
tră în. colectivizarea socialistă 
a agriculturii. In continuare 
corul „Ciprian Porumbescu" a 
interpretat cu măiestrie cîntece 
revoluționare și de tineret-

De un mare succes s-a bu
curat revista muzicală — 
„Sărbătoarea recoltei" în inter
pretarea reușită a tinerilor ar
tiști amatori.

Spectacolul s-a terminat ca 
o frumoasă sultă de jocuri 
populare romînești, care au 
fost îndelung aplaudate de că
tre țăranii muncitori, tineri și 
vîrstnici.

sărbătoare, 
și vîrstnici 
căminul cul- 
să aibă loc 
preizentat de 
de cultură 
din orașul

VALER1U SMARALD
student

în zilele

- - fata 
natal în care a 

noastre, lu-

copacii 
privirile 
geamuri să mă vadă / 

strălucitoare... / Pe
salul nostru fără noapte / Din 
ceruri toamna se coboară / îmi 
vine-așa s-o string pe mama / Să 
chiui vesel — într-o doară..."

★
Ședința cercului literar a înce

put la ora 6. Tîrziu, spre ora 
nouă, am trecut din nou pe lingă 
casa celui care o colindat și în
drăgit ca nimeni altul plaiurile 
nemțene ; Calistrat Hogaș. în
drăgostitul de oameni și natură 
a împrumutat numele cercului 
literar la a cărui ședință parti
cipasem.

în după-amiaza aceia am pri
vit atent, emoționat, atiția copii, 
asemenea scriitorului îndrăgos- 
tiți de oameni, de oamenii noi 
însă, de locurile și bucuriile zi
lelor noastre, locuri și bucurii 
care le hrănesc condeiele și le a- 
prind imaginația.

L. VALERIU

din livadă / 
fugare / S-a-

Oecît așa distracție...
Și pentru tinerii de la 

Fabrica de postav din 
Buhuși ar trebui ca serile 
de duminică să fie deose
bit de frumoase. Aici insă 
de cîteva luni, serile dis
tractive au o organizare 
„specială“.

în fiecare săplămînă în 
sala colectivului sportiv se 
organizează cite o reuniu
ne. După vreo două, trei 
ore de dans, in sală ,/om- 
nește o atmosferă obosi
toare. E greu să stai ore 
întregi in picioare ! In 
toată sala, dacă sini patru 
bănci fi acelea murdare

de motorină. Datorită fi 
acestui aspect al sălii, ti
nerii vin la dans dezordo- 
nați, uneori chiar in haine 
de lucru.

Pe la miezul nopții sala 
rămîne goală. Cu aceasta 
comitetul U.T.M. crede că 
s-a achitat de organizarea 
cit mai plăcută a timpului 
liber al tinerilor.

în condițiile acestea, ne 
întrebăm care este rolul 
organizării unor asemenea 
seri distractive ? Cu ce a- 
jută ele la educarea tine
rilor ? Organizația U.T.M. 
fi comitetul de întreprin

dere credem că pot găsi 
mijloace de a crea tinere
tului condițiile cele mai 
bune pentru a-și petrece 
în mod cit mai plăcut fi 
gducativ timpul liber.

Noi așteptăm ca în 
timpul liber să se organi
zeze recenzii, discuții inte
resante, concursuri „Dru
meții veseli" și bineînțeles 
seri de dans, dar bine or
ganizate.

I. BORDEIANU 
muncitoare 

Fabrica de postav Buhuși

„Carnavalul 
tineretului*4

Printre formele cultural-edu
cative foldsite de organizația 
noastră în scopul îmbogățirii 
Vieții culturale a . tinerilor se 
numără și „Carnavalul tinere
tului".

Trebuie sa spunem- însă că 
din păcate această manifestație 
culturală foarte apreciată de ti
neret nu intră în programul co
tidian de organizare a timpu
lui liber al tinerilor, că ea are 
încă un caracter oarecum fes
tiv, că se organizează numai 
cu prilejul unor aniversări 
deosebite. Noi am organizat 
primul carnaval al tineretului 
din uzina noastră cu prilejul 
Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Mos
cova. Pînă atunci tinerii de la 
noi nu mai participaseră la a 
semenea manifestări. Sprijiniți 
îndeaproape de organizația de 
partid am izbutit să încetățenim 
această formă tinerească și în 
organizația noastră. Și dacă 
la început a fost destul de greu 
să creăm „atmosfera de carna
val", pe parcurs lucrurile s-au 
schimbat.

Ultimul carnaval l-am orga
nizat în cinstea fetelor din uzi
na noastră. Practica ne-a dove
dit că pentru o bună desfășu
rare trebuie să ducem o mi
nuțioasă muncă de pregătire, 
la care să antrenăm colective

aniversări

Spectacolele brigăzii artistice de agitație a căminului cultural 
din Coștei, raionul Lugoj, se bucură de aprecierea unanimă a 
țăranilor muncitori, tineri și vîrstnici, din comună.

Iată în fotografie tineri arti ști-amatori din brigadă la un nou 
program.

Foto : N. STELORIAN

din ce în ce mai largi de ti
neri. In primul rînd costuma
ția pentru carnaval, care con
stituie o problemă serioasă a 
acestui gen de manifestație, am 
căutat s-o rezolvăm nu numai 
prin împrumuturi de la teatre 
ci să antrenăm pe tineri ca ei 
înșiși să-și confecționeze costu
me, să găsească soluții pentru 
rezolvarea acestei probleme. Și 
propunerile n-au întîrziat să se 
arate. Mulți au dorit să vină 
la carnaval în costume națio
nale, reprezentind minunatul 
port al poporului nostru sau a£^ 
naționalităților conlocuitoaț^ 
din patria noastră ; alții, nir 
mai puțini la număr, au îmbră
cat costume naționale ale po
poarelor din țările socialiste 
prietene — rusești, maghiare 
etc.

De această dată, mergînd pe 
linia antrenării masei largi de 
tineri la organizarea carnava
lului nu s-a mai preocupat nu
mai comitetul U.T.M. de pro
curarea măștilor. Organizația 
de secție U.T.M. nr. 5 (secretar 
Alexandru Ivan) și-a manifes
tat dorința să confecționeze 
măștile necesare pentru toți ti
nerii din uzină. Astfel timp de 
mai multe zile tineri ca E. Pin- 
tilie, M. Cazacii, E. Căzănescu 
și alții grupați pe colective au 
lucrat peste 300 măști pentru 
carnaval.

In atenția noastră ca princi
pală preocupare a stat însă 
programul propriu-zis. Incepîa*'*. 
cu parada costumelor și terii 
nînd cu concursul de dans nu? 
ne-am îngrijit ca seara de car
naval să fie distractivă dar și 
educativă în același timp. Ti
nerii muncitori din uzina noas
tră deveniți în acea seară eroii 
pieselor „Inșir-te mărgărite" și 
„Ileana Cosînzeana" trebuiau 
să se simtă ca atare. Noi le-atn 
explicat din timp conținutul 
pieselor (mulți le și văzuseră), 
trăsăturile caracteristice ale fie
cărui erou etc. De asemenea 
ne-am preocupat ca și diferitele 
jocuri din program să fie edu
cative, să intereseze tineretul, 
să-l distreze.

Deși concluzia generală a 
fost „am petrecut bine la car
naval" — noi ne-am dat seama 
că am fi putut face mai mult 
dacă am fi perseverat și la al
cătuirea programului pe linia 
antrenării organizațiilor de sec
ție U.T.M. Dacă fiecare orga
nizație U.T.M. de secție s-ar fi 
ocupat de pregătirea unui punct 
din program, el ar fi fost mult 
mai bogat. Pe grupuri de „cos
tume" s-ar fi putut iniția 
multe acțiuni ca: dansuri și 
cîntece ale popoarelor, recitări, 
tablouri vivante și chiar con
cursuri de replici mai semnifi
cative ale eroilor unei piese. 
Aceasta ar fi avut un rol mult 
mai educativ pentru toți tinerii, 
în orice caz lucrul acesta sîn- 
tem hotărîți să-l facem la vii
torul carnaval.

VIRGIL POPESCU 
membru în comitetul 
U.T.M., Uzinele „Gr. 
Preoteasa"-București

La ce visează
Numai cel care a încercat să 

cunoască tainele gîndurilor u- 
nui copil, cel care s-a încăpă
țînat să izbutească în această 
pasionantă îndeletnicire, poate 
mărturisi cît de anevoie este 
ea de realizat. Puțini pedagogi 
se pot lăuda cu o asemenea 
izbindă. Există însă felurite mo
duri în care cei mici se expri
mă ei înșiși, pe căi ce le sînt 
accesibile. De pildă desenul, 
care se află la îndemîna copii
lor cu mult înaintea scrisului.

Cel care dorește să se con
vingă, să viziteze Pavilionul C 
al Parcului de cultură și odih
nă „1. V. Stalin". Aci au fost 
deschise două expoziții de artă

Formația de dansuri a fabricii „Azbo-ciment“-Bicaz interpreted o suită de jocuri populare.
Foto : D. F. DUMITRU

plastică a copiilor, organizate 
de Ministerul învățămîntului și 
Culturii și respectiv de Comi
tetul Orășenesc U.T.M. în cola
borare cu Comitetul Orășenesc 
al Femeilor, Sfatul Popular al 
Capitalei și Casa de Creație 
Populară.

Cu toate că expozițiile ocupă 
două aripi diferite ale pavilio
nului, conținutul le este Iden
tic. Tema principală a lucrări
lor expuse se vădește a fi, tre- 
cînd peste titlurile desenelor 
luate in parte, profilul moral 
al copiilor țării noastre de azi. 
Din desenele copilărești, in 
care perspectiva nu e totdeau
na respectată, iar proporțiile 
manifestă uneori o independen
ță plină de umor, se desprinde 
cu putere sentimentul dominant 
pe care școala și organizația de 
pionieri l-au educat micilor ar
tiști : patriotismul înflăcărat.

E pasionant să observi prin 
ce multitudine de aspecte se 
exprimă acest sentiment, cum 
lucrările, atît de numeroase, 
dau grai aceleași idei fără să 
se repete. •

Mulți copii au scris 
senul lor legenda : Ce 
să devin.

La ce visează copiii ?
Priviți lucrările lor. Ei vor 

să devină muncitori de cele 
mai diferite profesii, ingineri, 
inventatori, constructori. înain
tea ochilor noștri se desfășoa
ră un infinit de aspecte ale 
construcției socialismului, în
tr-o cascadă de impresii proas
pete și inedite. Scenele de mun
că sînt redate cu o poezie și un 
entuziasm care arată că școlarii 
noștri își văd cu limpezime 
drumul in viață. Nu e intim- 
plător faptul că cele mai bune 
lucrări abordează tocmai tema 
muncii.

Dar alături de această temă, 
reprezentind pentru micii de
senatori viitorul, se impune o 
alta, a prezentului t activitatea 
pionierească. Pionieri sădind 
pomi, pionieri culegînd spice, 
pionieri la școală, pionieri vi- 
zitind o fabrică, pionieri în 
excursie, pionieri în tabără, 
pionieri sportivi, pionieri dune

sub de*
vreau

sînd, pionieri, pionieri, pionieri. 
Cit de bogată este viața 
acestor copii, dacă oglindirea 
ei parțială, nemeșteșugită, e 
atît de bogată ! E poate 
interesant să amintim aici 
numai desenele uneia din ex; 
ziții au fost selecționate din
tr-un total de 10.000.

Nu lipsesc nici talentele 
tentice. Nu poți trece, fără să 
te oprești, pe lingă acuarelele 
lui Daniel Cincu, de la Școa
la nr. 20 sau Andrei Sefreny, 
de la Școala nr. 170 din Bucu
rești, care vădesc un surprin
zător simț al culorii. Construc
țiile noi redate de Fanda Mi- 
huleac, de la Școala nr. 25 și 
Radu Colibășeanu, de la Școa
la nr. 80 sînt pline de viață și 
de lumină. M, Șoima, de la 
Școala medie nr. 3 din Sibiu 
expune „Sonde" pe un cer apă
sat de furtună. Greta Rotman, 
de la Școala nr. 3 din Piatra 
Neamț, surprinde poezia mun
cii forestiere. Melania Moraru 
din Gura Humorului pictează 
pe sticlă o imagine din viața 
școlii. Și tot atît de interesant 
lucrează și Alexandru Atanasi^ 
de la Școala nr. 179, Co( ■ 
tantin Radulescu, de la Școatv' 
nr. 1, Sergiu Rătescu, de la 
Școala nr. 8, D. Simionescu, de 
la Școala nr. 73, Mariana Schu
bert, de la Școala nr. 24, Sorin 
Dumitrescu, de la Școala medie 
„Mihai Viteazul" din Capitală.

O mențiune specială se poate 
acorda școlilor din raionul 
„Grivița Roșie", care se remar
că din întreg ansamblul. Aici 
se vede cu deosebire munca or
ganizațiilor U.T.M. și de pio
nieri, a conducerii școlilor și a 
profesorilor de desen, care au 
făcut ca școlile din acest raion 
să se prezinte admirabil.

Desigur că o notă de aceste 
dimensiuni nu poate cuprinde 
toată bogăția de idei și impre
sii cu care pleacă vizitatorul 
expoziției din parc. Ele rămîn 
celor ce au trecut prin sălile 
ei și care, o dată mai mult, 
putut cunoaște, privită din 
terior, generația de mîine 
patriei noastre.
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Adunarea festivă de la Sofia 
închinată aniversării primului 

Congres al P. C. Bulgar

La Olimpiada elevilor in cadrul 
concursului de fizică, Raicea Liana 
din clasa a X-a C a Școlii medii 
mixte nr. 22 „Gheorghe Lazăr" a 
luat premiul 111 pe Capitală. îm
preună cu colegul ei de bancă, 
Andrei Radu s-a calificat in faza 
pe raion la concursul de matema
tică. Frumos succes ! Cercul dra
matic al școlii prezintă piesa 
„Zoia". Rolul lui Boris e interpre
tai, promițător, de Octav Munlea- 
nu. Marilena Pădureanu este pa
sionată de coregrafie, Octav scrie 
cronici literare, la fel și Victoria 
Chiriacescu.

T oți aceștia sînt elevi în clasa 
o X-a C. Dar Marilena Pădureanu 
și Octav Munteanu sînt amenințați 
cu repelenția. Succesul i-a amețit, 
trăiesc cu iluzia că in numele ta
lentului sini scutiți de obligațiile 
elementare ale oricărui elev. Ei 
nu invață, visează cu ochii des
chiși și... copiază la teze împreună 
cu Chiriacescu Victoria. în clasa 
lor, pe trimestrul I nu au promo
vat decît 35 iar pe al doilea, mai 
grav, numai 25 din cei 43 elevi 
au note de trecere.

Biroul U.T.M. al clasei nu s-a 
alarmat de aceste rezultate, după 
cum nici de cei 10 corijenți la 
științele naturii, n-au scos pe nici 
un coleg de-al lor din amorțeală. 
Bălănescu Anca, Raicea Liana și 
Anghelescu Florica, cele mai bune 
eleve din clasă, alese în biroul 
U.T.M. al clasei, țn loc să ia mă
surile cuvenite de 
facă din problema 
biectivul nr. 1 
U.T.M. de clasă se 
zia că situația se va îndrepta de 
la sine. Ele cred că și-au făcut da
toria față de organizație doar prin 
rezultatul frumos pe care-l obțin 
la învățătură ele personal, sau că 
cele 1660 de ore prestate de bri
gada utemistă de muncă patriotică 
justifică munca biroului U.T.M.

îndreptare, să 
învățăturii o- 
al organizației 
leagănă cu ilu-

Ședința de lucru a deputaților 
în Marea Adunare Națională 

din Regiunea București
Vineri a avut loc la Sfatul 

popular al regiunii București, o 
ședință de lucru a deputaților în 
Alarea Adunare Națională din re
giunea București. In cadrul aces
tei ședințe deputății Constantin 
Stan, Neagu Sforaru, Lucian Ma
rin și Radu Tudor au prezentat 
informări asupra activității desfă
șurate în ultimele luni în diferite 
domenii de activitate.

Deputății au arătat că oamenii 
muncii din comunele și satele cir
cumscripțiilor în care sînt aleși au 
obținut succese de seamă în mun
ca de transformare socialistă a 
agriculturii, de redare de noi tere
nuri agriculturii, de refacere și în
treținere a drumurilor, precum și 
la lucrările de întreținere a cultu
rilor. (Agorpres)

din film.O scenă

„Fata din Kiev" este o vastă 
frescă și, într-un anumit sens, 
un film bilanț al realizărilor po
porului ucrainean în anii regi
mului sovietic. Este excelentă 
ideea scenaristului Lukovski și a 
regizorului Levciuk de a prezen
ta modul în care a luat ființă 
și s-a dezvoltat viața nouă a 
oamenilor muncii din Ucraina, 
urmărind drumul unei fete de 
aceeași vîrstă cu Puterea Sovie
tică. Intr-adevăr Galea s-a năs
cut în noaptea istorică în care 
a fost cucerit Palatul de Iarnă 
și în aceeași noapte au murit, 
tatăl ei la asediul asupra citade
lei guvernului provizoriu, și 
mama ei în chinurile facerii. 
Dacă nimic nu s~ar fi schimbat 
la Kiev ca și în restul Ucrai
nei, orfana ar fi avut soarta atî- 
tor mii și sute de mii de copii 
năpăstuiți, cărora capitalismul le 
rezervă o mizerie fără margini, 
nenumărate suferințe. Dar starea 
de lucruri s-a schimbat radical 
pe locurile unde domneau al
tădată moșierii și burghezii 
ucraineni în cîrdăș!e cu cei 
ruși și polonezi și aceas
ta a determinat un drum fericit 
în viața Galei. Chiar in ziua 
cînd bunicul ei, un viteaz mun
citor bolșevic, este arestat și Ga
lea e aruncată în stradă de un 
gardist alb care amenința crunt 
pe acela care va îndrăzni să se 
îngrijească de ea, fetița este a- 
dusă în casa strungarului Iacov 
Sereda de către soția acestuia. 
La început, lui Iacov îi este fri
că de urmările pe care le-ar pu
tea avea gestul generos al neves
tei sale dar, pînă la urmă, o în
drăgește pe Galea, considerînd-o

a-

Pentru soarta celor 19 colegi cu 
medii sub limită nu se rușinează 
nimeni, nimeni nu apreciază 
ceasta ca o pată rușinoasă. Pier- 
zind din miini conducerea clasei, 
biroul U.T.M. a lăsat să încolțeas
că individualismul meschin și ne
păsarea, a lăsat pe fiecare elev 
să-și vadă de notele sale bune sau 
rele.

Autoliniștirea și indolența au 
determinat biroul U.T.M. să nu-și 
asume nici o răspundere în ce 
privește munca de învățătură, să 
nu folosească experiența pozitivă 
a organizațiilor U.T.M. din alte 
școli în acest sens. Munca activă 
de îndrumare și control, grupele de 
intr-ajutorare, metodele de agitație 
de orice fel — sînt lucruri pe care 
atît biroul clasei cît și diriginta, 
tov. Tatiana Brătescu, le consideră 
ineficace.

Gazeta de perete a clasei, ,^4- 
vîntul" (sic !) e o simplă foaie de 
carton desenată la repezeală, fără 
nici un articol. La orele de din- 
genție, cînd au mai rămas doar 
puține și prețioase zile pină la în
cheierea anului se fin referate 
despre Victor Hugo în loc să se 
discute problema vitală a clasei t 
învățătura, tn locul unei atitudini 
principiale și a combativității ne
cruțătoare față de cei ce-și permit 
să nu învețe, să copieze, sau să 
fie obraznici cu profesorii, biroul 
U.T.M. decretează că acestea nu 
sînt probleme de organizație, că 
ele se rezolvă cu ajutorul notelor, 
le rezolvă profesorii. Dar nu în
vățătura este principala îndatorire 
a utemiștilor din școli ? Organiza
ția U.T.M. nu are oare datoria să 
desfășoare o muncă politică edu
cativă pentru a stimula interesul 
pentru învățătură, spiritul de răs
pundere față de îndatoririle 
elevi ? Nu sînt acestea sarcini 
organizație ?

de 
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IonDeputății Ana Avesalon, 
Rășină, Stelian Ciocianu, Ion Savu 
și alții au discutat despre unele 
probleme privind întărirea și dez
voltarea unităților agricole socia- 
list-cooperatiste, mersul lucrărilor 
de construcții obștești, electrifica
rea și radioficarea satelor etc.

In încheiere, deputatul Gheorghe 
Necttlă, membru supleant al G.G. 
alP.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional București al P.M.R., 
a vorbit despre sarcinile actuale 
ce stau în fața deputaților în mo
bilizarea maselor de alegători 
pentru a întîmpina a 15-a aniver
sare a eliberării patriei noastre cu 
succese cît mai însemnate în 
muncă.

ca pe un membru egal în drep
turi al familiei sale numeroase.

In persoana lui Iacov Sereda, 
creatorii filmului și, în primul 
rind, marele actor sovietic Bo
ris Cirkov au făurit un complex 
rol de compoziție, plin de pro
funzime umană, plasticitate și 
umor. La început Iacov apare ca 
un muncitor cu o conștiință mai 
înapoiată, individualist șt temă
tor, un fel de om care „suflă 
și-n iaurt", cum se spune. Pe 
măsură ce înțelege importanța

Cronica

Fata din Kiev“
în Iacov se petre- 

mo- 
el renunță la pasivi-

se alătură luptei

luptei bolșevicilor pentru elibera
rea poporului de sub jugul capi
talist, ce-și dă seama de trăda
rea naționaliștilor burghezi u- 
craineni, 
ce o mare transformare 
rală, 
tatea lui, 
poporului condus de partid, de
vine un muncitor fruntaș. Deși 
se schimbă categoric în sufletul 
lui, exterior rămîne același om, 
același unchiaș hîtru și mucalit 
și în aceasta rezidă umorul admi
rabil al acestui personaj. Este 
excepțional Cirkov în rolul lui 
Sereda atunci, cînd, făptuind 
vreun act de curaj sau o reali
zare în muncă (îl împiedică, de 
pildă, pe haidamacul petliurist 
s-o împuște pe Galea, azvîrlin- 
du-i un butoi cu apă în cap, lup
tă ou îndrăzneală pentru introdu-

. a 
sar- 

n-are 
al

unde 
A ceas- 
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Pregătirea fiecărui utemist, 
fiecărui elev este principala 
cină de organizație. Inerția i 
ce căuta in stilul de muncă 
unui colectiv de ulemiști. Nu pu
tem aștepta nepăsători sfîrșitul u- 
nui an școlar pentru a vedea dacă 
utemiștii și-au făcut sau nu dato
ria. Organizația U.T.M. trebuie să 
intervină prompt, operativ in viața 
colectivului clasei pentru ca lipsu
rile să nu prindă rădăcini.

Comitetul U.T.M. pe școală a 
luat hotărirea de a pune in dis
cuția adunării generale pe mem
brii birourilor din clasele 
vor fi repetenți și corijenți. 
ta e o măsură bună dar 
cientă. Comitetul U.T.M. pe școală 
nu a controlat și îndrumat la timp 
munca desfășurată in clasa a X-a 
C. S-a tolerat ca tocmai aici să nu 
se țină cercurile politice de la 
sfîrșitul lunii martie ! Există o 
strînsă legătură între aceste fapte 
și lipsa de combativitate a utemiș
tilor. Tocmai aceste condiții 
au favorizat pasivitatea și in
dolența sau apariția blazaților 
de felul lui Munteanu Octav care 
se socotește un talent, un neînțeles. 
Nu s-a găsit nimeni care să-i a- 
mintească lui Munteanu că e ute
mist și i se cere să învețe cu pa
siune, că nici un utemist nu poate 
fi privilegiat, că nu există sarcini 
aparte pentru el, că munca lui tre
buie să fie la fel ca a oricărui 
utemist.

Pentru remedierea lipsurilor 
trebuie neîntîrziat mobilizate toate 
forțele. E timpul să se renunțe la 
stilul de parabolă, cu pretenții 
poetice al articolelor neînsem
nate de la gazeta de perete. 
In locul lor trebuie să se publice 
operativ ediții fulger care prin 
conținutul lor concret și actual, 
principial să contribuie la crearea 
unei opinii combative, puternice 
împotriva leneșilor. Numai 
eforturile tuturor utemiștilor 
jiniți de comitetul U.T.M., 
întărirea studiului individual 
prin combinarea lui cu cele 
înaintate metode de învățătură, de 
ajutorare — încheierea anului 
școlar va putea fi făcută cu suc
ces. Cine nu-și face autocritica 
prin fapte măcar acum, în ultimul 
ceas, nu are ce căuta în școală.
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Adunările oamenilor muncii în legătură 
cu lucrările Sesiunii jubiliare 

a Consiliului Mondial al Păcii
numeroase întreprinderi dinIn numeroase întreprinderi din 

țară au avut loc vineri adunări ale 
oamenilor muncii în legătură cu 
lucrările Sesiunii jubiliare a Con
siliului Mondial al Păcij de la 
Stockholm și ale Conferinței de la 
Gorlitz a oamenilor muncii și a 
sindicatelor din țările Europei în 
problema Tratatului de pace cu 
Germania, dezarmării și interzicerii 
armei atomice.

In Capitală, la uzinele „23 Au
gust”, au luat parte la adunare 
mii de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari.

A luat cuvîntul tov. Constantin 
Tănase, președintele comitetului 
de întreprindere al uzinelor, care 
a subliniat hotărîrea metalurgiști- 
lor de a lupta neobosit, alături de 
întregul nostru popor muncitor și 
de toată omenirea iubitoare de 
pace, pentru stabilirea unei păci 
trainice în lume.

La adunarea de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie' 
parte peste 5000 de muncitori.

Președintele comitetului de în
treprindere, Marin Petre, care a 
luat cuvîntul, a arătat că poporul 

au luat

cerea unor inovații în producție) 
se rățoieiște ironic la cei care îl 
privesc surprinși. „Ce te tot miri" 
este replica lui invariabilă, adre
sată cu accent bătăios și mult 
haz celor pe care Sereda îi bă
nuiește că nu vor să recunoască 
îmbucurătoarea lui transformare.

Traiul frumos și luminos pe 
care l-a găsit Galea în noul ei 
cămin și care simbolizează, din
tr-un punct de vedere, viața 
nouă a poporului ucrainean în 
marea familie a popoarelor sovie
tice, nu este văzut cu ochi buni 
de către dușmanii celor ce mun
cesc. Unul din aceștia, un ofițer 
din slujba defunctului guvern 
provizoriu care l-a ucis pe tatăl 
Galei în noaptea insurecției pro
letare, se camuflează cu perfidie 
și reușește să se strecoare într-o 
muncă de răspundere. Aflîndu-se 
în pericol de a fi demascat, Ga
vrilov (sub acest nume se as
cundea el) își împușcă propriul

filmului

său frate, dedarindu‘1 dușman. 
Apoi, in fafa primejdiei de a se 
descoperi sabotarea de către el 
a modernizării uzinei, caută să 
lovească în Galea, declarind că 
iubitul ei, Victor care e de fapt 
fiul fratelui său, este un element 
dăunător. Cercetările organelor 
de securitate dovedesc însă că 
tatăl lui Victor a fost un om cin
stit pe care Gavrilov l-a lichi
dat în mod bestial spre a-și as
cunde activitatea ticăloasă, Vic
tor este reabilitat și-și realizea
ză visul, căsătorindu-sg cu Ga
lea iar vicleanul sabotor și spion 
este arestat. Cit de interesantă 
este acum o comparație între 
personajele Sereda și Gavrilov. 
Pe Sereda, revoluția l-a ridicat la 
o conștiință înaltă, comunistă, l-a 
făcut dlntr-un simplu muncitor 
un activist obștesc cinstit fi res- 
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De curînd, constructorii Șantierelor Navale Oltenița au predat Sec
ției sanitare și prevederilor sociale a Sfatului popular regional Con
stanța o navă sanitară realizată pentru prima oară in țară. Noua 
navă va contribui la îmbunătățirea asistenței sanitare în Delta 
Dunării.

Raza de acțiune a acestei nave este de 150 km. ea putînd străbate 
atît Delta Dunării cit și canalele pentru a acorda asistență medi
cală oamenilor muncii și pescarilor din cele mai îndepărtate locuri.

în fotografie : Nava „Sanitarul". Foto : AGERPRES

Poșta
redacției

GRIGORE POPESCU — Slobo- 
zia, MARIA FLORIN — Galați. 
La examenul de maturitate sesi
unea l-a care începe la 1 iulie și se
siunea a ll-a care începe la 1 
septembrie a.c., se pot prezenta și 
restianțierii din anii trecuți, ab
solvenți ai școlilor medii de cul
tură generală (sau al fostelor, licee 
teoretice), proveniți de la cursu
rile de zi, serale sau fără frecvență, 
indiferent în ce an au absolvit ul
tima clasă de învățămînt mediu.

In acest an candidații restan- 
fieri se pot înscrie la examenul de 
maturitate fără să mai fie obligați 
să repete ultima clasă de învăță
mînt mediu.

ION FIRU — Buzău. Ediția I-a 
a Cursei Scînteii s-a desfășurat in 

nostru, credincios cauzei socialis
mului și a păcij, sprijină întru- 
totul propunerile constructive și 
realiste prezentate de Uniunea So- 
vietică la Conferința de la Gene
va a miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

Asemenea adunări au avut loc și 
în alte orașe ale țării.

Participanții la adunări au a- 
dresat moțiuni Conferinței de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe prin care își manifesă spe
ranța că se va face totul pentru 
ca problemele litigioase să fie re
zolvate pe calea tratativelor, spre 
a se satisface dorința arzătoare a 
popoarelor, o pace trainică în 
întreaga lume. In moțiuni se 
arată, de asemenea, dorința 
oamenilor muncii din țara noas
tră ca să se dea ascultare la 
Conferința de la Geneva voinței de 
pace a omenirii, astfel ca ea să 
contribuie la realizarea unei înțe
legeri între marile puteri pentru 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania, pentru lichidarea foca
rului de încordare și conflicte din 
Berlinul Occidental.

(Agerpres)

pectat, dintr-un om slab, un ca
racter dîrz și puternic. Pe Ga
vrilov, ura neputincioasă față de 
popor, l-a săpat în interior, l-a 
descompus, coborîndu-l tot mai 
jos. Pus în fața probelor eviden
te ale acțiunii sale dușmănoase, 
Gavrilov încearcă să joace rolul 
unui „luptător cinic și plin de 
forță", susține cu dispreț cioco
iesc că face parte din cei care 
au „rolul de a conduce plebea" 
și a se „bucura de toate bucuriile 
vieții" smulse celor mulți, tot a- 
cest teatru avînd mai mult rolul 
de a justifica pentru el însuși ac
tivitatea sa ratată decît de a im
presiona pe anchetatori, dar pină 
la urmă eșuează în niște isterica
le ridicole, dovedindu-se a fi o 
jalnică epavă a trecutului.

Spionul, unealtă a naționaliști
lor ucraineni care la rîndul lor 
sînt slugi plecate ale hitlerismu- 
lui, a fost prins, dar valurile a- 
gresiunii fasciste nu întîrzie să 
se abată. Kievul,frumosul oraș al 
copilăriei și adolescenței Galei, 
este cotropit vremelnic de către 
naziști. Galea, ca și toți ucrai
nenii cinstiți, a dat o ripostă ho- 
tărîtă fasciștilor și cozilor lor de 
topor — șoviniștii burghezi, în- 
rolîndu-se în lupta pentru elibe
rarea patriei. Deși suferă imens, 
nici un mușchi nu tresare pe 
fața ei atunci cînd fasciștii, des
coperind că e partizană, trag 
glonte după glonte asupra copi
lului ei, pentru a o face să-și 
trădeze tovarășii. Este un mare 
merit al tinerei artiste N. Ivano
va de a fi reușit să redea cu e- 
moție și sensibilitate toată gama 
de sentimente pe care le trăieș
te Galea în timp ce îndură sufe
rințele inerente războiului împo
triva cotropitorilor ca și fericirea 
ei de a trăi în zilele noastre, în 
mijlocul poporului său care, ală
turi de toate popoarele sovietice, 
pășește azi cu steagurile desfășu
rate spre zorile comuniste.

Iată un film de largă respira
ție epică, realizat la tm înalt ni
vel artistic, ce se bucură de a- 
precie-rea unanimă a spectatorilor.

B. DUMITRESCU

anul 1948 pe ruta București—Pre
deal. Etapa l lungă de 145 km. 
a fost cîșligată de ciclistul Marin 
Niculescu (Sindicatul Textil Cen
tral) cu timpul de 4h 53:30 —
medie orară 29,640 km. etapa a 
ll-a s-a desfășurat pe rula Pre
deal—București (148 km.) și a 
fost cîștigată de ciclistul Vittorio 
Nicolozzo (C.F.R. Sft. Gheorghe) 
cu timpul de 4hl5:03 — me,die 
orară 34,800 km.

Clasamentul general :
1. Marin Niculescu (Sindicatul 

Textil Central) 9h.O8:33
2. Vittorio Nicolozzo 

Sft. Gheorghe) 9h.08:33
3. Nicolae Chicomban 

Roșu-Brașov) 9h.80:33
4. Dumitru Pantazescu 

ca București) 9h.l3:20
MARIANA LUNGU — Tirgo- 

viște. Lungimea canalului Mosco- 
va-Volga este de 128 km. El în
trece cu 41 km. Canalul Panama. 
La lucrările lui s-au esoavat peste 
200 milioane metri cubi de pă- 
mint, adică de 100 de ori mai mult 
decît în cursul primei etape a 
strucției metropolitanului 
Moscova. Pe canal s-au turnat 
proape .7 milioane tone beton 
de trei ori mai mult decît 
Dnieprostroi. S-au construit 11 
raje, 5 stațiuni de pompare, 8 
uzine electrice, 6 porți de sigu
ranță, 9 debarcadere, 2 porturi, 
19 poduri feroviare și de șosele. 
Construcția canalului a durat 4 
ani și 8 luni. De remarcat este 
faptul că construcția canalului de 
Suez a durat 10 ani, iar a Cana 
lului de Panama 34 de ani.

(C.F.R.

(Steagul

( Electri

con- 
din 

a-

la 
ba

POPA VOICA — Segarcea — 
Craiova. Sfaturile agrotehnice 
săptămînale sînt o formă de răs- 
pîndire a cunoștințelor agroteh
nice.

In cadrul acestor sfaturi agro
tehnice țăranii muncitori se adună 
odată pe săplămină și discută cu 
inginerul agronom, tehnicieni sau 
învățători teme privind coopera
tivizarea agriculturii, sarcinile lo
cale în domeniul îmbunătățirii 
funciare, despre lucrările agricole, 
despre căile de sporire a produc
ției agricole etc. Sfaturile agroteh
nice dezbat și fac propuneri con
crete menite să ajute la dezvolta 
rea agriculturii locale.

IN EDITURA POLITICA 
a apărut:

BAZELE FILOZOFIEI MARX
ISTE

782 pag. 24 Iei

Volumul „Bazele filozofiei 
marxiste" constituie traducerea 
lucrării apărute în 1958 sub 
îngrijirea Institutului de filozo
fie al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

In carte sînt expuse într-o 
formă ușor accesibilă probleme
le fundamentale ale filozofiei 
marxiste, ale materialismului 
dialectic și ale materialismului 
istoric șj sînt combătute teo
riile idealiste și metafizice. Lu
crarea este de un real folos 
pentru cei care studiază filozo
fia marxist-leninistă.

----o----

INFORMAȚII
Vineri dimineața a plecat 

Uniunea Sovietică un grup de 
gineri agronomi și zootehniști

în 
i-n- 

. , din
Ministerul Agi*icu.turii și Silvicul
turii și Institutul de cercetări agro
nomice al Academiei R.P.R., con 
dus de ing. Nicolae Arhire, direc
torul stațiunii experimentale Ce- 
nad, pentru specializare în proble
me de selecție și de cultură a flo
rii soarelui, sfeclei de zahăr, în 
creșterea animalelor și chimizarea 
agriculturii.

★
Vineri a avut loc în Capitală un 

simpozion organizat de Comitetul 
Orășenesc București al U.T.M. și 
Casa prieteniei romino sovietice 
A.R.L.U.S., cu tema „Atitudinea 
morală a tineretului în societatea 
socialistă”.

Au vorbit Aneta Ciolu, asisten
tă la Facultatea de Pedagogie a 
Universității „C. 1. Parhon”, și 
Vasile Brăiloiu, membru în consi 
liul de conducere al Asociației Ju
riștilor din R. P. Romînă—Organi
zația București.

Au luat parte un mare număr de 
tineri.

★
Vineri după amiază a avut loc 

la Teatrul „C. Nottara” din Capi
tală, o festivitate consacrată im 
plinirii a 100 de am de la nașterea 
marelui artist Constantin Nottara.

Cu acest prilej, Ion, Masoff, se
cretar literar al Teatrului Națio
nal „1. L. Caragiale" și actorul 
Nicolae Gărdescu, au evocat mo
mente din viața acestui reprezen
tant de frunte al teatrului romî- 
nesc.

S-au 
rile de 
au fost 
terpretările marelui actor.

citit fragmente din aminti- 
teatru ale lui Nottara și 
audiate înregistrări din iu

(Agerpres)

Cum sprijiniți pe tinerii 
uncitori să învețe

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M. pe mină, a popularizat-o 
larg în rîndul tineretului, ară- 
tîndu-se condițiile create ca și 
necesitatea ca tinerii să și com- 
plecteze studiile, să învețe pen
tru a face parte din intelec
tualitatea ieșită din rîndurile 
clasei muncitoare. Numeroși tineri 
mineri de la abataje, de la pre
gătire și deschidere, electricieni 
și artificieri își manifestă dorința 
și setea de învățătură. Utemiștii 
Iosif Gh. Constantin, manipulant 
la crațer subteran, Nicolae T. Io 
rtiță, transportor, Ilie N. Iosif, 
electro-lăcătuș, Octavian Mereu, 
manipulant la crațer, și mulți al
ții fac parte dintre tinerii minei 
noastre, care s-au înscris pentru 
a urma clasa a VIH-a a învăță- 
mîntului mediu seral.

Pentru toți aceștia care s-au 
înscris și au inceput pregătirea 
în vederea examenelor de admi
tere noi am creat condiții de lu
cru numai în schimbul de zi. în 
prezent, după orele de program, 
ei merg la cercul de pregătire or
ganizat la schela petroliferă Ber 
ca, unde de altfel vor urma și 
cursurile școlii serale în anul 
1959—1960 Pentru a-i ajuta și mai 
mult să se pregătească în vederea 
examenelor, am numit de aseme
nea mai mulți ingineri și tehnicieni 
în frunte cu tînărul inginer Con
stantin Vasilescu, dintre cei mai 
bine pregătiți să organizeze 
cursuri, consultații, care să-i ajute

SOFIA .5. (Ag»rpres). — După 
ciim trensmite B.T.A., la 5 iunie, 
în Sala congreselor a Casei Parti
dului din Sofia, a avut loc o adu
nare festivă cu prilejui cefei de a 
40-a aniversări a primului Con
gres al Partidului Comunist Bul 
gar. La adunare au particip.it To
dor Jivkov, prim secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al C.C, 
al P.C. Bulgar, președintele 
Prezidiului Adunării Populare, 
Anton lugov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, membri și membri 
supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, membri

Intîlniri internaționale ale sportivilor 
noștri

O Pe stadionul ,,Tașmajdan“ 
din Belgrad se va desfășura sîm- 
bătâ 6 iunie întîlnirea internaționa
lă feminină de gimnastică dintre 
echipele selecționate ale R. P- 
Romîne și Iugoslaviei. In cadrul 
întrecerilor sînt programate numai 
exerciții liber alese. Echipa R. P. 
Romîne pentru această întîlnire 
este alcătuită din campioana țârii 
Sonia lovan, Elena Teodorescu, 
Elena Dobrowolski, Ileana Petro
șanii, Emilia (.iță, Anipa Cociș, 
Uta Pordceanu și Marina Bibire.

O în continuarea turneului pe 
care-l întreprinde in (ara noastră 
echipa feminină de baschet a R.S.S. 
Gruzine a jucat la Tg. Mureș cu 
reprezentativa orașului. Baschetba
listele sovietice au repurtat victo
ria cu scorul de 60-40 (26-22).

O Tn cursul unei ședințe a Uniunii europene de fotbal de la Stutt
gart s-a stabilit ca viitoarea ediție a turneului internațional pentru 
echipele de juniori (U.E.F.A.) să se desfășoare în anul I960 in 
Austria.

O Echipa engleză de fotbal Totten'nam-Hotspur și-a încheiat turneul 
în U.R.S.S., întîlnind la 4 iunie la Leningrad o selecționată a clubu
rilor sovietice care se pregătește pentru preliminariile turneului olim
pic. Victoria a revenit fotbaliștilor sovietici cu scorul de 3-1 (1-0). 
Au marcat Kovalev (2), Batanov și respectiv Brooks. La meci au 
asistat 80.000 de spectatori.

9 Cea de-a 19-a etapă a Turului ciclist al Italiei disputată între 
orașele Torino și Susa, contra-cronometrului individual, a fost cîști- 
gatâ de francezul Jacques Anquetil care a parcurs 51 km. în lhl)4’08" 
(medie orară 47,7-13 km.).

In clasamentul general conduce Anquetil urmat de Gaul (Luxem
burg) la 3’49” Ronchini (Italia) la 5’02”, Van Looy (Belgia) la 5’48“, 

(Agerpres)

pe tinerii care vor să învețe. Dea- 
semenea vom urmări și ajuta pe 
tinerii care învață să capete și în 
producție cunoștințe tehnice mai 
înalte ca pină acum, astfel ca pa
ralel cu creșterea nivelului lor cul
tural să crească necontenit și pre 
gătirea lor tehnico-profesională de 
specialitate. Biblioteca minei va fi 
mai bine aprovizionată cu litera
tură de specialitate și chiar cu 
unde manuale școlare. Pe parcurs 
noi vom lua toate măsurile ca 
elevii muncitori să-și însușească 
temeinic cunoștințele de cultură 
generală, căci numai așa vor 
deveni constructori activi ai socia
lismului in patria noastră.

...seleciionînd pe cei 
mai capabili

de 
duo-

Apariția hotărîrii partidului 
guvernului cu privire la îmbună
tățirea învățământului seral șt fără 
frecvență de cultură generală și 
superior a umplut de bucurie ini
mile tinerilor constructori din în
treprinderea noastră dornici 
învățătură. Această hotărire 
sebit de importantă in crearea unei 
intelectualități formate din mun
citori, legată de popor și atașată 
acestuia, u pus în fața noastră sar
cini de mare importanță. în între
prinderea noastră a existat șt e- 
xistă o permanentă preocupare 
pentru recrutarea viitorilor elevi, 
pentru a asigura acestora cele mai 
bune condiții, de învățătură. Așa 
cum prevede liotărirea partidului 
și guvernului, și în întreprinderea 
noastră a fost formală o comisie 
care se ocupă de îndrumarea și 
selecționarea viitorilor elevi din 
rîndul tinerilor muncitori. Pentru 
a putea cuprinde toate locurile de 
muncă (noi avem foarte multe 
șantiere) membrii comisiei au fost 
repartizați pe grupuri de șantie

Fata din Kiev (seria I-a) — 
Patria. București, Grădina 13 Sep- 
tembrie, Înfrățirea între popoare. 
Libertății ; Fata din Kiev (seria 
II a) — Republica ; Urmașii lui 
Kao — Magheru, Lumina. 8 Mar
tie. Flacăra . Legenda dragostei — 
V Alecsandri ; Lady Hamilton — 
Grădina Dinamo (Cal. Floreasca 
20-22), T. Vladimirescu, 23 August; 
Umbrela sfintului Petru—\ C. Fri
mu; Grădinarul spaniol — Central; 
Drumul ei — 13 Septembrie; Do
rința — Maxim Gorki. Gh Doja, 
Alex. Sahia ; Cei 44 — Victoria, 
Olga Bancic; Program de filme 

ai C.C. al P.C. Bulgar, ai PrezD 
diului Adunării Populare și Con
siliului de Miniștri, vechi membri 
de partid și numeroși oameni ai 
muncii.

Dimităr Ganev, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Prezidiului Adu
nării Populare, a prezentat un ra
port cu privire la drumul glorios 
parcurs de Partidul Comunist 
Bulgar, în decurs de 40 de ani.

Adunarea a adoptat cu mare în
suflețire textul telegramei de salut 
adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Sîmbătă echipa gruzină va juca 
la Orașul Stalin cu reprezentativa 
orașului, iar duminică va evolua în 
Capitală în compania echipei R. P. 
Romîne, Meciul este programat la 
ora 20 pe podiumul special ame
najat în parcul sportiv Dinamo. în 
caz de timp nefavorabil jocul se va 
desfășura în sala Dinamo.

O La campionatul feroviar de 
fotbal R. P. Romînă va ii repre
zentată de echipa Rapid București 
care a fost repartizată în aceeași 
grupă cu echipele Lokomotiv Sofia, 
Lokomotiv Zagreb și selecționata 
feroviară a Turciei. In primul meci 
echipa Rapid va întîlni la 14 iunie 
la Ankara echipa turcă.

(Ager preș)

re și ateliere unde, sub îndruma
rea organizațiilor de partid, cu 
sprijinul organizaților U.T.M., au 
fost organizate convorbiri cu ti
nerii in cadrul cărora s-au arătat 
avantajele și perspectivele pe 
care le uu prin noua hotărire a 
partidului și guvernului. Treciridu- 
se apoi la selecționarea viitorilor 
elevi, membrii comisiei au fost

selecțio- 
numai pe 

au dobindit 
in producție, 

mod activ la 
intot- 

de 
printre

deosebit de exigeați, 
nînd și înscriind 
acei tineri care 
rezultate bune 
care participă in 
viața de organizație, fiind 
deauna in fruntea acțiuniloi 
muncă patriotică. Astfel, 
cei selecționați se numără și strun
garul Mircea Pienuru, lăcătușul 
Gheorghe Orbu, instalatorul Ho
rea Custurea, dulgherul Constantin 
Popescu, instalatorul Petre lones- 
cu și mulți alții. în total, in ca
drul 'întreprinderii noastre au 

fost selecționați să urmeze cursuri
le serale și fără frecvență un nu
măr de 114 tovarăși.

Pentru a asigura desfășurarea în 
condiții optime a cursurilor de 
pregătire, noi am și luat măsurile 
necesare. S-au amenajat două săli 
de clasă special pentru pregătirea 
acestor tineri, au fost fixați lectori 
pricepuți care să-t ajute. Mi
siunea noastră nu s-a terminat 
aici. De aceea ne vom interesa 
continuu de greutățile pe care le 
intîmpină tinerii la învățătură și 
ii vom sprijini, cu ajutorul spe
cialiștilor din întreprindere să 
asimileze mai ușor cunoștințele 
primite la cursuri.

Ne vom strădui — promitem a- 
ceasta — să asigurăm astfel tine
rilor muncitori-elevi cele mai bune 
condiții de învățătură.

Arh. ALEXANDRU COGAN 
director general al întreprinderii 

de construcții siderurgice 
Hunedoara

documentare și de desene animate 
— Timpuri Noi. Alex Popov . /re
nul prieteniei - Grivița Drumul 
Serii ; Intre noi părinții — Tine- 
retului. Aurel Vlaicu ; Favoritul 
13 - Vasile Roaită, N Băleescu ; 
Edeș Anna — G. Coșbuc; Burghe
zul gentilom - Cultural, 1 Mai; 
Mingea — Unirea, Oleko Dundici— 
Volga. 13 Delavrancea : In inttm- 
pinarea fericirii - C David, Popu- 
lar ; Steagu'i pe tu'nuri - Arta; 
Amigo — Munca . O slujbă impor
tantă - Miorița : A-ticolul 420 — 
Ilie Pintilie; Ivan cel Groaznic 
(seria I-a) — M. Eminescu ; Cap
cana lupilor — G. Bacovia ,

particip.it


Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

Declarația Agenției TASS

GENEVA 5. — Trimisul special 
'Agerpres, C. Răducanu : Ședința 
de vineri după amiază a Conferin
ței Miniștrilor de Externe de la 
Palatul Națiunilor, a ținut două 
ore și jumătate. Primul vorbitor a 
fost Christian Herter, secretarul 
de stat al Statelor Unite. Interven
ția lui Herter a cuprins două 
părți. La început el a reluat ve
chile argumente ale delegațiilor 
occidentale pentru menținerea re
gimului de ocupație în Berlinul 
Occidental. El a respins propu
nerea sovietică de transformare a 
Berlinului Occidental Intr-un oraș 
liber, demilitarizat.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Selwyn Lloyd. El a expri
mat din nou speranța că conferin
ța va putea aduce rezultate pozi
tive. După părerea lui Selwyn 
Lloyd, pentru aceasta ar fi însă 
necesară revizuirea poziției dele
gației sovietice.

Luînd cuvîntul, A. A. Gromîko 
a arătat în legătură cu cele două 
cuvîntări anterioare, că poziția 
Uniunii Sovietice este departe de 
a fi așa cum au prezentat-o cei 
doi vorbitori occidentali. Uniunea

In orașul Conferinței
• GENEVA. — La 5 Iunie, A. A. 

Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne 01 U.R.S.S. l-a primit pe dr. 
L. Bolz, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.D.G. cu oare a avut o 
convorbire asupra umor probleme 
referitoare la lucrările Conferinței 
de la Geneva a miniștrilor Aface
rilor Externe.

• GENEVA. — L. Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R.D.G., a re
mis prin intermediul șefului proto
colului din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D.G. o scrisoare adre
sată lui von Brentano, ministrul 
Afacerilor Externe al R.F.G. In 
scrisoare, L. Bolz îi face cunoscut 
că este împuternicit de guvernul 
său să înceapă tratative cu privire 
la încheierea unui tratat în pro
blema renunțării la folosirea forjei 
în relațiile dintre cele două state 
germane. L. Bolz ii propune lui 
von Brentano să stabilească locul 
și data primei inttlnirl.

----- •----- -

Vizita lui
N. S. Hrușciov 
la Budapesta

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 
După cum anunță M.T.I., în dimi
neața zilei de 5 iunie N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a făcut 
o excursie pe Dunăre cu vaporul 
„Szabadsag" pînă la orașul Vi
segrad. El a fost însoțit de Jânos 
Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., de Antal Apro, Lajos 
Feher, Jeno Fock, Gybrgy Marosan. 
Ferenc Mu-nnich, Miklos Somogyi, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., precum și de cons
tructorul de avioane sovietic A. N. 
Tupolev, care se află la Budapesta.

în cAirsul după-amiezii oaspeții 
sovietici și persoanele care-i înso
țesc s-au întors la Budapesta. 

BERLINUL APUSEAN 
centru al crimei și spionajului

Sovietică este acuzată că dorește 
anexarea Berlinului Occidental. 
Guvernul sovietic, a declarat A. A. 
Gromîko, nu are astfel de intenții 
și orice asemenea acuzații sînt to
tal nefondate. Delegația sovietică 
a arătat de la începutul conferin
ței, că a venit la Geneva cu in
tenții serioase și că dorește să se 
ajungă fără întîrziere la un rezul
tat. Referindu se Ia cuvîntarea 
rostită de Herter, A. A. Gromîko 
a spus că Uniunea Sovietică po
sedă suficiente fapte reale care do
vedesc din plin contrariul afirma
țiilor d-lui Herter. Delegația so
vietică consideră însă necesar ca 
toți delegații să continue cu serio
zitate și într-un spirit de negocie
re lucrările conferinței și să se 
concentreze asupra unor probleme 
încă nerezolvate.

In legătură cu sugestia lui Sel
wyn Lloyd de revizuire a atitudinii 
delegației sovietice fată de planul 
occidental privind Berlinul, A. A. 
Gromîko a arătat că delegația so- 
vietică consideră surprinzătoare a- 
semenea sugestie, care nu poate 
provoca decît îndoieli asupra serio
zității ei. Delegația sovietică, a a- 
rătat el, a subliniat atît în ședințe 
publice cît și în întîlnirile neofi
ciale că nu va accepta extinderea 
regimului de ocupație din Berli
nul Occidental asupra întregului 
Berlin. Problema care stă în fața 
conferinței este de a se pune capăt 
fără întîrziere ocupației militare a 
Berlinului Occidental.

Delegația sovietică a arătat su
ficientă bunăvoință pentru a se 
putea ajunge la un acord asupra 
problemei Berlinului. Ea nu are 
alt scop decît a evita adîncirea 
divergențelor și a găsi drumul 
spre un acord. A. A. Gromîko a 
exprimat însă îndoiala sa că toți 
participanții au aceeași dorință și 
aceasta judecind după cuvîntările 
de astăzi ale lui Herter și Selwyn 
Lloyd.

In încheiere A. A- Gromîko a 
declarat că el ar dori să pună 
reprezentanților S.U.A. și Angliei

0 delegație de partid și guvernamentală 
a R. 0. Germane 

va vizita Uniunea Sovietică
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : La invitația Co
mitetului Central al P.C.U.S. și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la 8 iunie va sosi în Uniunea So
vietică într-o vizită de prietenie o 
delegație de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Ger
mane.

Din delegație vor face parte Wal
ther Ulbricht, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.S.U.G. și 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Otto Grotewohl. mem
bru în Biroul Politic al Comitetu
lui Central al P.S.U.G. și președin
te al Consiliului de Miniștri. Bru
no Leuschner, membru în Biroul 
Politic al Comitetului Central al 
P.S.U.G., vicepreședinte a] Consi
liului de Miniștri și președinte al 

două întrebări care nu au legă
tură directă cu problema Berlinu
lui, dar pe baza cărora delegația 
U.R.S.S. ar dori să-și facă o ima
gine mai clară asupra poziției pu
terilor occidentale. Mă refer, a 
spus șeful delegației U.R.S.S., în 
primul rînd ,1a posibilitatea unei 
declarații, a unui document la 
care v-ați referit în propunerea 
dv. referitor la acordul de a nu 
folosi forța și de a rezolva între 
state pe calea pașnică, pe calea 
unor tratative corespunzătoare, 
toate problemele litigioase.

A doua mea întrebare, a conti
nuat A. A. Gromîko, se referă la 
o zonă, la o oarecare zonă din 
Europa. Participanții la această 
conferință au amintit cu diferite 
prilejuri de ideea unei zone, dar 
această idee nu a fost dezvoltată 
și precizată. Am vrea să punem 
întrebarea dacă miniștrii Afaceri
lor Externe ai celor trei puteri nu 
ar putea să exprime considerente 
mai concrete în legătură cu aceas
ta și, sa înțelege, dacă sînt dis
puși să exprime aceste consideren
te la ședința de față. Dacă din 
vreun motiv aceasta reprezintă 
vreun inconvenient, sîntem dispuși 
să-l ascultăm oricînd se va părea 
că este potrivit.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Lothar Bolz. El a decla
rat încă odată că delegația R. D. 
Germane este gata să ducă nego
cieri cu R.F. Germană pentru a 
se ajunge la un acord între cele 
două state germane asupra diferi
telor probleme.

Luînd cuvîntul Grewe, delegatul 
vestgerman, într-un discurs tot a- 
tît de negativ ca și precedentele 
sale cuvîntări, a repetat că dele
gația vestgermană nu este gata să 
ducă asemenea tratative și nu-și 
propune nici pe viitor vreo nego
ciere cu R.D. Germană.

Sîmbătă la ora 11 are Ioc o în- 
tîlnire neoficială a celor patru 
miniștri de Externe, la reședința 
delegației britanice.

Comisiei de Stat a Planificării , 
Friedrich Ebert, membru în Biroul 
Politic al Comitetului Central al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Camerei 
Populare a R.D.G. și primar gene
ral al Marelui Berlin, August 
Bach, vicepreședinte al Prezidiului 
Camerei Populare și președinte al 
l n'unii democrate a țâraniloi, dr. 
Ilans Loch, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președinte 
al Partidului Liberal-Democrat din 
Germania. Paul Scholz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
vicepreședinte al Partidului Demo- 
crat-Țărănesc din Germania, dr. 
Erich Correns, președintele Prezi
diului Consiliului Național al Fron
tului Național al Germaniei demo
crate, precum și alți activiști de 
partid și de stat.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Țările occidentale — membre ale 
N.A.T.O. țin la Londra între 5 și 
10 iunie a.c. așa-numitul „congres 
atlantic". In legătură cu aceasta, 
agenția TASS este împuternicită 
sa declare următoarele:

După cum reeultă din relatările 
presei străine, la „congresul atlan
tic" participă delegați din diferite 
țări membre ale N.A.T.O., printre 
care miniștri ai Afacerilor Exter
ne, deputați, reprezentanți ai 
cercurilor industriale și comerciale, 
ziariști etc. S-a anunțat că la șe
dințele congresului vor participa 
fostul prim ministru al Angliei 
Attlee, senatorii americani Humph
rey și Cooper, Borg, președintele 
„Uniunii industriașilor din R.F.G." 
etc.

O astfel de consfătuire cu carac
ter larg a personalităților marcan
te din țările membre ale N.A.T.O. 
a fost convocată de partizanii a- 
cestui bloc pentru prima oară și 
constituie o verigă a campaniei 
„jubiliare" desfășurate în mod 
amplu în Occident în ultimele două 
luni în legătură cu cea de-a zecea

„Nu se mai poate 
arunca vălul tăcerii 

asupra 
comunismului"

— Rezultatele unei anchete 
în școlile medii din S.U.A. —

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul con
gresului „Federației generale a 
cluburilor feminine" la care au 
participat 3.000 de femei, Wal
ter Coomes, directorul secției 
din Los Angeles a Consiliului 
pentru problemele de v politică 
externă" a comunicat cu „groa
ză și uimire" rezultatele unei 
anchete în rîndurile elevilor 
claselor superioare din 86 ds 
școli medii din America. Ele
vilor 11 s-au prezentat descrieri 
ale diferitelor sisteme sociale 
și li s-a cerut să arate ce sis
tem preferă. Nu se spunea îflsă 
ce sistem anume reprezintă fie
care descriere.

Coomes a comunicat că 55 
la sută din eleivi au ales lozin
ca : „De la fiecare după capa
cități, fiecăruia după nevoi". 
„Este absolut clar, a subliniat 
Coomes, că 
arunca vălul 
munismului".

nu se mat poate 
tăcerii asupra co

O nouă samavolnicie 
a autorităților 
vestgermane

BERLIN 5 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
ADN, autoritățile vestgermane 
au arestat și întemnițat pe W. 
Thiele și E. Staub — doi ti
neri muncitori din R. D. Ger
mană care se îndreptau spre 
Essen din însărcinarea conferin
ței organizației regionale din 
Halle a tineretului din sindi
catul metalurgiștilor. Ei au a- 
vut sarcina de a transmite un 
salut oficial delegaților la con
ferința tineretului din sindica
tul metalurgiștilor din Essen 
și de a invita pe tinerii meta- 
lurgrști vestgermani să viziteze 
R. D. Germană.

Samavolnicia autorităților 
vestgermane a stîrnil indignarea 
muncitorilor din Hallc. in scri
soarea lor de protest ei au ce
rut punerea în libertate a to
varășilor lor. 

aniversare a semnării Tratatului 
nord-atlantic.

Cererea popoarelor ca statele să 
trăiască în pace și înțelegere, ca 
vecini buni, ca ele să rezoive prin 
mijloace pașnice pe calea tratati
velor toate problemele litigioase, 
se lovește de împotrivirea încăpă
țînată a forțelor agresive. Oare 
acest lucru nu este dovedit chiar 
și numai de faptul că în ultimele 
săptămîni S.U.A. au semnat a- 
cofduri cu R F.G., Olanda, Turcia 
și Canada privitoare la acordarea 
de către americani acestor țări a 
unor informații secrete cu privire 
la arma atomică în vederea pre
gătirii țărilor N.A.T.O. pentru un 
război în care se va folosi aceas
tă armă ? Principalele puteri mem
bre ale N.A.T.O. au intensificat 
considerabil presiunile asupra 
Greciei pentru a obține amplasarea 
pe teritoriul Greciei a bazalor a- 
mericane pentru rachete și arme 
nucleare, in urma vizitei minis
trului da Război al R.F.G., Strauss, 
la Washington au fost luate mă
suri pentru accelerarea înzestrării 
Bundeswehruilui vestgerman cu 
rachete și alte arme moderne.

Pentru popoare devine tot mai 
clar că activitatea blocului 
N.A.T.O. duce la subminarea secu
rități; naționale a participanților 
lui, îndeosebi a acelora din Eu
ropa, în ciuda faptului că atunci 
cînd s-a constituit N.A.T.O. s-a 
afirmat că acest bloc ar fl menit 
să asigure securitatea națională 
a membrilor săi. Intr-adevăr, ce 
a rămas acum, de pildă, din secu
ritatea națională a Italiei, care, 
în conformitate cu planurile 
N.A.T.O., a admis ca pe teritoriul 
ei să fie amplasate baze america
ne pentru rachete și arme nucle
are ? Poate oare cinwa să nege, 
fără a pierde simțul realității, 
că securitatea națională a Franței, 
Belgiei, Olandei, ca și a altor țări 
membre ale N.Â.T.O., a fost sub
minată serios din cauză că în cen
trul Europei își ridică din nou ca
pul militarismul german care este 
încurajat în mod fățiș de cercurile 
guvernante ale N.A.T.O., și care 
își întinde acum mina după arma 
atomică și arma rachetă ?

Puțini sînt acei care cred acum 
în așa-numita „solidaritate atlan
tică" a membrilor N.A.T.O. daspre 
care vorbesc atît de mult adepții 
acestui bloc. O adevărată unita-

BUDAPESTA — Istvan Dobl, 
președintele Consiliului prezidenți
al al Republicii Populare Ungare 
a oferit la 4 iunie o recepție in 
cinstea delegației parlamentare co
reene conduse de Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene.

La recepție au participat lanos 
Radar, prim-secretar al C.C. al 
PM.SU, Ferenc Munnich, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc, membri al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. 
ai guvernului și membrii delegației 
coreene.

La recepție au participat N. S 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a sosit la Budapesta 
și a fost Intimpinat cu multă căl
dură, mareșalul R. I. Malinovski. 
ministrul Apărării al U.R.S.S , 
Hysni Kapo și Beqir Balluku, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, 
precum și N. Tupolev.

BONN. — La Bonn s-a făcut cu
noscut că Adenauer, șeful guver
nului R.F.G., a renunțat să mai 

te între participanții la N.A.T.O- 
nu a existat niciodată nici în tre
cut, iar acum, după propriile lor 
recunoașteri, relațiile dintre ei s-au 
complicat șî mai mult. Lipsa de 
unitate dintre membrii N.A.T.O. s-a 
manifestat chiar și în legătură cu 
convocarea „congresului atlantic" 
la care, de pildă, islanda a refu
zat să participe în semn de pro
test împotriva încălcării grosolane 
de cătrei Anglia — partenera sa 
dm cadrul N.A.T.O. — a drepturi
lor sale suverane în propriile ape 
teritoriale.

După un deceniu de existență, 
blocul nord-atlantic se lovește de 
greutăți tot mai mari în promo
varea politicii sale de agravare a 
situației internaționale, și aceasta 
este spiritul vremii.

Uniunea Sovietică consideră la 
rîndul ei că chiar într-un viitor 
apropiat evoluția evenimentelor 
internaționale ar putea fi orien
tată în direcția întăririi păcii, că 
s-ar putea renunța la politica 
înjghebării de blocuri militare, la 
cursa înarmărilor.

Popoarele așteaptă ca primul 
pas practic în această direcție să 
fie făcut la Conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne, care discută căile de regle
mentare pașnică a celor mai ac
tuale probleme internaționale și că 
la conferința șefilor de guverne, 
cu privire la convocarea căreia, 
după cum se știe, s-a ajuns la un 
acord, cauza însănătoșirii atmos
ferei internaționale să înregistre
ze un progres hotărît. Datoria tu
turor statelor și a opiniei publice 
mondiale este de a face tot ce 
este necesar pentru a duce la bun 
sfîrșit tratativele care au început. 
Și dacă „congresul atlantic" va 
contribui cît da puțin la crearea 
unei atmosfere de încredere și în
țelegere reciprocă, necesare atît 
pentru încheierea cu succes a Con
ferinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne, cît și pentru apropiata con
ferință la nivel înalt, popoarele 
din întreaga lume vor spune că 
aceasta a fost o acțiune utilă.

In ca privește Uniunea Sovieti
că, ea nu va precupeți eforturile 
în lupta pentru slăb.rea încordării 
internaționale și rezolvarea cît 
mai grabnică a problemelor inter
naționale actuale în interesele con
solidării păcii generale.

(Text prescurtat)

candideze în apropiatele alegeri
...................................................să 

pe

de 
vi-

prezidențiale și intenționează 
rămînă în funcția de cancelar, 
care o ocupă de zece ani.

VARȘOVIA. — în seara zilei 
4 iunie, cu prilejul încheierii 
zitei in R. P. Polonă a delegației 
agricole 'omlne condusă de Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii, Nicolae Z lonescu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romine tn R. P Polonă, 
a oferit un dineu la ambasada 
R. P Romine. Au participat: Ed
ward Ochab, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M U.P. și mi
nistrul Agriculturii al R. P. Polo
ne, S. Gucwa, M. Jagielski și R. 
Pawlikowshi, locțiitori ai ministru
lui Agriculturii și funcționari su
periori. din minister. A fost de ase
menea de fată Romulus Zăroni, 
conducătorul unei delegații a coo
perației de consum din R. P. Ro
mînă, care a sosit de curind In Po
lonia. Edward Ochab și Ion Caz
ma au rostit toasturi pentru întă
rirea prieteniei polono-romine.

BUDAPESTA, - După cum a. 
nunță M.T.I., la 5 iunie Țoi En

Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a Re
publicii Populare Democrate Co
reene, și persoanele care îl înso
țesc au părăsit Budapesta, plecînd 
spre Tirana. împreună cu delega
ția coreeană au plecat spre patrie 
Hysni Kapo și Beqir Balluku, 
membri ai Biroului Politic al C.C.

Progresele rapide 
realizate de Rominia și Bulgaria 

nu pot fi ignorate
— Presa vestgermană despre vizita unor deputafl 
ai P.S.D.G. în R. P. Romînă și R. P. Bulgaria —

BONN 5 (Agerpres). — In 
cursul lunii mai o delegație a frac
țiunii parlamentare a Partidului 
Social-Democrat din Germania a 
vizitat Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Bulgaria. 
La înapoierea în R.F. Germană, cei 
trei membri ai delegației, deputății 
Martha Schanzenbach, Willy Muel
ler și Karl Wittrock, au făcut de
clarații în care au subliniat reali
zările importante obținute în do
meniile economic, social, cultural 
de cele două țări de democrație 
populară pe care le-au vizitat.

Numeroase ziare vestgermane 
au reluat declarațiile celor trei 
deputați social-democrați. Astfel 
publicația ,,Parlamentarisch-Poli- 
tischer Pressidienst" subliniază că, 
în ce privește condițiile economi
ce, sociale și culturale din Romî- 
nia și Bulgaria, membrii delegației 
au arătat că nu pot fi ignorate 
progresele rapide realizate de a- 
ceste doua țări, și în special faptul 
că se construiesc noi întreprinderi 
industriale mari, iar cele existente 
sînt extinse sau renovate. Cei trei 
deputați membri ai delegației — 
arată mai departe publicația — au 
declarat că au fost profund impre
sionați de eforturile popoarelor Ro- 
mîniei și Bulgariei pentru apăra
rea păcii.

Ziarul vestgenman „Vorwârts* a 
publicat în legătură cu vizita de- 
putaților vestgermani în Republica 
Populară Romînă articole în care 
scoate în evidență succesele în
semnate obținute de țara noastră 
mai ales în domeniul economic. 
„Rezultatele producției — scrie 
ziarul — exprimate în parte și în 
cifre absolute, arată un progres 
considerabil al economiei rornî- 
nești în domeniul industrializării". 
După ce reproduce o serie de ci
fre statistice înfățișînd progresele 
înregistrate în diferite domenii in
dustriale de R.P. Romînă, — zia
rul scrie în continuare: „Rominia, 
cunoscută altădată numai pentru 
zăcămintele ei de petrol și pentru 
industria petroliferă, obține succe-

se importante ți într-o serie de noi 
ramuri industriale....".

Ziarul „Vorwârts" consideră c< 
această vizită demonstrează lip
sa de realism a politicii cercu
rilor conducătoare de la Bonn, 
care caută să ignore și mai 
ales să treacă sub tăcere in fața 
opiniei publice realitățile din Eu
ropa răsăriteană. „Ea a dovedit că 
părerile care circulă în R.F.G. 
asupra condițiilor de viață din 
țările balcanice nu concordă 
clecît în foarte mică măsură cu 
realitatea. Atît Rominia cît și 
Bulgaria se află într-un stadiu da 
dezvoltare economico-industrială. 
Ambele țări au realizat progrese 
considerabile în domeniul ridicării 
nivelului de trai al populației lor".

Buletinul de presă social-demo
crat, „Sozial Demokratischer Pres- 
sedienst", a publicat de asemenea 
impresiile și declarațiile celor trei 
membri ai delegației cu privire la 
cele constatate cu prilejul vizitei 
în R.P. Romînă și R.P. Bulgaria. 
După ce citează cifre și fapte ilus
trative pentru avîntul economic al 
țării noastre, deputății vestger
mani subliniază că stabilirea unor 
relații normale între R.F. Germană 
și Rominia și Bulgaria ar deschi
de mari posibilități în fața indus
triei vestgermane. Anumite cercuri 
politice din Occident — se arată 
în Buletinul de presă social-demo
crat — pot închide ochii în fața 
realității, dar prin aceasta ele nu 
pot înlătura faptele existente. 

----- •------

Un comunicat 
al Agenției 

Telegrafice Bulgare

•»

SOFIA 5 (Agerpres). — Comu
nicatul Agenției Telegrafice Bul
gare: In ultimul timp o serie de 
ziare din străinătate, în primul 
rînd din Italia și Grecia, au pu
blicat știrea că pe teritoriul Repu
blicii Populare Bulgare ar fi fost 
amplasate rampe pentru lansarea 
de rachete cu diferite raze de ac
țiune. Cercurile de răspundere din 
aceste țări folosesc astfel de știri 
pentru a justifica propriile lor mă
suri militare.

Agenția Telegrafică Bulgară este 
împuternicită să declare că știrile 
în legătură cu existența armei ra
chetă pe teritoriul Bulgariei sînt 
absolut răuvoitoare, fiind născocite 

__________ ___ de la început pînă la sfîrșit. Pe 
al Partidului Muncii din Albania, teritoriul Bulgariei nu există nici 

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă, la 4 iunie, 
ora 21,49 o navă militară americană 
a pătruns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze în regiunea insulelor 
Pintan și Matsușan, provincia Fu
kien. în legătură cu această nouă 
provocare a navelor militare ame
ricane, purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat să 
dea cel de-al 49-le>a avertisment.

BAGDAD. — După cum a anun
țat postul de radio Bagdad, 
Kassem, primul ministru al Iraku
lui, luînd cuvîntul 1a primul con
gres al Asociației inginerilor din 
Irak a declarat că Irakul a hotărît 
să părăsească zona lirei sterline.

un fel de rampe pentru lansarea 
armelor rachetă, nu există nici un 
fel de arme rachetă, nici un fel 
de arme atomice și nu se fac 
nici un fel de pregătiri pentru am
plasarea unor astfel de arme, sau 
a rampelor pentru folosirea lor. 
Este evident caracterul provocator 
al știrilor calomnioase amintite 
mai sus, difuzate de unele ziare 
străine, și nu este greu de aflat 
cine este inspiratorul lor. Tocmai 
cei care construiesc sau se pregă
tesc să construiască rampe pentru 
arma rachetă pe teritoriul lor, cei 
ce întreprind acțiuni odioase îm
potriva păcii caută să iasă cu o- 
brazul curat în fața popoarelor lor 
în problema amplasării unor ast
fel de rampe, înșelîndu-le prin 
născociri la adresa țărilor iubi
toare de pace.

Obiectivul fotografic ne prezintă astăzi cîteva aspecte luate în 
Berlinul apusean. Demascator, el a pătruns in spatele cortinei, acolo 
unde se duce activitatea spionilor, acolo unde se pregătesc actele de 
diversiune împotriva țărilor socialiste.

Berlinul occidental, crimpei de viață capitalistă prezintă imagini 
ce poartă puternica amprentă a modului de viață american importat, 
imagini elocvente de știrbire a drepturilor democratice, de gituire a 

libertății, de educare a tinerei gene rații în spiritul crimei și a cultu
lui violenței.

Berlinul occidental reprezintă astăzi un cuibar de diversiuni, un 
focar de încordare, un cap de pod pentru cercurile agresive din occi
dent. De aceea opinia publică mondială dorește ca situația anormală 
din Berlinul apusean să fie lichidată, ca Berlinul apusean să nu 
mai reprezinte un pericol pentru pacea și securitatea Europei.

— Se face mult caz despre libertatea .presei în țările occidentale. 
Iată o mostră : polițiștii vest-berlinezi bruschează un fotoreporter 
tmpiedicîndu i activitatea de informare.

— Două aspecte ale Berlinului 
occidental. In dreapta, o sală de 
spectacol devastată de fanaticii ja
zului american veniți să asculte pe 
,.regele Rockului", Bill Haley, 
devastare care s-a soldat cu o 
pagubă de 50.000 de mărci și cu 24 
de răniți. Astfel dc spectacole sînt 
organizate cu sprijinul oficialită
ților vestgermane.

Tn stînga. un grup de spioni șl 
agenti provocatori în .plină acțiune. 
Aparțimnd uneia din cele 83 de or
ganizații de spionaj ce activează 
în Berlinul apusean, agenții din 
fotografie lansează un balon cu 
manifeste calomnioase spre terito. 
riul R.D.G și al altor țări so
cialiste. Iată la ce servește Berlinul 
occidental puterilor apusene, iată 
de ce Adenauer nu dorește regle
mentarea situației anormale din 
Berlinul occidental.

Copii din Ber
linul occidental 
masoați și echi
pați după mode
lul filmelor șl 
comicsurilor ame
ricane se exer
sează în jocul 
crimei. Sînt pri
mii pași pe calea 
crimei, Jafului și 
violurilor. drum 
spre care sînt 
Împinși de edu
cația americani, 
zată ce o pri
mesc. Autoritățile 
vestberlineze încu
rajează educația 
criminală primită 
cu ajutorul pre
sei, filmelor șl 
literaturii crimi
nale decadente, 
deoarece au ne
voie. în armata 
vestgermană de 
brute și de cri
minali care să 
lupte .pentru cau
za revanșarzilor 
occidentali.
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