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pentru meseria 

de laminator
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Și brigada de muncă patriotică Nr. 10, condusă de comunistul Gh. Milcov, de la Centrul meca
nic Constanța, lucrează la amenajarea noului bulevard „Ștefan Gheorghiu" din localitate.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Și în acest an, băieții din bri- , în același timp, multă atenție 
gada de tineret de la caja 3-a a ‘ acordăm pregătirii noastre profe- 
laminorului nr. 1 (vechi) al uzi- sionale. îndrumați și sprijiniți in
ner ,,Cristea Nicolae" din Galați deaproape de organizația de 
pe care o conduc, desfășoară ală- partid, ne străduim să ne ridicăm 
turi de ceilalți muncitori din continuu calificarea profesională

Tot sprijinul 
tinerilor muncitori

care învață
Industria chimică a luat în țara 

noastră, in anii puterii populare, 
sub îndrumarea partidului, o dez
voltare deosebită. Țițeiul și gazele 
naturale, sarea, calcarul, minereu- 
rile metalifere și nemetalifere, lem
nul etc, dau posibilitatea lărgirii 
an de an a numărului de produse 
chimice de bază și de sinteză. S-au 
dezvoltat mult toate sectoarele de 
producție, creindu-se în același 
timp și noi ramuri ca : ramura de 
medicamente, îngrășăminte mine
rale, fire și fibre sintetice, colo- 
ranți etc.

Munca In viitor pentru dezvol
tarea industriei noastre chimice, 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor deosebit de însemnate, sta
bilite de Plenară C.C. al P.M.R. 
din noiembrie anul trecut, pune în 
fața lucrătorilor din sectorul nos
tru sarcini de mare importanță.

Pentru realizarea tuturor acesto
ra este nevoie de muncitori, mai
ștri, tehnicieni și ingineri care să 
posede temeinice cunoștințe teore
tice și practice, cadre care să stă- 
pîneâscă bine tehnica nouă. Or, 
Hotărîrea partidului și guvernului 
privind îmbunătățirea învățămîn- 
tului seral și fără frecvență, de 
cultură generală și superior, oferă 
noi posibilități tinerilor care lu
crează nemijlocit în producție, ca 
ucmind cursurile serale și fără 
frecvență, să-și complecteze cunoș
tințele practice cu noțiuni de cul
tură generală și tehnică spre a de
veni specialiști de valoare cu un 
larg orizont profesional, cadre de 
nădejde ale dezvoltării industriei 
noastre chimice. Regimul demo
crat-popular acordă mari 'înlesniri 
tinerilor care se înscriu să urme
ze învățămîntul seral și fără frec
vență : concedii de studiu plătite 
în afara celui legal de odihnă, 
scutirea de taxe școlare, progra
marea tinerilor în schimburi de 
producție care să le permită parti
ciparea la cursuri, transportul 

ratuit pe căile ferate al studenți- 
,or care se prezintă la examene, 
asigurarea cazării și cantinei pe 
timpul examenelor etc.

Prin grija partidului și guvernu
lui, tehnica nouă își face loc ver
tiginos în industria petrolului și 
chimiei, unde se folosesc aparate

Ing. A. Constantinescu
adjunct al ministrului Industriei

Petrolului și Chimiei

și utilaje de înaltă tehnicitate, 
pentru a căror mînuire vechiul ni
vel de pregătire profesională este 
depășit. De pildă, la prelucrarea ți
țeiului s-au făcut instalații de cra
care termică și sînt în construcție 
instalații de cracare catalitică cu 
ajutorul cărora se va putea trece 
de la petrol la cauciuc sintetic și 
mase plastice. In prezent se fa
brică polic'orură de vinii la Tîrnă- 
veni, Turda și București, urmind 
a se fabrica și la Complexul in
dustrial Borzești. In uzinele petro
chimice se va produce polietilenă, 
iar gazul metan — importantă bo
găție a patriei noastre — va servi 
ca materie primă nu numai la fa
bricarea policlorurei de vinii, ci și 
a acetatului de polivinil și a fibre
lor sintetice.

Avînd în vedere rapida dezvolta
re a industriei petrolului și chi
miei în următorii 2—3 ani, cind 
vor fi puse în funcțiune aproxima
tiv opt uzine și fabrici noi și două
zeci și opt de noi secții — din 
care o fabrică de azotat de amo
niu la Roznov, o nouă unitate de 
fibre sintetice la Săvinești, o uni
tate petrochimică la Complexul 
industrial Borzești — care va fi 
cea mai mare unitate a industriei 
noastre chimice — necesarul de 
cadre temeinic pregătite care să 
deservească instalațiile tot mai 
complexe trebuie să crească în 
mod rapid, lată dar, de ce și în 
sectorul nostru se impune impera
tivul : cît mai mulți muncitori să 
învețe, spre a putea face față cu 
succes sarcinilor importante ce le 
avem de îndeplinit.

In vederea a- 
plicării prevede
rilor Hotărîrii 
partidului și gu
vernului privind 
îmbunătățirea în- 
vățămîntului se
ral și fără frec
vență de cultură 
generală și supe
rior, Direcției 
personal și învă-

țămînt din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei îi revine sar
cina importantă de a îndruma și 
controla întreprinderile asupra fe
lului cum se ocupă de crearea con
dițiilor tinerilor care vor să învețe, 
de sprijinirea acestora în vederea 
bunei lor pregătiri.

In cadrul multor întreprinderi 
petrolifere și chimice s-a desfășu
rat o largă muncă politică în ve
derea popularizării prevederilor 
hotărîriî partidului și guvernului, 
îndrumării tinerilor spre învățătu
ră, arătîndu-'i-se necesitatea de 
a-și ridica continuu cunoștințele 
tehnice și de cultură generală. In 
multe întreprinderi din sectoarele 
noastre, printre care se află și 
Rafinăria nr. 3 Teleajen, Combi
natul chimic nr. t Făgăraș, Uzine
le chimice „9 Mai“, Fabrica de 
utilaj chimic — București ele., co
misiile formate au lucrat cu mult 
spirit de răspundere — pentru a-i 
îndruma și recruta pentru învăță
tură pe cei mai buni tineri mun
citori cu perspective de creștere. 
Numai Trustul de extracție Tirgo- 
viște a recrutat peste 80 tineri 
care au și început cursurile de 
pregătire. Direcția personal și în- 
vățămînt din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei trebuie să 
vegheze însă ca munca comisii
lor de selecționare din între
prinderi să nu se oprească doar 
la selecționarea muncitorilor care 
urmează a fi trimiși la cursu
rile învâțămintului seral și fără 
frecvență, ci și să vadă în 
ce măsură participă aceștia Ia 
cursuri, în ce măsură își însușesc 
noțiunile predate.

In același timp trebuie să spu
nem că nu toate conducerile în
treprinderilor din sectorul nostru 
au dat toată atenția cuvenită spri-

secție, o largă întrecere pentru a 
realiza o cantitate de tablă cit mai 
mare și de bună calitate.

Munca de laminator nu-i ușoară. 
Dacă-i afli însă meșteșugul o în
drăgești încît cu greu te poți des
părți țle ea. De aceea, încă de la 
numirea mea ca responsabil de 
brigadă am căutat, în calitate de 
laminator șef, să-i ajut și pe cei
lalți tineri din brigadă să învețe 
să mînuiască cu pricepere agre
gatele încredințate. Mobilizați de 
organizația U.T.M. am căutat să 
învățăm cît mai mult din expe
riența comuniștilor, să aprofun
dam temeinic cunoștințele, să ne 
însușim o seamă de procedee îna
intate în tehnica laminării. Toate 
acestea ne-au dat putința să ne în
deplinim și să depășim lună de 
lună planul de producție, să reali
zăm cea mai mare cantitate de 
tablă.

Pentru ca în munca noastră să 
culegem rezultatele scontate discu
tăm în cadrul brigăzii felul în 
care se îndeplinește planul, anali
zăm cu multă seriozitate lip
surile pe care le avem. Cu 
acest prilej, facem și propuneri de 
măsuri tehnico-organizatorice. Ti
nerii care se lasă pe tînjeală sau 
sînt nedisciplinați îi criticăm cu 
asprime. Bunăoară, într-una din 
ședințe l-am criticat pe Ion Cojo- 
caru pentru faptul că uneori întîr- 
zie de la lucru în special în 
schimburile de după-amiază.

O atenție deosebită acordăm în 
munca noastră bunei organizări 
a lucrului. Cu toții venim la lucru 
înainte de începerea schimbului, 
discutăm sarcinile pe care le avem 
pe. baza graficului orar. Aceasta 
pentru a cunoaște ritmul cu care 
trebuie să lucrăm, deoarece este 
știut că graba ar putea să dăuneze 
calității produsului și totodată să 
distrugă mașinile.

participînd la cursuri speciale, 
unde ni se lămuresc teoretic o sea
mă de probleme legate de munca 
la laminoare.

Organizația U.T.M. mi-a încre
dințat sarcina de a mă ocupa de 
calificarea muncitorilor mai noi 
care sînt, după cum spuneam, 
în formare. La repartizarea aces
tora pe locul de producție, în în
drumările pe care le dăm — ținem 
seama de aptitudinile și dorința 
fiecăruia pentru a-i ajuta să pă
trundă cît mai bine tainele me
seriei, pentru a-i face s-o îndră
gească. Cînd un tînăr mai începă
tor lucrează la cuptor sau prinză- 
tor în spate stau tot timpul lingă 
el și îi explic cum să procedeze, 
cum să mînuiască uneltele, modul 
de funcționare a utilajului, astfel 
încît după o perioadă scurtă să-și 
dea seama atît el cît și noi dacă 
poate face față la locul de muncă 
respectiv.

Muncind și învățînd încontinuu, 
brigada noastră a izbutit să ob
țină cea mai mare cantitate de 
tablă din uzină. Bunăoară, în 
întrecerea socialistă în ultimul timp 
am izbutit să dăm peste plan, 
lunar, circa 40-50 tone tablă, re- 
ducînd totodată rebuturile cu 
70-80 la sută față de coeficientul 
admis.

In încheiere aș vrea să spun că 
Ia baza succeselor brigăzii noastre 
stă tocmai munca entuziastă, pa
sionantă, pe care o desfășoară fie
care tînăr din brigadă. Pasiunea 
pentru meseria aleasă, dorința de 
a dobîndi o înaltă calificare pentru 
a fi cît mai de fo'.os construcției 
socialiste, ne animă în munca noa
stră de fiecare zi pentru a obține 
noi succese.

GH. ISPAS 
laminator șef, Uzina „Cristea 

Nicolae"-Galați

Zoița losub, tricoteră la întreprinderea „Moldova" din Iași este 
una din fruntașele secției. Ea își depășește zilnic planul de produc
ție cu 10—15 la sută, dînd numai lucru de cea mai bună calitate.

Succesele inovatorilor

hunedoreni
Mișcarea inovatorilor de la Combinatul siderurgic 

Hunedoara constituie un important sprijin în munca 
pentru sporirea producției de metal. Cabinetul 
tehnic al combinatului și cercurile A.S.I.T. au di- 
'jzat în secțiile oțelărie, furnale, laminoare etc. 
..lanuri tematice de inovații și au organizat con
ferințe și expuneri pentru a veni astfel în ajutorul 
activității' inovatorilor. Drept urmare, tot mal mulți 
siderurgiști prezintă propuneri pentru îmbunătățirea 
și perfecționarea proceselor tehnologice, extinderea 
micii mecanizări etc. In primele 5 luni din anul a- 
cesta la cabinetul tehnic al combinatului s-au înre
gistrat peste 200 de propuneri de inovații. Mai mult 
de 100 de inovații au și fost aplicate pînă acum în 
procesul de producție.

Inovațiile care au fost acceptate pentru aplicare 
aduc comb’natului economii antecalculate în valoare 
de peste 4.800.000 lei, îmbunătățind totodată procesul 
de producție, precum și condițiile de muncă ale si- 
derurgiștilor.

Inovația maistrului Constantin Popescu de la 
oțe'.ăria Simens Martin nr. 2, privind etanșarea an
samblului de turnare a oțelului cu așchii mărunte 
de fontă, de exemplu, aduce o economie de 570.000 
1-i. Maistru! oțelar Ștefan Tripșa a inițiat un buncăr 
pentru confecționarea pragurilor false la cuptoarele 
Martin de 185 tone, care pînă acum se executau 
manual. în acest fel s-a realizat o importantă îm- 
burătățire’a indicelui de utilizare a cuptorului.

(Agerpres)

Vacanța pionierilor și școlarilor 
din regiunea Pitești

La Olăneștî, Călimănești, Căciu- 
lata, Păuleasca, Pleșoiu și Brezoi, 
se fac ultimele pregătiri pentru 
amenajarea taberelor locale de 
vară în care aproape 1900 de pio
nieri și elevi din regiunea Pitești 
își vor petrece vacanța de vară. 
Copiii petroliștilor, de exemplu, se(Continuare în pag. 3-a)

Zi de sărbătoare, pornesc la joc
Foto: S. NICULESCU

Vești de Ia constructorii 
primei locomotive 

romînești electrice Diesel

A început 
recoltarea rapifeî

In regiunea Timișoara a început de cîteva zile recoltatul rapiței. 
Gospodăria agricolă de stat din satul Sculia, raionul Gătaia, a re
coltat în numai două zile rapița de pe o suprafață de 42 ha., de pe 
care s-a obținut o producție medie de circa 1000 kg. r spiță la hectar.

_ Recoltarea rapiței a început și la gospodăria agricolă colectivă 
din satul Sîngeorge, raionul Gătaia. Pe cele 30 ha. de pe care s-a 
recoltat rapița, colectiviștii au început însămînțarea porumbului pen
tru siloz. .,(Agerpres)

Tinerii muncitori din „Hala 
Mică" de la Turnătoria de oțel 
a Combinatului Metalurgic Re
șița, trăiesc in aceste zile bucu
ria de a lucra la turnarea pie
selor pentru prima locomotivă 
electrică Diesel rominească.

Hărnicia tinerilor muncitori 
își arată rezultatele pe zi ce 
trece. Mobilizați de organizația 
de bază U.T.M. sub conduce
rea organizației de partid, tine
rii muncitori, alături de virst- 
nici rezolvă cu succes proble
mele complicate pe care le ri
dică producția acestor piese. 
Lucrările noului produs sini 
pretențioase. Volumul mare, 
greutatea mică, pereții subțiri 
și uniformi ai pieselor, cer mul
tă siguranță, îndeminare și pre
cizie. La turnătorie se duce 
lupta împotriva crăpăturilor și 
a porozităților, se veghează asu
pra calității ireproșabile a pie
selor turnate. Maiștri și munci
tori cu o mare experiență, 
cum sint comuniștii D. Anton, 
Andrei Dane și alții, conduc 
cu pricepere procesul tehnolo
gic și îndrumă tinerii munci
tori insuflîndu-le încredere in 
forțele lor. Tinerii turnători 
Pop Ștefan, Țurcan Dumitru, 
Ludovic Gaji și alții au dat 
pină acum numai piese de bună 
calitate.

Pentru a iniția pe tineri cu 
problemele tehnice noi pe care 
le ridică agregatul, comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 
organizat pentru tinerii de la 
formare un curs de specializa
re. Conducerea oțelăriei a nu
mit pe cei mai buni tehnicieni 
să țină lecții tinerilor munci
tori. Tehnologul Gh. Borș, in
ginerii Adrian lonescu, Tibe- 
riu Is fan, Ion Grăsoi, Mircea 
Micula, au ținut în fața tineri
lor lecții despre tehnica tur
nării pieselor Diesel, despre 
componența oțelului, le-au ex
plicat procesul tehnologic.

ilie lazar;
"îi-1 muncitor

vor odihni în vacanță la Cozia, 
cei ai minerilor din bazinul Schitu- 
Golești la Păuleasca, ai metalur- 
giștilor de la uzinele „Vasile Tu- 
dose“ — Colibași la Căciulata și 
Pleșoiu, ai textiliștilor din Pitești 
la Olănești etc. Alți 520 de pio
nieri și elevi din regiunea Pitești 
își vor petrece vacanța în taberele 
centrale organizate de Consiliul 
Central al Sindicatelor la munte 
sau la mare.

Programul activității ce se va 
desfășura, în aceste tabere cuprin
de diferite manifestări cultural- 
artistice, acțiuni recreative și de 
folos obștesc, întreceri sportive, 
excursii pentru cunoașterea bogă
țiilor și frumuseților regiunii, pre
cum și vizitarea principalelor în
treprinderi industriale locale.

(Agerpres)j

Revăzînd materia de examen tragi de obicei cu mai multă siguranță biletul de examen. Foto
reporterul nostru a prins pe peliculă unul din momentele în care Kim-Sun-rion și Torțu Ion din anul 
IV mecanică al Institutului Politehnic din Orașul Stalin, revăd împreună materialul înainte de a intra 
la examenul de automobile.

. Foto : N. STELORIAN

Cronică dramatică
studențească

Spectacolul de limbă maghiară, 
prezentat de curind de studenții 
anilor I și II ai Facultății de filo
logie din București a constituit o 
emoționantă manifestare a frăției 
care unește în numele acelorași 
idealuri, tineretul romîn și cel al 
minorităților naționale din patria 
noastră. Premiera a avut loc la 
Casa de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa".

Spectacolul n-a fost alcătuit din 
scenete, recitări; publicul specta
tor a vizionat o veritabilă piesă 
de teatru, interpretată cu măies
trie, bine nuanțată și, mai ales, 
jucată cu însuflețirea, farmecul și 
entuziasmul celor 20 de ani —• 
vîrsta medie a artiștilor noștri.

Nu e prima oară cînd se joacă 
teatru pe scena casei de cultură a 
studenților din București. Este vor
ba însă acum de o piesă maghia
ră pe care studenții bucureșteni 
o interpretează chiar în limba ma
ghiară. E vorba de bine cunoscu
ta (prin personajul ei legendar) 
piesă „Mateiaș gîscarul’-. (Ludas 
Maty) a talentatului scriitor ungur 
Fazekas Ianos.
L inițiatorii acestui spectacol au

ales această comedie, pentru că 
ea are un conținut social puternic 
conturat, pentru că ea glorifică în
țelepciunea și istețimea oamenilor 
simpli, din popor, revolta lor fi
rească împotriva împilării, a umi
lințelor la care erau supuși de că- 

exploatatori. Istețul Maty, bă- 
din porunca feudalului în al

care, naturalețe, dezinvoltură — 
l-a interpretat... o fată — Toth 
Marta despre care tovarășul Ma- 
rosi Alexandru, lector la secția 
maghiară, regizorul și „sufletul11 
spectacolului — după expresia stu
denților — spunea că este „un 
mare talent11. Intr-adevăr Marta 
travestită în Maty, identificîndu se

Seară culturală maghiară 
la Casa de cultură din București

tinut trăia, umilit pentru căcărui 
îndrăznise să-l înfrunte, îi promite 
că-i va înapoia bătaia triplu. In
tr-adevăr, datorită ingeniozității 
sale, spre bucuria consătenilor săi 
și hazul spectatorilor, Maty în trei 
împrejurări diferite îl bate cu sete 
pe moșier.

Cine sînt interpreții piesei ? în 
primul rînd cei 18 studenți ai sec
ției de limbă maghiară. Studentul 
Podoabă Francisc din anul I sec
ția maghiară, a interpretat rolul 
moșierului. Cu oarecare timiditate 
în actul I, a devenit firesc intrînd 
complet în rol. în actele următoa
re. Pe Maty, flăcău frumos și is
teț, rol greu, care cere multă miș-

rolului a primit numeroase aplau
ze la scenă deschisă, de la spec
tatorii entuziasmați.

Printre artiști se numără de a- 
semenea studenți de la alte secții: 
Dobre Alexandru de la secția ro- 
mînă, Taufer Alfred de la secția 
arabă din anul I, Trifu Adrian de 
la secția franceză, Segelestein Pau
lina de la secția arabă — anul 
II. De asemenea, și-au dat apor
tul elevi de la liceul maghiar din 
București ca Stoica Anton din cla
sa a Xl-a, Helvei Ștefan din clasa 
a X-a și Mendel Alexandru din 
clasa a V-a.

Sprijiniți îndeaproape de orga
nizația de partid din facultate,

primind ajutor din partea unor 
artiști de frunte ai țării — tovarășul 
Szinberger Alexandru, directorul 
Teatrului de Operă și Balet din 
Cluj, artist emerit, a dat prețioase 
indicații de regie, participând la nu
meroase repetiții — primind de
corul de la Buftea, peruci de la 
Teatrul de Operă și Balet din 
București, costume de la Teatrul 
Național, tinerii artiști amatori au 
realizat un spectacol reușit.

Discutînd cu proaspeții debu- 
tanți într unul din antracte, am 
aflat că de două luni de cînd re
petă piesa — după cursuri, deci 
seara de la orele 21 în sus, uneori 
pînă la 1-2 noaptea — trec prin 
emoții neobișnuite, încercînd tot
odată bucuria pe care ti-o dă în
făptuirea unui lucru bun.

— Am realizat un spectacol, 
care vedem cu bucurie, a plăcut 
și în același timp am întărit și mai 
mult legăturile frățești dintre stu
denții romîni și maghiari — ne a 
spus tovarășul Taufer Alfred de la 
secția arabă. De altfel acest lucru 
ni l-am propus.

STUPCANU GEORGETA '



Tinerii — pe șantierele 
Îmbunătățiri funciareB * >

Angajamente îndeplinite
Fiind îndrumat de comitetul ra

ional de partid, într-o ședința ple
nara ținuta la începutul anului, 
Comitetul raional U.T.M. Fetești 
a stabilit ca în acest an, in cola: 
boiare cu organele de stat, sa mo
bilizeze tineretul din raion la efec
tuarea unor lucrări de irigații 
pe o suprafața de aproape 1.500 
ha. Chiar în primeie luni ale anu
lui, membrii biroului Comitetului 
raional UT.M. Fetești au luat 
legătură cu secția agricola a sfa
tului popular raional și împreuna 
cu aceasta și cu conducerile gos
podăriilor agricole de stat și co
lective au studiat problema des
chiderii de șantiere ale tineretu
lui pentru irigații. Pentru prima 
etapa — piua la iusamințarea po
rumbului și a celorlalte plante 
prașitoare — s-a stabilit sa se e- 
xecute lucrări de irigații pe o su
prafața de 440 ha. S-a stabilit în 
același timp ca pentru a doua e- 
tapâ, în vara, sa se execute restul 
de 
în
te 
în

aproape toate 
din raion au

stat Cocargeaua, din 
organizațiile U.T.M. 
sosit cereri ale tinerilor care do
reau să participe la munca pe a- 
cest șantier

Comitetul raional U.T.M. Fetești 
s-a îngrijit insă nu numai de mo
bilizarea tineretului pe șantier și 
de asigurarea unor condiții opti
me de muncă și viață aci. El a 
transformat șantierul într-o 
vărată/ școală de educație 
nista prin 
Comandant 
numit unul 
structori ai 
U.T.M. De 
al organizației U.T M. pe șantier 
a fost ales un tînăr destoinic, cu 
multă experiență. în același timp

ade- 
comu- 

muncă a tineretului 
al șantierului a fost 

din cei mai buni in- 
comitetului raional 

asemenea, ca secretar

lucrări pe 1.000 hectare care 
momentul de fața sînt cultiva- 
cu plante cerealiere semănate 
toamna.

Studiind posibilitatea deschiderii 
șantierelor pentru lucrări de iri
gații, comitetul raional U T.M. s-a 
îngrijit în același timp ca orga
nele agricole de specialitate să 
întocmească din vreme 
lucrurilor și sa asigure 
tehnică necesară. După 
asigurate, cu sprijinul 
lor unităților agricole 
toate condițiile necesare desfășu
rării lucrărilor^ comitetul raional 
U.T.M. a trecut practic la munca 
de mobilizare a tineretului pentru 
îndeplinirea sarcinii asumate. în 
primul rînd, la comitetul raional 
U.T.M. au fost convocați toți se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T*M. din raion cu care s-a dis
cutat pe larg despre importanța 
deosebită a acestor lucrări în mă
rirea producțiilor agricole la hec
tar și despre îndatoririle pe care 
le are fiecare organizație U.T.M. 
de a mobiliza tinerii la munca vo
luntară întorși acasă, secretarii 
organizațiilor U.T.M., împreună 
cu ceilalți membrii ai comitetelor 
organizațiilor de bază, au organizat 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, adunări generale U.T.M des
chise la care au fost invitați spe
cialiști care le-au vorbit tinerilor 
despre avantajele economice deo
sebite ale lucrărilor de irigații. 
Participarea tineretului pe șantie
rele de irigație a Constituit subiec
tul multor discuții la învățămîntul 
politic, în cadrul joilor tineretu
lui.

Ca urmare a acestei munci poli
tice, atunci cînd Comitetul raional 
U.T M. Fetești a anunțat deschide
rea șantierului de muncă volunta
ră pentru executarea lucrărilor de 
irigații pe o suprafață de 350 hec
tare de la Gospodăria agricolă

Din experiența 
ComitetuSui raional 

U. T. M. Fetești în 
munca de mobilizare 

a tineretului pe 
șantierele de irigații

proiectele 
asistența 

ce au fost 
conduceri- 
socialiste,

de

Drăslăvățul 
își schimbă 

albia
Drăslăvățul este un mic rîu 

care își mină puținele sale 
ape pe valea dintre orașul Huși 
și satul Gura Văii. Pămîntul 
acestei văi în suprafața de 
peste 300 ha. este un teren 
foarte propice peutru cultura 
legumelor. Aproape an de an 
însă din cauza inundațiilor 
și a revărsărilor, el deve
nea un pămînt mort. Niciodată 
nu era sigur că recolta va fi 
culeasă toamna. Draslăvațul ie
șea din albio primăvara și de 
multe ori și vara impotmolind 
culturile însămințate.

Pornind sa traducă în fapte 
•arcina pusa de partid și gu
vern de a folosi din plin fie
care palmă de pămînt bun și 
roditnr, Comitetul raional de 
partid Huși și comitetul execu* 
tiv al sfatului popular raional 
au botărît să rectifice cursul 
Drăslăvățului, iar pe alocuri 
să-l adincească și să-l îndigu- 
iască. Efectuarea acestei lu
crări pe distanța de 4,5 km. 
care necesita dislocarea a 
25.000 metri cubi de pămînt 
ar fi costat peste 150.000 lei.

La chemarea comitetului ra
ional de partid, tineretul ală
turi de vîrstnicii din împreju
rimile Drăslăvățului s-a anga
jat sa execute aceste lucrări în 
mod voluntar. Tinerii încadrați 
în brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din Huși, Gura Văii, 
Stănilești, Lunca Banului, Cîr- 
ligați, Schiopeni și-au asu
mat sarcina sa disloce 6 000 
metri cubi de pămînt prin care 
să realizeze economii în valoa
re de 36 000 Iei. Șantierul s-a 
deschis la sfîrșitul lunii mai și 
este planificat să se închidă la 
jumătatea lunii august. _ Tinerii 
s-au angajat ca lucrările pe 
acest șantier să fie gata înain
te de termenul stabilit.

Aceasta se va înfăptui cu si
guranță. Numai în primele 
două săptămîni de lucru tinerii 
brigadieri ai muncii patriotice 
au reușit să disloce aproape 
1000 metri cubi de pămînt. 
Pot fi evidențiați în mod deo
sebit cei 40 de tineri briga
dieri de la Școala profesionala 
de mecanici agricoli din Huși, 
tinerii țărani colectiviști, înto
vărășiți din Gura Văii care dau 
dovadă de multa disciplină și 
elan în munca pe care o des
fășoară pe acest șantier.

ȘTEFAN PADURARU 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Huși

șantier 
veniți 

lucruri

iu
de 
fi 
fi 
a-

de activitatea șantierului a răs
puns pe toată durata primul se
cretar al comitetului raional 
U.T.M . tov. Ion Popa, care a în
drumat și sprijinit permanent 
munca tinerilor brigadieri.

Fiecare zi de muncă pe 
a însemnat pentfu tinerii 
aci o zi în care au învățat
noi, o zi de școala. între brigăzile 
organizate pe șantier s-a desfășu
rat o vie întrecere pentru cuce
rirea drapelului de fruntaș

Totodată în programul de acti
vitate zilnică a brigadierilor, la 
loc de frunte au stat întotdeauna 
activități ca : citirea ziarului, 
formările politice, învățarea 
cîntece, concursurile sportive 
altele. Tineri ca Gică Rizan 
Cornel Moroi de la Gospodăria
gricolă colectivă din Cegani care 
au fost tot timpul fruntași pe șan
tier’, reîntorși acasă au cerut 
devină și-au devenit 
organizației U.T.M. Și 
alți tineri, au avut 
să cunoască mai bine 
scopurile politice ale 
UT.M.

în afara șantierului de muncă 
voluntară a tineretului de la Co
cargeaua, comitetul raional U T.M. 
îndrumat de comitetul raional de 
partid, a organizat sectoare de 
muncă ale tineretului pe șantierele 
de irigații de la Gospodăria agrico
lă de stat Fetești și de la Gospo
dăria agricola colectivă Bordușani.

sa 
membri ai 
ca ei mulți 
posibilitatea 
sarcinile și 
organizației

Pe aceste șantiere tinerii au fost 
mobilizați să lucreze voluntar în 
zilele de sîmbată dupa-amiaza și 
duminica.

Care sînt rezultatele muncii ti
neretului pe aceste șantiere ? în
tr-un timp relativ scurt organiza
țiile U.T.M mobilizate de Comite
tul raional U.T.M. Fetești și îndru
mate de organizațiile de partid au 
reușit sa efectueze așa- cum se sta
bilise inițial în planul comitetului 
raioual U.T.M., lucrări de irigație 
pe o suprafață de 440 ha

Pe întreaga suprafață de 440 ha 
la gospodăria de 
la G.A.S. Fetești 
Bordușani a fost 
rumb și sfeclă 
calcul economic 
să nc 
deosebită 
a tineretului din raionul 
tești. In mod obișnuit, în condiții 
bune, recoltele cele mai mari care 
se obțineau de pe aceste terenuri 
erau de 3-500 kg la porumb și 
20.000 kg la sfecla de zahar. A- 
cum insa, de pe aceste suprafețe 
irigate se vor obține producții 
medii de 7.000 kg porumb la hec
tar și 50.000 kg sfeclă la hectar. 
Numai la GA.S. Cocargeaua, spre 
exemplu, de pe cele 200 hectare 
însămînțate cu porumb anul aces
ta se va obține un plus de 700.000 
kg porumb boabe. Valorificarea 
acestui porumb prin îngrășarea de 
porci va aduce în plus pe piața 
140.000 kg carne de porc. De pe 
celelalte 150 ha însamînțate cu 
sfecla de zahăr se va obține anul 
acesta un plus de 4.500 000 kg 
sfeclă de zahăr, ceea ce înseamnă 
aproximativ 600.000 kg zahar.

Contribuția patriotică a tinere
tului are deci o importanță deo
sebită și e de natură să stimuleze 
în viitor atît Comitetul raional 
U.T.M Fetești cît și toate organi
zațiile UT.M. la mobilizarea pe 
mai departe a tineretului, la șan
tierele de irigații ce se vor mai 
deschide în raion

Conform sarcinilor stabilite la 
începutul anului și pe baza expe
rienței dobîndite, Comitetul raio
nal U.T.M. Fetești, îndrumat de 
comitetul raional de partid a stabi
lit în prezent masurile privind des
chiderea unui nou șantier de iriga
ții la Gospodăria agricolă de stat 
Fetești pe o suprafață 
hectare.
care va constitui obiectul noului 
șantier, lucrează o brigadă de ti
neri ingineri ajutați de o brigadă 
de tineri colectiviști la prospec
țiunile viitoarelor irigații.

I. ȘERBU

stat Cocargeaua 
ca și la G A.C. 
însâmînțat po- 

de
e 

demonstreze
a acțiunii 

din

zahăr. Un 
de natură 
importanța 

patriotice
Fe-

de 1.000
în prezent, pe terenul

Digu! se va uita 
în apele Argeșului
Aproape o oră nu-și mai spu

seră nimic. Amindoi zvârliră pe 
întrecute pămînt în vîrful digu
lui. După o vreme însă, Neacșu 
se opri. Se îndreptă de șale și 
cu mîneca bluzei sumează mai 
sus de cot, își șterse sudoarea 
de pe obrajii rumeniți de soare. 
Privind spre taică-său, spuse ve
cinului :

— 11 vezi ? Parcă a întinerit. 
De azi dimineață n-a lăsat lopata 

■din mină. Și-a pus în gind bă- 
trînul să mă întreacă.

Stelian Gîjilă întrerupse și el 
pentru o clipă lucrul și privi 
dincolo de porțiunea de teren a 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică, in „tabăra^ echipei vîrst- 
nicilor. Intr-adevăr un bătrinel 
vinjos, scund, arunca lopată, 
după lopată. Cei doi tineri îl pri
viră surizind, apoi Neacșu infi- 
gind cu hotărîre lopata în pă
mînt conchise :

— Să-i dăm bătaie, Stelică.
Scena se petrecea pe malul Ar

geșului, pe șantierul de la Mi
hăilești, unde se salvează de la 
inundații 400 hectare de teren. 
Aici lucrează brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din întovă
rășirile agricole din Mihăilești. 
Uuturugcni și Novaci. Șantierul 
a fost încredințat tinerilor de 
Comitetul raional de partid Dom
nești. Dar aceasta nu l-a oprit 
pe moș Neacșu și pe ceilalți 
tovărășiți din comunele de 
malul Argeșului să vină 
muncă.

Tinerii, 100-200, vin zilnic 
unelte pe umeri,

în- 
pe 
la

în-
colonați, cu
cu steaguri fluturinde în vînt. 
cîntînd. Ei 
lele colinelor 
scurgere a 
lometri, dislocînd 
metri cubi de pămînt.
înalță digul oare în unele locuri 
atinge doi metri. Jumătate este 
gata. Cealaltă parte trebuie să 
fie gata în cinstea lui 23 August. 
Dar Costel Cristea, secretarul co
mitetului U.T.M, din comuna 
Mihăilești, e optimist.

— Tinerii noștri sînt oameni 
de ispravă. Pînă la jumătatea lui 
iulie cred că întreg digul se va 
uita în apele Argeșului.

Și vorbele lui se pierd în larma 
șantierului, a melodiei vii, care 
a prins să răsune în brigada u- 
temistă de muncă patriotică con
dusă de Nicolae Culcea :

„E-hip, ura, ura, ura.
Și sus inima...“

B. CORNEANU

au săpat la poa- 
un canal 

apelor de 
peste

de
6 ki- 

8000
Acum

Brigada utemistă de muncă patriotică nr. 1 de la G.A.S. Stoenești lucrează pe șantierul de hidro
ameliorații pentru irigarea a 50.000 de hectare de la Stoenești-Scărișoara, raionul Caracal.
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mun-

comuna

Mlaștinile vor
La poalele platoului pe care este 

așezată comuna Brîncoveni din 
raionul Slatina se întinde, pe sute 
de hectare, o cimpie mănoasă. In 
condițiile agriculturii neraționale 
din timpul regimului burghezo- 
moșieresc, mare parte din această 
suprafață a fost năpădită de apele 
provenite din ploi și zăpezi și de 
numeroasele izvoare naturale înși
rate pe coastele platoului. S-au 
format mlaștini întinse pentru de
secarea cărora în trecut nu s-a 
luat nici-o măsură.

Urmînd îndemnul partidului, ță
ranii muncitori din comuna Brîn
coveni, în frunte cu comuniștii,

s-au hotărît să pună stavilă ape
lor, să sece mlaștinile, să reaea 
agriculturii terenul fertil din lunca 
Oltișorului.

Fiecare din cele patru organizații 
de bază U.Ț.M. din satele comu
nei are cîte o brigadă utemistă de 
muncă patriotică. în momentul în 
care s-a hotărît deschiderea șan
tierului, în planul de acțiuni al 
brigăzilor a apărut un nou obiec
tiv —- munca pe șantier pînă la 
terminarea tuturor lucrărilor.

Pentru a asigura o contribuție 
activă a tinerilor la lucrările de 
hidroameliorații, pentru a le lă
muri importanța lor economică,

Murâ-n gură
La marginea comu

nei Hărman din raio
nul Codlea s-a des
chis anul acesta un 
mare șantier de îm
bunătățiri funciare. 
Prin lucrările de de
secare ce se execută 
aci, vor fi redate agri
culturii peste 2.000 de 
hectare teren. Volu
mul mare de lucrări 
— escavarea a peste 
160.000 metri cubi de 
pămînt pe o distanță 
de 75 kilometri — 
necesită multă forță 
de muncă. De aceea, 
la chemarea organe
lor locale de partid 
și de stat de a-i ajuta 
pe țăranii muncitori 
din Hărman la lucră
rile de pe șantier, au 
răspuns numeroși ță
rani muncitori din sa
tele învecinate și 
muncitori din între
prinderile raionului 
Codlea, Tinerii, orga
nizați în zeci de bri
găzi utemiste de 
muncă patriotică, mo
bilizați de organizați
ile U.T.M., sub în
drumarea organiza
țiilor de partid, z-au 
angajat să execute vo
luntar 
tul

pînă la sfîrși- 
anului 40.000

rodi

metri cubi de săpă
turi pentru amenaja
rea. canalelor de dese
care pe o distanță de 
aproximativ 20 km.

De la începutul lu
nii aprilie, în fiecare 
duminică sute de ti
neri din raionul Cod- 
lea au venit la muncă 
voluntară pentru a-și 
îndeplini angajamen
tul luat.

Cum era și firesc, 
tinerii din oomuna 
Hărman, pe terenul 
căreia se află șan
tierul, și-au manifes
tat și ei dorința de a 
Sarticipa la lucrări, 

le exemplu, în ziua 
de 7 iunie, au venit 
să lucreze voluntar pe 
șantier peste 200 de 
tineri din comună. 
Dar, din cauză că 
comitetul comuna] 
U.T.M. manifestă o 
totală lipsă de grijă 
față de organizarea 
lor, contribuția lor 
a fost în continuare 
slabă.

Comitetele 
din comunele 
au dovedit
față de această ac
țiune și au mobilizat 
tinerii, au organizat 
munca acestora. Acest

U.T.M. 
vecine 
interes

fapt este ilustrat 
numărul mare de 
neri participanți 
lucrările de pe 
Herul
Hărman, de hotărîrea 
cu care muncesc a- 
ceștia pentru îndepli
nirea angajamentului 
pe care și l-au luat. 
Comitetul comunal 
U.T.M. din comuna 
Hărman însă, așteap
tă mură-n gută, aș
teaptă să-i facă alții 
treaba. Or, șantierul 
are o deosebită im- 
importanță economică 
în primul rînd pen
tru locuitorii comu
nei. Pentru a asigura 
participarea organi
zată a tuturor tineri
lor din comună la lu
crările de pe șantier, 
comitetul comunal 
U.T.M. Hărman tre
buie să lichideze pa
sivitatea de care a dat 
dovadă pînă acum și 
să ia măsuri urgente 
pentru ca tinerii din 
comună să ia parte 
în mod organizat 
și permanent la lu
crările de pe șantie
rul comunal.

de 
ti- 
1® 

. de pe șan- 
din comuna

L ANDREI

De ee ie tărăgănează iiitoetnîzea
ftraieetetar m teqlaaea <Ț)Laești?

Ga și în alte regiuni ale țării și în 
regiunea Ploești există încă mari su
prafețe de terenuri, care prin lucrări 
hidroaineliorative pot fi redate circui
tului agricol. Comitetul executiv al 
sfatului popular regional a stabilit ca 
în acest an, să fie redate agriculturii 
peste 7.500 ha. iar alte peste 1.000 ha. 
să fie amenajate pentru irigații. In 
prezent din volumul total de lucrări la 
desecări și irigații de peste 350.000 m.c. 
terasamente au fost executate peste 
80.000 m.c. la lucrările de hidroâme- 
liorare. Din analizele făcute de coman
damentul regional care coordonează lu
crările de îmbunătățiri funciare, a re
ieșit că volumul de lucrări efectuat pînă 
în prezent este mult sub posibilitățile 
existente mai ales că în regiune este 
0 experiență acumulată în acest sens.

Așa de pildă, anul trecut, la chema
rea Comitetului raional de partid Cri- 
cov, mii de țărani muncitori vîrstnici și 
tineri au participat cu entuziasm la lu
crările de pe șantierul de la Bărăitaru, 
scoțînd de sub regimul inundațiilor în- 
fr-un timp relativ scurt peste 2.000 ha. 
Asemenea acțiuni au fost organizate în 
multe alte comune din cuprinsul re
giunii. Acest lucru dovedește că atunci 
cînd munca este bine organizată, cînd 
au fost asigurate din timp proiectele și 
asistența tehnică, lucrările s-au desfă
șurat într-un ritm susținut.

Altfel stau lucrurile în acest an. 
Acum, de pildă, despre lucrări de dese
cări aproape că nu se poate vorbi, iar 
amenajările terenurilor pentru irigații 
sînt încă mult rămase în urmă. Care 
sînt cauzele ?

De la bun început această sarcină a 
fost privită cu superficialitate de sfa
turile populare și organele agricole din 
regiune, cît și de organizațiile U.T.M.

Tinerii țărani muncitori, la îndemnul 
partidului, convinși de marea însemnă
tate economică a lucrărilor de hidro
ameliorații și-au exprimat hotărîrea de 
a porni imediat la înfăptuirea lor. En
tuziasmul oamenilor s-a izbit însă de 
birocratismul cuibărit la unele organe 
agricole. Este cunoscut faptul că lu
crările de hidroameliorații, mai cu sea
mă cele de o mai mare amploare, ne
cesită proiecte rezultate în urma unei 
temeinice documentări la fața locului. 
Tărăgănarea întocmirii proiectelor, lip
sa îndrumărilor tehnice din partea spe. 
cialiștilor, duce la frînarea inițiativei 
maselor de țărani muncitori dornici de 
a înfăptui această însemnată acțiune 
patriotică. Cam în acest fel s-au pe
trecut lucrurile în regiunea Ploești. 
Lipsiți de controlul sistematic al sfatu- 
lui popular regional, oficiul regional de 
îmbunătățiri funciare a început cu în- 
tîrziere întocmirea proiectelor și tără
gănează încă documentarea tehnică, 
operativă pe teren. Acest lucru a făcut

ca pînă în prezent din cele 13 proiecte 
să fie terminate numai 3 și acestea cu 
întîrziere. Așa de pildă, pe șantierul de 
la Pucheni, din cauza neîntocmirii pro
iectului s-a întârziat deschiderea lucră
rilor cu două săptămîni. Pentru șan
tierele Ciocani și Bilciurești proiectele 
trebuiau să fie terminate pînă la data 
de 1 iunie, dar nici pînă în prezent nu 
sînt gata. Acest lucru a făcut ca un 
mare volum de lucrări, ce ar fi putut 
fi efectuat, să fie rămas în urmă.

Sfatul popular regional Ploești tre
buie să ia măsuri urgente pentru a 
ajuta mai mult colectivul de ingineri și 
tehnicieni de la O.R.I.F. pentru ca 
acesta să poată să facă în cel mai 
scurt timp proiectele de îmbunătățiri 
funciare și să mobilizeze un humăr mai 
mare de tehnicieni și ingineri Care să 
asigure asistența documentară tehnică.

Organele agricole ale sfatului popu
lar regional trebuie să folosească de 
asemenea aportul pe care pot să-l aducă 
studenții în practică de la diferite fa
cultăți, cunoscători în probleme de hi
droameliorații. Dar în regiune există și 
asemenea situații cînd cu toate că este 
asigurată asistența tehnică cuvenită, în
ceperea lucrărilor se tărăgănează în 
mod nejustificat. Deși pînă la data de 
22 mai au fost terminate proiectele 
pentru șantierele de desecări de la 
Greceanca, raionul Mizil și Rîfov, raio
nul Ploești, sfaturile populare din

aceste comune, precum și organizațiile 
U.T.M. nu au întreprins nimic pentru 
mobilizarea largă a nfcselor de țărani 
muncitori vîrstnici și tineri, cu toate că 
aceștia și-au manifestat dorința de a 
participa la lucrările de hidroamelio
rații fiind convinși de marile avantaje 
economice pe care le aduc asemenea lu
crări.

Pînă în prezent în aceste raioane 
lucrările n-au început. Comitetele raio
nale U.T.M. respective, care n-au în
drumat comitetele comunale U.T.M. au 
datoria să explice tinerilor importanța 
economică a acestor lucrări și să orga
nizeze un număr cît mai mare de bri
găzi utemiste de muncă patriotică, că
rora să le fixeze concret volumul de 
lucrări pe care trebuie să-l efectueze 
pe aceste șantiere, locul și data efec
tuării lor. \

Timpul nu așteaptă. Este necesar ca 
sfaturile populare comunale, organiza
țiile U.T.M. să ia cele mai urgente și 
corespunzătoare măsuri în vederea în
deplinirii propriilor lor angajamente. 
Tehnicienii și inginerii agronomi sînt 
datori să ajute în mod concret organi
zarea și îndrumarea muncii pe șantiere.

In regiune sînt posibilități ca tinere
tul, alături de vîrstnici să-și aducă o 
contribuție însemnată la lucrările de 
hidroameliorații, astfel ca planul să fie 
nu numai realizat, ci și depășit.

L. MOLDOVAN

organizațiile de bază U.T.M. din 
cele patru sate ala comunei au or
ganizat, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, adunări generale 
deschise în care inginerul Săndu- 
lescu, conducătorul lucrărilor de 
pe șantier, impreună cu președin
tele sfatului popular comunal le-au 
arătat tinerilor ce au de făcut și 
ce roade vor da ogoarele pe care 
ei le vor salva de la inundație.

Cu ocazia acustor adunări ge
nerale, tinerii s-au angajat ca in 
fiecare duminică dimineața (în zi
lele de lucru participă la muncile 
din campanie) toți membrii brigă
zilor utemiste de muncă patriotică 
să fie prezenți pe șauiier.

De atunci, țăranii muncitori din 
satele comunei Brincoveni s-au o- 
bișnuit ca duminica în zori să-și 
vadă fiii încolonați, cu uneltele 
pe umeri, treetnd pe ulițe spre 
șantier. Ajunși la locul da muncă, 
între tinerii brigadieri întrecerea 
începe odată cu primele lopeți de 
pâmînt aruncate pe marginea ca
nalului. Norma este de 2—3 metri 
cubi pe zi pentru fiecare tînăr, 
în funcție de teren. Antrenați în 
întrecere, tineri ca Gheorghe Tîr- 
școveanu, Nicolae Popescu, Du
mitru Cojocaru și alții realizează 
zilnic peste 5 metri cubi de să
pături.

Prin munca avîntată a țăranilor 
muncitori tineri și Vîrstnici din 
comună Brîncoveni Vor fi redate 
agriculturii 120 hectare de teren 
care acum este năpădit de papură, 
trestie și țipirig și vor fi salvate 
de inundații alte 250 hectare. Toți 
s-au angajat ca pînă la 23 August 
să termine în întregime toate lu
crările de pe șantier.

ci patriotică din 

Brîncoveni, raionul 

în plină 

comunal

Slatina, 

șantierul

Foto :

ac{iune pe

de hidroameliorații.

N. SIMIONESCU

22.000 lei
economisiți

Spre sfîrșitul lui aprilie, or* 
ganizațiile de bază U.T.M. din 
satele Ținea, Rîca și Tulca din 
regiunea Oradea s-au angajat 
să sape un canal lung de doi ki
lometri pentru scurgerea apelor 
provenite din ploi și topirea ză
pezilor, ape care inundau cul
turile de pe suprafețe întinse. 
Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, organizațiile de bază 
U.T.M. din aceste sate au pornit 
Cu însuflețire la mutică, mobi
li zînd întreaga masă a tineretu
lui. în vederea accelerării rit
mului de lucru și a unei 
bune organizări a muncii, 
nizațiile de bază U.T.M. au creat 
brigăzi 
triotică. 
puși cei 
harnici.
trecerea
gadă utemistă de muncă patrioti
că fruntașă — întrecere care a 
cuprins pe toți tinerii săteni.

Munca bine organizată, aju
torul primit din partea tineri
lor muncitori din orașul Salonta, 
le-a dat posibilitatea tinerilor ță
rani muncitori din cele trei sate 
să termine într*un timp scurt a* 
ceasta importantă lucrare, în ur
ma căreia s-au realizat economii 
în valoare de 22.000 lei.

mai 
orga-

utemiste de muncă pa*
fost 
mai

In fruntea lor au 
care se dovediseră 
Apoi s-a organizat în- 

pentru titlul de bri-

N. SIM10NESCU OH. PETRE

Tehnicienii utemiști Niculina Dragomir și Mircea Pulbere exe
cută măsurători pentru întocmirea proiectului de irigare a unei su
prafețe de 1000 ha. la G.A.S.-Fetești, regiunea Constanța.

Foto: I. ȘERBU



In coada Decorarea acad. 
Ștefan Gh. Nicolau

colectivului...
Cum a lucrat de la alegerea sa, 

biroul U.T.M. al clasei a X-a C 
de la Școala medie nr. 3 din 
Pitești ? în trimestrul II al aces
tui an școlar au fost doar înșirate 
pe o foaie de hîrtie cîteva obiec
tive : se vor face abonamente, se 
Vor strînge cotizațiile, se va ur
mări prezența elevilor la cursuri, 
se vor schimba articolele la ga
zeta de perete.

Abonamente s-au tăcut, cotizații 
s-au strîns, articole la gazeta de 
perete, din cînd în cînd, s-au 
scris. Atît. E deajuns oare ?

32 de utemiști au așteptat un 
întreg an sarcini de organizație 
și n-au primit. Au și uitat care 
le sînt obligațiile de utemiști. Nici 
biroul U.T.M. nu le mai cunoaște. 
Cu cîteva luni în urmă cîțiva e- 
levi din clasă au fost primiți în 
U.T.M. Cu aceștia nu s-a desfă
șurat nici o muncă pregătitoare, 
au fost primiți în organizație fără 
ca măcar să ti citit Statutul 
U.T.M. Dinu Mihai, de pildă, ne-a 
declarat că nici măcar n-a văzut 
cum arată Statutul U.T.M. Noii 
utemiști, alături de ceilalți ute
miști din clasă, n-au primit nici 
o sarcină de organizație, n-au 
trăit o viață de organizație.

In clasă sînt nouă corigenți 
din care patru la mai mult de 
două materii. Biroul U.T.M. al 
clasei nu i-a întrebat ce au de 
gînd să facă mai departe. Cori- 
genții se simt în largul lor în 
clasă. Ionescu Filofteia, membră 
în biroul U.T.M. al clasei spune: 
„Se vor descurca ei corigenții — 
și în cele din urmă tot vor trece 
clasa".

Indisciplina în clasă este un 
fenomen permanent: sub privirile 
nepăsătoare ale colectivului se 
sparg geamurile, se 
se tulbură liniștea 
elevi chiulesc, alții 
internat fără voie.

Membrii biroului 
vesc în acest timp pasivi. Nu ac
ționează în nici un chip, nici nu 
încearcă, știu că utemiștii nu-i vor 
asculta pentru că și-au pierdut 
încrederea în ei. De la bun înce
put, biroul U.T.M. al clasei n-a 
știut să se impună. I a obișnuit pe 
utemiști să nu le ceară nimic, să 
nu-i tragă la răspundere. Cu toții
— utemiști și membri ai biroului
— așteaptă ca timpul să rezolve 
problemele pe care ie ridică acest 
colectiv. Și — cum era și firesc
— timpul singur nu le-a rezol
vat...

Toată școala se plînge de clasa 
a X-a C. E o clasă dezordonată, 
elevii ei sînt cei mai indiscipli- 
nați. Multe eleve din clasă, dîn- 
du.și „aerul de domnișoare", au 
început să se pieptene și să se 
îmbrace fistichiu. Biroul U.T.M. 
este inactiv în fața a tot ce se pe
trece în clasă. Membrii biroului 
au uitat că au fost aleși să con
ducă activitatea unei organizații

strică ușile, 
clasei, unii 
pleacă din

U.T.M. pri-

de clasă, că sînt un organ politic, 
că sînt utemiști, și-au pierdut 
simțul datoriei, simțul răspunde
rii politice pentru munca pe care 
■o aveau de îndeplinit. In loc să 
muncească cu pasiune, în loc să 
ardă pentru ca în clasa lor orga
nizația U.T.M. să trăiască, să se 
facă simțită, au preferat, comod, 
să asiste, să devină spectatori.

Biroul U.T.M. al clasei este 
format din elevi buni. Ei n-au 
știut să muncească și nimeni nu 
i-a ajutat să desfășoare în clasă 
o adevărată viață de organizație. 
Au făcut greșeli, mai mici Ia în
ceput, dar comitetul U.T.M. nu 
i-a chemat să stea de vorbă cu 
ei, să-i ajute, să-i îndrume și 
greșelile s-au agravat. Clasa are, 
de asemenea numeroși utemiști 
buni, dar și ei s-au obișnuit cu 
indisciplinații, leneșii și chiulan
gii. Biroul U.T.M. al clasei n-a 
avut capacitatea de a lichida a. 
ceastă obișnuință și s-a ajuns la 
situația de astăzi cînd un întreg 
colectiv de utemiști, în frunte cu 
biroul U.T.M., n-are tăria morală 
de a se impune în fața celor ce 
nu-și fac datoria.

Trebuie intervenit serios în 
viața acestei clase. Comitetul 
U.T.M. are datoria s-o facă de 
urgență. în fața elevilor stă o 
perioadă grea de muncă — sfîr- 
șitul anului școlar. Biroul U.T.M. 
al clasei trebuie să desfășoare cu 
elevii o activitate intensă, să-i 
mobilizeze pe utemiști pentru ca 
printr-un efort susținut să reu
șească să încheie anul cu rezul
tate bune, la nivelul posibilități
lor lor. Pentru aceasta însă co
mitetul U.T.M. trebuie să anali
zeze grabnic activitatea biroului, 
să stabilească concret cu biroul 
U.T.M. al clasei măsurile pentru 
ca în timpul care a mai rămas să 
desfășoare o activitate cu maxi
mum de eficacitate. Biroul U.T.M. 
să fie ajutat în alcătuirea unui 
plan de muncă și să fie ajutat 
să-] îndeplinească. Este necesar 
ca un membru al comitetului 
U.T.M. să se ocupe în perioada 
ce urmează în mod deosebit nu
mai de această clasă, să o ajute 
practic în realizarea sarcinilor 
ce și le-a propus.

Organizația U.T.M. a clasei 
trebuie să se facă simțită în via
ța colectivului de elevi, să-i de
termine să muncească mai bine, 
să învețe mai bine.

DOINA FAGĂDARU

Printr-un Decret al Prezidiului 
AAarii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne a fost con
ferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I acade
micianului Ștefan Gh. Nicolau, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 85 de 
ani, pentru îndelungată activitate 
și merite deosebite in munca știin
țifică și didactică.

(Agerpres)
-----•------

Sărbătorirea scriitorului
Franz Liebhard

La filiala Timișoara a Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., a avut loc 
marți sărbătorirea scriitorului ger
man Franz Liebhard, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Poetul Alexandru Jebeleanu, 
președintele filialei Timișoara a 
Uniunii Scriitorilor din R.P K. a 
felicitat călduros pe cel sărbăto
rit, urîndu-i noi succese în acti
vitatea literară și obștească.

Scriitorul Franz Liebhard, s-a 
angajat să militeze și mai activ pa 
tărîmul slujirii poporului pe dru
mul construirii socialismului.

Scriitorii 
apoi în 
sîrbă și 
poemul 
din alte 
hard.

timișoreni 
limba romînă, 
germană 
„Cronica 

opere ale

Aniversarea 
bicentenarului 

lui Robert Burns
în cadrul marilor aniversări cul

turale inițiate de Consiliul Mon
dial al Păcii pe anul 1959, în sala 
Valles din Capitală a avut loc 
marți după amiază festivitatea con
sacrată sărbătoririi a 200 de ani 
de la nașterea poetului scoțian Ro 
bert Burns, organizată de Comite
tul național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă și Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romînă. La 
festivitate au luat parte reprezen
tanți ai Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R. P. Ro
mînă, ai Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, oameni de cultură 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Au fost prezenți de asemenea 
Anton Refrigier, pictor, militant 
pentru pace din S.U.A. și d-na 
Moira Casier, secretara Consiliului 
Păcii din Hampstead-Londra, oas
peți ai țării noastre.

Au conferențiat scriitorul Mihnea 
Gheorghiu și Hugh M-ac Diarmid, 
poet scoțian, care au evocat viața 
și opera marelui poet Robert 

'Burns.
în încheierea festivității, Radu 

Beligan, artist emerit, laureat al 
Premiului de stat și Ionescu Gion 
<au citit versuri din opera lui Ro
bert Burns. (Agerpres)

Vedere din Grodno (R.S.S. Bielorusă)

Ansamblul de stat bielorus 
cîntece și dansuri populare,

„Zilele culturii
și artei bieloruse**

Spectacolul dat 
de Ansamblul de stat 
bielorus de cîntece 
și dansuri populare

au citit 
maghiara, 

fragmente din 
țvabeasca“ și 

lui Franz Lieb-

(Agerpres)
-----•------

Alte sate electrificate 
în regiunea 
Constanța

Zilele acestea a fost inau; 
uzina electrică din comuna 1 
țel, construită prin contribuția vo
luntară a cetățenilor. Aceasta este 
a șasea localitate electrificată în 
ultimii ani în raionul Tulcea.

Prin grija Sfatului popular re
gional Constanța, în raion s au 
trimis recent motoarele necesare 
electrificării altor 9 sate, printre 
care C. A. Rosetti, Poșta, Valea 
Nucarilor și Filimon Sîrbu.

Colectiviștii din aceste sate au 
și început lucrările de instalare a 
stîlpilor și se preocupă să procure 
pe plan local materialele necesare 
construirii uzinelor electrice. Ei 
s-au angajat ca prin contribuție și 
muncă voluntară să termine pînă 
la 23 August electrificarea acestor 
sate.

igurată 
Niculi-

Tot sprijinul tinerilor 
muncitori care învață

(Urmare din pag. I-a)

jinirii tinerilor muncitori să în
vețe. La Fabrica de mase plastice 
— București, spre exemplu, deși 
sînt multi tineri care ar dori să 
învețe, nu au fost recrutați decît 
șase. La Rafinăria nr. 1 Plo
ești, comisia de selecționare s-a 
preocupat insuficient de asigurarea 
condițiilor materiale pentru desfă
șurarea cursului de pregătire. Aici 
nici organizația U.T.M. n-a făcut 
mare lucru țentru a le arăta ti
nerilor necesitatea de a participa 
la cursurile de pregătire. Din a- 
ceastă pricină, în primele două 
săptămini frecvența acestora la 
cursurile de pregătire a fost foar
te scăzută.

Aceste aspecte negative ale 
muncii de îndrumare, recrutare și 
pregătire a muncitorilor-elevi, se 
datoresc și faptului că unele 
direcții generale din minister, prin
tre care se află Direcția generală 
construcții și montaj din cadrul 
Departamentului Industriei Petro
lului, Direcția generală industrială 
a azotului. Direcția generală con
strucții montaj uzine chimice și ra-

finării, n-au îndrumat și controlat 
întreprinderile din subordinea lor 
în legătură cu modul cum acestea 
creează tinerilor condiții pentru a 
învăța. De bună seamă că pentru 
acest lucru poartă o mare răspun
dere și Direcția personal și învă- 
țămînt care avea datoria să con
troleze aplicarea măsurilor în ve
derea traducerii în viață a hotă- 
rîrii partidului și guvernului.

Conducerile întreprinderilor 
sectorul industriei petrolului 
chimiei sînt datoare să 
îngrijească sistematic de
gurarea înlesnirilor acordate de 
hotărîre tinerilor muncitori care 
învață — programarea corespun
zătoare în schimburi de pro
ducție, evitarea folosirii lor la 
munci suplimentare în zilele de 
școală, asigurarea concediilor de 
studii plătite, precum și crearea 
condițiilor prielnice studiului.

din 
și 
se 

asi-

Ca un mijloc important de aju
torare a celor ce urmează astfel 
de cursuri, trebuie să fie mobili
zarea celor mai buni ingineri și 
tehnicieni din fabrică, uzină sau 
combinat, care să țină cu aceștia 
consultații colective și meditații, 
să-i ajute în însușirea lecțiilor. În
treprinderile Ministerului industriei 
Petrolului și Chimiei, au nevoie de 
muncitori și tehnicieni cit mai 
bine pregătiți care să știe să îmbi
ne armonios cunoștințele teoretice 
cu cele practice spre a face față cu 
succes sarcinilor sporite și de o 
complexitate tot mai mare ale 
acestui sector în plină dezvol
tare. Să facem tot ce ne stă în 
putință pentru a spori formarea 
noilor specialiști de care are ne
voie tînăra noastră industrie chi
mică, să formăm o nouă intelec
tualitate din rîndurile 
muncitori care lucrează 
producție.

de 
cîntece și dansuri populare, care 
ne vizitează țara cu prilejul săr
bătoririi „Zilelor culturii și artei 
bieloruse", a prezentat marți sea
ra, un spectacol în grădina Casei 
prieteniei romîno-sovietice.

La spectacol au participat re
prezentanți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., ai Ministerului Invăță- 
rr.întului și Culturii, numeroși oa
meni ai muncii din Capitală.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Colectivul artiștilor oaspeți con
dus de Ghenadi Ivanovici Țito- 
vici, artist al poporului din 
R.S.S. Bielorusă, laureat al celui 
de al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova, și avînd ca dirijor prin
cipal al corului pe A. A. Balțevici, 
iar ca maestru de balet pe P. S. 
Akulenko, a cucerit aplauzele și 
aprecierile unanime ale publicului 
bucureștean.

Din bogatul său repertoriu, care 
numără peste 200 de lucrări, an
samblul a interpretat numeroase 
cîntece populare și de masă sovie
tice și din țări de democrație 
populară.

Frumusețea dansurilor populare 
bieloruse și din alte republici ale 
Uniunii Sovietice, executate cu 
multă măiestrie de grupul core
grafic, costumele pitorești, ale 
dansatorilor, vioiciunea și tinere
țea lor au impresionat în mod 
deosebit pe spectatori.

Conferinjă de presă
In sala Dalles a avut loc marți 
conferință de presă organizată

tinerilor 
direct în

(Agerpres)

La cercul de aeronavomodele de la Gasa pionierilor din lași.

Marți după-amiază. ,pe stadionul 
„Giulești", echipa Rapid București 
a susținut ultimul său meci din 
actualul campionat republican de 
fotbal, tntîlnind formația Farul 
Constanța Prestînd un joc exce
lent, fotbaliștii bticureșteni au ob
ținut o victorie categorică cu sco
rul de 7—0 (2—0). Punctele ou 
fost înscrise de Ene II (2), Ozon 
(2), Georgescu, Copii și Văcaru. 
Ultimii doi au marcat din lovituri 
de la 11 m.

în urma acestei victorii, echipa 
Rapid București ocupă locul IV 
în clasamentul final al campiona
tului, cu 26 puncte.

Marți seara, Raipid București a 
plecat spre Ankara unde va întîlni 
duminică selecționata feroviară a 
Turciei în cadrul preliminariilor 
campionatului internațional fero
viar de fotbal.

★
Ultimele meciuri ale campiona

tului republican de fotbal (catego
ria A) se desfășoară astăzi în 
cinci orașe din țară după următo
rul program : București: Dinamo 
—Petrolul Ploești, stadionul Re
publicii, ora 17,15; Arad: 
Arad—C.C.A. , Orașul 
Steagul Roșu—Progresul

U. T.
Stalin:

___ =_. ...... . Bucu
reștii Timișoara : Știința—Dinamo 
Bacău; Cluj: Știința—Jiul Petro
șani.

★
Mîine se dă startul la Sinaia în 

cea de-a 5-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Munți
lor" organizată de clubul sportiv 
„Dinamo". întrecerea măsoară 626 
km. și reunește la start 11 echipe 
formate din cîte 5 alergători. Ală
turi de cicliștii romîni, anul a-

In casa lui Pușkin

echipele 
Dinamo-Ber-

cesta participă la cursă 
Dozsa-Budapesta și ' 
lin.

Traseul celor 4 
mătorul : etapa I-a : 
Orașul Stalin-Sinaia (144 km.) ; 
tapa Il-a : Sinaia-Cîmpina-Orașul 
Stalin-Sinaia (160 km.) ; 
IlI-a : Sinaia-Șercaia-Orașul 
lin-Sinaia (190 km.) ; etapa IV-a : 
Sinaia-București (130 km.). 
sirea în ultima etapă va 
loc duminică pe velodromul 
namo din 
18,30.

etape este tir- 
Sinaia-Bran- 

e-

Capitală în jurul

etapa 
Sta-

So- 
avea

Di- 
orei

★
plecat la Paris echipaMarți a

de tenis de cîmp a R.P. (Romine 
care va întîlni vineri, sîmbătă și 
duminică reprezentativa Franței 
în cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei Davis. Echipa țării noastre 
este alcătuită din frații Gheorghe 
și Marin Viziru și Ion Țiriac. in- 
tîlnirea se va desfășura pe terenu
rile Roland Garros din capitala 
Franței.

Pentru
franceză 
chipă :
Haillet, Jean Noel Grinda, 
Claude Molinari (ultimii doi 
juca în proba de dublu).

(Agerpres)

0de Ministerul Invățămîntului și 
Culturii cu prilejul apropiatei des
chideri în Capitală a Expoziției de 
artă plastică a R.S.S. Beloruse în 
cadrul „Zilelor culturii și artei be
loruse".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de pictorul Anastase Anas- 
tasiu, director adjunct în Ministe
rul Invățămîntului și Culturii, care 
a subliniat importanța acestei ma
nifestări în viața culturală a tării 
noastre,

Pictorul P. N. Gavrilenko, preșe
dintele Uniunii Artiștilor Plastici 
din R.S.S. Belorusă, care ne vizi
tează țara cu prilejul deschiderii 
expoziției, a vorbit ziariștilor des
pre dezvoltarea artei plastice din 
R.S.S. Belorusă și a făcut o pre
zentare a expoziției care se va 
deschide în sala Dalles. Expoziția 
cuprinde peste 160 de lucrări: pic
turi, sculpturi și lucrări de grafică 
executate în ultimii 15 ani de ar
tiștii plastici beloruși.

Cei prezenți au vizitat apoi ex
poziția și au fost informați despre 
activitatea și creația artiștilor 
expozanți.

acest meci, federație 
a alcătuit următoarea e- 
Pierre Darmon, Robert 

Jean 
vor

Cu prilejul „Zilelor culturii și 
artei beloruse", marți seara la 
cinematograful Patria din Capita
lă a avut loc un spectacol de gală 
cu filmul „Frunze roșii", produc
ție a studioului „Belorusfilm".

La spectacol au participat Con
stanța 
trului 
acad.
Octav

Crăciun, adjunct al minis- 
Invățămîntului și Culturii, 
P. Constantinescu-Iași și 
Livezeanu, vicepreședinți ai

Consiliului General A.R.L.U.S., 
George Macovescu director gene
ral al Cinematografiei, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, oameni de artă și culturi, 
un numeros public.

Au fost de față V. F. NikoLiev, 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, precum și 
membrii delegației de oameni de 
cultură din R.S.S. Belorusă în 
frunte cu M. A. Minkovici, prim 
adjunct al ministrului Culturii al 
R.S.S. Beloruse, conducătorul de
legației.

Luînd cuvîntul, artistul poporu
lui Costache Antoniu a vorbii 
despre dragostea și interesul cu 
care poporul romin a așteptat 
deschiderea Zilelor culturii și artei 
beloruse.

Tov. Paul Cornea, directorul 
Studioului cinematografic Bucu
rești după ce a prezentat publi
cului filmul „Frunze roșii" a vor' 
bit despre marile succese pe care 
le-au obținut în anii puterii sovie
tice cineaștii din R.S.Ș. Belorusă.

După ce a mulțumit organiza^ 
torilor spectacolului de gală, B. 
Porvatov, director general al Ar
telor din Ministerul Culturii al 
R.S.S. Beloruse, a arătat prețui
rea de care se bucură cultura ro' 
mînească în R.S.S. Belorusă.

Filmul „Frunze roșii", în regia 
lui V. Kors Sablin după un sce
nariu de A. Kuleșov și A. Kucear, 
evocă un moment dramatic din 
lupta poporului belorus pentru li
bertate.

Filmul a fost primit cu căldură 
de public.

Manifestări în Capitală 
și în iară

Marți au continuat să se desfă
șoare în Capitală manifestări con
sacrate „Zilelor culturii și artei 
beloruse".

La Casa prieteniei romîno-sovie
tice A.R.L.U.S. a avut loc o seară 
literară cu tema „Poeți și proza
tori din R.S.S. Belorusă". Despre 
înflorirea literaturii beloruse în 
anii puterii sovietice a vorbit M, 
Gafița, secretar al Uniunii Scriito
rilor din R.P.R. A luat cuvîntul 
de asemenea, în aplauzele puterni
ce ale asistenței, scriitorul belorus 
1. P. Șamiakin, vicepreședinte al 
conducerii Uniunii Scriitorilor din 
R.S.S. Belorusă, membru al dele
gației de oameni de cultură din 
R.S.S. Belorusă. La sfîrșit artiștii 
George Vraca, artist al poporului, 
Marieta Sadova, maestră emerită a 
artei, și artiștii emeriți Tanți Co
cea și Fory Etterle au citit frag
mente din operele unor poeți și 
prozatori beloruși.

în sala Casei Centrale a Armatei 
scriitorul Al. Șahighian a ținut 
conferința „R.S.S. Belorusă — o 
republică sovietică înfloritoare", 
In sala clubului Sindicatului mun
citorilor din învățămînt, prof univ, 
T. Firică a vorbit despre dezvolta
rea culturii în R.S.S. Belorusă, iar 
la Casa de cultură „Baruh Berea", 
scriitorul Dumitru Almaș a ținut 
conferința „Comorile artei și lite
raturii R.S-S. Beloruse",

Pentru cunoașterea și populari
zarea în rindul maselor a muzicii 
R.S.S. Beloruse a avut loc la se
diul Uniunii Compozitorilor din 
R. P. Romînă o audiție în cadrul 
căreia au fost prezentate opere ale 
unor compozitori din R.S.S. Belo
rusă întregistrate pe bandă da 
magnetofon. De asemenea la disco
teca Casei prieteniei romîno-se- 
vietice a avut loc marți seara o a- 
udiție muzicală cu tema „Pagini 
alese din muzica simfonică și ins
trumentală belorusă",

★

Pe ecranele cinematografelor 
„MAXIM GORKI", „13 SEPTEMBRIE 

„VOLGA" și „G. COȘBUC H

U

Marți dimineața, membrii dele
gației de oameni de Cultură din 
R.S.S. Belorusă au vizitat Gale
ria Națională a Muzeului de Artă 
al R. P. Romîne,

★

CINEMATOGRAFE:
Kiev (seria I-a) - Patria Bucu
rești Grădină . 13 Septembrie, 8 
Martie Alex. Sabia, 1 AAai ; Fata 

* din Kiev (seria II-a) — Republi
ca, Înfrățirea între popoare Liber 
tații ; Umbrela sfintului Petru — 
Magheru, I. C. Frimu. Gh Doja, 
Grădina Dinamo (Cai. Floreasoa 
20) .Alarmă la graniță - V. A ec- 
sandri. Lumina N. Bălcescu T.
Viadimirescu ; Ciclu de filme m 
cadrul Zilelor culturii și artei
R.S.S. Bieloruse — Central. 23
August; Giuseppe Verdi — Victo
ria . Doi ve ini - Prima melodie 
13 Septembrie, Maxim Gorki, Vo ga 
G Coșbuc ; Program de filme do
cumentare și de desene animate — 
Timpuri Noi ; l.umea tăcerii — 
A ex Popov ; Bravul soldat svejfi 
- Tineretului : O slujbă importan
tă — Grivița Clubul Boleslav, 
B erut : Grădinarul spaniol — Va 
sile Roaită Cei 44 - Cultural, 8 
Mai ; Trenul prieteniei — Unirea 
Flacăra . Visul spulberat - C 
David; Favoritul 13 — Arta, Au 
re! Vlaicj ; Ivan cel Groaznic 
(seria I-a) - Munca : Burghezul 
gentilom — Miorița ; Urmașii lui 
Kao - Donca Sfmo. Olga Bancic , 
Capcana lupilor — l ie Pintilie , 
Oieko Dundici - Popular. Drumul 
Serii ; Ivan cel Groaznic (seria 
II a) - M. Eminescu . Steaguri pe 
turnuri —. G Ba co via ; Articolul 
420 — 30 Decembrie : Tatăl meu 
actorul - B Delavrancea ; De 
partea cealaltă — 16 Februarie , 
Dorința — Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie",

de 
în 

apropierea Palatului de Iarnă. Nu
mărul 12. O cașă nu prea ară
toasă. Aici unde a locuit pe vre
muri Pușkin, este astăzi un muzeu 
vizitat cu drag de oamenii sovie
tici. De la geamurile lui se vede 
podul brodat cu dantelă de fier, 
piața Palatului de lamă cu uriașa 
coloană alexandrină înfiptă in mij
loc. De aici se zărește o parte a 
orașului pe care autorul „Călăre
țului de aramă" l-a iubit cu pasiu
ne și nu odată l-a descris în ope
rele sale.

Intrăm pe sub o boltă în casa 
în care a locuit Pușkin cu soția 
sa, Natalia Nikolaevna — una din 
cele mai frumoase femei din Ru
sia acelor timpuri — împreună cu 
cei patru copii ai lor — Maria, 
Alexandr, Grigorie și Natalia.

Din păcate, s-a păstrat doar 
puțin din mobila familiei, lucru
rile fiind împrăștiate și vîndute 
după uciderea poetului, organizată 
de curtea țarului, care-1 ura de 
moarte. Pățim cu emoție pe seîn- 
durile vopsite in roșu — pe aici 
a trecut Pușkin. Prima încăpere 
— un fel de hol — e plină de 
documente. Intr-o vitrină sînt nu
mai polițe și chitanțe, ce vorbesc 
despre mizeria în care s-a zbătut 
poetul, persecutat de autoritățile 
țariste, despre datoriile sale la di
verși cămătari, despre nenumăra
tele obiecte pe care a fost nevoit 
să le amaneteze. Tot aici sînt însă 
și mărturii ale dragostei oameni
lor sovietici și de pretutindeni 
față de acela pe care Belinski l-a 
numit, pe bună dreptate, „un mare 
poet al tuturor popoarelor ți al 
tuturor timpurilor" : exemplare din 
cărțile lui Pușkin traduse în ze-

...Strada Moika, străbătută 
unul din brațele Nevei, se află

cile de limbi ale lumii. Pe un 
perete — portretul unei femei în 
vîrstă. Este Natalia Petrovna Ga- 
lițîna, o cunoștință a familiei, pe 
care Alexandr Sergheevici a des
cris-o sub chipul bătrînei 
țese din „Dama de pică".

Următoarea cameră e sufrageria 
unde familia Pușkin își petrecea 
mai toată vremea. Lingă geam e 
masa la care mîncau copiii. Aici 
sînt expuse cîteva numere ale re
vistei trimestriale „Sovremenik"

con-

1837, a dat buzna Ganzas, un 
prieten din liceu al poetului, a- 
nunțînd soției lui Pușkin rezulta
tul tragic al duelului : Alexandr 
Sergheevici era grav rănit. Poetul 
căzuse în cursa întinsă de ța
rismul care vroia să se descotoro
sească de prietenul decembriștilor.

Puțin timp după ce Ganzas a a- 
nunțat trista veste, o trăsură a 
oprit în fața casei. Din ea, prie
tenii l-au coborît pe brațe pe poet. 
Intrăm în dormitor. Aici a zăcut

La 160 de ani
de la nașterea poetului

(„Contemporanul”) înființată de 
A. S Pușkin. Numeroase articole 
sînt scrise chiar de el. Gogol de 
asemenea a colaborat intens la a- 
ceastă revistă. Alăturat e portretul 
Nadejdei Durova, femeia care a 
participat direct la războiul din 
1812. însemnările ei, însoțite de 
o introducere elogioasă a lui Puș
kin, au fost publicate în „Sovre
menik”. Evenimentele anului 1812 
erau în centrul atenției redacției. 
Doar avîntul patriotic izbucnit în 
acele zile au trezit pe nobilii — 
revoluționari, decembriștii de mai 
tîrziu, cu care poetul era în cele 
mai strînse relații.

Pe un alt perete atîrnă portre
tul lui Pugaciov, însoțit de manu
scrisele studiului făcut de poet 
asupra acestui revoluționar. In 
casa asta, de altfel, Pușkin și-a 
desăvîrșit romanul „Fata căpitanu
lui” brodat pe fondul evenimente
lor răscoalei lui Pugaciov.

...însoțitorul ne povestește că în 
această cameră, într-o zi de ianuarie

Pușkin 
ianuarie 
stil) 1837,

pînă cînd, în ziua de 29
(10 februarie după noul

„Sclav al onoarei, suflet drept,
Jignit de clevetiri mărunte,
Poetul cu un glontc-n piept
Muri plecindu-și mîndra

frunte !"...*)

în camera de alături — camera 
de primire — a fost așezat cata
falcul cu corpul lui Pușkin. De 
cum s-a aflat vestea în oraș, mii 
de oameni au venit să-și ia rămas 
bun de la cîntărețul bucuriilor și 
tristeților lor. Dar Pușkin și în 
coșciug inspira teamă țarismului. 
Jandarmii au înconjurat casa și au 
umplut odaia unde se afla cata
falcul. Fiindu-le frică de o mani
festație a poporului — care aflase 
cum fusese regizată uciderea poe-

♦) Lermontov — „Moartea poe
tului".

tului — jandarmii 
noaptea, pe furiș, 
flețit al poetului 
unde l-au înmormîntat doar 
prezența cîtorva rude și prieteni.

Ultima încăpere pe care o vizi
tăm e cabinetul poetului. E sin
gura al cărui mobilier se mai păs
trează neatins. E o cameră spa
țioasă, luminoasă. Mai mult din ju
mătatea camerei e ocupată de bi
bliotecă, 
scris. Pe 
un cuțit 
ceasul.

De pe 
spre tipografie filele pe care poe
tul cu scrisul său mărunt și dezor
donat așternuse opere nemuritoare 
— poemul „Călărețul de aramă", 
romanele „Dubrovski”, „Dama de 
pică”, „Fata căpitanului", nume
roase poezii, articole, recenzii.

...Cele cîteva ore petrecute în 
casa lui Pușkin au trecut ca o 
clipă. Am văzut acolo numeroși 
vizitatori, tineri și vîrstnici, veniți 
din cele mai depărtate colțuri ale 

’ sovietice. Printre ei, cîțiva 
de prin alte țări. îi privesc 
dau seama că Pușkin și-a 
în inimile noastre un monu- 
ce nu se va șterge niciodată, 

cîteva versuri 
monumen

au transportat 
trupul neînsu- 
la o biserică, 

în

Lingă geam e masa de 
ea — o lampă, foarfeci, 
de tăiat hîrtia, călimara,

această masă au plecat

Țării 
sosiți 
și-mi 
durat 
ment, 
îmi vin în minte 
scrise de el în „Exegi 
turn" :

„Mă

Căci

Și-n

va iubi poporul de miine, 
peste Vrem- 

lira mea frumosul și binele-a 
chemat, 

veacul meu sălbatic slăvit am 
lib rlatea..."

DAN LAZARESCU

rulează două noi filme romînești în premieră, producții ale 
studioului cinematografic „București"

PRIMA MELODIE
cu

GABRIELA MARINESCU și SORIN BUȚAN 
Scenariul: DUMITRU CARABAȚ 

Comentariul literar: VERONICA PORUMBACU 
Regia: ANDREI BLAIER și SINIȘA IVETICI

DOI VECINI
Adaptare cinematografică de GEO SA1ZESCU 

după o schiță de TUDOR ARGHEZI
cu

GRIGORE VASILIU-B1RLIC, NINETA GUȘTI, 
CARMEN STANESCU, ION LUCIAN 

Regia: GEO SAIZESCU

la deschiderea festivă a Zi- 
culturii și artei beloruse ți 
in present in orașele, satele

De 
lelor 
pînă 
și pe marile șantiere din regiunea
Bacău au fost ținute numeroase ex
puneri despre muzica, arta, cine
matografia și literatura R.S.S. Be
loruse și au avut loc serbări ale 
prieteniei dintre poporul romin și 
belorus.

in orașul Bacău și în alte loca
lități din regiune au fost orga
nizate cu acest prilej de consiliul 
regional A.R.L.U.S. expoziții vo
lante. Expozițiile cuprind panouri 
cu fotogrufii, grafice și cifre înfă- 
țișind diferite aspecte din viața și 
munca poporului belorus. La cine
matograful „Tineretului" din ora
șul Bacău rulează filmul belorus 
„Noi trăim la Minsk".

★

duhul Șantieruluj naval ma- 
Goustauța, în fața a peste

La 
riliui 
500 de parlicipanți, colectivul ar
tistic al șantierului a prezentat in 
premieră piesa iutr-uu act 
„Încurcătura" de scriitorul belorus 
lanka Kupala. La cinematograful 
„Popular” din Constanța rulează 
filmul „Frunze roșii”.

în toate raioanele regiunii Cons
tanța după conferințele ținute in 
cadrul Zilelor culturii și artei be
loruse, formațiile artistice ale ca- 
scIot raionale de cultură și ale 
căminelor culturale prezintă pro
grame artistice, cîntece și dansuri 
populare beloruse.

(Ag rprcs)



Puternicul ecou al declarației I

guvernului romîn
Declarația guvernului romîn cu 

privire la amplasarea în Grecia a 
rampelor de lansare a rachetelor 
teleghidate și problema păcii și 
securității în Balcani continuă să 
fie comentată de presa mondială.

R. P. ALBANIA
In articolul intitulat: „Pentru a 

transforma Balcanii într-o 
lă a păcii" ziarul „Zeri i 
scrie la 9 iunie că „drumul păcii 
și securității popoarelor din zona 
Balcanilor esie acela al înțelegerii 
reciproce, al prieteniei și colaboră
rii intre statele din această regiu
ne. Tocmai acest țel înalt a inspi
rat guvernul Republicii Populare 
Romîne care, prin recenta sa De
clarație, reinoiește propunerea de 
a se convoca o întâlnire a șefilor 
guvernelor statelor balcanice în 
scopul de a se ajunge la un acord 
în vederea încheierii unui tratat de 
înțelegere și securitate mutuală".

Ziarul arată în continuare că 
„poporul albanez salută cu căldu
ră această propunere care cores
punde dorințelor și aspirațiilor po
poarelor balcanice de menținere a 
păcii și securității în această re
giune. Poporul albanez și guvernul 
său au salutat și aprobat mesajul 
din 1957 al lui Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, care făcea apel la 
convocarea unei conferințe a șe
filor guvernelor țărilor balcanice. 
In noile condiții care s-au creat, 
această propunere are o importan
ță și mai mare și devine și mai 
presantă. Dacă cercurile guverna
mentale din toate țările din regiu
nea Balcanilor ar aprecia gravita
tea situației create, dacă ele ar da 
dovadă de bun simț și de dorința 
de a purta discuții în spirit de e- 
galitate și înțelegere reciprocă, a- 
tunci s-ar putea găsi un limbaj co
mun în scopul , menținerii păcii, 
pentru ca popoarele bătrînei Pe
ninsule Balcanice să nu mai cu
noască ororile unui nou război.

ANGLIA
Sub titlul „Convorbiri asupra u- 

nei zone de pace în Balcani. Ro- 
mînii propun o conferință" ziarul 
londonez „Times" publică o amplă 
corespondență datată din Bucu
rești. Ziarul scrie că „guvernul ro
mîn și-a reînnoit propunerea sa 
privind o întâlnire a șefilor de gu
verne din Balcani, adăugind la 
ideea stabilirii în Balcani a unei 
zone de pace fără arme nucleare, 
semnarea unui tratat de securitate 
colectivă între cele șase națiuni 
interesate".

Expunînd în detaliu propunerea 
guvernului romîn și ecoul avut în 
1957 în țările balcanice de 
mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, ziarul scrie că în intenția 
guvernului romîn este să aducă „o 
contribuție practică la organizarea 
unor pacte regionale care pot duce 
spre stabilirea unui sistem general 
de securitate europeană. In cadrul 
unui acord ca acela propus, țările 
mici își pot aduce propria lor con
tribuție și propriul lor efort, în loc 
să aștepte numai un acord al ma
rilor puteri".

ELVEȚIA
Cotidienele „Der Bund", „Die 

Tag", „Neue Berner Zeitung", 
„Nazional Zeitung", apărute la 8 
iunie, anunță pe prima pagină cu 
titluri mari noua inițiativă a gu
vernului romîn și propunerile sale 
privind convocarea unei conferințe 
balcanice.

peninsu-
PopuEr*

propunere concretă care urmărește 
asigurarea păcii în Balcani, scrie 
la 9 iunie ziarul „Avghi". Această 
propunere dă posibilitate guverne
lor țărilor interesate să-și mani
feste bunăvo.nța și să procedeze 
la un schimb de păreri pe o bază 
concretă. Respingerea acestei pro
puneri, subliniază ziarul „Avghi", 
ar arăta clar că guvernul Greciei 
intenționează să creeze baze pen
tru rachete pe teritoriul țării și 
că refuză să colaboreze pentru 
consolidarea păcii și securității hi 
Balcani.

„Elefțheria", unul din cele mai 
mari ziare burgheze din Grecia, 
avertizează de asemenea guver
nul împotriva unei „respingeri 
ușuratice a propunerii cu privire 
la crearea unei zone denucleari
zate în Balcani".

La 8 iunie, ziarele de seară au 
publicat fie textul integral al de
clarației, fie largi extrase. Ziarul 

‘"os Tipos" a publicat 
plect al Declarației sub 

titlurile : „O declarație către țările 
balcanice. Romînia a cerut ți
nerea unei conferințe balca
nice pe tema problemei dra
matice a bazelor de rachete. 
Derută în guvern". Ziarul „Athi- 
naiki" publică extrase largi din 
Declarație sub titlul: „La Atena 
s-a primit Declarația guvernului 
romîn în legătură cu crearea unei 
zone dezatomîzate în Peninsula 
Balcanică". Ziarul „Vradini" publi
că de asemenea ample extrase din 
Declarație sub titlul: „Romînia 
cere printr-o Declarație întrunirea 
într-o conferință balcanică pentru 
a se lua măsuri de asigurare a 
păcii în această regiune. Grecia a 
primit invitația și va răspunde pe 
cale diplomatică".

FRANȚA

Ziarele din Paris continuă să se 
ocupe de Declarația guvernului 
romîn. Referindu-se la această pro
blemă, ziarul „Figaro" din 8 iu
nie publică sub titlul : „Bucureștiul 
susține propunerea sovietică" o ști
re prin care arată că guvernul ro
mîn sprijină propunerea de creare 
a unei zone denuclearizate în Bal
cani. Ziarul „Combat" subliniază 
că planul guvernului romîn privi
tor la crearea unei zone denuclea
rizate în Balcani ar putea ușura 
o înțelegere în această regiune a 
Europei.

Sub titlul: „Romînia propune 
din nou o întâlnire a șefilor de 
state balcanice" ziarul „Le Mon
de" scrie că guvernul romîn „reîn
noiește propunerea sa din 1957 
pentru o întîlnire a șefilor de gu
verne din țările balcanice". „O 
asemenea conferință, arată ziarul, 
ar putea discuta și adopta hotă- 
rîri asupra problemelor privind 
cooperarea și raporturile de bună 
vecinătate între statele balcanice". 
Ziarul scrie în continuarea cores
pondenței că „o asemenea confe
rință ar putea încheia un acord 
interzicînd instalarea în Balcani 
de depozite de arme nucleare sau 
forțe 
men'.

„Anexartitos Tipos" 
textul comț'

militare care posedă arma- 
nuclear".

INDIA
7 iunie stația de radiodifu- 
indiană All India Radio a

GRECIA
r Cercurile democratice din Gre
cia sprijină propunerile cuprinse în 
declarația guvernului romîn cu 
privire la convocarea neîntârziată 
a unei conferințe a țărilor balca
nice în vederea rezolvării proble
melor litigioase și a creării unei 
zone denuclearizate în Balcani.

Greciei i-a fost făcută o nouă

La 
ziune 
reprodus în rezumat Declarația gu
vernului romîn. In materialul 
transmis s-a subliniat că guvernul 
romîn sprijină propunerea cu privi
re la o zonă denuclearizată în 
Balcani și că reînnoiește propune
rea sa din anul 1957 pentru o con
ferință a șefilor guvernelor țărilor 
balcanice.

Ziarul „Times of India" din 8 
iunie publică extrase din Declara
ție sub titlul: „Romînia propune 
o conferință la nivel înalt a state
lor balcanice". Sub titlul „Propu
nerea romînă pentru convocarea 
unei conferințe balcanice la nivel 
înalt" ziarul „Hindustan Times" 
citează din Declarație că Romînia 
nu poate ignora faptul că Grecia

se pregătește să încheie un acord 
pentru instalarea de rampe pentru 
rachete și proiectile teleghidate a- 
mericane pe teritoriul său și speră 
că propunerea lyi N. S. Hrușciov 
pentru crearea unei zone denuclea
rizate în Balcani va fi sprijinită 
de toate guvernele interesate. Zia
rul relevă de asemenea că guver
nul romîn reînno:ește propunerea 
sa din 1957 privitoare la colabora
rea dintre țările balcanice

REPUBLICA ARABA UNITA
Ziarele din Cairo publică un re

zumat al Declarației guvernului 
romîn. Presa acordă o deosebita 
atenție acelei părți a Declarației 
in care se exprimă speranța eă in 
cadrul conferinței propuse s-ar pu
tea ajunge la un acord in ce pri
vește probleme importante ca in
terzicerea bazelor pentru arma 
atomică în Peninsula Balcanică, 
reglementarea definitivă a proble
melor litigioase dintre țări și asi
gurarea respectării de către mari
le puteri a hotărîrilor adoptate.

Intr-un comentariu pe această 
temă, ziarul „Al Gumhuria" salu
tă. inițiativa guvernului romîn, ca- 
l:ficînd-o drept o acțiune pozitivă, 
în interesul întăririi păcii în în
treaga lume.

R. P. UNGARA
Toate ziarele centrale apărute la 

9 iun.e publică Declarația guver
nului romîn.

Ziarul „Nepszabadsag", publică 
un amplu rezumat al Declarației. 
Ziarul subliniază că guvernul ro
mîn este adînc interesat în men
ținerea păcii în Balcani, în dezvol
tarea colaborării generale a sta
telor balcanice.

Ziarul „Nepszabadsag" sublinia
ză că propunerea președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne din 10 septembrie 1957 cu 
privire la întâlnirea șefilor guver
nelor țărilor balcanice continuă să 
fie actuală și constituie cea mai 
bună cale spre asigurarea păcii, 
securității și colaborării statelor 
balcanice.

Ziarul arată că la întâlnirea șe
filor guvernelor statelor din Bal
cani s-ar putea discuta colaborarea 
generală dintre statele balcanice. 
Totodată, s-ar putea discuta și în
cheia un tratat de colaborare și 
securitate colectivă balcanică al 
cărui semnatari s-ar angaja să so
luționeze orice problemă litigioasă 
pe cale pașnică să nu recurgă la 
agresiune sau amenințări războini
ce, să nu-și dea consimțămîntul la 
amenajarea de depozite de arme 
atomice, la stabilirea de unități 
militare străine, dotate cu arme a- 
tomice și rachete pe teritoriul lor.

Ziarul „Magyar Nernzet" publică 
declarația guvernului romîn sub 
titlul: „Să se încheie un tratat 
balcanic de securitate colectivă", 
scoțînd în evidență propunerile cu 
privire la problemele ce s-ar pu
tea discuta la întâlnirea șefilor gu
vernelor din Balcani.

Ziarul „Nepszava" publică un 
rezumat al declarației insistând, de 
asemenea, asupra propunerilor re
feritoare la întîlnirea șefilor de 
guverne ale țărilor din Peninsula 
Balcanică și încheierea tratatului 
de colaborare și securitate colec-

Conferința de la Geneva
GENEVA 9 Trimisul special 

Agerpres, C. Raducanu, transmite :
conferința da la Geneva se a- 

prop.e de sfârșitul lucrărilor sale. 
Secretul contmua sa înconjoare 
conținutul ultimei discuții, dar 
cercurile bine informate împărtă
șesc părerea ziarului „Times" că 
„Conierința miniștrilor de Exter
ne continua sa se m.ște înainte, 
încet, dar, după părerea delegații
lor de ambele părți, in direcția 
întâlnirii, la nivel înalt". In ce mă
sură ultimela int.ln.ri au înregis
trat un progres in realizarea unui 
acord, părerile sint împărțite, pro
nosticurile de asemenea. Cauza 
acestor aprecieri diverse nu sta, 
bine jnțeies, in „diferențele de 
temperament", așa cum crede 
„Gazette de Lausanne", ci în dila- 
rența de poziție care caracterizea
ză încă lucrările conferinței.

Continuind să acorde 
principala problemei 
occidental, cercuri din 
delegațiilor recunosc | ____ ,
de acord care ar permite începerea 
elaborării comunicatului final sau 
a „catalogului" de probleme cei va 
ti supus conferinței la nivel înalt. 
Unii comentatori susțin că pe 
masa conferinței ar fi apărut pri
mele „schițe" și că „delegațiile 
occidentale ar pregăti un docu
ment asupra îmbunătățirilor pe 
care le intenționează în actuala 
situație a Berlinului occidental" 
(„New York Herald Tribune"). 
Acest așa zis document pare să o- 
colească însă din nou problema 
esențială — lichidarea regimului 
de ocupație — ceea ce este un fel 
de „a te învîrti în jurul casei fără 
să ai curajul să și intri înăuntru" 
cum scrie astăzi ziarul „Le Fi
garo".

Se știe că formularea de către 
Uniunea Sovietică a unor propu
neri „greu de respins" („L’Infor- 

fixarea 
afective mii.tare simbolice

atenția 
Berlinului 

preajma 
posibilități

mation") în ce privește 
unor afective mii.tare

— • —

Declarația 
provocatoare 
a lui Brandt

9

o con-

cunos-

BERLIN 9 (Agerpres). — La 
iunie, W, Brandt, primarul Berli
nului occidental, a convocat 
ferință de presă in cadrul căreia 
a căutat să dezmintă fapte
cute de opinia publică în legătură 
cu rolul Berlinului occidental ca 
focar primejdios al încordării și al 
„războiului rece" în Europa, ca 
centru de spionaj și diversiune îm
potriva R. D. Germane și altor țări 
din lagărul socialist. La conferința 
de presă primarul Berlinului occi
dental a dat citire unei declarații 
in care a denaturat sensul propu
nerilor sovietice în problema Ber
linului occidental și a încercat să 
dovedească necesitatea de a se men
ține fără nici o modificare situația 
existentă în Berlinul occidental. 
Brandt s-a pronunțat de asemenea 
în favoarea continuării pe scară 
largă a propagandei dușmănoase 
din Berlinul occidental împotriva 
țărilor socialiste.

eiF

Marea Mediterană trebuie 
să devină o mare a păcii

Comentariul agenției TASS
MOSCOVA 9 (Agerpree). — Sub 

titlul „Marea Mediterană trebuie 
•ă devină o mare a păcii" comen
tatorul agenției TASS eerie :

Rezultatele vizitei de prietenie 
• delegației aovietice în Albania, 
expuse în Declarația comună «o- 
aieto-albaneză, în cuvîntarea rosti
tă de N. S. Hruțciov la mitingul 
oamenilor muncii din Moscova, în 
cuvântările conducătorilor 
niei, fac obiectul unei largi 
teri în toate țările.

Comentând cu însuflețire 
delegației aovietiee în Albania, 
presa străină de toate orientările 
scoate îndeosebi în relief hotărîrea 
guvernelor U.R.S.S. și Albaniei de 
a contribui prin toate mijloacele 
la crearea în regiunea Balcanilor 
și Adriaticii a unei zone denuclea
rizate.

In același tâmp, faptul că guver
nul italian acceptă să instaleze pe 
teritoriul Italiei baze pentru ra
chete atomice și intenția cercuri
lor guvernante din Grecia de a 
permite S.U.A. să creeze baze simi
lare pe teritoriul Greciei, duc la 
înrăutățirea simțitoare a situației 
în regiunea Balcanilor și Mării 
Mediterane. Este cu totul evident 
că popoarele iubitoare de pace nu 
pot trece cu vederea aceste fapte. 
Numeroase ziare din străinătate 
subliniază importanța excepțională 
a avertismentului cuprins în De
clarația comună sovieto-albaneză 
și adresată Italiei și Greciei în le
gătură cu stocarea în aceste țări de 
arme atomice și rachete americane. 
Influentul ziar grec „Estâa", sub
liniind tonul calm animat de dra
goste de pace al declarației, ajun
ge Ia concluzia că Grecia, în inte
resele păcii și securității „trebuit

............■vt1

Alba- 
dezba-

vizita

gă renunțe la amplasarea bazelor 
de rachete pe teritoriul său".

Transformarea Peninsulei Bal
canice ți a Mării Mediterane in
tr-o zonă a păcii ar avea o im
portanță excepțională pentru des
tinderea continuă a încordării in
ternaționale. In Balcani ți în ba
zinul Mediteranei nu trebuie să 
existe nici rachete, nici arme nu
cleare.
„La rezolvarea acestei probleme 
importante — se subliniază în de
clarație — ar putea contribui con
vocarea conferinței propuse de gu
vernul romîn, pentru discutarea 
problemelor arzătoare ale colabo
rării dintre țările Peninsulei Bal
canice". Propunerea guvernului 
R. P. Romîne făcută încă în sep
tembrie 1957 cu privire la întâlni
rea șefilor guvernelor țărilor bal
canice este pe deplin actuală și în 
momentul de față. Astăzi cînd s-a 
întrunit Conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe la Geneva, căreia 
trebuie să i urmeze conferința șe
filor guvernelor, nu există nici un 
motiv să se renunțe la conferința 
conducătorilor țărilor din Peninsu
la Balcanică.

Guvernele U.R.S.S. și Albaniei 
nu pot răniîne indiferente la pri
mejdia care amenință pacea în 
giunea Mării Mediterane. Ele 
propus un plan constructiv de 
lăturare a acestei amenințări, 
care opinia publică mondială îl 
apreciază ea pe o mare contribuție 
la lichidarea „războiului rece“.

„în interesul zecilor de milioane 
de oameni, care locuiesc în Pen
insula Balcanică și în regiunea 
Mării Mediterane, în interesul tu
turor popoarelor, această regiune 
trebuie să fie transformată într-o 
zonă a păcii trainice și liniștii",

cvadripartite sau neutre ta Berli
nul occidental, încetrareâ' oricărei 
propagande sau acțiuni subversive 
împotriva Berl.nului democrat, ca 
și garantarea de către R. D. Ger
mană a tuturor căilor de comuni
cație cu Berlinul de vest, a produs 
neliniște delegaților occidentali 
lipsiți o dată mai mult de orice 
justiticare in menținerea unui re
gim de ocupației Relevind că 
principalul obstacol in calea ajun
gerii la un acord cont.nua să fie 
încercările miniștrilor occidentali 
de a susține caracterul artificial și 
l.psa de logică a statuquo-ului 
ber'.inez, majoritatea observatori
lor atrag atenția că pentru dele
gațiile occidentale „a refuza un 
compromis și a-și lua responsabi
litatea unui eșec înseamnă a 
găsi foarte curînd în cea 
dificilă situație" (Le Monde).

Pentru a putea întrevedea 
exact conturul pe care îl va 
zenta rezultatul conferinței, 
necesare noi elomente în 
politicii occidentale, 
întreaga opinie publică să 
pundă inițiat.velor Uniunii Sovie
tice. Dar, în loc de aceasta, la 
conferința de presă a delegației a- 
mu'icane, după întâlnirea neoficia
lă de marți după amiază, purtăto
rul de cuvînt a confirmat, prin de
clarațiile sale, lipsa de dorință a 
delegațiilor occidentale de a renun
ța la poziția lor în ceea ce priveș
te Berlinul de vest.
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S.U.A. încalcă 
neîncetat armistițiul 

din Coreea
PHENIAN 9. (Agerpres). — 

După cum anunță Agenția Centra
lă Telegrafică Coreeana, în legă
tură cu ziua de luptă pentru eva
cuarea trupelor americane din Co
reea de Sud, Comitetul coreean 
pentru apărarea păcii a dat publi
cității materiale in legătură cu în
călcarea de către americani a 
acordului de armistițiu din Coreea. 
Comitetul subliniază că imperialiș
tii americani caută să folosească 
armistițiul din Coreea pentru 
a-și permanentiza ocupația în Co
reea de Sud și pentru a pregăti 
un nou război agresiv. Aceasta a 
dus la faptul că în cei aproape 
șase ani de armistițiu, Coreea a 
rămas neunificată, Coreea de Sud 
este transformată într-o bază ato
mică a imperialiștilor americani și 
pacea în Coreea este amenințată 
în permanență.

S.U.A. au încălcat în mod 
grosolan acordul care prevede re
patrierea prizonierilor de război. 
Ele au repatriat numai 7.000 de 
oameni din cei peste 2 milioane 
de oameni duși cu forța de pe te
ritoriul R.P.D. Coreene în timpul 
războiului și după război.

In încheiere Comitetul coreean 
pentru apărarea păcii cere retra
gerea trupelor americane din Co
reea de Sud și cheamă la rezol
varea pașnică a problemei coree
ne pe baze democratice.

și guvernamentale a R.D.G.în U.R.S.S.
Cuvîntarea lui
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luind cuvintul 
la prînzul oferit la 8 iunie la 
Kremlin in cinstea delegației da 
partid și guvernamentale a R. D. 
Germane, N. S. Hrușciov a spus 
printre altele: Actuala dv. vizită va 
sluji la întărirea continuă a cola
borării dintre U.R.S.S. și R. D. 
Germană.

Subliniind că de zece ani 
U.R.S.S. și R.D.G. pășesc mină în 
mină pe calea construcției pașnice 
și a luptei pentru pace N. S. 
Hrușciov a declarat: „Putem spu
ne cu mîndrie: prietenia noastră 
a fost verificată de I . 
adus bune servicii popoarelor ță
rilor noastre atît în obținerea suc
ceselor, cit și în înfringerea difi
cultăților pe calea dezvoltării sta
telor noastre".

In ultimii ani, a continuat N. S. 
Hrușciov, se dezvoltă tot mai mult 
forme noi, superioare, de colabo
rare între U.R.S.S. și R. D. Ger
mană — cooperarea în producție,

N. S. Hrușciov
legături directe între întreprinde
rile de același tip, între institu
țiile științifice, rezolvarea ta co
mun a unor sarcini științifice și de 
producție.

Unitatea de monolit, coeziunea 
țărilor lagărului socialist este o 
realizare dintre cele mai impor
tante ale noastre și trebuie să o 
păstrăm ca lumina ochilor, a sub
liniat N. S. Hrușciov. Adversarii 
noștri, a subliniat ei, înțeleg bine 
acest lucru și mizează îndeosebi pe 
scindarea rîndurilor lagărului so
cialist, In aceste condiții capătă » 
însemnătate deosebit de mare uni

timp. Ea a tatea tuturor forțelor democratice 
' " din țările lagărului socialist. Ne

bucură foarte muit că în Republi
ca Democrată Germană această 
sarcină este înfăptuită cu succes 
de Frontul National al Germaniei 
Democrate, în cadrul căruia, sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, colaborează 
toate partidele democratice din 
Republică.

Cuvîntarea lui Walter Ulbricht

Uniunii Sovietice și alte persona* 
Etăți.

Oaspeții sovietici au fost pri
miți de Walter Ulbricht, prim-se
cretar al Comitetului Contrai al 
Part.dului Social.st Unit din Ger
mania, de Otto Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Min'ștri 
al R.D. Germane și de ceilalți 
membri ai delegației.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 9 iunie 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane în 
frunte cu Walter Ulbricht și Otto 
Grotewohl s-an întâlnit la Krem
lin cu conducători ai P.C.U.S. și 
ai guvernului sovietic.

La întîlnire au participat Nikita 
Hrușciov, Aleksei Kiricenko, Frol 
Kozlov, Anastas Mikoian, Mihail 
Pervuhin, Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și alte perso
nalități.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). —' 

TASS transmite: La 9 iunie, mem
brii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Democra
te Germane, în frunte cu Walter 
Ulbricht și Otto Grotewohl, au vi
zitat Mausoleul lui V. I. Len.n și 
I. V. Stalin, unde au depus o co
roană de flori,

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 9 iunie de
legația de partid și guvernamen
tală a R.D. Germane în frunte cu 
Walter Ulbricht și Otto Grotewohl 
a părăsit Moscova plecînd cu a- 
vionul la Riga. împreună cu oas
peții germani, la Riga a plecat 
Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La Riga au mai plecat Vladi
mir Semenov, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Mihail Pervuhin, ambasa
dorul U.R.S.S. în R. D. Germană 
și alte persoane oficiale.

In seara aceleiași zile delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane, 
precum și N. S. Hrușciov au so
sit la Riga.

tr-un factor al păcii și securității 
cu condiția ca politicienii revan
șarzi vestgermani să nu fie spriji
niți de marile puteri occidentale.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite; Luirtd cuvîntulla 
8 iunie in cadrul prînzului oferit la 
Kremlin de Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. a ară
tat că vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Germa
ne in Uniunea Sovietică constituie 
un mare eveniment politic pentru 
toate forțele iubitoare de pace și 
patriotice ale poporului german.

Sîntem recunoscători Uniunii 
Sovietice, a spus W. Ulbricht, pen
tru că a insistat cu perseverență 
asupra participării la conferința de 
la Geneva pe picior de egalitate a 
celor două state germane. Această 
participare are o importanță prin
cipială pentru că prin aceasta cele 
două state germane sînt recunos
cute de fapt de marile puteri si 
pentru că s-a făcut un prim pas 
pentru pregătirea tratativelor între 
cele două state germane.

Walter Ulbricht a subliniat că 
numai atunci cînd la conferința 
de la Geneva a celor șase miniștri 
ai Afacerilor Externe și la confe
rința la nivelul cel mai înalt se va 
obține un acord privind renunța
rea la folosirea forței, renunțarea 
la amplasarea în Germania a ar
mei atomice și a armei rachetă, 
limitarea armamentelor, pregătirea 
Tratatului de pace, va putea exista 
speranța că se vor întreprinde 
acțiuni serioase pentru pregătirea 
reunificării Germaniei. U Germa
nie reunificată, a subliniat totodată 
W. Ulbricht, poate fi numai un 
stat pașnic și democrat. De aceea 
încheierea unui Tratat de pace, 
care va fi semnat de cele două 
state germane, va constitui acea 
temelie a păcii care va permite 
înfăptuirea reunificării.

W. Ulbricht și-a exprimat con
vingerea că Republica Democrată 
Germană și forțele iubitoare de 
pace din Germania Occidentală au 
pe deplin posibilitatea să transfor
me Germania dintr-un factor 
primejdiei de război în Europa

★

MOSCOVA 9 (Agerpres) TASS 
transmite : La 9 iunie delegația 
da partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane a 
oferit un deijun la ambasada R.D. 
Germane.

Din partea sovietică la dejun au 
participat Averki Aristov, Nikita 
Hrușciov, Nikolai Ignatov, Alek
sei kiricenko, Frol Kozlov, A- 
nastas Mikoian, Nuritdin Muhit- 
dinov, Piotr Pospelov, Mihail Per
vuhin, Dmitri Polianski, Vasili 
Kozlov, vicepreședinte al 
diului Sovietului f . 
U.R.S.S., Aleksandr Zasiadko 
Dmitri Ustinov, vicepreședinți 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
miniștri ai U.R.S.S., mareșali ai
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Uniunea Sud-africană 
țară colonială în care 
narea rasială face

este o 
discrimi- 
ravagii. 

Discriminarea rasială împiedică pe 
mulți negri să găsească de lucru. 
Iată cîteva sute de șomeri care 
așteaptă în zadar să capete un loc 
de muncă, plătit oricît de mizer 
(fotografia de jos).

— Fotografia din stingă— Fotografia din stingă vor
bește în chip grăitor despre con
dițiile îngrozitoare de trai ale ne
grilor asvîrliți în rezervații, lată 
cîteva „locuințe" — cotețe mize
rabile ale muncitorilor negri din 
preajma marilor orașe ale Uniunii 
Sud-africane.

— Așa arată o „școală" din co
lonia franceză Togo. Puținii copii 
negri care reușesc să ajungă la 
școală, trebuie să se înghesuie in 
niște încăperi de lut, avînd drept 
bănci niște bîrne de lemn. Aceasta 
se întâmplă într-una din cele mai 
bogate colonii din Africa franceză 
de vest, acolo unde colonialiștii 
exploatează sîngeros bogățiile și 
poporul togolez (fotografia din 
dreapta).

al 
în-

Ministrul
R. P. Romîne 

la Bruxelles ți-a 
prezentat scrisorile 

de acreditare
BRUXELLES 9 (Agerpres). - 

La 8 iunie a.c. Pavel Babaci, mi
nistrul R.P.R. la Bruxelles, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
regelui Baudouin al Belgiei.

La solemnitatea care a avut loc 
cu acest prilej au fost prezenți 
Pierre Wigny, ministru al afaceri
lor Externe, contele Gobert D’As- 
premont Lynden , mareșalul pala
tului, vicontele Charles de Ghel- 
linck, maestrul ceremonialului pa
latului, precum și membri ai Lega
ției R.P.R. în Belgia.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare regele Baudouin al Bel
giei a avut o convorbire cu P 
Babuci despre posibilitatea dez
voltării relațiilor romîno-belgiene.

Pregătirile tineretului 
britanic pentru Festival 

Corespondentă specială din Londra 
pentru „Scînfeia tineretului”

se duce o vie propagandă pen
tru ideile Festivalului. Vn Iod 
important îl ocupă presa univer
sitară și prezentarea diverselor 
filme închinate luptei pentru 
pace a tineretului. Astfel, filmul 
despre cel de-al Vl-lea Festival, 
„Ne-am întîlnit la Moscova", a 
fost prezentat în majoritatea uni
versităților și colegiilor din Ma
rea Britanie, in prezența a mii 
de studenți.

De curînd, la Londra a avut 
loc o întîlnire specială consacra
tă discutării contribuției tinere
tului britanic la programele cul
turale și sportive ale Festivalu
lui de la Viena. Aici s-a hotărit 
să se trimită la Viena un grup 
de artiști profesioniști și cîntă- 
reți populari amatori, o orches
tră tradițională precum și una de 
jazz. De asemenea la Viena va 
fi prezent și un mic grup de 
tineri interpreți de muzică cla
sică.

Comitetul național britanic al 
Festivalului continuă să primeas
că în același timp un mare nu
măr de mesaje de sprijin 
partea artiștilor, scriitorilor, oa
menilor de știință de pe întreg 
cuprinsul țării. „Este mai bine 
să se organizeze un festival de- 
cît să se pregătească un 
boi. Este mai bine să aibă 
un schimb de cîntece decît de 
bombe atomice" — spune 
noscutul scriitor și cintareț 
cîntece populare Etvan 
Coli, în mesajul său.

în ciuda dificultăților care e- 
xistă în Marea Britanie pentru 
tinerii care vor să vină la Fes
tivalul mondial, tineretul britanic 
este convins că activitatea des
fășurată de el îi va asigura o 
largă reprezentare la Viena. în 
mod sigur peste 500 de delegați 
ai tineretului britanic vor fi pre
zenți la deschiderea Festivalului 
de la Viena.

STEVE MURRAY

Tineretul Marii Britanii se 
pregătește asiduu in vederea par
ticipării la cel de al VÎI-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Fierea. Au 
fost aleși reprezentanții pentru 
Festival ai comitetului scoțian și 
comitetului din Țara Galilor, ale 
Uniunii Naționale a Minerilor, ai 
Centrului Comunității Minerilor 
din Auchinlech și din Rhonida 
Valley, reprezentanți ai ucenici
lor electricieni de la Troppole & 
Colle din Londra etc.

Tinerii muncitori englezi des
fășoară în prezent o puternică 
mișcare pentru stringerea de bani 
cu care să acopere cheltuielile 
reprezentanților tineretului en
glez la Festival și pentru popu
larizarea Festivalului în fabrici 
și uzine.

Studenții depun și ei o activi
tate bogată în vederea participării 
lor la Festival, activitate care dă 
rezultate fructuoase. La Londra, 
la Oxford, la Leeds, la Birmin
gham, Manchester etc., au fost 
formate comitete universitare ale 
Festivalului,

Un larg sprijin în activitatea 
studenților pentru pregătirea Fes
tivalului îl dă și Comitetul pen
tru Dezarmarea Nucleară. Acest 
comitet a hotărît sprijinirea în- 
tîlnirilor internaționale care au 
ca scop promovarea păcii și a în
țelegerii între popoare, idei care 
stau la baza Festivalului de la 
Viena. Gazeta universitară a stu
denților din Birmingham scrie că 
„vom trimite reprezentanți la 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților pentru a exprima 
opinia studenților britanici care 
sînt interesați în dezarmare și 
coexistență pașnică".

în toate universitățile britanice

din
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de 
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MOSCOVA. — La 8 iun'e A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte a! 
Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S., 
l-a primit la cererea acestuia pe 
U Cin, ambasadorul Uniunii Bir- 
mane în U.R.S.S., cu oare a avat 
o convorbire.

PRAGA — In ședința din 9 
iunie a Congresului culturii so
cialiste au luat cuvintul Jiri 
Hendrych, membru in Biroul 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. Con
gresul s-a deschis la 8 iunie, în 
prezenta reprezentanților C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și a condu
cătorilor Frontului National, pre
cum și a numeroși oasneți din 
străinătate, printre care și din 
R. P. Romînă.

GENEVA 9 (Agerpres) TASS 
transmite : La 9 iunie A. A. Gro- 
mîko, ministru al Afaccr lor Ex
terne al U.R.S.S., a avut o între
vedere cu S. Lloyd, ministru al 
Afacerilor Exter: i al Angliei în 
calitatea lor de pr r.edinți ai con
ferinței de la Geneva pentru In
dochina și au avut o convorbire 
în legătură cu problema Laosului.
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