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Pentru prestigiul 
comerțului nostru

Cît mai multe
economii

In raionul Hîrlâu s-au deschis 
cursurile de pregâtire

socialist
Magazinul nostru, magazinul 

universal „Victoria" este vizitat 
zilnic de circa 30.000 de cumpă
rători. Lucrătorilor magazinului 
•— dintre care peste 100 sînt ute- 
miști — le revin sarcini mari 
privind buna deservire a cumpă
rătorilor. Majoritatea 
din magazinul nostru 
sîrguincios, dovedesc

ca 
să 

exi-

tinerilor 
muncesc 
atitudine 

civilizată în relațiile cu cumpără
torii, se străduiesc să deserveas
că în cele mai bune condiții toți 
cumpărătorii. Tinere ca Elena Ca- 
rasava, Magdalena Zold, Maria 
lanoș, Ștefania Ușurelu și multe 
altele sînt exemple în acest sens. 
Dar trebuie spus că nu toți tine
rii noștri au înțeles totuși că a 
reprezenta comerțul nostru socia
list este o sar
cină de răspun
dere, care impu
ne multe obliga
ții. Cu cîtva 
timp ,în urmă 
s-au manifestat 
(astfel abateri 
de la disciplina 
muncii. Unii tineri lipseau nemoti
vat, întîrziau de la muncă, nu folo
seau în întregime timpul de lu
cru sau angajau cu cumpărătorii 
discuții nepotrivite, aducînd pe 
această cale prejudicii magazinu
lui. Unii cumpărători au recla
mat asemenea manifestări. Orga
nizația noastră U.T.M. a luat în 
discuție aceste cazuri. In același 
timp, în urma studierii sarcinilor 
stabilite de plenara a Vl-a a C.O. 
al U.T.M., comitetul U.T.M. a ho
tărit crearea pe schimburi a două 
posturi utemiste de control care să 
lupte împotriva oricăror manifes
tări străine de comportarea unui 
lucrător din comerțul nostru so
cialist. Comitetul U.T.M. a încre
dințat conducerea acestora unor 
tineri lucrători fruntași cum sînt 
Constantin Vrăjmașu și utemista 
Maria -Melinte care se bucură de 
prestigiu în fața colectivului.

Comitetul U.T.M., sub îndru
marea comitetului de partid, a- 
cordă o atenție deosebită activită
ții posturilor utemiste de control. 
Săptămînal membrii comitetului 
U.T.M. discută cu colectivele pos
turilor problemele ce trebuie ur
mărite, despre problemele sezisa- 
te și semnalate prin gazetele 
„Vorbește postul utemist de con
trol". în afară de aceasta, con
ducerea magazinului sprijină în
deaproape activitatea posturilor 
noastre de control, sezisînd de 
multe ori neajunsurile constata
te. Posturile utemiste de control 
de la noi sînt relativ tinere, dar 
aportul adus de ele în extinderea 
experienței înaintate, în schimba
rea mentalității și atitudinii unor 
tineri față de muncă este evident.

Din experiența 
posturilor utemiste 
de control de la 

magazinul universal 
„Victoria" din București

Noi am îndrumat posturile 
în activitatea lor de fiecare zi 
manifeste combativitate și 
gență față de orice fel de mani
festări care împiedică buna deser
vire a cumpărătorilor. Intr-o 
vreme, utemista Florica So- 
col răspundea cumpărătorilor în 
doi peri, nu manifesta interes 
pentru păstrarea și prezentarea 
mărfurilor. Cu răbdare dar și cu 
fermitate postul utemist de con
trol a determinat o schimbare vi
zibilă în atitudinea acestei tinere 
vînzătoare.

La un moment dat, unii tineri 
ca Petruța Ciobanu, lipseau ne
motivat, alții ca Maria Dionisie, 
Elena Capră, Eugenia Dima și 
alții plecau înainte de a.și fi re

zolvat sarcinile 
profeisionale. Im. 
potriva acestor 
manifestări de 
indisciplină pos
tul a luat atitu
dine. Numărul 
absențelor și al

întîrzierilor a scăzut aproape cu 
totul. Utemista Florica Dumitrescu, 
care într-o vreme constituia un 
exemplu de indisciplină a deve. 
nit cu ajutorul postului utemist 
de control fruntașă la locul de 
muncă. Același lucru s-a întîm- 
plat și cu utemista Dumitra Șer- 
ban și cu mulți alți tineri.

Trebuie subliniat ca un lucru 
bun faptul că materialele publi
cate de posturile utemiste de con
trol nu se mulțumesc numai să 
descopere și să ia atitudine îm
potriva unor neajunsuri, ci anali
zează cauzele acestora și propun 
măsuri concrete de lichidarea lor.

In planul nostru de muncă, al 
comitetului U.T.M., am prevăzut 
lărgirea colectivelor posturilor u- 
temiste de control, crearea, 
măsura necesității, de posturi u- 
temiste de control pe raioane.

Deocamdată cele două posturi 
utemiste de control sînt la în
ceputul activității lor. Vom cău
ta ca sub conducerea organiza
ției de partid să dezvoltăm re
zultatele, experiența acumulată 
pînă acum, știind că pe această 
cale noi, tinerii lucrători din co
merț, contribuim la lichidarea lip
surilor și neajunsurilor, la înflo. 
rirea comerțului nostru socialist.

GEORGETA PANA 
secretara comitetului U.T.M. 

magazinul universal 
„VICTORIA“-București

Succese ale tinerilor 
de la schela Cîmpina

Chemarea tinerilor siderurgiști 
din Reșița de a realiza cît mai 
mari economii a avut un răsunet 
puternic și în rîndurile tinerilor pe
troliști din schela Cîmpina.

In primele cinci luni ale anului 
1959 tinerii din brigăzile de pro
ducție ale tineretului, sprijiniți 
îndeaproape de comitetul U.T.M., 
au înregistrat economii în valoare 
de 124.000 lei.

Numai brigada de producție a 
tineretului de la atelierul de repa
rat pompe de adîncime, condusă 
de utemistul Gheorghe Olteanu, 
prin recondiționarea sculelor și re
ducerea consumului specific de ma
teriale, a reușit în cele cinci luni 
să înregistreze economii în valoare 
de 77.329 lei.

De asemenea în ultima perioadă 
de timp, numărul capetelor de e- 
rupție ce trebuiau reparate era tot 
mai mare. Pentru ca aceste repa
rații să fie executate la timp și de 
bună calitate, comunistul Anton 
lonescu, maistru mecanic și res
ponsabilul brigăzii de tineret Ște
fan Goga, de la secția suprafață, 
în urma discuțiilor purtate cu 
membrii brigăzii au hotărît ca a- 
ceste lucrări, care anterior se exe
cutau la alte uzine, să se execute 
în atelierul de suprafață al schelei, 

încercarea a dat rezultate bune, 
iar timpul de lucru pentru repara
ția unui cap de erupție a fost re
dus de la 
lucrări de

5 zile la 3 zile, dîndu-se 
bună calitate.

TH. LUCIA 
funcționară

singură lună

în

Brigadă

__©—

Expoziție 
de pictură 

a amatorilor
pcAcum dof ani a luat ființă 

lîngă Casa raională de cultură din 
orașul Cîmpina, un cerc de artă 
plastică, sub conducerea pictorului 
Marton Gavrilă. De la 10—15 pic
tori amatori cîți erau la început, 
cercul numără astăzi 32 de 
cursanți. Cercul are trei secții : 
grafică, pictură și sculptură. Aici 
își desfășoară o bună parte din 
timpul liber numeroși muncitori ti
neri și vîrstnici din orașul Cîm
pina. Pînă în prezent cei 32 pic
tori amatori au executat numeroa
se lucrări legate de viața și acti
vitatea orașului Cîmpina a oame
nilor muncii din întreprinderi, de 
realizările regimului nostru de de
mocrație populară, de frumusețile 
specifice ale orașului etc.

Zileile trecute s-a deschis în sala 
clubului „Ștefan Gheorghiu" din 
Cîmpina o interesantă expoziție de 
pictură, care este zilnic vizitată de 
numeroși tineri și vîrstnici.

LUCIA GHERGHICEANU 
funcționară

La uzinele „Tudor Vladimires- 
cu“ din Capitală de curînd a 
fost terminată o nouă și mo
dernă hală de vopsit. Cu o 
capacitate mult mărită față de 
vechea hală ea asigură condi
ții optime de lucru muncitorilor.

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Recent, in centrele 
Frumușica, Flămînzi» Deleni, 
Coarnele Caprei din raionul 
Hirlău s-au deschis cursuri de 
pregătire pentru tinerii munci
tori și țărani muncitori care 
vor urma în anul de învâță- 
mînt 1959—60, cursurile se
rale și fără frecventă ale școli
lor medii. Pînă acum au fost

selecționați pentru cursurile 
școlilor serale și fără frecventă, 
clasele V—VII și VIII—XI un 
număr de 194 tineri muncitori 
și țărani muncitori din raion. 
Cei mai multi sînt tineri mun
citori din S.M.T. Frumușica și 
G.A.S.-urile Deleni și Cotnari 
și tineri țărani muncitori din 
gospodăria agricolă colectivă 
din Coarnele Caprei și întovă
rășirea agricolă din Flămînzi.

6 nave lansate la apă
La Șantierul naval Oltenița, se 

construiesc, în afara altor tipuri 
de vase, nave pentru transportul 
pasagerilor între stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre și pentru ex
cursii în Delta Dunării. Aceste 
nave sînt executate în construcție 
metalică complet sudată. Capacita
tea unei nave este de 90 de locuri. 
Fiind dotată cu două motoare de 
cîte 120 C.P. fiecare, nava asigură 
obținerea unei viteze de peste 20

km. pe oră. Motoarele sînt fabri
cate la Uzinele „23 August" din 
Capitală.

Constructorii de la Șantierul 
naval Oltenița fac ultimele pregă
tiri pentru a da în exploatare pri
mele nave costiere de pasageri 
chiar la începutul acestei veri. Ei 
au lansat la apă toate cele șase 
nave de acest fel ce se construiesc

Intr-o
11.000 lei economisiți
Organizația de bază U.T.M. de 

la Întreprinderea transport-auto 
din Mediaș, din cadrul Direcției 
generale a gazului metan, a pus 
în centrul activității sale mobili
zarea tinerilor la realizarea de cît 
mai multe’ economii

Munca politică desfășurată de 
organizația de bază U.T.M. i-a a- 
jutat pe tinerii muncitori să înțe
leagă mai bine rolul economiilor 
în obținerea de cît mai multe acu
mulări socialiste. Și rezultatele nu 
au întîrziat să apară. Brigada de 
producție a tineretului, condusă de 
utemistul Gheorghe Scumpu, a 
reușit să realizeze prin repararea 
unei remorci auto și a unei cister- 
ne-auto economii de manoperă, 
metal și materiale auxiliare în va
loare de pesle 11.000 lei.

N. MARGINEANU 
funcționar

fruntașă
Ia îngrijirea culturilor

Intre brigăzile de cîmp din gos
podăria agricolă colectivă din co
muna Păstrăveni, regiunea Bacău, 
se desfășoară o însuflețită între
cere în vederea întreținerii cultu
rilor în bune condițiuni și în 
timpii optimi. Urmînd exemplul 
comuniștilor și mobilizați de orga
nizația de bază U.T.M., tinerii co
lectiviști muncesc cu elan. De cu
rînd au stabilit într-o adunare ge
nerală deschisă ca în fiecare di
mineață, tinerii să plece pe cîmp 
in grupuri, în. mod organizat. 
Această acțiune s-a născut din ' 
rința tinerilor de a efectua un 
lum cît mal mare de lucrări, 
oarece .anul acesta suprafețele 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
porumb s-au dezvoltat mult față 
de anul trecut. Cu toate ploile care

do- 
vo- 
de- 
cu

au căzut colectiviștii din Păstră- 
veni au reușit să terfnite mai de
vreme prașila întîia la cele 250 
de hectare cu porumb și 50 hec
tare cu floarea-soarelui. O mare 
atenție acordă întreținerii celor 150 
de hectare cu sfeclă de zahăr, ti
nerii din brigada condusă de Ma
tei Anton. După ce au terminat cu 
două zile mai devreme prașila în- 
tîia, au administrat pe întreaga 
suprafață cultivată cu această cul
tură îngrășăminte azotate. La cî
teva zile după aceea, au început 
de zor prașila a doua și odată cu 
ea, răritul și buchetatul sfeclei de 
zahăr. Brigada se situează în frun
tea întrecerii iar pe primele locuri 
se află Ion Apetroaie și Gh. 
Stingă.

Cu prilejul Zilelor culturii și 
artei bieloruse, Ansamblul de stat 
bielorus de cîntece și dansuri 
populare a prezentat marți seara 
un spectacol în grădina Casei 
prieteniei 
colul s-a

romîno-sovietice. Specta- 
bucurat ae un deosebit 

succes.
Foto: AGERPRES

Schimburi turistice 
studențești

Ca și în anii trecuți, Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romîni organizează în 
vara aceasta, în colaborare cu 
O.N.T. Carpați, schimburi turistice 
studențești cu Uniunea Sovietică, 
R. P. Bulgaria, Republica Ceho
slovacă, iR. D. Germană, R. P. 
Polonă, R.P. Ungară.

Cu acest prilej, 600 de studenți 
romîni vor vizita aceste țări timp 
de două săptămîni, în perioada 
lunilor iulie, august și septembrie 
și tot atiți studenți străini vor fi 
oaspeți ai țării noastre.

Studenții străini care vor veni 
tn țara noastră se vor odihni în 
diferite stațiuni de la munte sau 
de pe litoralul mării, vor vizita 
Capitala și alte orașe ale țării, vor 
avea prilejul să cunoască bogăți
ile, frumusețile patriei noastre și 
realizările regimului democrat- 
popular, se vor întîlni cu colegii 
lor romîni și vor participa la dife
rite manifestări cultural-artistice.

O activitate asemănătoare vor 
desfășura și studenții romîni care 
vor pleca in străinătate.

Primul grup de oaspeți vor fi 
studenți din Uniunea Sovietică. Ei 
vor sosi la începutul lunii iulie.

(Agerpres)

(Agerpres)

Constanța — vedere spre mare.

Se dezvoltă
6. A. C. ■ urile 

din raionul Vaslui

O DELEGAȚIE A U. T. M 
A PLECAT IN IRAK

Marți a părăsit Capitala, în- mină care va participa la primul 
dreptîndu-se spre Bagdad o dele- congres al Federației Tineretului 
gație a Uniunii Tineretului Mun-, Democrat din Irak, 
citor din Republica Populară Ro- (Agerpres)

Conștiință,
De curînd, un inginer de la Sfa

tul popular al regiunii Hunedoara 
fiind pe teren în comuna Daia din 
raionul Sebeș, a pierdut într-o 
după-amiază portmoneul cu acte 
și bani.

O noapte întreagă, imprudentul 
inginer, copleșit de îngrijorare nu 
a dormit. Pierduse documente va
loroase și se gîndea cu groază că 
acestea puteau încăpea pe mina 
unui om necinstit.

Neliniștea lui a durat însă numai 
o singură noapte. A doua zi dimi
neață, pe cînd se afla în sediul 
sfatului popular al comunei Daia, 
tînărul colectivist Ion Dan i-a 
înapoiat portmoneul cu bani și 
acte pe care-l găsise pe drum.

de utemist
La mulțumirile fi cuvintele de 

laudă ce i-au fost aduse de ingi
ner, 
scurt

tînărul Ion Dan a răspuns

Mi-am făcut datoria de ute- \ 
astfel, prin numai cîteva cu*

mist.
Și - 

vinte, tînărul colectivist a explicat 
simplu, că fapta sa este o faptă 
obișnuită pentru un membru al 
organizației revoluționare a tinere
tului educat de partid în spiritul 
moralei comuniste.

IULIAN IONAȘ 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M.-Sebeș

. Anul acesta, gospodăriile colec
tive din raionul Vaslui cultivă le
gume și zarzavaturi pe o supra
față cu aproximativ 150 de ha 
mai mare decît în anul 1958. In 
unele gospodării colective, cum 
sînt cele din Roșiești, Codăești, 
Pribești, valorificarea legumelor și 
zarzavaturilor a adus venituri în
tre 40.000 și 60.000 de lei.

De asemenea gospodăriile colec
tive din acest raion și-au cumpă
rat de la începutul anului și pină 
acum peste 100 de bovine, aproa
pe 3000 de oi, precum și un mare 
număr de porci și păsări.

In scopul îndeplinirii planului 
de producție vegetală și animală, 
în acest an în gospodăriile Golec- 
tive din raion se construiesc circa 
170 de noi adăposturi pentru ani
male, magazii, silozuri remize etc. 
La multe din aceste constricții se 
folosesc piatra, chirpiciul și alte 
materiale din resurse locale.

Datorită permanentei întăriri 
economico-organizatorice a gospo
dăriilor colective din raion, crește 
necontenit fondul lor de bază și 
totodată “sporesc ’ veniturile colecti
viștilor. In primele luni ale aces
tui. an,.28 de gospodării colective 
din raion au împărțit avansuri 
membrilor lor..

După orele 16...
In sală nu mai era de mult 

nici un loc liber. Cei care ve
neau tși căutau cîte un loc pe 
margini, pe lîngă ușă sau pe Un
gă ferestre, mulțumiți totuși că 
vor putea vedea. După un răs
timp, unul cîte unul becurile au 
început să se stingă și pe ecra
nul alb au apărut cîteva cuvinte. 
„Bicaz cota 563". Toți ochii au 
privit mirați, curioși. Și-n mur
murul de nedumerire al specta
torilor, pe pînza albă au început 
să se i' 
cute și 
sală: hidrocentrala, cu măreața 
poartă a apelor de la tunel in
trare, cu barajul în linii zvelte, 
cu legănarea amețitoare a benei, 
cu brigadierii, cu toți ceilalți 
constructori ai săi.

— Uite-l pe Chiriac, fruntașul 
de la fabrica de betoane.

— Aștia-s cei de la sortare, 
care-au stat o noapte-n ger și-au 
reparat concasorul. Ți-aduci a- 
minte ?

Fiecare-și recunoștea cu emo
ție pe ecran, prietenul, tovară
șul de muncă. Și numele fiecă
ruia era legat de un fapt de 
curaj. •

Filmul acesta le-a trezit mîn- 
dria, i-a făcut să-și dep încă o da
tă seama de măreția acestei gi
gantice construcții, de rolul pe 
care-l va avea hidrocentrala în 
întreaga economie națională.

Am stat în seara aceea cîteva 
ore la club printre tinerii con
structori. Mi-am putut da seama 
de faptul că organizația V.T.M., 
conducerea șantierului, sub con
ducerea organizației de partid 
s-au străduit să le creeze con
diții bune pentru ca tinerii să-și 
poată petrece în mod plăcut și 
instructiv timpul liber.

De data aceasta nu-i mai ve
deam nici la castelul de echili
bru, forînd locul unde va fi 
prinsă viitoarea conductă de be
toane a castelului, nici sudînd în 
interiorul tunelului, nici condu- 
clnd macarale și excavatoare. 
Dezbrăcați de salopete erau la 
fel ca sutele de tineri pe care-i 
întâlnești pe stradă, la bibliotecă, 
la teatru sau cinematograf.

Acum, ca de altfel in fiecare 
zi după orele 16, în timpul lor 
liber, fiecare-și găsea noi preo
cupări. In sala spațioasă de lec
tură, nu se auzea decît foșnetul 
filelor întoarse. La fiecare masă 
cîte un tînăr, sudor, mecanic, e- 
lectrician, macaragiu. Toți ci
teau. Citeau pe Tolstoi, Rebrea- 
nu, pe Șolohov sau Sadoveanu.

întrun colț Voicu Nicolae, A- 
drian Chirițescu și Ion Aioanei 
instalatori la tunel-intmre și la 
baraj, notau ceva pe niște caiete. 
Au citit multe cărți de cînd sînt 
pe șantier. Și-au luat și insigna 
„Prieten al cărții". De la ei am 
aflat că biblioteca are peste 800 
de cititori și că anul acesta 320 
au devenit purtători ai insignei 
»Prigten al.cărții". _ _____

— Păcat că astăzi nu-i foi —• 
îmi spune cu regret Adrian Chi
rițescu. Ați fi văzut lucruri inte
resante.

— La „Joia tineretului" de

desfășoare imagini cunos- 
i-ndrăgite de toți cei din

intervine Nicolae Voicu, t-a ți
nut o seară literară despre viața 
și opera lui Eminescu. Băieții au 
recitat unele din poeziile mare
lui nostru poet. Deosebit de fru
mos a fost și în joia cînd progra
mul a fost dedicat brigăzii frun
tașe de producție a lui Alexan
dru Chiriac.

Trec prin săli unde tinerii joa- t 
că șah, tenis de masă, remi. Sînt ’ 
tot excavatoriști, bobinatori, me
canici, constructori ai hidrocen
tralei...

In sala de repetiții acordeo
nul mînuit cu pricepere de tînă
rul macaragiu Ion Diaconu, îm
prăștie melodia unui joc moldo-, 
venesc. Fruntea echipei este Ve
ronica Noroc de la fabrica de 
ciment de la baraj, lși mlădie 
trupul cu măiestrie în ritmul jo
cului. După ea vin celelalte fete, 
apoi băieții. Pregătesc un pro
gram nou de dansuri pe care vor 
să-l prezinte la club.

In altă sală, alături de ei, re
petă brigada artistică de agita
ție a tinerilor de la Fabrica de 
ciment-Bicaz. Actul ei de naște
re nu datează de prea multă 
vreme. De fapt brigada aceasta 
are și-o poveste. Acum cîteva 
luni au aflat că tinerii de la Ste- 
jaru vor să creeze o brigadă ar
tistică și să dea un program la 
ei la Bicaz. Și-ntr-adevăr așa a 
fost. Intr-o duminică, au venit. 
Programul a plăcut la toată lu
mea. Toate numerele erau culese 
din viața și munca constructori
lor.

A doua seară, la club, s-a vor
bit numai despre brigada artisti
că de agitație de la Stejaru.

— Noi ce facem, rămînem 
urmă ? se întrebau tinerii de 
fabrica de ciment.

Și au luat atunci hotărîrea
creeze și ei una asemănătoare. 
Titi Dumitrescu, Petre Grama, 
Violeta Chelaru, și încă alți ciți- 
va au început să culeagă de pe 
șantier fapte, întîmplări. S-a în
jghebat și o orchestră din tine
rii care știau să cînte la diferi
te instrumente. In cîteva zile, 
brigada a pregătit un program și 
l-a prezentat la clubul central.

De-atunci, de cîteva ori pe 
săptămînă, dau spectacole în fața 
muncitorilor de pe șantier.

★

...Cîteva ore primire aceiași ti
neri pe care în timpul zilei ti 
văzusem construind hidrocentra
la...

Nu-i nici o deosebire tn felul 
lor de-a fi atunci cînd muncesc 
și atunci cînd se recreează. Sînt 
la fel de plini de entuziasm, de 
pasionați. Străduința de a 
munci cît mai bine, de a învăța, 
de a se perfecționa din punct de 
vedere profesional, și-o împletesc 
cu dorința avidă de a-și îmbogăți 
cunoștințele de cultură generală, 
de a pătrunde în țaifiele științei, 
literaturii și artei.

— Vrem să fim la înălțimea 
măreției hidrocentralei...

Oricît ar fi de metaforic, răs
punsul acesta este însă cel mai 
firesc..,

MONICA VERDEȘ
•’ .. >1 ' • ’

în 
la

să

B. COSTEA

— ix» „joia vmerenum
(Agerpres) săptămîna trecută de exemplu

Spre sfîrșitul anului 1958, Co
mitetul raional U.T.M. Rupea a 
analizat într-o plenară a sa mun
ca politico-educativă desfășurată 
de organizațiile U.T.M. pentru 
pregătirea celor mai buni tineri 
din satele raionului care au cerut 
să devină utemiști. Cu acest prilej 
s-a subliniat că în multe comune 
din raion numărul utemiștilor este 
încă mic în raport cu numărul ti
nerilor care pot deveni utemiști. 
Și aceasta pentru că unele orga
nizații U.T.M. nu desfășoară o 
muncă sistematică și continuă 
pentru educarea tinerilor, nu or
ganizează suficiente acțiuni prin 
care să explice tinerilor ca
racterul revoluționar al organi
zației U.T.M., sarcinile pentru 
care luptă aceasta sub conducerea 
partidului. Pornind de la aceste 
concluzii, plenara a hotărit ca în 
perioada imediat următoare să fie 
intensificată munca politică a or
ganizațiilor U.T.M. de la sate, să 
se creeze în toate organizațiile 
U.T.M. cercuri pentru studierea

Statutului U.T.AL, iar. toți acțiviș- npmip'o-organizațqr.ică a unitățijor 
tii să țină. în fața tinerilor conte- agricple socialiste. Mn acest scop 
ripțe despre, sarcinile, organizații- ^comitetul- raional . și-a propus să 
lor U.T.M. în ,ppera . de educare creeze la sate 8 posturi utemiste 
comunistă a tineretului, . despre, de control, să creeze.în toate gos- 
carnetul de ..uterpist, despre trațji-1 pqdăriileagricole colective din ra
țiile de luptă ale U.T.C. etc. ion ’ echipe de ’tineret,. în cadrul

Și iată că. nu de .mult,,,într-o- brigăzilor statutare, echipe care să 
ședință.de biroif lărgită este ana- ia sub patronajul lor cultivarea 
lizat modul în care a fost înde- a 40 ha. cu sfeclă de zahăr etc. 
plinită . hotărîrea plenarei comite- Toate aceste sarcini au fost apoi 
tului raional. Care este situația ? înscrise în planul de măsuri al 

In organizațiile de bază U.T.M. comitetului raional pe anul 1959 
și apoi în planurile trimestriale de 
mutică. Dar ele nu s-au realizat 
decît în mică măsură, cu toate că 
termenele stabilite pentru îndepli
nirea lor au trecut de mult. Așa 
spre exemplu, din cele 8 posturi 
utemiste de control s-au creat nu
mai două, unul la S.M.T. Rupea 
și altul, la G.A.S. Rupea, dar și 
activitatea acestora este departe 
de a fi mulțumitoare. O situație 
asemănătoare există și cu privire 
la cultivarea celor 40 ha. cu sfeclă 
de zahăr. Necunoscînd situația de 
pe teren, biroul raional a luat la

din sătele raionului nu a fost creat 
pînă acum nici măcar un singur 
cerc de studiere a Statutului 
U.T.M. Conferințe în care să li se 
explice tinerilor scopul pentru care 
luptă organizațiile U.T.M., dreptu
rile și îndatoririle utemiștilor etc. 
s-a'u ținut doar 3—4. Și celelalte 
măsuri politico-educative au ră
mas neîndeplinite. La începutul 
acestui an o altă plenară a co
mitetului raional a hotărît ca or
ganizațiile U.T.M. de la sate să-și 
intensifice munca politică pentru 
a contribui la consolidarea eco-

singure
întîmplare . 20 de organizații 
U.T.M. din. G.A.C. și G.A S. șî a 
trecut în plan ca fiecare din aces
te unițăți agricole socialiste să 
creeze cîte o echipă de tineret care 
să ia sub patronajul său cîte 2 
hectare cu -sfeclă de zahăr pentru 
a le cultiva, întreține și recolta. 
Ulterior s-a constatat însă că în 
unele din aceste gospodării colec
tive cum sînt cele din Beia, Dră» 
gușeni, Fișer, Homorod și altele; 
asemenea sarcini nu pot fi înde
plinite fie pentru că în unele din 
ele nu se cultivă sfeclă de zahăr, 
fie că în altele numărul utemiști-» 
lor și tinerilor este așa de mic; 
încît nu pot fi constituiți în echi
pe. Tot formale s-au dovedit a fi 
pînă la urmă și alte hotărîri ale 
biroului raional, ca de pildă: îm
bunătățirea învățămîntului politic 
la sate, crearea de noi cercuri ale 
tinerilor naturaliști și îmbunătă-

I. ANDREI

(Continuare în pag. 3 a)
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Activității practice — 
un bogat conținut 

educativ
Ne aflam în cel de al doilea an 

de cînd s-au introdus în programul 
școlilor activitățile practice înainte 
de închiderea anulni școlar. Anul 
trecut s-a făcut începutul și acest 
început, cu toate defecțiunile con
statate, a fost bun, a dovedit cit 
de util este ca elevii să munceas
că cîtva timp efectiv în fabrică, 
în atelierele școlilor profesionale, 
în gospodăriile agricole colective, 
în gospodăriile de stat. Introduce
rea activităților practice urmăreș
te familiarizarea elevilor cu mun
ca în fabrica, în gospodăria agri
colă, legarea cunoștințelor însu
șite la ore cu cele practice, 
educarea la elevi a dragostei și 
respectului pentru munca fizică, 
orientarea lor spre ramurile pro
ductive ale economiei naționale.

Activitatea practică de la sfîr- 
șitul anului școlar face parte in
tegranta din complexul de măsuri 
care s-au luat în ultimul timp 
pentru a realiza sarcina încredin
țată de partid și guvern, de a lega 
strîns activitatea școlară de acti
vitatea practică, învățămîntul de 
viață. Organizarea și desfășurarea 
activității practice, care precede 
vacanța, trebuie privită cu multă 
atenție de către școală și organi
zațiile U.T.M. Exista de acum o 
experiență care trebuie folosită, 
dezvoltata, îmbogățită. Activitatea 
practica trebuie organizată minu
țios pentru ca cele două săptămini 
(15—27 VI) petrecute în atelierul 
fabricii, al școlii, pe șantier, 
în gospodărie, să fie folosite 
din plin. în primul rînd tre
buie create condițiile pentru 
desfășurare* activității practice. 
Sînt foarte multe școli care 
au stabilit din vreme întreprinde
rile și gospodăriile unde vor lucra 
elevii în cele două saptamîni de 
practică. De pilda, elevii Școlii nr. 
3 din Constanța vor face practică 
la centrul mecanic care patronea
ză școala, elevii Școlii medii „Au
rel Vlaicu“ conform tradiției vor 
desfășură activitatea practică la 
atelierele C.F.R. „Grivița Roșie“, 
elevii de la Școala medie nr. 15 
din București vor face practica la 
întreprinderea de mase plastice 
etc. Este foarte bine ca cele mai 
multe școli s-au orientat și se o- 
rienteaza să organizeze activitatea 
practică a elevilor în unitățile care 
patronează școlile și pe care ele
vii le cunosc de acum.

Desigur, asigurarea condițiilor 
de practică este numai primul 
pas O mare însemnătate o are 
apoi organizarea activităților ele
vilor, alcătuirea programului de 
lucru, pe care elevii să-1 cuuoasca 
din timp și în care să se prevadă 
modul în care își vor desfășură 
elevii activitatea zilnica, obligațiile 
ce-i revin fiecăruia.

în perioada practicii elevii tre
buie sa lucreze efectiv în pro
ducție, să execute operații simple 
în ateliere, să lucreze piese des
pre care au mai învățat, sa ia par
te la muncile agricole de sezon.

Conducerile școlilor trebuie să 
se îngrijească din timp pentru ca 
împreună cu conducerile întreprin
derilor unde își vor desfășura ele
vii activitatea practică, sa stabi
lească locurile de muncă, elevii să 
fie repartizați pe lingă cei mai 
buni muncitori care să-i ajute sa-și 
însușească temeinice deprinderi 
practice. De asemenea trebuie 
stabilit un program de prelegeri 
pe care să le țină în fața elevilor 
ingineri, tehnicieni, muncitori frun
tași, astfel ca aceștia să poata cu
noaște mai bine procesul de pro
ducție, principalele faze ale aces
tuia. Deosebită atenție trebuie 
dată organizării practicii elevi
lor în agricultură. Pentru prac
tica agricolă trebuie alese te
renurile cele mai caracteristice din 
punct de vedere pedologie pentru 
regiunea în care se afla elevii, 
gospodării care au terenuri culti
vate cu cele mai diverse plante, 
astfel ca în aplicațiile practice 
elevii să poată valorifica toate cu
noștințele însușite în timpul anu
lui școlar. Elevii să fie antrenați 
să participe la activitățile practice 
agricole care cer aplicarea unei

tehnici avansate, folosirea mijloa
celor agrotehnice înaintate.

Perioada practicii este un prilej 
minunat de educare a elevilor prin 
munca, în mijlocul oamenilor mun
cii. Munca practică trebuie îmbina
ta cu o bogată activitate educativă. 
Aici trebuie să intervină rolul or
ganizației U.T.M. Trebuie amintit 
în fiecare clipă elevilor că prac
tica nu este un prilej de distrac
ție, ci de învățătură, de muncă. 
Trebuie să li se vorbească acesto
ra despre comportarea pe care 
trebuie s-o aibă în timpul practi
cii. Zilele petrecute in practica 
trebuie să însemne o adevarata 
școală de educație, de muncă.

Timpul după orele de practică 
trebuie folosit din plin. Se pot or
ganiza excursii științifice, vizite în 
întreprinderi, în gospodării, ac
țiuni de cunoaștere a raionului și 
satului, acțiuni culturale, sportive, 
de munca voluntară în comun cu 
organizațiile U.T.M. din întreprin
dere sau comuna.

Cîte alte acțiuni educative inte
resante nu se pot organiza în 
timpul activităților practice ! De 
pildă, pot fi organizate întilniri cu 
muncitori și țărani muncitori care 
să le vorbească despre viața uzi
nei sau a satului, despre munca 
lor, să le arate transformările 
care au avut Ioc în fabrică și în 
sat în anii regimului democrat- 
popular, în viața țăranilor munci
tori. Astfel, elevii vor avea prile
jul nu numai sa cunoască munca 
în procesul muncii, dar să înțelea
gă, să aibă o imagine clară a pro
fundelor transformări ce se petrec 
în anii noștri, în viața oamenilor 
muncii, sa prețuiască munca, să-i 
respecte pe acei ce muncesc.

Organizarea temeinică, cu răs
pundere a activităților practice 
ale elevilor va face ca rezultatele 
să fie mai bune : practica își va 
atinge cu adevărat scopul propus 
de a trezi la elevi dragostea pen
tru munca fizică, de a le da pri
lej acestora să ia contact cu viața 
uzinei, a gospodăriilor agricole de 
stat și colective, cu viața munci
torilor și țăranilor, educînd la ei 
dorința de a se încadra, la absol
virea școlii, ălaturi de aceștia în 
activitatea constructivă care se 
desfășoară în patria noastră.

L. LUSTIG

Sâ cunoaștem 
ținutul natal

La Școala medie nr. 4 din Cra
iova se dă o mare atenție studie
rii și cunoașterii istoriei locurilor 
natale. Membrii cercurilor de isto
rie și geografie au făcut numeroa
se cercetări a istoricului satului lor 
natal, a cartierului, a străzilor pe 
care s-au născut. Astfel, eleva Mă- 
ceșanu Ana a făcut o documentată 
monografie a G.A.C. din comuna 
Bîrca-Segarcea, eleva Firănescu 
Eugenia a prezentat un referat 
despre succesele obținute de țăra
nii colectiviști din G.A.C. „Drumul 
lui Lenin“ din comuna Sinhega.

Lucrările cele mai reușite au 
fost prezentate în cadrul ședințelor 
cercurilor de istorie și geografie, 
constituind pe de o parte un în
demn pentru ceilalți de a se inte
resa de Istoricul locurilor natale, 
iar pe de altă parte un bun mij
loc de educare patriotică a elevi
lor.

MATEESCU LUCIA 
elevă

Examenul de maturitate nu în
seamnă numai verificarea cunoș
tințelor, ci și verificarea colegiali
tății, a prieteniei. Elevele Grecu 
Fevronia și Bucătaru Elena, din 
cl. Xl-a a Școlii medii nr. 5 „Uni
rea" din Orașul Stalin, repetă îm
preună.

Foto : S. NIGULESGU

In vacanța 
la munca 
patriotica I

A intrat în tradiția elevilor 
școlilor medii munca patriotică 
în vacanță și îndeosebi în cea 
de vară. Mii de elevi constituiți 
în brigăzi de muncă patriotică 
dedică o parte a vacanței lor 
sprijinirii muncilor agricole de 
vîrf : strîngerea recoltei. Și nu 
numai atît. Elevii pregătesc și 
duc la sate programe artistice, 
vor susține activitatea culturală 
din comunele și satele unde 
lucrează.

Tineretul raionului Caracal a 
răspuns cu însuflețire chemării 
adresate de plenara a Vl-a a 
C.C. al U.T.M. Acțiunile tine
retului însumează pînă acum 
160.000 ore de muncă patrio
tică pe șantierele de îmbunătă
țiri funciare, la refacerea și 
înfrumusețarea satelor și orașe
lor, la împăduriri și îngrijirea 
arboretului.

Și elevii de la școlile medii 
din Caracal au hotărît să con
sacre o parte a vacanței lor a- 
jutorării campaniei de vară la 
țară. Elevii din clasele 8-10 ale 
Școlii medii nr. 1, care formea
ză 6 brigăzi de muncă patrioti
că, și-au luat angajamentul să 
plece cu toții în vacanță la țară.

Elevii școlii noastre sînt 
mîndri să participe pe această 
cale la opera de construire a 
socialismului. Aceasta îi va a- 
propia de munca productivă și 
de realizările oamenilor mun
cii din agricultură. Totodată e- 
levii școlii își propun să reali
zeze economii în valoare de 
50.000 lei. Fiecare elev dorește 
să devină la sfîrșitul acestei pe
rioade brigadier, cu carnet și 
insignă.

IONESCU MIRCEA 
secretarul organizației U.T.M. 
de la Școala medie nr. 1 

din Caracal

Echipa artistică

Echipa artistică a Școlii medii 
nr. 1 din Rîmnicu-Sărat are o fru
moasă și bogată activitate cultu- 
ral-artistică. Ansamblul coral, or
chestra, formația de teatru, echipa 
de dansuri au făcut nenumărate 
repetiții în decursul anului școlar, 
și-au desfășurat cu febrilitate acti
vitatea, au pus mult suflet în 
munca lor artistică. Și roadele a- 
cestei munci n-au întîrziat să Se

Oră de geografie, la Școala medie Nr. 5 „Gh. Barițiu» din Cluj
Fotoi N. STELORlAN

Ce vor deveni
tinerii mei prieteni

arate. Primul spectacol prezentat 
în școală, ca și cele care i-au ur
mat, au fost evenimente însemnate 
atît pentru membrii echipei artis
tice a școlii, cît și pentru viața ar
tistică a orășelului. Au venit a- 
tunci să asculte cîntecele, să ad
mire măiestria în execuția jocuri
lor, să trăiască alături de elevii- 
actori viața personajelor pieselor 
de teatru prezentate, sute de spec
tatori, elevi ai școlii, elevi din ce
lelalte școli, profesori, părinți ai ele
vilor. A sosit și ziua desfășurării 
concursului artistic interșcolar. Au 
concurat atunci echipele artistice 
ale Școlii medii nr. 1, Școlii medii 
nr. 2, ale Școlii de meserii și ale 
Școlii agricole din localitate. 
Echipa artistică a Școlii medii 
nr. 1 a cîștigat acest concurs.

Fără îndoială că reușita a dat 
elevilor încredere în posibilitățile 
lor artistice. De aceea ei s-au ho- 
tărît ca în vacanța de vară să pre
zinte festivaluri artistice în fabri
cile din oraș și în gospodăriile a- 
gricole colective din raionul și din 
regiunea lor. Cu siguranță că 
spectatorii, muncitori și țărani 
muncitori, vor aprecia munca aces
tor elevi; vor răsplăti cu aplauze 
entuziaste pe membrii brigăzii ar
tistice a Școlii medii nr. 1 din 
Rîmnicu-Sărat.

D. NITESGU

Elevii din Sighet - 
la acțiunile 

de împădurire
în fiecare duminică peste 700 

de elevi din școlile medii din Si- 
ghet, încadrați în patru brigăzi de 
muncă patriotică, participă cu en
tuziasm la acțiunile de împădurire 
de pe Crivin, Huța, Rona de Sus 
etc. în aceste acțiuni s-au eviden
țiat pînă în prezent în mod deose
bit brigăzile de muncă patriotică 
de la Școala medie ucraineană ți 
de la Școala medie „Filimon Sîr- 
bu". Cei evidențiați au primit car
netul ți insigna de „prieten al pă
durii".

SUMULEA0 VASILE 
corespondent

De patru ani sînt diriginta ace- își aleg o meserie Ia întîmplare, însă nu era de aceeași părere -a
leeași clase — actuala clasă a fără să țină seama de posibilită- Brînzoi Constantin are deja o ca-
Xl-a A de la școala medie nr. 26 țile și aptitudinile lor și de gra- lificare: el este electrician de ca-
„Al. Ioan Cuza“ din București. Am dul de pregătire profesională. E- țegoria a ,V-a. Am vorbit cu pă-
trâit alături de elevii mei toate leva Sima 1 itina, d 'J J - —.a ——a.
bucuriile și necazurile lor. M-am a, uas
alăturat lor ca un sfătuitor mai în 
vîrstă, m-am integrat în viața lor. 
Altfel nu i-aș fi putut înțelege, nu 
i-aș fi putut îndruma, ei n-ar fi 
văzut în mine un părinte, un prie
ten mai în vîrstă și în același timp 
un profesor.

Mă gîndesc acum la fiecare în 
parte și mă întreb : i-am ajutat 
noi suficient pentru ca pasul hotă- 
ritor pe care-1 fac acum în viață 
să fie cel mai bun, i-am educat așa 
cum trebuie pentru a deveni oa
meni cît mai utili societății noa
stre, oameni harnici, buni patrioți, 
pentru a nu devepi niște mediocri
tăți care să alerge după un loc 
călduț, comod în viață ? Nu-i pri
ma dată cînd îmi pun asemenea în
trebări.

Continuitatea muncii de dirigintă 
la aceeași clasă a asigurat o cu
noaștere a fiecărui elev în parte, a 
aptitudinilor și aspirațiilor sale, 
precum și dezvoltarea sa în cei 
patru ani de studiu în școala me
die. Orele de educație, discuțiile 
individuale cu elevii, cunoașterea 
părinților, discuțiile cu ei mi-au 
furnizat suficiente fapte pentru a-i 
ajuta pe tinerii mei prieteni să 
meargă pe un drum bun. Nu era 
vorba numai de a-i îndruma pe 
elevi spre alegerea meseriei, ci 
odată cu aceasta trebuia să le a- 
rătăm convingător că orice mese
rie este prețuită în patria noastră, 
că oriunde vor merge trebuie să 
muncească cu pasiune, cu convin
gerea că munca lor este închinată 
patriei, construcției socialiste.

Deși desfășurată în tot cursul 
ciclului mediu, munca de îndruma
re pentru alegerea profesiunii a 
devenit deosebit de intensă în ul
timul an. Orele de educație au 
fost închinate discuțiilor pe tema 
„Ce doresc să devin în viitor". 
Ancheta cu tema „Ce vreau să de
vin în viață și de ce ?“ a deschis 
posibilitatea discutării alegerii fă
cute de fiecare elev; adunările 
generale U.T.M. au pus în discuție 
asemenea temă. Am intervenit a- 
deseori în aceste discuții, încu- 
rajînd pe unul în alegerea fă
cută, arătîndu-i altuia de ce gre
șește, ajutindu-1 cu un sfat și o 
îndrumare concretă. L-am încura
jat pe elevul Antonescu loan în 
hotărirea sa de a merge la o școa
lă tehnică de mecanică. Mecanica 
ÎI pasionează, dar n-avea puterea 
să se hofărască să pornească de la 
început pe drumul activității prac
tice. I-am arătat atunci avantajele 
pe care le are un tînăr care-și în
cepe drumul calificării superioare 
cu munca în producție și de ase
menea posibilitățile de calificare 
superioară, după trecerea prin 
munca productivă.

De altfel îndrumarea spre profe
siunile concrete, productive, s-a 
completat întotdeauna cu descrie
rea posibilităților pe care statul 
nostru le acordă tinerilor pentru 
desăvirșirea calificării lor în insti
tutele de învățămînt superior. In 
clasă, în ultimul timp de pildă, 
s-au organizat dezbateri pe mar
ginea Hotărîrii C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la învățămîntul seral și fără 
frecvență de cultură generală și 
superior.

Cunoscîndu-i bine pe elevi, 
mi-am dat seama că unii au făcut 
greșeli în alegerea profesiunii. Am 
căutat să-i conving pe aceștia de 
greșeala pe care o săvîrșesc, cînd

Kpildă, âgși s^jinții lui încerțînd s.ă-i conving de 
ă/ acestei’ Tenta--■justețea și caracterul realist al 

alegerii pe care a făcut-o fiul lor. 
Cred că aceștia nu vor stărui în 
dorința de a-și trimite fiul direct 
la facultate, deși el vrea să intre 
mai întîi în producție.

O mare influență asupra clasei 
au avut-o discuțiile despre patrio
tismul fierbinte -al/tineretului so- • 
vietic, despre eroismul lui în cu
cerirea pămînturilor înțelenite, în 
construcția de noi mine, în. ridica
rea spre un nou avînt al agricul-

îndoiește de 
five, dorește să intre la o școală 
tehnică de chimie. Ea n-are încli
nație spre această specialitate. E- 
leva cunoaște bine munca în agri
cultură și am îndrumat-o spre a- 
ceastă ramură sau spre zooteh
nie. In acest fel nu-și va pierde 
anii în încercări repetate de a 
intra la o școală pentru care nu 
are aptitudini.

De un mare ajutor în cunoaște
rea elevilor, deci,.în acordarea.__  _ -
unui sfat competent și serios du *turii și industriei- sovietice. In 
fost discuțiile pe cate- le-afn ‘ avut' Clasă s-a citit' cuvîntafe'ă tovârășu- 
cu tovarășii profesori care predau ‘ ' *'*" " **** ’
la clasă. Părerea tovarășilor pro
fesori Turcanu D. și Voiculescu 
Irina de pildă, mi-au întărit con
vingerea că elevul Sănescu Corne
lia are înclinație deosebită spre 
științele exacte, fizica și matema
tica, că se preocupă serios și con
centrat de aceste științe și deci 
trebuie susținut în dorința de a 
Urma facultatea de 
fizică.

Experiența mi-a 
utile sînt discuțiile 
pentru stabilirea 
vedere comun asupra drumului pe 
care-1 va urma tînărul absolvent. 
Le-atn arătat părinților care sîrit 
posibilitățile oferite copiilor'lor .în tate și hu trebuie’ să socotim în- 
diferitele ramuri industriale său în cheiată sarcina noastră de îridrti- 
agricultură. Am căutat să scot în mător pînă în momentul cînd îi 
evidență — atît în discuțiile cu * ‘ ‘
părinții cît și cu copiii lor — sti
ma și prețuirea de care se bucură 
orice muncă în țara noastră, orice 
om al muncii care lucrează în mod 
cinstit și însuflețit.

Eleva Negoiță Ioana dorea să 
se facă învățătoare la sat, îi plă
cea această muncă, dar părinții se 
gîndeau la altă profesiune, s-o dea 
la facultate. Discuțiile purtate cu 
tatăl elevei Negoiță Ioana l-au 
îndemnat să accepte dorința fiicei 
șale de a deveni învățătoare la 
jȘaț. '

Un alt caz interesant este acela 
al tînărului Brînzoi Costel. Părin
ții lui țineau foarte mult ca fiul 
lor să meargă la facultate. Elevul

matematică și

dovedit cît de 
cu părinții 

unui punct de

O
lui N. S. Hrușciov în fața tineri
lor ..plecați Ja desțelenirea pămîn- 
turiior din Siberia. ' * ’

In fața tineretului din țara 
noastră se deschid perspective lu
minoase, căi luminoase. Firește, e 
greu, la vîrsta aceasta — 17-18 
ani — să alegi, din aceste căi 
multiple, drumul tău. Totuși, posi
bilitățile atît de mari deschise 
fiecărui tînăr și fiecărei tinere în 
țara noastră nu trebuie să consti
tuie pentru ei un moment de în- 
doieli și greșeli. îndrumarea pe 
care părintele și educatorul le-o . 
acordă în acest moment de deo
sebită importanță în viața lor are, 
de aceea, o covîrșitoare însemnă-.

vom vedea pe elevii noștri la lo
cul potrivit, acolo unde vor fi utili 
societății.

...N-am îndoieli, știu că elevii 
mei, tinerii mei prieteni și-au înțe
les îndatoririle ce le au față de pa
trie, față de popor, că gîndul lor 
nu poate fi altul decît acela de a 
merge acolo unde patria îi chea- ^ ; 
mă, că nu vor greși. întrebarea 
pe care mi-o pun : „ce vor deveni 
elevii mei este totuși firească. 
Orjce profesor, ca și părinții, tră
iește ou emoție zilele cînd cei. pe 
care i-a crescut se pregătesc să 
plece

ou emoție zilele cînd cei. pe

în viața independentă.

ELENA J1GA-TACU 
diriginta clasei a Xl-a A de la 

Școala medie mixtă nr. 26 
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Gorul Școlii medii din Hațeg, 

care nu odată a cules aplauzele 

binemeritate ale publicului.
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In clasa a VIII-a D a Școlii medii nr. 1 

din Buzău sînt 36 de elevi. Educația pe 
care o primesc elevii în școală, în or
ganizația U.T.M, are o influență po
zitivă asupra unora dintre ei. Aceasta se 
manifestă în atitudinea lor față de în
vățătură, în activitatea pe linie de orga
nizație, în întreaga lor comportare în 
școală și în afara școlii. Dar iată că 
unii din elevii acestei clase nu <au înțe
les că obligația lor principală este învă
țătura, munca perseverentă de a-și în
suși cunoștințe cît mai bogate pentru a 
fi folositori construcției socialismului. în 
această clasă există — acum cînd mai 
sînt numai cîteva zile pînă la încheierea 
trimestrului III și deci pînă la încheie
rea anului școlar — 13 elevi amenințați 
cu corijența, dintre care cinci amenin
țați cu repetenția. Constantinescu Dan a 
avut pe primul trimestru la 9 materii 
medii de 3 și 4, pe al doilea la 11 ma
terii, iar notele obținute în trimestrul 
III nici pe departe nu sînt de natură 
să-l salveze de repetenție. Vatcu Nicolae 
ire exact aceeași situație ca și Constan
tinescu Dan. în dțeptul numelui elevu
lui Popa Norel — de două ori repetent 
pînă acum — sînt înscrise pe primul 
trimestru și pe al doilea 2 medii sub 
linei, iar situația din trimestrul III ara
tă că e amenințat pentru a treia oară 
cu repetenția. Chiar din cei care nu sînt 
amenințați cu corijențe sau cu repeten- 
tia sînt destui care au medii la limită 
— de 5 și 6 — la toate obiectele.

Care sînt cauzele acestei situații îngri
jorătoare pe care o au la învățătură ele
vii clasei a VUI^a D ?

ce a dat clasa rebuturi?
în primul rînd, de la începutul anului 

au fost repartizați în această clasă 7 re- 
petenți. în loc ca aceștia să tragă învă
țămintele cuvenite și să învețe cu serio
zitate au jucat un rol dizolvant în acest 
colectiv și au reușit să atragă după ei și 
alți elevi mai înapoiați. în această clasă 
actele de indisciplină săvîrșite de 
cele mai multe ori de elevii amintiți 
sînt destul de numeroase. Angheloiu 
Mihai, Vatcu Nicolae, Oprea Virgil fug 
sistematic de la ore. Nu e teză la care 
măcar un elev să nu copieze, se chiulește 
de la ore, se suflă etc.

Dar cum ă fost posibil ca doar cîteva 
elemente înapoiate (care dealtfel tre
buiau scoase de mult din școală) să in
fluențeze în rău pe mulți din elevii 
acestei clase ?

Actele de indisciplină, apucătu
rile rele incompatibile cu calitatea de 
elev și mai ales de utemist au prins ră
dăcini în viața acestui colectiv tocmai 
pentru că colectivul e slab, că a tolerat 
formarea în mijlocul său a unor grupu
lețe, a unor prietenii dăunătoare. Ute- 
miștii din clasă nu au intervenit atunci 
cînd elevi ca Mehedinți Octavian, Mihai 
Nicu etc., s-au lăsat atrași de Ciobotaru 
Eugen și Miron Aurel, elevi chiulangii, 
corijenți la cîte 11 materii, indisciplinați, 
elevi care în cele din urmă au fost ex
matriculați din școală.

Biroul U.T.M. al clasei a VIII-a D 
este format din elevi buni la învățătură, 
disciplinați, dar lipsiți de combativitate, 
de răspunderea politică ce le-o incubă 
situația de membri în biroul organiza
ției de bază U.T.M.. Sarcina lor era de a

se ridica în primul rînd împotriva rău
lui principal din care izvorau toate ma
nifestările amintite : atmosfera tolerantă, 
de cocoloșire a lipsurilor, de aprobare 
tacită a actelor de indisciplină care se 
săvîrșeau. Era nevoie ca împotriva a- 
cestei atmosfere să se creeze o opinie pu
ternică, să ridice în primul rînd pe ute- 
miștii cei mai buni, întregul colectiv. 
Pentru aceasta era nevoie să fie puse în 
discuția organizației U.T.M. manifestările 
străine, să fie trași la răspundere vino
vății. Era de datoria membrilor biroului 
U.T.M. să ceară sprijinul profesorilor, 
să o ajute pe dirigintă în munca pe care 
o duce pentru educarea elevilor, pentru 
ridicarea nivelului lor la învățătură, pen
tru crearea unei atmosfere de disciplină, 
prielnică ducerii unei bune activități 
școlare.

Ce a făcut însă biroul ? S-a mulțumit 
să atragă numai atenția celor care făceau 
gălăgie să nu mai săvîrșească asemenea 
fapte, a încercat să creeze cîteva grupe 
de învățătură care să repete în pauze 
materia pentru ora ce urma. Mulți elevi 
corijenți, elevi în situație de repetenție 
sînt utemiști, dar biroul clasei nu i-a 
tras la răspundere niciodată pentru 
lipsa lor de pregătire, pentru me
diile de trei și patru pe care le au. 
nu au organizat nici o adunare generală 
U.T.M. pentru discutarea lor. Adunările 
generale U.T.M. n-au fost de fapt, așa 
cum firesc este, școli de educație comu
nistă, ele n-au avut eficacitate tocmai 
pentru că biroul U.T.M, n-a pus în dis
cuția utemiștilor problemele cheie ale

activității lor, s-au pierdut în discuții 
sterile, formale.

Biroul clasei trebuia să ceară ajutor 
pentru îndreptarea situației din clasă și 
părinților elevilor, să meargă acasă la 
ei sau la locul lor de muncă, să scrie 
celor care nu sînt din localitate și să le 
explice situația la învățătură și disci
plină a copiilor lor, să se consulte cu 
aceștia, să ia măsuri împreună. Dar n-a 
făcut-o.

Situația existentă azi în clasa a VIII-a 
D arată încă o dată ce urmări grave are 
lipsa de conlucrare între cei trei factori 
răspunzători de educația elevilor — 
școala, părinții și organizația U.T.M. 
Aceștia, n-au acționat unitar împotriva 
indisciplinei și a delăsării, fapt care a 
dus la perpetuarea lipsurilor de la un 
trimestru la altul.

Statul nostru cheltuiește anual sume 
importante cu elevii. Cum au admis pro
fesorii, organizația U.T.M, a clasei ca 
sub ochii lor elevii să-și irosească timpul, 
să irosească banii care s-au cheltuit cu ei 
pentru a le crea cele mai bune condiții la 
învățătură ? Cum au admis aceștia ca 
elevii indisciplinați și leneși să rămînă 
într-un colectiv școlar, dțeși au dovedit 
clipă de clipă că nu-și înțeleg îndatori
rile, De ce a admis colectivul ca în clasa 
lor anul școlar să se încheie cu rebuturi 
— repetenți și corijenți ?

Sînt întrebări la care e chemat să răs
pundă fiecare utemist și elev, întregul 
colectiv al clasei, profesorii, biroul 
U.T.M., organizația U.T.M. din Școala 
medie nr, 1 din Buzău.

DOINA FAGADARU

Mulți dintre absol
venții școlilor medii 
din Sighișoara au 
ales drumul muncii 
productive în fabrici 
și uzine. Numai de 
la Școala medie nr. 
3 cu limba de pre
dare germană 60 de 
absolvenți din vara 
anului 1957 au ple
cat după terminarea 
școlii în marile în
treprinderi și uzine 
din Orașul Stalin, Si
biu, Mediaș, Sighi
șoara. Astăzi condu
cătorii întreprinderi
lor vorbesc in ter

meni elogioși despre 
munca lor. Fruntașul 
la învățătură Shotsch 
Richard a intrat, du
pă examenul de ma
turitate, la fabrica 
„Faianța" din Sighi
șoara și astăzi este u- 
nul dintre cei mai a- 
preciați muncitori ai 
secției decor.

Alte două colege 
de clasă ale lui Ri
chard lucrează în 
aceeași fabrică. Hella 
Artz și Anneliese 
Hiigel de la secția 
turnătorie sînt frun
tașe în muncă.

,Toți trei plănuiesc 
să-și continue stu
diile într-un institut 
de învățămînt supe
rior. Continuînd mun
ca în fabrica pe care 
au îndrăgit-o Ri
chard, Hella și Anne
liese vor să devină 
ingineri. Calea 
care au ales-o 
cea mai bună.
ținută de munca din 
uzină, calificarea lor 
ulterioară are un pu
ternic suport practic.

Foto: S. VIOREL
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Au primit insigna 
„Prieten 
al cărții"

continuă a nivelului 
de cultură generală al 

constituit o preocu- ,

s-a orientat «<Tot anul nu

s-a rătăcit!. Și acum BOGDAN
coreipontT’nf

1 B &

Ridicarea 
ideologic și 
elevilor a 
pare permanentă pentru comitetul 
U.T.M. al școlii medii mixte din 
comuna Gătaia, regiunea Timi
șoara.

De curînd, în școală a avut Iod 
un concurs, în. vederea selecționă
rii tinerilor pentru a .primf insig-i 
na de „Prieten al cărții",- la care • 
au participat 25 utemiști.-Discuții-• 
le purtate pe marginea operelor 

/ prevăzute în bibliografia concursu
lui, s-au desfășurat la uri nivel 
înalt. Majoritatea elevilor.âu do
vedit profunzime în studierea ma
terialului respectiv. Tinerii au des
prins în mod deosebit imaginea 
trecutului de luptă al poporului 
nostru, pentru o viață mai bună.

Cu multă pasiune a vorbit eleva 
Brici Maria despre „Doina" lui 
G. Coșbuc. Utemistele Negruț Vio-, 
jeta, Racăsăn'Elvira; Mihâli Lifia- 

‘nâ și” alți concurent, au dat de 
asemenea răspunsuri bune la în
trebările comisiei.

In ziua de 4 iunie a.c. în cadrul 
unui careu, în care erau prezenți 
toți elevii școlii, tov. Giurgiuleanu 
Marius, secretar al Comitetului ra- 

.. ional U.T.M. Gătaia, a înmînat în 
mod festiv 23 breVete șr insigne 
de „Prieten al cărții‘\ elevilor, reu
șiți la concursul „Iubiți ca-rtea\ 
recoma ndînd și celorlalți 
urmeze exemplul colegilor

elevi să 
lor.

ana,
doîtHifâ/



VIATA DE ORGANIZAȚIE

La cursul seral U.T.M. de la partidului de industrializare so- 
cooperativa „Zorile Roșii"-Ora.iea cialistă a patriei, despre alianța 
a avut loc seminarul recapitula- dintre clasa muncitoare și țărăni- 
tiv. Din cei 8 tineri prSZfcnți; lă ' mea muncitoare, despre cârâite- 
aceste discuții finale, patru au rul, scopul și sarcinile actuale ale 

U.T.M. — organizație revoluțio
nară a tineretului din țara noa- 
stră — ca să nu amintesc decît 
cîteva din problemele care au fă
cut parte din programul cursuri
lor serale și peste care s-a trecut. 

In anul acesta cursanții au 
studiat o serie de documente ale 
partidului și guvernului nostru, 
documente privind situația rnter- 

. . , ___ r____ națională etc. Firesc ar fi fost ca
at la acest' ultim seminar a fost' în seminarul recapitulativ să se 

„„luaeNxueasia ’feîmprospSteze cunoștințele însu
șite pe parcurs din documentele 
Congresului ai XXl-leă al 
P.C.U.S., din Hotărîrile Plenarei 
din noiembrie 1958 a C.C. al 
P.M.R. și a Plenarei a Vl-a a 
C.C. al U.T.M., să se reamintea
scă cele învățate din studierea 
Decretului pentru lichidarea ră
mășițelor oricăror forme de ex
ploatare a omului de către om în 
agricultură, de Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne privind 
îmbunătățirea învățămintului se
ral și fără frecvență de cultură 
generală și superior și altele. Și 
în sfîrșit. în discuțiile recapitula
tive trebuiau să-și găsească loc 
și cîteva întrebări privind situa
ția politică internațională, pri
vind politica externă a Uniunii 
Sovietice și a statului nostru.

Fiind lipsit de toate aceste pro
bleme politice importante, semi
narul de care am vorbit mai sus 
a apărut ciuntit și n-a putut ast
fel să constituie un ajutor în îm
bogățirea cunoștințelor tinerilor. 
Aceste lipsuTi sînt cu atît mai 
grave cu cît ele nu s-au manifes- 
tat. izolat, să șpunem la acest cerc

dovedit o bună pregătire, răs- 
punzînd clar și documentat la în
trebările puse. Buna-pregătire a 
utemistelor Alexandra Sima, Pa- 
raschiva Chiricosta, Elena Mișu 
și Elisabeta Bica se datorează 
faptului că în tot timpul anului 
de învățămînt au participat cu 
regularitate la lecții-'și seminarii, 
au învățat metodic, cil perseve- 

i-~-rență. Felul în care s-au prezeh-

oglinda activității ’depuse în sco
pul rîdicătii 'niVfellilui lor politic 
și ideologic.. Și pentru restul 
cursanților, seminarul Recapitula
tiv a foM o oglindă 4-el a oglindit 
însă superficialitatea cu care au 
tratat aceștia una din importan
tele lor, sarcini și anume ridica
rea continuă a nivelului lor politic 
și ideologic.

Discuțiile recapitulative cu care 
se încheie anul de învățămînt po
litic de organizație nu urmăresc 
însă numai verificarea- cunoștin
țelor Cursanților : ele sînt un pri
lej de fixare a problemelor esen
țiale din programul de învăță
mînt, de mobilizare a tinerilor la 
aplicarea sarcinilor puse de par
tid. Din acest punct, de"vedere, 
discuțiile ’firialtf organizate-Ta■'■a- 
cest curs 'seral aii prezentat mari 
neajunsurî. Tn’ de constau acestea, 
care sînt cauzele lor ?

Discuțiile s-au desfășurat
' Șaza unui îndrumar întocmit de 

Comitetul orășenesc U.T.M.-Ora
dea. Ideea comitetului orășenesc 
de ,a ajuta astfel propagandiștii 
în organizarea discuțiilor tecapi- 
tulative a fost bună. îndrumarul 
însă î„,fpsț.jQoncepn,t.‘îngust;..-,ins- ,. . -- ,. , .
pirat dintr-un număr festrîhs de £,n' nepriceperea^ propagandistei, 
lecții.Preterit-.Wrh*âi.,™s-.*trir*.. ț?..a fost impmsp la o.asemenea.

i de -către c<> 
mitetul orășenesc U.T.M. datorită 
îngustimii îndrumărilor date. Bîrt 
această cauză nu există garanții 
că ceilalți propagandiști de la' 
cursurile serale din oraș vor pro
ceda altfel.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Oradea trebuie să ia urgente mă
suri pentru ca în celelalte cercuri 
să se organizeze discuții recapi
tulative’’ la un nivel corespunză
tor, care să contribuie la lărgirea 
cunoștințelor politice și ideologice 
ale tinerilor. El trebuie să .îm
bogățească acesfl -îndrumar Leu 
problemele de care am vorbit mai 
sus, să folosească recomandările’ 

; C.C. al U.Ț.M.-in această direc-. 
ție, pentru întocmirea unui pro-., 
gram de seminar amplu care să; 
constituie,-cu adevărat un ajutor 
in activitatea propagandiștilor.-.,

M. VIDRAȘCU

ZILELE CULTURII

Alte manifestări

Membrii 
de cultură 
au vizitat 
Centrul de 
fică de la

Miercuri la amiază a avut loc în 
sala Dalles deschiderea Expoziției 
de artă plastică a R.S.S. Bieloru-

întreprinderea de poduri metalice și de beton din Pitești.
K - Foto :N. STELORIAN

Deschiderea Expoziției de artă plastică 
a R.S.S. Bieloruse

de artă plastică a R.S.S. Bieloru
se, organizată de Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii și Consiliul 
General A.R.L.U.S. în cadrul Zile
lor culturii și artei bieloruse care 
se desfășoară în . prezent în țara 
noastră.

La festivitatea deschiderii expo
ziției au participat tovarășii: Con
stanța Crăciun, adjunct al minis
trului Invățămîntului și Culturii, 
V. Dumitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, acad. 
P. Constanfinescu-Iași și- O. Live- 
zeanu, vicepreședinți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, numeroși oameni de 
artă și cultură, ziariști romini și 
străini.

Au luat parte membrii delega
ției de oameni de cultură dul 
R.S.S. Bielorusă în frunte cu M. A. 
Minkovici, prim-adjunct ăl minis
trului Culturii al R.S.S; Bieloruse, 
oaspeți ai țării noastre.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Ambasa
dei, precum și șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

Cuvîntul . de deschidere a fost 
rostit de artistul poporului 'Ion Ja-

lea, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici din. R. P. Romînă.

A luat apoi cuvîntul pictorul 
P. N. Gavrilepko.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția care, prin lucrările de pictură, 
sculptură, grafică, schițele de de
cor, pentru .teatru și cinematogra
fie pe care le cuprinde, înfățișea
ză dezvoltarea artei plastice din 
R.S.S. Bielorusă. în ultimii 15 ani. 
Operele expuse ilustrează lupta 
eroică a glorioasei Armate Sovie
tice și a partizanilor bieloruși în 
anii grei ai Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, munca pașnică 
constructivă care se desfășoară 
astăzi cu. avînt în R.S.S. Bielorusă.

(Agerpres).

Vizite'e delegației 
de oameni de cuiturâ 

din R.S.S. Bielorusă
Miercuri la amiază, V. A. Cer- 

neavskaia, vicepreședintă a Asocia
ției bieloruse de prietenie și rela
ții culturale cu țările străine, a 
făcut o vizită la Casa prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U.S.

După amiază, tot la Casa prie- -V 
teniei romîno-sovietice A.R.L.U .S. 
a avut loc conferința lui M. A. 
Minkovici, prim adjunct al minis
trului Culturii al R.Ș.Si Bieloruse, 
despre „Dezvoltarea culturii bie
loruse în anii puterii sovietice".

*
delegației de oameni 
din RiS.S. Bielorusă 

miercuri dimineața 
producție cinematogi a-' 
Buftea.

pe
Primirea 

ambasadorului R. P. 
Chineze de către 

ministrul Afacerilor 
Externe ai R. P. Romîne

« */

j/nui uniLi-u»* uuiijai. ICOU1U? UC r-. c z - • «

lecții, jr^.referrt'fe' ch^tium-^triet*- os
economice, dînd indicații ca ace- 
stea să fie dezțăjute în amănunt "" ° " 
Astfel, conform.îndrumarului, în 
seminar s-a discutat, despre ;Ț fon
durile de-.producție’; productivita
tea muncii, ce este și din ce se 
comppne prețul de 
Fiecare 
a fost 
întrebări de mai mică 
mare importanță,ajungîțidu-se - 
uneori pînă la-amănunte, de ordin 
tehnic. Este foarte ffhporta’hf ca 
utemiștii să fie înarmați cu cu
noștințe epdrio'rfiice,{qqn-£rete„ care 
să fie legătfe'-d£ loCuî‘de hîifncâ’ 
respectiv, de propespl de, produc
ție dirrumtnteq’‘lor. Semmaruiui 
i-a iipsit insă tocmiri’ arc^V'carTf-’ 
ter concret, problemele economice 
fiind discutate în general, nele
gate ti'd ’'ș2rcinile ‘coriW&te ale cd-" 
lectivtifui de murică respectiv.

Penfru ă verii în’ ajutorul pro
pagandiștilor, comitetul orășenesc 
U.T.M.. 1 trecut ’în îndrumar și 
răspunsurile'Tăr'-’ptobleme. tn a- 
fara căraptePtflhi Ibt general, atît 
întrebările cîț ,șf răspurișurile’ sînt 
însă ripsrșț^jnâțlzâfe;'. CP ftreu îți 
poți da seama; ce’e^țe'principal 
și ce este,secundar îh legâtură cu 
o anumit?/problemă, fără a mai 
vorbi de faptul ca unele formu
lări sirii atît de ‘încîlcîte, îricît pot 
da naștere la multe confuzii.

Astfel întocmit. îndrumarul a 
îngustat de la început cadrul dis
cuțiilor. oblrgînd propagandista să 
treacă peste importante probleme 
care au făcut parte din progra
mul cursurilor serale. Desigur în 
cadrul seminarului recapitulativ 
nu este posibil să se discute toa
te problemele învățate în timpul 
unui an de studiu Discuțiile re. 
capitulative trebuie să se poarte 
în jurul unor chestiuni importan
te, asupra cărora să se tragă con
cluzii care să-i ajute pe cursanți 
să rețină esențialul din ceea ce 
au învățat. Astfel, era foarte im
portant să se discute în seminar 
pe larg și temeinic despre rolul

- rinducător al partidului nostru
— în opera de construire a socialis

mului, despre succesele politicii

Miercuri 10 iunie a.c.,- ministrul. 
Afacerilor Externe al R: P; Romi
ne; Avram Bunaciu, a primit' în 
audiență pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. P- 
Chineze la București, Siu Gien- 
guo, Iri legătură cu apropiata de
punere- a scrisorilor de acreditare.

y."'

îmbunătățirea planurilor 
de invațămint ale 
elementare

școlilor

de

din aceste 
detailată în

cost etc. 
chestiuni 
zeci de 
ori mai INFORMAȚIE

cesară înlăturarea' fenomenelor 
supraîncărcare a elevilor, care se 
mai manifestă în școala noastră de 
cultură generală.

în acest scop Ministerul Invă- 
țămînțuliii și Culturii a’ reexami
nat planurile de învățămînt exis
tente pentru clasele I—VII și a 
efectuat modificări ce se vor aplica

In cadrul aplicării convenției de 
cbtaborare științifică dintre Aca
demia. de Științe a Uniunii Sovie
tice și Academia R. P. Romine, 
marți. seara a sosit în Capitală 
acad. M. I. Kabacinik, membru al 
Academiei de Științe a Uniunii 
Sovietice,’ în vederea unui schimb 
de experiență cu oameni? de știin
ță romî’ni.

Recenta hotărîre a partidului și 
guvernului-, cu privire la îmbunătă
țirea învățămintului seral și fără 
frecvență ’de, cultură generală și 
superior a deschis noi perspective 
pentru legarea șl mai strinsă. a 
școlii de viață-, de practică,..pentri) 
îmbinarea învățămintului cu mun- 
03 Intimii ani școala de cultură mcepînd cu anul șcdlaf 1959,T960 

generală a realizat unele progrese 
în această direcție, acumulînd o 
bună experiență, care trebuie însă 
dezvoltată, extinsă

Ținînd seama de faptul că școa
la de 7 ani a devenit o școală de 
masă și că marea majoritate a 
absolvenților ei vor trebui să in
tre în producția industrială și a- 
gricală, se impune ca această 
școală; si asigure elevilor o pregă
tire cerată de-viață, de viitoarea 
lor activitate practică. Pentru a 
realiza această pregătire este ne-

orașe elevii vor primi cunoștințe 
elementare despre producția indus
trială și vor tace lucrări practice 
de atelier.

Ținindu-se seama de orientarea 
mai acceniuată a școlii 'spre pro
ducție, pe baza noilor programe 
de învățămînt predarea cunoștințe
lor de științe naturale, fizică, chi
mie, matematică in școala de 7 
ani se va face in strinsă legătură 
cu procesele de producție din in
dustrie și agricultură. '

Mențininu ceea ce este necesar 
pregătirii de cultură generală a 
elevilor și activității lor practice, 
planurile de invățămint au tost 
ușurate prin reducerea numărului 
de ore la anumite obiecte, evi- 
tindu-sț astfel cauza principală a 
supraîncărcării elevilor.

in teiul acesta numărul săptă-

Miercuri au continuat să aibă 
loc în Capitală manifestări con
sacrate R.S.S. Bieloruse, care s-au 
bucurat de o mare afluență de oa
meni ai muncii.

La clubul C.F.R. „Grivița Ro- 
șie“, tov. Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, a vorbit despre „In
dustria R.S.S. Bieloruse în anii 
septenalului“.

La casa de cultură „D. Th. Ne- 
culuță“ asistent universitar Florica 
Caloianu a prezentat „Pagini alese 
din literatura bielorusă".

Despre „Oameni și fapte din is
toria R.S.S. Bielorus®- 
țiat prof. Gh. Velcea 
cultură a tineretului 
23 August.

ir
In întreprinderile 

și la cluburile muncitorești 
Cluj, Turda, Ocna Mureș, Dej, Șo- 
recani etc. au avut loc conferințe 
despre „Dezvoltarea industriei 
R.S.S. Bieloruse in anii puterii 
sovietice", iar la căminele cultu
rale de la sate s-au făcut expuneri 
despre „Succesele înregistrate de 
R.S.S. Bielorusă in anii puterii 
sovietice".

’ a conferen- 
la Casa de 
din raionul

La Teatrul Național din Cluj, 
Viorica Dumilriu, artistă emerită a 
îl. P. Romine, a conferențiat in 
fața unui numeros public despre 
„Teatrul ți dramaturgia bielorusă", 
iar la Palatul pionierilor din Cluj 
a avut loc o seară literară in ca
drul căreia Maria Cupcea, artistă 
emerită a R. P. Romine, a vorbit 
despre „Povestirile pentru copii 
ale scriitorilor bieloruși" ți a citit 
fragmente din lucrările acestora.

■d
Miercuri seara, Ansamblul de 

Stat de cîntece și dansuri din 
R.S.S. Bielorusă a prezentat un 
spectacol în sala „Floreasca" din 
Capitală.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

în toate’' clasele școlii de 7 ani.
Noile planuri de învățămînl 

oferă, posibilități mult mai mari 
pentru,., aplicarea cunoștințelor 
teoretice în practică, pentru for
marea, deprinderilor de muncă la 
elevii,, școlji de 7 ani.

Pregătirea practică a elevilor se 
realizează în funcție de condițiile 
specifice în care își desfășoară ac
tivitatea școlile. Astfek Tiv școlile 
de la, sate se vor preda cunoștințe de ()re s.a redjs de )a 3b.;(7
agricole și se vor organiza lucrări 
practice agricole iar în cele de la

★
Tn opașul și regiunea Iași au 

loc de asemenea, manifestări nu
meroase închinate Zilelor cultu
rii și artei; bieloruse.

La Casa Prieteniei Rotnîno So
vietice, numeroși oameni ai mun
cii au urmărit cu interes simpo
zionul cu tenia; „Prin marile oi 
rașe ale Bielorusiei 
Au vorbit conf. univ. 
asistenții universitari 
M. Apăvăloaie și șef 
Viorica Giossu.

Sute de spectatori 
zilnic Ja cinematograful Tineretur - 
lui din lâșî filmele „Lumini verzi14 , . 
și „Legenda,din PolesiaȚ, produc- ț ., 
ții ale studiourilor din R.S;S. Bie
lorusă.

In orașele Bîrlad. Vaslui, Paș* iți 
Seri literare dedicate literaturii câni, Huși și în alte centre, oameni 

bieloru-e au mai avut loc și la bi- *ie cultură au conferențiat despre 
bliotecile raionale din Turda, Dejegavintul, culturii și artei în Bteloru- 
Sărmaț, Luduș, Bistrița ți din alte rbșia Sovietică. 
localități.

industriale 
din

•k
La clubul Consiliului regional 

A.R.L.U.S. a avut loc conferința 
„Dezvoltarea literaturii R.S.S. 
Bieloruse" ți o seară literară con
sacrată prozei bieloruse contem
porane.

Sovietice--. Lt 
AL Obreja* L, i 

V. Jurcă și L, 
de lucrări >

■ r î /.
vizionează

In lunca Pomostului din apropierea Reșiței s-au ridicat în ultimii ani pentru muncitorii ,,Cetății de foc" blocuri moderne, fiecare 
avînd zeci de apartamente confortabile.

Concurs internațional 
de tir x -

S-a îndwiat campionatul categoriei A 
^fotbal

In ultima- e+apă echipa campioană Petrolul- 
Ploești învinsă cu 2—0 de Dinamo-București

Așteptată cu un deosebit interes, liștilor (din cele 21 de șuturi 
partida dintre campioana țării poartă, 11 sini ale petroliștilor 
— Pețrolul-Ploeșți — ți Dinamo- 11) ale dinamovițtilor). 
București nu 'a satisfăcut decît in

Stadionul Republicii. "ȚȚ '
Toată lujnețt se fiștepta — ți erau 

întrutptul îndreptățite aceste ațîep- 
ări — ca cele două echipe să 
urnizeze un spectacol fotbalistic 

pe măsura valorii componepților 
lor. Din .păcate, acest lucru nu a 
fost oferit decît în parte de echi
pa Dinamo — ți numai in prima 
repriză -r- în care de altfel s-au 
marcat ți cele două goluri.

Partida a avut două părți deo
sebite : prima repriză în care Di
namo a jucat bine, cu pase pe jos, 
în continuă mișcare, cu schimburi 
derutante de locuri care au găsit ,,,__ __ ____
mereu descoperită apărarea petro- .campionatului — s-au inregisffat, 
liștilor ; a doua parte a meciului ---- ~l----- ' ------rf
dînd un ușor avantaj petroliștilor 
în care aceștia ar fi putut reduce 
handicapul. Acest lucru n-a fost 
realizat însă din cauza lipsei de 
orizont a înaintașilor, a înghesuirii 
atacului pe centru ți a încetinirii 
atacului tocmai in faza de finali
zare. Un singur exemplti în iteea- 
stă dirăCțih eitd suficient pentru a 
oglindi raportul, existent pe teren. 
In prima repriză înaintașii dina- 
moviști du șutat la poartă de 13 
ori (din acestea 7 pe poartă ți 6 
peste sau pe Ungă bară) iar petro
liștii numai de 5 ori (din care 
doar dotiă șlituri pe poartă). în re
priza a d^tă situația s-a echilibrat, 
avantajul trecîndde~părleă~petro-

la
»»

București nu d satisfăcut decît în în ceea ce-i privește pe ploeș- 
parte pe spectatorii prezenți pe ierți, ei au jucat fără convingere, 

elan, lăsînd impresia — mai' 
' t — că înde

plinesc o simplă formalitate, aceea 
de a siliține ți această ultimă întîl- 
nire. E drept că 
putea influența 
loc, dar tocmai pe> 
cerea din partea lor 
fie la înălțimea 
l-au cîțtigat (a 
cutiv), un joc care să demonstreze 
că merită cu prisosință titlul de 
campioni republicani.

A. DANCU

ales în prima repriză

rezultatul nu mai 
cu nimic primul 
—intru aceasta se 
lor un joc care să 
titlului pe care 
doua oară conse-

...In -țară în,£ultima’ etapă. a
, . -..1 
următoarele rezultate; $fiipțâ-Ti- 
mișoara — Dîriamo Bacău 6-1 
(4-1) ; U.T.A. - C.C.A. 1-1 (1-1); 
Știința ‘ Cluj — Jiul-Petroșani 2-0 
(0-0) ; Steagul Roșu-Or. Stalin — 
Progresul-București 2-2 (1-1).

★
Clasament: ■■ ■■ . l -s
I). PETROLUL Ploești 31 pct. : 

2). DINAMO București 30 pct.; 3). 
C.C.A. 29 pct.: 4). RAPID 26 pct.; 
5). DINAMO Bacău 23 pct.; 6). 
PROGRESUL București 21 pct.; 
7). STEAGUL ROȘU 20 pct. : 8). 
U.T.A. 19 pct.; 9). IIUL 18 pct.; 
10). FARUL 17 pct.: Ijl). ȘTIIN
ȚA Cluj 16 pct.; 12). ȘTIINȚA 
timișoara 16 pct. ; -

Intre 11 ți 14 iunie se va des
fășura la Budapesta un mare con
curs internațional de tir cu partid 
ciparea unor campioni renumiți 
din R. P. Bulgaria, R. P. Pdlonă, 
R. P. Romînă, R. Cehoslovacă, 
R.D. Germană ți R.P. Ungară.

La acest concurs echipa R. P. 
Romine este alcătuită din Ștefan 
Petrescu, Marin Ferecata, Petre 
Mocuță, Gh. Florescu, Gheorghe 
Enache, Viorel Manciu ți alții.

Frunze roșii — Patria, București, 
Grădina 13 Septembrie; Fata din 
Kiev (seria Il-a) — Republica, în
frățirea între popoare. Libertății ; 
Umbrela sflhtului Petru — Maghe- 
ru, I. C. Frimu, Gh. Doja, Grădina 
Dinamo (Cal.; Floreasca., 20).; Alar
mă la graniță — V. ’Alecsap’dri. 
Lumina, N. Bălcescu, T. Vladimi- 
rescu; "’ „ ... "
Zilelor culturii și artei. R.S.S. Bie
loruse —. Central, 23 August ; Giu
seppe Verdi — Victoria ; Doi ve
cini — Primă melodie — 13 Sep
tembrie. Maxim Gorki,' Volga. G. 

•Goșbuc ;; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi; Lumea tăcerii —

Ciclu de filme In cadrul

Alex. Popov ; Bravul soldat Svejh
— Tineretului ; O slujbă importan
tă -- Grivița. Clubul Boleslaw 
Bierut ; Fata din Kiev (seria l-a)
— 8 Martie, Alex. Sahia, 1 Măi ; 
Grădinarul spaniol — Vasile Roși
tă ; Cei. 44 — Cultural,. 8 Mai; 
Trenul prieteniei — 'Unirea. Flacă
ra ; Visul spulberat — C, David ; 
Favoritul 13 — Arta, Aure) Vlai- 
cu ; Ivan cel Groaznic (seria l-a)
— Munca; Burghezul gentilom — 
Miorița ; Urmașii lui Kao — 
Donca Simo, Olga Bancic ; Cap
cana lupilor — Hie Pintilie ; Oleko 
Dundici — Popular. Drumul Serii ; 
Ivan cel Groaznic (seria Il-a) — 
M. Eminesc.u,

la 28 pentru clasa a V-a și la 36 
pentru clasele a Vl-a și a VI l-a 
in acest număr de ore sini incluse 
toa,e activitățile didacuce și edu
cative ce se desfășoară in școală. 
Se creează astfel posibilitatea pen
tru ca elevii să aibă mai mult timp 
necesar execiltării temelor pentru 
acasă și studiului individual, râmi- 
nindu-le totodată timp suficient 
pentru odiună și joc in scopul asi
gurării unși ar.noiiiuase dezvoltări.

In același sens a fost redus și 
numărul săptăminal de ore la cla
sele a l—l v-a, acesta ajungmd 
la 23 de ore in clasele l-a și a 
li-a, la 24 de ore în clasa a lll-a 
și la 26 ore in clasa a IV-a.

In urma llotărîrii C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniș
tri privind îmbunătățirea învăță
mintului seral și fără frecvență de 
cultură generală și superior, Mi
nisterul învățămintului și Culturii 
a elaborat, de asemenea, planul de 
învățămînt pentru 
și fără frecvență, 
muncitorilor din 
țiile necesare în 
cunoștințelor lor 
la nivelul cerut de dezvottarea'eco- 
nomiei și culturii noastre socialis
te. Aceste planuri de învățămînt 
au la bază pe cele de la cursurile 
de zi. La alcătuirea lor s-a ținut 
seama de nivelul cunoștințelor pri
mite de elevi în școlile profesionale 
și la cursurile de pregătire, de ex
periența lor practică și de condi
țiile specifice de studiu pentru a- 
ceastă categorie de elevi. Numărul 
săptămînal de ore a fost redus, 
față de vechile planuri de învăță
mînt ale cursurilor serale, de la 
24—27 ore, la 20 ore în medie pe 
clasă, creîndu-se condițiile necesa
re pentru ca muncitorii din pro
ducție să poată frecventa acest în
vățămînt și să se pregătească te
meinic. Cu acest număr de ore 
procesul de învățămînt se va putea 
desfășura în 5 zile pe săptămînă, 
cu maximum 4 ore pe zi.

cursurile serale 
care va asigura 
producție condi- 
vederea ridicării 
tehnico-științific#

(Agerpres)- -
■..........

Din poezia bielorusă contemporană

Cu dalta în mînă
MAXIM TANK

Cit dalta in mină cu cinste o țin
Și cintul rni-i vieții tezaur, 
Eu
In

patria-mi dragă slăvi-voi din plin, 
piatră, in fier, și in aur I

piatră clădi-voi sub ceru-nstelat,In
Palate cu scări către soare I
In fier — vreau războiul pe veci ferecat — 
Și pinii cu crengi foșnitoare!

In aur turna voi Partidului drag
Un imn ca un pisc de lumină,
Șă-mi poarte spre-azururi și inima : steag 
Și viața-mi și ani ce-or să vină l

In aur slăvi-voi natalul pămînt.
Cu flori, ca o veșnică navă.
Sub flamura păcii noi zări despicînd, 
Cîntînd T- comunismului — slavă I

Guvernul bulgar 
se pronunță pentru 
o trainică înțelegere 

în Balcani

Hotărîrile 
nu se înJepI'plinesc singure

l-n) cretă, cu practici birocratice? controlul 
Luînd hotărîrile .arătate mai sus^ . șupfdi;’ 
ei' s-au mulțumit doar să Ie adiica "secreta

— a-fost făcut sporadic, lui Comitetului regional U,T.M., (Urmare din pag.

Țițea activității celor 
atragerea unui număr 
de utemiști și tineri la 
„Iubiți-cartea", și altelei _ ..... , n , ____„,.r - , .. ........  . , ___ ___

După cum dovedesc . faptele,, la ,rai,onai-trebuia, .sa ajute organiza^ fot felul de lucruri, numai de mo
comitetul raional ”■ -- - ■ . ; _ • ■- • ______
s-a încetățenit concepția, fo.artș< q .sus.țiti'qtă/muncă Țfe populariza--rife, comitetului raional, nu: Șr la șurile vor 1.  ______
greșită, care aduce grave pre-jyf, rș ,a hOtă'Eîrjlor în. tîndul tiheretti- fei-au mai. procedat și M. Posto- produce o cotitură radicală, etc., 
dicii muncii,, potriviț căreia, peri-Ț lpț, de'.fățpufife. a;acestuia: 'asupra: 
tru a; îndeplini o anumită sareînă-, Jgiportaritej. și "necesității, îndepli- 
eă’te suficient să fii o ședință, să. niirii 'lor. Pentru, aceasta ‘mai era 
iei o seamă de hotărîri (în cazul nevoie să se asigure o temeinică 
de față unele foarte folositoare instruire ă tuturor celor chemați 
dacă ar fi fost îndeplin.ite) și cu sg. organizeze îndeplinirea , hotărî- 
asta gata. rilor și apoi să se treacă la spriji-

In fond, aici stă și cauza prin- nirea efectivă a muncii o,rganiz.ațiir 
cipală pentru care unele, hotărîri. lor de hază din. rșion.. Nimic din 
bune nu au fost îndeplinite. Mern-.'toate acestea. însă , nu s-a făcut, 
brîî biroului comitetului raidriâl Ba mai mult, ’uri lucru elementar 

au înlocuit munca vie,^ con*- pentru- mutica- -de -organizație —

tai suș, ?.supprficial.„Țov,,.p,eza ,Conya, prim Stalin pare, deși avea cunoștință de 
s adiica secrdtar" al comitetului' raional aceste lipsuri, nu a adoptat o atitu-.existente, .. ...__ ,,________ ,.. - _________ ___ ______ _______ r...

mai mare, la cunoștința . secretarilor organi- U.T.M. și-a petrecut w-număr în- dine hotărîta, intransigentă, pentru 
concursul zațiilor. de baza.- Aceasta este o semnat de zile în comuna Hoghiz. a le curma din rădăcină. El s-a 

treabă făcută doar pe sfert. Biroul. S-a ocupat în această comună de . mulțumit luni de zile cu promisiu- 
L Ț T /. U. ’ nea biroului comitetului raional că'

U.T.M. Rupea țiițe de bază U.Ț.M. să deșfășpare dul în care se îndeplinesc hotărî- lucrurile se vor îndrepta, că lip- 
fi lichidate, că. se va 

pivuutr u wAiițiia lauicaia. ©uv-»» 
etc. Dar cotitura nu s a înfăptuit, 
iar activitatea unor organizații 
U.T.M. din raion continuă să fie 
nesatisfăcătoare. De aceea se im
pune ca biroul comitetului regional 
U.T.M Stalin să ia, în sfîrșit. cele 
mai hotărîte măsuri pentru a ri
dica activitatea organizației, raio
nale U-Ț.M. Rupea la nivelul sar 
cihilor pe care partidul le-a pus 
în fața organizațiilor U.T.M. de' 
la sate. - - -.........   -1

' lache, membru al biroului comite-, j 
tului raional, Ferko Iosif, instruc- i 
tor și alții,. • l

Este firesc ca în asemenea con- i 
diții, h'otărîrile și planurile, oricît 
de multe și bune ar fi ele, nu. fac 
altceva decît să mărească numă i 
rul de hîrtii. ............... .. . ’

Pentru . manffeștarile de forma i 
lișm exișfente în activitatea birou- i 
lui și a comitetului raional’ U.T.M. ”L 
o mare răspundere revine și birou- la sate.

SOFIA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță B.T.A., la 10 iunie pre
sa bulgară a publicat nota adre. 
sată de guvernul R. P. Bulgaria 
guvernului Greciei,

In notă se arată că guvernul 
bulgar consideră că problemele cu 
caracter financiar, nerezolvate pînă 
în prezent între Grecia și Bulga
ria nu trebuie să fie prezentate 
drept o piedică în calea îmbunătă
țirii atmosferei în Peninsula Bal
canică, a rezolvării problemelor 
care au o însemnătate excepțională 
pentru pace și securitate în Bal
cani. Fără a minimaliza importări- 
ța problemei reglementării conturi
lor reciproce bulgaro-grecești, gu
vernul bulgar consideră că în mo
mentul de față situația în Balcani 
provoacă o serioasă îngrijorare tu
turor acelora care sînt interesați în 
mod sincer în menținerea și întă
rirea păcii și că tocmai în prezent, 
aceasta este problema cea mai 
esențială care trebuie rezolvată.

Pornind de la obiectivele întă 
ririi și asigurării păcii în Bal
cani, se arată în notă, guvernul 
bulgar aprobă și sprijină întruto- 
tul ideea convocării unei confe 
rințe a Conducătorilor țărilor bal
canice și consideră că această idee 
capătă în momentul de față o și 
mai mare actualitate. Este timpu1 
să se bareze calea dezastruoasă a 
înarmărilor, construiri) de baze a- 
tomice și rachete în interesul 
cercurilor agresive imperialiste.

Fiind convins că dacă există 
bunăvoință și eforturi comune a- 
cest țel este pe deplin realizabil, 
guvernul bulgar declară că este 
gata să participe la conferința 
conducătorilor guvernelor balcani-

ce sau a reprezentanților acestora, 
conferință la care ar fi examinate 
problemele actuale care interesea
ză țările balcanice, ar fi discu
tate toate măsurile ce pot duce la 
asigutarea păcii în Balcani. Res- 
pectînd voința și dorința de pace 
a poporului bulgar, guvernul R. P. 
Bulgaria este gata în acest scop 
să încheie un acord corespunzător 
cu celelalte țări balcanice. El con
sideră că pe primp] plan în aceas
tă privință se atlă in prezent pro-' 
blema realizării unui acord în le
gătură cu declararea Peninsulei 
Balcanice ca zonă in care să nu 
existe baze pentru' arme atomice 
și rachete, zonă în care să nu e- 
xiste arme atomice și rachete.

Transpunerea în viață a acestei 
idei ar corespunde năzuințelor ce
lor mai fierbinți ale popoarelor 
balcanice. După cum a arătat și 
N. S. HruȘeiov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., în 
cuvîntările rostite îh cursul vizitei ■ 
sale in Albania — realizarea prac
tică a acestei inițiative ar găsi 
sprijinul Uniunii . Sovietice, cel. mai- 
puternic stat iubitor de pace. Pro
punerile premierului HruȘeiov re-, 
feritoare la Balcani fac ca argu- ' 
mentul imposibilității-de a se crea 
o zonă denuclearizată- limitată să 
fie nefondat, Intrucît aceste propu
neri arată că marile puteri pot da 
garanții în ce privește menținerea' 
neutralității atomice în Balcani, 
garanții pe care Uniunea Sovietică 
este gata să le dea.

In afară de aceasta guvernul 
bulgar consideră că merită să fie 
discutată problema încheierii unui 
acord de neagresiune-'între R P, 
Bulgaria și regatul Greciei.



Importante propuneri prezentate Un congres în spiritul 
„războiului rece*

de U.R.S.S. la Conferința de la Geneva
GENEVA 

ședința din _ _ ______
miniștrilor Afacerilor Externe, Ă. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a prezentat 
noile propuneri ale guvernului so
vietic în legătură cu problemele 
care sînt discutate la conferință. 
La începutul declarației sale, șe
ful delegației U.R.S.S. a spus că 
delegațiile» puterilor occidentale nu 
au manifestat dorința de-a discuta 
fondul celor mai importante pro
puneri ale proiectului Tratatului 
de pace propus de guvernul sovie
tic și propunerea de a se acorda 
Berlinuluj occidental statutul de o- 
raș liber, demilitarizat, deși atît în 
cursul discutării problemei Berli
nului, cît și în cursul discutării 
problemei tratatului de pace, par
tea sovietică a mers în întîmpma- 
rea punctului de vedere al puterilor 
occidentale în legătură cu o serie 
de chestiuni esenjiale.

Subliniind mai departe că gu
vernul sovietic continuă să depună 
eforturi pentru a se ajunge la o 
soluție reciproc acceptabila atît în 
problema Berl.nului occidental, cit 
și în problema Tratatului de pace 
cu Germania, A. A. Gromîko a de
clarat :

„Dorind să contribuie la succe
sul tratativelor noastre, guvernul 
sovietic a făcut încă un pas im
portant în aceasta direcție. Spre 
examinarea participanților la con
ferință sînt supuse noile propuneri 
ale guvernului sovietic, stabilite 
de cornun acord cu guvernul R. D. 
Germane.

lată aceste propuneri:
U.R.S.S, ȚININD SEAMA DE 

POZIȚIA PUTERILOR OCCI- 
DEN1ALE, ESTE DISPUSA SA 
NU INSISTE ASUPRA LICHIDĂ
RII IMEDIATE TOTALE A 
G1MULUI DE OCUPAȚIE DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL. ” 
NIUNEA SOVIETICĂ AR PUTEA 
ACCEPTA MENȚINEREA PRO
VIZORIE A ANUMITOR DREP
TURI DE OCUPAȚIE ALE 
PUTERILOR OCCIDENTALE IN 
BERLINUL OCCIDENTAL, CU 
CONDIȚIA INSA, CA ACEASTA 
SITUAȚIE SĂ DUREZE NU
MAI O PERIOADA DE TIMP 
STRICT DETERMINATĂ, ȘI A- 
.NUME UN SINGUR AN.

ÎN CURSUL ACESTEI PERI
OADE CELE DOUĂ S TATE GER
MANE VOR LUA MĂSURI IN 
LEGĂTURĂ CU CREAREA UNUI 
COMITET PE ÎNTREAGA GER
MANIE. ALCĂTUIT DIN REPRE
ZENTANȚII R.D.G. ȘI R.F.G. PE 
BAZĂ DE PARITATE ’(UNU LA 
UNU). Acesta este men.it să con
tribuie la lărgirea și dezvoltarea 
contactelor dintre k. D. Germană 
și R. F. Germană, să discute și 
să elaboreze măsuri concrete in 
vederea unificării Germanie., pre
cum și sa examineze problemele 
legate de pregătirea și încheierea 
unui Tratat de pace cu Germania, 

Dacă propunerea de a se înfiin
ța acest com.tet se va dovedi inac
ceptabilă pentru un stat german 
sau altul, cele patru puteri ar putea 
recomanda guvernelor celor două 
state germane să aleagă forma de 
colaborare ce le convine în vederea 
rezolvării sarc.nilor sus-mentio- 
nate.

Pentru a nu se tărăgăna la in
finit încheierea Iratatumi de pace 
cu Germania, pentru activitatea 
comitetului pe întreaga Germanie 
sau a unui alt organ trebuie să 
se fixeze un anumit termen — 
un an, în cursul căruia comitetul 
sau alt organ trebuie să ajungă la 
rezo.varea de comun acord a pro
blemelor Tratatului de pace și u- 
nificării Germaniei.

O recunoaștere temporară a 
unor anumite drepturi de ocupație 
ale puterilor accidentale în Ber
linul Occidental este posibilă în 
cazul realizării unei înțelegeri cu 
privire la o reglementare provizo-

16 (Agejpres). — In
10 iunie a Conferinței

RE-

U-

rie a problemei Berlinului Occi
dental pe baza următoarelor prin
cipii :

A) PUTERILE OCCIDENTALE 
REDUC EFECTIVUL FORȚELOR 
LOR ARMATE Șl ARMAMENTE
LE IN BERLINUL OCCIDENTAL 
PINA LA CONTINGENTE SIM
BOLICE ;

B) DE PE TERITORIUL BER
LINULUI OCCIDENTAL ÎNCE
TEAZĂ ORICE PROPAGANDA 
OSTILA ÎMPOTRIVA R. D. GER
MANE ȘI A CELORLALTE TARI 
SOCIALISTE;

C) SE LICHIDEAZĂ TOATE 
ORGANIZAȚIILE CARE SE ÎN
DELETNICESC IN BERLINUL 
OCCIDENTAL CU ACTIVITATEA 
CU CARACTER DE SPIONAJ Șl 
SUBVERSIVA ÎMPOTRIVA R. D. 
GERMANE, U.R.S.S. Șl A CE
LORLALTE TARI SOCIALISTE ;

D) PUTERILE OCCIDENTALE 
1Ș1 ASUMA OBLIGAȚIA DE A 
NU INSTALA IN BERLINUL OC
CIDENTAL NICI UN FEL DE 
BAZE ATOMICE Șl RAMPE 
PENTRU RACHETE.

In cazul încheierii acordului a- 
mintit, Uniunea Sovietică este 
dispusă să accepte menținerea le
găturilor Berlinului Occidental cu 
luniea exterioara in forma în care 
există în prezent.

In ansamblu acest acord, inclu- 
zînd problema menținerii legături
lor Berlinu-ui Occidental cu iumea 
exterioară, ar reprezenta un statut 
provizoriu al Berlinului Occiden
tal. Acest statut ar putea fi garan
tat în' primul rînd de cele patru 
puieri (pe baza protocolului cu 
privire la garanții, prezentat de 
delegația sovietică) și, în al doi
lea rmd, de către guvernul R. D. 
Germane cărei în principiu s-a de
clarat de acord să respecte un 
statut provizoriu al Berlinului Oc
cidental adoptat de comun acord. 
Dacă puterile occidentale conside
ră că acest lucru este util, pro
blema garanțiilor ar putea fi re
zolvată fie printr-un acord gene
ral cu privire la statutul provizo
riu al Berlinului Occidental, fie 
printr-un document separat. Atît 
primul cît și celălalt document ar 
putea fi înregistrate i O.N.U.

Dacă s-ar realiza un acord în 
ce privește acordarea statutului 
de oraș liber, demilitarizat, Berli
nului Occidental în conformitate 
cu propunerea prezentată anterior 
de guvernul sovietic, garanțiile in 
ce privește legăturile libere ale 
orașului liber cu lumea exterioară 
s-ar menține pînă ce se va reali
za unificarea Germaniei.

Pentru supravegherea asupra 
îndeplinirii obligațiilor care revin 
părților din acordul sus-amintit 
cu privire la statutul provizoriu al 
Berlinului Occidental, guvernul so
vietic propune crearea unui organ 
de supraveghere alcătuit din re
prezentanții S.U.A., U.R.S.S., An
gliei și Franței. Acest organ va 
trebui să urmărească să nu fie 
încălcate de către Berlinul Occi
dental acordurile asupra probleme
lor arătate mai sus și să ia mă
surile corespunzătoare pentru asi
gurarea îndeplinirii acordului cu 
privire la statutul provizoriu, fără 
să violeze prin aceasta drepturile 
suverane ale R. D. Germane.

Delegația sovietică trebuie să 
declare că dacă puterile accidenta
le nu vor accepta să aplice în 
perioada de tranziție de un an 
măsurile minimale în legătură cu 
Berlinul Occidental, Uniunea So
vietică nu va accepta să-și confir
me consimțămîntul pentru conti
nuarea regimului de ocupație din 
Berlinul Occidental.

Dacă puterile occidentale sau 
guvernul Germaniei 4 Occidentale 
vor pune piedici in calea realiză
rii în termenul fixat a hotărîrilor 
stabilite de comun acord în legă
tură cu încheierea Tratatului de 
pace, Uniunea Sovietică va fi ne
voită, împreună cu 
interesate care au

Germaniei, să1 războiul împotriva
1 semneze Tratatul de pace cu R. D. 

Germană.
Aceasta va fi o măsură silită, 

întrucît se va constata imposibili
tatea de a se încheia, datorită po
ziției puterilor occidentale și R. F. 
Germane, Tratatul de pace cu cele 
două state germane sau cu o con
federație a acestor state, dacă a- 
ceasta va fi constituită de ele, 

■ precum și cu înseși aceste state".
Caracterizînd motivele care de

termină delegația sovietică să pre
zinte noile sale propuneri, A. A. 
Gromîko a subliniat că U.R.S.S. 
este sincer interesată in realiza
rea unui acord cu puterile occi
dentale și în găsirea unei soluții 
a problemelor discutate pe baza 
unei înțelegeri reciproce. Uniunea 
Sovietică luptă cu consecvență 
pentru a rezolva de comun acord 
problema Berlinului Occidental și 
a reglementării pașnice cu Germa
nia. Șeful delegației sovietice a 
analizat pe scurt propunerile pre
zentate de el, arătînd totodată ce 
urmări ar putea avea înfăptuirea 
lor pentru situația din Germania 
și din Berlin.

Arătînd că propunerea cu privi
re la crearea unui Comitet pe în
treaga Germanie nu este ceva nou 
pentru guvernele puterilor occi
dentale care s-au pronunțat ele 
însele pentru crearea unui aseme
nea organ, șeful delegației U.R.S.S. 
a spus că crearea unui Comitet 
pe întreaga Germanie care să 
aibă ca sarcină să contribuie 
la lărgirea și dezvoltarea con
tactelor dintre R. D. Germană 
și R. F. Germană, discutarea și 
elaborarea măsurilor concrete în 
vederea unificării Germaniei, pre
cum și examinarea problemelor le
gate de pregătirea și încheierea 
unui Tratat de pace ar permite să 
nu se întrerupă lucrările de elabo
rare a Tratatului de pace, începu
te la Geneva.

A. A. Gromîko a subliniat că, 
în cazul realizării de către parti- 
cipanții la conferință a unui acord 
cu privire la crearea unui comitet 
pe întreaga Germanie, s-ar da un 
impuls puternic eforturilor îndrep- 

' tate spre apropierea celor două 
state germane.

In cadrul acestui comitet, a ară
tat A. A. Gromîko, cele două state 
germane ar putea ajunge la un 
acord cu privire la dezvoltarea și 
lărgirea contactelor reciproce, a 
căror necesitate este recunoscută 
și de puterile occidentale. Comite
tul pe întreaga Germanie ar asi
gura toate premisele^ ca poporul 
german să poată păși în sfîrșit la 
rezolvarea principalei lui sarcini 
naționale — restabilirea unității 
țării. In legătură cu aceasta, a 
spus A. A. Gromîko, pornim de la 
faptul că guvernele U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței recunosc 
că cele două state germane trebuie 
să ajungă la un acord cu privire 
la căile de restabilire a unității 
germane.

Apoi șeful delegației U.R.S.S. a 
dat unele explicații î:i legămră cu 
noile propuneri sovietice în proble
ma Berlinului.

Uniunea Sovietică a fost și ră
mîne un adversar principial al 
menținerii regimului de ocupație. 
Și dacă sîntem totuși dispuși, cu 
condiția înlăturării unor consecin
țe, și manifestări dintre cele mai 
periculoase pentru pace ale re
gimului de ocupație din Berlinul 
occidental, ca cele trei puteri să 
mențină în mod provizoriu anumite 
drepturi de ocupație facem aceasta 
numai în interesele realizării unui 
acord. Sîntem nevoiți să ținem 
seama de faptul că puterile occi
dentale nu sînt dispuse să renunțe 
în prezent la drepturile lor de ocu
pație în Berlinul occidental.

Acceptînd însă să recunoască în 
mod provizoriu anumite drep- 

itică va fi ne- Juri de ocupație ale puterilor occi- 
celela te state “entale și menținerea legăturilor 

participat la Berlinului occidental cu lumea ex-

terioară în forma în care există în 
prezent, guvernul U.R.S.S. are toa
te temeiurile să spere că, drept 
răspuns la aceasta, vor fi luate 
anumite măsuri care vor contribui 
încă de pe acum la însănătoșirea 
situației, in Berlin.

A. A. Gromîko a subliniat că a- 
ceste măsuri reprezintă minimul 
care trebuie întreprins dacă se ține 
seama de situația reală la Berlin 
și în întreaga Germanie. După ce 
a subliniat că menținerea regimu
lui de ocupație în Germania la 14 
ani de la terminarea războiului ar 
contraveni bunului simț, precum și 
intereselor menținerii păcii și slă
birii încordării internaționale, A. A. 
Gromîko a spus că sensul princi
pal al noilor propuneri ale guver
nului sovietic constă în a îndrepta 
situația anormală din Berlinul oc
cidental și din Germania în an
samblu, situație de natură să ducă 
la izbucnirea unui conflict militar 
și că, propunînd o platformă rea
listă pentru rezolvarea problemelor 
referitoare la Germania, inclusiv 
Tratatul de pace și Berlinul, guver
nul sovietic face tot ce-i stă în pu
tință pentru 
conferinței 
Externe.

Guvernul 
spus A. A. 
ca năzuința 
pentru apropierea pozițiilor state
lor interesate în problema Tratatu
lui de pace cu Germania și în pro
blema Berlinului, și de a se obține 
încă la prezenta conferință rezul
tate palpabile în rezolvarea lor, se 
va bucura de sprijinul celorlalți 
participant la conferință.

a asigura succesul 
miniștrilor Afacerilor

sovietic așteaptă, a 
Gromîko în încheiere, 
sa de a găsi o cale

LONDRA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul șe
dințelor plenare din 9 iunie a 
„Congresului Atlantic", 
loc la Londra, au fost adoptate o 
serie de rezoluții.

In rezoluția politică aprobată de 
congres se recunoaște, de pildă, că 
în perioada de după război „lu
mea comunistă a oDținut succese 
uriașe" în urma cărui fapt, se 
spune în rezoluție, „se apropie 
momentul hotărîtor cînd va apare 
primejdia unei schimbări totale în 
actuaiul echilibru de forțe" dintre 
Vest și Est. Delegații la congres 
se plîng de faptul că ideologia co
munista 
care cresc necontenit pretutindeni, 
în Asia de sud, în Orientul Mijlo
ciu, în Africa și în America La
tină". In rezoluția privitoare la 
problemele economice, congresul 
apreciază realizările țărilor lagă
rului socialist în domeniul științei 
și în pregătirea cadrelor științifice 
drept „o provocare serioasă la a-, 
dresa comunității atlantice". Par- 
ticipanții la congres privesc cu o 
mare neliniște puterea militară a 
țărilor lagărului socialist, dar în 
loc să tragă concluzii juste și să 
se pronunțe în favoarea renunțării 
la „politica de forță", care a pier
du' orice sens în condițiile actua
lei situați internaționale, organi
zatorii acestui „congres" folosesc 
sperietoarea „primejdiei comunis
te" drept argument pentru „justifi
carea" mobilizării și întăririi conti
nue a eforturilor militare ale țări
lor blocului agresiv al Atlanticu
lui de Nord. ,

In cercurile ziaristice de la 
congres se subliniază că rezolu
țiile adoptate la acest „congres" 
nu reflectă cîtuși de puțin adevă
rata stare de spirit a multor par- 
ticipanți la „congres"

care are

„prinde rădăcini adinei

Vizita delegației 
de partid și guvernamentale 
a R.D. Germane în U.R.S.S.

I

Puterile occidentale se situează 
pe o poziție neconstructivă

MOSCOVA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite: La dejunul care 
a avut loc la 9 iunie la ambasada 
Republicii Democrate Germane din 
Moscova au rostit cuvîntări Otto 
Grote A'ohl, primul ministru al 
R. D. Germane, și N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Oamenii din Uniunea Sovietică 
și Republica Democrată Germană, 
a spus O. GROTEWOHL, sînt 
uniți printr-o prietenie trainică, de 
nezdruncinat. Această prietenie, a 
spus el, a caracterizat convorbirile 
și tratativele pe care le-am început 
astăzi și care au dat mari rezul
tate în domeniul politic, economic 
și în celelalte domenii ale colaboră
rii noastre.

Știm de mult, a spus O. Grotc- 
vzohl, că prietenia dintre popoarele 
noastre este o chestiune foarte im
portanță, foarte serioasă, o ches
tiune politică. Nu este de mirare 
că germanii nutresc sentimente 
fierbinți de prietenie față de Uni
unea Sovietică despre care, după 
eliberare, aud numai lucruri bune. 
Faptul că oamenii sovietici nu au 
idei preconcepute față de poporul 
țării din cauza căreia au trecut 
prm atîtea nenorociri este uh lu
cru mare* și important pentru noi.

In cuvîntarea sa de răspuns 
N. S. HRUȘCIOV a spus că deo- 
bicei în rîndurile unei părți însem
nate a populației statului care a 
luptat împotriva altei țări dăinuie 
multă vreme o atitudine nepriete
nească, chiar ostilă, față de acea 
țară și este nevoie de timp pentru 
ca oamenii să poată lichida aceste 
urmări grele ale războiului. N. S. 
Hrușciov a subliniat că între Uni
unea Sovietică și Republica De
mocrată Germană au fost lichidate 
urmările războiului, relațiile s-au 
normalizat mult mai * ‘ ‘ “ 
s-ar fi putut aștepta, 
între statele noastre, 
N. S. Hrușciov, s-au

curînd decit
Mai mult, 

a subliniat 
stabilit nu

numai relații bune ci relații prie
tenești.

Ne bucurăm sincer de succesele 
voastre, a spus N. S. Hrușciov, și 
știm că pe viitor lucrurile vor 
merge și mai bine la dumneavoa
stră. Forțele noastre comune, 
resursele țărilor lagărului socialist 
ne dau posibilitatea să mergem 
cu încredere înainte într-un front 
comun, să dezvoltam în ritm rapid 
economia țărilor noastre, să ridi
căm tot mai mult bunăstarea po
poarelor țărilor noastre.

RIGA 10 (Ageipres). — TASS 
transmite:

Delegația de partid și guverna
mentală a R. D. Germane care a 
sosit la Riga marți, împreună cu 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președinte a! 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a vizitat la 10 iunie cîteva între
prinderi industriale din acest oraș.

Un grup de membri ai delegației, 
în frunte cu Walter Ulbricht și 
N, S. Hrușciov, au vizitat Uzina 
de utilaj electrotehnic „Vef“, cea 
mai mare întreprindere din Leto
nia.

In piața din fața uzinei a avut 
loc un miting în cadrul căruia au 
luat cuvîntul lan Kalnberzm, prim 
secretar al C.C. al P.C. din Leto
nia, A ois Pisnik, prim secretar 
al Comitetului regional Magdeburg 
ăl P.S.U.G., membru al delegației 
R. D. Germane, și N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic.

Celălalt grup al delegației a vi
zitat fabrica textilă „Rigas Au 
dums". Și aici a avut loc un mi
ting la care au luat cuvîntul 
Anny Posselt, președinție condu
cerii centrale a Sindicatului mun-« 
citorilor din industria textilă, de 
confecții și încălțăminte a R. D. 
Germane, membru al delegației, 
Vilis Lațis, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.S. Letone, 
și alte persoane.

Presa internațională despre 
Declarația guvernului R. P. Romîne
Ziarele din străinătate continuă 

să analizeze în comentariile lor 
Declarația guvernului romin cu 
pnvire ia amplasarea în Grecia a 
rampelor de lansare a rachetelor 
telegludate și problema păcii și 
securității în Balcani.

Sub titlul: „Guvernul1 F"-romîn 
propune din nou o întîlnire a con
ducătorilor de guverne din țătrle 
balcanice" ziarul bulgar „Rabotni- 
cesko Delo" a publicat Declarația 
guvernului romin aproape în între
gime. De asemenea ziarul „Ute- 
cestven Front* a publicat largi 
extrasa din Declarație sub tit
lul : „Romînia propune să se 
încheie un Tratat de înțelege-- 
re și scuntate colectivă in
tre statele balcanice". In ziarul 
„Zemedelsko Zname" se arată că 
propunerile pașnice ale Renublidii 
Populare Romîne din. 1957, cbh;- 
cretizate potnvit situației actuale, 
în ultima Declarație a guvernului 
romîn, sînt întîmpinate de po
poarele balcanice cu o nouă’ nă
dejde. Acceptarea acestor propu
neri ca bază de tratative, convoca
rea unei întîlniri a conducătorilor 
statelor balcanice va crea fără în
doială jo, atmosferă favorabilă în 
această zonă, va cdntr.bui la con
solidarea păcii în Balcani.

intr-un. comentariu- consacrat 
Declarației guvernului R. P. Romi
ne, postul de radio Bagdad subli
niază că „Romînia populară a pro
pus ținerea unei confermțe la. ni- 
vel inglt .între țările balcanice pcin-

GENEVA. — în cadrul ședinței 
din 10 iunie a conferinței oelor trei 
puteri în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară, ■ con
tinuat discutarea documentelor 
prezentate anterior.

Următoarea ședință va avea Ioc 
la 11 iunie.

DUSSELDORF. - După cum 
transmite corespondentul dm. Duș-, 
seldorf al Agenției United Preslsj 
International, Erhard, vicecancelar 
și ministrul Economiei al R.F.G., 
care și-a întrerupt la 9 iiinie1 vi
zita în S.U.A,, reîntoreîndu-se Ta 
Bonn, ,,a amenințat că va demi
siona din cabinetul vestgerman 
dacă partidul, (Uniunea creșțin- 
democrată — n.r.) nu va regle
menta diferendul său cu cancela
rul Adenauer într-un mod care 
să-i fie favorabil". r -

CARACAS. — La Caracas s-a 
deschis Congresul „Uniunii împo
triva lui Trujil.o" care urmeajid să 
desemneze un guvern revoluționar 
dominican in exil, alcătuit din per
soane care an fost nevoite să se 
expalneze din Republica Domini
cană, ca urmare a crlncenei dicta
turi instaurate de Rafael trujuloi

ROMA. — In orașul italian.: Ver- 
ce.li (Piemont) se decerne în. fie
care an unor maeștri err'inenți ai 
artelor din’ întreaga lume premiul 
instituit în cinstea renumțțult>i 
compozitor și violonist Bîotti. Anul 
acesta juriul a decernat în unani
mitate acest premiu Calinei Ula
nova. Cu acest premiu ai» fost 
distinși și. vestiți! etntăreți' italieni 
Julietta Simionati și Mario,- del 
Monaco. , i :■

GENEVA. — La 9 iunie, A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a avut O între
vedere cu dr. L. Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R- D. Ger
mane.

La întrevedere au fost de -față 
V. A. Zorin, I. I. Ilicev, O. P.- Se- 
l ‘ " .................   ~
Florin. >- h <-

BONN. — La 9 iunie, în Ma.rg^ 
Nordului au început mari manevre 
ale flotei maritime militare vest- 
germane Agenția D.P.A. anunță 
că aceste manevre vor continua 
timp de cîteva săptămîni.i ,

MOSCOVA. - După cum 
anunțat, la 10 Iunie Ministerul A- 
facerilor Externe al UIR.S.S. a 
adresai Ambasadei Italiei o nofă 
în care este expusă poziția guver
nului sovietic în problema con
struirii de baze americane pentru 
rachete pe' teritoriul 'Italiei.

.... ‘ •-------------------------------------------------

„Parikos", publică de asemeneal 
știrea privitoare la Declarație 
sub titlul „Printr-o 
domnului Chivu Stoica, 
își reînoiește propunerea în lega
tul ă cu conferința primilor miniștri 
din Balcani". Știrea este însoțită 
de următoarele subtitluri: „Ță
rile d.n Balcani să fie transformate 
într-o zonă a păcii", „Relații 
bună vecinătate și securitate 
iect.vă".

Intr-un comentariu în care 
vorba de recentele declarații 
tov. N. S. Hrușciov cu privire la 
problemele balcanice, „Journal 
D’Egypte" subliniază totodată că 
„Romînia face propuneri pentru o 
conferință balcanică la cel mai 
înalt nivel spre a se asigura neu-^. 
trălitatea și securitatea zonei". Ir. 
încheiere ziarul arată că „Balcanii 
au trecut în prima l.nie a actua
lității".

in Turcia opinia publică a luat 
cunoștință de. Declarația guvernu
lui R. P. Romîne din știrea refe
ritoare la acest document transmi
să de agenția Anatolia și reluată 
de ziarul guvernamental „Zafer 
Akșam Poștași" din Ankara și de 
ziarul „Akșam* din Istanbul, care 
scoate in evidență interesul pe care 
l-a trezit inițiativa guvernului ro
min. Știrea referitoare la Decla
rația guvernului R. P. Romîne fi
gurează de asemenea în paginile 
ziarului „Milliyet" și ale ziarului 
„Yeni Sabah*, care o prezintă sub 
t.tlui ’ „Romînia a chemat Turcia 
la or conferință".

In Birmania cititorii au fost în

tru a analiza posibilitatea înche
ierii unui tratat de securitate co
lectivă intre aceste țări, prin care 
s-ar interzice crearea de baze a- 
tqmice și baze pentru rachete pe 
teritoriul Jor".

.• întreaga presă din Cairo a pu- 
b/fcșț7su(î,,țftutfi, rnarj Declarația 
gdvgțhpțui rQtpJn., •„RpmîniăjȚhvită 
țările balcanice șă țină o conferin
ță balcanică la nivelul cel mat 
înalt", scrie în titlu ziarul „Al 
Mis-sa*. subliniind necesitatea ți
nerii unei astfel de conferințe la 
care să se discute eroarea unei 
zone denuclear.zate in sud-estul 
Europei, precum și neadmiterea 
staționării de1 unități militare dota
te cu affflanjent atomic și ndclear 
aparți.qînd',ynor sțațte, străine de 
regiune? balcanica,

in ziarul „Al Ahbar* inițiativa 
guvernului R. P. Romîne este pre- 
zșințâțăl împreună cu decE rațiile 
referitp^re"' ța situația, în B’alcarit 
făcute recent de N. S. Hrușciov. 
Extrase din declarație au apărut 
și în ziarul „The Egypt an Gaze
te". La: rindul său ziarul „Al 
Șaab" relevă ideea din Declarație 
că acțiunile militare ce se desfă
șoară ih Grecia aftgajează această 
țară pe o cale periculoasă, care':, 
contravine intereselor păcii și 
securității tuturor statelor din Bal
cani. Ziarul „La Bourse Egyptie- 
nne" consemnează Declarația gu
vernului romin sub titlul „Intr-o 
notă adresată , guvernului de la 
Atena, Romînia propune în mod 
oficial a conferință de,pace bal- 
cahit^<la? SUYel!j)<c^;.»n|i; îpMt“-,:^,

Ziarul de limbă greacă „ros* formați despre inițiativa guvernu- 
care apare la Cairo publică știrea 
referitoare la Declarația guvernu
lui romîn sub următorul titlu, care 
ocupă întreaga pagină întîi a zia
rului : „Romînia propune din nou 
Greciei o conferință balcanică". 
Un alt ziar de liipbă greacă,

notă a
Romînia

de 
co

este 
ale

Iul romîn de ziarele „Burman" și 
„Nation* în care extrasele din 
Declarație au apărut respectiv sub 
titlul „Romînia propune o întîlnir&''*"\ 
balcanică la rivel înalt" și „Ro-_ z 
mînia despre bazele pentru ra
chete din Grecia . ((jțgnrpnes)) >

Venizelos și Markezinis sprijină ideea 
unei zone denuclearizate în Balcani
/.XTENA 10 (Agerpres). — Dună 

cțim anunță agențiile, de presă, 
doi oameni politici de vază din 
Grecia — președintele partidului 
liberal. Venizelos, și președintele 
partidului progresist, Markezinis 
■— s-au pronunțat într-o declara
ție comună pentru adoptarea pro
punerii guvernului romîn „în ve
derea creării unei zone denuclea- 
r'izațe .în sud-estul Europei", ară-

tînd că „ar fi o greșeală să se 
respingă aceste propuneri". Su
bliniind că „guvernul grec ar tre
bui să primească invitația Romî- 
niei“, cei doi oameni politici re
comandă guvernului grec să-și 
dea consimțămîntul pentru con
vocarea conferinței și propun ca 
la ea să se discute crearea unei 
zone denuclearizate în Balcani.

Cuvîntarea președintelui Tito
: . BELGRAD ' .10 (Agetpres). — 
După cum transmite agenția 
Tanjug, Iosip Broz Tito, președin
tele R.P.F. Iugoslavia, a declarat 
la 8 iunie în fața a 40.000 de 
cetățeni din Smedefovo cl după 
părerea Iugoslaviei crearea linei 
zone denuclearizate în Balcani 
este un lucru bun, deși aceasta 
nu rezolvă problema și nu lichi
dează pe dâplin pericolul de 
făjjbbJ,. El a adăugat că aceasta 
inse'afnnă 1 într-un anumit sens 
creare?, iyîiți, țel „de yțd câre ar înarmării în general. In această 
împiedida= jzbupnirea’ ținui ncni »-**-
conflict.

Referjndu-se la cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, în legătută cu crea
rea unei zone denuclearizate în 
Balcani, președintele Tito a spus 
că Iugoslavia se pronunță de 

leninov, O. Wimer', H. Toplite, p. .piuit .pentru aceasta. *EI a declă- 
jțai de asemenea că în acest eăz 
este vorba nu de o zonă care șă 
cuprindă Iugoslavia,, Bulgaria și 
Aibâhiă; ci de o zonă din care 
să. f?că part? de aspmenea Ita- 

Grecia.i-Prbședtntele Tito a 
spus că Balcapii trebuie să cons
tituie în întregime o zonă denu- 
clearizată.

Președintele Tito a amintit că 
Iugoslavia a declarat deja în re
petate rînduri că pentru securita
tea ei constituie, de pildă, un pe-

ricol faptul că în Italia se creea
ză baze pentru rachete. Preșe
dintele, a declarat că Iugoslavia 
nu posedă o asemenea armă și 
asemenea mijloace și nu dorește 
să le aibă pentru că Iugoslavia 
este o țară iubitoare de pace al 
cărei popor iubitor de pace știe 
ce înseamnă războiul.

Președintele Tito a declarat că 
Iugoslavia a fost' întotdeauna îm
potriva bazelor pentru rachete, 
împotriva cursei înarmărilor Șî a

■«X:
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ordine de idei, el‘a spus IBă’ iu
goslavilor le-ar face plăcere să 
afle că se fac încercări pentru 
realizarea unei apropieri, a unui 
acord.

Președintele Tito și-a exprimat 
convingerea că întîlnirea la nivel 
înalt va avea l 
cătorii marilor puteri, conștienți 
de răspunderea 
nirii, vor găsi metodele și căile 
realizării unui acord asupra unor 
probleme internaționale care a- 
tîrnă ca o sabie a lui Damocles 
deasupra omenirii.

Președintele Tito a declarat 
de asemenea că Iugoslavia este 
pentru o colaborare cu toate po
poarele, indiferent de deosebirile 
dintre sistemele sociale, și în 
primul rînd pentru colaborare 
cu vecinii săi.

loc și că condu-

lor în fața ome-

GENEVA 10 (corespondență 
specială).

La ședința din 10 iunie a Con
ferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe, care a fost prezidată de 
M. Couve de Murville, primul a 
luat cuvîntul A. A. Gromîko, șeful 
delegației U.R.S.S.

Apoi a luat cuvîntul Chr. Her
ter, șeful delegației S.U A. El a 
declarat că noile propuneri sovie
tice sînt inacceptabile pentru de. 
legația S.U.A. și că nu ar putea 
chipurile servi drept bază pentru 
discuții, deși ele nu au fost încă 
studiate de delegația americană.

Incercînd să-și 
concluzia 
arătat că 
nuă să se 
tinerii în 
regimului

Deși noile propuneri sovietice 
în problema Berlinului occidental 
și a creării unui comitet pe în
treaga Germanie sînt dictate, 
după cum reiese din însăși textul 
acestor propuneri, de dorința de
legației sovietice de a obține o 
rezolvare care să fie acceptabilă 
pentru toate părțile Chr. Herter 
a încercat fără succes șă dove
dească că prin propunerile s'le, 
delegația sovietică ar intenționa 
să exercite presiuni asupra dele
gațiilor puterilor occidentale.

Șeful celegației S.U.A. a recu
noscut încă o dată că situația din 
Berlinul occidental este anorma
lă. Cu toate acestea el nu a făcut 
nici o propunere constructivă în
dreptată spre lichidarea acestei 
situații pe o bază reciproc accep
tabilă.

El și-a încheiat însă discursul 
declarînd că este dispus să con
tinue tratativele pentru realizarea 
în comun a unui acord care să 
poată deschide calea conferinței 
șefilor de guverne.

fundamenteze 
pripită, Chr. Herter a 
delegația S.U.A. conti- 
situeze pe poziția hien- 
Berlinul occidental a 
de ocupație.

In scurta sa declarație, S. 
Lloyd, ministrul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii, s-a raliat 
în general observațiilor făcute de 
Chr. Herter în legătură cu noile 
propuneri sovietice. Totodată S. 
Lloyd a declarat că este convins 
că, dacă cele două părți vor da 
dovadă de bună voință, există 
domenii pentru un eventual acord 
și și-a exprimat speranța că tra
tativele vor progresa și vor obți
ne un anumit succes.

In încheiere, S. Lloyd a decla
rat că la următoarele ședințe va 
prezenta observațiile sale în le
gătură cu problemele ridicate în 
declarația lui A. A. Gromîko.

A luat apoi cuvîntul Lothar 
Bolz, ministrul Afacerilor Externe 
al R. D. Germane. El a subliniat 
încă o dată că reunificarea Ger
maniei este o problemă care pri
vește în primul rînd cele două 
state germane înseși. Trecînd la 
examinarea problemei Beninului 
Occidental, Lothar Bolz a arătat 
că perpetuarea regimului de ocu
pație este total nejustificabilă. 
R. D. Germană consideră că pro
punerea privind transformarea 
Berlinului Occidental într-un oraș 
liber, demilitarizat, ar constitui 
soluția cea mai corespunzătoare 
pentru asigurarea păcii. Cu toate 
acestea, în cazul unui acord asu
pra unui statut provizoriu pentru 
Berlinul Occidental, așa cum a 
fost propus de ministrul de Exter
ne al Uniunii Sovietice, guvernul 
R. D. Germane declară că este 
gata să continue să îespecte în
tocmai obligațiile care decurg pen
tru dînsul din acesta.

După ce s-a solidarizat cu de
clarația lui Chr. Herter în privin
ța noilor propuneri sovietice, M. 
Couve de Murville care a luat cu- 
vîntul în continuare, a declarat că 
delegația franceză va mai medita

asupra acestor propuneri și asupra 
situației ce se va crea pentru con
ferință în legătură cu ele. '

Apoi A. A. Gromiko a făcut 
scurte observații în legătură cu 
declarațiile lui Chr. Herter, S. 
Lloyd și AL Couve de Murville.

Ultimul a luat cuvintul la șe
dință W. Greve. In numele delega
ției R. F. Germane, el a făcut cite- 
va observații preliminare în care 
s-a alăturat în linii mari declara
țiilor reprezentanților S.U.A., An
gliei și Franței în legătură cu 
noile propuneri sovietice. W. Gre- 
we a spus că delegația R. F. Ger
mane va studia aceste propuneri.

Cu aceasta ședința a luat sfîr- 
șit. S-a convenit ca următoarea 
ședință oficială să aibă loc la 12 
iunie.

Mareșalul Malinovski 
în Austria

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
, TASS transmite: Mareșalul Ro

dion Malinovski, ministrul Apără
rii al U.R.S.S., împreună cu un 

, grup de generali și ofițeri a ple
cat la 10 iunie într-o vizită de 

: prietenie în 
; ministrului

F. Grat.
Mareșalul 

și generalii 
soțesc vor vizita instituții de 
vățămînt militar și unități ale 
matei austriece, vor participa 
exerciții militare. Ei vor face 
noștință de asemenea cu monu
mentele de artă și istorice din ca
pitala Austriei.

In aceeași zi, mareșalul Rodion 
Malinovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., împreună cu grupul de 
generali și ofițeri care-1 însoțesc, 
a sosit la Viena.

Austria, la invitația 
Apărării al Austriei,

Malinovski, precum 
și ofițerii care îl în- 

îti- 
ar- 
la 

cu-
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recunoaște
„Cînd lovește șomajul, muncitorii tineri

sînt primii care au de suferit

1.3 million
out of work

O 
fără 
Mathews se apropie un reporter. 
Ii cere cîteva amănunte despre 
persoana lui. Notează grăbit: ab
solvent al universității Columbia, a 
mai studiat la Oxford și Sorbona, 
cunoaște șase limbi și este fără 
lucru. Are 36 de ani și îl asigură 
pe reporter că dacă ai depășit 
limita de 30 de ani este cu nepu-

coadă nesfîrșită. Oameni 
speranțe. Șomeri. De James

tință să găsești de lucru în S.U.A. 
Și James Mathews rămîne îngîndu- 
rat în mulțimea triată a oame
nilor fără speranță.

Mi-a căzut-în mînă nu de mult 
o publicație americană pentru 
străinătate. Fotografii multicolore 
imprimate pe hîrtie fina. Chipuri 
de tineri zîmbitori despre care1 
autorii ne asigură că ar fi mun- 

o variantă tipă
rită a „Vocii A- 
mer-icii". L am 
căutat în foto
grafii pe James 
Mathews. Zadar
nic. Reclama 
destinată uzului 
străinătății se fe
rește să vorbea s-,‘ 
că de rănile can
ceroase ale Ame- 
ricii contempora
ne. In schimb, 
unele z i are 
și reviste din 
S.U.A. își mai 
permit clipe: .de 
sinceritate. = Pu
ține dar sufici
ente pentru a 
înregistra măr
turisiri, conclu
dente.

„U. S. News & 
World Report11 
s-a trezit într-o. 
asemenea clipă

citori. Pe scurt,

When unemployment hits, it's y 
the younger workers who lose 
out first. y

About 2 million young people 
know that from personal experi
ence. They're out of jobs. .1/ unici iiixsy • vi '//

> Official figures show that younger 7/
'/ old&nA"aVingmOretrOUblethanthe 

older hands in getting work. As the ac-

Citatele pe care le reproducem din revista ame
ricană „U. S.News & World Report" dovedesc cît de 
greu este lovit tineretul american de șomaj.^

de sinceritate. Ce anume a 
determinat-o să rostească — chiar 
cu jumătate gură — un adevăr 
dureros pentru America zilelor 
noastre, n-am aflat. Nici nu-i e- 
sențial. Am răsfoit articolul și 
mi-am amintit de Mathews. Ma
thews afirmă că la peste 30 de ani 
tiU ■(Rfți'găăi de" lucru. Adevătiil 
este că‘nici sub 30 de ăni tinerii 
muncitori din S.U.A. nu ău per
spective mai fericite. Șomajul e 
poate chiar mai crîncen. UltrăreăC- 
ționara revistă americană a pus 
un moment degetul 'pe rană.

„Cînd lovește șomajul, muncito
rii tineri sînt primii care au de 
suferit. Aproximativ 2 milioane 
de t.neri știu aceasta din expe
riența lor personală.' Er sînt fără 
lucru". ''

Titlurile culese cu o literă mai 
neagră1 sînt urmate de explicații 
șt’un grafic. Să ascultăm'-ce afir
mă revista. „Muncitorii tineri 
încep să se plîngă' că ei sînt 
principalele victime ale șomaju
lui actual... Cifrele oficiale arată 
că muncitorii mai tineri au mai 
multe greutăți decît cei mai în țem echipa noastră cu 10 oameni

de ani nu au de lucru.

păta răspuns. („S-ar putea ca 
procentul șomajului să rămină ri
dicat în permanență" — a scris 
reednt publicația Â.F.L.—C.I.O.). 

ReVista „U: S. News & World 
Report" a fost silită să rostească 
un adevăr dureros. Dar revista 
Se pare că s-a speriat de curajul 
său și încearcă să demonstreze că 
vinovate pentru situația tineretu
lui muncitor din S.U.A. ar fi... 
sindicatele muncitorești. Argu
mentarea e jalnică și ridicolă. 
Condeierii lui „U. S. News & 
World Report" se tem că vor intra 
în disgrația Wall-Street-ului. Și 
atunci aruncă vma pe sindicate. 
Ca în povestea cu hoțul de păgu
baș...

In materie de șomaj, muncito
rii americani au experiență. Inclu
siv cei tineri. Chiar fără a fi stu
diat economie politică, ei înțeleg 
grație încercărilor vieții că situa
ția lor își are origina în ștrîmba 
alcătuire socială a Americii con- 

revista ne invita să examinăm un ; . :1 .
grafic din care reiese că' șansele rul muncitor american prJveștc 
de a nu găsi de lucru sînt aproape ziua ife ffiîîne .cir incertitudine. Ce, 
u- J_..x m-i „X: _ rL, se vj întîrfiptf Cu'el ? Cît Va mai '

trebui să bată la porțile uzinelor

Un grafic grăitor care arată proporția șomerilor pe grupe de vîrstă: 
10,8 la sută din muncitorii sub 30

o dovedește exemplul cu valoare 
simbolică al lui Mathews). „Cele 
aproape 2 mil oane de tineri șo
meri din prezent — subliniază re
vista americană —- reprezintă 

t peste 0 treime din numărul total 
al șomer.lor". Cifrele ce ne sînt 
puse la îndeniînă, provenite bine
înțeles. din . surse oficiale, reușesc 
totuși să redea situația dificilă a 
'tineretului muncitor din America: 
printre muncitorii sub 30 de ani 
— 10.8 la sută sînt șomeri, prin
tre, muncitorii între 30—44 ani 
5.9 la sută nu au posibilitatea de 
la găsi de. lucru. E Interesant că 
nevișta americană dezvăluie că 
jț.461,000 tineri.. americani în 
. vțrșfa l.Țțitre,,‘$4- 17,ț, âirf' ițap'ță în 
pbșzeoKde lucru.
.’Reporterul revistei americane a 

stat de vorbă cu un tînăr munci
tori Tînărul era descurajat: „Mă 
descurcam bine cu lucrul meu. 
Șeful meu spunea că lucrez bine. 
Apoi a venit ordinul ca să redu-

- >»

de două ori ihai măti pentru o fe
meie sau un bărbat sub 30 de 
ani decît pentru cei ce au depășit . , , . , ,
această vîrstă (că nici peste 30 ln căutarea unui post pe care nu-1 
ani șomajul nu e mai puțin colțos găsește? întrebările nu pot că-

'Streit-ului înregUstreiiă profituri, 
cresc cozile’ șomerilor. Dar despre 
aceasta’ nu trebuie să căutați ni
mic îh revistele americane. Since
ritatea lor are limite precise.
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