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Au pnmit 
carnetele 

de brigadier

Au trecut trei luni de la apari
ția hotărârii partidului ți guver
nului privind îmbunătățirea în
vățământului seral și fără frec
vență, de cultură generală și su
perior. Pentru a constata sta
diul aplicării în practică a preve
derilor acestei importante hotă
râri, ziarul „Scînteia tineretului" 
a organizat In urmă cu câtva 
timp, în colaborare cu Comitetul 
orășenesc U.T.M.-Ploești, o cons
fătuire la care au participat di
rectori de întreprinderi, secretari 

. ui organizațiilor U.T.M., pre
ședinți ai comitetelor de între
prindere, membri ai comisiilor 
de recrutare a muncitorilor din 
întreprinderi, reprezentanți ai 
secției de învă
țământ și cultură 
a sfatului popu
lar orășenesc .ca
dre didactice, ti
neri muncitori 
care s-au înscris 
să urmeze cursu
rile fără frec
vență etc.

mară verificare asupra cunoștin
țelor generale ale celor ce doreau 
să se înscrie, s-au interesat de 
activitatea lor în. producție, de 
activitatea obștească etc. dînd a- 
tenție îndrumării .spre școală a 
celor mai buni muncitori, fruntași 
în producție cu mari perspective 
de dezvoltare.

Participanții la consfătuire au 
subliniat că acolo unde comisiile 
de selecționare a . viitorilor elevi- 
muncitori au -privit cu simț de 
răspundere sarcina încredințată de 
partid de a îndruma tineretul spre 
învățătură, au fost înscriși cei mai 
buni tineri muncitori fruntași în 
producție și în munca obștească 
Ca rezultat al măsurilor luate pe

Consfătuirea organizata de „Scînteia 
tineretului** și Comitetul orășenesc U.T.M. 
Ploești, în legătură cu munca desfășurată 
de organizațiile U.T.M., pentru pregătirea 

tinerilor muncitori care s*au înscris 
la învățămîntul seral și fără frecvență

au stat de vorbă cu tinerii dor
nici de învățătură, spre a le arăta 
posibilitățile pe care le au pentru 
a-și ridica cunoștințele profesiona
le și de cultură generală.

Participanții la consfătuire au 
arătat că în majoritatea întreprin
derilor au fost create condiții pen
tru ca tinerii să se poată pregăti 
în vederea examenelor. La Rafină
ria nr. 3, de pildă, tinerii care do
resc să învețe, au fost trecuți să 
lucreze în schimburi care să le 
permită o frecvență regulată, s-au 
amenajat două săli noi de clasă 
cu mobilierul necesar, s-a comple
tat mobilierul la școala medie se
rală care funcționează în cadrul 
rafinăriei. Este

1 îndrumările și sprijinul acordat întreg orașul au fost înscriși circa 
de comitetul orășenesc de partid 1600 de tineri pentru a urma 
au făcut ca această consfătuire să cursurile, școlilor de cultură gene- 
constituie un bun prilej de analiză raia, 
a felului cum organizațiile U.Ț.M., 
comisiile de recrutare și selecțio
nare a viitorilor muncitori-elevi, 
comitetele de întreprindere și con
ducerile administrative, se ocupă, 
de îndrumarea, selecționarea și 
asigurarea tuturor condițiilor ce
lor care doresc să învețe.

In vederea recrutării și selec
ționării celor mai buni muncitori 
care să urmeze cursurile serale, 
au fost create în întreprinderi co
misii de selecționare.

Pentru a-i îndruma pe tineri să 
se. înscrie la cursurile serale, co
misiile au purtat discuții indivi
duale, temeinice cu fiecare tinăr 
în parte explicîndu-i importanța 
hotărîrii și avantajele pe care le 
prevede, subliniind totodată și 
datoria fiecărui utemist, a fiecărui 
tinăr muncitor de a studia necon
tenit pentru a deveni muncitor cult, 
cu o înaltă calificare. In unele în
treprinderi. printre care și Uzina 
„1 Mai", Rafinăria nr. 3 și altele, 
membrii comisiilor au făcut o su-

Paralel cu aceștia au fost 
înscriși pentru facultate un însem
nat număr de tineri muncitori care 
au absolvit școala medie.

Cu toate acestea trebuie arătat 
că nu în toate întreprinderile, co
misiile au înțeles să ducă o acti
vitate temeinică de conținut, o 
susținută muncă, politică, de îndru
mare și selecționare a tinerilor. 
Din această pricină la Rafinăria 
nr. 1 de pildă, deși sînt mulți ti
neri care doresc să învețe, din cei 
circa 550 tineri care lucrează aici 
au fost recrutați numai circa 60 
de tineri. Acest rezultat slab 
oglindește dezinteresul’pe care l-a 
manifestat conducerea întreprinde
rii de aici care a considerat învă- 
țămîntul ca o sarcină minoră, ne
însemnată. O muncă politică slabă 
a dus și comisia de la Uzina me
canică Ploești unde de asemenea 
s-a înscris un număr mic de ti
neri.

De această situație sînt răspun
zătoare și comitetele U.T.M. din 
întreprinderile respective care nu

în curs și amena
jarea unui labo
rator care va fi 
înzestrat cu a- 
paratele și ma
terialul necesar. 

Cu aceeași 
grijă au , fost 
create condiții și 
tinerilor de la 
Uziflele „1 Mai". 
Intrucît marea 
majoritate a e- 

levilor -lucrează în 3 schim
buri, conducerea uzinei a creat 
condiții ca elevii muncitori să lu
creze numai în schimbul unu și 
trei. Pentru buna desfășurare a 
pregătirii au fost luate măsuri pri
vind amenajarea la clubul uzinei 
a două săli de studiu, ușurînd 
astfel participarea elevilor la 
cursurile de pregătire și urmărirea 
modului cum își însușesc cunoștin
țele aceștia. La Rafinăria nr. 2 au 
fost organizate cursuri de pregă
tire pe schimburi.

Pentru a se asigura o bună 
pregătire a elevilor muncitori în 
vederea examenelor de admitere 
au fost organizate în oraș, pînă 
acum cinci centre de pregătire. La 
acestea au fost repartizate să pre
dea cadrele didactice 
bine pregătite, cu 
riență. 
cultură 
grame

(Coniinuara

i

Elevii Școlii profesionale de 
construcții din orașul Pitești 
se străduiesc să-și însușească 
cit mai temeinic materia pre
dată la cursuri, aplicînd în 
practică cunoștințele teoretice. 
In afară de orele de practici, 
la care elevii participă con
form programei școlare, înca
drați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică ei participă 
activ la construirea blocurilor 
muncitorești din orașul Pitești. 
Sub îndrumarea organizației 
de partid și mobilizați de or
ganizația U.T.M., elevii anului 
11 C au efectuat pînă în pre
zent un număr de 3000 ore mun
că voluntară. Prin munca de
pusă pe șantierele T.R.C.L., ti
nerii au dovedit că și-au însu
șit temeinic cunoștințele pre
date în școală. Săptimîna, tre
cută, într-un cadru festiv orga
nizat la Casa tineretului din 
Pitești, utemiștilor Diaconu 
Ion, Fîrtat Ion, Nedelea Virgil 
și Roșu Gheorgha, precum și 
altor tineri membri ai brigăzi
lor utemiste de muncă patrio
tică, li s-au înmânat carnetele 
de brigadier. Primind carne
tele de brigadieri, tinerii s-au 
angajat că vor munci mai mult 
și mai bine pentru « obține 
insigna de brigadier, pentru a ți 
însuși și mai bine meseria de 
constructor.

BADEA STANEL 
corespondent voluntar

Ajutorarea tovarășului de muncă este o îndatorire de seama 
a fiecărui utemlst. Fotoreporterul nostru a surprins pe tinerii 
Gh. Dindelegan și Mihai Gogonatu din secția sculărie a uzine
lor „Timpuri Noi" din Capitală ajutînd pe tînărul Nicolae Vișan, 
proaspăt absolvent al Școlii profesionale, la confecționarea unei 
piese. Iată-i în fotografia noas tră ia locul de muncă.

*i Foto : D. F. DUMITRU

Constructorii barajului de la Bicaz 
și-au îndeplinit planul semestrial
Tn cinstea celei de-a 15-a aniversări a eliberării patriei, construc

torii barajului hidrocentralei „V. I. Lenin" de la Bicaz au îndeplinit 
cu 19 zile înainte de termen planul primului semestru al anului. De 
la începutul anului și pînă .în prezent harnicii constructori ai bara
jului, avind toate condițiile tehnico-organizatorice asigurate, au tur
nat în corpul barajului cantitatea de 242.846 mc beton.

Acest nou succes se datorește în primul rînd bunei organizări a 
muncii și folosirii din plin a utilajelor și agregatelor complexe ale 
șantierului. La realizarea înainte de termen a planului, o contribuție 
considerabilă au adus-o brigăzile conduse de tînărul inginer Ernest 
Lenkey, fierarul betonist Nicolae Bobeică și maiștrii Pavel Oțet și 
Gh. Mucenicu. „ ; ,. ■ .5 (Agerpres)
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Elevii Leahii loan, Chiorean Tiberiu și Nicov Constantin, de la Școala medie nr. 5 „Gheorghe 
Barițiu“ din Cluj, fac experiențe în laboratorul de fizică al școlii, cu oscilatorul „Tesla“.
.... ' Foto: N. STELORIAN

Corul căminului cultural din comuna Tătaru, regiunea Galați, 
participînd la cel de-al V-lea Concurs regional al formațiilor artis
tice de amatori care a avut loc la Teatrul de Stat din Brăila (re
giunea Galați). ,

Foto: AGERPRES

In regiunea Stalin

Peste 3.000 tineri înscriși 
în învățămîntul seral 

și îără frecvență
Hotărîrea partidului și guvernu

lui privind îmbunătățirea tnvăță- 
mimului seral și fără frecvență de 
cultură generală și superior a fost 
întîmpinată cu viu interes de oa
menii muncii romîni, maghiari și 
germani din regiunea Stalin. Ca 
urmare, mai mult de 3.000 de ti
neri muncitori din industria chi
mică, constructoare de mașini, bu
nuri de larg consum etc. și din 
sectorul socialist al agriculturii re- 
g.unii ,,Stalin" s-au însc.ris pînă a- 
cum pentru a urma cursurile se
rale și fără frecvență ale școlilor 
midii. De asemenea, 135 de tineri

s-au înscris pentru învățămîntul 
superior. Numai de la uzinele 
„Ernst Thălmann" 264 construc
tori de tractoare, fruntași in pro
ducție și în munca obștească au 
fost trecuți pe lista celor care vor 
urma cursurile serale și fără frec
vență ale școlilor medii.

Pentru pregătirea tinerilor 
cursanți în vederea examenelor 
de admitere în clasa a 8-a s-au 
deschis în regiune 250 de centre 
unde predau cadre didactice cu o 
îndelungată experiență pedagogică.

(Agerpres)

inovatorilor
In secția strungari* vagoane 

(Complexul CE.R. „Grivița 
Roșie**) lucrează două brigăzi 
de tineret. Responsabilii aces
tora sînt strungarul Nicolae 
Dumitrașcu și frezorul Marin 
Marin. O brigadă are 13 ino
vatori iar cealaltă are 
ți a nu e prea mare așa că do
rind să cunoști inovatorii în
trebi -—• e mai ușor așa — care 
dintre lucrători nu e inovator?

— Păi sînt doar cîțiva, ți se 
răspunde, care lucrează la ma
șinile automate de filetat, unde 
nu prea au ce să inoveze și 
încă vreo cîțiva veniți de cu- 
rînd în secție. Dar cu siguranță 

aceștia vor fi stăpîniți 
de spiritul inovator,

11. Sec-

cele mai 
o bogată expe- 
învățămint și 

cu acestea pro- 
pentru fiecare 
C. BANCILA
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Cunoașterea 
luptei revoluționare 

a poporului — 
imbold spre fapte 

de seama

Se apropia prințul. Cîmpu- 
rile par încremenite. Un soare 
arzător îmbie spre creștere 
griurile și porumburile, floa- 
rea-soarelui fi pășunile, care-și 
combini în acest peisaj uriaș 
verdele mai închis ți mai des
chis in toate nuanțele. Prin 
pânzele de dogoare, care joacă 
iluzoriu și străveziu, cimpia în
treagă pare toropită. E liniște. 
E liniște și în sat. tn curtea gos
podăriei colective, apicultorul a 
scos cîțiva faguri din stup. Co
piii de la grădiniță stau mai la 
o parte, pe pajiște, sugindu-și 
cu poftă degetele rotofeie, care 
s-au mânjit cu mierea din care 
„nenea de la stupi" le-a dat 
să guste. In birouri nu e decit 
contabilul și un băiat mâzgălit 
de unsoare, șoferul de la unul 
din autocamioanele gospodăriei. 
Iți ia ordinul de servici. Pleacă 
pînă la Balotești să încarce 
niște chirpici pentru grajdul 
care se construiește acum.

Șoferul pleacă. împrejur e li
niște. Toată lumea e plecată la 
treabă. Pe pajiștea de afară se 
aud însă deodată strigătele co
piilor. A venit președintele de 
pe timp. Mai bine zis e în tre
cere. Două fetițe blonde și gră- 
suțe ii sar de git. Una i s-a 
suit în spinare. Petre Ion, pre
ședintele, un bărbat tinăr, scund 
și îndesat, cu o mustață gălbue, 
șolohoviană, se descotorosește 
greu de țintii ăștia, care-i sint 
atit de dragi. Trebuie să intirzie 
printre ei nițel. Au și ei „pă
surile" lor. Nelu, un mototol 
mâzgălit pe obraji cu sucul tu
turor cireșelor, are o „reclama- 
ție", pisă-mi-le : să nu li se 
mai dea mincare de mazăre, că 
lui nu-i place.

— Da'ce-ai vrea tu să mă-

Tunet, mă, ghimizdrocule? Lap
te de pasăre vrei ?...

Și ride din toate puterile, rd- 
sucindu-și mustața gălbuie.

Plecăm pe cîmp. E ți ingi
nera gospodăriei, utemista Ve- 
licica Stane), cu noi. Ne pier
dem prin lanul de grîu, care 
ne ajunge pînă la piept. Spi
cul e mare ți greu.

— E cit un pui de 
spune prețedintele. Are 
să crească ți mai mare.

Pe-aici, pe cîmpurile 
dariei colective din Corbeanca 
regiunea București cit se în
tinde griul nu e nimeni. Din 
spre porumburi se aude însă 
un cintec de fete. Se prășește. 
Porumbul, întins pe aproape 
țaptezeci de hectare, a crescut 
mare ți viguros. I s-au : dat 
pînă acum patru prașile : una 
cu sapa rotativă, două mecani
ce ți una manuală.

—• Vrem să obținem anul 
ăsta niște producții nemaiîntâl
nite — spune președintele. Am 
pornit serios cu irigațiile. Avem 
25 de hectare de grădină irigate 
de la care o să scoatem peste 
400.000 de lei venit. Am pus 
ți un hectar porumb, un 
experimental, de pe care tre
buie să scoatem 30.000 kg. A- 
vem ți șase de sfeclă de la 
care o să iasă cite opt vagoane 
la hectar. De pe hectarul de 
floarea-soarelui trebuie să ob
ținem 8.000 kg.

Cifrele arată recolte fabuloa
se, care au fost pînă acum de 
domeniul imaginației. 30.000 kg 
porumb la hectar I

— Aici utemeul are cuvîntul, 
spune președintele rîzînd, uitîn- 
du-se spre ingineră. Avem nă
dejde mare în ei, fac treabă 
bună, l-au dat îngrășăminte, 
totul g făcut strict după știin*

lot

ță. Vrem să scoatem producții 
record. Facem experiența asta 
împreună cu Institutul Porum
bului. Avem planuri mari și 
cu irigațiile. Mai cumpărăm un 
motor la anul.

Președintele îmbrățișează tim
pul cu privirea, și toată ființa 
i se bucură privind belșugul a- 
cesta care crește sub soarele 
verii. Fostul individual, trăit 
cu nouă ani în urmă pe cele 
cîteva pogoane ale sale, pri
vește timpurile colectivei cu 
ochiul gospodarului stăpîn și 
priceput. Experiențe, încercări, 
luptă pentru producții record, 
greu de găsit adjectivul care 
să redea drumul uriaș al omu
lui acesta mărunțel, cu privi
rea pătrunzătoare i și mustața 
gălbuie, șolohoviană, drumul 
de la ceea ce a fost, la ceea ce 
a ajuns.

Tot ce e în jur îl bucură și-i 
umple sufletul. Aici, pe timpu
rile acestea, sint bogățiile; lor.— 
oamenii, recoltele. Pentru ’ că 
nu-mi arată mîndru ți încreză
tor doar culturile, ci pe cei 
care le făuresc, care luptă pen
tru ele. Mergem la grădină. Pe 
cele 25 de hectare, oamenii 
muncesc atent, cu migală. Eu
gen Simion, șeful de echipă, 
pregătește legumele care pleacă 
spre vânzare, spre oamenii mun
cii de la oraș ; n-are timp să 
stea de vorbă. Președintele îmi 
spune in șoaptă :

— E intrat de un an în gos
podărie, dar muncește băiatul 
ăstJ ! Totdeauna e in frunte, e 
gospodar, se pricepe la treabă, 
o face cu suflet. Peste cîteva 
zile îl discutăm in organizație 
pentru primirea în rindurile 
candidaților de partid.

Președintele e mîndru de ti
nerii din gospodărie. Toți sint

aici, pe timp, făurind cu mâini
le lor recolta, opera aceasta ne
asemuit de simplă și de preți
oasă.

Pe islaz, vacile gospodăriei 
pasc liniștite. Un băiat și o fată 
stau lingă ele.- Pop Paraschiva 
și Dan Alexandru răspund de 
cele 26 de vaci de rasă ale gos
podăriei. N-au decit 18 ani. 
Dar toată lumea e mulțumită 
de ei.

— Acum cîteva zile, o vacă 
s-a umflat din cauza lucernii 
care era nițel cam umedă, spu
ne președintele. Să fi văzut ce 
frămîntare pe ei. Au dus-o ime
diat la grajd și-au trimis după 
medicul veterinar. Pînă să vină 
însă doctorul i-au pus ei căluș 
în gură, un furtun, i-au dat o- 
țet. Învățaseră ce trebuie să 
facă. Nu s-au mișcat de lingă 
vacă pînă nu s-a vindecat. Vin 
la noi, ne îmboldesc mereu să 
mai lărgim pășunea, să le mai 
dăm masă verde pentru vaci, 
ca să nu scadă producția de 
lapte.

...E frumos peisajul acesta de 
iunie. Cîmpul e tinăr, verde și 
viguros. Crește recolta și belșu
gul ce-l vom culege in curind. 
Președintele îl privește zim- 
bind, cu o mulțumire ascunsă. 

’Pe toată cimpia, tinerii mun
cesc, fiecare e la locul lui și 
în tot ce crește aici — griul 
care va da cu 300 de kg. mai 
mult la hectar, porumbul cu 
recolta nemaiîntâlnită pe aceste 
locuri, grădina de zarzavat, 
care e într-adevăr ca o grădină 
— mina lor harnică, și pricepu
tă, făurește și sporește belșugul. 
Prin ei, peisajul acesta nease
muit de frumos, cîștigă o tine
rețe viguroasă, o culoare proas
pătă și nouă.

ION BAIEȘU

că și
I Șauțțiiifț_ .. ... . .

âiit de dezvoltat in secție.
Dhcă consulți situația inova

țiilor din această secție pe pri
mele luni ale anului — 26 
aplicate — dacă ții seama de 
faptul că inginerii 
tehnic îți fac drum 
fiecare zi pe la 
acești strungari 

în timpul vi
zitei noastre o 
tovarășă ingine
ră discuta cu 
strungarul Constantin Benga 
despre un dispozitiv de găurit 
ți măsurat automat — daci te 
mai gindești ți la faptul că 
alături de scule ți dispozitive 
cei mai mulți strungari au în 
dulapuri broțuri de documen
tare tehnică, diferite schițe și 
proiecte de inovații în studiu 
poți să vorbești într-adevăr de 
un spirit tnovator creator care 
domnește aici.

La secția aceasta discuția 
despre munci este de fapt ți 
o discuție despre inovații.

— Ce zici Vasile de supape
le astea, nu s-ar putea strunji 
in serie ?

— Ai dreptate. Hai să-l chem 
ți pe llie Dinei ți să discutăm 
ți cu nea Lăzărescu.

Adică în cuvinte mai puține: 
ne ajutăm și sintem ajutați de 
muncitorii virstnici, comuniștii. 
Aceasta este lozinca: inovațiile 
se fac de către toți ți sînt fo
losite de toți în același scop : 
ea secția, întregul complex să 
obțină cit mai multe succese 
în îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Nicolae Dumitrașcu a obser-

cabinetului 
aproape in

vat într-o zi că se pierde mult 
timp cu tăierea la strung a 
(lifturilor și prezoanelor. S-a 
gîndit la un dispozitiv de for
fecat care însă să nu turtească 
capetele vergelii de metal. Sis
temul l-a găsit ușor. Mai lipsea 
doar piesa pentru măsurat, 
tind la strungul său a venit 
Ion Gheorghe să-i arate o schi
ță și să-i ofere ajutorul. 
Ideea despre foarfecă ajunsese 
repede cunoscută in toată sec
ția și fiecare dorea să dea o 
mină de ajutor la rezolvarea ei.

Cînd dispozitivul a fost gata, 
Nicolae l-a instalat în secție. 
De atunci toți care au de tăiat 
stifturi și prezoane nu mai fac 
această operație la strung care 
cere mai multă muncă și tir^p.

Spiritul colectiv in muncă a 
stimulat spiritul creator. Acum 
în secție se poate vorbi de un 
puternic spirit colectiv creator. 
Așa dar multe inovații au fost 
create atit din dorința de a îm

bunătăți munca 
personală cit ți 
pe cea a tova
rășilor din jur> 
Conștiința aceas
ta a căutării 

neobosite pentru folosul mun
cii tuturor a biruit din plin.

Spiritul acesta inovator dez
voltat, mai are ți o altă expli
cație.

— Tehnica se îmbunătățește 
continuu, spunea un tânăr strun
gar. Noi trebuie s-o stăpînim, 
să fim cu un pas înaintea ei- 
Pentru asta trebuie să avem o 
înaltă calificare. Și ca atare, 
unii tineri s-au înscris la șco
lile medii serale, alții la cursu
rile de minim tehnic iar alții 
au devenit abonați permanenți 
ai bibliotecii ți cabinetului 
tehnic. - ■

Acum secția strungărie-va- 
goane este fruntașă în rezolva
rea problemelor curente ale 
producției. Și asta pentru că 
la rezolvarea lor tinerii parti
cipă cu însuflețire, pentru că 
acum în secție domnește un 
puternic spirit creator izvorît 
din înalta conștiință muncito
rească de stăpîni ai uzinei, din 
conștiința că ceea ce fac, fac 
pentru ei, pentru întregul 
nostru popor.

V. CONSTANT1NESCU

Pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare

în ultima vreme, deși timpul a rilor ce urmează să fie amenajate 
fost ploios, lucrările de îmbuna- pentru irigații în anul 1960. Pînă 
tățiri funciare au continuat in în
treaga țară. Potrivit informărilor 
primite de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, în perioada 31 
mai—6 iunie au mai fost deschise 
18 șantiere de irigații, îndiguiri 
și desecări. De Ia începutul anu
lui și pînă la 6 iunie pe cele 514 
șantiere de îmbunătățiri funciare 
din țară s-a executat un volum dc 
lucrări de 15.117.000 mc. terasa- 
mente și diferite alte lucrări ca 
stații de pompare, apeducte, stă- 
vilare, poduri etc.

Au fost amenajate de asemenea 
pentru irigații 69.000 ha. și sînt 
în curs de amenajare încă 20 000 
ha. Lucrările de irigații sînt ră
mase în urmă în Regiunea Auto
nomă Maghiară, Stalin și Ia-i, în 
care nu a fost dată în exploatare 
pînă acum nici o suprafață, pre
cum și în sectorul agricol de stat 
din regiunile Galați, Constanța, 
București, Suceava și Oradea.

Lucrările de îmbunătățiri fun
ciare sînt în general rămase 
urmă în regiunile Cluj, București, 
Iași, Ploești, Stalin, Suceava și 
Timișoara în care nu s-au depus 
suficiente eforturi pentru antrena
rea maselor dc țărani muncitori 
și pentru buna organizare a lucru
lui pe șantiere.

In această perioadă a început și 
aejiunea de identificare a terena.

în

acum a fost identificată o supra* 
față de aproximativ 350.000 ha. 
din care în regiunea Galați 
100.000 ha. Rezultate bune au 
fost de asemenea obținute în iden
tificarea de noi terenuri pentru 
irigat și în regiunile Craiova, Ti
mișoara, București și Constanța. 
Concomitent cu aceste lucrări s-a 
desfășurat și instruirea cadrelor de 
ingineri și tehnicieni agronomi, 
care vor îndruma executarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, 
în .regiunea Constanța s-a terminat 
instruirea a 200 de ingineri și 
tehnicieni agronomi.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii recomandă sfaturilor popu
lare ca în următoarele zile să ia 
toate măsurile pentru terminarea 
amenajărilor pentru irigații și gră
birea ritmului de executare a în
diguirilor, desecărilor și celorlalte 
lucrări de îmbunătățiri funciare. 
In acest scop este necesar să se 
respecte graficele de lucru întoc
mite pe regiuni prin antrenarea 
maselor de țărani muncitori și fo
losirea întregii capacități de lucru 
a utilajului terasier. Totodată tre
buie să se continue acțiunea dc 
identificare a terenurilor ce ur
mează să fie irigate în anul viitor 
și să sc înceapă deîndată proiecta
rea lucrărilor,

('C'rprcî)



Pe marginea 
inițiativei patriotice 

a tinerilor 
de la Vladimiri

Cunoașterea luptei revoluționare a poporului

Imbold spre fapte de seamă
PE URMELE

LUPTELOR CONDUSE
DE PARTID

Ascultam odată un bătrîn mun- seama că încă s-a făcut puțin tn 
citor evocînd in fața unui grup această direcție.
de tineri amintirile sale legate de Capitala noastră a fost martora 
zilele lui August 1944. Vorbea sim- unor evenimente istorice de o 
piu și cald iar amintirile-i erau deosebită însemnătate 
atît de proaspete și vii încît 
aveai impresia că totul s-a pe
trecut în urmă cu cîteva zile. II 
ascultam și mă uitam la tineri: 
aveau ochii strălucitori și nu în
drăzneau să 
de teamă să 
bitor. Aveau 
16, 17 ani.
învățat 
în școală despre 
condițiile grele 
în care a trăit 
poporul nostru 
muncitor, despre 
lupta revoluțio
nară a celor mai 
buni fii ai săi 
conduși de partid 
pentru zdrobirea orînduirii capita
liste, despre actul revoluționar 
de la 23 August și despre avîn- 
tul cu care poporul nostru con
dus de partid a început să cons
truiască viața pe care o trăim as
tăzi.. Dar acest lucru nu este su
ficient. în afara cărților care-i 
stau la îndemînă in această 
direcție, contactul viu cu par- 
ticipanții la diferitele acțiuni în
treprinse de partid, cercetarea 
documentelor existente, vizita
rea muzeelor, sînt deosebit de 
eficace în ajutorarea tineretului 
pentru a cunoaște mai bine, tre
cutul de luptă al clasei munci
toare condusă de partid. Și 
în timp ce bătrînul povestea, 
mă gândeam că 
toria noastră 
mult organizațiile U.T.M. să facă 
Cunoscute tineretului toate aceste 
jertfe, precum și înțelepciunea cu 
care partidul a știut să conducă 
poporul nostru în anii întunecați 
ai terorii fasciste spre acest viitor 
luminos.

Nu pot spune că organizațiile 
U.T.M. din raionul nostru nu s-au 
preocupat de a face cunoscută 
tineretului lupta partidului nos
tru, 
clasei 
educa
La uzinele „23 August", „Re
publica", „Vasile Roaită", la 
F.R.B. cooperativa „Titanul", în
treprinderea „Solidaritatea" și în 
multe alte locuri s-au organizat 
întîlniri între membrii de partid 
și tineri, conferințe despre lupta 
partidului și a U.T.C., vizite la 
Doftana, la Muzeul de istorie al 
partidului. în special în cercurile 
politice s-au folosit mai mult a- 
ceste forme, propagandiștii acor- 
dînd multă atenție cultivării și 
pe această cale a dragostei față 
de partid. Dar acum, în preajma 
celei de a 15-a aniversări a eli
berării patriei noastre, Îmi

de tineri amintirile sale legate de

facă 
nu-1 
15, 
Au 

firește

nici o mișcare 
tulbure pe ver

, ____ ____ a căror
cunoaștere mai profundă ar pu
tea avea o mare influență edu
cativă asupra tineretului.

Astfel vom organiza cu tinerii 
din raion, vizite la locurile unde 
s-au dat lupte 
se ale lui 23

CINSTIND JERTFA
ELIBERATORILOR 

NOȘTRI

Un grup de tineri de la întreprinderea „Kirov" la Muzeul de istorie a .orașului București, studiind documentele privind insurecția 
de la 23 August 1944.

Foto: D. FLOREA

gărzi din Krasno
don. Comitetul raio
nal U.TM. le-a mul
tiplicat și a făcut col
țuri ale tinerei gărzi 
în mai multe or goii- 
zații U.T.M. din ra
ion. La aceste colțuri 
ale tinerei gărzi au 
loc expuneri despre 
lupta eroică a comso- 
molului sub conduce
rea partidului, des
pre viața minunată a 
tineretului sovietic, 
conferințe despre po
litica de pace a Uniu
nii Sovietice etc.

Toate acestea i-au 
ajutat pe tineri să 
prețuiască și mai 
mult jertfele cu care 
s-a obținut victoria 
împotriva hitlerismu-j^ 
lui, lupta crincen 
care s-a dus pentru 
ca poporul nostru, 
sub conducerea parti
dului și cu ajutorul 
armatelor sovietice să 
obțină libertatea, i-au 
ajutat să înțeleagă 
mai profund impor
tanța istorică a actu
lui revoluționar de la 
23 August.

Firește, se mai pot 
organiza încă multe 
acțiuni interesante, 
in scopul educării ti
neretului în spiritul 
atașamentului față de 
cauza partidului nos
tru, al dragostei fier
binți față de elibera- 
toarea noastră ma
rea Uniune Sovietică, 
S-ou luat deja mă
suri de a se inten
sifica munca de pro
pagandă prin confe- . 
rințe, de a se orga
niza panouri și foto
montaje care să ilus
treze realizările regi
mului nostru demo
crat-popular în anii 
care au trecut de la 
eliberarea patriei noa
stre de sub jugul 
fascist etc. De a- 
semenea, pe baza 
tuturor documentelor 
existente, comitetul 
raional U.T.M. va face 
pînă la 23 August, 
în Hîrlău, un muzeu 
cu documente care să 
vorbească de erois
mul ostașilor sovie
tici căzuți pe melea
gurile noastre. La a- 
cest muzeu toate or
ganizațiile de bază 
U .T M. din raion 
vor organiza vizite, 
vor avea posibilitatea 
să audieze interesan
te expuneri.

VASILE PRUTEANU 
instructor al Comite
tului regional U.T.M. 
pentru raionul Hîrlău

lor — viteazul Tiurin 
Mark Ivanovici. La 7 
Noiembrie 1957 pă
rinții căpitanului e- 
rou, împreună cu fra
tele lui mai mic Pav
lik, pionier în clasa 
a Vl-a la Kiev, au ve
nit în Ceplenița. Au 
rămas aci trei zile. 
In urma acestei vizi
te, între familia căpi
tanului erou și tinerii 
și pionierii din Ce
plenița s-a stabilit o 
corespondență perma
nentă. Atît din întîl- 
nirea avută cu fami
lia eroului, cît și din 
scrisorile primite, ti
nerii au aflat că Mark 
Tiurin s-a născut la 
22 decembrie 1924. tn 
1938 a intrat in rîn
durile comsomoliști- 
lor, iar în 1941, la în
ceputul Marelui Răz
boi pentru Apărarea 
Patriei, după ce a 
terminat la Moscova 
școala medie, el a 
plecat voluntar pe 
front. în luptele de 
lingă Moscova, de la 
Stalingrad, apoi mai 
departe, Mark Tiurin 
s-a acoperit de glorie. 
Pentru faptele sale de 
vitejie i se conferă 
trei ordine și patru 
medalii, Cu o lună 
înainte de a muri, la 
vîrstă de numai 20 de 
ani, Mark devine 
membru al partidului 
comunist.

Urmează alte și alte 
scrisori și documente. 
Ele au fost citite in 
adunări deschise ale 
tineretului, elevilor, 
pionierilor, care și-au 
exprimat cu căldură 
dragostea și recunoș
tința lor față de glo
riosul popor sovietic 
eliberator. Acum ma
pa de scrisori și alte 
documente cuprinde 
peste 100 de pagini. , 

Răspunzind dorin
ței tinerilor, comite
tul raional U.T.M. a 
organizat excursii la 
monumentele eroilor 
sovietici, care au lup
tat pe teritoriul raio
nului lor, unde li s-a 
vorbit despre viața 
și faptele acestora. 
De asemenea s-au or
ganizat excursii cu 
secretarii organizații
lor de bază U.TM., 
cu propagandiștii, cu 
tineri din brigăzile de 
muncă patriotică din 
Hîrlău și din satele 
învecinate Delenilor, 
Frumușicăi, Sipete
lor.

Familia Tiurin a 
trimis tinerilor din 
Ceplenița fotografii
le membrilor tinerei

în luna aprilie 
1944 pe cuprinsul 
raionului Hîrlău s-au 
dat lupte crîncene. 
Fasciștii încercau să 
opună rezistență. Za
darnic. Vitezele ar
mate sovietice smul
geau de sub cizma 
hitleriștilor pămîntul 
iubit al patriei noas
tre, eliberindu-ni-l. 
Nu însă fără jertfe. 
Sute de ostași sovie
tici, ofițeri — mem
bri ai marelui Partid 
Comunist al Uniunii 
Sovietice și comsomo- 
liști — au căzut 
eroic în această lup
tă. Există în raionul 
Hîrlău cinci monu
mente ale eroilor so
vietici: în orașul Hîr- 
lău, în comunele Ce- 
plenița, Deleni, Fru- 
mușica, Sipota.

Imaginea bravilor 
fii ai poporului so
vietic care și-au jert
fit viața pentru elibe
rarea patriei noas
tre a rămas adine 
săpată în conștiin
ța tineretului. Iată 
de ce utemiștU și 
tinerii din raion au 
îmbrățișat cu căldură 
inițiativa patriotică a 
tinerilor din Vladi
miri de a lua sub 
îngrijire monumente
le istorice. Atunci 
cînd s-a pornit aceas
tă inițiativă tinerii 
din Hîrlău, Cepleni- 
ța, Deleni, Frumușica, 
Sipota s-au angajat 
să îngrijească cu toa
tă dragostea lor mo
numentele eroilor so
vietici, să cinsteas
că memoria acestora 
printr-o luptă plina 
de abnegație pentru 
aplicarea în viață a 
politicii partidului 
nostru.

Utemiștii, pionierii 
și școlarii din cele 
cinci comune, sub 
conducerea și îndru
marea organizațiilor 
de partid, au semă
nat și sădit flori la 
toate aceste monu
mente.

Dornici să cunoască 
cît mai multe fapte 
din viața acestor eroi 
care au căzut în lup
tele duse împotriva 
fascismului, pentru e-. 
liberarea patriei noa
stre, tinerii au reușit 
să afle prin scrisori 
unde se găsesc fami
liile lor și să poar
te apoi o strinsă co
respondență cu ele.

In ziua de 1 Mai 
1944 la Ceplenița au 
căzut eroic mai mulți 
ostași sovietici tn 
frunte cu căpitanul

in zilele furtunoa- 
August 1944, la 

care vom invi- 
vita participanți 
la luptele gărzi
lor muncitorești, 
martori oculari 
care să poves
tească tineretu
lui despre aceste 
iupte. De aseme
nea vom reco
manda organiza
țiilor U.T.M. să 

înceapă întocmirea unor caiete 
cronici despre istoria uzinei lor.

Aceste caete vor trebui să cu
prindă documente și mărturii pri
vind viața grea a muncitorilor în 
anii de cruntă exploatare, lupta 
lor sub conducerea partidului pen
tru o viață mai bună. De aseme
nea caetele vor trebui să cuprindă 
și cronica dezvoltării uzinelor și 
fabricilor în anii puterii populare, 
să oglindească creșterea conștiin
ței tinerilor muncitori în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, să arate perspec- 
tivele uzinei în viitorul cincinal. 
La uzinele „23 August" se va 
ține o conferință care va arăta 
de ce poartă uzina numele celei 
mai mari sărbători a poporului 
nostru. Cu tinerii de la uzina 
„Vasile Roaită" vom organiza o 
vizită la „Grivița Roșie" și prin 
cartierul în care a trăit eroul ute- 
cist al cărui nume s-a dat aces
tei uzine. Vom organiza în ma
joritatea organizațiilor U.T.M. 
concursuri pentru verificarea cu
noștințelor pe teme ca: „Par
tidul organizatorul și condu
cătorul insurecției armate".. „Să 
cunoaștem istoria uzinei", „Care 
au fost evenimentele politice 
și economice importante în pe
rioada anilor 1944—1950“ și al
tele. De asemenea vom face o 
excursie cu tinerii în comuna 
Pantelimon unde a fost ucis ute- 
cistul Constantin David. în ca
drul întrecerii — care există în
tre organizațiile de bază și care a 
antrenat un mare număr de ute
miști și tineri — pentru învățarea 
cîntecelor revoluționare, vom re
comanda ca în această perioadă 
toți tinerii să învețe cîntece iubite 
de uteciști ca „Tînăra Gardă", 
„Sîntem stegari", „Pășiți înainte 
tovarăși", „Marșul partizanilor", 
precum și cîntece care vorbesc 
despre viața nouă a patriei.

Aceste cîteva acțiuni proiectate 
de noi, la care se vor adăuga noi 
inițiative ale organizațiilor de 
bază, ale tinerilor, vor contribui 
la educarea revoluționară și pa
triotică a tineretului, la cultiva
rea in rîndurile acestora a fru
moaselor trăsături morale și de 
caracter proprii comuniștilor. Ele 
vor înflăcăra tineretul, ti vor da 
putere și elan revoluționar pentru 
a contribui cu mai mult succes 
la traducerea în viață a politicii 
partidului nostru.

Cum organizează 
Comitetul raional 
U. T. M.-23 August 

popularizarea luptei 
revoluționare 
a partidului

esie de da- 
șă ajutăm mai

viața și lupta eroilor 
muncitoare, pentru a-1 
în spirit revoluționar.' 

„23 August", 
.Vasile Roaită",

„Caietul - 
cronică"

dau

Seri 
literare

ln scopul cunoașterii și înțe
legerii profunde de către ti
neri a operelor care oglin
desc evenimentele revoluțio
nare care au avut loc după 
actul istoric de la 23 Au
gust 1944, comitetul nostru co
munal, împreună cu colectivul 
bibliotecii și conducerea cămi
nului cultural a organizat nu
meroase seri literare. Temele 
in discuție1 au fost cele ridicate 
de cărțile care oglindesc trans
formările revoluționare petre
cute în țara noastră. Astfel, am 
organizat seri literare pe mar
ginea cărților „Mitrea Cocor" 
de M. Sadoveanu, „Desfășura
rea" de M. Preda etc.

Preocuparea noastră a fost 
ca un număr din ce în ce mai 
mare de tineri să citească dina
inte cărțile, astfel ca după pre
zentarea recenziilor să poată 
lua parte la discuții. Pentru 
aceasta am căutat ca la cercu
rile de citit să se organizeze 
lectura acelor cărți care consti
tuiau obiectul serii literare res
pective.

Procedînd în acest fel, în 
ultimul timp noi am antrenat 
la serile literare peste 600 ti
neri. Fiecare carte pusă în dis
cuție a stîrnit un viu interes 
în rîndul tinerilor, mulți din
tre ei aducînd exemple din 
viața nouă a satului, care sub 
conducerea partidului, merge 
pe drumul luminos al gospodă
riei colective.

Folosind aceste forme ne 
străduim să educăm continuu 
tineretul în spiritul dragostei 
pentru patria noastră socialistă.

V. STANESGU 
secretar al Comitetului comunal 
U.T.M. Ștefănești, raionul Pi

tești.

Muncitorii vîrstnici 
povestesc»»»

...Aproape în fiecare dimineață 
orașul pare parcă mai tînăr, mai 
vesel. Ieri, de-abia se turna teme
lia șirului acesta de blocuri ; astăzi 
schelele împung cerul. Mîine. o altă 
familie de tineri muncitori din fa
brica noastră se mută în noul a- 
part ament.

...La cluburi, larma veselă a ti
nerilor se aude piuă tîrziu. Șiruri 
de tineri muncitori trăind febra 
examenelor, se îndreaptă spre șco
lile serale, iar în gară, un grup de 
fete vesele și-au condus tovarășele 
care pleacă în cine știe ce colț pi
toresc al țării pentru a-și petrece 
concediul de odihnă.

Peisaj obișnuit al unei zile obiș
nuite în orașul Galați.

— Dar întotdeauna a fost așa ? 
întrebarea, pusă cu oarecare 

naivitate de o fată de-abia ieșită 
din anii adolescenței, cerea un răs
puns matur.

Și în adunarea utemiștilor de la 
întreprinderile „Textile" din ora
șul Galați muncitoarele vârstnice 
Ana Copceag, Anica Moroșanu și 
altele le-au povestit pe larg despre 
viața grea dusă de muncitori în 
anii regimului burghezo-moșieresc 
în acest bătrîn oraș dunărean. Vor
bind despre propria lor viață, ele 
au arătat cum atunci cînd fabrica 
aparținea patronului, salariile 
muncitorilor erau de mizerie, iar 
ale copiilor — obligați să lucreze 
în fabrică pentru că nu aveai cu 
ce-i întreține — erau și mai mici, 
deși munceau 12-14 ore pe zi.

Și adunări de acest fel s-au ți
nut multe în organizația U.T.M,

de la întreprinderile „Textile" și 
din alte organizații din orașul Ga
lați.

Comitetul U.T.M. al orașului 
Galați lărgind inițiativa tinerilor 
de la Vladimiri, a trecut la orga
nizarea unor acțiuni interesanta» 
menite să facă cunoscută tinerilor 
viața de mizerie dusă de oamenii 
muncii în anii grei ai regimului 
burghezo-moșierese, de a popu
lariza lupta clasei muncitoare, con
duse de partid, împotriva exploa
tării.

Pentru aceasta au fost organiza
te vizite la diferite întreprinderi 
din oraș, discuții ale tineretu
lui cu muncitorii în vîrstă, 
cu activiști de partid și U.T.M. Ti
nerii de la întreprinderile „Texti
le" au vizitat Complexul C.F.R. și 
uzina „Nicolae Cristea". Cunoscînd 
dezvoltarea pe care au luat-o a- 
ceste întreprinderi în anii regimu
lui democrat-popular, tinerele fila
toare au aflat din povestirile mun
citorilor în vîrstă din aceste între
prinderi multe lucruri despre via
ța grea a muncitorilor, au ascultat 
expuneri despre diferite episoade 
din trecutul de luptă al partidului 
și U.T.C.

Acțiuni asemănătoare au fost or
ganizate și de către comitetul 
U.T.M. de la Șantierul Naval, uzi
nele „Nicolae Cristea", C.F.R. etc.

Această inițiativă a fost îmbrăți
șată cu un viu interes și de către 
tineretul din școli.

La Școala medie nr. 1, la discut 
tarea diferitelor teme legate de co
lectivizarea agriculturii au luat cu-

vîntul și elevi ai căror părinți sînt 
colectiviști. Astfel elevul Gheorghe 
Felea a arătat cu exemple concre
te din viața satului său cum s-a 
desfășurat lupta pentru formarea 
gospodăriei colective, cum au fost 
demascate elementele dușmănoase 
care se împotriveau înfăptuirii a- 
ceslui act revoluționar, cît de fru
moasă și bogată este viața pe care 
o duc astăzi țăranii colectiviști.

Și exemple de asemenea manifes
tări pot fi întilnite aproape în fie
care organizație de bază din oraș. 
Toate aceste acțiuni au adus și a- 
duc o contribuție însemnată în 
munca de educare revoluționară a 
tineretului, în dezvoltarea perma
nentă a dragostei față de întreprin
derea în care lucrează.

Nu ar fi rău însă dacă toate a- 
ceste acțiuni Je cunoașterea vieții 
și luptei muncitorilor din între
prinderile respective ar fi adunate 
de către utemiști în „caiete-cro- 
nici“ ale întreprinderii respective, 
care să fie apoi ținute la zi eu fie
care nouă realizare a colectivului 
de muncitori. Ele ar putea fi de 
un real folos organizației U.T.M. 
respective în munca de educare re
voluționară a tineretului.

O asemenea acțiune, în afară de 
faptul că ar fi .deosebit de pasio
nantă pentru utemiști, *r adinei și 
mai mult munca de educare revo
luționară a acestora.

VASILE APARASGHIVEI
Corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Galați.

MUZEUL SATULUI
tn scopul cunoașterii mai pro

funde a prefacerilor care au avut 
loc în patria noastră în anii pu
terii populare, o acțiune valo
roasă a inițiat organizația U.T.M. 
de la Școala medie nr. 3 din 
Orașul Stalin — cartierul Trac
torul : întocmirea unui „caiet- 
cronică" al uzinelor de tractoare.

In această acțiune au fost an
trenați peste 30 de utemițti și ti
neri, elevi în clasele a IX-a A 
și B, majoritatea fii ai munci
torilor Uzinelor de Tractoare. Cu 
acest prilej elevii au vizitat in 
mai multe rinduri uzina, s-au 
întîlnit cu conducătorii ei, au 
avut convorbiri cu mai mulți 
muncitori de aici, au strîns ne 
numărate documente și mărturii 
despre oondițiile de muncă și 
de viață ale muncitorilor in tre
cut și azi. despre dezvoltarea u- 
zinei in anii regimului nostru 
cu ajutorul tehnico-ștdnțific al 
Uniunii Sovietice, despre noile 
cartiere muncitorești ale uzinei, 
construite in anii puterii popu
lare etc.'

Tot din inițiativa acestei or
ganizații U.T.M., un număr mare 
de elevi din clasele a VllI-a A 
și B au început întocmirea unor 
„caiete-cronică" ale G.A.C. din 
Hărman și G.AS. din Stupini. 
Mărturiile strinsc cu acest 
prilej de către elevi vorbesc 
despre sprijinul pe care l-au pri
mit țăranii muncitori din partea 
clasei muncitoare conduse de 
partid, in înfăptuirea reformei 
agrare, în crearea primelor uni
tăți agricole socialiste, in dezvol
tarea și consolidarea lor econo- 
mico-organizatorică.

Atît munca de. întocmire a 
acestor „caiete-cronică" cit și 
alte acțiuni politice și cultural- 
educative, inițiate de către orga
nizația U.T.M. din școală, sub 
conducerea organizației de par
tid au contribuit în mod simți
tor la educarea comunistă a ti
neretului, la îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educativ în 
școală,

I. ANDREI

TEODOR ZANESCU 
secretar at Comitetului 

raional U.T.M. „23 August"

In cimitirul eroilor din Herăstrău, pionierii îngrijesc cu dra
goste și pioșenie mormintele ostașilor sovietici.

Foto : GR. PREPELIȚA

într-un timp, noî credeam că pentru 
a aplica inițiativa tinerilor de la Vla
dimiri trebuie neapărat să existe deja 
un monument pe care să-1 îngrijim. 
De aceea cînd eram întrebați ne și 
mulțumeam să răspundem comitetului 
raional U.T.M. că din moment ce în 
Dăbuleni n-avem monumente istorice 
pe care să le îngrijim, n-avem cum 
să folosim în activitatea noastră ini
țiativa tinerilor din Vladimiri.

La îndemnul organizației de partid, 
cu sprijinul permanent al comuniștilor, 
organizația noastră a antrenat tineretul 
la strîngerea unor documente și măr
turii privind trecutul de luptă al țăra
nilor muncitori din comună, viața de 
chin și mizerie pe care au dus-o sub 
regimul de exploatare burghezo-moșie- 
resc, mărturii care, adunate cu grijă, 
să folosească alcătuirii unei expoziții.

Munca de organizare a acesteia ne-a 
arătat cît de folositor ar fi dacă, por
nind de la această expoziție, am orga
niza un muzeu al satului. Au fost prin
tre noi unii tovarăși care s-au întrebat 
în ce-ar consta caracterul educativ al 
organizării unui astfel de muzeu ? Răs
punsul la această întrebare l-a dat 
însăși munca de adunare a documente
lor necesare expoziției. Discutînd cu 
oamenii în vîrstă, cercetînd documen
tele existente în arhiva sfatului popu
lar etc., tinerii au aflat lucruri noi pen
tru ei, despre viața de mizerie din tre
cut a țărănimii muncitoare, despre lup
ta acesteia împotriva exploatării, des
pre ajutorul primit din partea partidu
lui, al clasei muncitoare pentru cons
truirea vieții noi, socialiste.

Dar iată pe scurt cum ne-am orga
nizat munca.

La începutul acestui an, comitetul 
comunal U.T.M., sub îndrumarea di
rectă a comitetului comunal de par
tid, a format 3 colective care s-au ocu
pat de strîngerea informațiilor și do
cumentelor. Aceste colective, compuse 
din cîte 10 tineri, țărani colecti
viști și cadre didactice, au fost 
repartizate astfel: un colectiv a 
cercetat și copiat documentele vechi 
aflate în arhiva sfatului popular; 
al doilea colectiv a mers în sat 
și a identificat diferite documente 
vechi, ca acte de împroprietărire

de la 1864, acte de învoieli a» 
gricole și angajamente de serviciu 
făcute în condiții Înrobitoare pentru 
țărani ; al treilea colectiv a stat de 
vorbă cu cei mai vîrstnici locuitori, și 
au adunat mărturii verbale cu privire 
la viața grea dusă în trecut de țăranii 
comunei noastre, cu privire la lupta 
țăranilor împotriva venirii regelui Carol 
în țară, și cu privire la răscoalele 
din 1907.

Documentele culese din arhivă au 
fost expuse în original. Pot fi văzute, 
de pildă, angajamente de serviciu în 
care pentru un an de zile de muncă 
înrobitoare un țăran muncitor era plă
tit cu 4—500 lei. Din aceste acte urma 
degetului pus de țăran în locul semnă
turii vorbește și de înapoierea culturală 
în care era ținută țărănimea noastră 
muncitoare.

Mărturiile cu privire Ia trecutul de 
luptă al țăranilor au fost scrise în 
„caietele-cronică".

Această acțiune de identificare și 
culegere a materialului a fost termi
nată în jurul lui 24 ianuarie, astfel 
că în cinstea sărbătoririi Centenaru
lui Unirii am deschis expoziția. Ea a 
cuprins trei secții: de istorie, de artă 
populară, iar în a treia ne-am îngri
jit să expunem materiale și date pri
vind evenimentele revoluționare care 
au avut loc în anii regimului nostru 
democrat, materiale și date care ilus
trează continua dezvoltare economică a 
comunei.

Noi am folosit expoziția pentru or
ganizarea unor acțiuni menite să con
tribuie la educația patriotică a masei 
largi de tineri, a cetățenilor din co
muna noastră. Ne-am îngrijit să al
cătuim un colectiv de 20 utemiști 
care, prin rotație, să fie ghizi la mu
zeu, să dea lămuriri ample și docu
mentate tuturor vizitatorilor.

Cu ajutorul organizației de partid, 
acest colectiv împreună cu corpul 
didactic și colectivul de conducere al 
căminului cultural, a întocmit confe
rințe inspirate din documentele și 
mărturiile expuse, care au fost apoi 
ținute la adunările organizate la ca- 
mera-muzeu. Săptămînal am organizat 
vizite-lecții cu grupuri de utemiști și 
pionieri din comună.

Cu ajutorul datelor din „caietele- 
cronici" noi am putut face cunoscute 
tinerilor o seamă de înfăptuiri ale 
revoluției culturale prin care trece co
muna, Astfel, am discutat despre dez- 
voltarea școlilor din comună în anii 
noștri, cînd datorită grijii părintești 
a partidului nostru s-au creat condi
ții de învățătură tuturor fiilor de ță
rani muncitori. De asemenea am dis
cutat despre creșterea mișcării artisti
ce în comună, despre condițiile ma
teriale create de partid pentru conti
nua ei dezvoltare, despre activitatea 
formației corale a cărei faimă este 
azi cunoscută în întreaga țară, pri
mind diferite premii la numeroase 
concursuri. Pentru educarea patriotică 
a tinerilor, avînd sprijinul permanent 
al organizației de partid am organi
zat un ciclu de conferințe cu teme 
ca : „Lupta țăranilor din Dăbuleni în 
perioada răscoalelor din 1907“, „Co
muna noastră — ieri și azi" în care 
s-au arătat pe larg realizările obți
nute în opera de transformare socia
listă a agriculturii a comunei noastre, 
realizările din domeniul social-cultu
ral și altele. Ele au avut drept scop 
educarea tinerilor în spiritul dragostei 
pentru partidul clasei muncitoare, al 
cunoașterii și cinstirii luptei duse de 
poporul nostru pentru desființarea ex
ploatării, a luptei pentru apărarea cu
ceririlor noastre revoluționare.

Munca noastră de educare patrio
tică a tinerilor folosind această nouă 
formă „muzeul satului" este însă 
abia la început.

Pentru dezvoltarea acestui muzeu, 
organizația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid, și-a propus să 
dezvolte secția de istorie prin cule
gerea de noi date privind istoricul în
ființării gospodăriei colective, mărturii 
și documente care să demaște unelti
rile dușmănoase ale ch:aburilor care 
s-au împotrivit colectivizării. Toate 
acestea, noi le vom folos: pentru 
educarea tinerilor colectiviști in spi
ritul unei permanente vigilențe re
voluționare. în spiritul apărării și 
dezvoltării continue a avutului ob
ștesc. De asemenea vom studia la Ar
hivele regionale din Craiova, documen

tele privind Istoricul comunei noastre 
și a regiunii, după care vom lua foto
copii pe care să le expunem la muzeu. 
Pe baza amintirilor vîrstnicilor vom an
trena tinerii la alcătuirea unor machete, 
care să înfățișeze bordeiele mizere în 
care trăiau țăranii muncitori, panouri 
etc., prin care să se pună față în față 
viața din trecut și de azi a locuitorilor 
comunei noastre.

în același timp, noi vom căuta să 
îmbogățim munca de educare patrio
tică a tineretului desfășurînd o acti
vitate multilaterală. Astfel, cu spriji
nul organizației de partid, noi vom 
invita la duminicile tineretului co
lectiviștii vîrstnici care să po
vestească tinerilor despre deosebi
rea între condițiile înrobitoare de 
muncă din anii regimului burghezo- 
moșieresc și traiul îmbelșugat din 
gospodărie. Vom organiza un ciclu, 
de expuneri pentru cunoașterea eve
nimentelor de la 23 August 1944 și a 
actelor revoluționare înfăptuite de 
clasa muncitoare, condusă de partid, 
pentru construirea socialismului in 
patria noastră. Tot prin acest ciclu 
vom căuta ca tinerii sa cunoască cît 
mai mult despre ajutorul dat de ar
mata sovietică pentru eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fascist, des
pre mărețele succese ale marei noa
stre prietene și eliberatoare.

în colaborare cu căminul cultural 
vom organiza seri literare, seri de în
trebări și răspunsuri etc. în care vom 
discuta despre operele beletristice 
care oglindesc realizările anilor noștri. 
Pentru cunoașterea mai profundă a 
trecutului istoric sl regiunii noastre 
vom organiza o vizită-lecție la mu
zeul din comuna Orlea — raionul Co
rabia.

Sub conducerea și îndrumarea con
tinuă a organizației de partid, orga
nizația noastră este hotărîtă să în- 
tîmpine a XV-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre cu noi succese in 
munca de educație patriotică a între
gului tineret din comună.

GH. OANCE
secretar al Comitetului comunal U.T.M.» 

Dăbuleni, raionul Gura-Jiului



Zilele culturii șl artei I

R.S.S. Bieloruse
Manifestări în Capitală și în fără

H

P I .» 
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La 10 ani de la apariția
„Seînteii pionierului"

In cursul dimineții de vineri, 
membrii delegației de oameni de 
cultură din R.S.S. Bielorusă care 
sini oaspeții, țării noastre cu pri
lejul Zilelor culturii și artei R.S.S. 
Bieloruse, au vizitat Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej". 
Oaspeții bieloruși au fost primiți 
cu entuziasm de muncitorii fabricii 
care au manifestat călduros pentru 
prietenia frățească de nezdrunci
nat dintre poporul romîn și po
poarele sovietice.

Tot în cursul dimineții, membrii 
delegației de oameni de cultură 
din R.S.S. Bielorusă au făcut o vi
zită la școala medie „Zoia Kosmo
demianskaia".

Dupâ-amiază a avut loc la Ate
neul R. P. Romine un simpozion 
cu tema „R.S.S. Bielorusă, o re
publică sovietică înfloritoare" la 
care au luat cuvîntul membrii de
legației de oameni de cultură din 
R.S.S. Bielorusă.

M. A. Minkovici, prim-adjunct al 
ministrului Culturii al R.S.S. Bie
loruse, conducătorul delegației, a 
subiiniat în cuvîntul său ca Zilele 
culturii și artei bieloruse care au 
loc acum în țara.» noastră ca și Zi
lele culturii și artei rominești ce se 
vor desfășura în luna august în 
R.S.S. Bielorusă, vor aduce o im
portantă contribuție la întărirea 
continuă a prieteniei dintre cele 
două popoare.

A luat apoi cuvîntul I. P. Șa- 
miakin, vicepreședinte al conduce
rii Uniunii Scriitorilor din- R.S.S. 
Bielorusă care a vorbit despre în
semnătatea cunoașterii reciproce a 
valorilor literare și artistice a ce
lor două popoare.

V. A. Cerneavskaia, vicepreșe
dinta Asociației bieloruse de prie
tenie și relații culturale a vorbit 
despre dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie ale Bielorusiei 
sovietice cu alte țări.

Pictorul P. N. Gavrilenko, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas
tici din R.S.S. Bielorusă, a sub
liniat în cuvîntul său preocuparea 
continuă a artiștilor plastici din 
țările socialiste de a reflecta în lu
crările lor viața și aspirațiile mi; 
lioanelor de oameni, constructori 
ai celei mai înaintate societăți.

Cuvîntările au fost viu aplau
date.

Pupă simpozion a avut loc un 
concert dat de orchestra simfoni
că. a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" sub conducerea dirijorului 
Mihai Bredlceanu. Programul a 
cuprins, printre altele, prezentarea 
în primă audiție a lucrării compo
zitorului, bielorus V. Olovnikov 
„Epopeea partizanilor".

★
în Capitală, la grădina „Boema", 

acad. Eugen Macovschi a ținut con
ferința intitulată „R.S.S. Bielorusă 
pe drumul construirii comunismu
lui".

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice — A.R.L.U.S. a fost prezen
tat un montaj literar-cinemato- 
grafic închinat orașului Minsk, 
capitala R.S.S. Bieloruse. Au fost 
citite fragmente din opere literare 
bieloruse evocînd orașul Minsk și 
au rulat filmele documentare „Prin 
Minsk" și „Noi trăim la Minsk", 
precum și filmul artistic „Steaguri 
pe turnuri". în același timp, la 
discoteca Casei prieteniei romîno- 
Sovietice a avut loc o audiție mu
zicală cu tema „Mari ansambluri 
și interpreți de muzică populară 
bielorusă".

La clubul finanțe-bănci, ing. D. 
Ilișiu a ținut conferința intitulată 
„Poziția geo-economică a R.S.S. 
Bieloruse în marea familie a po
poarelor sovietice".

în cadrul manifestărilor consa
crata tineretului, la Casa de cultu
ră a tineretului din raionul Gri- 
vița Roșie a avut loc conferința 
„Pagini din istoria poporului bie- 
lorus", ținută de Șerban Constan
tin, cercetător la Institutul de isto
rie al Academiei R. P. Romîne.

La Casa de cultură a tineretului 
din raionul Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
desfășurat un concurs cu tema „Să 
cunoaștem R.S.S. Bielorusă", la 
care au participat numeroși tineri 
muncitori de la întreprinderile 
„Semănătoarea", „Clement Gott
wald", „Fabrica de confecții Gh. 
Gheorghiu-Dej", Atelierele „9 Mai" 
etc. Concursul s-a bucurat de o 
largă participare. i

★
în întreaga țară au continuat 

să aibă loc manifestări consacrate 
Zilelor culturii și artei bieloruse.

La uzinele de tractoare „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalin, ing. 
Vasile Dicu a vorbit vineri despre 
dezvoltarea economică și culturală 
a R.S.S. Bieloruse. Muncitorii 
constructori de la această între
prindere au trimis apoi o scrisoa
re de salut constructorilor de trac
toare din Minsk.

Tot vineri la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Orașul Stalin 
a avut loc o conferință intitulată 
„Proza bielorusă contemporană".

în întreprinderi sau la cluburile 
muncitorești, in unitățile agricole 
socialiste și la căminele culturale 
din regiunea Cluj s-au ținut in 
aceste zile conferințe privind în
florirea economiei, culturii și ar
tei bieloruse în anii puterii sovie
tice, la care au participat mii de 
oameni ai muncii romîni și ma
ghiari. Au fost organizate de ase
menea simpozioane și seri literare 
consacrate culturii și artei bielo
ruse, iar numeroase formații ar
tistice de amatori au prezentat 
programe inspirate din viața și 
munca poporului bielorus.

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice din lași a avut loc un simpo
zion cu tema „Prin marile orașe 
ale Bielorusiei sovietice".

La librăria „Cartea Rusă" din 
orașul Constanța s-a ținut confe
rința „Zilele culturii și artei bie
loruse". în căminele culturale din 
regiune au avut loc conferințe și 
seri literare consacrate Zilelor 
culturii și artei bieloruse.

(Agerpres)

----- •------

INFORMAȚII
Joi și vineri a avut loc în 

aula Academiei R. P. Romîne. sim
pozionul cu tema ,,Problema evo
luției în biologie", organizat de 

: secția- de biologie și. științe agrico
le a Academiei R. P. Romîne. Au 
participat academicieni, membri 
corespondenți, cercetători științi
fici, profesori universitari, sțu- 
denți.

în cadrul simpozionului au fost 
prezentate opt referate științifice 
tratind probleme ca legătura din
tre organism și mediu, transfor
marea dirijată a eredității la plan
te. căile evoluției în regnul vege
tal, ideea de evoluție in studiul 
naturii vii și în problema factori, 
lor evoluției etc. Referatele au fost 
urmate de discuții. Concluziile 
simpozionului au fost prezentate 
de acad. Gh. lonescu-Sisești, pre
ședintele secției de biologie și 
științe agricole a Academiei R. P. 
Romîne.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de aoad. Ștefan Milcu, secre
tar prim al Academiei R. P. Ro
mîne oare a subliniat Importanța 
luorărilor simpozionului.

(Agerpres).
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Litoralul nostru îmbie tot mai mulți oameni ai muncii și turiști. 
In clișeu : plaja de la Mamaia.

„Scînteia pionierului", organ 
al C.C. al 1J.T.M., a -impfin t 
10 ani de la apariția primului 
său număr. „Scînteia pionie
rului" a devenit, în acești zece 
ani de activitate, pentru sute 
și inii de pionieri și școlari 
din patria noastră, un prieten 
nedespărțit, un sfătuitor, un 
tovarăș drag și apropiat. Co
lectivul redacțional s-a stră
duit să-și îndeplinească tot 
tnai bine sarcinile importante 
puse în față de către partid 
și a obținut succese însemnate. 
Alături de școală, organizația 
de pionieri și familie, „Scîn
teia pionierului" aduce o con
tribuție însemnată la educarea 
în spirit comunist a copiilor, 
la creșterea unor cetățeni cu 
înalte trăsături morale, devo
tați cauzei partidului, viitori 
constructori ai socialismului.

Prin articolele sale „Scîn
teia pionierului" i-a ajutat pe 
copii să cunoască și să îndră
gească frumusețile patriei 
noastre, să cunoască trecutul 
revoluționar de luptă al po
porului, al clasei muncitoare, 
realizările, regimului democrat- 
popular, a educat la copii do
rința de a cinați prin muncă 
și învățătură minunatele con
diții ce le-au fost create pentru 
a învăța, nemărginita grijă și 
dragoste cu care sfat înconju
rați de întregul nostru popor.

Prin întreaga sa activitate, 
„Scînteia pionierului" contri
buie la formarea comunistă a 
viitorildr utemiști, sădind în ei 
dragostea pentru patria noas
tră socialistă, pentru scumpul 
nostru partid, care înconjoară 
cu grijă părintească pe copiii 
din întreaga țară. 
ajută pionierii și 
prin experiența pe care o 
transmite, să învețe mai bine, 
să-și formeze un -larg orizont 
de cunoștințe, să îndrăgească 
munca productivă, să-și aleagă 
meseriile cele mai folositoare 
construcției socialiste din pa
tria noastră.

„Scînteia pionierului" s-a 
preocupat permanent de întă
rirea legăturii cu masele de 
cititori pe care i-a atras să 
scrie gazetei, să devină cores
pondenții săi voluntari.

Gazeta trebuie să se preocu
pe spre a găsi un limbaj mai 
pe înțelesul copiilor, să se a- 
propie și mai mult de masa 
cititorilor ei.

Cu prilejul sărbătoririi a 10 
ani de activitate, „Scînteia ti
neretului" felicită călduros co
lectivul redacțional al „Scfa- 
teii pionierului" și îi urează noi 
succese în îndeplinirea impor
tantelor sarcini ce-i revin în 
munca nobilă de educare în 
spirit comunist a celei mai ti
nere generații din patria noastră.

Gazeta 
școlarii,

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador al Republicii

Worești
pași uriași pe drumul realizării 
sartinUoT mărețe trasate de cel 
de-al doilea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
R. P. Chineze". ►

Tovarășul Ion Ghebrgfie Maurer 
a arătat că Republica Populară 
Romînă apreciază mult contribu
ția de seamă pe. care Republica 
Populară Chineză o aduce în lupta 
împotriva uneltirilor agresive ale ___  ___  - ---- ___ . . ___
imperialiștilor, în apărarea păcii și - te recrutarea și selecționarea ele- mene bine pregătiți, dacă nu vor 
promovarea principiilor de coexis- ' “ - J J--•- — - 1- < » --->> i»- «-j

tență pașnică între state.
„Pritenia dintre 

și chinez, a spus 
Gheorghe Maurer, a cărei bază o 
constituie comunitatea de interese 
și țeluri ale popoarelor din țările 
socialiste, s-a dezvoltat și adîncit 
an de an. Unite prin asemenea sen
timente, popoarele țărilor noastre 
se simt aproape unul de altul și 
colaborează într-tin spirit de intr-a
jutorare frățească. Sîrțt convins că 
relațiile de strînsă colaborare exis
tente între R. P. Romînă și R. P- 
Chineză vor continua să se adîn- 
ceașcă neîncetat, în interesul ope
rei de construcție socialistă din ță
rile noastre, al întăririi continuie 
a unității' lagărului socialist, în 
interesul apărării păcii în întreaga 
lume". . ' > s r 1

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Ion Gheorghe (Maurer s-a întreținut 
în mod cordial cu ambasadorul 
Republicii’ Populare Chineze, tova
rășul Siu Gien-guo,

(Agerpres)

Populare Chineze la

întreprinderi fruntașe
Consiliul de-.Mipiștri a aprobat 

recent o hotărîre prin care se con
feră' întreprinderilor fruntașe pe 
anul 1958 „Drapelul de producție" 
al Consiliului de Miniștri", „Stea
gul Roșu" aT Consiliului Central 
al Sindicatelor, titlul de „Eviden
țiat", precum și premii corespun
zătoare.

Potrivit hotărîriî, „Drapelul de 
producție" al Consiliului de Mi
niștri pe anul 1958 și un premiu 
s-a conferit colectivului Uzinelor 
de tractoare „Ernst Thălmann" din 
Orașul Stalin.

De asemenea s-a acordat un 
premiu colectivului Rafinăriei nr. 
1 din Ploești, distins cu „Steagul 
Roșu" al Consiliului Central al 
Sindicatelor

Pentru realizările importante ob
ținute în îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1958, s-a acordat 
titlul de „Evidențiat" al Consiliu
lui de Miniștri și premiile respec
tive următoarelor unități: Uzinele 
de mașini agricole „Semănătoarea" 
București, Evidențiat 1; Filatura 
Romînească de Bumbac București, 
Evidențiat II; Gospodăria Agrico
lă de Stat „Partizanul* regiunea 
București, Evidențiat III.

Au fost de asemenea distinse cu 
titlul de „Evidențiat" al Consiliu
lui Central al Sindicatelor pe anul 
1958 și cu premiile respective: 
Exploatarea minieră Voivozi, re
giunea Oradea, Evidențiat 1; Fa
brica de ciment „Congresul al 
XIX-lea" Bicaz, Evidențiat II; 
Uzina metalurgică-chimică Zlatna, 
Evidențiat III,

Toată atenția
La 12 iunie a.c. președintele 

Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare .Romî
ne, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze la București, Siu 
Gien-guo, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
Avram Bunaciu, ministrul Afaceri
lor Externe, Filip Geltz, membru' 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Nicu Șerban, director ad- 
interim al Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Mihai 
Munteanu, director, ad-interim în 
Ministerul Afacerilor Externe și Ion 
Vrabie, directorul cancelariei Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze a fost însoțit de Van 
Lu-min, consilier al Ambasadei 
R. P. Chineze, locotenent-colonel 
Mei Iun-și, atașat militar al R. P. 
Chineze în R. P. Romînă, Liu Sin- 
fo, al doilea secretar, Su I, atașat 
comercial și Lî Si-lin, atașat.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Chineze, 
Siu Gien-guo, a transmis preșe
dintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și poporului romîn un 
cordial și călduros salut din par
tea președintelui R. P. Chineze și 
poporului chinez.

„După eliberare, harnicul și cu
rajosul popor romîn, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului romîn, a declarat 
tovarășul Siu Gien-guo, a obținut 
realizări strălucite pe toate fron
turile construirii socialismului. în 
momentul de față întregul popor 
romîn muncește cu abnegație și 
hărnicie pentru realizarea cu suc
ces a planului economic pe 1959 
și a sarcinilor trasate de Congresul 
al ll-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn și de plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
poporul romîn, a arătat în conti
nuare tovarășul Siu Gien-guo, 
luptă cu fermitate pentru apărarea 
și întărirea marii unități a lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru apărarea purită
ții marxism-leninismului. Politica 
externa de pace a R. P. Romîne 
se bucuri de un înalt prestigiu in
ternațional. Poporul chinez se bu
cură din inimi de toate aceste

mari realizări ale poporului ror 
mîn.

Intre poporul chinez și poporul 
romîn, a subliniat ambasadorul 
R. P. Chineze, s-a închegat o pro
fundă prietenie. Relațiile de într-a- 
jutorare și colaborare dintre Re
publica Populară Romînă și Re
publica Populară Chineză au cu
noscut o dezvoltare continuă. Vizi
ta în R. P. Chineză a delegației 
guvernamentale romîne, în frunte 
cu tovarășul Chivu Stoica, a adus 
o importantă contribuție la pro
movarea înțelegerii reciproce și a 
colaborării frățești între popoarele 
noastre.

Pe drumul larg al construirii so
cialismului, poporul chinez și po
porul romîn, a spus în încheiere 
ambasadorul R. P. Chineze, vor 
merge înainte, cu pași mari, mină 
in mină.

In răspunsul său președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționa
le, Ion Gheorghe Maurer, a mul
țumit pentru saluturile cordiale 
care i-au fost transmise și, la rîn
dul său, a adresat un- călduros sa
lut poporului chinez și președinte
lui Liu $ao-ți.

în continuare tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a declarat : 
„Poporul romin.se bucură din ini
mă de strălucitele succese obținute 
de poporul chinez, sub conducerea 
gloriosului Partid. Comunist Chinez 
în frunte cu tovarășul Mao Țze- 
dun, îh opera de construcție a so
cialismului în patria dv. Noi ur
mărim cu viu interes elanul cu 
care poporul chinez înaintează cu

poporul romîn 
tovarășul Ion

cursurilor de pregătire
(Urmare din pag. l-a) 5. Grav este faptul că, comisiile de 

selecționare, comitetele U.T.M., 
materie fa parte, comunicînd tot- conducerile administrative și comi- 
odată elevilor muncitori progra- tetele de întreprindere din aceste 
mele și zilele. Condițiile create au întreprinderi nu au stat temeinic 
asigurat posibilitatea ca acestea de vorbă cu acești tineri, nu le-au 
să se deschidă încă la începutul atras atenția asupra faptului că 
lunii mai. Dacă în ceea ce priveș- nu se vor putea prezenta la exa- 

vilor muncitori s-a dus o muncă folosi condițiile create, frecventînd 
mai' perseverentă, mai temeinică 
țiu acelăși lucru putem spune în 
ceea ce. priVește îndrumarea tine
rilor să'participe la cursurile de 
pregătire. Este profund greșită 
părerea unor comisii că terminînd 
selecționarea elevilor muncitori 
și-au. încheiat activitatea. Munca 
comisiilor abia acum începe. Dacă 
la recrutare is-au orientat asupra 
oamenilor celor mai buni, acestea 
sfat obligate să-i ajute continuu 
pentru ă depăși, greutățile inerente 
oricărui început, explicîndu-le ne
cesitatea de a urma cursurile de 
pregătire în vederea examenelor.

Șînt unii tineri care n.-au înțe
les că . pentru a se prezenta bine 
pregătiți la examene este nevoie 
să urmeze cursurile de pregătire 
care au fost organizate în foiosui 
lor. Alții nu-și organizează bine 
timpul liber și din această cauză 
nu se prezintă la cursuri. Cei mai 
multi care frecventează slab 
cursurile de pregătire sfat cei de 
la Rafinăria nr. 2 și Rafinăria nr.

cursurile de pregătire, lată una 
din problemele principale spre care 
trebuie să-și îndrepte atenția orga
nizațiile U.T.M., conducerile admi
nistrative, comitetele sindicale.

Organizația U.T.M; nu i-a tras 
la răspundere pe acei tineri delă
sători, nu le-a atras atenția că, 
odată înscriși, și-au asumat răs‘- 
punderea fa fața organizației de 
a se pregăti cît mai bine. De 
aceea, organizațiile U.T.M. au da
toria să exercite un control siste
matic asupra modului în care se 
pregătesc tinerii la aceste cursuri. 
Modul cum învață tinerii, cum îșj 
însușesc cunoștințele de cultură 
generală, nu este o chestiune per
sonală numai a celor înscriși, ci 
aceasta esie o datorie a întregului 
colectiv, a organizației U.T.M. De 
aceea este cazul să se discute în 
adunări generale modul cum tine
rii se pregătesc, cum învață.

Organizațiile U.T.M. trebuie si 
vegheze asupra modului cum lu
crează tinerii în producție. Ele tre
buie să le arate că datoria tineri
lor, a utemiștilor este să »e stră
duiască să fie fruntași și în pro-i 
ducție și la învățătură, să nu re
nunțe la activitatea obștească pe 
care au depus-o pînă acum. Orga
nizațiile U.T.M., conducerile de în
treprinderi, comitetele sindicale 
trebuie să aibă grijă ca aceștia să 
nu fie supraîncărcați cu diverse 
sarcini, care i-ar stingheri de la 
învățătură. De aceea ele trebuie 
să desfășoare un control sistema
tic asupra modului cum învață, ti
nerii. Ei să fie puși să răspundă 
în fața adunării generale de felul 
cum își însușesc cunoștințele, răs
plătind astfel eforturile pe care 
le face partidul și guvernul, ere- 
îndu-le condiții optime de înț 
vățătură.

Organizațiile U.T.M. din între
prinderile ploeștene trebuie să în
țeleagă că este o datorie impor
tantă a lor aceea de a îndruma și 
ajuta pe finerii muncitori să în
vețe și că pentru aceasta trebuii 
să contribuie din plin la asigura
rea tuturor condițiilor necesare ti
nerilor să învețe.

Biruitoarea forță morală 
a luptătorului comunist •)

Minunatul film sovietic frun
ze roșii", prezentat in cadrul 
„Zilelor culturii și artei bielo
ruse" pe ecranele noastre, se ins
piră din fapte care s-au petrecut 
aevea în viața și activitatea unui 
vechi luptător 
Realizat de 
„Bielorusfilm", 
cinematografică 
fost închinată 
aniversări a 1 
munist din R.S.S. 
tn acest fel ea și-a propus drept 
scop nu numai să povestească e- 
venimentele dramatice trăite de 
un om de o mare dirzenie și 
frumusețe morală, ti, in primul 
tind, să glorifice figura luptăto
rului crescut de partidul comu
nist, a omului care se aruncă fără 
șovăire in bătălie pentru cauza 
partidului, neînfricat, demn 
modest, crezînd cu neclintire 
biruința poporului muncitor.

Eroul principal al filmului se 
numește Andrei Metelski și este 
un activist de nădejde al parti
dului comunist. Lui i se încre
dințează sarcina de mare răs
pundere de a transmite o scrisoa
re ce contramanda temporar o 
acțiune de protest împotriva stă- 
ptnirii sîngeroase a burghezo-mo- 
șierimii poloneze, lată insă că 
demonstrația pe oare partidul ho- 
tărîse s-o amine din cauza unor 
condiții deosebite nefavorabile, 
are loc, este singeros reprimată 
și o seamă de cadre ilegale de 
nădejde cad în mina dușmanului. 
Ce s-a intimplat de fapt f

Punîndu-ne această întrebare,

revoluționar, 
către studioul 

această operă 
remarcabilă a 
celei de a 40 a 

Partidului Co- 
Bielorusă.

fi 
în

nu facem decît să luăm cunoștin
ță de cauzele profundei drame 
căreia i-a căzut victimă Andrei 
Metelski, să urmărim firul com
plicatului proces sufletesc care 
s-a petrecut cu el și care l-a fă
cut să înfringă, ca un adevărat 
comunist, cele mai grele opreliști 
și primejdii. Mulți luptători re
voluționari s-au lovit de măsurile 
de represiune ale aparatului de 
stat burghez, dar ceea ce i s-a in
timplat lui Metelski a depășit 
multe alte perfide uneltiri ale 
dușmanilor poporului. Anume, 
reacțiunea hotărise să dea o du
blă sau triplă lovitură deodată ; 
să înăbușe mișcarea de protest 
a maselor, să discrediteze și să 
slăbească influența partidului in 
rîndul celor ce muncesc și să 
desființeze literalmente un ase
menea activist neînfricat ca Me
telski. Planul siguranței burghe
zo-moșierești era pe cît de per
fid pe atît de primejdios, el ur
mărind să-l despartă pe Metelski 
de partid și să semene neîncrede
rea față de acest om brav și cin
stit. Urmările acestei mașinațiuni 
diabolice puteau fi cu atît mai 
adinei cu cît omul care-i căzuse 
victimă era un om de o deosebi
tă puritate sufletească și, deși a- 
vea o mare forță fizică și morală, 
era excepțional de sensibil.

Cu multă pregnanță apar în 
film suferințele lui Metelski a- 
tund cînd poliția, considerindu-l 
drept trădător al cauzei poporu-.., 
lui, îl tratează cu respect, nu 
vrea să-l aresteze. Pe chipul omu
lui căruia i t-a adus cea mai 
mare jigniri — dușmanii indrăz-

nete să-l socotească ca fiind de 
partea lor — se poate citi o ură 
nemărginită, împletită cu o a- 
dlncă durere, semnele unei mari 
tulburări sufletești. Numai că 
această tulburare care pe altul 
poate că l-ar fi dărâmat, pe Me
telski, comunist adevărat, are da
rul de a-l fortifica mai mult, de 
a-l întări în hotărîrea luată, a- 
ceea de a da peste cap planul 
murdar al poliției burgheze. A- 
ceasta, găsindu-l pe Metelski ră
nit, fără cunoștință, îi luase do
cumentul care contramanda 
monstrația și, falsificîndu-l, 
transmisese cu ajutorul unui a- 
gent provocator la destinație, fă- 
cînd ca acțiunea de protest să 
se desfășoare totuși și să fie re
primată cu sălbăticie. Apoi apa
ratul de propagandă burghez, 
presa, radioul, începuse să răs- 
pindească știri depre presupusa 
„trădare" a lui Metelski, dîndu-l 
drept un transfug ce se alăturase 
reacțiunii. In felul acesta încer
cau bandiții să-l distrugă pe cu
rajosul luptător și să lovească în 
partid. Dar planul criminal a 
dat greș. Metelski nu putea fi 
rupt de partid, fiindcă partidul 
era în sufletul lui, fiindcă el era 
devotat cu trup și suflet cauzei 
comuniste.

De aceea hotărîse el să arate 
tovarășilor săi, întregului popor 
că tot ceea ce răspîndeau veni
noasele oficine ale burgheziei pe 
seama lui erau minciuni sfrunta
te, că el nu trădase, că, fără 
voia lui, se întîmplase nenoroci
rea, și în același timp să răzbune

O scenă din filmul „Frunze roșu".

„Cursa Munților
(Prin telefon, de la trimisul 

nostru)
Ieri după amiază s-a desfășurat 

cep de a Il-a etapă a Cursei Mun
ților pe dlstanfa Sinaia — Orașul 
Stalin și retur (160 km.).

Spre deosebire de etapa prece
dentă, de data aceasta timpul a 
fost tn cea mai mare parte a 
ctlTsel,- favorabil. Doar la Posada 
a început o ploaie rece care a în
soții alergătorii pe o bucată de 
drum. Plnă aici, întregul pluton 
de alergători a mers grupat. Deși 
au fost clteva tentative de evadare 
inițiate de purtătorul tricoului 
galben, Gabriel Moiceanu, ele 
n-au avut succes. Primul care 
trece punctul de cățărare de 
la Posada este C. Dumitrescu 
care ou această ocazie a ocu
pat, și locul I In clasamentul 
cățărătorilor. Unul din momentele 
principale ale cursei, a avut loc 
însă la Dirste, unde din grosul 
plutonului s-a desprins un grup 
de 13 alergători printre care Ga
briel Moiceanu, C. Dumitrescu, G. 
Șerban, Cohanciuc, Tărok, etc. Ei 
reușesc să ia avans față de restul 
plutonului, avans pe care și-l mă
resc treptat. La începutul serpen
tinelor de la Timiș, Q. Dumitrescu 
forțează și se desprinde de pluto-
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nul de fugari, aefiune la care cei
lalți alergători nu reacționează la 
timp și astfel asistăm in continua
re la o frumoasă evadare a ciclis
tului militar. Restul plutonului ru. 
lează puternic în urmărirea grupu
lui de evadați pe care nu reușesc 
însă să-l ajungă decît la Bușteni, 
unde fugarii aii fost , opriți de o 
barieră. Joncțiunea s-a făcut însă 
fără C. .Dumitrescu care benefi
ciind de avansul luai de la Timiș 
a trecut bariera înainte de lăsa
rea el. El a făcut o curajoasă 
cursă de unul singur reușitul ca 
tn finalul cursei să clștige un a- 
vantaj de 3,21 minute tmbrăcind 
astfel tricoul galben. După el au 
sosit în ordine: Tărok (de la 
Dozsa-Budapesta), Măler, la puțin 
timp după ei urmtnd și grosul 
plutonului.

Din această cursă am remarcat 
frumoasa comportare a tinerilor 
cicliști Cohanciuc, Stoica, C. Mol- 
ceanu care au reușit să ocupe 
locuri fruntașe tn clasament,

Tn urma acestei etape, tn clasa
mentul pe echipe conduce C.C.A. 
urmată de Dinamo București și 
Dozsa-Budapesta, iar tn cel indi
vidual, C. Dumitrescu, G. Moicea- 
nu și G. Tărok.

E. PITULESCU

de- 
îl

pe cei care căzuseră victime ale 
represiunii nemiloase. Cu o dîr- 
zenie de fier, Cu un admirabil 
sînge rece, Metelski începe să-și 
pună în aplicare proiectul său 
de luptă, dragostea față de partid 
și popor eălăuzindu-l ca o stea 
luminoasă în drumul său greu, în 
mijlocul suferințelor pe care i le 
produceau situația îngrozitoare 
în care se afla, înstrăinarea 
logodnicei sale, care nici ea nu 
bănuia ce se întîmplase. Metelski 
reușește să afle cum i s-a furat 
de către poliție scrisoarea și cine 
este ticălosul care și-d însușit 
numele lui dezonorîndu-i-l. Tra- 
vestindu-se cu uniforma maioru
lui Sipșinski Care altădată îl dă
duse rănit pe mîna poliției, el 
pătrunde în sala de judecată, îl 
pedepsește pe adevăratul trădă
tor, împușcîndu-l și face lumina 
în problema trădării, dînd la 
iveală monstruoasa urzeală a au
torităților burghezo-moșierești.

Se înțelege că el tiu scapă de 
răzbunarea poliției care-l ares
tează și-l condamnă la moarte 
dar situația lui este acum cu to
tul alta. Aparent, atitudinea lui 
Metelski este paradoxală : cît 
timp era în libertate suferea 
cumplit iar acum, întemnițat în 
apropierea locului de execuție, 
zîmbește împăcat sufletește. De 
fapt este normal să fie astfel : 
liber fiind, el era ținta 
turor calomniilor ; acum 
arestat,‘ și-a cîștigat din nou 
dragostea și respectul poporului 
și al tovarășilor ; demascînd ti
căloasa înscenare, el își poate în-

tu- 
deși

tîmpina soarta eu conștiința da
toriei împlinite. Tăria lui de ca
racter, ' optimismul lui se dove
desc a fi însă pini la urmă în
dreptățite, căci în fața presiunii 
maselor entuziasmate de eroismul 
și bărbăția comunistului Metels
ki, guvernul este nevoit ‘să-l gra- 
țieze pe condamnat. Luptătorul 
neînfricat va reveni fericit în 
rîndurile tovarășilor săi, alături 
de iubita lui și-și va continua 
drumul care urcă tot mai sus, 
luminat de mărețele idei comu
niste. Una din cele mai ticăloase 
urzeli ale dușmanilor poporului 
a fost zdrobită rușinos.

Regizorul acestui admirabil 
film, V. Korș-Sablin a știut să-și 
aleagă cu pricepere o echipă de 
artiști de primă mină, care și-au 
interpretat la un înalt nivel ro
lurile. lată-l de pildă pe Eduard 
Ravuls interpretul lui Andrei 
Metelski. Cită cinste și sobrie
tate, cîtă dăruire pentru luptă și 
în același timp cîtă hotărîre și 
tenacitate exprimă fiecare gest 
al său. El redă cu adevărat un 
om cu care mîrșavii provocatori 
ai poliției burgheze și-au greșit 
toate socotelile, toate cursele în
tinse : un asemenea luptător din- 
tr-o bucată nu disperă și nu se 
vaită, nu renunță la țelul său 
orice s-ar intîmpla, suferă și re
zistă, riscă totul și învinge.

Nu mai puțin fericit â fost 
distribuit și marele actor M ihail 
Jarov în rolul maiorului Sipșin
ski. El a știut să demonstreze
toată putreziciunea acestui bă- *) Cromca filmului „Frunze 
trîn crai căruia goana după fuste roșii".

îi joacă un renghiu pe care n-o 
să-l uite toată viața, la Arepina, 
cunoscută nouă și din „Fata că
pitanului", a creat admirabil chi
pul care transpiră o mare purita
te sufletească și gingășie, al lo
godnicei lui Andrei, Stasea.

' O creație deosebită realizează 
in rolul cîntăreței ladviga, Kla
ra Lucilio. Este foarte interesant 
destinul acestei femei. Spre deo
sebire de Sipșinski, la care des- 
frînarea este o trăsătură de adîn- 
time a caracterului său, în bună 
vecinătate cu celelalte năravuri 
murdare caracteristice aparte
nenței sale de clasă, ladviga este 
o femeie cinstită pe care viața 
și lumea stăpînită de burghezie a 
aruncat-o în localurile de pier
zanie. Totuși ceea ce era sănă
tos nu s-a alterat în mijlocul des
compunerii în care era nevoită 
să trăiască și astfel se explică 
faptul că ea riscă pentru a-l sal
va pe Metelski, îl ajută să de
maște pe provocatori, îndrăgin- 
du-l. Prietenia cu Metelski o va 
sprijini pe ea în mijlocul nefe
ricirii, îi va arăta orizontul lu
minos spre care să se îndrepte.

„Frunze roșii" — iată un film 
care oferă, prin viața eroului său, 
o înaltă pildă morală, un film 
de un profund dramatism, cu o 
acțiune antrenantă, în același 
timp plin de lirism și poezie, de 
optimism.

Pe terenurile stadionului „Ro
lland Garros" din Paris a început 
vineri întîlnirea ae tenis dintre e- 
chipele Franței și R. P. Romîne 
contînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei Davis" (zona europea
nă). După prima zi, echipa fran
ceză conduce cu scorul de 2—0. 
Robert Haillet (Franța) l-a 
vins cu 6—4; 6—2; 6—0 r_.
Gheorghe Viziru iar Pierre Dar- 
mon a dispus cu 6—0; 6—0; 
8—6 de Ion Țiriac.

★
Finala popularei competiții de 

fotbal „Cupa R.P.R.", în care se 
vor întîlni echipele Dinamo și 
C.S.M. Baia Mare, va avea loc 
duminică, cu începere de 1* ora cu 3’/2 puncte

în- 
pe

16,45 pe stadionul „23 August" 
din Capitală. Desfășurarea acestui 
joc se va transmite fa întregime 
pe stațiile noastre de radio, înce- 
pînd din jurul orei 16.50 (Pro
gramul 1).

★
Maestrul romîn B. Soos continuă 

să se comporte remarcabil in 
turneul internațional de șah de la 
Balatonfiired. In runda 4-a el 1-a 
învins pe maestrul maghiar Hon- 
fy, iar in runda 5-a a remizat cu 
maestrul maghiar Kluger. Șahistul 
sovietic Holmov, care a cîștigat în 
ultimele runde la Haag și Beny, 
conduce în clasament după 5 run
de cu 4 puncte. Pe locul doi se 
află reprezentantul nostru. Soios,

B DUMITRESCU

Frunze roșii — Patria, București, 
Grădina 13 Septembrie; Fata din 
Kiev (seria fia) — Republioa, în
frățirea tntre popoare. Libertății ; 
Umbrela sftntului Petru — Maghe- 
ru, 1. C. Frimu. Gh Doja, Gră 
dina Dinamo (Cal. Floreasaa 20) , 
Alarmă la graniță — V Alecsandri. 
Lumina, N. Bălcescu. T. Vladim1- 
resCu !
Zilelor __ . _ . ____
loruse — Central, 23 August; Giu 
seppe................... 1 \ ~ .
tini — Prima melodie — 13 Sep 
tembrie, Maxim Gorki, Volga, G.

Ciclu de filme in cadrul 
culturii și artei R.S.S. Bie- 

s. -.:: . Z i
Verdi — Victoria”; Doi ve

Coșbuc ; Program de filme • docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi; Lumea tăcerii — 
Alex. Popov ; Bravul soldat Svejk
— Tineretului ; O slujbă importan
tă — Grlvița. Clubul Bolesțaw 
Bierut ; bata din Kiev (seria l-a)
— 8 Martie. Alex. Sahia, 1 Mai; 
Grădinarul spaniol — Vasile Roai- 
tă : Cei 44 — Cultural 8 Mai; 
Trenul prieteniei Unirea Flacă
ra ; Visul spulberat — C David ; 
Favoritul 13 - Arte, Aurel Vlai. 
cu ; Ivan cel Groaznic (seria l-a)
— Munca ;

romin.se
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să manifeste o atitudine pozitivă 
față de noile propuneri sovietice

Presa internațională 
despre Declarația 

guvernului R. P. Romine
„3Z invidiez

GENEVA 12 (Agerpres). — Co- regimul de ocupație în Berlinul o bază reală pentru o înțelegere, 
respondent specială: La ședința - -• ---------- 1 -......................................... —>
din 12 iunie ă Conferinței de la 
Geneva care a fost prezidată de 
S. Lloyd, discuția s-a axat din 
nou pe noile propuneri ale guver
nului sovietic în problema Berli
nului occidental și a Comitetului 
pe întreaga Germanie, prezentate 
de delegația sovietică la ședința 
din 10 iunie.

S. Lloyd, care a luat primul cu
vîntul ca reprezentant al Marii 
Britanii, a întreprins din nou o în
cercare de a prezenta propunerile 
sovietice drept un ultimatum care 
ar. (i întors conferința înapoi 
faza inițială a lucrărilor ei, 
timp ce,. potrivit spuselor Tui 
cursul conferinței a început să 
manifeste înțelegerea punctelor 
vedere reciproce.

Or, în realitate, așa cum o știu 
bine toți cei care urmăresc lucră
rile conferinței, în decursul întregii 
conferințe delegațiile puterilor oc
cidentale, strădu:ndu-se să perma
nentizeze regimul de ocupație pe
rimat din Berlinul occidental, au 
zădărnicit cu încăpățînare o apro
piere a pozițiilor și realizarea unul 
acord reciproc acceptabil. Noile 
propuneri sovietice, care prevăd 
menținerea în mod provizoriu a a- 

- numitor drepturi de ocupație ale 
puterilor occidentale în Berlinul 
occidental, au avut tocmai drept 
scop să înlesnească un acord.

Totodată S. Lloyd a arătat că 
puterile occidentale nu și-au spus 
încă ultimul cuvînt asupra modului 
în dare s-ar putea aplana cunoscu
ta contradicție dintre dorința pu
terilor occidentale de a menține

la 
în 
în 
se 
de

occidental și recunoașterea faptu
lui că în Berlin există o situație 
anormală. Totuși, el a afirmat din 
nou că puterile occidentale nu pot 
renunța Ia „drepturile lor de a ră- 
mîne in Berlinul occidental".

Apoi Chr. Herter, reprezentantul 
S.U.A., a făcut o scurtă declara
ție. El a spus că după declarația 
lui A. A. Gromîko cu privire la 
noile propuneri ale guvernului so
vietic, el a avut unele temeri, dacă 
nu cumva aceste propuneri impli
cau o oarecare amenințare. Totuși, 
a arătat șeful delegației S.U.A.. în 
cursul întrevederii noastre de ieri, 
domnul Gromîko a precizat că pro
punerile sovietice nu urmăresc să 
amenințe pe nimeni și nu reprezin
tă vreun aictat.

Apoi a luat cuvîntul A. A. Gro
mîko.

W. Grewe, care a luat apoi cu
vîntul în numele delegației R. F. 
Germane, a adoptat ca de obicei 
o poziție negativă față de propu
nerile sovietice, demonstrînd o 
dată mai mult că delegația R. F. 
Germane consideră drepi principa
la sa sarcină la Conferința de la 
Geneva împiedicarea oricărui acord 
reciproc acceptabil.

După W. Grewe, a luat cuvîntul 
M. Couve de Murville. Fără să 
formuleze argumente, șeful dele
gației franceze a declarat că, după 
parerea sa, nu s-ar putea aștepta 
la rezultate pozitive în legătură 
cu noile propuneri sovietice.

In încheiere miniștrii au conve
nit ca luni 15 iunie să aibă loc o 
întîlnire neoficială.

Modul de abordare a problemei 
Comitetului pe întreaga Germanie, 
așa cum acesta și-a găsit expre
sia în propunerile occidentale nu 
poate fi în nicj un caz calificat 
drept un mod realist de a aborda 
această problemă.

Se spune că nu ar fi pe deplin 
satisfăcătoare propunerea noastră 
în legătură cu sarcinile acestui co
mitet pe> întreaga Germanie, a spus 
în continuare A. A. Gromîko. Noi 
am propus ca acest comitet să aibă 
ca sarcini discutarea problemei 
unității Germaniei și a problemei 
Tratatului de pace. Există oare alte 
probleme a căror discutare în co
mitetul pe întreaga Germanie ar 
fi și mai indicată? Arătați-le.

Vorbind despre poziția puterilor 
occidentale care se reduce la a 
menține regimul de ocupație Jn 
Berlinul occidental, A. A. Gromîko 
a spus: Ni se spune: ori accep
tați propunerile noastre, ori 
vom ajunge la o înțelegere.

Cînd puterile occidentale 
aceleași propuneri și insistă 
tru menținerea rînduielilor de 
pație, atunci aceasta nu se

Presa internațională continuă 
să se ocupe de Declarația guver
nului R. P. Romîne cu privire la 
amplasarea în Grecia a rampelor 
de lansare a rachetelor teleghida-- 
te și problema păcii și securității 
în Balcani.

Ziarul italian „II Paese" subli
niază importanța noii propuneri a 
guvernului romîn cu privire la o 
întîlnire a șefilor de guverne ai 
statelor balcanice în 
s-ar putea examina 
tratat de înțelegere 
colectivă al regiunii

Ziarul elvețian „St. Galler Tag- 
blatt" comentează Declarația gu
vernului romîn sub titlul: „Romî
nia cere din nou o conferință bal
canică".

Ziarele iraniene ,,Poste-Teheran" 
și „Andir Mardom" publică mai 
multe știri sub titlul :■ „Romînia 
invită la o conferință pe conducă
torii țărilor balcanice".

Presa din capitala R. P. Ungare 
acordă atenție ecoului internațio- Declarații, 
nai al Declarației guvernului ro-

cadrul căreia 
și adopta un 
și securitate 
balcanice.

fi

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
în Berlinul Occidental și credem 
că o serie de declarații făcute de 
N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, și după numeroasele ex
plicații pe care le-am dat în nu
mele guvernului sovietic în cursul 
actualei conferințe, nu ar trebui 
să existe chestiuni neclare în le
gătură cu poziția guvernului so
vietic în această problemă.

Desfășurarea discuțiilor noas
tre, atit in cadrul ședințelor ofi
ciale, cit și în cadrul întâlnirilor 
neoficiale restrînse, a arătat că 
puterilor occidentale — Statelor 
Unite ale Americii, Franței și An
gliei — le sînt pe plac actualele 
rinduieli din Berlinul Occidental 
— regimul de ocupație. Cred însă 
că guvernelor celor trei puteri tre
buie să le fie cu totul c.ar că 
aceste rinduieli nu sint pe placul 
nostru, al Uniunii Sovietice, nu 
sînt pe placul Republicii Democra
te Germane și multor altor state.

A. A. Gromîko a arătat in con
tinuare netemeinicia argumentelor 
Occidentului în favoarea staționă
rii trupelor de ocupație în Berli
nul Occidental. El a subliniat că 
nimeni nu atentează la regimul 
social statornicit în Berlinul Oc
cidental.

Referindu-se la propunerea so
vietică de a se constitui un comi
tet pe . întreaga Germanie. A. A. 
Gromîko a arătat că, puterile oc
cidentale, deși resping termenul 
de un an pentru activitatea comi- 

tizării regimului' de ocupație, a'tetului, nu propun totodată vreun 
rînduielilor de ocupație din Berli
nul Occidental. Nu putem semna 
nici un document care, într-un fel 
sau altul, ar contribui la perma
nentizarea regimului de ocupație

GENEVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Dind explicații în legătură cu 
propunerile sovietice, A. A. Gro
mîko a declarat că ar fi greșit 
ca acestea să fie considerate drept 
o amenințare, un ultimatum sau 
un dictat.

Propunerile noastre, a spus el, 
reprezintă poziția guvernuiui so
vietic, cum își imag.nează guver
nul sovietic baza pe care trebuie 
să se ajungă la rezolvarea atit a 
problemei Berlinului cit și a pro
blemei constituirii unui comitet pe 
întreaga Germanie.

Regretăm că pînă în prezent 
puterile occidentale nu au mani
festat o atitudine pozitivă față de 
propunerile noastre.

A. A. Gromîko a subliniat că 
propunerea cu privire la stabilirea 
unui statut provizoriu pentru Ber
linul Occidental a fost făcută de 
guvernul sovietic deoarece cele 
trei puteri occidentale se împotri
vesc lichidării jn prezent a regi
mului de ocupație din Berlinul Oc
cidental,

Menținerea unor drepturi de o- 
cupație ale puterilor occidentale 
pe o perioadă de timp strict deter
minată și anume un singur an 
este, în, aceste condiții, justificată 
și ușurează posibilitatea unei în
țelegeri.

Nu o dată, a subliniat A. A. 
Gromîko,. am arătat că guvernul 
sovietic este împotriva permanen-

alt termen, ci declară pur și sim
plu că aceste propuneri ale guver. 
nulul sovietic ar fi inacceptabile.

A. A. Gromîko a subliniat că nu
mai principiul parității constituia

„Jenminjibao“ sprijină 
propunerea unei zone a păcii 

în Balcani
• •

nu

mîn. Ziarul „Nepszabadsag" pu
blică sub titlul: „Ecourile din 
Balcani ale Declarației guvernului 
romîn“ o revistă a presei în care 
subliniază că „Țările balcanice 
comentează cu viu interes Decla
rația guvernului romîn, care se 
ocupă de problema păcii și secu
rității balcanice". Forțele democra
tice din Grecia, arată ziarul, spri
jină propunerile cuprinse în De
clarația guvernului romîn de a sc 
convoca o conferință a țărilor din 
Peninsula Balcanică, sub semnul 
colaborării. In continuare ziarul 
reproduce extrase din presa grea
că. De asemenea ziarul „Nepsza- 
badsag“ reproduce o parte din ar
ticolul apărut la 9 iunie în ziarul 
albanez „Zeri i popullit".

Ziarul „Magyar Nemzet" publi
că de asemenea un comentariu în 
legătură cu ecoul internațional al 
Declarației guvernului romîn. Zia
rul subliniază că presa mondială 
acordă o deosebită atenție acestei

pe tineiii a

(Ager pres)

PEKIN 12 (Agerpres). — Zia
rul „Jenminjibao" publică la 12 
iunie un articol tn care salută cu 
căldură propunerile referitoare la 
crearea unei zone denuclearizate 
în Balcani și In bazinul Mării 
Mediterana făcute de N. S. Hruș
ciov, de guvernul Republicii Popu
lare Romîne, precum și de R. P. 
Bulgaria și R.P. Albania. „Aceste 
propuneri —scrie ziarul, sînt pe 
deplin rezonabile și realizabile".

Interesele comune ale popoare
lor din Balcani și din regiunea

mediteraniană — subliniază zia
rul în încheiere — ca și cele ale 
popoarelor din întreaga luma, im
pun coexistența pașnică și regle
mentarea problemelor internațio
nale pe calea tratativelor. Dacă 
guvernele italian și grec prețuiesc 
pacea și interesele propriilor lor 
popoare, atunci ele nu au nici un 
motiv și nu pot invoca nici un 
pretext pentru a respinge propu
nerile rezonabile ale Uniunii So
vietice și ale țărilor socialiste din 
Peninsula Balcanică.

La marele combinat metalurgic cehoslovac ,,Klenient Gottwald", de la 
Kunicice lingă Ostrava. O uriașă macara cu turn, executată după 
documentație sovietică, ridică sectoare inelare ale învelișului de 

otel al celui de al treilea cuptor inalt.
Foto: C.T.K.

pație, atunci aceasta nu se nu
mește , amenințare, nu sei numește 
dictat nu se numește ultimatum. 
Clnd însă Uniunea Sovietică face 
propuneri, între care noile propu
neri cu privire la Berlin care ur
măresc să înlesnească realizarea 
unei înțelegeri, atunci se aleg cu
vintele cele mai tari pentru a ca
racteriza acoste propuneri, inclu
siv cuvintele pe care le-am amin
tit. Ng trebuie să se folosească 
două unități de măsură una pen
tru puterile occidentale și pentru 
pozițiile lor în cadrul Conferinței 
noastre și alta pentru propunerile 
noastre și pentru poziția noastră.

Nj se spune, a continuat A. A. 
Gromîko, că dacă nu se va ajunge 
la o înțelegere, nu se știe încă ce se 
va întimpla cu conferința la nivel 
înalt, ce perspective există pentru 
conferința la nivel înalt. Poziția 
guvernului sovietic în problema 
conferinței la nivel înalt este bine 
cunoscută. GUVERNUL SOVIE
TIC CONSIDERA CA PROBLEMA 
CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT 
NU TREBUIE SA FIE OBIECT 
DE TOCMEALA SAU DE TRAN
ZACȚII. Conferința la nivel înalt 
este o problemă prea importantă 
pentru a fi privită in acest fel. De 
altfel nici o problemă nu trebuie 
examinata pe bază de tranzacții. 
Guvernul sovietic este convins că 
dacă statele interesate și’ în pri
mul rînd marile puteri doresc să 
ajungă la o înțelegere asupra pro
blemelor urgente, conferința la 
nivel înalt, sau o seria de astfel 
de conferințe — ceea ce, după cum 
știm noi, găsește un sprijin larg 
— ar contribui la o cotitură ra
dicală în situația internațională in 
direcția încetăr.i „războiului rece", 
îmbunătățirii relațiilor dintre sta
te, în direcția slăbirii încordării 
internaționale și a întăririi păcii.

A ridica bariere artificiale in 
calea conferinței la nivel inalt în
seamnă a-ți asuma o mare răs
pundere.

A. A. Gromîko a subliniat im
portanța propunerii sovietice de a 
nu se admite instalarea pe teri
toriul Berlinului occidental de 
arme atomice și rachetă. Dacă 
considerați, a declarat el, că este 
de la sine înțeles că nu trebuie ca 
în Berlinul occidental să se am
plaseze arme atomice și rachetă, 
de ce aveți o atitudine negativă 

•față da propunerea Uniunii Sovie
tice î S-ar părea că nu trebuie să 
existe nici un fel de motive 
vă îndoiți de temeinicia ei.

In concluzie se poate spune că 
reprezentanții puterilor occidenta
le, atît în ședința de ieri, cit și 
în ședința de astăzi, și-au reafir
mat în fond poziția care se reduce 
la apărarea rînduialilor de ocupa
ție, a regimului de ocupație în 
Berlinul occidental.

Mai bine ar fi să privim cu mai 
multă atenție în jurul nostru, a 
declarat A. A. Gromîko în înche
iere, să vedem ce se petrece în 
Germania, în Europa, să ținem 
seama că de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial au tre
cut 14 ani, că situația s-a schim
bat radical. Să căutăm, prin ur
mare, o înțelegere pe această bază 
realistă. Să fim mai obiectivi și 
să nu promovăm o politică unila
terală, nejustificată în această pro
blemă importantă. Repetăm, că în 
ce ne privește, nu dăm dovadă de 
lipsă de dorință de a contribui la 
o înțelegere, dar nu depinde totul 
de noi. Aceasta depinde de toți 
participanții la tratative.

să

Patru oaspeți de pe continentul american 
despre țara noastră

se pregătesc pentru o excursie la 
Sinaia. Nu vor să părăsească țara 
înainte de a vedea vestita Vale a 
Prahovei. Acceptă insă un scurt 
interviu. O ascultăm pe Silvia Ma
jor, activistă pe tărîm obștesc din 
Los Angeles.

— Sint pentru prima oară aci și 
nu pot de aceea să fac compara
ții. Sînt impresionată de ceea ce 
am văzut și vă spun sincer că îmi 
este greu să găsesc cuvintele cele 
mai nimerite spre a-mi rosti gin- 
durile. Aci se pune un accent foar
te mare pe grija față de oameni. 
Lucrul acesta se reflectă în atenția 
acordată copiilor in grădinițe și in 
școli, in preocuparea față de sănă
tate, față de cultură, in grija față 
de oamenii în vîrstă. Toate acestea 
mă fac să fiu sigură că poporul ro
mîn are în fața sa un viitor feri
cit. Cu talentul său care este pus 
în valoare va putea să realizeze 
lucruri ce par de neimaginat într-o 
perioadă de 10-15 ani. li invidiez 
pe tinerii romini care au fericirea 
să trăiască într-o societate care le 
deschide toate drumurile. Dorința 
mea este ca tineretul întregii lumi 
să aibă asemenea posibilități ca 
cele existente în Romînia pentru 
tineret.

Intervine în discuție Irving Fro
mer, arhitect și pictor grafician din 
San-Francisco:

— Vreau mai întîi să vă mulțu
mesc pentru ospitalitatea și căldura 
voastră. Cu cit am cunoscut mai 
bine Romînia, cu atît am dorit 
s-o cunosc și mai mult. Îmi dau 
seama că în țara voastră sint folo
site cu înțelepciune marile bogății 
naturale și minunatele capacități 
ale poporului. Ca arhitect am fost 
impresionat de ceea ce am văzut 
aci. Proiectul noilor construcții 
din București este interesant, li in
vidiez pe arhitecții romini pentru 
faptul că pot să-și dezvolte talen
tul în slujba poporului, că au o 
existență ce le permite să se dedi
ce muncii lor nobile. Planurile 
voastre de sistematizare a orașelor 
sînt minunate. O să vă spun cîteva 
cuvinte și despre învățămintul ro
minesc. La voi educația se face in 
strînsă legătură cu problemele 
vieții. Ea se bazează pe dragoste și 
respect față de popor, pe o știință 
adevărată și pe o moralitate sănă
toasă. Am impresia că educația se 
face nu numai în școli. In fabricile 
pe care le-am văzut am convinge
rea că — prin școli, biblioteci, că
mine etc. — se cresc oameni mi
nunați.

Mabel Han.vay, militantă a miș
cării pentru pace din Canada, ne 
declară :

— Am vizitat moderna fabrică 
de confecții, o gospodărie agricolă 
de stat, marele combinat poligra
fic, o școală... Pretutindeni am ve
rificat dorința de pace a poporului 
romîn. N-am intilnit nici un semn 
al vreunei propagande pentru răz-

Patru 
tinentul 
zită pe 
acum ne cunoșteau doar puțin: 
din paginile ziarelor și ale cărților. 
Și se știe — imaginile pe care 
nu puține ziare ce apar peste ocean 
le prezintă despre o țară socialistă 
sint de cele mai multe ori depărta
te de realitate. Acum, cei patru 
oaspeți au prilejul unei confruntări 
interesante, verificind cu proprii 
lor ochi realitatea rominească, cu- 
noscînd cu adevărat Romînia de- 
mocrat-populară. Care sint impre
siile lor ? La această întrebare i-am 
rugat să ne răspundă.

Un popor fericit, viguros, 
ce se dăruiește cauzei 

sale

oaspeți veniți de pe con- 
american... Prima lor vi- 
pămîntul rominesc. Piuă

boi. Poporul vostru are nevoie d» 
pace spre a-și clădi un viitor și 
mai bun. E un popor fericit, vi
guros, ce se dăruiește cauzei sale ; 
fiecare om are un scop pentru care 
trăiește și știe incotro se îndreap
tă. Rominii au încredere in ziua 
de miine...

„însemnătatea extrem de 
mare a organizării colec

tive a agriculturii**

...E duminică dimineață, la o 
oră cînd orașul de-abia s-a trezit. 
Mabel Hanway (Canada), Silvia 
Major și Irving Fromer (S.U.A.)

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

RIGA 12 
transmite: 
Ulbricht și 
țiți de un grup de membri ai dele
gației de partid și guvernamentale 

■a Republicii Democrate Germane, 
au vizitat colhozul „Sarkanais 
Oktobris", situat la mai bine de 
100 km. de Riga.

Pe întregul parcurs al călăto
riei lor oaspeții au fost salutați 
cu căldură de mii de oameni.

După vizitarea gospodăriei col
hoznice, in piața satului a avut 
loc un mare miting la care au 
luat cuvîntul N. S. Hrușciov și 
Karl Ozolin, președintele Prezidiu
lui Sov.etului Suprem al R.S.S. 
Letone.

(Agerpres). — TASS 
La 11 iunie, Walter 

N. S. Hrușciov, înșe

★

RIGA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: Luînd cuvîntul pe ae
roportul din Riga, de unde la 12 
iunie delegația de partid și guver
namentală a R. D. Germane a ple
cat pe calea aerului la K ev, Wal
ter Ulbricht a subliniat că toate 
statele iubitoare, de pace din bazi
nul Mării Baltice sînt interesate 
ca Marea Baltică să devină o mare 
a păcii. Această mare a păcii a 
spus el, trebuie să lege, nu să 
despartă țările baltice.

Aducerea princ palelor forțe ale

flotei vestgermane a N.A.T.O, în 
porturile Baltice ale Germaniei Oc
cidentale, a deelarat W. Ulbricht, 
pune în primejdie pacea tuturor 
statelor de pe litoralul Mării Bal
tice.

Aș vrea să asigur cu toată fer
mitatea Letonia și toate popoarele 
din țările de pe țărmurile Mării 
Baltice, a spus W. Ulbr.cht, că 
populația R. D. Germane va face 
tot ceea ce îi va sta în puteri pen
tru a înfrîna pe utilitariștii vest- 
germani și a-i împiedica să a- 
prinda din nou torța războiului.

W. Ulbricht și-a exprimat spe
ranța că datorită colaborării tutu
ror forțelor iubitoare de pace se 
va reuși să se respingă atentatele 
forțelor militariste și clericale din 
statul de Ia Bonn și să se menți
nă pacea în Marea Baltică.

In cuvîntarea sa Ian Kalnber- 
zin a arătat că poporul leton nu
trește un sentiment de simpatie 
față de oamenii muncii din R. D. 
Germană care merg pe calea pro
gresului socialist. Poporul leton, 
a spus el, sprijină eforturile R. D. 
Germane în lupta pentru crearea 
unei Germanii democrate și socia
liste.

lan Kalnberzin a subliniat de 
asemenea că poporul leton iubitor 
de pace sprijină eforturile R. D.

Germane îndreptate spre menți
nerea păcii în bazinul Alării Bal
tice.

Lucrarea unui compozitor romîn 
a primit premiul I la concursul 

internațional al Festivalului
VIENA 12 (Agerpres). —
între 1 ți 5 iunie s-a întrunit la Viena juriul internațional al 

concursului de creație muzicală din cadrul celui de-al 7-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenților pentru Pace și Prietenie.

Juriul a examinat 177 de lucrări prezentate ta concurs din 18 
țări. La Grupa „Cintecele Festivalului* premiul 1 a fost acordat 
compozitorilor Marcel Rubin (Austria), Aleksandr So'minov 
(U.R.S.S.) și SERGIU SARCHIZOV (R. P. ROMINA). COMPO
ZITORUL ROMIN A OBȚINUT PREMIUL I PENTRU LUCRA
REA INTITULATA „CINTAREȚII PĂCII". Lucrarea compozito
rului romîn Laurențiu Profeta „Trenul Prieteniei" a fost distinsă 
cu o diplomă de onoare.

Conferința Federației tineretului
democrat din Irak

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de radio 
Bagdad, în cadrul conferinței Fe
derației tineretului democrat din 
Irak, care s-a deschis la Bagdad, 
primul ministru al Republicii Irak, 
Abdel Kerim Kassem, a rostit o 
cuvîntare de salut.

La începutul cuvîntării sale, 
Kassem a amintit despre zilele ne
gre ale lipsei de drepturi și ale 
dominației reacțiunii în țară, care 
au fost lichidate în urma revolu
ției din 14 iulie.

In trecut, a spus el, delegații 
irakieni care participau la lucrările 
conferințelor internaționale ale ti
neretului erau arestați și aruncați 
în închisoare după înapoierea lor 
în patrie. „Acum însă, a declarat 
Kassem, puteți pleca în orice parte 
a globului fără să riscați să fiți 
aruncați în închisoare după îna
poierea voastră în patrie. Dimpo-

Filmul în învățămîntul sovietic
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : Viaceslav Eliu
tin, ministrul Invățămîntului Su
perior al U.R.S.S., a . propus ela
borarea unui ciclu de prelegeri de 
cite 80—100 ore fiecare însoțite 
de proiectări de lecții filmate la 
principalele discipline care se pre
dau în institutele de învățămînt 
superior și în școlile medii din 
Unmnea Sovietică. .Luînd cuvîntul 
la conferința unională pentru pro
blemele întrebuințării filmului în 
procesul de învățămînt, care s-a 
deschis la 10 iunie la Moscova, 
Viaceslav Eliutin a subliniat că 
necesitatea unor astfel de lecții 
ținute cu ajutorul cinematografu
lui este dictată de faptul că în 
prezent în țară s-a lărgit conside
rabil sistemul de învățămînt seral 
și fără frecvență. Eliutin a vorbit 
despre necesitatea de a se înființa 
un studio special de filme-lecții și 
despre faptul că la rezolvarea a- 
cestei sarcini trebuie atrași cei 
mai mari oameni de știință și au
torii celor mai bune manuale șco-

I lare.

Eliutin a arătat în același timp 
că el nu este de acord cu părerea 
unor oameni de știință americani, 
care consideră că cinematograful 
îl poate înlocui definitiv pe lector 
în institutele de învățămînt supe
rior. După părerea lui, profesorul 
va juca și în viitor rolul hotărîtor 
în procesul de învățămînt, în timp 
ce jilmele-lecții vor ajuta doar pe 
studenți la însușirea programului 
de învățămînt.

Aleksei Markușevici, locțiitor al 
ministrului Invățămîntului din 
R.S.F.S.R., a anunțat la conferință 
că pînă la sfîrșitul < anului 1965 
vor fi introduse cinematografe în 
toate școlile din republică. Numă
rul filmelor-lecții cu care vor fi în
zestrate școlile va depăși 1000 de 
titluri. Locțiitorul ' ministrului și-a 
exprimat dorința de a se crea de 
asemenea o serie de filme despre 
profesiunile principale în industrie 
și agricultură. După părerea lui, 
acest lucru va ajuta considerabil 
tineretul să-și aleagă o cale dreap
tă în viață.

trivă, veți fi întîmpinați cu flori 
și cu bucurie".

„Vom pune piatra unghiulară a 
sistemului democratic, a declarat 
Kassem. Ținem sus flacăra liber- . 
tății în țara noastră astfel îneît 
flacăra ei să lumineze țările ve
cine".

Referindu-se la politica externă 
a Republicii Irak, Kasem a spus : 
„Vă asigur că în țara noastră nu 
vor mai fi create niciodată baze 
imperialiste. Avem destule forțe 
pentru a le distruge".

In încheiere, primul ministru al 
Irakului a îndemnat poporul ira
kian să întărească unitatea.

A luat apoi cuvîntul Bruno 
Bernini, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. 
El a spus că revoluția din Irak a 
deschis noi orizonturi ale demo- , 
crației și progresului nu numai în 
fața poporului din Irak, dar și în 
fața popoarelor din toate țările 
arabe. Vorbitorul a subliniat rolul 
important al Republicii Irak în , 
lupta pentru întărirea păcii gene- > 
rale. Revoluția din Irak, a spus ■ 
el, a dovedit că nimic nu poate . I 
fringe voința unui popor care s-a ; 
ridicat ia luptă pentru libertatea și 
independența sa.

In cadrul conferinței au luat de , 
asemenea cuvîntul reprezentanți ai , 
Republicii Populare Chineze, Cu- ] 
bei, Indoneziei și Sudanului.

Conferința iși continuă lucrările. j 
Comentînd deschiderea conferin- , 

ței Federației tineretului democrat ; 
din Irak, ziarul „Al-Ahbar" scrie 
că Federația tineretului democrat : 
din Irak, care reunește în rindurile ; 
sale sute de mii de reprezentanți , 
ai tineretului, este un puternic de- , 
tașament de patrioți de a cărui . 
inițiativă creatoare și energie de- , 
pinde apărarea cuceririlor revolu- : 
ției din Irak. .

Conferința, scrie ziarul „Az-Za- 1 
man*.', are o mare însemnătate ( 
pentru prosperitatea republicii noa- 1 
sire democrate și independente, 
pentru lupta pe care o duce pentru ( 
pace și prietenie între popoare. Fe- i 
derația tineretului democrat din ; 
Irak este întruchiparea minunată ; 
a unității tuturor forjelor patriotice ; 
din țară. <

★

KIEV 12 (Agerpres). - TASS 
transmite: La 12 iunie a sosit Ia 
Kiev, venind de la Riga, delega
ția de partid și guvernamentală a 
R.D. Gdrmane în frunte cu Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și cu Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane.

Pe aeroport oaspeții germani au 
fost întîmpinați de Frol Kozlov, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai 
Podgornîi, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina, Nikifor Kal- 
cenko, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene.

★

KIEV 12 (Agerpres). - TASS 
transmite: Luînd cuvîntul pe ae
roportul din K'ev cu prilejul sosi
rii delegației de partid și guverna
mentale a R. D. Germane, Niko
lai Podgornîi, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Ucraina, a subliniat succesele 
Republicii Democrata Germane în 
construcția socialistă.

Popoarele sovietic și german, a 
continuat Nikolai Podgornîi, spri
jină în unanimitate guvernele 
U.R.S.S. șj R. D. Germane care 
luptă cu consecvență și fermitate 
pentru slăbirea încordării interna
ționale, pentru soluționarea paș
nică a problemelor fundamentale 
în legătură cu Germania — în
cheierea Tratatului de pace și 
transformarea Berlinului occiden
tal în oraș liber, demilitarizat.

Răspunzînd la salut, Otto Gro
tewohl a declarat că Republica 
Democrată Germană s-a integrat 
trainic în lagărul mondial al so
cialismului.

Șeful guvernului R. D. Germane 
a subliniat că baza viitorului paș
nic al Germaniei o poate consti
tui numai Tratatul de pace al cărui 
proiect a fost propus de Uniunea 
Sovietică. O. Grotewohl și-a ex
primat dorința ca tratativele de la 
Geneva ale miniștrilor Afacerilor 
Externe să fie încununate de 
succes.

,—e —

PHENIAN 12 (Agerpres), 
Agenția Telegrafică CentralăAgenția Telegrafică Centrală Co
reeană transmite comunicatul Co
mitetului coreean pentru apărarea 
păcii în legătură cu proiectata zi 
de luptă pentru retragerea trupe
lor americane din Coreea de Sud.

După ce și-au instaurat puterea 
în Coreea de Sud se spune în co
municat, S.U.A. și clica lisînmani- 
stă duc o politică de înăbușire a 
drepturilor și libertăților politice 
ale poporului sud coreean. Ei au 
interzis în Coreea de Sud toate 
partidele, organizațiile obștești și 
publicațiile democratice. Toate ace
ste măsuri au fost însoțite în per
manență de represiuni și teroare 
împotriva maselor largi populare 
care cereau drepturi și libertăți de
mocratice.

In mai 1958, în cursul „alege
rilor" pentru „Adunarea Națională" 
a Coreei de Sud, lisînmaniștii au 
operat arestări in rîndurile mem
brilor Partidului progresist. Cio 
Bon Am, lider al acestui partid, a 
fost condamnat la moarte pentru 
că s-a pronunțat pentru reunified- 
rea pașnică a Coreei.

_ In prezent pen.tru a-.și întări po
zițiile șubrezite clica lisînmanistă 
recurge la represiunile cele mai 
crunte. Potrivit celor transmise de 
agenția sudeoreeană Habfon tliori- 
sin, în anul 1957 poliția țișînma- 
nistă a arestat peste 200.000 per
soane. Clica lisînmanistă a înăbu
șit libertatea de acțiune a sindica
telor, a interzis sărbătorirea zilei 
de 1 Alai în Coreea de Sud, a in
terzis numeroase ilare și reviste.

In ciuda represiunilor și perse
cuțiilor lupta poporului din Co
reea de Sud pentru drepturile și 
libertatea lui, împotriva politicii 
antinaționale a clicii lisînmaniste, 
pentru unificarea pdșnică a patriei, 
crește și se întărește.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piață „Scînteii*. Tel. 17.60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafie „Casa Șclnteil",

Intr-o după-amiază ploioasă 
l-am cunoscut în holul hotelului 
„Athenee Palace" pe Manuel Mesa 
Andraca, profesor de economie 
agrară, director al Institutului de 
cercetări agrare din Mexic. I-am 
solicitat impresiile despre țara 
noastră.

— Impresiile mele sint greu de 
sintetizat intr-un simplu interviu. 
Vizita la marele combinat poli
grafic, la gospodăria de lingă Ora
șul Stalin și la importanta fabrică 
de tractoare, popasul la Constan
ța și Sinaia mi-au dat — ca un in
teresant documentar cinematografic 
— ocazia să văd țara voastră, vie 
și activă în construcția socialismu
lui. Ca agronom m-au interesat 
mai ales problemele de specialita
te. Institutul de Cercetări Agricole 
și Institutul Agronomic m-au sur
prins prin organizarea lor tehnică 
modernă. Am văzut ogoarele din 
regiunea București cultivate cu 
mare grijă și am căpătat impresia 
că în gospodăriile agricole colecti
ve și de stat se muncește cu entu
ziasm. Munca individuală a unui 
țăran pe o parcelă, chiar dacă e a 
sa, nu poate ajunge la ceea ce se 
realizează prin colectivizarea mun
cii și a celorlalte mijloace de pro
ducție. Cînd am văzut în timpul 
călătoriei mele la Constanța imen
sele clmpuri de cultură cu grîu, 
orz, floarea-soarelui sau porumb, 
am putut să apreciez însemnătatea 
extrem de mare pe care o are or
ganizarea colectivă pentru introdu
cerea metodelor agrotehnice mo
derne, care corespund cu cele din 
marea întreprindere industrială în 
raport cu meșteșugarul individual 
din alte epoci. M-a mai surprins 
și m-a interesat în cel mai inalt 
grad enorma și moderna fabrică de 
tractoare din Orașul Stalin. Nu a- 
veam idee că in această țară există 
un combinat industrial atit de im
portant, că sint fabricate splendide 
tractoare. Mulțumesc prietenilor 
romini că mi-au dat posibilitatea 
să le cunosc țara și mă bucur sin
cer de progresele lor.

...Patru oaspeți de pe continen
tul american, la prima întîlnire cu 
Romînia. 
ferit țara 
plăcut. E 
tălmăcim

Tabloul pe care l-a o- 
noastră i-a impresionat 
o concluzie pe care o 
din cuvintele lor calde.

EUGENIU OBREA

Cuvîntul reprezentantului R. P. R. 
la Conferința O. I. M.

GENEVA 12 De la trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu: In 
cadrul dezbaterilor Conferinței 
Organizației Internaționale a Mun
cii asupra raportului directorului 
general al O.I.M., în ședința de 
vineri 12 iunie a luat cuvîntul E- 
duard Mezincescu, secretar general 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
delegat al R. P. Romîne.

Eduard Mezincescu a prezentat 
un amplu tablou al dezvoltării e- 
conom.ei R. P. Romîne, a creșterii 
producției industriale, a marilor 
alocații atribuite construcției da 
locuințe pentru muncitori. Expe
riența R. P. Romîne arată în pri
mul rînd că eliberarea economiei 
naționale de sub dependența mo
nopolurilor străine și condițiile 
create prin naționalizarea întreprin. 
derilor industriale constituie cel 
mai bun stimulent adus dezvoltării 
economiei. Vorbitorul a subliniat 
rolul important în dezvoltarea eco
nomică a R. P. Romîne al re
lațiilor de cooperare și întraju
torare cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări ale sistemului so
cialist, relații reciproc avantajoase 
bazate pe egalitatea deplină în 
drepturi.

Din examinarea acestor fapte

decurge marea importanță a stu
dierii și prezentării obiective a 
situației țărilor cu' economie pla
nificată. Subliniind că deși conven
țiile și recomandările elaborate de 
O.I.M reprezintă doăr o serie de 
indicații minime cu caracter tran- 
zitoriu, delegatul romîn a arătat 
că este necesară ratificarea și a- 
plicarea lor fidelă de către toate 
statale membre. Noi considerăm, a 
spus el, că directorul general al 
O.I.M. ar trebui să rețină sugestia 
făcută nu de mult de delegația 
R. P. Romine și să consacre o 
parte a viitorului său raport stu
dierii influențelor negative ale 
militarizării economiei și cursei 
înarmărilor asupra politicii sociale 
șî situației celor ce muncesc. Ară- 
tind că de la crearea sa și, în spe
cial în ultimii ani, O.I.AL a făcut 
o serie de progrese în direcția a- 
plicării principiului universalită
ții, Eduard Mezincescu a subliniat 
că continuă să fie împiedicată în 
mod arbitrar reprezentarea legiti
mă a R. P. Chineze, a R. D. Ger
mane, a R.P.D. Coreene și R. D. 
Vietnam, ceea ce nu poate să nu 
influențeze negativ lucrările orga
nizației.

GENEVA. - Lothar Bolz, vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane și minis
tru al Afacerilor Externe, a oferit 
la 12 iunie la reședința sa o re
cepție tn cinstea delegației 
U.R.S.S. l.a Conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne. . _ _____ ............._____ —

La recepție au participat A. A. înainte de a fi prezentat spre exa- 
Grorhîko. ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., precum și mem
brii delegației sovietice și delega
ției R. D. Germane

VIENA. — In cursul zilei de li 
iunie, mareșalul R. I. Malinovski.. 
ministrul Apărării al U.R.S.S., a 
fost primit de A. Schărf, președin
tele Republicii Austriece, la reșe
dința acestuia

La această primire au asistat P. 
Graf, ministrul Apărării al Aus
triei, S. G. Lapin, ambasadorul 
li.R.S.S. tn Austria, și alte per
soane oficiale

HANOI. — După cum transmite 
Agenția Vietnameză de Informații, 
misiunea de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a adresat Comi
siei Internationale pentru Vietnam 
cinci scrisori de protest împotriva 
uciderii dj> cătrK autoritățile sud- 
vietnameze a lui Nguen Van Ba, 
unul din foștii participant! la miș
carea de rezistentă, și împotriva 
arestării și reținerii ilegale a altor 
patru foști participant la mișcarea 
de rezistentă.

SOFIA. — La 10 Iunie a avut 
loc prima ședință a comisiei pen
tru elaborarea proiectului de amen- 
damente la constituția R. P. Bul
garia. Comisia a fost «leasă la 
ultima sesiune a Adunării Popu
lare.

Proiectul elaborat de comisie va 
fi supus discuției întregului popor 

minare Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria.

TOKIO. — Presa Japoneză rela
tează că datorită sprijinului ame
rican a început construcția tn Ja
ponia a trei nave care vor fi în
zestrate cu arma rachetă. Con
strucția lor va fi terminată plnă 
in primăvara viitoare.

LONDRA. — După cum anunță 
agenția Reuter, guvernatorul Nya- 
ssalandului. șir Robert Armitage, a 
dat un ordin prin care interzice 
orice întrunire mai mare de trei 
persoane. Acest ordin al guverna
torului britanic reflectă teama au
torităților colonialiste față de creș
terea1 mișcării de eliberare națio
nală din această colonie.

HAVANA. — Agențiile de presă 
transmit că premierul Cubei, Fidel 
Castro, a declarat că o delegație 
condusă de maiorul E'nesto Gue
vara va pleca intr-o misiune de 
30—45 de zile tn O'ientul Mijlociu 
„pentru a stabili posibilitățile de 
vlnzare a produselor din Cuba, 
sau a încheia acorduri comerciale 
cu aceste țări'


