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Tinerii întîmpină
marea sărbătoare

împreună cu toți oamenii

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3145

Deschiderea 
Expoziției 

de fotografii 
artistice 

a tineretului

Elevele de la Școala profesională a fabricii de tricotaje „Tricoul Roșu" din Arad, își dau examenul 
practic chiar în fabrică, la locul de muncă. In fotografie profesorul inginer Pelău Traian ascultă expli

cațiile date de eleva Apostol Claudia.
Foto: N. STELORIAN

In cinstea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre

Fiecare brigadă
un colectiv

de muncă fruntaș
Numeroase brigăzi de tineret din fabrici și uzine din întreaga 

țară și-au intensificat în aceste zile eforturile în întrecere, luîn- 
du-și angajamentul ca în cinstea morii sărbători a poporului nos
tru, cea de a XV-a aniversare a eliberării patriei, să devină co
lective de muncă fruntașe.

Ce trebuie să facă, cum trebuie să muncească brigăzile de 
producție ale tineretului pentru a deveni colective de muncă frun

tașe ?
La ancheta noastră au răspuns ingineri, tehnicieni, șefi de 

sectoare din diferite fabrici și uzine din țară.
iată cîteva din răspunsurile pri mite.

închegarea colectivului— 
o problemă esențială
Pentru ca fiecare brigadă să 

devină fruntașă — ne-a răspuns 
tov. inginer ION TEODORESCU, 
șeful atelierului de ringuri de la 
Fabrica „Țesătura" din Iași — 
este necesar ca printre altele în 
cadrul fiecărei brigăzi tinerii 
să lupte pentru întărirea spiritu
lui de colectiv, pentru sudarea și 
închegarea colectivului brigăzii.

In atelierul nostru 
brigada condusă de tovarășa 
Elena Moșneagu. Această bri
gadă, învățînd continuu din în
drumările primite din partea 
organizației de partid, se carac
terizează printr-o disciplină e- 
xemplară, printr-un înalt simț 
de răspundere, printr-o colabo
rare și ajutor reciproc demne de 
laudă. Exigența pe care o mani
festă membrele brigăzii una față 
de alta, este de la o zi la alta 
tot mai mare. Tinerele iau poziție 
împotriva lipsurilor, critică cu tă
rie orice manifestări de indisci
plină. In același timp, în brigadă 
s-a întărit organizarea activității 
cultural-educative în scoipul înche
gării colectivului. Fetele din bri
gadă se duc în colectiv la specta
cole (recent au fost bunăoară la 
piesa „Aristocrații" jucată pe scena 
Naționalului din Iași), vizitează 
muzee și monumente istorice etc. 
Toate membrele brigăzii participă 
la învățămîntul politic de partid 
și de U.T.M., citesc în colectiv 
unele articole din ziare și revis
te legate de istoria partidului 
nostru șl de lupta clasei munci; 
toare pentru înfăptuirea actului 
istoric de la 23 August etc. Toate 
acestea mobilizează colectivul 
brigăzii să-și sporească efortu
rile în muncă, lucru care a făcut 
ca această brigadă să devină un 
colectiv puternic, sudat, cu un 
înalt simț de răspundere. Rezul
tatul ? Brigada deține steagul 
de fruntașă pe fabrică, pentru că 
lunar își depășește sarcinile de 
plan cu 10—15 la sută, realizea-

lucrează

ză un indice calitativ de *96—98 
la sută, o creștere a productivi
tății muncii cu 1—2 la sută.

Iată deci că acolo unde briga
da constituie un colectiv puter
nic, închegat, unde tinerii desfă
șoară acțiuni comune, multilate
rale, unde se iau de asemenea mă
suri pentru ridicarea calificării ti
nerilor, rezultatele sînt dintre cele 
mai bune, lată de ce cred că prin
tre alte măsuri menite să ridice 
munca brigăzilor la un nivel su
perior, este necesar ca ele să preia 
experiența bună a brigăzii conduse 
de 
să

Elena Moșneagu, să o aplice și 
o îmbunătățească, să învețe

continuu din experiența muncitori
lor mai vîrstnici, a comuniștilor. 
Rezultatele fiecărei brigăzi depind, 
cred, în mare măsură de puterea 
și tăria colectivului, de spiritul de 
exigență față de lipsuri, de ajuto
rarea reciprocă. Intr-un cuvînt 
de felul în care brigada consti
tuie sau nu un colectiv puternic, 
închegat

Ridicarea calificării 
profesionale

Una dintre sarcinile mari ala 
întreprinderii noastre — ne-a spus 
tov. H. ALEXANDRU, ing. șef al 
Fabricii de pielărie și încălțămin
te „Kirov" din București — este 
ca în afara îndeplinirii sarcinii 
planificate de reducere a prețului 
de cost să realizăm economii în 
valoare de 1.400.000 lei. Dacă toate 
brigăzile de producție ale tinee - 
tului ar deveni colective de muncă 
fruntașe, economiile despre care 
vorbeam ar fi ușor realizate și 
chiar depășite cu mult. Să facem 
un mic calcul. Pe luna mai, cele

la 
o 

economie totală de 992 m.p. piele. 
Brigada fruntașă oare a avut cel 
mai mare procent de economii a 
fost brigada nr. 18 de la sectorul 
încălțăminte opincuțe. Dacă și ce
lelalte patru brigăzi ar fi realizat 
economii la nivelul acesteia, ală
turi de cei 992 m.p. s-ar mai fi 
adăugat încă cel puțin 520 
dc piele din care s-ar putea 
fecționa circa 4000 perechi 
călțăminte în plus. Iată deci 
privind numai realizarea de 
nomii prin reducerea consumurilor 
specifice — ce avantaje 
poate realiza întreprinderea 
toate brigăzile de producție 
deveni colective de muncă 
tașe.

Pentru ca fiecare brigadă 
fabrica noastră să contribuie 
realizarea de cît mai multe eco
nomii, să devină un colectiv de 
muncă fruntaș, cred că printre 
alte lucruri organizația U.T.M. 
trebuie să se ocupe în mod orga
nizat și sistematic de ridicarea ca
lificării tinerilor. Va trebui să se 
organizeze periodic schimburi de 
experiență în care cei mai buni 
croitori să împărtășească celorlalți 
metodele de combinare a tiparelor. 
Totodată va trebui să dezvoltăm 
cursurile de minim tehnic pentru 
a cuprinde un număr mai mare de 
tineri, să repartizăm pe lîngă fie
care brigadă cîte un tehnician sau 
inginer care să răspundă de munca 
întregii brigăzi. Aceștia vor putea 
ajuta pe tineri să rezolve unele 
greutăți ce se ivesc la fiecare loc 
de muncă, vor contribui la gene
ralizarea experienței înaintate, vor 
ajuta practic pe fiecare tînăr să-și 
ridice calificarea profesională, 
obțină rezultate cît mai bune 
muncă in același scop va tre
bui să se organizeze cu ajutorul 
cabinetului tehnic, cu ajutorul nos
tru, al inginerilor și tehnicienilor, 
concursuri pa tema „Citiți cărți 
tehnice*, „Cine știe meserie câș
tigă* etc., care să stimuleze inte
resul tinerilor pentru studiu, pen-, 
tru a-și însuși tehnica înaintată.

cinci brigăzi de producție de 
lecția încălțăminte au realizat

m.p. 
con- 

în-

eco-

uriașe 
dacă 

vor 
frun-

din 
la

tă 
în

Au plecat primii studenți 
la muncă patriotică

Ieri dimineață, în 
fața Institutului de 
științe economice „V. 
I. Lenin" din Bucu
rești, era mare ani
mație. Zeci de stu
denți și studente, e- 
chipați pentru călăto
rie, cu haine de ploa
ie, pălării de soa
re și geamantane, aș
teptau nerăbdători so
sirea autocamioane
lor care aveau să-i 
ducă spre gospodă
riile agricole de stat 
și centrele unde vor 
efectua în vara aceas
ta munca patriotică.

Răspunzînd cu en
tuziasm chemării or
ganizației U.T.M., 
după ce au trecut cu 
succes sesiunea de 
examene, studenții In
stitutului de științe 
economice „V. I. Le
nin" s-au înscris în

număr mare în brigă
zile de muncă patrio
tică și s-au îndreptat 
spre locurile de mun
că. De exemplu, la 
G.A.S. Roșia au ple
cat 154 studenți, la 
baza experimentală 
Fundulea 90 studenți, 
la G.A.S. Bragadiru 
80 studenți, la Combi
natul alimentar ,,30 
Decembrie" 30 stu
denți, iar la G.A.S. 
Negrești, vor pleca 
astăzi încă 30 de stu
denți. Alături de stu
denți vor participa la 
munca patriotică și 
un număr de peste 20 
cadre didactice ale in
stitutului.

Timp de 3 săptă- 
mîni, studenții vor 
participa — în cadrul 
acestor brigăzi — la 
efectuarea muncilor 
agricol^ din perloa-

da de vară cum sînt: 
strînsul recoltei, în
treținerea culturilor, 
prășit, plivit, culege
rea fructelor etc.

Muncind sîrguin- 
cios, ca și în faculta
te, studenții vor aduce 
un însemnat aport la 
îndeplinirea planului 
de producție al aces
tor gospodării și vor 
contribui la realiza
rea de importante e- 
conomii bănești.

In felul acesta stu
denții I.S.E. „V. /. 
Lenin" București, își 
manifestă recunoștin
ța față de partid și 
popor pentru condiții
le de trai și de stu
diu ce le-au fost 
create.

SABINA BARBU 
ION GOIA

Miercuri la amiază la Galeriile 
de Artă ale Fondului Plastic din 
strada Lipscani 20, a avut loc 
deschiderea Expoziției de fotografii 
artistice a tineretului, organizată 
de Ministerul Invățămîntului și 
Culturii în colaborare cu C.C. al 
U.T.M. și Asociația artiștilor foto
grafi în cinstea celui de-al VlI-lea 
Festival Mondial aț Tineretului și 
Studenților de la Viena.

Cele peste 100 de lucrări de artă 
fotografică selecționate cu prilejul 
concursului cuprind imagini din 
viața nouă a tineretului nostru 
care sub conducerea partidului 
participă activ la construirea so
cialismului* Ia lupta pentru pace 
și un viitor fericit. Din fotogra
fiile prezentate o parte au fost se
lecționate pentru expoziția inter
națională de artă fotografică ce va 
fi organizată la Viena cu prilejul 
Festivalului. La concurs.au partici
pat în total peste 100 de autori 
care au prezentat circa 700 de lu
crări. Lucrări valoroase, ca cele 
realizate de A. Mihailopol, Iosif 
Cuncă, Iqsif Lică, Gh. Ștefănescu 
și Sandu Alendrqa au fost pre
miate.

La deschiderea expoziției au fost 
de față reprezentanți ai Ministe
rului Invățămîntului și Culturii, ai 
C.C. al U.TM. și ai Asociației ar
tiștilor fotografi.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de dr. Spiru Constantinescu, 
președintele Asociației artiștilor fo
tografi din R.P. Romînă, după care 
cei de față au vizitat expoziția.

(Agerpres)

i

Tinerii colectiviști din G.A.C. 
„I. V. Stalin" comuna Băleni. 
raionul Bujoru, au și însilozat 
de acum peste 500 de tone de 
secară furajeră și iarbă de pă
dure.

Foto: M. CARANFIL

Este o muncă pe care

împreună cu toți oamenii mun
cii, tinerii din orașele și satele pa
triei se pregătesc cu însuflețire 
pentru îniîmpinarea marii sărbă
tori a poporului nostru — ziua de 
23 August.

Pe lîngă munca în producție, ti
nerii acordă o atenție deosebită ac
tivității pe care o desfășoară în 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică. In cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei ei 
și-au luat noi angajamente. Tinerii 
muncitori din agricultură și-au 
propus de pildă, ca prin muncă 
voluntară să redea agriculturii 
peste 20.000 ha. de teren și-să ia 
sub patronajul lor 40 de șantiere 
de hidroameliorații. De asemenea, 
pînă la 23 August tineretul va co
lecta încă 22.000 tone de fier vechi 
și va însiloza cel puțin 200.000 
tone de nutreț.

Peste 1500 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică ale tinerilor 
muncitori, studenți, elevi și uce
nici vor ajuta la întreținerea cultu
rilor și strîngerea recoltei. Pionie
rii și școlarii vor strînge spice 
din care se vor obține 1500 tone 
boabe de grîu. In preajma zilei de 
23 August se vor organiza „zile" 
sau „săptămîni ale activității bri
găzilor utemiste de muncă patrio
tică". Vor fi, de asemenea, în- 
mînate tinerilor primele insigne de 
brigadier al muncii patriotice.

Măreața sărbătoare de la 23 Au
gust prilejuiește numeroase mani
festări cultural-educative, artistice 
și sportive ale tineretului, 
drul organizațiilor U.T.M., 
de cultură ale tineretului, 
de cultură și cluburilor 
țești, la casele pionierilor, în tabe. 
rele de vară ale pionierilor, elevi
lor și studenților se vor organiza 
expuneri și povestiri despre impor
tanța zilei de 23 August, se vor 
organiza 'simpozioane, seri litera
re, întîlniri ale tinerilor cu activiști 
de partid, de stat și U.T.M. și cu 
personalități de seamă ale vieții 
noastre cultural-artistice, precum 
și cu muncitori fruntași în produc
ție. Vor avea loc, de asemenea, 
concursuri „drumeții veseli",

în ca- 
caselor 
caselor 
studen

cursuri artistice și de creație lite
rară, serbări cîmpeneș'ti, vizite și 
excursii la șantiere, fabrici, uzine, 
precum și la muzee și locuri isto
rice legate de înfăptuirea insurec
ției armate de la 23 August. In 
cluburi și în tabere se vor orga
niza întîlniri ale tinerilor *’ 
oierilor cu luptători de pe 
antifascist.

între 18 și 22 august 
organiza la București _

ți pio- 
frontul

i

se vor 
finalele 

Spartachiadei de vară a tineretului 
și ale Spartachiadei pionierilor. In- 
cepînd de la 1 iulie vor avea loc 
concursuri sportive locale, dumi
nici sportive pentru -tineret, în spe
cial la sate. Tinerii vor participa 
de asemenea la ștafeta „Să întîm- 
pinăm 23 August 1959“ și la ma
nifestările din cadrul competiției 
„Gupa eliberării".
, Cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
se va decerna Diploma de onoare 
a C.O. al U.T.M. unui număr de 
organizații U.T.M., tineri fruntași 
în producție, la învățătură și în 
activitatea obștească.
i ■ (Agerpres)

Joi 25 iunie 1959
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Ce au înțeles
Pe Ia începutul acestui an, în- 

tr-o discuție cu Ion Renter, se
cretarul organizației U.T.M. din 
colectivă, Suzana Miiller, o fată 
harnică, inimoasă care iubește 
din tot sufletul gospodăria co
lectivă, și-a exprimat dorința de 
a deveni, membră a U.T.M.

— Dar de 
utemistă ? — 
tarul.

— Pentru

ce
a

că

de

dorești să devii 
întrebat-o secre-

alături de ute
miști mă simt mult mai bine, a 
răspuns simplu Suzana. La voi, 
la U.T.M., e 
lie. mai multă 
cursia pe care

mai multă vese- 
voie bună. In ex
am făcut-o nu de

tinerii o fac cu mult interes și 
cu deosebită pricepere.

Vacanta plăcută !

Biblioteca regională din Oradea* 
care are peste 80.000 de volume, 
primește zilnic circa 500 de citi
tori. Aici vin tineri muncitori, 
elevi, funcționari de toate vîrstele 
pentru a găsi cărțile care îi inte

resează.

Foto: S. NICULESCUnoii utemiști
mult la Sibiu am avut multe
învățat. Am văzut acolo un film, 
un spectacol la circ, am vizitat 
apoi muzeul Brukenthal. Tot dru
mul pînă la Sibiu și înapoi am 
cîntat, am rîs cu ceilalți tineri. 
A fost foarte vesel...

Asemenea discuții purtate cu 
Suzana Miiller, Kathi Schuster, 
Elena Sădeanu, Elize Zeier, 
Gheorghe Schunn și mulți alți ti
neri din colectivă, lui lcn Ren
ter și celorlalți membri ai bi
roului organizației de bază U.T.M. 
ie-a dat mult de gîndit. Faptul 
că unii dintre tinerii care-și ex
primau dorința de a deveni ute
miști nu știau întotdeauna să 
spună clar ce este organizația 
U.T.M., ce sarcini îi revine în 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru de construire a 
socialismului i-a făcut pe mem
brii biroului să înțeleagă că în 
munca de pregătire politică a ce
lor mai buni tineri pentru a 
deveni utemiști sînt anumite go
luri. Și într-adevăr, 
erau

Unde sînt
inițiatorii ?

Peste cîteva zile începe va
canța de vară a elevilor. Mii de 
elevi se vor răspîndi în vacanță 
la mare, în taberele de odihnă, 
în satele sau orașele natale. Se 
vor odihni, se vor recrea și dis
tra așa cum este firesc s-o facă 
după o lungă perioadă de mun
că. Vacanța va fi un prilej de 
reconfortare, de destindere, 
dar și de lărgire a orizontului 
cultural și politic al elevilor, de 
îmbogățire a cunoștințelor lor 
generale, de educație comunistă.

Programul de vacanță a fost 
discutat în cele mai multe locuri 
cu elevii, cu profesorii și îmbo
gățit la sugestiile acestora. Va
canța de anul acesta a elevilor 
este marcată de Un eveniment 
deosebit: împlinirea a 15 ani de 
Ia eliberarea patriei. Acțiunile 
care se vor organiza în vara a- 
ceasta cu elevii, vor fi strîns le
gate de marea sărbătoare a po
porului nostru urmărind să-i a- 
jute să înțeleagă profund semni
ficația acestui even'ment, să le 
dea prilejul să participe activ la 
entuziastele manifestări ale po
porului.

Alături de tineretul din fabrici 
și de pe ogoare, elevii vor întim- 
plna ziua de 23 August prin acți
uni de muncă patriotică. Mii

și mii de elevi vor participa 
muncile agricole de vară. Pe 
lîngă G.A.S.-url vor fi organiza
te tabere de vară în care elevii, 
în serii de cîte 21 de zile, vor 
merge să ajute gospodăriilor în 
bătălia pentru strîngerea recol
tei, pentru asigurarea pîinii în
tregului popor. Aci, se va îmbina 
munca 
ta tea 
chega trainice 
prietenie între 
rij țărani muncitori în cadrul 
muncii, în activitatea de organi
zație, în munca cultural-educa- 
tivă și sportivă, comună. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să a- 
cord? toată grija bunei organi
zări a activității în aceste ta
bere. Elevii au fost organizați 
în brigăzi, în serii și cunosc de 
pe acum gospodăriile la care 
vor lucra. Totul este acum ca 
în tabere să fie alcătuit un pro
gram bogat și variat de muncă 
și odihnă, de activitate educati
vă. Organizațiile U.T.M., con
ducerile școlilor împreună cu 
conducerile G.A.S. trebuie să a- 
sigure elevilor din tabere cele 
mai bune condiții de muncă și 
de trai.

Tradiționalele cluburi ale ele
vilor vor avea șl anul acesta ro-

cu odihna 
educativă,

și activi- 
se vor in- 
legături de 

elevi și ține

Iul de a îndruma activitatea e- 
levilor rămași în orașe. Clubu
rile elevilor vor fi organizate pe 
lingă fiecare școală și pe lîngă 
casele de cultură și clu
burile muncitorești, care le vor 
ajuta să ofere elevilor activități 
variate, interesante, instructive, 
multe dintre ele organizate în 
comun cu tinerii muncitori din 
întreprinderi.

Activitatea în cluburile elevi
lor se va desfășura cel puțin 3 
zile pe săptămînă. Este necesar 
să se evite tendința — mani
festată uneori în trecut — de a 
limita activitatea clubului la 
sală. Cit mai multe excursii, cit 
mal 
deri, vizionări de spectacole, vi
zite la muzee, acțiuni sportive, 
iată 
activitatea în cadrul cluburilor. 
Vacanța este un bun prilej pen
tru desfășurarea activității în 
cadrul concursului „Să ne cu
noaștem ținutul natal". O zi pe 
săptămînă cluburile de elevi o 
vor închina muncii patriotice pe 
șantierele locale și naționale ale 
tineretului, în G.A.S. și G.A.C., 
la strîngerea fierului vechi.

In cinstea zilei de 23 August 
la cluburi trebuie organizate ma
nifestări cu caracter educativ-po<

multe vizite în întreprin-

cum trebuie organizată

litic. Vor’fi invitați muncitori, 
activiști de partid, care să vor
bească elevilor despre semnifica
ția actului revoluționar de la 23 
August, întîlniri cu ostași care 
au luptat pe frontul antihitlerist, 
se pot organiza vizite în între
prinderi, G.A.S. și G.A.C. și ex
cursii prin țară în cadrul cărora 
elevii să cunoască realizările re
gimului democrat-popular, să se 
întîlnească cu muncitori care să 
le povestească despre viața din 
trecut și de azi, despre istoricul 
uzinelor. De asemenea, se vor 
putea organiza acțiuni culturale 
care să aibă ca tematică subiec
te legate de ziua de 23 August, 
seri literare despre literatura de 
după 23 August, simpozioane 
culturale legate de revoluția cul
turală din țara noastră, sim
pozioane științifice în legătură 
cu progresele științei noastre, 
concursuri „Drumeții veseli", vi
zionări de filme documentare, vi
zite la locuri istorice legate de 
înfăptuirea actului de la 23 Au
gust.

Cluburile trebuie să devină 
punctul de întîlnire pentru toate 
acțiunile organizate cu elevii în 
această vacanță.

Mulți elevi vor pleca și anul 
acesta la odihnă în tabere cen-

(Continuare în pag. 2-a)

unii tineri 
atrași spre organizația 

U.T.M. numai pentru că alături 
de utemiști se simțeau într-ade
văr mult mai bine, pentru că în
tre utemiști era mai multă ve
selie. Ei n-au fost 
tați să înțeleagă că un -----
utemist trebuie să fie înainte de 
toate un luptător activ și con
știent pentru construirea socia. 
lismului, că pentru ei, tinerii co
lectiviști din Cristian, a lupta 
pentru construirea socialismului 
înseamnă în primul rînd să con
tribuie cu toate forțele lor Ia în
tărirea și dezvoltarea gospodă
riei agricole colective.

Dîndu-ș‘1 seama de aceste lip
suri, organizația U.T.M. din gos
podărie, cu sprijinul organizației 
de partid, a luat măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii de educare 
și pregătire politică a tinerilor 
ce doreau să devină utemiști. In 
acest scop, pe lîngă unele ac
țiuni patriotice și cultural-educa
tive la care urmau să fie antre
nați toți tinerii colectiviști, orga
nizația U.T.M. și-a propus să 
desfășoare o intensă muncă poli
tică de la om la om pentru a ex
plica tinerilor scopul pentru care 
luptă U.T.M., sub conducerea parti-

(Conlinuare în pag. 3-a)

însă aju- 
viitor

I. ANDREI

•-------

Producții mari 
de lina

La stațiunea experimentală zoo
tehnică Palas-Constanța, a Insti
tutului de cercetări zootehnice s-a 
terminat tunsul oilor. Stațiunea 
are o turmă de peste 2700 oi, din 
care 2/3 sînt de rasă merinos, de 
Palas, iar restul merinos de Cau- 
caz și de Stavropol. De la fiecare 
oaie s-a obținut cîte 7,4 kg. lînă. 
De la un lot de 50 de oi merinos de 
Palas producția medie de lînă a 
fost de 8,8 kg., iar de la cei 
40 berbeci, în medie de 14,5 kg.

(Agerpres)

Au trecut aproape trei luni 
de cînd la propunerea Comi
tetului raional U.T.M. Costești, 
tinerii din acest raion au por
nit la construirea prin muncă 
voluntară a unui canal peptru 
corectarea cursului rîului Te
leorman. Multe pagube șf ne
cazuri au pricinuit țănanilor 
muncitori revărsările acestui 
rîu. lată de ce această acțiune 
s-a bucurat de o bună aprecie
re. Cîteva săptămîni pe șantie
rul canalului puteau fi văzuți 
zilnic zeci și sute de tineri care 
munceau cu entuziasm. Lucra
rea începuse să se profileze pe 
întreaga ei lungime.

De o perioadă de timp, însă, 
pe acest șantier, unde răsunau 
cîntecele vesele ale tinerilor, 
s-a lăsat o liniște desăvîrșită. 
Entuziaștii constructori au dis
părut. Apele ploilor abundente 
din ultimele săptămîni au nă
vălit î-n canalul neterminat, au 
ros malurile, au cărat înapoi 
pămîntul săpat de tineri. Ce 
s-a întîmplat 1

Comitetul raional U.T.M. a 
încetat să se ocupe de mobili
zarea tinerilor la terminarea a- 
cestui canal. Această neglijen
ță este cu atît mai gravă 
cu cît fiecare membru al comi
tetului raional U.T.M. Costești 
recunoaște pe deplin utilitatea 
canalului.

Consider că pasivitatea Co
mitetului raional U.T.M. Cos
tești față de ducerea la bun 
sfîrșit a unei acțiuni importan
te trebuie de urgență lichidată. 
Pînă la 23 August, data cînd 
tinerii s-au angajat să termine 
construirea canalului de corec
tare a cursului rîului Teleorman, 
au mai rămas 2 luni și printr-o 
concentrare a tuturor forțelor 
tinerilor din comunele . înveci
nate șantierului, lucrarea poate 
fi terminată la data fixată.

RADU CONSTANTIN 
activist al Comitetului regional 

U.T.M.-Pitești

Ion Grigoreanu, manevrant 
principal la masa de comandă 
a laminorului bluming din 

Hunedoara)

concurs.au


Retrospect!
• • •unui diriginte

Sărbătoarea 
de sfîrșit de an 
a elevilor din Cluj

Elevii 
un an. 
cărților 
Școala medie nr. 15 „Elena Sîr- 
bu“, București. Curînd, caietul 
meu de dirigintă se va încheia pe 
anul acesta. In dreptul fiecărui 
elev va apare, consemnată laconic, 
o caracterizare. E un vechi obi
cei ; îmi place să marchez fieca
re pas făcut de elevii mei, fie
care progres, să știu ce am de 
făcut cu fiecare în viitor. Voi 
scrie : an mai cresent cu un an. 
Au învățat ei mai mult despre 
viața, știu ei mai bine, mai adînc 
de ce învață ? Să mă gîndese la 
toți elevii mei, la cele 24 fete și 
cei 12 băieți ai clasei...

l-am cunoscut abia cu un an 
în urma. Atunci s-a format cla
sa. Elevii veneau din clase dife
rite, eîțiva veneau din altă școa
lă. Nu era un colectiv în
chegat. Ba, mai mult, unii elevi 
aduceau cu ei apucături urîte, 
erau indisciplinați, obraznici, de
lăsători. Clasa n-avusese o viața 
comună, elevii se cunoșteau prea 
puțin, se simțeau stingheri, nu 
se amestecau unii în treburile 
celorlalți, nn-și spuneau părerea 
despre colegi. Această atitudine 
a elevilor a influențat la început 
dăunător asupra calității învăță
turii și a comportării în general 
a unor elevi. Trebuia deci să 
fr-em fotnl pentru a elimina din 
colectivul nostru mentalitățile

mei an mai crescut cu 
In toamnă, pe eticheta 
vor scrie: clasa a Xl-a D

mic burgheze și în locul acestora 
să statornicim grija fiecăruia 
pentru fiecare membru al colec
tivului, să-l determinăm sa sim
tă răspunderea pentru el și pen
tru colegul sau, să-l doara orice 
eșec al clasei.

Mi-am îndreptat atenția spre 
biroul U.T.M. al clasei, format 
din cei mai buni utemiști. La 
început, unii elevi cu o educație 
mai slaba se supărau, îi socoteau 
pe cei ce-și criticau colegii niște 
oameni răutăcioși, dornici de a se 
ridica în ochii profesorilor. Bi
roul U.T.M. al clasei, utemiștii ' 
n-au cedat însă în fața unor astfel 
de mentalități înapoiate despre 
prietenie și colegialitate.

Biroul U.T.M. al clasei și-a dat 
însă seama că este insuficient ca 
numai cîțiva utemiști și dirigin
ta să lupte împotriva indiscipli
nei, a lenei, a chiulului. Ofensi
va împotriva acestor fapte tre
buia s-o dea întreaga clasă. Tre
buia sa-i facem pe elevii indis- 
ciplinați și delăsători ca să se 
simtă prost, să le creăm o at
mosferă nefavorabilă. Orice mică 
abatere, orice notă slabă să de
vină în clasa un caz de discuție.

Nucleul de utemiști card se 
strînsese în jurul dirigintei s-a 
transformat curînd în marea fa
milie a clasei. Elevii au ajuns să 
considere clasa ca un colectiv al 
lor, s-a dezvoltat la ei sentimen-

La practică, în G.A.S.-Cuparu. elevii Școlii medii din Găiești lu
crează în aceste zile la prășitul porumbului.

Foto: N. STELORIAN

De la teorie Ia practică
Intr-una din zilele trecute, ele

vii Școlii de 7 ani din comuna Nă- 
moloasa-sat, raionul Liești, s-au 
îndreptat veseli spre grădina de 
legume și zarzavat a gospodăriei 
colective, .,1 Mai", pentru a ajuta 
pe părinții lor la lucrările de gră
dinărit. Aici, cu sprijinul cadrelor 
didactice Și al brigadierului Marin 
Lăcătuș, elevii au putut cunoașie 
practic cum se amenajează o gră
dină de zarzavat 
se face irigatul,

și legume, cum 
Imbinînd astfel

cele învățate la școală cu practica 
pe teren.

Elevii, organizați pe detașamen
te au efectuat 690 ore de muncă 
patriotică, evidențiindu-se în mod 
deosebit detașamentul nr. 7

E'evli din clasele V—Vll au pră
șit și un hectar de floarea-soare- 
lui. S au remarcat prin munca io- 
pionierii Călin Cristina, Maria 
Chiosea, Mircea lordache, fii de 
colectiviști, precum șl președinta 
unității de pionieri, Soare Alexan
drina.

tul de mîndrie pentru clasa în 
care învățau. Am reușit să-i fa
cem pe majoritatea elevilor să 
simtă rușinea pentru orice ma
nifestare negativa ce Se petrecea 
în clasă și să procedeze în con
secință. De fapt am reușit să im
punem clasei trăsăturile colecti
vului de tip socialist, așa cum 
ne-am propus. E adevărat, pe la 
început de ah era greu să-l des
coperim pe acel elev care sufla 
sau făcea zgomot, dar mi-te să 
mai fi așteptat de la elevi sa ia 
poziție împotriva unor asemeneâ 
manifestări. AscuttdCau, sau le 
priveau indiferent ca pe orice 
lucru firesc care așa trebuie să 
fie. Faza aceasta a fost de mult 
depășita. Iată un fapt conclu
dent. RăduIeScii Gheorghe era 
nepoliticos, brusca colegele, era 
indisciplinat, lipsea. Dode de 
asemenea. Elevii au mers acasă 
la părinții acestora, au stat de 
vorbă cu ei, le-au cerut sprijinul 
pentru a-i îndrepta după ce mai 
întîi an discutat situația acestora 
în clasă.

Am izbutit să realizăm ceva, 
un lucru bun, pentru că ne-am 
gîndit tot timpul la finalitatea 
muncii noastre, la obiectivul pe 
care vrem să-l atingem. Și-au 
Unit eforturile în această muncă 
profesorii, organizația U.T.M., 
părinții. Voiam să ajungem Ca 
fiecare elev să alba limpede în 
conștiința sa care este roiul sau 
în școală, care este scopul muncii 
sale. La început erau elevi care 
credeau că învață numai pentru 
ei, numai pentru mulțumirea ta
tălui și a mamei. Azi văd 
mai clar că învățătură în 
școala slujește unui scop, că ei 
se pregătesc nu numai pentru a 
avea o cultură generală, ci pentru 
ca toate cunoștințele lor să slu
jească construirii socialismului. 
Și de aceea învăță mai bine. Si
tuația la învățătură n-a fost încă 
definitivata, dar progresul 
evident. Media generala a 
se apropie de 8.

Toți eievii mei se află 
în pragul ultimului an de 
la. Mă întreb : ani făcut totul ? 
Eievii învăță bine, sînt discipli
nați, au o seriozitate specifica 
oricărui început de maturizare. 
Ma gîndese din nou ia fiecare 
elev. Reconstitui în memorie fap
tele, rezultatele întregului an 
școlar, prestigiul de care se 
bucură organizația U.T.M., ute
miștii, și-mi dau seama ca acest 
coiectiv care s-a întărit, în anul 
care vine ne va oferi surpriza 
unui progres mai mare. Activita
tea pe care am început-o pentru 
a-i face pe elevi sa privească 
munca și învățătura prin prisma 
omului societății noastre — ca 
o datorie de onoare — se va ci
menta. Este doar ultimul an de 
școala.

...Pot consemna în caietul meu 
de dirigintă ca elevii mei au 
crescut cu adevărat, s-au matu
rizat, au învățat ceva mai mult 
despre viața, despre răspunderea 
lor de tineri cetățeni, Viitoare 
cadre de constructori ai societă
ții socialiste.

Prof ELENA TIMOTIN 
diriginta clasei a X-a D, Școala 

medie nr. 15 „Elena Sirbu,“ 
București

este 
clasei

acum
școu-

La Școala medie nr. 2 din Ga
lați, elevii sub conducerea pro
fesorului de matematică, tov. 
Vrabie Aristide, au amenajat 
un atelier radiotchnic. Aci ei își 
petrec nenumărate ore desle- 

gînd tainele radiotehnicii.

In prezența a peste 10.000 
de spectatori, s-a desfășurat 
■acum cîteva zile pe stadionul 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ festivalul 
culfural-sportiv al elevilor din 
toate școlile elementare și me
dii din orașul Cluj. Festivalul 
a fost o puternică manifestare 
da dragoste a tineretului școlă
resc din Cluj față de patria 
noastră, față de partidul și 
gtivernul nostru, de profund a- 
tașament față de ideile 
ale păcii și prieteniei 
popoare.

La festivitate a luat 
tul tov. Torok Ștefan,

nobile 
îritre

cuvin- 
șeful 

Secției de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular orășenesc: 
care a exprimat năzuințele e- 
levilor din Cluj, dorința lor 
fierbinte de a obține și în vii
torul an școlar succese cît mai 
mari la învățătură și în întă
rirea disciplinei, pentru a răs
punde cum se cuvine grijii pă
rintești ce le-o poartă partidul 
și guvernul, pentru a deveni 
constructori de nădejde al so
cialismului.

In continuare s-a desfășurat 
un frumos program artistic și 
sportiv care a cuprins coruri, 
dansuri populare și reprize de 
gimnastică.

S. REȚEA

în excursie
In perioada de vacanță, ele

vii din. Petroșani, îndrumați dc 
organizația U.T.M. și avtnd in 
permanență sp'ijinul învățăto
rilor și al profesorilor, între
prind o serie de acțiuni meni
te să contribuie la completa
rea cunoștințelor acumulate în 
decursul anului de invățămtnt. 
In acest scop vor fi organiza
te excursii cu caracter instruc
tiv in uzine Și fabrici, pe șan
tiere, G.A.C. etc. De asemenea, 
mulți elevi dintre cei mai me
rituoși își vor petrece o perioa
dă din vacanță in tabăra orga
nizată In localitatea Voievodul 
de lingă Lonea.

De cur'tnd, cadrele didactice 
de la Școala elementară cu 
limba de predare maghiară din 
Petri-a, în colaborare cu comi
tetul de părinți au și făcut pri
ma excursie cu elevii clasei a 
IV-a; au vizitai orașele Sime- 
ria. Deva și Hunedoara.

N. DANILA

Vacanfă plăcută!
( (Urmare din pag. l-a) 

trale și regionale : se va organiza 
o tabără centrală-școală care va 
cuprinde secretari U.T.M. din 
școlile medii, pedagogice și 
tehnice. Trebuie acordată toată 
grija organizării activității în a- 
ceste tabere, alcătuirii progra
mului instructiv-educativ și re
creativ.

Elevii care pleacă în vacanță 
în satele natale trebuie îndru
mați să se integreze în activita
tea organizațiilor U.T.M. sătești, 
să desfășoare alături de tinerii 
țărani muncitori o muncă susți
nută — activitate patriotică, cul
turală, sportivă, să ia parte la 
muncile cîmpului alături de pă- 
r nți în G.A.S. și G.A.C. să aibă 
o comportare demnă de elevi ai 
unei școli noi, socialiste.

Datoria organelor și organiza
țiilor U.T.M. este de a se preocu
pa ca planurile care prevăd ac

țiunile ce se vor desfășura în 
timpul vacanței să fie respectate 
și îmbogățite, de a îndruma și 
controla activitatea în cluburi, în 
tabere, activitatea elevilor aflațl 
la odihnă în satele natale și de 
a cere în permanență sprijinul 
organelor locale, întreprinderilor 
care patronează școlile, pentru a 
asigura toate condițiile bunei 
desfășurări a vacanței de vară a 
elevilor. Comisiile regionale for
mate din reprezentanți ai consi
liilor sindicale regionale și co
mitetelor regionale U.T.M., ai sec
țiilor de învățămînt și cultură, 
care au sarcina de a coordona 
și controla activitatea în vacan
ță; ele trebuie folosite în buna or
ganizare și desfășurare a vacan
ței elevilor. Zilele vacanței ele
vilor trebuie să fie reconfortantă, 
să valorifice din plin energia și 
dorința elevilor de a desfășura 
o activitate bogată, să contribuie 
la educarea comunistă a elevilor.

Acum cîteva zile, la Școala medie nr. 4 din București, s-a petrecut 
un eveniment deosebit: elevii cl asei a Xl-a F, înaintea examenului 

de maturitate au dat examenul de calificare. Patru ani acești elevi 
au lucrat, în orele practice, în uzină, la Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie", cot la cot cu muncitorii, deprinzînd tainele meseriei de strun. 
gar. Examenul tehnologic și practic înseamnă de fapt ultima verifi
care a trăiniciei deprinderilor practice pe care și le-au însușit în cei 
patru ani. In fotografie: un aspect din timpul examenului tehno

logic.
Foto : D. F. DUMITRU

(ditcună
pto-dueția

Elevii in mijlocul oamenilor muncii
O vizita prin întreprinderile în care elevii fac practica

Lucrările practice ale elevilor se apropie de sfîrșit. Două săptămlni 
de muncă rodnică în fabrici, în uzine, pe șantiere, în G.A.S., au însemnat 
pentru elevi o înaltă și prețioasă școală — școala muncii în producție. 
Mai bine organizată, practica s-a desfășurat anul acesta în condiții mai 
bune, elevii fiind antrenați să lucreze efectiv, să invefe meserii. Dar să lă
săm faptele să vorbească.

în muncă și în viața de organizație

bilit relații tovărășești cu utemiștii din 
întreprindere; elevii participă la viața 
organizației de bază U.T.M. Utemiștii 
întreprinderii „Donca Sitno" se pregă
tesc pentru închiderea într-un cadru 
festiv a anului de învățămînt politic. 
Ei i-au invitat pe elevii practicanți la 
această festivitate. Iar elevii au propus 
să participe chiar la programul artis
tic dat în cadrul festivității. La „Fer
ma Roșie" elevii pregătesc, împreună

cu utemiștii din comună, un program 
artistic pe care îl vor prezenta la sfîr- 
șitul practicii.

Cele cîteva zile de practică desfășu
rate pînă acum nu permit încă emite
rea unor concluzii sau o analiză judi
cioasă. Dar pregătirea minuțioasă și 
desfășurarea primelor zile sînt de bun 
augur pentru succesul acestei atît de 
importante acțiuni.

M. CELAC
Practica de vară a elevilor de la 

Școala medie „Mihail Sadoveanu“ din 
București a fost pregătită din timp. 
Legăturile stabilite încă în timpul anu. 
lui școlar cu diferitele întreprinderi, 
munca elevilor în cercul auto din școa
lă vor fi fructificate prin activitatea 
pe care elevii o depun în zilele petre
cute în uzine, întreprinderi sau gospo
dării agricole de stat. Astfel pe baza 
unor înțelegeri prealabile cu întreprin- 
derile.gazdă, elevii claselor a VIII-a 
au fost repartizați pe grupe, ținîndu-se 
seama de înclinațiile, munca și prefe
rințele lor. Deosebit de importantă ne 
pare ideea continuării muncii cercului 
auto prin practica de vară în Intreprin. 
derea de reparații auto A.C.R.A. Con
duși de profesori și îndrumați de ingi
neri și muncitori, elevii din clasele a 
IX-a iau cunoștință și lucrează în zi
lele practicii în toate secțiile întreprin
derii. Acordul cu materiile predate în 
școală se face prin îndrumările profe
sorilor de fizică și matematică, prinex. 
plicatitle profesorului de desen . elevii 
se vor deprinde cu citirea unui desen 
tehnic in directă legătură cu executa
rea piesei pe care desenul o reprezintă. 
Interesul neobișnuit, seriozitatea cu 
care privesc elevii în frunte cu ute
miștii munca în fabrică se reflectă și 
asupra comportării lor: nu există ab
sențe, nu se manifestă acte de indis

ciplină, chiul sau desconsiderare a mun
cii. Practica de vară vine în ajutorul 
închegării colectivelor într-o activitate 
concretă, productivă.

La întreprinderea textilă „Donca 
Simo“, unde elevii clasei a VIII-a B au 
luat primul contact cu fabrica, prac
tica decurge astfel: grupele de elevi 
au fost repartizate la cite o secție, 
unde vor depune zilnic, în timpul celor 
4 ore, o muncă efectivă. Primirea căl
duroasă și grija părintească pe care o 
manifestă muncitorii au determinat a- 
comodarea rapidă la munca fabricii, și 
iată că la numai 3 zile de Ia începu
tul practicii, elevii clasei a VIIl-a B 
au lucrat efectiv în secțiile de repan- 
sat, preparație sau la atelierele anexe. 
Exemplul animator al utemiștilor cla. 
sei în frunte cu secretarul biroului 
U.T.M. de clasă, Gyorgy Victor, (care 
își însușește meseria de strungar și 
lucrează deja la strung) încheagă co
lectivul acestei clase. Nimeni nu lip
sește, toată lumea este animată de do
rința de a munci.

Un al treilea grup de elevi a ple
cat în gospodării agricole de stat, la 
Băneasa și „Ferma Roșie", iar alți 
elevi lucrează la întreprinderea de ma
terial didactic.

Activitatea elevilor în practică nu se 
reduce numai la efectuarea orelor de 
muncă. în toate întreprinderile s-au sta

Organizația U.T.M. nu ia... vacanță
Sub conducerea organizației de par

tid, direcțiunea școlii și organizația 
U.T.M. de la Școala medie nr. 1 din 
Tulcea au depus eforturi susținute 
pentru ca practica să constituie in
tr-adevăr un sprijin consistent în lăr
girea cunoștințelor elevilor, prin sta
bilirea legăturii trainice dintre cunoș
tințele predate în școală și munca 
practică, să dezvolte la elevi deprin
derea de a lucra în fabrică, dragos
tea și respectul față de munca fizică.

Din timp s au luat măsuri pentru 
ca practica să înceapă și să se desfă
șoare în bune condiții. S-a luat le. 
gătura cu întreprinderile în care ele
vii au fost repartizați să lucreze în 
sectoare de activitate cît mai apro
piate de înclinațiile lor, acolo unde să 
poată aplica cunoștințele lor de fizi
că, matematică, chimie, pe care le-au 
acumulat în școală ; au fost repartizați 
în funcție de preferințele lor, în do
menii în care au mai lucrat și în 
timpul activității practice în școală. 
Elevii claselor a X-a au fost repar
tizați la fabrica „Mucava", elevii cla
selor a IX-a la „Centrul Mecanic", 
iar elevii claselor a VIII-a la fabri-

ca „Dunărea”. Grupele au fost orga
nizate astfel ca fiecare elev să aibă 
posibilitatea să muncească efectiv în 
producție, să înceapă să deprindă o 
meserie. îndrumate de un profesor din 
școală și de un maistru sau un mun
citor calificat din partea întreprinde
rii respective, grupele de elevi și-au 
început activitatea direct în produc
ție (aceasta spre deosebire de anul 
trecut, cînd elevii organizați în grupe 
mari au fost la practică, în cele mai 
multe cazuri doar simpli spectatori.

Obiectivul principal al activității 
practice este însușirea de către elevi, 
în condiții cît mai bune, a unei me
serii. Unii dintre elevii școlii lucrează 
de pe acum direct la strung, la fre
ză, la montarea și turnarea diferite
lor piese, alții s-au calificat aproape 
în tocarea stufului, în fierberea și 
presarea stufului din care se face 
carton etc. Elevii se bucură de grija 
tuturor muncitorilor din întreprinderile 
respective.

Este demnă de remarcat inițiativa 
elevilor clasei a IX-a B, care fac 
practică la „Centrul Mecanic". Toți 
elevii acestei clasei au cerut să fie

înscriși în perioada de practică și la 
centrul A.V.S.A.P. pentru tractoriști, 
care funcționează în incinta acestei 
întreprinderi. Majoritatea lor și-au 
manifestat dorința de a urma cursurile 
acestui cerc și după terminarea pe
rioadei de practică pentru ca în felul 
acesta să poată primi carnetul de 
tractorist.

Alături de elevii conștiincioși, care-și 
înțeleg profund datoria pe care o au 
în perioada de practică și muncesc 
cu tragere de inimă, cu atenție, se 
găsesc însă și elevi ca Vasile Bîzgan, 
Dumitru Cîndea, Leonida Sincov, Ele
na Dumitriu care trag chiulul, se 
plimbă prin secții fără nici o treabă, 
încurcînd activitatea muncitorilor și 
a elevilor sîrguincioși. Organizația 
U.T.M. din școală nu a acționat îm
potriva acestor elevi, n-a luat mă
suri, n-a discutat cu ei. Comitetul 
U.T.M. a socotit în mod greșit că ro
lul lui s-a încheiat odată cu termi
narea cursurilor. Comitetul U.T.M. pe 
școală, birourile U.T.M. din clase 
trebuie să continue munca lor po- 
litico-educativă cu aceeași intensitate 
și în perioada de practică ca și în 
decursul întregului an școlar; să or
ganizeze diferite schimburi de expe
riență între elevi, consfătuiri cu mun
citori, tehnicieni, ingineri etc.

Practica elevilor Școlii medii nr. 1 
din Tulcea s-ar fi putut desfășura cu 
siguranță în și mai bune condiții 
dacă și organizația U.T.M. și-ar fi 
adus contribuția la aceasta. Totuși, la 
sfîrșitul celor două săptămîni de 
practică, elevii din această școală vor 
avea bucuria să facă bilanțul unor 
noi cunoștințe practice care între
gesc pregătirea lor teoretică.

F. BORZ

Partidul și guver
nul asigură tineretu
lui, tuturor oamenilor 
muncii din țara noas
tră condiții tot mai 
bune pentru a putea 
învăța, pentru a se 
pregăti din ce în ce 
mai bine spre a obți
ne o calificare tot 
mai înaltă. Noi, ma
joritatea elevilor care 
peste puține zile vom 
obține diploma de 
maturitate și borti 
păși în viață ne în
dreptăm spre produc
ție. Ne cheamă între
prinderile industriale 
și agricole, șantierele 
socialiste. Dacă luăm 
spre exemplu Birla- 
dul, orașul nostru, 
dacă luăm altă locali
tate din regiunea 
lași, orice colț al pa
triei noastre, vedem 
că pretutindeni se 
construiește cu însu
flețire, cu pasiune. 
Întreaga țară este un 
vast șantier. Conștiin
ța noastră de ute
miști și tineri edu
cați în spirit comu
nist, ne îndeamnă să 
nu stăm de-o parte, să 
pășim pe șantierele 
construcției socialis
te, să cucerim ceta
tea științei și culturii 
prin școala muncii. 
Tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej în cuvinte- 
rea rostită la cea de 
a doua Conferință pe 
țară a U.A.S.R. a a- 
ratat că drumul spre 
o înaltă specializare 
și calificare trece 
prin școala muncii. 
Numai muncind efec
tiv în fabrică sau 
gospodăria agricolă, 
tînărul poate cunoaș
te cu adevărat pro
blemele practicii pro
ducției. capătă o ex
periență valoroasă,

care îl va ajuta în 
școala superioară pe 
care o va urma, și 
devine un tinăr spe
cialist de tip nou, 
vrednic și capabil 
constructor al socia
lismului.

Problema aceasta 
ne frămîntă încă de 
mult pe noi elevii și 
elevele claselor a XI-a 
din cadrul Complexu
lui școlar Bîrlad. Am 
discutat despre aceas
ta in repetate rînduri 
cu prilejul unor adu
nări generale U.T.M., 
la orele de dirigen- 
ție, cu cadrele didac
tice și cu tovarășii 
din biroul organiza
ției de partid. Ne-am 
dat seama tot mai 
mult că tinerii care 
vor să devină specia
liști, constructori ho- 
tărîți, trebuie neapă
rat să treacă prin 
școala muncii- lată : 
Florica Stoica, Vale
ria Costandache, E- 
lena Siriac, Elisabela 
Comun, Georgeta Ve- 
licu, Stela Grămadă 
secretara organizați
ei U.T.M. din clasa 
a Xl-a B — sintem 
numai cîteva dintre 
cele aproape 20 de 
colege care am holă- 
rît să plecăm în pro
ducție. De asemenea, 
Paul Nichita, Octa
vian Iordăchescu și 
încă 18 băieți au ho- 
tărît și ei să meargă 

în producție. Aceștia 
sînt elevi și eleve 
(din promoția celor 
două clase a Xl-a din 
complex) buni la în
vățătură, harnici care 
au primit în perma
nență note bune. Ei 
sint printre cei mai 
huni nu numai la în
vățătură, dar se situ
ează in frunte și în ca

drul brigăzilor ute- 
miște de muncă pa
triotică, in activ.la- 
toa obștească, în ac
tivitatea cultural-spor- 
tivă etc- Ce ne a deter
minat să mergem in 
producție ? Faptul 
că vrem să ne 
pregătim serios, să 
obținem o calificare 
înaltă, faptul că sîn- 
tem ferm convinși că 
numai trecînd prin 
școala mlihcil vom 
reuși să ne realizăm 
acest ideal. Florica 
Stoica, de pildă, vrea 
să devină inginer 
constructor. Se va an
gaja deci într-o între
prindere de construc
ții. Eu vreau să devin 
inginer agronom ; voi 
lucra într-o intreprin- 
dere agriculă. Paul 
Nichita vrea să devi
nă specialist în tran
sporturi și telecomu
nicații, va munci la 
C.F.R.

Urmînd cu încrede
re sfatul comuniști
lor, al organizației 
U.T.M., noi ne anga
jăm ca, plecînd în 
producție, să ne achi
tăm cu cinste de toa
te sarcinile care ni 
se vor încredința, așa 
cum am făcut și în 
școală, situîndu-ne in 
rîndul fruntașilor in 
muncă, conștienți 
fiind că prin aceasta 
nu facem altceva de- 
cît să răspundem gri
jii deosebite cu cart 
partidul și guvernul 
ne-au înconjurat pen
tru a învăța în condi
ții minunate.
ANA APAVALOAIE 
elevă în clasa a Xl-a 
B Complexul școlur 

Bîrlad

Logică... filială
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Ziua grănicerilor
patriei

Afiul acesta. 
Ziua grănicerilor 

25 iuhie — se 
sărbătorește ții
condițiile puternicului și continuu
lui avîrțt al țârii noastre pe drumul
construirii socialismului, sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn. Oamenii mun
cii din fabrici, de pe ogoare, din 
instituții întîmpină cea de a XV-a 
aniversare a eliberării patriei noa
stre îndeplinind și depășind sar
cinile trasate de partid pentru în
florirea economiei și culturii, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Grănicerii, fii devotați ai po
porului nostru, apără la frontieră 
cu abnegație și vigilență mărețele 
realizări ale oamenilor muncii din 
țara noastră obținute sub condu
cerea partidului.

Din orice colț de țară ar veni, 
tinerii grăniceri își îndeplinesc mi
siunea nobilă de apărare a hota
relor Țărji fără a-și precupeți for
țele și nici chiar viața cînd îm
prejurările o cer. Exemplul lumi
nos al unor eroi grăniceri ca Radu 
A. Ion, Rusu Avram Vasile, Asan- 
dei Constantin sau Călin 1. Nico
lae în îndeplinirea misiunii de 
capturare sau nimicire a dușmani
lor patriei dovedește pe deplin a- 
cest lucru. Oricîte greutăți ar 
avea de înfruntat, oricît de viclean 
ar fi dușmanul, tinerii muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali nu 
dau înapoi. Ei se străduiesc cu 
însuflețire să-și desăvîrșească pre
gătirea de luptă și politică, depun 
eiortur.i pentru cucerirea măiestriei 
grănicerești.

Pentru omul care trăiește astăzi 
în țara noastră nu-i greu să-și dea 
seama de înaltele simțăminte care-i 
animă pe grăniceri în activitatea 
lor. Ele își au izvorul ta marile 
prefaceri din patria noastră, în, în; 
florirea fiecărui sat și oraș'in anii 
puterii populare.

Iată, de pildă, localitatea din care 
a venit eroul Călin I. Nicolae, oră
șelul muncitoresc. Lucăcești din 
regiunea Bacău. Această localitate 
esie cunoscută acum în toată țara. 
Dar ce era Lucăceștiul în urma cu 
cincisprezece ani ? Un sat de oa
meni care de abia își duceau zi
lele de azi pe mîine. Ce-i Lucă
ceștiul astăzi ? Un oraș. Un oraș 
tînăr încă, însă în plină dezvoltare. 
Oamenii, în majoritatea lor munci
tori petroliști, nu mai duc grija zi
lei dî mîine. Sondele sînt ale în
tregului pbpor și aurul negru vine 
sa îmbunătățească zi de zi viața 
oamenilor muncii din țara noastră. 
Pe locurile unde altădată întîlneai 
cocioabe într-o rină, se înalță as
tăzi blocuri muncitorești moderne, 
un club, bibliotecă, sală de 
cinematograf, magazine. Lumină 
electrică, aparatul de radio, cartea 
sînt tot mai nelipsite din casa fie
cărui muncitor ain Lucăcești.

Sau iată o altă Idealitate din 
care' a venit sergentul Frangulea 
Ion, decorat recent pentru fapta sa 
de eroism cu ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne* cl. V-a. 
Numele ei este Viziru și se află în 
regiunea Galați. Părinții lui Fran- 
gulea, în trecut, ca toți țăranii să
raci de aici, au trudit din greu pe 
moșiile boierești. Astăzi ei sînt 
membri ai Gospodăriei Agricole 
Colective „Drumul lui Lenin". De 
cîțiva ani, în fiecare toamnă duc 
acasă atîtea grîne, cît nici în vis 
n-au visat să aibă vreodată. As
pectul satului s-a schimbat. Zeci 
de colectiviști și-au făcut case noi, 
trainice, de cărămidă. Odată cu 
belșugul, în casele colectiviștilor 
pătrunde lumina cărții, a civiliza
ției și a culturii.

Iată de ce sondorul Călin I. Ni
colae, pentru apărarea vieții noi, 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului nostru, nu a 
stat în ".Umpănă nici o clipă cînd 
pentru capturarea sau nimicirea 
dușmanilor, pentru îndeplinirea 
misiunii, a fost nevoie să-și dea

de colonel 
Antohi Vasile

——
luptat cu îndîrjire și nu’&-a lăsat 
pînă nu i-a prins pe dușmanii care 
încălcaseră frontiera.

Gîndva, cu ani în urmă, tînărul 
muncitor sau țăran muncitor care 
pleca 3ă facă armată, știa că la 
înapoiere va găsi în orașul sau sa
tul său aceeași sărăcie și mizerie. 
Tinerii noștri de astăzi nu numai 
că găsesc lâ lăsatea la vatră ora
șele și satele lor mai înfloritoare, 
dar au în față un viitor tot mai 
luminos, pe care nici nu-1 puteau 
visa tinerii în trecut. Intr-una 
din poeziile sale, Maiakdvskl spu
nea : „Iubesc patria mea de as
tăzi, dar și mai mult o iubesc pe 
cea de mîine*. Viitorul patriei 
noastre socialiste se conturează 
plin de fericire și belșug și acest 
viitor aparține In prjmul rînd ti
neretului. El este acela care se va 
bucura cel mai mult de roadele 
mărețelor înfăptuiri de astăzi. Ti
nerii apărători ai hotarelor știu a- 
cest lucru. Dar ei știu și ce a în
semnat viața dp chin și mizerie pe 
timpul stăpînirii burghezo-moșie- 
rești. Le-au povestit despre ea pă
rinții sau frații mai mari. Ei știu, 
deasemeni cum trăiesc oamenii 
muncii din statele capitaliste. Fie
care grănicer are cunoștință de 
foametea și mizeria în care se zbat 
milioanele de șomeri din S.U.A., 
Anglia, Franța sau Germania oc
cidentală. Și nu există alt răspuns 
față de asemenea rînduieli nedrepte 
decît ura. Ura împotriva tuturor 
acelora care nu numai că fac totul 
pentru a păstra aceste rînduieli 
condamnate de istorie, dar încear
că pe toate căile să le instaureze și 
acolo de unde au fost spulberate. 
Cu acest scop ei încearcă să stre
coare peste hotarele patriei noas
tre spioni și diverși,oniști, trans
fugi, Ucigași și nenumărate alte so
iuri de lepădături ale societății. 
Simțind cum le fuge pământul de 

‘ sub picioare, stăpînii capitalului 
ar vrea să vadă năruite la pămînt 

i uzinele și șantierele noastre, satele 
‘ înfloritoare, tot ce clădește cu în

suflețire harnicul nostru popor, 
slobozit din lanțurile robiei. Dorin- 

, țele lor mîrșave nu se vor împlini 
însă niciodată. Oamenii muncii din 
patria noastră, conduși cu înțelep
ciune de partidul clasei muncitoa
re, își sporesc necontenit vigilen
ța, demasctad și nimicind necru
țător pe toți acei care încearcă să 
lovească în orînduirea noastră 
nouă. Odată cu ei, la hotar, își 
sporesc zi de zi vigilența grănir 
cerii. Credincioși jurămîntului fă- 

’ cut patriei, cu încredere în viitor, 
l ei se ridică neînduplecați în fața 

tuturor acelora care încearcă să se 
strecoare cu gînduri dușmănoase 
peste frontierele patriei.

vlața. Tocmai de 
aceea, colectivis. 
tul Frangulea 
Ion, deși rănit, a

Fotbaliștii Italieni 
vor evolua azi 

pe stadionul 
„23 August*

Echipa italiană de fotbal Ales
sandria își începe astăzi turneul 
in țara noastră întâlnind după-a- 
miază pe stadionul „23 August* cu 
incepere de la ora 17,45 echipa 
Dinamo București, deținătoarea 
„Cupei R P.R.“. Evoluția fotbaliș
tilor italieni este așteptată cu mare 
interes de amatorii jocului cu 
balonul rotund din Capitală. 
Alessandria este prima echipă ita
liană care joacă în țara noastră, 
după război. Formația italiană a 
sosit marți seara la București și 
a deplasat un lot de 14 jucători. 
In meciul disputat simbătă împo
triva echipei engleze Fulham, ju
cătorii italieni s-au arătat în mare 
formă. Intîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 
(1-2).

In meciul de astăzi Alessandria 
va alinia următoarea formație : 
Notarnicola, Nardi, Giacomazzi, 
Spidero, Boniardi, Pistorello, Mâ
neați, Dorigo, Vonianthen, Passa- 
ro, Tacchi. Rezerve: Cuman (por
tar), Gerrardo (fundaș) și Mas- 

" ■ cum se
nu lip-

peri (înaintaș). După 
vede din formație 
sesc cunoscuții internaționali Gia- 
comazzi, Vonianthen, de 11 ori se
lecționat în centrul liniei de atao 
a echipei Elveției și argentinianul 
Tacchi.

Echipa dinamovistă și-a încheiat 
ieri pregătirile. In acest joc Di
namo va prezenta următorul „11“: 
Cosma, Popa, Călinoiu, Panait, 
Al. Vasile, Nunweiler, V. Anghel, 
Constantin, Ene I, Szakacs, Koszegi.

PE SCURT
în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în R. D. Germa
nă, echipa feminină de handbal 
Știința București a jucat miercuri 
în orașul Leuna cu o selecționată 
a cluburilor Chemie-Weissenfels. 
Echipa romînă a repurtat victoria 
eu scorul de 5—3 (2—2) prin 
punctele realizate de Victorița Du
mitrescu, Antoaneta Vasile (2) și 
Jianu (2). Duminică la Dresda, 
echipa Știința, va întîlni o repre
zentativă locală.

★
Miercuri la lumina reflectoarelor 

stadionul Republicii a găzduit fi
nala competiției de rugbi 
Festivalului" in care S-au 
echipele Constructorul și 
Echipa Constructorul a 
victoria cu scorul de 16—3 
du se pe primul loc.

Pentru locurile 3-4 au jucat echi
pele C.F.R. Grivifa Roșie și Dina
mo București. Rugbiștii dinamo- 
viștl au repurtat victoria cu scorul 
de 6—3.

„Cupa 
întîlnit 
C.C.A. 

obținut 
clasln-

(Agerpres)

A apăruți

Tînărul 
leninist

Sumar t

* * • —Pentru succesul bă
tăliei recoltării.

DE ZIUA INTERNAȚIONALA 
A COPILULUI

GICERONE THEODORESCU 
— Poveste din ulița noastră. 
ȘTEFAN IUREȘ—Vecinii mei.

IN AJUTORUL 
PROPAGANDIȘTILOR

M. CERNEA—Nicolae Băl- 
cescu — luptător și gînditor 
revoluționar ; * * ♦ — Mihail 
Eminescu; A. COSTESCU — 
Știința și religia (I) ; * * ♦— 
11 Iunie.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂ
RILE CITITORILOR

* ♦ • — Grupul de referenți 
al comitetului raional al 
U.T.M.; ♦ • * — Despre evi
dența membrilor U. T. M.; 
* * * — Vacanța pionierilor 
și elevilor.

VIAȚA U.T.M.

Elevele Oțetea Maria din anul IV și Malița Dorina din anul II, de 
la Școala populară de artă din Oradea, se pregătesc pentru exame

nul de sîîrșit de an la clasa de pian.
Foto: S. NIGULESCU

Sondorii de la Bascov 
și-au îndeplinit planul semestrial

Sondorii de la întreprinderea de 
foraj Bascov, regiunea Pitești, ini
țiatorii importantei acțiuni de fo
rare, economică a sondelor, au ob
ținut un nou succes în întrecerea 
socialistă pe care o desfășoară în 
întâmpinarea zilei de 23 August. 
Astfel ei au îndeplinit planul pe 
semestrul I la foraj cu 7 zile mai 
devreme, fapt care le va permite 
să realizeze înainte de 
angajamentele sporite 
cinstea marii sărbători 
a poporului nostru.

Succesele sondorilor 
cov se. datoresc aplicării în pro
cesul de foraj a măsurilor tehnice 
și organizatorice propuse cu oca
zia consfătuirilor de producție și 
generalizării unor metode avan
sate de muncă ale fruntașilor în 
producție. In primele 5 luni din a- 
cest an ei au redus prețul de cost 
pe metru forat cu 490 de lei 
forajul de exploatare și cu 579 
lei ia'forajul de explorare. In

ceeași perioadă productivitatea 
muncii â crescut cu 7,6 la sută.

In munca pentru forarea econo
mică a sondelor s-au evidențiat în 
mod deosebit sondori! din brigă
zile conduse de maiștrii de 
Haralambie 
neț, Traian 
și alții.

Iacobescu, Ion 
Berteanu, Mihai

forai 
Căli- 
Nica

termen și 
luate în 
naționale

de la Bas-

la 
de 
a-

—•--- '

Vizita unui savant 
francez

Utemistele Leontina Petrescu 
și Ioana Dumitrei din colecti
vul gazetei de perete a G.A.S.- 
Glucereasa, regiunea Pitești, 
împrospătează fotomontajul cu 

panouri noi.
Foto: N. STELORIAN
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Dl. Albert Caquot, membru al 
Institutului Franței, care participă . 
la lucrările sesiunii anuale a Co
mitetului permanent pentru stu
diul principiilor științifice ale stan, 
diardizării din ciadrul Organizației 
Internaționale de Standardizare, 
ce se desfășoară în țara noastră, 
a făcut o vizită la Academia ,R. P. 
Romîne. ,

Oaspetele a fost pruntt.de acad. 
I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Roirîme, acad. 
E. Garafoli, directorul Institutului 
de mecanică aplicată .,Traian 
Vuia" al Academiei și de alți aca
demicieni și membri corespondenți 
■ai Academiei. In cursul întreve
derii care a avut loc, acad. I. S. 
Gheorghiu a vorbit despre activi
tatea Academiei R. P. Romîne, iar 
oaspetele francez a informat pe 
cei de față despre realizările obți
nute în Franța în domeniul avia
ției și al utilizării raționale a sur
selor de energie.

(Agerpres)

Oaspeți

• •

Ce au înțeles noii utemiști
(Urmare din pag. l-a) 

dului, rolul organizației U.T.M. în 
educarea comunistă a tineretului, 
in mobilizarea lui activă Ia opera 
de construire a socialismului. In 
cadrul unei adunări generale, cei 
mai buni utemiști din colectivă 
Helga Weber, Erna Ekenreiter, 
Ana Holzingher, Ion Goddt, Ion 
Ghișoiu și alții au primit sarcina 
să se ocupe fiecare de cîte un tî
năr colectivist pentru a-1 ajuta 
să se pregătească temeinic în 
vederea primirii în rîndurile 
U.T.M. Viitorii utemiști au fost 
ajutați să studieze Statutul 
U.T.M., au citit ziare, broșuri, 
cărți, sn care se vorbește despre 
munca tineretului pe șantierele 
construcției socialiste, despre ac
tivitatea P.C.R. și a U.T.C. in 
anii ilegalității. De asemenea, ti
nerii colectiviști au fost înca
drați în învățămîntul politic, in
vitați la unele adunări generale 
deschise ale organizației U.T.M., 
antrenați în diverse acțiuni de 
muncă voluntară și manifestări 
cultural-educative etc. 
acesta, tinerii 
dat seama 
scopul și 
U.T.M., de 
ririle ce le
miști, s-au convins că intrînd in 
organizația U.T.M. ei pot să 
crească din punct de vedere po
etic,, ideologic și cultural, că ac-

In felul 
colectiviști ș>âu 

mult mai bine de 
sarcinile organizației 
drepturile și îndato- 
revin ca viitori ute-

țiunile inițiate de organizația 
U.T.M., și la care ei sînt chemați 
să participe, au drept scop înfăp
tuirea politicii partidului nostru, 
întărirea și dezvoltarea continuă 
a gospodăriei lor colective. Tre
buie spus, de asemenea, că adu
nările generale în care s-au dis
cutat cererile tinerilor de a de
veni membri ai U.T.M. s-au des
fășurat intr-un spirit exigent. 
Dind dovadă de combativitate, de 
exigență politică, utemiștii n-au 
trecut cu vederea peste unele lip
suri care mai existau în activi
tatea și comportarea unor tineri. 
Așa s-au petrecut lucrurile spre 
exemplu în adunarea generală în 
care s-a discutat cererea de pri
mire în U.T.M. a tinerei Kathi 
Schuster.

— Tu Kathi, i-au spus în a- 
dunare mai mulți utemiști, vrei 
să devii membră a U.T.M. în 
statutul U.T.M. scrie însă că 
utemistul trebuie să fie fruntaș 
în muncă, să aibă o comportare 
socialistă în viață și în socie
tate. Dar ce fel de exemplu în 
muncă poți fi tu pentru ceilalți 
tineri cînd pînă acum ai doar 
10—15 zile-muncă efectuate în 
gospodărie, în timp ce alți tineri 
au - '
că și chiar mai multe. Și-apoi
în relațiile cu ceilalți tineri tu 
nu te porți întotdeauna cuviin
cios, tovărășește.

Kathi Schuster a înțeles din 
discuțiile purtate în adunare, din 
criticile tovarășilor ei, că pentru

a deveni membru al U.T.M. nu 
este suficient numai să dorești a- 
cest lucru, ci înainte de toate 
trebuie să dovedești prin fapte, 
prin participarea activă și con
cretă la acțiunile întreprinse de 
către organizația U.T.M., că me
riți cinstea de a fi primit in ma
rea familie a utemiștilor.

Munca desfășurată de 
organizația

tul campaniei agricole de primă
vară, s-a hotărît ca fiecare ute- 
mist și tînăr din gospodărie să 
efectueze în acest an cel puțin 
cite 150 zile-muncă. Utemiștii și 
tinerii luptă cu hotărîre pentru 
îndeplinirea acestui angajament. 
Pînă acum ei au efectuat fiecare 
peste 50—60 zile-muncă. Ute- 
mistele Erna Ekenreiter și Helga 
Weber au peste 70 zile-muncă 
efectuate în gospodărie, iar ute
miștii Ion Pîșu, Ion Ghișoiu și 
alții au efectuat deja peste 100

efectuat cite 30—40 zile-mun.

către 
U.T.M. din colec

tivă, sub conducerea organizației 
de partid, pentru pregătirea ce
lor mai buni tineri de a deveni 
membri ai U.T.M. n-a rămas fără zile-muncă. Tot din inițiativa or- 
rezultate. Astfel, in numai cinci 
luni din acest an, organizația 
U.T.M. din gospodărie a crescut 
cu 22 noi membri dintre care 16 
sînt tineri de naționalitate ger
mană. Odată cu creșterea nume
rică a rîndurilor U.T.M. a cres
cut și maturitatea politică a ute
miștilor, capacitatea organizației 
U.T.M., de mobilizare activă a a- 
cestora în lupta pentru continua 
întărire a gospodăriei colective.

Ion Barteș, președintele gos
podăriei, Nicolae Gheorghica, se
cretarul organizației de partid, 
spun acum numai cuvinte de lau
dă la adresa organizației U.T.M., 
a utemiștilor și celorlalți tineri 
din colectivă. Și într-adevăr nu 
există acțiune la care organiza
ția U.T.M., tineretul, să nu par
ticipe cu tot entuziasmul. Să luăm 
spre exemplu mobilizarea tineri
lor la muncă. Intr-o adunare ge
nerală deschisă a organizației 
U.T.M,, care a avut loc la începu.

ganizației U.T.M. cei aproape 50 
de utemiști și tineri din colectivă 
au săpat prin muncă voluntară 
un canal de 2000 metri liniari 
pentru scurgerea apei, salvînd 
astfel de pericolul inundației cî- 
teva zeci de hectare cu semăna-\ 
tari,,/;'

Ani pomenit aici doar două 
exemple din - munca organizației 
U.T.M., dar ele mai sînt încă 
multe.

Desigur, în activitatea organi
zației U.T.M. din gospodăria a- 
gricolă colectivă Cristian, raionul 
Sibiu, mai sînt încă neajunsuri. 
Activizarea concretă în munca de 
organizație a noilor utemiști, or
ganizarea unor acțiuni cultural- 
educative interesante și cu un 
bogat conținut politic sînt doar 
cîteva din aceste lipsuri care se 
cer înlăturate fără întârziere, 
pentru a îmbunătăți și mai mult 
munca politică de creștere și în
tărire continuă a rîndurilor U.T.M.

GH. FIRIȚEANU - Corni- 
siile de revizie ale U.T.M. din 
regiunea Cluj să-și îmbunătă
țească activitatea; GH. AN- 
DRIȚA — Se extinde gimnas
tica de producție ; S. ȚORA- 
OHIDIS — O duminică de 
neuitat; AL. ȘTEFANESCU— 
Tinerii muncitori învață; F. 
POPESCU — In raionul Bu- 
huși — competiții sportive de 
masă — fără mase.

TRIBUNA SECRETARULUI 
ORGANIZAȚIEI DE BAZĂ

A U.T.M.

ELENA ALDEA — Fiecărui 
uteimist o răspundere concretă; 
N. FIERARU — Creștem 
odată cu uzina.

MIȘCAREA PIONIEREASCA

A. BULZAN - Zile de vară 
la casa pionierilor; FL. CRE- 
ȚU — Tabăra de pe lingă gos
podăria colectivă ; * * * — 
Activitatea elevilor în Vacanță; 
A. ARDELEANU — Mai multă 
preocupare pentru acțiunile 
cultural-educative; I. ȘUȘALA 
— Pionierii își cunosc tinutul 
natal; I. MICLESCU — Har- 
nici crescători de păsări; 
* * * — Calendarul instructo
rului de pionieri.

Informații.

DIN EXPERIENȚA 
COMSOMOLULUI

A. KRIVOȘEEV — Ce, - are
fiecare mai bun — colectivu
lui, ce are colectivul mai bun— 
fiecăruia ; L. FRIDMAN — O 
brigadă de muncă comunistă 
și un detașament de pionieri; 
P. VINTILA — Reportaj din 
orașul ucenicilor.

CE SA CITIM

E. SiIMION — „Să nu fugi 
singur prin ploaie* de Al. I. 
Ștefănescu; * ♦ ♦ — Socialis
mul și familia.

străini
despre țara noastră

Recent au fost oaspeți ai țării 
noastre, la invitația Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, poetul scoțian Hugh 
Macdiarmid, care a participat la 
festivitatea ce a avut loc în Capi
tală cu prilejul bicentenarului naș
terii marelui poet scoțian Robert 
Burns, în cadrul marilor aniver
sări culturale inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii și Moira Gaster, 
secretara Consiliului păcii din 
Hampstead-Londra. Intr-o convor
bire pe care au avut-o înainte de 
a părăsi țara cu un redactor al A- 
genției Romîne de Presă, oaspeții 
englezi și-au împărtășit impresii 
din vizita în țara noastră.

Felicit poporul romîn, a 17— 
Hugh Macdiarmid, pentru felul 
cum a rezolvat problema naționa
lă. Vizitînd țara dv. am văzut că 
minoritățile naționale au drepturi 
egale cu poporul romîn, au școli ____
in care copiii învață în limba ma- lui romîn. Peste tot 
ternă, au ziare și reviste, tipăresc 
cărți și broșuri, există teatre în 
care se joacă în limba minorități
lor. Aceasta m-a impresionat cu 
atît mai mult cu cit la noi, în 
Scoția, tinerii încep să nu mai în
țeleagă cuvintele lui Burns, nea- 
vind posibilitatea să învețe, să ci
tească cărți noi tipărite în limba 
scoțiană.

Referindu-se la impresiile pe 
care i 1-ea lăsat agricultura țării 
noastre, oaspetele scoțian a spus t 
M-a impresionlat agricultura so
cialistă înaintată pe care am găsit-o 
aici. Am vizitat o gospodărie a- 
gricolă colectivă în apropiere de 
Orașul Stalin și am rămas mirat 
de mașinile și alte mijloace tehni
ce moderne văzute acolo-

Mai este un alt aspect — a adă
ugat Hugh Macdiarmid —■ care a 
făcut asupra mea o profundă im
presie, în calitatea mea de scriitor. 
Am constatat că în jRomlnia scrii
torii și artiștii beneficiază de con
diții de creație incomparabile față 
de situația :de la noi. Li se plă
tesc drepturi de autor chiar în 
momentul apariției cărții, sînt 
sprijiniți, au la dispoziție case de 
creație, cărțile lor se vînd la pre
țuri accesibile pentru masele mari, 
care manifestă o mare aviditate 
pentru tot ceea ce se tipărește. La 
noi nu există nici această avidita
te ; oamenii sînt dezamăgiți de 
multe din lucrările publicate, iar 
prețurile cărților sînt scumpe. Fap
tul că ediții cu un tiraj de 25 000- 
30,000 exemplare se pot epuiza

apus

aici în 2-3 zile de la publicare, 
sau chiar mai repede, depășește vi
surile cele mai fanteziste pe care 
și le-ar putea face cineva din țara 
noastră. Cred că orice scriitor bri
tanic poate numai să invidieze pe 
scriitorii români pentru condițiile 
de care se bucură.

Secretara Consiliului Păcii din 
Hampstead-Londra, d-na Moira 
Gaster, a spus între altele :

M-a impresionat, pe Ungă fru
musețea admirabilă a țării dv. — 
peisajele splendide din munți, no
ile construcții care fac din stațiu
nea Eforie o adevărată „euforie", 
și grija care se observă pretu
tindeni pentru copii. De asemenea 
am apreciat mult eforturile ce se 
fac pentru chemarea maselor de 
femei la cultură.

D-na Moira Garter și-a expri
mat satisfacția de a fi constatat 
lupta dîrză pentru pace a poporu- 

"__  ..J — a spus ea
— pe străzi, în fabrici, la sate, vezi 
panouri cu chemări pentru pace. 
M-au impresionat deosebit nenu
măratele forme și metode folosite 
la dv. pentru a sădi ideea păcii 
cit și a necesității de a lupta 
pentru pace pînă și în inima lo
cuitorilor din cel mai îndepărtat 
sat.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către noul 

ambasador al Republicii India 
Ia București

La 24 Iunie a.c. președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționa
le a Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii India la 
București, Bejoy Krishna Acharya, 
care și-a prezentat scrisorile 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 
Ministerul 
Ion Vrabie, 
Prezidiului 
ționale.

Ambasadorul Republicii India a 
fost însoțit de dl. A. K. Damoda- 
ran, secretar II al Ambasadei Re
publicii India.

Gu acest prilej, ambasadorul 
Republicii India și tovarășul Ion 
Gheorghe Mauler au rostit cuvîn- 
tări.

In cuvîntarea sa, dl. Bejoy 
Krishna Acharya a arătat că în 
ultimii 12 ani, de cînd India a ob
ținut Independența, prietenia dintre 
India și R. P. Romînă s-a adîncit 
și a început să dea roade în ma
nifestări concrete și forme variate. 
D-sa a subliniat că vizita făcută 
anul trecut în India de președinte
le Consiliului de Miniștri al R. R. 
Romîne, Chivu Stoica, și schimbul 
de vederi avut cu premierul Ja
waharlal Nehru și cu alți membri 
ai guvernului indian, au întărit și 
mai mult relațiile de prietenie din
tre țările noastre. In continuare, 
ambasadorul indian a arătat că 
acordul încheiat între India și 
R. P. Romînă pentru construirea 
unei rafinării dei petrol în India 
constituie o piatră de hotar în 
istoria exploatării resurselor mine
rale în India și este de o impor
tanță considerabilă în realizarea 
planurilor de dezvoltare a țării.

Menționînd că legăturile crescîn. 
de au apropiat cele două țări și 
referindu-se la planul de dezvolta- 
re a agriculturii și industriei In
diei și de creștere a nivelului de 
trai al poporului indian, dl. Acha
rya a spus : „Și țara dv. s-a anga
jat în strădania de a transforma 
o economie fundamental agricolă 
într-o economie echilibrată avind 
o puternică bază industrială. Am 
urmărit eforturile dv. cu admirație 
și am căutat să folosim 
ta dv".

„Nu mă îndoiesc — a 
încheiere dl. ambasador

în
Afacerilor Externe și 
directorul Cancelariei 
Marii Adunări Na-

experien-

arătat în
Acharya

— că prietenia șl respectul reci
proc care există între guvernele 
noastre vor continua să fie folo
sitoare în toate domeniile pentru 
popoarele noastre și de asemenea 
vor contribui în mod însemnat și 
la fericirea, progresul și pacea o- 
menirii — idealuri care ie sînt 
dragi atît Romîniei cit și Indiei*.

In răspunsul său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a mulțumit pen
tru frumoasele cuvinte la adresa 
țării noastre și a arătat că poporul 
romîn, animat de sentimente de 
sinceră prietenie față de poporul 
indian, Urmărește cu mult interes 
eforturile pe care acesta le depune: 
pentru dezvoltarea economiei și 
înflorirea patriei sale. „După cum 
foarte bine ați subliniat în dis
cursul dv — a spus în continuare 
tovarășul Ion Gh. Maurer — pacea 
în lume, progresul și fericirea ome
nirii sînt idealuri scumpe atît po
porului indian cit și poporului ro
mîn.

La baza relațiilor care în mod 
fericit se dezvoltă între țările 
noastre stau principiile coexisten
ței pașnice. Aceasta â reieșit și 
din schimbul de vederi dintre șe
fii guvernelor romîn și indian 1* 
care v-ați referit și dv. — prile
juit de vizita în India a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne Și a 
altor membri ai guvernului romîn. 
In cursul convorbirilor s-a confir
mat poziția comună a celor două 
guverne în importante probleme 
internaționale și s-a adus o con
tribuție însemnată Ja adîncirea 
prieteniei și colaborării între cele 
două țări.

Schimburile economice și teh- 
nico-științifice romîno-indlene, ba
zate pe deplina egalitate în drep
turi și avantaj reciproc, precum 
și legăturile culturale dintre țări- 
ie noastre, se dezvoltă încontinuu 
în spiritul Declarației comune 
semnată anul trecut de președinte
le Consiliului de Miniștri ai Repu
blicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica, și de primul ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru.

„Am toată încrederea — a spus 
în încheiere tovarășul Ion Gheor
ghe Ataurer — că relațiile politice, 
economice și culturale dintre R. P. 
Romînă șj India vor continua să 
se dezvolte și să se întărească și 
mai mult*.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer s-a întreți
nut în mod cordial cu ambasadorul 
Republicii India, dl. Bejoy Krishna 
Acharya. (Agerpres)

Turneul Ansamblului de stat bielorus 
de cîntece și dansuri populare

Ansamblul de stat bielorus de 
cîntece și dansuri populare care 
întreprinde un turneu în țara noa
stră a prezentat miercuri seara pe

stadionul „Dinamo" din orașul Ba
cău un bogat program artistic.

Miile de spectatori au răsplătit 
cu îndelungi aplauze pe solii artei 
din R.S.S. Bielorusă.

pe librele sau obligaliuni CEC

pruntt.de


C.C. al P.C.U.S.Plenara

Uniunii Sovietice: 
iunie 1959 in Palatul 

Kremlinului s-a deschis 
Comitetului Central al

MOSCOVA 24 (Agerpres^. — 
TASS transmite comunicatul infor
mativ cu privire la Plenara Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al

La 24 
Mare al 
Plenara 
P.C.U.S.

Plenara C.C. a aprobat urmă
toarea ordine de zi:

Activitatea organizațiilor de 
partid și sovietice și a con
siliilor economiei naționale in 
domeniul îndeplinirii hotărîrilor 
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. 
referitoare la accelerarea progre
sului tehnic în industrie și con
strucții (cu privire la măsurile 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al XXI-lea al P.C.U.S. in 
ceea ce privește introducerea me
canizării complexe în industrie și 
construcții, automatizarea produc
ției, introducerea liniilor în flux, 
înlocuirea utilajelor, matrițelor și 
sculelor învechite în scopui lărgi
rii continue a producției industria
le și construcțiilor, îmbunătățirii 
calității producției și reducerii pre
țului ei de cost, precum și a cos
tului construcțiilor) — rapoartele 
Consiliului economiei naționale al 
orașului Moscova, ale consiliilor 
economiei naționale Leningrad, 
Stalino, Sverdlovsk și Dneprope

Congresul Partidului 
Comunist

PARIS 24 (Agerpres). — La 24 
iunie în suburbia muncitorească a 
Parisului — Ivry sur Seine s-a 
deschis Congresul al XV-lea al 
Partidului Comunist Francez. Pe 
ordinea de zi a Congresului figu
rează două probleme: 1. — Unirea 
forțelor muncitorești și republicane 
în lupta pentru restabilirea și 
reînnoirea democrației. 2. — Alege
rea organelor de conducere ale 
partidului.

Raportul lui Maurice Thorez
Perioada care a trecut de la 

Congresul al XlV-lea al partidului 
nostru, a spus Maurice Thorez, se 
caracterizează în special prin dis
trugerea instituțiilor democratice și 
instaurarea regimului puterii per
sonale.

Maurice Thorez a subliniat că în 
perioada evenimentelor critice din 
anul 1958 Partidul Comunist Fran
cez a fost principala forță de re
zistență împotriva reacțiunii și a 
justificat încrederea acordată de 
oamenii muncii și de întregul po
por.

Din păcate, a spus el, conducă
torii socialiști de dreapta au perse
verat pînă la capăt în politica lor 
de scindare a forțelor muncitorești.

Maurice Thorez a vorbit despre 
concentrarea capitalistă accelerată, 
despre intensificarea exploatării 
oamenilor muncii și înrăutățirea 
situației lor materiale. El a criticat 
politica socială a guvernului și a 
demascat diferitele teorii care ur
măresc înșelarea maselor munci
toare, printre care și falsa teorie a 
„capitalismului popular".

M. Thorez a vorbit apoi despre 
problema cea mai complicată și cea 
mai acută a Franței de azi — răz
boiul din Algeria, pe care el l-a 
numit „o plagă pe trupul țării". 
El a subliniat că Franța este inte
resată în încetarea neîntîrziată a 
acestui război fără șanse de suc
ces. Slăbirea încordării internațio
nale, securitatea, dezarmarea, a 
spus Maurice Thorez — iată ce 
doresc milioanele de oameni sim
pli din țara noastră.

In continuare Maurice Thorez a 
criticat politica externă a guvernu
lui francez, care, mergînd pe linia 
menținerii încordării internaționale, 
s-a opus rezolvării principalei pro
bleme europene: însănătoșirea si
tuației în centrul continentului și 
dezangajarea forțelor armate opu
se, încheierea păcii cu Germania, 
reglementarea situației din Berlinul 
occidental, care este un focar de 
intrigi și provocări în centrul R.D. 
Germane.

O mare parte a raportului a fost 
consacrată succeselor construirii 
societății comuniste în Uniunea 
Sovietică și planului septenal de 

Selwyn Lloyd
despre Conferința de la Geneva
LONDRA 24 (Agerpres). — 
în declarația pe care a făcut-o

Ia 24 iunie în Camera Comunelor 
în legătură cu lucrările Conferin
ței de la Geneva, Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe ai 
Angliei, a spus printre altele : „NU 
CONSIDER CA CONFERINȚA A

Desen

— Domnilor a- 
mericani, aici s-a 
umplut. Vă ru
găm schimbați... 
orbita 1

trovsk; raportul Comitetului de 
stat pentru chimie de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
în legătură cu îndeplinirea hotă- 
ririi plenarei din 7 mai 1958 a 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la ac
celerarea dezvoltării industriei 
chimice și îndeosebi a producției 
de materiale sintetice și de arti
cole din acestea pentru satisface
rea cerințelor populației și a ne
voilor economiei naționale; rapor
tul cu privire la măsurile în do
meniul avintului continuu al in
dustriei textile.

In ședința de dimineață plenara 
C.C. a ascultat rapoartele prezen
tate de K. D. Petuhov, președinte
le Consiliului economiei naționale 
al orașului Moscova, S. A. Afana
siev, președintele Consiliului eco
nomiei naționale Leningrad, I. I. 
Deadik, președintele Consiliului 
economiei naționale Stalino și 
S. A. Stepanov, președintele Con
siliului economiei naționale Sverd
lovsk.

în ședința de seară au fost as
cultate raportul lui N. A. Tiho
nov, președintele Consiliului econo
miei naționale Dnepropetrovsk, si 
raportul lui V. S. Feodorov, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru chimie de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.

Francez
La Congres participă delegații 

ale partidelor comuniste și munci
torești din mai multe țări.

Congresul a fost deschis de 
Georges Marrane, senator șl pri
mar al suburbiei Ivry sur Seine

Apoi a luat cuvîntul Maurice 
Thorez, secretar general al C.C. al 
P. C. Francez care a prezentat ra
portul la primul punct 
de zi.

al ordinei

naționale 
succeselor

unitatea ei, 
ei toate for-

expus apoi 
al partidului 
supus spre

dezvoltare a economiei 
în U.R.S.S., precum și 
celorlalte țări socialiste.

Vorbind despre lupta clasei mun
citoare franceze, Maurice Thorez a 
definit sarcina principală a mo
mentului de față, care constă în 
unirea maselor. Alianța dintre pro
letariat, țărănimea muncitoare, in
telectualitate și mica burghezie o- 
rășenească, a declarat el, a devenit 
o necesitate evidentă. Ideea unifi
cării tuturor organizațiilor acestor 
pături sociale împotriva politicii 
monopolurilor cîștigă tot mai mult 
teren. In primul rind trebuie însă 
întărite rindurile clasei muncitoa
re, trebuie asigurată 
trebuie unite în jurul 
țele democratice.

Maurice Thorez a 
proiectul de program 
comunist care este 
examinare Congresului și care ur
mărește reînnoirea instituțiilor re
publicane și a vieții naționale a 
Franței.

Trecerea la socialism, a spus el 
în continuare, este o necesitate 
istorică generală. Dar formele a- 
cestei treceri pot și trebuie să fie 
diferite în conformitate cu parti
cularitățile naționale ale fiecărui 
popor și în funcție de condițiile 
istorice în continuă schimbare,’ de 
raportul în continuă schimbare al 
forțelor de clasă pe plan interna
țional.

In țări ca Franța, în care tradi
ția parlamentară este puternică, 
pentru îndeplinirea sarcinilor re
voluției socialiste poate fi folosită 
o Adunare democratică a aleșilor 
poporului.

Thorez a subliniat că lupta par
lamentară trebuie să fie împletită 
cu o puternică mișcare populară 
condusă de clasa muncitoare și de 
partidul ei. Prin urmare, a spus 
el, trebuie să se depună toate efor
turile pentru a crea cu orice preț 
un front unic al clasei muncitoare.

în încheierea raportului său, 
Maurice Thorez s-a ocupat de pro
bleme interne de partid și de pro
bleme organizatorice, subliniind 
puternica coeziune a partidului co
munist, lărgirea și întărirea legă
turilor lui internaționale.

EȘUAT. SPER QA DUPĂ ÎNTRE- 
RUPERE SE VA REALIZA UN 
ACORD, DEȘI NU VA FI UN 
LUCRU UȘOR".

Lloyd și-a exprimat speranța că 
Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe va duce la o conferință 
a șefilor de guverne.

La Cape Canaveral a 
fost înregistrat un nou 
insucces american : sateli
tul „Vanguard* III nu s-a 
plasat pe orbită. Vestea a 
produs „o gravă dezamăgi
re* în rîndul oamenilor de 
știință americani.

(Ziarele)

de: N. CLAUD1U

La lucrările plenarei C.C. au 
fost invitați primii secretari ai co
mitetelor regionale, comitetelor de 
ținut și ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste ale repu
blicilor unionale, precum și secre
tarii cu problemele industriei, tran
sporturilor și construcțiilor, secre
tar, i comitetelor orășenești de par
tid ale marilor centre industriale, 
secretarii comitetelor raionale de 
partid din orașele Moscova șt Le
ningrad, secretarii comUetelor de 
partid ale marilor întreprinderi 
industriale și șantiere de construc
ții, precum și alți activiști de par- 
t.d care lucrează pe plan local; 
președinții Consiliilor de Miniștri 
ale republicilor unionale, președin
ții comitetelor executive regionale, 
ai comitetelor executive de ținut 
și Consiliilor de Miniștri ale re
publicilor autonome, președinții 
consiliilor economiei naționale, 
președinții comitetelor de stat teh- 
nico-științifice ale Consiliilor de 
Miniștri ale republicilor unionale, 
președinții comitetelor de stat ale 
planificării de pe lîngă Consili.le 
de Miniștri ale republicilor unio
nale ; activiști cu munci de răs
pundere drn sindicate ; activiști cu 
munci de răspundere ai U.T.C.L.; 
redactori ai ziarelor și revistelor 
centrale ; conducători ai marilor 
întreprinderi, ai construcțiilor și 
transporturilor; conducători ai in
stitutelor de cercetări, proiectanți- 
șefi și cercetători științifici; frun
tași in producție, cunoscuți inven
tatori și raționalizatori; alți acti
viști cu munci de răspundere care 
lucrează pe plan local; funcționari 
superiori ai ministerelor și depar
tamentelor centrale d>n U.R.S.S. ;■ 
activiști cu munci de răspundere 
din aparatul C.C. al P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S. 
continuă lucrările. își

---------jf--------•------

Lucrările 
Conferinței Organizației 
Internationale a Muncii

GENEVA 24 (Agerpres). — Co
respondență specială. In ultimela 
z.le ale lucrărilor Conferinței 
Organizației Internaționale a 
Muncii s-au discutat rapoartele 
Comisiei de verificare a depli
nelor puteri. Străduindu-se să 
abată atenția participa.nțiior la 
Conferință de la discutarea 
problemelor sociale care interesea
ză pe oamenii muncii din întrea
ga lume, reprezentanții S.U.A. și 
ai monopolurilor au impus Confe
rinței o discuție politică, punînd în 
dezbatere împuternicirile repre
zentanților Republicii Populare 
Ungare.

Prin presiuni exercitate asupra 
țărilor sud-americane și a unora 
din reprezentanții țărilor membre 
ale blocurilor agresive reprezentan
ții S.U.A., cu ajutorul delegaților 
patronali și ai unor lideri ai sin
dicatelor galbene, au impus o ho- 
tărîre cu privire la nerecunoaște- 
rea împuternicirilor delegației R. P. 
Ungare.

împotriva acestei hotărîri au vo
tat reprezentanții țărilor socialiste 
și numeroși reprezentanți din țările 
afro-asiatic'e și din alte țări, iar 
un număr de delagați, printre care 
unii din țările occidentale, s-au 
abținut de la vot.

După vot, șeful delegației romî
ne, Eduard Mezincescu, vorbind 
în ’numele delegațiilor Albaniei, 
Bielorusiei, Bulgariei, Cehoslova
ciei, Poloniei, Ucrainei și U.R.S.S., 
a exprimat profunda indignare 
suscitată de deciziile ilegale adop. 
tate, care știrbesc drepturile legiti
me ale delegației R. P. Ungare. 
In semn de protest, delegațiile ță
rilor lagărului socialist au pără
sit ședința.

MOSCOVA. — Miercuri a sosit 
la Moscova un grup de guverna
tori americani. Din acest grup fac 
parte guvernatorii statelor Florida, 
Utah Dakota de Nord, Carolina 
de Nord, Colorado, New Jersey, 
Idaho, Illinois și Virginia de Vest, 
împreună cu guvernatorii ameri
cani, la Moscova au sosit președin
tele și vicepreședintei^ Universită
ții din New York și alte persoane.

HANOI. — Răspunztnd invitației 
președintelui Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min, la 24 iunie 
a sosit la Hanoi intr-o vizită de 
prietenie președintele Indoneziei, 
Sukarno și persoanele care-1 înso
țesc.

WASHINGTON. — Comandamen
tul aviației americane a anunțat 
că lansarea unui satelit artificial 
de tip „Discoverer* de la baza 
aeriană Vandenberg, statul Cali
fornia. a fost aminată. Nu a fost 
fixată nici o dală nouă pentru lan
sarea acestui satelit.

GENEVA. — La 24 iunie a avut 
loc la Geneva cea de-a 102-a șe
dință a Conferinței celor trei pu
teri tn problema încetării experien
țelor cu arma nucleară.

Următoarea ședință ere loc la 
25 iunie.

LONDRA. — La 23 iunie. Parla
mentul Irlandei l-a ales pe Saan 
Lernass prim-ministru al Republicii 
Irlanda.

PEKIN. — Recent, la Pekin a 
avut loc o adunare a ofițerilor din 
capitala R. P. Chineze în cadrul 
căreia generalul colonel Seao Hua, 
locțiitor al șefului Direcției supe
rioare politice a Armatei Populare 
Chiqeze de Eliberare, a prezentat 
un raport despre recenta vizită a 
delegației militare chineze în opt 
țări prietene printre care și în 
R. P. Romînă. Generalul Seao 
Hua, care a făcut parte din aceas
tă delegație, a scos în relief pro
funda prietenie 0 țărilor prietene 
față de poporul chinez. El a subli
niat că această vizită a contribuit 

,1a consolidarea unității lagărului 
socialist și a păcii în lumea în
treagă.

Cum se va 
deschide 

Festivalul 
de la Viena

V1ENA 24 (Agerpres). ■— 
La Viena s-au pus în vînzare 
biletele pentru stadionul cen
tral, unde va avea loc la 26 
iulie deschiderea festivă a ce
lui de-al VII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor. Festivitatea va începe cu 
o paradă la care vor participa 
reprezentanți a 120 de națio
nalități. Coloanele de partici- 
panți îmbrăcați țn costume na
ționale ți purtînd pancarte se 
vor îndrepta în acordurile mu
zicii spre stadion pe aleile 
împodobite ale Praterului. Pa
rada va fi deschisă de un grup 
de stegari purtînd drapelele 
naționale ale tuturor 
participante la festival.

Punctul culminant al 
program grandios îl vor 
tui „dansurile popoarelor*. An
samblurile naționale din cinci 
continente vor prezenta cele 
mai frumoase dansuri. Sărbă
toarea se va închide cu un 
grandios foc de artificii.

(arilor

acestui 
consti-

pregătește judecarea 
lui Manolis Glezos de către 

un tribunal militar
24 (Agerpres. Intr-o 
a Comitetului admi- 

al Uniunii Democrate 
publicată la 23 

in ziarul „Avghi'"

ATENA 
declarație 
nistrativ 
de btinga, 
iunie în ziarul „Avghf" se a- 
rată -că guvernul grec „ignorînd 
total protestele opiniei publice 
mondiale pregătește, după cît se 
pare, pentru începutul lunii iulie 
judecarea de către un tribunal m,- 
utar a lui Manolis Glezos și a 
altor patrioți. Această acțiune, 
pe care guvernul încearcă să o 
lundamenieze prin legeia 375 a- 
doptată în perioada uictaturii lui 
Metaxas, a provocat indignarea 
opiniei puolice din Grecia, inclu
siv a juriștilor. Această acțiune 
urmărește scopuri mai largi. Gu
vernul întensincă persecutarea or
ganizațiilor democratice ale po- 
porului, în special a Uniunii De
mocrate de btinga. El efectuează 
arestări în masa, înăsprește re
gimul din lagărele de concentrare, 
exercită presiuni în vederea în
frângerii opoziției față de politica 
creării de baze militare și de în
fometare, precum și față de poli
tica de legare a Greciei la carul 
planurilor americane agresive".

Comitetul administrativ cere 
guvernului să pună capăt politicii 
ue teroare. El adresează poporului 
grec chemarea de a se ridica în 
apărarea „democrației și libertăților 
poporului -, de a cere anularea le- 
g.i 375 și a legilor speciale, de a 
cere eliberarea lui Manolis Gle
zos și a celorlalți democrați, li
chidarea situației anormale din 
țară.

După cum relatează ziarul 
„Avgm", pregătirea judecării lui 
Manolis Glezos și a altor demo
crați de către un tribunal militar 
este însoțită de o nouă ofensivă a 
reacțiunii. Zilele acestea la Salo
nic autoritățile polițienești au e- 
fectuat o razie în rindurile parti- 
cipanților la o reuniune consacra
tă remarcabilului poet grec Pala
mas. Au fost arestați peste 80 de 
cetățeni din Salonic, printre care 
patru deputati din partea Uniunii 
Democrate de Stînga, deși se bu
cură de imunitate parlamentară, 
precum și delegația Comitetului 
administrativ al Uniunii Democra
te de LAînga la această reuniune. 
La poliție deputății au fost perche
ziționați și jigniți. Numai în urma 
protestelor opiniei publice arestatii 
au fost eliberați. Președintele U- 
niunA Democrate de Stînga, Pas- 
salidis, a adresat premierului Ka
ramanlis o telegramă în care pro
testează hotărît împotriva raziei

ADDIS-ABEBA. — împăratul E- 
tiopiei Haile Selassie și persoanele 
care îl însoțesc au părăsit la 24 
iunie Addis-Abeba pledînd cu avio
nul la Cairo tntr-o vizită oficială 
în R.A.U. El va vizita după aceea 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia 
și alte țări.

HAVANA. — După cum relatea- 
„ ,'"'j de presă, tn cadrul

care a avut loc la 
cu , participarea a 

țărani, Fidel Castro

ză agențiile 
unui miting 
Santa Clara 
peste 8000 de 
a rostit un discurs in care a arătat 
că reforma agrară din Cuba va fi 
înfăptuită in decurs de trei ani, 
iar pînă anul viitor Institutul națio
nal pentru reforma agrară va fur
niza tot utilajul tehnic necesar 
pentru a .ajuta pe țărani să lucre
ze pămintul in condiții cit mai 
bune.

Tragicele realități sud-coreene

STAS '3452 52.

&

Iată în ce situație dezastruoasă a ajuns Coreea de sud. Imaginile noastre vă înfățișează: barăcile nenorocite tn care în neagră mizerie locuiesc nenumărați sud-coreeni 
(stînga); muncitori sud coreeni în grevă pentru satisfacerea revendicărilor lor (mijloc): copii sudeoreeni sint nevolți să curețe cizmele militarilor americani spre a 

i avea din ce trăi (dreapta).

Succesul lui Ștefan Ruha la Paris

violonistul romîn Ștefan

PARIS 24. De la coresponden- 
‘ul Agerpres. — Zilele acestea a 
avut loc la Paris concursul de vi
oară din cadrul tradiționalului 
Concurs internațional anual de in
terpretare muzicală „Margueritte 
Long-Jacques Thibaud", cea mai 
importantă competiție muzicală 
din Franța, la care au participat 
violoniști din numeroase țări ale 
lumii. Cu acest prilej școa
la violonistică romînească a pri
mit o nouă confirmare internațio
nală, ............... ' 7 ’
Ruha, laureat al concursurilor mu
zicale internaționale „George E- 
nescu" și „P. 1. Ceaikovski", ob- 
ținînd premiul al Il-lea.

Din juriul concursului, Margue
ritte Long-Jacques Thibaud a 
făcut parte și dirijorul George 
Georgescu, artist al poporului al 
Republicii Populare Romîne.

Intr-o declarație făcută cores
pondentului Agerpres la Paris, di
rijorul George Georgescu a subli
niat valoarea deosebită a muzicie- 

polițienești de la Salonic, care 
avut drept scop „să împiedice

a
. ... . li

bera activitate a opoziției". Ares
tări au loc în întreaga țară. A 
fost arestat și expulzat corespon
dentul din Rethymno (insula 
Creta) al ziarului „Avghi",

★ "611)1

PRAGA 24 (Agerpres). —
După cum anunță agenția Cete

ka, la 23 iunie Gusta Fucikova, 
președinta Comitetului cehoslovac 
pentru apărarea lui Manolis Gle
zos, a vorbit la posturile de radio 
cehoslovace. „Glezos, a spus ea, 
este pentru noi simbolul luptei îm
potriva fascismului, simbolul liber, 
tații încătușate. Persecutarea lui 
este atît de nejustă îneît am spe
rat că glasurile milioanelor de 
oameni vor deschide ușile celulei 
lui. Am sperat că protestele vor 
pune capăt detențiunii lui. Totuși, 
aflăm că din nou el este în mare 
pericol. Omenirea trebuie să o- 
prească mina care atentează la 
viața lui Glezos... Libertate lui 
Manolis Glezos I*

Conferința comună 
a emigranților comuniști 
din Grecia care trâies: 

în țările socialiste
PRAGA 24 — Agenția Tele

grafică Cehoslovaca Ceteka 
transmite: La mijlocul lunii 
iunie a avut loc o conferință 
comună a emigranților comun.ști 
din Grecia care trăiesc în țările 
social.ste. Conferința s-a ocupat 
de situația și sarcinile emigranți- 
lor. Emigranții comuniști greci ur. 
măresc lupta dusă de poporul grec 
împotriva scăderii nivelului de 
trai, pentru apărarea păcii, pentru 
democrație și independență, și ma
nifestă de asemenea o profundă 
îngrijorare față de situația exis
tentă acum în Grecia.

Respingerea propunerilor Uniu
nii Sovietice și Republicii Populare 
Romîne care urmăresc promova
rea păcii, precum și hotărîrea gu
vernului Karamanlis de a înf.ința 
în-țară baze de rachete americane 
expun Grecia la pericolul teribil 
al distrugerii atomice. Emigranții 
politici au protestat împotriva cri
mei pe care se pregătește să o co
mită guvernul grec prin hotărîrea 
sa ca Manolis Glezos, erou națio
nal grec, să fie judecat de către 
un tribunal militar. Acest act este 
îndreptat direct împotriva libertă
ții poporului și independenței ță
rii, pentru a încerca să intimideze 
forțale patriotice în lupta lor îm
potriva construirii de baze pentru 
rachete.

In declarația lor, emigranții po
litici își exprimă aprecierea față 
de popoarele și guvernele care 
le-au acordat osoitalitate. Confe
rința a subliniat în același timp 
că emigranții politici greci sînt 
pătrunși de dorința de a se reîn
toarce în patrie cît mai repede po
sibil pentru a-și putea consacra 
acolo forțele cauzai păcii și redre
sării democratice. Ei adresează 
din nou un apel partidelor politi
ce, tuturor organizațiilor patrioti
ce și progresiste și întregului po
por grec cerîndu-le să sporească 
eforturile în vederea repatrierii 
eraigranților politici pentru ca să 
se pună în cele din urmă capăt 
dușmăniei care nu poate să slu
jească decît inamicilor Greciei.

nilor care s-au prezentat în cadrul 
concursului de vioară.

„Țin de asemenea — a adău-‘ 
gat dirijorul romîn ■— să-mi 
exprim satisfacția pentru succesul 
compatriotului meu, Ștefan Ruha“.

Violonistul Ștefan Ruha a decla
rat la rîndul său: ..Sînt foarte, 
fericit că am fost primul instru
mentist romîn care a participat la 
concursul „Margueritte Long- 
Jacques Thibaud", și că am obți
nut la acest concurs nremiul II. 
Actuala ediție a concursului a do
vedit, printre altele, că școala 
muzicală romînească s-a ridicat 
la un nivel înalt și poate înfrunta 
probele cele mai dificile. Mă simt 
foarte onorat — a declarat în con
tinuare tînărul violonist romîn — 
că am reprezentat Republica Popu
lară Romînă la această competi
ție muzicală. Am avut astfel po- i 
sibilitatea de a mă afla în mijlo
cul unor artiști de mare talent. 1 
Premiul pe care l-am obținut, nu 1 
reprezintă numai un succes perso- i 
nai. El este totodată un succes al : 
școlii violonistice romînești și al i 
maeștrilor săi, și oglindește în , 
mod viu condițiile minunate crea- 1 
te de regimul democrat-popular i 
pentru înflorirea artelor. Alulțu- i 
mese din inimă partidului și gu- 1 
vernului care mi-au pus la dispo- i 
ziție toate mijloacele pentru a mă i 
perfecționa, a-mi complecta cu
noștințele și a putea astfel să I 
particip cu succes la un concurs 
care se distinge îndeosebi prin 
înalta sa calitate artistică". ,

Pentru retragerea imediată
a trupelor americane
din Coreea de Sud!

Astăzi este Ziua solidarității cu 
poporul coreean. Nu întîmplător a 
fost aleasă ziua de 25 iunie. Acum 
9 ani — la 25 iunie 1950 — 
cercurile agresive din S.U.A. au 
dezlănțuit războiul pentru acapa
rarea întregului teritoriu coreean. 
Această agresiune s-a so’dat însă 
cu un rușinos eșec pentru S.U.A. 
și acollții lor, care au trebuit să 
semneze pînă la urmă armistițiul 
cu reprezentanții armatei R.P.D, 
Coreene și ai voluntarilor poporu
lui chinez care au venit în ajuto
rul poporului frate coreean.

Au trecut 6 ani de la termina
rea războiului și pacea în Coreea 
continuă să fie în primejdie, da
torită transformării de către cercu
rile agresive americane a Coreei de 
sud Intr-o bază a politicii lor a- 
gresive în Extremm Orient. Clica 
lui Li Sin Man, pentru a se putea 
menține la conducerea Coreei de 
sud, a pus la dispoziția ocupan
ților americani întregul teritoriu 
sud coreean. Prezența acestor ocu- 
panți și existența bazelor militare 
americane în partea de sud a Co
reei constituie principala piedică 
în calea dorinței de reunificare 
pașn.că a poporului coreean.

S.U.A. violînd acordul de armis
tițiu cu privire la Coreea, intensi
fică pregătirile militare în Coreea 
de sud și recurg la provocări 
în vederea menținerii unei în
cordări în Coreea. Ca urmare a 
politicii lor agresive, S.U.A. au 
sporit forțele militare ale mario
netei Li Sîn Man, de la 16 divizii 
cît avea in 1953 la semnarea ar
mistițiului, la 31 de divizii in pre
zent. Iată de ce, subcomite
tul senatului american a apro
bat un „ajutor" militar sub
stanțial mărit pentru Coreea de 
sud, care se ridică la circa 
175.000.000 dolari. La ce servește 
această sumă o spune mister Ro
bertson : „Banii pe care îi chel
tuim în Coreea pentru forțele mi
litare nu sînt chiar pentru Co
reea, ci pentru poziția noastră..."

Este limpede că prin această 
politică, cercurile agresive din 
S.U.A. urmăresc realizarea pla
nurilor lor în Extremul Orient, 
permanentizarea împărțirii Co
reei și ocuparea pentru tot
deauna a Coreei de sud. S.U.A. 
nu au ezitat nici un mo
ment să anunțe abrogarea unila
terală a paragrafului 13 al armis
tițiului coreean, care interzice im
portul materialelor de război în 
Coreea. In felul acesta, S.UA. au 
adus în Coreea de sud tipuri de 
arme noi, moderne, ca tunuri ato
mice, rachete „Honest John" și 
proiectile teleghidate. Ba mai 
mult, diviziile S.U.A. staționate în 
Coreea de sud au fost reorganiza
te în divizii atomice.

Li Sin Man îndeplinește cu cea 
mai josnică slugărnicie ordinele 
protectorilor lui, punînd Coreea de

Acum doi ani a luat ființă la Budapesta o școală elementară 
de muzică. Pe lîngă materiile obișnuite, elevii acestei școli în
vață muzică de șase ori pe săptămînă. In fotografie :■ o lecție 
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PARIS 24 (Agerpres). — De la 
corespondentul Agerpres:

în cadrul vizitei pe care o fac 
în prezent în Franța membrii de
legației economice romîne, tovară
șii Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Mihai Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, Gh. 
Gaston Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, Mi
hai Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului însoțiți de mai mulți 
experți romîni, au vizitat la 22 
iunie rafinăriile petrolifere de la 
Donge, în apropiere de Nantes.

In cursul vizitei, directorul ge
neral al rafinăriilor i-a însoțit pe 
oaspeții romîni informîndu-i' des-

sud în slujba cercurilor agresive 
imperialiste. Pentru a se putea men
ține pe pozițiile sale șubrede, clica 
lisînmanistă duce o permanentă 
politică de înăbușire a drepturilor 
și libertăților politice ale poporu
lui sud-coreean, recurgînd la re
presiunile cele mai crunte. In Co
reea de sud au fost interzise toate 
partidele, organizațiile obștești și 
publicațiile democratice. Cei ce se 
pronunță pentru reunificarea paș
nică a Coreei sînt condamnați la 
moarte, cum a fost cazul cu Cio 
Bon Am, lider al Partidului Pro
gresist, sau aruncați în temnițe, 
cum este soarta a peste 200.000 
de persoane. Cu toate acestea, 
populația din Coreea de sud luptă 
cu energie împotriva clicii lisinma- 
niste și a protectorilor ei.

Un alt rezultat al ocupației Co
reei de sud și al tiraniei clicii lui 
Li Sîn Man este dezastrul în care 
se află economia in această parte 
a Coreei. Industria și agricultura 
sud-coreene sînt complect ruinate. 
Peste 80 la sută din întreprinde
rile existente au redus complet, 
sau aproape complet producția, 
datorită lipsei de materii prime. In 
Coreea de sud bîntuie o mizerie 
de neînchipuit. Peste 6.600.000 de 
șomeri și alte cîteva milioane de 
țărani sînt sortiți morții prin foa
mete. Guvernanții lisînmaniști, vă- 
zînd că n-au nici o ieșire din a- 
ceastă situație, prezintă drept o 
„soluție" pentru populația înfome
tată: emigrarea. Prin acest plan 
criminal, care a și fost legiferat 
printr-un decret, se prevede tririii- 
terea cu forța a sud-coreenilor, 
printre care majoritatea sînt ti
neri, în țările imperialiste care au 
nevoie de nună de lucru ieftină. _ „ ________ ____  _
Cu alte cuvinte, a fost instaurat în cînd poporul coreean își va împlini 
mod legal comerțul cu sclavi. ’ ! ‘ -

Cît de izbitoare apare în raport 
cu situația jalnică din Coreea de 
sud, situația înfloritoare a R.P.D. 
Coreene. In ciuda distrugerilor 
pricinuite de agresiunea america
nă, într-un timp scurt, locuitorii 
R.P.D. Coreene, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncii, au
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La 23 Iunie tovarășii Alexandru 

Bîrlădeanu și Mihai Florescu au 
făcut o vizită d-lui Max Flechet, 
secretar de stat pentru problemele 
economice.

In aceeași zi, tovarășul Gh. 
Gaston Marin a avut o întrevedere 
cu dl. Francis Perrin, înaltul Co
misar pentru Energia Atomică al 
Franței, precum și cu dl. Masse, 
înaltul Comisar pentru Probleme
le de Plan al Franței.

Membrii delegației au avut con
vorbiri cu conducătorii unor im
portante firme industriale france
ze și cu oameni de afaceri dițj 
Franța, ;

reușit să transforme o țară îna^ 
poiată și cu o economie cu ca
racter agrar semi-feudal, într-o ța
ră cu industrie și agricultură dez
voltate. Harnicul popor coreean 
trăiește în partea de nord a patriei 
sale o viață fericită, cum n-a cu
noscut niciodată în istoria sa. 
Lui îi sînt deschise perspectivele 
unei vieți îmbelșugate și pentru 
aceasta el nu precupețește efortu
rile muncind cu abnegație spre a 
construi socialismul.

Guvernul R.P.D. Coreene, cre
dincios politicii sale consecvente 
de pace, a făcut numeroase pro
puneri în vederea rezolvării paș
nice a problemei coreene, propu
neri care se bucură de sprijinul 
unanim al întregului popor co
reean și al popoarelor iubitoare de 
pace. Guvernul R.P.D. Coreene are 
în vedere, în toate aceste propu
neri, năzuința fierbinte a poporu
lui coreean spre unificarea pașni
că a țării. Dintre acestea, men
ționăm propunerea de o deosebită 
însemnătate privind retragerea 
tuturor forțelor străine din Co
reea. Din inițiativa guvernului co
reean și chinez, voluntarii poporu
lui chinez s-au retras complet 
din Coreea de nord. Trupele ame
ricane nici nu se gîndesc insă să 
părăsească Coreea de sud. Cercu
rile agresive din S.U.A. răspund 
politicii de pace a R.P.D. Coreene 
prin intensificarea pregătirilor mi
litare în Coreea de sud.

Poporul romîn a sprijinit și spri
jină din toată inima politica de 
pace a R.P.D. Coreene. El vede în 
propunerile guvernului R.P.D. Co
reene calea sigură spre rezolvarea 
pașnică a problemei coreene și 
este sigur că nu este departe ziua 

năzuințele sale. Poporul romîn 
cere cît mal grabnic retragerea 
ocupanților americani din Coreea 
de sud și consideră că este abso
lut necesar să se pună capăt po
liticii de provocări războinice a 
clicii lisînmaniste și a protectori
lor ei din S.U.A.

R. LUCIAN

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteli". Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Șctnteii",

S.UA

