
Proletari din toate țările, unlțl-văî

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Marți 30 iunie 1959Il-a, Nr. 3149

Foto: N. STELORIAN ,

4 PAGINI — 20 BANI
♦

ț

âtorulul
Construcțiile 
de locuințe 

la Hunedoara

Tot mai mult fier vechi pentru 
oțelării 1 Această lozincă i-a 
mobilizat și pe tinerii din 
Găești pe care-i vedeți încăr- 
cînd un vagon de fier vechi 
destinat furnalelor Hunedoarei

Succese ale 
harnicilor mineri 

ai Văii Jiului
Minerii din Valea Jiului au tim 

deplinit în cinstea Zilei Mineru
lui și a zilei de 23 August, cil 
trei zile înainte de termen, pla„ 
nul semestrial de extracție a căr^ 
bunelui. Creșterea gradului de 
mecanizare în subteran, precum 
și punerea în exploatare de noi 
abataje cu front lung, au permis 
minerilor din acest important 
bazin carbonifer al țării să spo
rească în această perioadă pro
ductivitatea muncii cu 10 la sută 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Totodată prin reduce^ 
rea prețului de cost, ei au realU 
zat în primele cinci luni ale amu, 
lui economii peste plan în valoa-, 
re de 5.905.000 lei.

La obținerea acestor realizări 
importante au contribuit în mod 
deosebit colectivele minelor Uri- 
cani, Lonea, Petrila care și-ai» 
îndeplinit cu mult înainte de ter
men sarcinile de plan pe semes, 
trul L.

a învă
țătorului" — tradiționala zi a ce
lor cărora partidul și întreg po
porul le-au încredințat educarea 
și instruirea vlăstarelor tinere 
ale patriei. Purtători ai luminii 
și culturii, învățătorii au nobila 
misiune de a forma d:n copilul 
care pășește sfios pe poarta șco
lii, neștiutor, dar dornic, avid de 
cunoștințe, cetățeanul de mîine, 

■s„„nciieze tră- 
ile co- 
,edice cu 
cialismu- 
iunca în
clină de 
:a satis- 
lie oameni 
ă fierbinte 
rtidul, po- 

. munca, răs-T-
plătește cu . .sosință truda în
vățătorilor noștri.

Odată cu ridicarea noii școli 
socialiste a crescut și o tînără 
generație de învățători care în- 
țelegîndu-și menirea de a duce 
făclia științei de carte în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării 
s-au dăruit profesiunii cu pa
siune. Acești învățători, crescuți 
într-un spir.t nou, cu o concepție 
marxist-leninistă despre lume și 
societate s-au alăturat vechilor 
dascăli cinstiți din patria noas
tră, au învățat din experiența în
delungată a acestora, și-au unit 
eforturile cu aceștia pentru a ri
dica școala la înălțimea sarcini
lor ce i le pune în față construc
ția socialistă.

învățătorii răspund cu entu
ziasm indicațiilor partidului de 
a îmbina tot mai temeinic învă- 
țămîntul cu practica, de a trans
mite copiilor odată cu cunoștin
țele teoretice și deprinderi pra^*; 
ce, îndrumîndu-te pa'"

s1-

învățătorilor și profesorilor tre
buie să-și pună sarcini culturale 
gigantice și, în primul rînd, tre
buie să devină armata principa
lă a învățămîntului socialist". 
„Insă — continuă Lenln — nu te 
poți limita la cadrul îngust al 
activității didactice. Cadrele di
dactice trebuie să se contopească 
cu întreaga masă muncitoare 
care luptă. Sarcina pedagogiei 
noi este de a lega activitatea 
didactică de sarcina organizării 
socialiste a societății".

Transpunînd în viață indicația 
leninistă, învățătorii au devenit 
propagatori înflăcărați și price- 
puți ai politicii partidului la 
sate, participînd la munca de 
transformare socialistă a agri
culturii, la succesul revoluției 
culturale. Ei participă activ la 
lupta ce se desfășoară pentru 
ridicarea necontenită a nivelului 
de cunoștințe al țăranilor mun
citori. Muncind In organizațiile 
U.T.M. sătești, mulți învățători 
tineri participă la activitatea 
cultural-educativă a tineretu
lui, la acțiuni obștești și pa
triotice, sprijină desfăș-'rarea 
învățămîntului politic U.TJW. 
Ei aduc o contribuție deosebită 
la răspîndirea cunoștințelor știin
țifice, la lupta împotriva misti
cismului și prejudecăților, sint 
principalii animatori ai activității 
cultural-artistice la căminul cul
tural.

Mersul construcției socialiste, 
pune în fața școlii, în fața das
călilor sarcini mereu mai mari. 
In școală, acolo unde se 
sat sau la oraș, în’'*"

In regiunea Hunedoara se con
struiesc anul acesta din invest.ții 
și fondurile întreprinderilor aproa
pe 2000 apartamente, din care 
1500 vor fi date în folosință pînă 
la sfîrșitul anului. Se continuă, 
de asemenea, lucrările de finisări 
exterioare la blocurile din Hune
doara și Valea Jiului. Trustul re
gional de construcții locale va ter
mina și da în folosință în cinstea 
lui 23 August încă 469 aparta
mente, iar pînă la 7 Noiembrie 
alte 468 apartamente.

Blocurile începute în acest an 
se construiesc după proiecte noi 
întocmite de Institutul .regional 
de proiectare și prețul de cost 
mediu al unui apartament compus 
din 2 camere și dependințe este 
sub 40.000 lei.

Pentru a reduce prețul de cost 
prevăzut în proiecte și devize se 
folosesc în mare parte resurse lo
cale. La șantierele din Valea Jiu
lui se folosește cu mult succes 
pentru betoane ușoare sterilul din 
mină ars; cenușa de la termocen
trala electrică Paroșeni e folosită 
pentru mortare de tencuieli sau 
zidărie. Iar zgura de locomotive e 
utilizată la blocurile din Petro
șani care se construiesc prin tur
narea de betoane ușoare monolit.

Intr-o recentă sesiune a sfatu
lui popular regional au fost stabi
lite obiectivele ce urmează a îi 

■construite în anul viitor. Pentru 
asigurarea de materiale de con- 

'ii ieftine, din resurse locale, 
luate măsuri pentru cerce- 

și folosirea în construcții a 
tufului vulcanic, a pietre- 

calcar.

(Agerpres)

(Agerpres)

La ordinea zilei

cal ficare 
tral'”-

..„or cu
vântate ; el este 

timp un educator care 
ideile înaltului patrio-., «nsmite

tism socialist, ale internaționa
lismului proletar, îi ajută că cu
noască mărețele realizări ale 
regimului democrat-popular, mo- 
biiizindu-i să participe și ei
la activitatea constructivă ce se 
desfășoară în patria noastră.
Sînt sute și sute de învățători 
și profesori tineri care au înțeles 
această îndatorire plină de răs
pundere. Organizațiile 
nieri din școli găsr 
acestora îndrumă* 
cu experiență r 
gogică, care ’ 
re o inter 
comuni' 
jină 
vi*’

de pio- 
în rindul 

nădejde, 
' peda- 

'ășoa- 
■ație 

ri-

a-

Ce-și propun brigăzile noastre
de muncă patriotică

în raionul Iași

2000 de tineri 
vor purta insigna 

de brigadier
Noi comandanții brigăzilor ute

miste de muncă patriotică din ra
ionul Iași întruniți în consfătuirea 
de analiză a activității desfășurate 
de brigăzile utemiste de muncă 
patriot.că din raion am luat cu
noștință cu nespusă bucurie de 
chemarea lansată de comandanții 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică diq Capitală adresată tu
turor brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din țara noastră în cins
tea zilei de 23 August, a 15-a ani
versare a eliberării patriei noastre, 
cea mai mare sărbătoare a poporu
lui nostru muncitor.

Consfătuirea noastră a scos în 
evidență faptul că tineretul din 
ra'onui lași organizat în cele 
153 brigăzi utemiste de muncă pa
triotică ce cuprind peste 3000 de 
utemiști și tineri a obținut rea
lizări de scamă. Valoarea totală a 
economiilor realizate pînă acum 
prin muncă voluntară se ridică la 
suma de 304.000 lei.

Noi, part’cipanții la consfătuire, 
în numele tuturor tinerilor briga
dieri ai muncii patriotice din ra
ionul Iași, răspunzînd chemării 
lansate în consfătuirea comandan
ților brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din Capitală ne angajăm 
să realizăm pînă la 23 August ur
mătoarele : Vom participa la re
darea de noi terenuri agriculturii 
pe o suprafață de 300 ha., la iri
garea unei suprafețe de 200 hecta
re și la amenajarea a 16 iazuri, 
ceea ce va aduce statului econo
mii în valoare de 800.000 lei. Pen
tru înfrumusețarea satelor raionu
lui nostru vom ajuta la amenaja
rea și întreținerea șoselelor pe o 
distanță de 200 km., vom curăța 
35 km șanțuri și vom amenaja 18 
parcuri ale tineretului. De ase
menea vom strînge cantitatea de 
10.000 kg. grîu boabe din spicele 
rămase pe cîmp pe care le vom 
preda G.A.C. pentru fondul de 
bază și întovărășirilor agricole, 
pentru fondul obștesc. Vom exe
cuta de asemenea lucrări de îmbu
nătățiri funciare în sectorul s.lvic 
pe o suprafață de 200 ha. Pentru 
a contribui la sporirea cantității 
de oțel necesară industriei, pînă 
li 23 August vom colecta cantita
tea de 60 tone fler vechi.

Pentru a întări rolul educativ 
al brigăzii, tinerii încadrați în bri
găzile de muncă patriotică vor în
văța cîntecele „Steagul Partidu
lui", „Răsună valea" și altele.

De asemenea, vom căuta să or
ganizăm, în timpul liber, cît mai 
multe activități comune cultural- 
educative a membrilor brigăzilor, 

îndeplinind aceste obiective ne 
propunem ca in ziua de 23 August 
2000 de brigadieri să poarte cu 
mîndrie pe piepturile lor insigna 

br.gadier al muncii patriotice.de

COMANDANȚII BRIGĂZI- 
LOR UTEMISTE DE MUN
CA PATRIOTICA D I N

RAIONUL IAȘI

Vom colecta un vagon 
de fier vechi

Eleve de la școala profesională a fabricii de încălțăminte din Oradea la practică
Foto: S. NICULESCU

Membrii brigăzii noastre au a- 
flat cu bucurie de chemarea cons
fătuirii comandanților brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică frun
tașe pe Capitală, chemare lansată 
în cinstea zilei de 23 August. Ti
nerii din brigada noastră utemistă
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Piatra Neamț, 
moldovenesc din 
iu se întîmpla 

devenit în anii regimului nos- 
ru centrul unui raion de o mare 
mportanță economică. Puterea 
lestăvilită a Bistriței stăpînită 
e om la Bicaz devine uriașă sur- 
ă de energie electrică. La Săvi- 
ești — a început să se dea- 
ene firul de argint — relonul; 
i plină construcție este și 
ombinatul chimic de la Roznov. 
lături de aceste imense unități 
îdustriale s-a dezvoltat și satul 
leleagurilor nemțene.
Ca pretutindeni, în patria noa- 
ră țărănimea muncitoare elibe- 
itâ din robie și mizeria de 
eacuri, pășește alături de clasa 

muncitoare condusă de partid 
pe drumul făuririi vieții noi, so
cialiste. Urmașii Iui Hogaș sînt 
astăzi cintăreții imnului triumfă
tor al construcției socialiste. In 
întec, poez'e și joc răzbate suflul 
e viață nouă ; talentații cîntăreți 
natori închină prin întreaga lor 
tivitate imn de mulțumire par

iul iubit.
înnațjile corale au inclus în 
loriul lor c.ntecele cele mai 

te de țărănimea muncitoare 
-are vorbesc despre succesele do- 
bindite pe drumul construirii so
cialismului la sate, despre supe- 
ritatea muncii in comun. Așa, 
(le pildă, cerurile căminelor cul
turale 
Dcchia 
riul lor 
ketivă"

diji Bodești, Râzboieni, 
ele. au inclus în reperto- 
cintcce ca : „Viz ta în co
de Gh. Bazavan, „Cîntec 

de seceriș" de Sarcasiv Ion, „Hora 
colectiviștilor în gospodărie" de N. 
Neagti, „Drag mi-i în gospodărie" 
de Gh. Vancti și altele.

In repertoriul formațiilor eo-

rale Se află la loc de frunte cfn- 
tece despre patrie și partid. Astfel 
cîntece ca „Steagul partidului", de 
M. Socor, „Măreț pămînt al patriei 
iubite" de I. Chirescu, „înfloreș
te țara mea" de Mălineanu, ca 
și „Hora păcii" de Dragomir și 
„Sub al păcii stindard" de I. Chi
rescu, contribuie la educarea ma
selor în spiritul dragostei față de 
patrie și partid, față de mărețele 
înfăptuiri ale anilor noștri.

La formațiile coregrafice, este de 
remarcat atenția și curajul cu care 
unele 
lizat

de rrțuncă patriotici muncese cu 
rivnă atît în producție cit și în ac
tivitatea obștească.

In cinstea zilei de 23 August 
sîntem hotărîți să obținem reali
zări tot mai 
astfel la îndeplinirea 
puse de Plenara C.C. 
din noiembrie 1958 in 
retului. Lingă sectorul 
al fabricii noastre 
ță, în acest an, un parc al 
retului. După cum îl arată și de
numirea, acest parc va fi făcut de 
către tinerii fabricii noastre, lată 
de ce ne angajăm să efectuăm aici 
lucrări de nivelat, de curățirea mo
lozului, de încărcare și transporta
rea pămintului rezultat de la 
ceste lucrări. Vom efectua astfel 
600 ore muncă voluntară. Vom 
intensifica de asemenea activitatea 
noastră pentru colectarea și pre
darea fierului vechi din cadrul 
întreprinderii. Am cercetat de pe 
acum locurile unde există fier 
vechi și ne angajăm să strîngem 
pînă la 23 August 10.000 kg. Vom 
contribui de asemenea la întreți
nerea și protecția părculețelor 
fața fabricii.

Tinerii din brigada noastră 
hotărîți să desfășoare în ața 
activitatea incit la 23 August, prin 
îndeplinirea obiectivelor de mai 
sus, ca Și prin participarea la alte 
acțiuni de folos obștesc, toți mem
brii brigăzii noastre să aibă în
scrise în carnet cel puțin 100 de 
ore muncă voluntară și să poarte 
cu cinste insigna de brigadier 
muncii patriotice.

multe, contribuind 
sarcinilor 

al P.M.R. 
fața 
de 

va lua

tine- 
forje 
fiin- 
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sînt 
fel

al

DUMITRU BUTUC 
comandantul brigăzii utemiste 
muncă patriotică nr. 1 de la secția 
reparații mecanice — Fabrica de 

rulmenți Bîrlad.

i------•------ .

Cresc iep 
de cas'

de

In ultima săptămînă au căzut 
ploi temporare în toate regiunile 
țării, cu excepția Dobrogei. Vremea 
însă a fost în general călduroasă, 
favorizînd procesul de maturizare 
a cerealelor, îndeosebi în regiunile 
din sud și sud-vestul țării. Mai a- 
les în aceste regiuni, cerealele pă- 
ioase, ajungînd în stadiul de pîrgă, 
s-a început recoltarea lor.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, pînă la 25 iunie orzul și or
zoaica au fost recoltate de pe 
33.800 ha., rapița de pe 8.700 ha, 
iar mazărea de pe 1.120 ha.
. In ultimele zile a început treie- 

rișul orzului, rapiței și a mazărei. 
iar în regiunile Craiova, București 
și Pitești o altă importantă lucra
re — secerișul griului. Pe supra
fețele de pe care s-a strîns recolta 
au fost făcute arături adinei de 
vară pe 7.800 ha. și s-au însămîn- 
țat plante furajere pe aproape 
6.000 ha. Suprafețe mai mari au 
fost însămînțate în regiunile Bucu
rești, Timișoara și Craiova.

In săptămînă trecută au conti
nuat intens lucrările de îngrijire a

păi oaselor
culturilor, care au fost efectuate pe 
o suprafață de 1.500.000 ha. Pra- 
șila a Il-a este aproape terminată 
la sfecla de zahăr și cartofi, în 
afară de regiunile Stalin, Iași și 
Galați, în care este încă întîrziată. 
La porumb această lucrare a fost 
executată pe 85 la sută din supra
fața cultivată, rămînînd în urmă în 
regiunile Hunedoara, Iași, Galați, 
Stalin, Ploești, Cluj și Constanța.

In cursul acestei săptămînf în 
multe regiuni recoltările vor înce
pe din plin. Pentru folosirea tutu
ror forțelor și mijloacelor la strln- 
gerea fără pierderi și într-o perioa
dă scurtă de timp a recoltelor este 
necesar ca în următoarele zile să 
se termine prașila a IlI-a la po
rumb și a IV-a Ia celelalte culturi 
prășitoare, să se asigure funcționa
rea permanentă a întregului parc 
de tractoare și mașini agricole ne
cesare lucrărilor de vară, să se ur
genteze recoltarea și treierișul ra
piței și a mazărei, precum și ară
turile adînci de vară și însămîn-î 
țările de culturi duble în miriști^

ii (Agerpres). ]

înapoi?
7 kg. fire^ peste plan. In 
nile următoare angajamentul 
în întrecerea socialistă în loc „ 
crească pe măsura realizărilor și 
a experienței acumulate în muncă 
pînă atunci, a scăzut în luna mai 
la 4 kg., iar în luna iunie la 
3 kg.

Cum se explică această si
tuație ?

In primul rînd membrii comi
tetului U.T.M., responsabilii bri
găzilor de producție ale tineretu
lui nu i-au ajutat pe tineri să 
stabilească angajamente pe mă
sura posibilităților lor, a expe
rienței, a pregătirii tehnico-pro- 
fesionale și a capacității de lu
cru a mașinilor. Evident că această 
situație nu stimulează pe tineri, ci 
îi ține pe loc, iar în unele cazuri, 
așa cum s-a văzut, se întîmpla 
chiar ca 
înapoi.

In al doilea rînd trebuie arătat 
că atît responsabilii brigăzilor cît 
și organizația U.T.M. n-au anali
zat niciodată cu toată atenția și 
răspunderea modul în care tinerii 
muncitori participă la întrecerea 
socialistă, lăsînd lucrurile să se 
desfășoare „de la sine".

Este necesar ca în cadrul în
trecerii, organizația U.T.M. 
ajute brigăzile, tinerii în stabi
lirea unor obiective de muncă 
concrete și să urmărească îndea
proape modul în care tinerii mun
citori își realizează angajamentele 
propuse în întrecerea socialistă. 
Tinerii trebuie ajutați în îndeplini
rea angajamentelor luate prin va
lorificarea și generalizarea expe
rienței pozitive, prin popularizarea 
metodelor înaintate de muncă ale 
fruntașilor în producție. Numai 
în felul acesta întrecerea so
cialistă dintre brigăzi își va 
atinge cu adevărat scopul, numai 
în acest fel se 
tinerilor pentru 
dă să devină 
muncă fruntaș.

Tinerii de la
lă de stat a tineretului d.u Kaiești, 
regiunea Pitești, au în răspunderea 
lor creșterea iepurilor de casă de 
prăsi,lă pe care îi vor da apoi spre 
îngrijire organizațiilor U.T.M. din 
regiune. Tinerii de la G.A.S. Ră- 
tești dau o îngrijire deosebită ie
purilor. Ei au confecționat mai 
multe cuști pe care le-au instalat 
pe un cîmp de masă verde, în a- 
propierea grădinii de zarzavat, 

împrejurul cuștilor au amenajat 
țarcuri în care iepurii pot sta la 
soare și aer.

De cei 131 de iepuri îngrijește 
permanent utemistă Manole Maria. 
Tinerii au făcut o alegere bună. 
Maria Manole a dovedit pînă acum 
multă pricepere și pasiune pentru 
această îndeletnicire. lat-o în foto
grafie ținînd în brațe doi dintre cei 
mai frumoși iepuri.

gospodă

Intr-o discuție cu membrii co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. de la întreprinderea 
„Dumbrava" din Sibiu, am aflat 
că aici se desfășoară o vie în
trecere socialistă între tinerii 
muncitori că, datorită acestui 
fapt, brigăziie de producție și de 
calitate, în care sînt încadrați 
aproape 200 de utemiști și ti
neri, își realizează în fiecare 
lună sarcinile de plan și dau nu
mai produse de bună calitate. 
Multe din aceste fapte sînt reale. 
Tinerii muncesc cu însuflețire și 
obțin rezultate bune.

Cercetînd însă mai îndeaproape 
faptele, discutînd cu filatoarea 
Victoria Moraru, cu țesătoarea 
Linca Sechel, cu Ion Pavel, res
ponsabilul brigăzii de tineret din 
secția filatură și cu mulți alți ti- 
neri muncitori, constați că an
gajamentele unor brigăzi nu 
reflectă posibilitățile lor reale, nu 
țin seama de experiența cea mai 
bună și nici măcar de propria lor 
experiență. Se înțelege că astfel 
de angajamente care nu cores
pund posibilităților reale, nu sînt 
mobilizatoare, nu-i îndeamnă pe 
tineri spre rezultate din ce în ce 
mai bune. Iată în această direc
ție două exemple edificatoare. 
Brigada de tineret din 
filatură, condusă de Ion 
s-a angajat să dea în luna mar
tie 500 kg. de fire peste plan. 
Brigada a realizat însă în această 
lună peste plan 1482 kg. fire, de- 
pășindu-și astfel angajamentul 
cu aproape 1000 kg. fire. Era fi
resc deci ca în luna aprilie, por
nind de la realizările și expe
riența dobîndită în luna prece
dentă, brigada să-și sporească 
ingajamentul pe măsura posibi- 
Jăților și a rezultatelor obținute.

r în luna aprilie, ca și în lu- 
următoare, angajamentul bri- 
i a rămas același: de a da 
e plan cîte 500 kg. fire lunar, 
.nista Victoria Moraru, din 

.eastă brigadă, a realizat în 
.iecare zi din luna aprilie circa

lu-
ei 
să

de
cea

Și „Tîrgul inimilor** 
Vornic, „Fata babii 
moașă" de I. Ghelu și 
tele care sădesc în inimile specta
torilor dragostea pentru colecti
vă, dragostea și grija față de avu
tul obștesc. Asemenea piese sînt 
incluse în repertoriul majorității 
echipelor de teatru din raionul Pia
tra Neamț.

De la an la an numărul forma-, 
'țiilor artistice din raionul nostru 
crește cuprinzînd tot mai mulți 
tineri săteni. Există în prezent la 
noi circa 4.000 artiști amatori din
tre care peste 3.000 sînt tineri.

La îmbogățirea și îmbunătăți
rea continuă a repertoriilor 
mațiilor artistice de amatori 

. la sate a contribuit in mare 
sură pregătirea activiștilor 
turali în cadrul seminariilor 
ionale, schimburile de experiență 
organizate cu aceștia, lecțiile 
pi actice demonstrative, organiza
te atît la centrul de raion cît și 
în cele 5 centre metodice. De a- 
semenea echipele artistice ale 
casei raionale de cultură, au pre
zentat programe model în satele 
raionului care au folosit la orien
tarea cadrelor culturale sătești 
in alegerea repertoriilor echipelor 
proprii precum și la creșterea ni
velului de interpretare artistică.

De asemenea, casa raională de 
cultură a organizat o brigadă ar
tist că de agitație cu program 
special inspirat din succesele do- 
bindite în munca de trans
formare socialistă a agriculturii

T. 
fru- 

al-

turl ca Frunzuliță foi de prun ] 
Drag mi-i munca în comun / 
Drag mi-i munca pe ogoare fără 
hotar și răzoare, și altele sînt 
exemple convingătoare asupra 
sentimentelor flăcăilor și fetelor 
noastre care, lnspirîndu-se din 
viața nouă a satelor, îndeamnă 
masele pe drumul agriculturii so
cialiste.

O altă formă artistică educa
tivă, deși tînără în viața cultu
rală a satului nostru, este briga
da artistică de agitație. In rario- 

nostru multe brigăzi artistice 
agitație abordează cu succes

•

nulechipe au abordat și rea- 
dansuri cu tema contempo- de

s-a văzut, se intimpL 
angajamentele să dea

Formalii de amatori 
din raionul Piatra Neamț 

angajate în opera 
de transformare socialistă 

a agriculturii
din viața sa- 
căminul cultu- 

dansuri

rane. 
telor 
ral Roznov au compus 
cu teme prin care se arată avan
tajele muncii în comun și elanul 

sarcini- 
agri- 

Mi-

Inspirindu-se 
tinerii de la

sa

for- 
de 

mă- 
cul- 
ra-

tineresc în îndeplinirea 
lor în diferite campanii 
cole. Instructoarea utemistă 
ruță Lucia din satul Pingărăci- 
lor a pregătit dansul cu tema : 
„La stlna întovărășirii zootehni
ce" în care prin scene coregrafice 
s-a reușit să se redea viața înto
vărășirii și procesul de transfor
mare a conștiinței unor crescători 
de animale din sat care s-au ală
turat întovărășirii.

De asemenea, un bogat și inte
resant conținut au strigăturile 
jocurilor populare. Astfel strigă-

problemele actuale din viață 
telor.

Prin programele lor, 
artistice de agitație din 
oani, Serbești, Tupilați, 
Negrești, vorbesc despre 
sele economice ale G. A. 
satele respective ca 
lupta pentru continua lor întări
re și dezvoltare. Cele din Almaș 
șt Oslobeni au programe inspi
rate din munca întovărășirii, tnlli- 
tînd pentru atragerea țărănimii 
pe calea cooperării în agricultură. 
Un1 loc important în repertoriul 
echipelor de teatru îl ocupă de 
asemenea piesele care vorbesc 
despre superioritatea muncii în

----- Sînt semnificative în 
sens piesei» „Răfuiala"

comun, 
acest

și

brigăzile 
Bărgă- 
Dochia, 

succe- 
C. din 

despre

VASILE SOLOMON 
directorul Casei raionale de 

cultură—Piatra Neamț

( Continuare in pag. Ul-a)
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Anul școlar s-a terminat, iar 
copiii se pregătesc să plece în 
tabere și colonii, unde vor pe
trece vacanța de vara.

Crestez pe răbojul vremii 
încă un an de activitate, cel 
din urma.

Mă revăd acum 40 de ani, 
cînd am terminat școala nor
mală de învățători. Eram ne
răbdător sa ma duc în satul 
acela de munte, unde fusesem 
numit, și să întîmpin în poarta 
școlii pe copii. Abia se sfîrșise 
primul război mondial, dar 
urmele Iui mai stăruiau încă. 
Nu m-am lăsat biruit de 
greutăți, am înfruntat lip
surile de tot felul care-mi 
împovărau existența și, animat 
de avîntul anilor tineri, de fru
musețea și noblețea misiunii, 
am pășit însuflețit și încreză
tor.

Ce nu aștepta satul de la în
vățătorul său ? Un cuvînt de 
dragoste pentru copii, un cu
vînt de îmbărbătare pentru cei 
greu încercați, o inițiativa cu
rajoasă, care să aducă un suflu 
de primenire în viața satului, 
o activitate constructivă, care 
să mobilizeze energiile și să le 
îndrume pe fagușul înfăptuiri
lor de interes obștesc.

Astăzi satul vremurilor noi, 
satul prins în vîrtejul transfor
mărilor revoluționare, satul care 
înaintează triumfător pe calea 
construirii socialismului, își 
așteaptă învățătorul cu o 
dragoste vie, caldă și ne
țărmurita, dar și cu o înfă
țișare cu totul deosebită față 
de trecut: de-a lungul uliței

largi, străjuită de plopi, se-n- 
șira, sclipesc arătoase, casele 
colectiviștilor, iar la marginea 
satului se-nlinde pîna-n zare, 
ogorul colectivei, în care s-au 
topit, fără urme, haturile și 
răzoarele.

„Lampa lui Ilici" brăzdează 
cu lumini vii bezna nopții, iar 
prin ferestrele deschise prinzi 
crîmpee de melodii populare 
ori fragmente din conferințele 
de agrotehnică, pe care stația 
de radioficare a satului le a- 
runca ca pe un pumn de seîn- 
tei în liniștea serilor de toam
na.

A doua zi, aliniată pe două 
rînduri, cu gorniștii și toboșa
rii în frunte, te întîmpină uni
tatea de pionieri. Pe piepturile 
lor se răsfața. fluturînd, colțul 
cravatei, simbol al sîngelui văr
sat de înaintași, eroi ai clasei 
muncitoare, pentru făurirea 
unei vieți noi, a cărei torță vie 
o primești tu, tinere învățător, 
și o vei purta cu vrednicie o 
viață întreagă, pentru ca, la 
rîndul tau, s-o treci altuia, care 
va fi rînduit să-ți urmeze, să-ți 
lărgească și să bătătorească ca
lea pe care ai mers tn.

în cancelaria școlii, alte 
mîini prietenești ți se întind 
iar în clasa în care ai fost re
partizat să lncrezi, copiii îți 
vor ieși în cale cu brațele în
cărcate de flori și îți vor ura 
„bun venit“.

Statul nostru s-a îngrijit 
sa-ți facă toate înlesnirile, așa 
ca să-ți începi munca fără alte 
griji decît aceea de a instrui 
și educa în spiritul vremii, ge
nerația de copii ce ți s-a în
credințat.

încetul cu încetul, vei intra 
în viața satului, te vei identifi
ca cu ea, cu năzuințele mase
lor, te vei înrola în armata 
„ziditorilor de viața noua' și 
vei lupta cot la cot, umăr la 
umăr, cu tovarășii încercați, 
pentru stingerea oricărei urme 
a ignoranței și pentru ridica
rea culturală a satului. > ei 
transmite în tot ceea ce spui 
cuvîntul partidului, vei sprijini 
cu energie transformarea socia
listă a agriculturii și vei popu
lariza în rîndurile țăranilor co
lectiviști oportunitatea și utili
tatea introducerii metodelor 
agrotehnice în lucrarea pamîn- 
tului. •

în ziua împărțirii recoltei, 
cînd satul îmbracă straie de 
sărbătoare, vei fi și tu, ca să 
te bucuri de rodul bogat al 
ogoarelor înfrățite și de mulțu
mirea zugrăvită pe chipurile 
arse de soare. Privindud cum 
își vîrfuiesc carele, te vei bucu
ra de traiul îmbelșugat al co
lectiviștilor, de condițiile civili
zate în care trăiesc, de maldă
rul de cărți și reviste stivuite 
pe policioară.

Iar întors la căminul cultu
ral, ca să conduci corul, imnul 
muncii pe care îl vor executa 
elevii școlii, va avea în con
știința ta rezonanța unui cînt 
al biruinței.

în clipa aceea, vei simți 
bucuria datoriei împlinite, cea 
mai vie și mai puternică satis
facție a unui luptător.

Abia atunci, vei înțelege cît 
de măreață e misiunea învăță
torului și cît loc prinde el în 
viața satului, în viața țării.

învățător TRAIAN BELCESCU

Desen de TIA PELTZ

• Numărul elevilor înscriși în clasele V—VII 

a crescut de la 119.110 cît era în anul școlar 

1938/1939 la 284.450, în anul școlar 1948/1949, 

iar în anul școlar 1957/1958 la 443.967.

• Numărul absolvenți-

Cel mai frumos
buchet

— Cîfiva elevi despre dascălii lor

De Ziua 
învățătorului 

(Urmare din pag. l-a) 

jiu datoria de a desfășura o acti
vitate din ce în ce mai intensă 
pentru a ajuta unităților de pio
nieri să-și ridice necontenit ca
litatea muncii lor educative.

Tinerele cadre didactice tre
buie să contribuie activ Ia întă
rirea legăturilor între școală și 
producție, călăuzind pașii copiilor 
spre meserii productive, arătîn- 
du-le convingător acestora de 
ce este necesară pentru forma- 

!o«»viitoare, școala producției, 
învățătorul trebuie să fie su
fletul activității culturale, să fie 
un neooosit propagandist, să 
ducă în rîndul țărănimii munci
toare cuvîntul partidului.

El trebuie să ia atitudine față 
de acele cadre didactice — pu
ține la’ număr ce-i drept — ce-și 
înțeleg sarcina de dascăl în mod 
cu totul birocratic, îngust, soco
tind că odată cu sfîrșitul orei de 
curs, atribuțiile lor au luat și 
ele sfîrșit, că n-au altă obligație 
decît aceea de a transmite cu
noștințe de specialitate.

Tinerele cadre didactice au 
datoria de a-și perfecționa con
tinuu pregătirea lor. în legătură 
cu aceasta M. I. Kalinin adre- 
sîndu-se odată învățătorilor de 
la sate spunea: „învățătorul 
jertfește elevilor săi, poporului, 
toată eiîfrgia, toată viața sa, tot 
ce are rnai prețios. Dar, tova
răși, dacă astăzi, mîine, poi- 

mîme, veți jertfi tot ce aveți și 
nu vă veți completa din noi, cu
noștințele, puterile energia, nu 
vă va mai rărrîne nimic. învă
țătorul, pe defo parte dă, iar pe 
de altă parte absoarbe, ca un 
burete, ia tot ce are mai valoros 
poporul, viața, știința și transmi
te la rîndul său aceste valori 
copiilor". Este acesta un admi
rabil îndemn adresat învățăto
rilor : să învețe, să învețe ne
contenit, să-și ridice măiestria 
profesională, să-și însușească cu 
profunzime, știința cea mai îna
intată despre lume și societate 
— marxism-leninismul, fără de 
care dascălul nu-și poate împlini 
misiunea de educator și propa
gandist al științei și culturii.

Au apus pentru totdeauna vre
murile cînd șomajul, nesiguranța 
zilei de mîine, disprețul claselor 
stăpînitoare apăsau pe umerii 
învățătorilor și profesorilor. A- 
ceastă viață au cunoscut-o mii 
de învățători și profesori, care, 
în condiții vitrege, luptînd cu 
greutăți imense, cu modestie și 
minați de o mare dragoste pen
tru profesiune, s-au străduit să 
dea din cunoștințele lor copiilor, 
oamenilor. Astăzi, partidul și 
statul nostru le-au creat cadrelor 
didactice posibilități largi de 
a-și desfășura activitatea în cele 
mai bune condiții de trai și 
studiu, de a se ridica pe treptele 
celei mai înalte măiestrii peda
gogice. Aceste posibilități trebuie 
folosite de către tinerii noștri 
învățători. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să îndrume cu grijă tine
rele cadre didactice pentru ca 
acolo unde se află să fie mereu 
în primele rînduri ale activității 
profesionale și obștești, să înve
țe necontenit, cu perseverență.

Nu poate fi urare mai nime
rită azi, de „Ziua învățătoru
lui" decît aceea ca marea armată 
a dascălilor să găsească în ea 
puterea, energia, elanul pentru 
•a-și îndeplini, la înălțimea mari
lor cerințe pe care le pune par
tidul nobila misiune, de a sluji 
de la catedra școlii cu devota
ment idealul întregului popor — 
construirea socialismului — de a 
crește pentru patria noastră Re
publica Populară Romină, des
toinici cetățeni, constructori însu
flețiți, oameni faianțați, educați 
în spiritul ideilor comunismului.

Omagiu lor clasei a VIl-a a cres

cut de Ia 17.225 cît era

dascălilor noștri
Iu fiecare an odată uu încheie

rea anului școlar părăsește școala 
îîte o promoție de elevi. Acum a 
sosit rîndul nostru, al elevilor cla
selor a Xl-a de la Școala medie 
nr. 1 din Giurgiu.

Despre acești ani, despre școală 
și dascălii noștri, vom păstra însă 
toată viața amintiri frumoase. 
S-ar putea scrie zeci de pagini 
despre școală și mai ales despre 
profesorii noștri.

Din prima zi cînd am pășit pra
gul școlii și pînă astăzi, în ziua 
absolvirii, am simțit grija părin
tească a profesorilor, mereu gata 
să ne ajute să izbîndim pe drumul 
cuceririi științei, să devenim oa
meni adevărați. Ne-am îndrăgit 
profesorii. Cu fiecare lecție pre
dată aceștia ne trezeau gustul pen
tru învățătură, dorința de a ști tot 
mai mult. Pentru noi, profesori ca 
Savin Popescu, Nicolae Profeanu, 
Marin Angelescu, Stelian Radules
cu, Ion Mateescu și alții au consti
tuit pildă de muncă pasionantă, de 
dragoste pentru profesiunea aleasă.

Cît de mult a însemnat pentru 
noi exigența acestor profesori ! 
Abia acum ne dăm seama. La în
ceput cînd primeam note mici, a- 
veam impresia că profesorii sînt 
neînțelegători. Treptat am înțeles 
ca profesorii doresc ca noi să învă
țăm nu pentru nota din catalog, 
ci pentru noi, pentru pregă
tirea noastră. Astfel am ajuns 
sa ne fie rușine să intrăm 
la ore cînd nu învățam lec
ția. Din ce în ce mai rar se iveau 
în catalog note slabe. Am ajuns 
astăzi în situația ca în clasa a Xl-a 
B. sa nu existe nici un corijent și 
nici un repetent, iar la celelalte 
clasa a Xl-a să avem doar câțiva 
corijenți. Iată deci că exigența 
profesorilor, pe care odinioară o 
socoteam exagerată acum o apre
ciem sincer.

Profesorii noștri ne-au învățat 
să nu ne mulțumim niciodată eu 
puțin, să năzuim întotdeauna spre 
mai mult. în școala noastră predă 
de peste 30 de ani tovarășul profe
sor Savin Popescu. Multe generații 
de elevi au primit cu dărnicie de 
la dînsul cunoștințe prețioase. Și 
noi am avut fericirea de a-1 avea

profesor, și noi am învățat de la 
dînsul perseverența, tenacitatea în 
muncă, în învățătura. Profesorul 
ne-a trezit pasiunea pentru studiul 
fizicii, o materie grea, a știut 
să cultive această pasiune. în la
boratoarele școlii sau în bibliote
ca lui personală — pusă la dispo
ziția noastră — în cercul de fizică 
organizat în școală, colaborînd la 
gazeta de matematică și fizică, 
ne-am lărgit orizontul cunoștințe
lor. Și iată că școala noastră a dat 
ani la rînd premianți la olimpiadele 
de matematică și fizică.

Dar cîte n-am învățat noi de Ia 
profesorii noștri ! în primul rîird 
am învățat să prețuim munca, să 
dorim să izbîndim în viață mun
cind, prin propriile noastre forțe. 
Profesorii ne-au arătat, la ore și 
cu orice prilej că viața noastră fe
ricită de azi o datorăm partidului. 
Ei ne-au ajutat să vedem că ceea ce 
în viața noastră a devenit firesc — 
dreptul de a învăța și posibilitatea 
de a profita de acest drept — în 
vremurile ce au trecut au însem
nat doar un vîb la care mulți nici 
măcar nu îndrăzneau să se gîn- 
dească. Profesorii noștri spunîn- 
du-ne acest lucru ne-au îndrumat 
să prețuim tot ce avem noi astăzi 
muncind, iar munca noastră în
seamnă învățătură.

E greu de cuprins în cîteva rîn
duri toate sentimentele pe care le

încercăm astăzi cînd ne despărțim 
de profesori. Școala a constituit 
casa noastră, profesorii ne-au fost 
părinți. în școală ne-am format ca
racterul, ne-am educat voința, 
ne-am maturizat. Profesorii ne-au 
deschis ochii, ne-au dezvăluit co
mori nebănuite ale științei, ei 
ne-au orientat pașii în viață. De 
aceea regretul că ne despărțim de 
școală, de profesori este profund. 
Vom porni peste foarte puțin timp 
în viață, dar vrem să-i asigurăm 
pe profesorii noștri, care au fost 
darnici cu noi și ne-au dat tot ce 
au avut mai bun, că ori unde ne 
vom duce, în producție sau la fa
cultate, nu vom uita sprijinul, în
drumarea și sfatul lor, nu-i vom 
face de rîs. Dorim ca întîile cu
vinte pe care le vor auzi despre 
noi, cînd vom păși în viața . inde
pendentă, să fie bune, să fim așa 
cum ne-au învățat : entuziaști, de
votați activității constructive pen
tru care ne-au pregătit. Va fi mo
destul nostru omagiu adus muncii 
neobosite a dascălilor care ne-au 
călăuzit pașii în viață.

MIHAI VIȘINESCU 
MARCEL PROFIRESCU 

VIOREL GUȚLJ 
ALEXANDRU CĂLIN 

elevi în clasa a Xl-a B 
a Școlii medii nr, 1-Giurgi*

în anul școlar 1938/1939

la 55.580 în anul școlar

1948/1949, iar în anul 

școlar 1956/1957 s-a rî- 

dicat la 99.383.

• Numărul absolvenți

lor clasei a Xl-a a cres

cut de la 4.200 cît era 

în anul școlar 1938/1939 

la 29.309 în anul școlar 

1956/1957.

• Numărul de cadre di

dactice care predau .la 

clasele I—XI a crescut: 

de la 46.435 cît era în a- 

nul școlar 1938/1939 la 

90.914 în anul școlar 

1957/1958.

52 de titluri 
de „Profesor emerit“ 
și „învățător emerit", 
peste 2.300 de ordine 
și medalii ale R.P.R., 

1.398 de titluri
de „învățător fruntaș" 
și „Profesor fruntaș" 

au fost acordate 
profesorilor 

și învățătorilor 
din țara noastră Pentru dumneavoastră tovarășe învățătoare

Foto :D. F. DUMITRU

Gabriel Mihai Ciobanu 
absolvent,
de astăzi,
al clasei l-a
a luat premiu.
învățătoarea, i l-a tnmlnăt,
odată Cu un sărut.
Se bucura, firesc, '
văzind
vie
cu rădăcini, delicate. încolțind, fărîma ruptă 
din sufletul ei și dăruită lor.
Gabriel absolventul, cu trandafiri tn obraji 
și în braje
n-a cruțai brațele bunicii în care s-a aruncat 
fericit.
Fericit că el,
face cinste
școlii,
școlii care poartă numele lui Vasile Alecsandri. 
Pentru că :
„ Vasile Alecsandri
a fast un poet
mare
și lumea.
ca să-și aducă aminte
i-a dat unei școli numele lui.,.
Gabriel știe asta de ia tovarășa învățătoare.
Dar cîte, cite asemenea lucruri deosebite nu i-a 
spus Maria Tudorache ?
Pentru tot ce a aflat
De la ea
Intr-un an de școală
De care acum. In preajma vacanței,
Se desparte cu regret,
o iubește, o iubește mult.
$i
O să-i fie dor de ea
pentru că
e tare bună.
Ca și alți oameni buni pe care-i cunoaște:
„Mămica, tăticu, bunica.
Bunica, insă,
e mai bună ca toți.
(Ea îl iubește cel mai mult.)
Pe tovarășa învățătoare o iubesc
ca pe bunica, poate mai mult.
Pentru că ea, m-a învățat
să scriu,
să socotesc.
să citesc povești
frumoase
șl să mă joc
fără să trintesc copiii
Și să respect oamenii bătrini, pe oare
dacă am să-t văd vreodată cu vreo trei, patru 

pachete 
am să le iau eu
unul sau două
De ce ?
Pentru că eu sini 
tinăr
și am mai multă putere *

(Intr-adevăr /...)
II

„Mă numesc Stănculescu Gheorghe Radu
(Școala medie „Vasile Alecsandri" — București), 
șt
de astăzi
chiar de astăzi 
șinl in clasa Va.
Mă gîndesc că au trecut repede
patru ani...
De patru ani
învăț și,
îmi p ace mult
tot ce ne spune tovarășa învățătoare
Și mama știe lucruri frumoase i.
Dar,
nu atitea,
Și, parcă, n-are
atita 
multă 
răbdare
Și, parcă ,e mai puțin severă ca tovarășa 

învățătoare.
Mă gîndeșc
deseori
ce am să fiu
cînd voi fi
mare.
Trebuie să-mi aleg
o meserie
ca să
o pot iubi
de pe acum
Și
tn viață,
Sînt atitea meserii frumoase
Ca Intr-o grădină cu multe
flori.
Tovarășa profesoară ne-a spus
că vrea să aibă 
bucurii
de la noi.
Ajungind oameni folositori tării
Se va bucura 
încă odată
— mult —
ca de atitea ori
in cei 30 de ani
de cînd
ii învață »
mereu, iubindu-i,
pe copil.
Altădată
— am aflat de la dlnsa —
altădată,
de mult
in anii
de întuneric
Și
exploatare
tovarășa noastră 
invăta niște copii, dintr-un sat.
Copii buni, dar
săraci
Șipentru a avea ca ce să-și cumpere un caiet sau 

luminări
de seu, ca să fie lumină tn clasă,
dlnsa. ca și copiii, în recreație,
in loc să se odihnească
sau să se joace
împletea
rogojini și coșulețe din nuiele...
Astăzi în recreații,
Se joacă cu noi, și ne învață, 
cintece pionierești".

III

Vreau să semăn cu
Marie Curie Scklodovska
care
pentru mine, înseamnă
o pildă, de femeie
devotată
științei *
oamenilor...
...îmi place să visez
Poate de aceea
eu
Mariana Lăbușcă,
vreau
cînd abia am terminat clasa a IX-a, 
(Școala medie nr. 10 — București). 
să devin 
folositoare
prin glodurile
și brațele
și tinerefea mea 
poporului, partidului.
Văd, înțeleg,
Cît de iubiți
— meritat —
sînt cei care izbutesc să fie folositori 
oamenilor, socialismului.
Gîndul acesta mă cuprinde cînd simt cur’, 
profesoara noastră
Ana Gheorghiu 
rupe, generoasă, 
crîmpeie din experiența el 
și ni le împarte 
cu dragoste.
Visez să ajung să glndesc ca ea
Pentru că
gîndurile ei
sînt mereu noi
mereu proaspete
pline
de adevăruri...
Sînd fericită, cînd, la lecție 
mă ascultă
Atunci încerc să-i dovedesc
că am înțeles

și am iubit
tot
tot ceea ce ne-a spus 
cu gura și cu ochii.
Mi-e ciudă
Mă doare
Cînd văd cum unii
invată la materia ei 
fără drag
Păcat
Și la romină
avem
o profesoară de care slntem 
îndrăgostiți
E și foarte frumoasă
Blondă
Cu ochii mari, albaștri
Buni
Care ne vorbesc, deseori 
în locul cuvintelor
Deși, cuvintele, de la ea. pornesc 
totdeauna bogate tn 
înțelepciune...
Odată
a venit la școală cu fetita el, care 
abia dacă are
3 anișori.
Atunci aș fi vrut să-i spun, fetiței, 
(dar mi-a fost teamă să nu plîngă, 
spe'iată) 
că mămica ei
este și mama noastră...

IV

Stau tn internat
de anul acesta. 
De anul acesta 
intr-o bancă
din sala de 
meditație 

meditez 
eu 
Claudia Baron 
In internatul școlii 
„Zoia Kosmodemianskaia 
la început mi a fost
greu
N-aveam prietene
Și aveam nevoie de 
prietenie.
Mama mea s-a pierdut de 
tl aru
Lacrimile primelor zile .
Mi le-au șters 
cuvintele 
calde 
a'e tovarășei profesoare Eremia.
M a îndemnat să fiu bună colegă 
Am fost
și-am cîștigat prietenii.
Ti slnt 
recunoscătoare. 
Mai mult chiar, 
o iubesc...
...Acum, la practică,
la Radio Popular,
am învătat
să o prețuiesc și mai mult.
Nu numai la psihologie ne poate spune 
lucruri minunate I
Și in uzină 
ochii ei 
mâinile e‘ 
priceperea ei 
ne uimesc.
N-au speriat-o căldura 
sau negrul de fum. 
Și-a mințit, 
în focul trudei, 
obrajii și 
palmele
Gdstd, r.-CTn EiZUt-S 
trei zile.
Fusese, tn altă fabrică, 
cu alte clase
Mi era dor, cînd, 
am zărit-o 
la intrarea tn hală.
In loc să privesc presa, 
presa de tăiat centraje'. 
la care lucram 
o căutam 
cu privirea...
...Copleșindu-mă cu atenfia ei 
n-am mai putut să-i spun 
bucuria
ce-mi umplea sufletul : 
îmi îndeplinisem și depășisem 
norma
cu
130 de membrane.
Maistrul care mă muștruluisg 
în primele zile.
acum, zîmbea, 
pe sub mustață 
fi 
zlmbetul lui 
avea farmecul 
notei 10.
M-am bucurat 
pentru că 
muncitorii știu 
nu doar să ne învețe 
ci, asemenea profesorilor, 
știu să ne șl noteze 
cunoștințele 
chiar dacă n-au 
catalog 
sau 
mustață 
pe sub care să 
zlmbească.

Scrieți 
KIM-ING-ZA 
TNVAȚA IN ROM IN IA 
la școala medie „Zoia Cosmodemianskaia". 
Scrieți 
KIM-ING-ZA
găsește.
în (ara eliberată de atlfla frați și Surori 
ai Zoiei, 
dragoste 
căldură
prietenie.
Scrieți
KIM-ING-ZA 
iubește 
pe tovarășa Ionescu 
care a Invătat-o 
multă țj,
matematică și care, a/ ? că vreau să mă 
pregătesc în domeniul c .ifltei, mi a dăruit o culegere 
de probleme 
ca să știu 
ca să Plec bine pregătită 
în țara mea.
Scrieți r--
K1M-ING-ZA ' lr
a fost o lună bolnavă. •■n'
La spital 
a venit
tovarășa Ionescu
să mă vadă, să mă ajute, să nu 
rămîn tn urmă 
cu materia.
Vreau să semăn 
cînd am să fiu 
mare 
cu dumneaei 
cu tovarășa profesoară 
care, tn aparentă, este hoațe 
severă 
dar tn realitate 
!și iubește 
cu o mare dragoste 
elevele.
Scriefi
KIM-ING-ZA 
a mai avut un profesor bun 
de mult 
tn clasa II-a
In Coreea
la școala din SINAIZU
Și pe el îl Iubește 
tot atît de mult.
Scriefi I...

Am tnmănunchlal, de Ziua învățătorului, acest bu
chet al glodurilor sincere, de iragoste, ale elevilor,

VALER1U LAZAROV
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Inmînarea unor distincții 
întreprinderilor fruntașe

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Viitorii utemiști 
sînt pregătiți cu grijă

ZSeie “îC-Te K »ru'. kx: festivi- 
tifSa prîte^te te î—fmrra titlu- 
fa; oe _z.r..al Consiliului 
de Mtaptri sau al Consiliului 
Ce—Jt. 5 rarelor, întreprin
de.-l:r care anul trecut au obținut 
ceje —J. —-ar; realizări în pro-

Datatiel. tntr-o adunare entu- 
i : - i. cc'.ectivului de muncă al 
trecrcderii .filatura Romîneas- 
ca de Bumbac” din Capitală i s-a 

de „Evidențiat II" al 
C -« Eu'.ui de Miniștri. Cu acest 
pr inginerul șef al întreprin
derii. Cristian Panaichide, a scos 
Ir. evidență rezultatele valoroase 
dcbindite anul trecut de muncitorii 
acestei întreprinderi, rezultate ca
re Ie-a adus pentru a doua oară 
această înaltă prețuire.

8-OOO.tXU fei.
Producția

medie de 2.000 kg. 

grîu la hectar dobîndită anul tre
cut, depășirea planului sectorului 
zootehnic, dezvoltarea unor noi 
ramuri anexe aducătoare de veni
turi, ridicarea de construcții trai
nice și ieftine — toate acestea i-a 
adus acestui colectiv de muncă 
titlul de „Evidențiat 111“ al Con
siliului de Miniștri.

La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej au participat tova
rășii Ion Cozma, ministrul Agri
culturii și Silviculturii, Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. București, și 
Niculae Popescu, președintele C.C. 
a! Sindicatului muncitorilor din 
agricultură și silvicultură.

Tot pentru realizările obținute 
în nrodectie a'.jl trecut, zilele tre
cute s-a acordat titlul de Eviden
țiat II1‘ a! Coasilfuhri Central

23 August cu noj șj importante 
succese” in producție.

(Agerpres)

In ultima vreme biroul Comite- 
’ tutui raional U.T.M. Pitești a în

drumat cu mai multă atenție orga- 
I nisațiile L'.TM. de la sate în ve
derea îmbunătățirii activității lor 
politice printre tinerii neutemiști, 
pentru pregătirea lor de a deveni 

. membri ai organizației. Biroul ra
ional a indicat organizațiilor de 
bază sa țină mai multe conferințe 
în fața tineretului în care să se 
vorbească despre scopul organiza
ției noastre revoluționare ; despre 
tradițiile mișcării revoluționare de 
tineret din țara noastră și în spe
cial despre U.T.C. ; despre condu
cerea de către partid a U.T.M. ca 
izvor al capacității șî tăriei orga
nizației noastre ; despre dreptu
rile și îndatoririle utemiștilor și 
altele. Toate acestea cu scopul de 
a-i ajuta pe tineri să înțeleagă 
că Uniunea Tineretului Mun
citor luptă sub conducerea par
tidului pentru mobilizarea ti
neretului la opera de construire 
a socialismului în patria noas
tră, să înțeleagă că în U.T.M. 
ei se pot forma ca adevă- 
rați constructori ai socialismului. 
De asemenea biroul raional U.T.M. 
a ajutat organizațiile de bază 
U.T.M. să organizeze bine munca 
de antrenare a tinerilor neutemiști 
la acțiunile organizației ; membrii 
comitetelor comunale și ai birou
rilor U.T.M. cei mai activi utemiști 
s-au ocupat de tinerii neutemiști, 
i-au invitat la acțiunile organiza
țiilor de bază U.T.M., au purtat 
discuții cu privire la Statutul 
U.T.M., la sarcinile organizației.

Așa de exemplu, cele trei orga
nizații de bază U.T.M. din comu
na Albota, s-au ocupat cu multă 
grijă de mulți tineri din comună 
în vederea pregătirii lor de a in
tra în U.T.M. Tinerii cei mai 
activi au fost invitați la adunările 
generale deschise în care s-au ți
nut conferințe despre carnetul roșu 
de U.T.M., despre Uniunea Tinere
tului Muncitor, ajutor și rezervă a 
P.M.R. și altele. Un mare număr 
de tineri au frecventat în anul a- 
cesta cercurile politice, au fost an
trenați la activitatea cultural-spor- 
tivă. De asemenea, membrii comi
tetului pe comună, ai birourilor 
organizațiilor de bază, precum și 
un număr mare de utemiști au a- 
vut sarcina de a-i ajuta pe tineri 
să studieze Statutul U.T.M. Multă 
atenție a acordat comitetul comu
nal și birourile organizațiilor de 
bază antrenării viitorilor utemiști la 
îndeplinirea unor sarcini concrete, 
de interes obștesc. Astfel, tinerii 
Gheorghe Dumitrache, Florea Ne- 
delea. Sandu Vasile și alții din co
mma an muncit cu sîrguință în 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică la înfrumusețarea comunei 
lor. la stringefea fierului vechi. 
Această pregătire politică temeini
că i-a ajutat pe tineri, ca odată 
cu primirea lor în rîndurile or
ganizației, activitatea lor să creas

că continuu ; de la început prezen
ța lor s-a făcut simțită în viața or
ganizației de bază.

Nu numai organizațiile U.T.M. 
din comuna Albota se ocupă cu 
răspundere de pregătirea viitorilor 
utemiști, ci și cele din Șteîănești, 
Braduri și altele dovedesc aceeași 
grijă pentru pregătirea politică a 
tinerilor care doresc să devină ute
miști. Lunar, aceste organizații pri
mesc în rîndurile lor 5-6 tineri, 
care au dovedit prin fapte că înțe
leg scopul organizației noastre re
voluționare dc tineret, că sînt gata 
să răspundă la sarcinile pe care 
organizația le va pnne în fața lor.

Experiența bună căpătată de a- 
ceste organizații de bază U.T.M., 
a fost răspîndită și în alte comune 
din raionul Pitești. Astfel organi
zațiile de bază U.T.M. din comu
nele Tițești, U.I.L. Ba-'cov, Valea 
Ursului, au organizat discuții și 
convorbiri cu tinerii la colțurile 
U.T.C., despre lupta și activitatea 
uteciștilor, despre partid oonducă- 
torul poporului nostru pe drumul 
socialismului, despre sarcinile pe 
care le pune partidul în fața or
ganizației noastre, despre rolul or
ganizației noastre în educarea co
munistă a tineretului.

în adunările generale U.T.M. au 
fost invitați cei mai buni tineri 
care doreau să fie primiți în 
U.T.M.

Datorită îmbunătățirii muncii 
de pregătire a tinerilor care intră 
în U.T.M. numai în ultima lună, 
au fost primiți în organizațiile de 
bază U.T.M. din raion, peste 150 
de tineri.

Biroul comitetului raional, a a- 
nalizat periodic activitatea organi-

Sărbătorirea acad. Gh. Călinescu 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani

Academia R.P. Romîne și Uniu
nea Scriitorilor din R. P. Romînă 
au sărbătorit luni 29 iunie a. c. 
pe acad. Gh. Călinescu, cu prile
jul împlinirii a 60 de ani.

In prezidiu au luat loc acade
micienii Mihail Ralea, I. S. Gheor
ghiu, Tudor Arghezi, Mihai Be- 
niuc, Al. Rosetti, Tudor Vianu, 
Alexandru Graur, Zaharia Stancu, 
și Al. Philippide, membru cores
pondent al Academiei.

La ședință au luat parte acade
micieni, membri corespondenți, 
scriitori, cercetători științifici ai 
Academiei, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior și studenți.

Ședința a fost deschisă de acad. 
M. Ralea, care în numele Prezi
diului Academiei a adus un cald 
omagiu sărbătoritului.

Au luat cuvîntul vorbind despre 
personalitatea și creația lui Gh. 
Călinescu — acad. Tudor Vianu, 
Al. Philippide, membru coreșpon- 

zațiilor U.T.M în vederea atrage
rii și pregătirii celor mai buni ti
neri spre a putea fi primiți în 
rîndurile U.T.M., ajutînd organi
zațiile care desfășurau o slabă 
muncă politică printre tineri să-și 
îmbunătățească activitatea. Acea
stă problemă importantă a format 
și obiectul unei plenare a comite
tului raional U.T.M. care a adoptat 
măsuri concrete de îmbunătățire a 
activității acelor organizații care 
mai au încă lipsuri în direcția lăr
girii t-îndurilor lor. Important este 
că atît comitetul raional, cît și bi
roul său, în analiza pe care o fac 
cu privire la felul în care se des
fășoară munca de pregătire a viito
rilor utemiști pornesc de la felul 
în care își realizează organizația 
de bază respectivă sarcinile sale 
politice și educative ajutîndu-le 
permanent să-și îmbunătățească 
munca astfel înoît să poată influ
ența întreaga masă a tineretului 
Aceasta este garanția că și organi
zațiile de bază din comunele Da- 
videști, Mănceariu, Dedulești, care 
în prezent desfășoară o slabă mun
că politico-educativă în general 
(care se reflectă și în faptul că 
au primit puțini tineri în U.T.M.) 
vor fi ajutate să-și îmbunătățească 
munca.

Comitetul raional U.T.M. trebuie 
să desfășoare și pe viitor o susți
nută muncă de răspîndire a expe
rienței bune în pregătirea tineri
lor care doresc să devină utemiști, 
să lupte ca fiecare organizație să 
atragă în rîndurile sale pe cei mai 
buni tineri, care și-au dovedit prin 
fapte atașamentul față de partid, 
față de organizație.

N. DOBRICESCU

den! al Academiei și M. Novicov, 
director adjunct al Institutului de 
istorie literară și folclor.

Răspunzind, acad, Gh. Căli
nescu a mulțumit partidului și 
guvernului pentru prețuirea activi
tății sale științifice, literare și 
obștești, pentru condițiile create în 
vederea promovării culturii în țara 
noastră.

(Agerpres) 
-----•-----

CONFERINȚĂ
Societatea pentru Răspindirea 

Științei și Culturii și Casa Centrală 
a Armatei organizează, miercuri 
1 iulie, orele 18, în sala de mar
mură a Casei Centrale a Armatei 
din str. Constantin Miile nr. 1 
conferința : „Structura Universu
lui" pe care cr va ține acad. Gustav 
Ioganovici Naan, vicepreședinte al 
Academiei de Științe din R.S.S. 
Estonă.

Noua clădire a că ruinului cultural din comuna Io și, raionul Tg. Jiu

Un repertoriu 
militant

(Urmare din pag. l-a) 

de țăranii muncitori din comuna 
Dochia. Prezentînd programe în 
mai multe comune precum și cu 
ocazia diferitelor schimburi de 
experiență ea a contribuit la 
popularizarea succeselor dochie- 
nilor îndemnînd și pe alții să 
meargă pe drumul arătat de par
tid, drumul colectivizării. In co
laborare cu Comitetul raional 
U.T.M. Piatra Neamț, casa raio
nală de cultură a organizat șta
fete culturale cu temele „Oglin
direa ideii transformării socia
liste a agriculturii în activitatea 
cultural-artistică de masă", și 
„Să cunoaștem realizările regi
mului democrat-popular în regi
unea și raioanele noastre".

Trebuie să spunem însă că mai 
sînt în raionul nostru unele cămi
ne culturale ale căror colective de 
conducere nu au desfășurat o 
muncă continuă de îndrumare a 
repertoriilor formațiilor artistice 
spre reflectarea vieții noi a satu
lui.

Așa, de pildă, Ia căminul cul
tural din comuna Căciulești, unica 
formație — corul — multă vreme 
nu a avut în repertoriu nici un 
cintec care să vorbească despre 
viața nouă în gospodăria colecti
vă, despre avantajele muncii în 
comun etc. Colectiviștii din comu
na Girov ca și lucrătorii din gos
podăria agricolă de stat de aici 
obțin frumoase rezultate în mun
că. Conducerea căminului cultural 
(director Mîndru Gheorghe) nu 
s-a preocupat însă să popularizeze 
și prin formele specifice muncii 

culturale aceste rezultate, să con
tribuie prin programele unei bri
găzi artistice de agitație, de pildă, 
la cunoașterea de către masa lar
gă a țăranilor muncitori a supe
riorității agriculturii socialiste. 
Deși de luni de zile există doar 
o singură formație artistică — 
aceea a elevilor — căminul cultu
ral nu a orientat nici măcar acti
vitatea acesteia spre principalele 
probleme ce frămîntă viața satu
lui. O muncă sporadică de îndru
mare pe această linie a reperto
riilor formațiilor artistice desfă
șoară și căminele culturale din 
Șovoaia, Hangu etc.

De această stare de lucruri se 
face vinovat și activul casei raio
nale de cultură care n-a îndrumat 
și orientat la timp activitatea a- 
cestor cămine culturale, nu le-a 
ajutat să vadă rolul pe care-1 pot 
avea repertoriile artistice în mun
ca de educație a maselor largi de 
țărani muncitori, tineri și vîrstnici, 
în procesul de formare a unei noi 
conștiințe socialiste față de 
muncă.

Sub permanenta îndrumare a 
organelor și organizațiilor de 
partid, desfășurînd o largă mun
că de colaborare cu organele și 
organizațiile U.T.M., noi milităm 
ca în întreaga activitate cultu
rală să obținem bogate realizări. 
In momentul de față formațiile 
culturale se pregătesc să întîm- 
pine cea de-a 15-a aniversare a 
eliberării patriei noastre. Ele își 
îmbogățesc repertoriul cu noi 
programe prin care cîntăreții vre
murilor noastre noi își manifestă 
dragostea pentru partid, conducă
torul iubit al poporului nostru pe 
drumul construirii socialismului.

Părinți 
și elevi,

La librăriile din țară a apă
rut „îndrumătorul pentru ad
miterea în învățămîntul profe
sional și tehnic" pe anul școlar 
1959/1960.

In acest îndrumător se ara
tă condițiile de admitere în 
școlile profesionale, școlile a- 
gricole, școlile de meserii, șco
lile tehnice și școlile tehnice de 
maiștri cu indicațiile necesare 
în ce privește vîrsta de primi-

re la diferite meserii și specia
lități, obiectele de examen, 
data ținerii examenelor etc. 

îndrumătorul mai cuprinde 
rețeaua de școli cu diverse me
serii și specialități, după care 
absolvenții școlilor de 7 ani 
și absolvenții școlilor medii de 
cultură generală se pot orien
ta în alegerea meseriei sau 
specialității ce doresc s-o îm
brățișeze.

U. T. A. — campioană 
republicană de juniori

Stadionul Giuiești • găzduit du
minică finala campionatului repu
blican de juniori pe anul 19S9.

Tinerii fotbațiști din Arad fi 
Constanța disputat cu ar
doarea o 'arastică vârstei lor 
șansa de “ ri titlul de echipă 
campior ganv ,°’

JuZcative 11 rfMbai care au um- 
plut al?J'onuliulefti au putut 
cj2it\e un apectc J fotbalistic de 

.■ ?ipra cd^t,o4«- ca: in repriza l-a 
L_.- Ași înfășurat sub seraiul unei sen- 
t~-‘ sibile egalități, în cea de-a doua 

repriză jucătorii arădeni, mai bine 
pregătiți fizicește, a“ reușit să ini
țieze numeroase stocuri în special 
pe aripi unde cele două extreme 
au funcționat bine. Concretizând 
trei dintre ocaziile de gol avute și 
pecetluind scorul de 5-2 ei au cu
cerit râvnitul titlu de campioni ai 
R.P.R. pe anul 1959. Echipa ară
deană s-a dovedit posesoarea unui 
joc bine orientat cu pase în adân
cime, schimbări^ vide de locuri 
ți multă eficaci.

Evoluția bună pei cișligă-

soare a Ssliulm de campioană este 
rodai seriozității eu oare tinerii 
nipre re«t««fi «i fotbalului arădean 
r«B prețios cit fi a eforturilor

ea peMrw ea «felii săi să-și incur 
țeasci tehnica jacalsâ de fotbal.

Tinerii fotbaliști de la Farul au 
dat arădenilor o nposti dârzi fiin- 
du-le egali d» prinsa repriză pen
tru ca în cea do a does condiția 
fizică mm slabi să-și sptusâ cuvân
tul ți să-i oblige si cedeze ia fața 
unui adversar tssai bmo pregătit. 
Meritul de a se califica pini îs 
finală este un succes, rezultat «i 
unei munci permanenta depusă de 
jucătorii din Constanța sub îndru
marea antrenorului Mihai Tudor.

Astfel, pentru a doua oară con
secutiv tinerii fotbaliști din Arad 
cuceresc titlul de echipă campioa
nă ducînd în orașul lor titlul care 
le răsplătește eforturile îndelunga
te și îi obligă și pe mai departe la 
o pregătire la fel de sîrguincioasi.

E. P1TULESCU

Vâ prezentăm formația Juniorilor U.T. Arad pentru a doua oară campioana țării Ia fotbal juniori

Performante 
de valoare 
la atletism

Echipa de atletism a R.S.F S. 
Ruse a cîștigat cu scorul de 188— 
152 (bărbați 104—108; femei 
84—44) întîlnirea cu selecționata 
R.P. Polone disputată sâmbătă și 
duminică pe stadionul „a 10-a ani
versare" din Varșovia, tn cursul 
întîlnirii au fost înregistrate o 
serie de performanțe de valoare 
printre care și un nou record eu
ropean la aruncarea ciocanului, tn 
mare formă, atletul sovietic Ru
denko a realizat la ciocan 68,27 
m., corectînd cu 95 cm. vechiul re
cord european ce aparținea compa
triotului său Krivonosov. O formă 
deosebită a arătat și cunoscutul 
atlet sovietic Kașkarov care a cîști
gat proba de săritură în înăl
țime cu 2,12 m. Cursa de 
5^00 m plat a revenit lui Bolotni
kov 'R.S.FS R.) în 13’54” 5/10 
m tsissp ce probă de 10.000 m a 
fost câștigată de polonezul Ozog 
cb timpul de 29’36”6/10. în me- 
ciul jeminin, cele mai bune rezul
tate «u fost realizate de Kreze- 
ainsfca (R P. Polonă) cu 
6,19 m la lungime și Ponomareâa 
(RS .FS.R.) care a obținut 54,83 
m /a aruncarea discului.

Foto: T. ROIBU

Duminica 
sportivă

Așteptată eu legitim interes, 
ultima etapă din categoria B 
la fotbal a clarificat situația 
întrecerii pentru cucerirea pri
mului loc în seria întîi. Reu
șind să cîștige întîlnirea cu In
dustria Sîrmei-Gîmpia Turzii 
formația minerilor din Lupeni 
a realizat frumoasa performanță 
de a promova în prima catego
rie de fotbal a țării. Echipa fe
roviarilor timișoreni, deși în
vingătoare la scor în deplasare, 
a fost nevoită să se mulțumeas
că cu locul doi după ce a avut 
în returul campionatului o com
portare excelentă.

In seria doua T.A.R.O.M 
București a cucerit, primul loc 
cu un avantaj de patru puncte 
asupra celei de a doua clasată 
urmînd ca în viitorul campionat 
să activeze și ea în prima cate
gorie. Retrogradează într-o ■ ca
tegorie inferioară Știința Craio
va, G. S. Oradea, respectiv U- 
nirea Focșani și Gloria Bistri
ța.

Barajul echipelor câștigătoare 
ale categoriei G a luat sfîrșit 
în orașele Arad și Ploești de- 
semnînd echipele care vor acti
va în categoria B. Ele sînt: 
Rapid Oluj, Metalul Oțelul Ro
șu, G.F.R. Pașcani și Victoria 
Buzău.

In campionatul republican 
de handbal s-a desfășurat pen
ultima etapă, echipa cagipioană 
însă urmînd a fi cunoscută a- 
bia duminică cînd Dinamo 
București va întîlni formația 
G.S.M. Reșița. Duminică s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Dinamo București — Rapid 
București 17-10 ; C.S.M. Reșița 
— Dinamo Orașul Stalin 9-7: 
Știința Timișoara — Voința Si
biu 10-10 ; Victori-a Jimbolia — 
Tehnometal Timișoara 12-10: 
Petrolul Ploești — G.G.A. 13-12.

La Ploești și Constanța ș-au 
disputat întâlnirile internaționa
le de fotbal unde formațiile lo
cale au întîlnit Vefa Istanbul 
și respectiv Alessandria, ambe
le încheiate cu rezultate de e- 
galitate 2-2.

Duminică a avut loc și în
tîlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativa de tineret 
a țării noastre și a Suediei în
cheiată cu scorul de 4-3 în fa
voarea fotbaliștilor suedezi.

Alte întîlnlri internaționale 
de fotbal au avut !<5c între 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria 1-1 ; 
R. P. Ungară —- Suedia 3-2 ; 
R. P. Ungară — R. D. Germa
nă juniori 3-0.

Handbalistele echipei Știința 
București și-au încheiat turneul 
susținut în R. D. Germană ob- 
ținînd în ultima întîlnire o vic
torie categorică cu scorul de 
9-2 în fața echipei Enheit din 
Dresda.

Evoluînd în cadrul campionatu
lui feminin de volei al Capitalei, 
formațiile de junioare Rapid și 
Clubul sportiv școlar au furnizat 
duminică pe Stadionul Tineretului 
o partidă deosebit de interesantă.

Fotografia noastră redă imagi
nea unui atac al echipei Clubului 
sportiv școlar.

Foto : VAL. PETREANU

Multă vreme la Fabrica de cio
rapi din Cîmpina, unde lucrează 
aproape numai fete nu exista nici 
un fel de activitate sportivă. Toți 
afirmau sus și tare că tinerelor 
de aici nu le place sportul. De 
curînd comitetul U.T.M. în cola
borare cu asociația sportivă au 
înființat pentru început o echipă 
de handbal.

La antrenamente cît și la meciu
rile susținute au fost mobilizate 
cît mai multe tinere muncitoare 
care să asiste la aceste întîlniri. 
îndrumate de organizația U.T.M., 
membrele echipei au devenit agi
tatoare neobosite în rîndul celor
lalte tinere. La adunările genera
le U.T.M. s-a discutat printre al
tele, importanța culturii fizice și a 
sportului, arătîndu-se rezultatele 
bune în producție de unele tinere 
care practică organizat sportul.

Ca urmare a acestui ludru, fetede 
au cerut să fie ajutate pentru a 
înființa și o echipă de popice. 
Munca desfășurată de organizația 
U.T.M., a dât roadele așteptate. 
Azi la fabrica de ciorapi se poa
te spune ca a început să se prac. 
tice sportul în mod organizat și 
continuu.

Acolo unde organizațiile U.T.M 
au acordat și acordă grijă deo
sebită atragerii fetelor la activi
tatea sportivă s-au îhregistrat re. 
zultate bune. La Uzina Poiana din

Tot mai multe îete la start!
Cîmpina de pildă, 92 lâ sută din 
salariați sînt membri ai colec
tivului sportiv. Majoritatea tine
relor fete practică diverse ramuri 
de spbrt. Comitetul U.T.M. și a- 
sociația sportivă au organizat bri
găzi fotmate diii uteniiști spor
tivi care au purtat discuții cu ti
nerii și tîherele din fabrică, des
pre necesitatea practicării cultu
rii fizice și a sportului, în oțeli- 
rea organismului, pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor de 
producție. Rezultatele acestor 
raiduri au fost cît se poate de 
bune. In uzină se practică acum 
10 discipline sportive în care sînt 
încadrate majoritatea tinerelor 
muncitoare.

In campionatele organizate pe 
raion apar noi și noi echipe fe
minine de handbal, tenis de 
masă, volei etc., cu o bună pre
gătire fizică și morală, care se 
afirmă din ce în ce mai mult.

In general acest raion dispune 
de numeroase baze sportive, sta
dioane, bazine de înot, etc., care 
sînt puse la dispoziția tinerilor. 
De asemenea, raionul se mîndreș- 
te cu o seamă de sportivi frun
tași care pot și trebuie să ajute 
mișcarea sportivă de masă în 
rîndul fetelor. Față de condițiile 
materiale existente- însă, în ra
ionul Cîmpina, un centru indus
trial dezvoltat, participarea fete
lor la viața sportivă este încă

PE SCURT
• Comitetele olimpice ale R. D. Germane și R. F. Germane, întru

nite în orașul Koenigswinter, din apropiere de Bonn, au hotărît să 
prezinte o echipă unită a Germaniei la viitoarele Jocuri climpice de 
la Roma și Squaw Valley. Convorbirile au decurs într-o rtmosferă de 
înțelegere. Reprezentanții celor două comitete olimpice a’ convenit ca 
sportivii din cele două țări să aibă posibilitatea de a participa la 
Olimpiadă fără nici-o discriminare. în ce privește condmerea echipei 
unite a Germaniei, șeful fiecărei echipe din Est și V«* ▼« răspunde 
de participanții săi. /

Imnul național al echipei unite a Germaniei va fi«Imnul Bucuriei" 
de Beethoven. ,

• La 29 iunie a început la Moscova un mare concuț internațional 
de pentatlon modern la care participă sportivi, din KD. Germană 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R.S.F.S. Rusă (două ecpe),. R.Ș.s’ 
Ucraineană și R.S.S. Gruzină. Proba de călărie cu cat ^chir
competiția a fost câștigată de reprezentau\țul R- "• tîomîne, r 
mitru Țintea. Sportivul romîn a realizat ți65 puu%t parcurgînd 
distanța de 2,500 km. (18 obstacole) în 4’27”9/10,iră nici o pena
lizare. Pe locul doi s-a clasat Ivan Ag uțoV (B.F.S. Rusă II) — 
1140 puncie (timp 4'32” 1. iar pe. locul ’ țrei aăn-fred Tauchgrebei 
(R. D. Germană).

Campionul olimpic Ivan Beriughin a ocupat locul 18.
După prima probă, pe echipe conduce R. D. Germană — 328? 

puncte, urmată de R. P. Romînă 3225 puncte și R.S.F.S. Rusă I - 
3190 puncte.

nesatisfăcătoare. Asociații sporti
ve că dele de la Fabrica de ci
ment din Comarnic, Schela Mo- 
rehi și multe altele care deși au 
la dispoziție baze sportive nu au 
reușit să aibă nici măcar o echi
pă de fete indiferent din ce ra
mură sportivă.

Schela Băicoi de pildă are prin
tre altele și o pistă de popice. 
Tot aici muncesc și multe fete. 
Cu toate acestea colectivul spor
tiv și comitetul U.T.M. nu au 
reușit pînă în prezent să alcătu
iască o echipă feminină de popi
ce. Același exemplu poatș fi dat 
în alte ramuri sportive ca atle
tism, baschet, handbal... Cu toate 
că numai în orașul Cîmpina exis
tă 3 bazine de înot, la Spartachia- 
da de vară din anul acesta pe în
treg raionul s-au înscris numai 
134 de fete.

Tov. Gh. Bădoiu președintele 
Consiliului raional U.C.F.S. afir
mă că între Consiliul raional 
U.C.F.S. și Comitetul raional 
U.T.M. există o strînsă cola
borare, că planurile de mun
că se alcătuiesc în comun. Afirma
ția e adevărată. Numai că atit Co
mitetul raional U.T.M. cît și 
U.C.F.S. raional au omis din pla
nurile lor de muncă această im
portantă problemă.

Problema sportului de masă și 
în special atragerea tinerelor fete 
la viața sportivă a fost cu totul

• Echipa selecționată de po. 
pe apă a U.R.S.S. a susținut dou 
întîlniri în compania echipei na 
ționale a Italiei. în primul meci 
disputat la Neapole echipa italiana 
a obținut victoria cu ȘcOrul de 3-2. 
Revanșa acestui joc desfășurat l» 
Bologna a revenit echipei sovietici 
cu 4—3.

neglijată în ultima vreme. Consiliul 
raionul U.C.F.S. cit și Comitetul 
raional U.T.M. au pierdut din ve
dere această problemă. E necesar 
ca colaborarea dintre Consiliul ra
ional U.C.F.S. și Comitetul raional 
U.T.M. să nu se limiteze numai la 
planuri cortiune ci și la acțiuni 
concrete menite să șntrerieze cît 
mal multe fete în mișcarea spor
tivă de masă.

Spartachiadele tineretului, oferă 
un prilej minunat de intensifica
re a muncii politice în rîndul te
telor pentru atragerea lor în miș
carea de cultură fizica și sport. 
Comitetul raional U.T.M. împreu
nă cu U.C.F.S. raional, trebuie să 
organizeze schimburi de experi
ență, între organizațiile U.T.M. 
și_ asociațiile sportive fruntașe, 
să popularizeze și să răspîndeas- 
că experiența acestora, cum ar fi 
— de pildă cele din orașul Buș
teni și Uzina Poiana, Cîmpina*.

Numai printr-o muncă politică 
intensă, prin organizarea a cît mai 
multe competiții de masă, prin 
îndrumarea concretă a organiza
țiilor U.T.M și a asociațiilor 
sportive va putea crește numărul 
fetelor care practică sportul. Con. 
dițiile materiale existente, precum 
și numărul mare de fete care 
muncesc în acest raion asigură 
posibilitatea îndeplinirii acestei 
sarcini.

GH NFAGU



încheierea lucrărilor Plenarei

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

Guvernul sovietic 
va depune toate eforturile 

pentru succesul Conferinței de la Geneva
— Declarația lui A. A. Gromîko

MOSCOVA 29 (Agerpres). — canceroasă permanentă pe t 
TASS transmite: In legătură cu Germaniei și Europe:, 
cererile presei, A. A. Gromîko, mi- ‘ ‘
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a făcut o declarație con
sacrată Conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe in 
care a vorbit despre rezultatele 
primei etape a conferinței și des
pre perspectivele ei. A. A. Gromîko 
a arătat că acest lucru este nece
sar de asemenea în legătură cu 
faptul că „în declarațiile unor 
participanți la tratative, făcute la 
înapoierea din Geneva, îndeosebi 
In declarația secretarului de stat 
al S.U.A., au fost oglindite ten
dențios mersul tratativelor și pozi
ția Uniunii Sovietice".

In declarația sa A. A. Gromîko 
a înfățișat felul în care au decurs 
tratativele la Geneva. *

A. A. Gromîko a atras în mod 
deosebit atenția asupra interpretă
rilor greșite a ultimelor propuneri 
sovietice care se fac adesea în Oc
cident și care din păcate, pot fi 
auzite și de la oamenii de stat ai 
puterilor occidentale. Acest lucru 
se referă la termenul de valabili
tate a acordului privitor la Berli
nul Occidental propus de guver
nul sovietic. „Guvernul sovietic — 
a declarat A. A. Gromîko — pre
feră să găsească, inclusiv în legă
tură cu noile noastre propuneri, o 
soluție de comun acord, repet — o 
soluție de comun acord, în privința 
Berlinului Occidental, care, firește 
trebuie să corespundă actualei si
tuații din Berlin și din Germania 
și care nu trebuie și nu poate 
porni de la dorința de a perma
nentiza rînduielile de ocupație în 
Berlinul Occidental".

A. A. Gromîko a arătat că afir
mațiile că U.R.S.S. ar intenționa 
„să Înghită" Berlinul Occidental 
și să priveze pe locuitorii lui de 
„libertate" nu conțin „nici-o iotă 
de adevăr" și nici nu atestă do
rința de a prezenta în mod obiec
tiv poziția Uniunii Sovietice. 
Acest fel de afirmații stranii au 
fost făcute, în special, în discursul 
lui Ghr. Herter, rostit la posturile 
de ' ‘ ------in S.U.A.

rînd situația care s-a 
iferința de la Geneva, 
ko a subliniat că în 
iilor care s-au desfă- 
•.rință îa legătură cu 
statului de pace și 
idental s-au reflec- 
zlindă două linii în 
•re la Germania a 
panți la coaliția
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Europa, trebuie 
voltarea Germa- 
îendent iubitor 
tic ? Uniunea 
t A. A. Gro- 
tiv la această 
aceea ea pro- 
■ă neîntîrziat 

tul de pace 
tualele con- 
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t această 

Occiden- 
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In legătură cu Berlinul Occi
dental problema principală este ur
mătoarea: se va pune oare capăt re
gimului de ocupație, care incâ mai 
dăinuie în această parte a orașu
lui, se va înfăptui oare însănăto
șirea radicală a situației in Ber
lin, și prin urmare :n Germania 
și Europa ?

Uniunea Sovietică, a arătat A. A. 
Gromîko, dă un răspuns clar și la 
această întrebare. Ea insistă pen
tru lichidarea cit mai grabnică a 
rînduielilor de ocupație din Ber
linul Occidental care și-au trăit 
traiul.

Puterile occidentale dau un alt 
răspuns. Propunerile prezentate de 
ele spre examinare Conferinței de 
la Geneva urmăreau un singur 
scop: de a păstra cu orice preț în 
Berlinul Occidental regimul de 
ocupație și privilegiile lor de ocu
pație. Se vede că cei 14 ani de 
ocupație a acestei părți a orașului 
nu le sînt suficienți. Cît timp vor 
ele să mai prelungească această 
ocupație 50 sau 100 de ani ? Să 
declare aceasta direct. Și odată cu 
aceasta să răspundă și la o altă 
întrebare: cum este cu putință să 
declari în același timp că ai in
tenții serioase să duci tratative cu 
Uniunea Sovietică în problema 
Berlinului și să te cramponezi de 
regimul de ocupație în Berlinul 
Occidental ? Aceste două lucruri 
sînt incompatibile.

Să ne referim acum la problema 
creării Comitetului pe întreaga 
Germanie. Fondul ei se reduce pe 
scurt la următoarele : Trebuie oare 
germanii din Est și din Vest să 
ia loc în jurul aceleiași meșe, pen
tru a discuta împreună măsurile 
concrete în scopul apropierii celor 
două state germane, iar apoi și 
măsurile restabilirii complete a 
unității Germaniei ? Trebuie oare 
să elaboreze ei o poziție comună 
în privința Tratatului de pace, sau 
poporul german va fi lipsit de a- 
cest drept ?

Uniunea Sovietică susține prima 
teză, puterile occidentale sînt pen
tru cea de-a doua.

Vorbind despre mersul Conferin
ței de la Geneva, a subliniat mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., nu se poate trece sub tă
cere rolul pe care și l-a asumat 
guvernul R. F. Germane. Există 
toate temeiurile pentru a ne con-, 
vinge că guvernul R.F. Germane 
a trimis la Geneva delegația sa 
cu instrucțiuni de a face cît mai 
multe greutăți lucrărilor conferin
ței miniștrilor și de a împiedica 
ca la conferință să fie adoptată 
vreo soluție pozitivă.

In ultimele zile, se spune în 
continuare în declarația lui A. A. 
Gromîko, Bonnul a oferit o nouă 
ilustrare a politicii sale obstruc
ționiste, hotărînd să organizeze la 
1 iulie în Berlinul Occidental ale
gerea președintelui R. F. Germane, 
deși se știe că R.F. Germană nu 
are nici-o legătură cu Berlinul 
Occidental. Pentru ce a trebuii o 
astfel de demonstrație care tot
odată coincide cu momentul cînd 
problema Berlinului Occidental se 
află la ordinea zilei a tratativelor 
de la Geneva ? Desigur nu pentru 
a — —

cauze trebuie căutate nu în însuși 
mersul tratativelor. Judecind după 
întreaga situație această întreru
pere a fost plănuită din timp de 
guvernele S.U.A., Angliei și Fran
ței și ele n-au căutat decît un pre
text pentru a anunța aceasta.

Ce concluzie se poate trage din 
faptul că deocamdată nu s-a reu
șit să se ajunga la un acord în 
legătură cu problemele importan
te, pentru a căror examinare a 
fost convocată Conferința miniș
trilor Afacerilor Externe ?

Guvernul U.R.S.S. consideră că 
concluzia poale fi doar una sin
gură : Sint necesare eforturile 
continue ale tuturor statelor repre
zentate la Conferința de la Gene
va în scopul reglementării proble
melor internaționale nerezolvate.

Deși prima etapă a conferinței 
nu a dus la rezultatele pe care le 
așteptau popoarele, totuși schimbul 
de păreri care a avut loc a adus 
un anumit folos — s-au clarificat 
mai bine pozițiile participanților 
la tratative, s-au precizat diver
gențele existente, s-au făcut încer
cări de a apropia pozițiile părților 
în diferite probleme. Toate acestea 
nu pot desigur să nu ușureze con
tinuarea lucrărilor Conferinței.

După părerea noastră, a decla
rat A. A. Gromîko, există puncte 
de plecare, care permit să se spe
re că lucrările Conferinței d# la 
Geneva se vor încheia favorabil 
dacă, desigur, partenerii noștri nu 
intenționează să bată pasul pe 
loc și să ducă tratativele de pe 
poziția menținerii „războiului 
rece". >

In ceea ce privește guvernul 
sovietic, el va continua să depună 
toate eforturile pentru a obține ho
tărîri reciproc acceptabile în legă
tură cu problemele ce se discută 
la Conferința de la Geneva.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite Comunicatul in
formativ cu privire ia Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

La 29 iunie 1959 și-a încheiat 
lucrările Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., care a început la 
24 iunie.

La discuțiile pe marginea ra
poartelor înscrise pe ordinea de 
zi a luat cuvintul I. 1. Kiselev (di
rectorul uzinei de automobile din 
Gorki).

La Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
luat cuvîntul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

La discuții au participat în to
tal 52 de persoane.

Plenara a adoptat în unanimi
tate hotărîri în problemele discu
tate.

A fost adoptată hotărirea : „Ac
tivitatea organizațiilor de partid 
și sovietice și a consiliilor econo
miei naționale în domeniul înde
plinirii hotăririlor Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. referitoare la 
accelerarea progresului tehnic în 
industrie și construcții (cu privire 
la măsurile pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. în ceea ce privește 
introducerea mecanizării complexe 
în industrie și construcții, auto
matizarea producției, introducerea 
liniilor în rliix, înlocuirea utilaje
lor învechite, matrițelor și scule
lor învechite în scopul lărgirii 
continue a producțiilor industriale 
și construcțiilor, al îmbunătățirii 
calității producției și reducerii pre
țului ei de cost, precum și a cos
tului construcțiilor)".

A fost adoptat în unanimitate 
„Apelul Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. către muncitori și 
muncitoare, către colhoznici și 
colhoznice, către intelectualitatea 
sovietică, către toți oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică", care 
va fi dat publicității la 1 iulie a.c.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La plenara 
C.C. al P.C.U.S., a luat cuvîntul 
Serghei Pavlov, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
Comsomolul sovietic, a spus el, 
patronează 100 mari șantiere de

construcție ale septenalulul, din
tre care o jumătate sînt situate 
în Siberia, în Nord, Orientul în
depărtat și Kazahstan. Zeci de 
mii de tineri voluntari iau parte 
la valorificarea bogățiilor natu
rale ale acestor regiuni.

S. Pavlov a comunicat că 30 
de întreprinderi ale industriei 
chimice au fost de asemenoa de
clarate șantiere comsomoliste. La 
construirea acestor întreprinderi 
iau parte 30.000 de tineri și ti
nere.

Pavlov a raportat participanți- 
lor la Plenara C.C. al P.C.U.S. 
că peste 130.000 brigăzi de tine
ret se află în întrecere pentru 
dreptul de a se numi brigăzi de 
muncă comunistă. Un comsomo- 
list din doi are studii medii sau 
superioare. In rîndurile comso- 
moliștilor se află 200.000 de in
gineri, 370.000 tehnicieni și mi
lioane de muncitori calificați. 
Acest mare detașament de tineri 
specialiști va aduce desigur o 
contribuție substanțială la dez
voltarea automatizării și mecani
zării în industrie.

adoptată

se spune în

ix...
marea
tr-o bază pi 
rachete a 1 
Berlinul Occi<

Congresul P. C. Francez 
și-a încheiat lucrările

PARIS 29 (Agerpres). — Cel 
de-al XV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez a aprobat 
la 28 iunie, în unanimitate, în ca
drul ședinței de dimineață; rapor
tul Comisiei controlului financiar 
— raportor Georges Marrane.

Delegații au aprobat de aseme
nea în unanimitate raportul Comi
siei de validare.

Franțois Billoux, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.C. Fran
cez a rostit o amplă cuvîntare în 
cadrul căreia a analizat în a- 
mănunțime capitolele tezelor și ale 
raportului lui M. Thorez, care se 
referă la situația oamenilor 
muncii.

In numele Uniunii comuniste a 
studenților din Franța a luat cu
vîntul Philippe Robrieux (Federa
ția pariziană). La propunerea Fe
derației Departamentului Haute 
Garonne, congresul a adoptat tex
tul mesajului de salut adresat 
Partidului Comunist din Spania.

La ședința de închidere a celui 
de-al XV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez a fost adop
tată în unanimitate o rezoluție 

aprobă raportul Comitetului 
1 prezentat de tovarășul 
• Thorez, secretar general 
'etului Central.
'eorges Cogniot a pre- 

raport cu privire la lu- 
■isiei politice care a 

amendamentul șl propu- 
__ proiectul de teze.

Cu aceasta s-au încheiat discu
țiile generale.

Jeannette Vermeersch, a dat ci
tire textului unui apel adresat po
porului francez.

Apelul a fost aprobat în unani
mitate de delegații la congres.

Congresul a ales Comitetul Cen
tral și Comisia centrală de control 
financiar, al cărei președinte a fost 
ales Georges Marrane.

Comitetul Central nou ales, In 
cadrul ședinței sale a ales Biroul 
Politic din care fac parte: Mau
rice Thorez, Francois Billoux, Lau
rent Casanova, Jacques Duclos, 
Etienne Fajon, Leon Feix, Benoit 
Fraction, Georges Frischmann, 
Raymond Guyot, Leon Mauvais, 
Waldeck Rochet, Marcel Servin, 
Jeannette Vermeersch, ca membri 
supleanți ai Biroului Politic au 
fost aleși: Gustave Ansart, Roger 
Garaudy, Georges Seguy, Georges 
Marchais.

Maurice Thorez a fost reales se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez. Ca secretari ai Comitetului 
Central au fost aleși : Jacques Du
clos, Waldeck Rochet, Marcel Ser
vin, Leo Figueres și Gaston Plis- 
sonnîer.

Apoi Waldeck Rochet, secretar 
al C.C., a rostit o cuvîntare de În
chidere.

Cu aceasta congresul și-a înche
iat lucrările.

Așa au luptat și au murit
■ iiLembrii „Tinerei Gărzi

Drei Tage. Ridica in fața na
sului Iul trei degete rotunde, aco
perite cu păr roșcat. — Dacă 
partizanii nu vor fi prinși...

Șeful poliției regionale făcu un 
gest expresiv, parcă strîngea in 
jurul gitului lui Solikovski un laț 
nevăzut și > Întins brusc mina.

[■
Constructorii 

marii hidrocen
trale de la Tre- 
cătoarea Sanmen 
(R. P. Chineză) 
lucrează in pre
zent la turnarea 
betonului. Bara
jul acestui uriaș 
sistem hidraulic 
va atinge înălți
mea de /O me
tri. Capacitatea 

generat oarelor 
hidrocentralei va 
trece de 1 mi
lion de kW. 
Imaginea noastră 
redă un aspect 
de pe șantierul 
barajului.

Foto:
CHINA NOUA-

PEKIN

Sosirea la New York
a lui F. R. Kozlov

NEW YORK 29 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 28 iulie, la 
ora 11,11 — ora New Yorkului 
(ora 18,11 — ora Moscovei) pe 
un avion „Tu-114“, care a efectuat 
un zbor fără escală 
și New York î 
New York a sosit ............... ,
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și persoa
nele care ÎI însoțesc.

Pe aeroportul Idlewidl din New 
York, F. R. Kozlov și celelalte per
sonalități oficiale sovietice au lost 
întîmpinați de [' ‘ " /'
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A.’ 
G. P. Arkadiev, locțiitor al repre
zentantului permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., reprezentanți perma- 
nenți ai țărilor socialiste la 
O.N.U. F. R. Kozlov și per
soanele care-1 însoțesc au fost 
întîmpinați de asemenea de re
prezentanți ai primarului orașului 
New York, R. Patterson și J. 
O’Brien, consilierul președintelui 
S.U.A. pentru legături culturale, 
R. Dowling, reprezentantul depar
tamentului de stat, Alaxweeny.

Reprezentantul primarului orașu- 
York, Patterson, l-a 

tat pe F. R. Kozlov.
F. R. Kozlov a făcut pe 

port, următoarea declarație :
„Am încheiat acum cîteva 

un zbor fără escală, fără ;... 
dent în istorie, din capitala Uniu
nii Sovietice — Moscova, la Nev 
York, pe turbopropulsorul sovietic 
„Tu-114". Cu numai 11 ore în 
urmă noi eram acasă, iar acum, 
cînd soarele nu a săvîrșit încă nici 
jumătate din drumul său zilnic, 
avem plăcuta posibilitate să vă 
salutăm.

După cum se vede, tn stadiul 
actual al tehnicii, distanța dintre 
țările noastre, situate în emisfere 
diferite ale globului pămîntesc, s-a 
redus parcă, iar posibilitatea orga
nizării de întîlniri reciproce a cres
cut.

Sînt bucuros că mi s-a oferit 
posibilitatea să vizitez orașul dv. 
să văd minunata dv. țară. Am so
sit aici pentru a deschide mîine 
(29 iunie 1959 — n.r.), din însăr
cinarea guvernului U.R.S.S., expo
ziția sovietică din sala „Colli- 
seum". Sîntem convinși că expozi
ția sovietică de la New York ca și 
expoziția americană care se va des
chide la Moscova peste o lună, vor 
contribui la o înțelegere reciprocă 
mai bună intre popoarele noastre, 
la dezvoltarea relațiilor de priete
nie dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite și, prin urmare, la 
întărirea păcii în lumea întreagă. 
Sper că expoziția sovietică din 
sala „Colliseiun" va ajuta atneri-

cânilor să-și for
meze o părere 
justă despre via
ța și realizările 
poporului sovietic în domeniul dez
voltării economice și culturale.

In timpul șederii în țara dv. in
tenționăm să vizităm New Yorkul, 
precum și cîteva alte orașe din 
Statele Unite, să vizităm între
prinderi industriale, și să facem 
cunoștință cu viața americanilor, 

Permiteți-mi să transmit locui
torilor Ne.v Yorkului și întregului 

>c‘c • popor american cele mai sincere> < e >_ c,ta ds ș,jne șj un saiut cordial
din partea mea și din partea în
tregului popor sovietic".

★
MOSCOVA 28 (Agerpres).

TASS transmite : Peste 200 
artiști sovietici vor pleca zilele 
următoare în Statale Unite ale A- 
mericii unde vor da o serie de 
concerte cu prilejul deschiderii, la 
29 iunie, la New York, a Expo
ziției „Realizările U.R.S.S. în do
meniul științei, tehnicii și culturii". 

Artiștii sovietici vor începe 
turneul la 7 iulie la Teatrul 
„Madison Square Garden". Ar
tiștii sovietici vor da spectacole 
Washington, 
Los Angeles, 
Francisco.

între Moscova 
în 11,06 ore, la 
.t F. R. Kozlov,

salu-

aero-

i clipe 
prece-

Niciodată nu a-a șters din amin
tirea poporului nemuritoarele 
fapta da vitejia ala membrilor or
ganizației comsomoliste ilegale 
„Tînăra Gardă" care a acționat în 
Donbas în timpul ocupației fas
ciste. Bărbăția, eroismul și fermi
tatea tinerilor patrioți vor servi 
întotdeauna drept exemplu între
gului tineret sovietic, tuturor ti
nerilor cinstiți de pretutindeni- 
Numele membrilor neînfricați ai 
„Tinerei Gărzi", core și-au dat 
viața pentru fericirea ți libertatea 
patriei, vor rămîne pentru veșni
cie în inimile generațiilor.

Și pentru vecie vor fi bleste
mați acei ale căror mîini sînt mîn- 
jite cu sîngele eroilor, care nu pus 
la cale măcelul sălbatec împotriva 
membrilor „Tinerei Gărzi".

In groaznica tragedie care a a- 
vut loc la Krasnodon, un rol im
portant l-a jucat trădătorul mîrșav 
al patriei, mercenarul fascist Vasili 
Podtinnîi. Fost locotenent în Ar
mata iRoșie, el s-a predat chiar în 
cursul primei lupte fasciștilor și a 
trecut de bună voie în slujba lor. 
Fiind comandant al secției poli
țienești din satul Pervomaisk, iar 
apoi șef adjunct al poliției din 
Krasnodon* Podtînnii a condus ac
țiunile pentru arestarea membrilor 
organizației comsomoliste ilegale. 
El personal a luat interogatoriu 
multor membri ai „Tinerei Gărzi", 
i-a torturat și schingiuit.

Cînd trupele Armatei Sovietice 
au intrat în Krasnodon, Podtînnii 
a reușit să fugă. Timp de 16 ani 
acest lup s-a ascuns sub o piele 
de oaie- El a hoinărit ascuns sub 
un nume străin, își schimba locul

Noi date despre 
organizația 

comsomolistă ilegală 
din Krasnodon

de muncă, domiciliul. In ultimul 
timp, Podtînnii lucra ca îngrijitor 
de vite într-unul din sovhozurile 
regiunii Stalino. Călăul spera că 
va putea scăpa de pedeapsa pe care 
o merita pentru crimele comise.

N-a reușit însă 1 Organele se
curității de stat l-au descoperit pe 
asasin și l-au predat justiției. Zi
lele trecute, tribunalul regional 
Stalino a pronunțat împotriva a- 
cestui asasin un verdict sever și 
just.

Procesul lui Podtînnii a durat 
aproximativ trei luni. Puți în fața 
unor dovezi incontestabile, Pod
tinnîi și complicii lui, judecați an
terior de către justiția sovietică, 
au fost nevoiți să spună tot adevă
rul despre ultimele zile, cele mai 
groaznice, petrecute de membrii 
„Tinerei Gărzi", in carcerele poli
ției din oraș. In cursul cercetărilor 
au ieșit la iveală noi fapte în le
gătură 
Gărzi", s-au stabilit împrejurările 
în care au murit neînfricații ile
galiști. Publicăm după „KOMSO- 
MOLSKA1A PRAVDA" un intere
sant articol în legătură cu aceasta.

cu activitatea „Tinerei

Se știe că din zitla In care a 
apărut în oraș primul ma
nifest, semnat cu numele 

scurt și mîndru de „Tînăra Gardă", 
întreaga poliție din orașul Kras
nodon, a fost pusă in stare de a-

Larmă. Hitleriștii cutreierau 
orașul, priveau cu suspiciune 
flecare trecător. Ei n-au 
totuși să descopere urma curajoși
lor necunoscuți care au asvîrlit 
o provocare ocupănților fasciști. 
Intre timp soseau mereu noi vești: 
cineva a arborat un steag roșu pe 
tumul de extracție al minei nr. 
l-bis ; cineva a atacat sentinelele 
care păzeau lagărul prizonierilor 
de război; cineva a pus o mină 
pe șoseaua care duce la Lugansk. 
De această mină s-a ciocnit o co
loană de automobile germane În
cărcate cu muniții și două zile la 
rind răsunau la marginea orașului 
exploziile.

Intr-o dimineață mohorită de 
toamnă a sosit La jandarmeria ra
ională din Krasnodon șeful poli
ției regionale germane, Ernst Emil 
Renatus. Mic, îndesat, cu un uriaș 
pîntece rotund, cuprins strins cu o 
centură lată, el se plimba încolo 
și încoace în cabinet pe picioarele 
sale scurte și groase, bătînd turbat 
cu pumnul în masă:

— Nemernicilor! Nu puteți 
pune mîna pe cîțiva sugaci. Vă 
voi trimite în prima linie ! La Sta
lingrad !...

Solikovski, șeful poliției din o- 
raș, chemat de urgență la jandar
merie, stătea drepți intr-un colț 
îndepărtat, pr: izînd slugarnic fie
care privire a marelui șef. Renatus 
s-a apropiat de el, l-a prins de 
un nasture al tunicii sale, l-a tras 
brusc spre el și, schimonosind cu
vintele rusesti, șuieră supărat 

-intre* M'-

tot 
pe 

reușit

înțelegi!

In aceeași zi, la poliția din oraș 
a avut loc o consfătuire ex
traordinară a comandanților 

secțiilor. Jucindu-se parcă cu lațul, 
pe care nu-1 putea uita nici ziua 
nici noaptea. Solikovski a repetat 
literalmente tot ceea ce i-a spus 
șeful poliției regionale și a adău
gat de la el cîteva înjurături 
uzuale:

— Vă voi arunca In beci ne
mernicilor dacă nu-i veți aduce pe 
acei care au scris acest manifest. 
Vii sau morți aduceți-i aici.

Căpătînd o săpuneală și un in
structaj amănunțit, polițiștii au 
dat să plece. împreună cu toți 
s-a îndreptat spre ieșire și coman
dantul satului Pervomaisk, Pod
tinnîi.

— Tu stai un pic... — îi dădu 
un ghiont Solikovski. Podtînnii a 
expus in fața tribunalului convor
birea avută cu șeful poliției.

Scoțînd dintr-o ladă un pachet 
de țigări germane ieftine, șeful 
poliției și-a aprins fără grabă una, 
a tras cîteva fumuri adinei, pe 
urmă a privit căutător în ochii lui 
Podtînnii:

— Al fost ofițer In Armata 
Roșie ?

Podtinnîi a lovit scurt călcîile. 
— Jawohl 1 Exact...
— înseamnă că știi să lupți, ai 

mirosit praful de pușcă... Toți cei
lalți sînt niște nemernici. Solikov
ski a făcut cu tnîna un gest dis
prețuitor spre ușă — la prima îm
pușcătură vor fugi cît colo, ca șo
bolanii. Aici este însă lucru serios, 
înțelegi? Trebuie acționat cu ho- 
tărîre și fără sinchlseală. La Per
vomaisk partizanii se manifestă

deosebit de activ. Trebuie loviți 
așa cum se cuvine. Clar? Dacă 
vei face treabă, vel primi o dis
tincție.

în timpul procesului Podtînnii a 
recunoscut:

„Am făcut tot ce-mi stătea In 
putință. Am cercetat în sat toa
te pivnițele. Pe toți care ni se 
păreau suspecți i-am adus la 
secție. îi băteam, îi constrîn- 
geam să recunoască că au legă
turi cu partizanii. Detașamente 
speciale ale poliției patrulau zi 
și noaptea pe străzi. Noaptea, 
la intersecții, am organizat 
puncte de observație, în speran
ța că vom pune mîna pe acei 
care lipeau manifestele. Toate 
strădaniile au fost însă zadar
nice. Să-i prindem pe membrii 
„Tinerei Gărzi" n-am reușit...".

Odată, după schimb, unul 
dintre polițai a venit la sec
ție și a raportat că noaptea 

a trecut liniștită.
— Bine, du-te și odihnește-te, — 

i-a răspuns obosit Podtinnîi.
Hitlerlstul s-a întors spre ieși

re. Și în acea clipă Podtînnii a vă
zut pe spatele său o foaie nu prea 
mare de hîrtie. Pe ea cu litere de 
tipar, clare, era scris: „Mîrșavilorl 
Vă străduiți în zadar. Gîndiți-vă 
mai bine cum să vă salvați pielea. 
Poporul va pedepsi cu severitate 
pe trădători. „Tînăra Gardă".

De mult au trecut cele trei zile 
acordate de Renatus poliției din 
oraș pentru a pune mîna pe mem
brii „Tinerei Gărzi". Au trecut 
încă trei zile și de trei ori trei... 
Șeful poliției regionale telefona a- 
proape în fiecare dimineață la 
Krasnodon, amenințînd să-i îm
puște pe toți pentru trîndăvie. So
likovski tuna și fulgera.

Totuși membrii „Tinerei Gărzi" 
nu puteau fi prinși.

K. KOSTENKO

(Va urma)

REDACȚU

sovietic

de

Chicago, Detrc 
Cleveland și S

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 28 iunie în 
Uniunea Sovietică s-a sărbătorit 
Ziua tineretului sovietic.

Cu acest prilej, la stadionul 
central „Lenin" din Moscova a 
avut loc un miting la care au 
asistat Averki Aristov, Nikolai 
Bel.aev, Leonid Brejnev, Ekateri
na Furțeva, Nikita Hrușciov, Ni
kolai Ignatov, Aleksei Kiricenco, 
Anastas Mikoian, Nuritdin Mu
hitdinov, Kliment Voroșilov, Piotr 
Pospelov, Demian Korotcenko, 
Ian Kalnberzin, Andrei Kirilenko, 
Aleksei Kosîghin, Kiril Mazurov, 
Vasili Mjavanadze, Mihail Pervu- 
hin, Dmitri Polianski.

Pe stadion au defilat apoi co
loane de tineri șl sportivi. Spor- 

" “ — demonstrat o

ștafetei tineretului care a tre 
pe străzile Moscovei și la care 
participat echipele selecționate 
20 de raioane ale Moscovei.

Pe stadionul „Kirov" din 
ningrad a avut loc un marș 
radă al tineretului care a fost < 
chis de tinerii constructori na 
care au luat parte la lucrările 
construire a spărgătorului 
gheață „Lenin", primul spărg 
de gheață atomic din lume, 
avut loc apoi competiții ale i 
ților, g.mnaștilor și cicliștilor.

La Kiev sărbătoarea s-a desfă
șurat sub lozinca „Comsotnoliștii 
și tineretul pe prima linie a sep- 
tenalului".

Ziua tineretului sovietic a fost 
sărbătorită festiv și în Eston a, 
Letonia, Gruzia, Azerbaidjan, în 
••“n,iblicile din Asia centrală, in 

• • h Vladivostok,

★
NEW YORK 29 (Agerpres). 

TASS transmite: După cum 
nunță corespondentul agenj 
Associated Press din Washing!__
la 29 iunie președintele S.U.A., 
Eisenhower, intenționează să plece 
la New York pentru a vizita 

înainte de deschidere,, 
realizărilor Uniunii So-

la 
neoficial, 
Expoziția 
vietice.

.------•------

cum 
agenl

Tineretul vietnamez 
a plecat spre Festival

HANOI 29 (Agerprea). — A- 
genția Vietnameză de Informații 
transmite : La 29 iunie delegația 
tineretului vietnamez care va par
ticipa la cel de-al VH-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților a părăsit R. D. Vietnam 
plecînd spre Viena.

Delegația are 106 membri și in
clude un ansamblu artistic compus 
din 55 persoane.

------•

Lioeriaw IUI IVIUiiw»-

o acțiune a tineretului 
argentinian

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). 
După cum relatează agențiile de 
presă, tineretul argentinian a ho
tărît ca între 16 și 23 iulie si or
ganizeze „Săptămîna intensificării 
luptei împotriva imperialismului". 
Această acțiune este larg sprijinită 
de Liga tineretului argentinian, 
Partidul democrat progresist, un 
mare număr de lideri și membri 
ai organizației de tineret a Parti
dului democrat progresist, de 
ganizațiile studențești, precum 
de alte organizații politice de 
neret din Argentina.

in cursul acestei săptămîni 
avea loc un simpozion avind 
temă problema

or
ii 

tif

va 
ca 

imperialismului, 
precum și problema participării 
tineretului argentinian la lupta îm
potriva imperialismului și a inva
ziei acestuia în America Latină,

ATENA 28 (Agerpres). — A- 
nunțînd că in ultimele zile demo
crații greci, arestați împreună cu 
Manolis Glezos, au fost mutați în 
închisoarea din Atena, ziarul 
„Avghi" caracterizează aceste mă
suri ale autorităților drept o ten
dință de a grăbi judecarea proce
sului lui Glezos și a celorlalți de- 
mocrați de către tribunalul militar. 
„Acest lucru, scrie ziarul, confir
mă știrile potrivit cărora guvernul 
intenționează să înceapă procesul 
pe neașteptate pentru a împiedica 
pe acuzați și apărarea lor să stu
dieze dosarele procesului".

După cum subliniază ziarul, a- 
ceste acțiuni ale autorităților se 
datoresc neliniștei provocate de 
protestele crescinde ale opiniei 
publice grecești și mondiale îm
potriva judecării procesului lui 
Glezos și a celorlalți patrioți de 
către tribunalul militar.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Avghi" la Pireu a fost creat un 
Comitet de apărare a tradițiilor 
democratice care este prezidat de 
fostul primar al Pireului, Sapuna- 
kis, și din care fac parte deputați 
ai parlamentului, juriști de seamă 
etc. In apelul adresat poporului 
grec, comitetul protestează împo
triva judecării procesului lui Gle
zos în baza legii reacționare 375 
și cheamă la intensificarea luptei 
pentru eliberarea lui Glezos și a 
celorlalți democrați, pentru lichi
darea legilor excepționale, pentru 
reinstaurarea democrației în nu
mele progresului poporului grec

ie
MOSOOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite; Un grup de lu
crători în domeniul științei agri
cole au publicat la 27 iunie în 
ziarul „Selskoei Hosiaistvo" o scri
soare în care cere guvernului grec 
să-l elibereze pe Manolis Glezos.

Noi, oameni 
scrisoare, p 
masele de i 
rile lumii im, 
eroului național <

Autorii scrisoruv . ,»ia-
nolis Glezos este mindria națio
nala a poporului grec, un luptător 
hotărît pentru libertatea întreaga 
omenire progresistă, arată ei, cere 
eliberarea imediată a Iul Alanolis 
Glezos.

★
ATENA 29 (Agerpres). — Re- 

r : a 18 ani de cînd

MOSCOVA. — Trt după-amiaza 
de 29 iunie, Haile Selassie I, Im- 
păratul Etiopiei, a sosit intr-o vi
zită oficială la Moscova. Pe aero
portul Vnukovo, înaltul oaspete 
a fost intimpinat de Kliment 
Voroșilov, Nikita Hrușciov, Niko
lai Ignatov, Qtto Kuusinen, Anas
tas Mikoian. Nuritdin Muhitdinov, 
și de alte persoane oficiale.

PARIS. — In Franța continuă să 
crească prețurile produselor ali
mentare. După cum relatează zia
rul „L’Humanite Dimanche", în 
perioada 13—20 iunie au crescut 
simțitor prețurile la carne, produse 
făinoase, unt. ouă și legume.

PEKIN. — După cum transmite 
Agenfia China Nouă, in zilele de 
26 și 27 iunie avioane ale torte
lor maritime militare ale S.U.A. 
au violat de două ori spațiul ae 
rian al Republicii Populare Chine
ze în regiunea insulelor Sișațiun- 
dao, provincia Guandun. In legă
tură cu aceste provocări militare. 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a dat un nou aver
tisment serios

MOSCOVA. - 
sit la Moscova 
vicepreședinte al 
Cehoslovace.

La 29 iunie a so- 
Otakar Sitrunek. 

guvernului R.

GENEVA. — La ședința ordina
ră din 29 iunie a Conferinței celor 
trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arme nucleare a 
fost prezentat raportul preliminar 
al grupului de experți cu privire 
la detectarea și identificarea ex
ploziilor nucleare la mari altitu
dini. Următoarea ședință a confe. 
rinței a fost fixată pentru ziua de 
30 iunie.

SOFIA. — La 27 iunie, la Ope
ra din Sofia a fost prezentată ope
ra „Carmen" de Bizet. Rolul lui 
Carmen a fost interpretat cu mult 
succes de 7.enaida Palii, solistă a 
Teatrului de Operă șl Balet al
R. P. Romine, care a fost căldu
ros aplaudată de spectatori.

BONN. — In orașul vest-german 
Schliersee se desfășoară conferin
ța Federației europene împotriva 
înarmării atomice. La lucrările 
conferinței participă reprezentanți 
din 12 țări europene Conferința 
a primit răspunsul dat N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliului 
de Miniștri al U R.S.S la scri
soarea Federației adresată șefului 
guvernului UR.S.S. Scrisori cu 
același conținut au fost trimise de 
asemenea șefilor de guverne ai
S. U.A. și Marii Britanii.
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H e ecou al parei
nici , e largi din Grec 
putatu. .eltemlid's, memb 
parlamentului grec a deda 
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„constituie o necesitate na 
pentru această țară".
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