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Primirea
de către tovarășii
Gh. Gheorghiu-Dcf 

și Chivu Stoica 
a noului ambasador 

al R. P. Bulgaria
Vineri 6 mai 1960. tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P-M.R. și 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri, au primit în 
audientă de prezentare pe tov. 
Ivan Atanasov Kinov, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R. P- Bulgaria 
la București.

A fost de fată tov. Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe.

comunelor

Sîmbătă 7 mai 1960

în cinstea celui de al III-lea Congres al P. M. R
Alte sfaturi populare se angajează 
să obfină noi succese în dezvoltarea 
economiei locale și gospodărirea 

orașelor și
re
in

Brigada de tineret din secția Troleibuse a Uzinelor „Tudor V'a- 
dimirescu" din Capitală condusă de tovarășul Chivu Stelian este 
cunoscută ca o brigadă fruntașă în întrecerea în cinstea Con
gresului perfidului. In fotografie: secretarul organizației de bază 
U.T.M. lordaehe Florea, comunică brigăzii rezultatul de pînă 

acum al întrecerii.

Foto : N. STELORIAN

Numeroase vești sosite la 
dacție vorbesc despre felul 
care sfaturile populare din ora
șele și satele patriei se pregă
tesc să întîmpine cel de al IIT- 
lea Congres al P.M.R. Lrmînd 
exemplul muncitorilor din între
prinderile industriale. pe baza 
propunerilor făcute de colecti
vele din întreprinderile de in
teres local și de cetățeni, sfatu
rile populare se angajează să 
obțină succese însemnate în dez
voltarea industriei locale, în înfru
musețarea orașelor și satelor pa
triei. în creșterea producției a- 
gricole la hectar și în dezvolta
rea șeptelului.

Astfel, Sfatul popular al ora
șului Botoșani s-a angajat sâ 
modernizeze partea carosabilă a 
b-dului „Lenin” prin asfaltarea 
unei suprafețe de 3.000 m p., sâ 
efectueze reparații la străzi pe o 
suprafață de 3.400 m p., «ă exe
cute săpături de fundații pentru 
construcția a 22 apartamente. 
Prin acțiunile de muncă patrio
tică se vor economisi 101.000 lei. 
Printre angajamentele luate 
de Sfatul popular al orașului 
PIoești se prevede : darea în fo

losință a 400 de apartamente și 
a pavilionului de oncologie la 
Spitalul nr. 2, creșterea capacită
ții de producție la fabrica de 
acid carbonic cu 7.500 kg. lunar, 
darea în folosință a unui restau
rant cu o capacitate de 150 
locuri. Prin muncă patriotică 
se vor economisi 1.700.000 lei.

Numeroase sfaturi populare 
din regiunea Cluj «i-au luat an
gajamente sporite. Astfel Sfatul 
popular al comunei Luna, raio
nul Turda, va termina parțial 
construcția școlii de 7 ani, va 
moderniza drumul național prin 
transportarea de 761 tone pă- 
mînt va termina lucrările de 
electrificare în satul Luna. Iu 
orașul Tîrgul Jiu. regiunea Cra- 
iovav se vor da în folosință 40 
de apartamente și o casă de 
cultură cu 100 de locuri. Prin 
acțiunile de muncă patriotică 
efecluate la parări de străzi și 
trotuare. Ia plantări de pomi 
se vor realiza economii in va
loare de 392.000 lei.

întrecerea în cinstea Congre
sului Partidului a cuprins și 
sfaturile populare din regiunea 
Oradea. în angajamentele ace
stora, printre altele se prevede : 
darea în folosință cu 10 zile

Linia tehnologică de mașini 
pentru fabricarea lanțurilor 
cu role din secția mecani
că II a întreprinderii „Inde
pendența” Sibiu este deser
vită numai de femei. Ca ma
șinile să lucreze fără oprire 
și să fie bine întreținute este 
necesara o calificare înaltă a 
muncitorilor care |e mînuiesc. 
Maria lancu, Suzana Radu, 
Maria Moldovan și Elena 
Oilâ, pe care le vedeți în 
fotografie, fac parte dintre 
muncitoarele cu o calificare 

înalta din această secție.

Foto : C. ARMAȘU

Succese ale 
constructorilor 

navali
Doi — și moartea

de Alexandr Bazimenschi

Un ajutor calificat 
în întrecereA

(Continuare în pag. 3-a)

vreme.

drumate de organizațiile U.T.M., 
și-au orientat activitatea spre 
principalele obiective ale între
cerii: realizarea unor produse de 
calitate superioară la un preț 
de cost cit mai redus. Aceasta 
se explică și prin faptul că cele 
șase posturi utemiste de control

ganlzației de partid și au orien- 
tat activitatea spre obiectivele 
esențiale ale întrecerii, lată cî- 
teva exemple care ilustrează a- 
cest lucru, 
control de 
(responsabil 
îndrumat

Despre activitatea posturilor 
utemiste de control de la Uzinele 

„Vasile Tudose"-Colibași

Postul utemist de 
la sectorul 222 
Ion A. Ștefan), 

comitetul U.T.M. 
sectorului duce o 

campanie

se lim-

De curînd, postul utemist de 
control din sectorul mecanic șef 
al Uzinei „Vasile TudoseM-Coli- 
bași a atras atenția tinerilor a- 
supra următorului fapt: „Mașini
le care vin în sector la reparat 
pot avea în băile lor ulei bun, 
schimbat doar de puțină 
De aceea, practica de 
a demonta imediat ma
șina care vine la re
parație, fără a se cer
ceta și calitatea uleiu
lui trebuie părăsită. 
Uleiul mai proaspăt 
trebuie scos de la fie
care mașină și lăsat să
pezească. In felul acesta de la 
uncie mașini se pot cîștiga cite 
30—40 kg. ulei foarte bun". In 
urma acestui semnal al postului 
utemist de control tinerii 
sector au început să facă 
portante economii de ulei.

în alt seczor, la uzinaj 
de curînd postul utemist 
control a ridicat în fața tinerilor, 
problema ritmicității muncii. 
„Munca dusă în asalt — scria 
într-un recent articol la gazeta 
postului controlorul Nicolae To- 
mescu — favorizează scăderea 
calității produselor. La începutul 
lunii la noi — continuă el — 
se lucrează intens la piese mari 
cu operații complexe, piesele mai 
nf cl rămînînd spre sfîrșitul 
lunii. Deoarece acestea sînt în- 
tîrziate trebuie să accelerăm la 
maximum ritmul lucrului și a- 
tunci, în multe cazuri, piesele 
le dăm rebut”. $i : ,,Rebutul
este dușmanul prețului de cost”.

Se vede de aici că posturile 
î'temis'e de control din uzină 
pa-ticipă la lupta întregului 
colectiv pentru îndeplinirea o- 
biectivelor propuse în întrece
rea în cinstea celui de al 
lll-lea Congres al P.M.R. încă 
din primele zile ale întrecerii, 
posturile utemiste de control, în-

din 
im-

223, 
de

din uzină sînt formate din co
lective de comuniști și utemiști 
cu o bună calificare care știu 
sl se orienteze permanent spre 
problemele cele mai stringente 
ale uzinei. Responsabilii și mem
brii postului sînt maiștri, con- 
trolori de calitate, muncitori 
fruntași cu o bogată experiență 
de muncă.

Important e în același timp 
faptul că posturile utemiste de 
control mobilizate de organiza
ția U.T.M., sub conducerea or-

de 
al
permanentă 
împotriva risipei. Co
lectivul postului între
prinde numeroase rai
duri. El se ocupă de 
probleme care la pri
ma vedere par nein- 

— citeva becuri electri-semnate
ce care ard de pomană — pină 
la probleme centrale ale secto
rului : îmbunătățirea indicilor 
calității produselor, reducerea 
procentului de rebuturi. în urma 
unui raid la atelierul de mon
taj, postul a propus o nouă or
ganizare a locurilor de muncă

T. MIRONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

370.000 ore de 
patriotică 

la aceste acțiuni, ti
nerii au colectat 
1.796 tone de fier 
vechi.

în consfătuirea bri
găzilor utemiste 
muncă 
care a avut loc, bri
gada 
Sava Dumitru de la 
Uzinele „Cristea Ni
colae” și brigada con
dusă de Cîrlan Nico
lae de la Școala pro
fesională UCECOM 
au primit titlul de 
brigăzi utemiste de 
muncă patriotică

Recent, tinerii bri
gadieri din orașul 
Galați și-au făcut bi
lanțul succeselor ob
ținute în acțiunile de 
muncă patriotică. în 
acest an, participînd 
la lucrările ce se 
desfășoară pe șantie
rul de construcții din 
oraș, la demolarea 
clădirilor vechi ca și 
la înfrumusețarea o- 
rașului, tinerii au e- 
fectuat pînă acum 
peste 370.000 ore de 
muncă voluntară. în 
afară de participarea

de 
patriotică,

condusă de

munca

fruntașe pe oraș. Cu 
acest prilej, comite
tul “ --------
a

de 
au 
frumoase succese 
acțiunile de 
patriotică, diferite 
premii.

orășenesc U.T.M. 
acordat tinerilor 
unor organizații 
bază UT.M. care 
obținut cele mai 

în 
muncă

GHELT
EUGENIA 

activist al Comi
tetului orășenesc 

V.T.Jt.•Galați

Formația coreograficâ de copii de pe lingă Casa de cultură a tineretului din raionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" interpretînd un dans ucrainean la concursul „Festivalul primăverii**.

Foto .• A. VIERU

De curînd constructorii 
de la Șantierul Oltenița 
vrat cu o luna de zile 
de termen cea de-a 4 a moto
nava _d? 2000 tone construită 
pînă acum pe acest șantier. Da
torată aplicării unor noi metode 
în construirea vaselor, ei ai 
scurtat cu ir.uit ciclul de fabri
cație realizindu-se un record în 
construcția vaselor de acest tip. 
Montarea tuturor agregatelor 
ca și p’obele de recepție 
motonavei sau terminat în 
puțin de 3 sâptămîni.

Și la alte șantiere navale 
obținut în ultimul timp realizări 
importante în acțiunea de scur
tare a termenelor de construc
ție a vaselor și de economisire 
a metalului.

navali 
au li- 

înainte

ale 
mai

s-au

(Agerpres)

Un aspect din activitatea cercului micilor naturaliștl de la 
Casa Pionierilor din Cluj. Se face disecția racului.

Foto : P. PANA

A tăcut a luptei vijelie. 
Limpede « liniștea-mprejur...
Și ieșit-a hirta fumurie 
in poiana tinerei păduri. 
Obositâ-i I Parc-a prins o sila 
zi și noapte să tot dea din coasa. 
Deci, șezind osoasa pe-o movilă, 
s-a spălat cu rouă răcoroasă. 
Păsări ciripeau. Roiau albine, 
împletea păianjenul pe-o cracă. 
Ce-i veni babomiței haine, 
sâ-și mai tragă sufletul, oleacă 1 
Lingă ea - tot leșuri înnegrite, 
arme frinte, jumătăți de cască.M 
Drag i-ar fi, acuma, pasă-mi-te, 
pe vre-un biet soldat sâ-l miluiască, 
la-n auzi I De colo, din vilcicâ, 
Vintul parcă gemete aduce...
Zac doi nemți : cruci negre la tunică 
și un cap de mort — mai sus de cruce. 
Ca să vezi cum s-a ivit prilejul I 
Ocrotind pe cei căzuți pe-aproape, 
o să-i zmulgă morții din git eju-i ; 
cum s-ar zice - ea, de ea să-i scape I 
Cu un zimbet veșted, risipit-a 
stolul de prigorii pe colnice 
și apoi lăsindu-se, cumplita, 
lingă cei răniți - a prins a zice :
— Ce vrei tu ? a întrebat, plecată 
peste-un umăr negru-vinețiu.
Și-a răspuns abia șoptit soldatul :
- Să trăiesc, bătrino I Să mai fiu 1 
Vechiul prieten, fulgerat de schije, 
greu ca plumbul mi-a căzut în spate... 
Scapâ-mă de-o caznă și de grijă ; 
fă-i odată seama - și mă scoate I 
N-o să pier chiar azi, cind trei orașe 
au căzut la noi, pe cite știu : 
magazii, vitrine uriașe,
ca prin vis le văd - și mor de viu 1 
Vreau s-aud cum șuieră urgia, 
piinsul gloatei, plozi uriind, neghiobi 1 
Să mă-nbete iarăși bucuria 
vechiului stâpînitor de robi I 
Să trăiesc I Să ferec lumea-ntreagâ, 
pirjolind orașe și cimpii I 
Să trăiesc - și tu, bătrino dragă, 
vei avea intr-una ce cosi 1

Nu răspunzi ? Blestem I Suflarea-mi piere I 
Fie-ți milă : viața nu mi-o lua I 
Ce înseamnă slaba mea putere 
ling-atotputemicia ta ?
Vreau și eu să fiu atotputernic, 
sub câlcii să-mi stea pâmintul, ghem ; 
dar sînt veșnic robul tău nemernic, 
căci mă tem de tine - vai, mă tem I 
...Și-a întors orbitele ei goale 
și nimic bătrina n-a răspuns. 
Trupul prăvălit in iarba moale, 
sâ-l atingă doar - și-ar fi deajuns. 
Haide, dar I Puterea ți-e deplină I 
Fă-ți pomană eu un biet soldat... 
Pentru ce a-ncremenit, străină, 
mina ce spre el ai îndreptat ?

...Pe pâmintul rupt de schije crunte, 
ghiftuit de-al sîngelui puhoi, 
forfoteau furnicile mărunte, 
inâlțindu-și mușuroaie noi...
Peste vîrfu| cetinilor, boarea 
trăgăna o veche melodie...
Nezicind nimic - ne-ndurătoarea 
a păliț - ca moartea - de mînie.
Dar săltîndu-se, văzu in zare, 
lingă iazul verde - doi voinici ; 
semn de aur poartă fiecare 
și steluțe roșii la tunici.
S-a scuiat bătrina, fără grabă, 
și tăind de-a dreptul prin suhat, 
cu o voce lincedâ și slabă
- Ce vrei tu ? - din nou a întrebat.
- Zi, ce vrei ? a repetat, zorită, 
celui care-abia se mai tîra.
Și-a șoptit rănitul, cu obidă :
-Eu - să-mi scap tovarășul, aș vrea I 
Vreau, aiit cit inima îmi bate, 
sâ lovesc mereu puterea ta I 
Lasă-mă să-l duc la unitate 
și pe urmă viața mi-o poți lua I 
Moartea s-a mirat : se vede treaba, 
ăsta*i de un soi deosebit...
- Vrei să mai trăiești ? - mai zise baba 
Și-a răspuns tanchistul : - Nesfîrșit I 
Vreau să-mi apăr Patria măreață,
pe dușman sâ-l văd pe veci răpus I 
Și-aș mai face multe pentru viața, 
fiindcă viața dragă mi-e, nespus I 
Sâ trăiesc, sâ mă avint spre soare 
cu poporul meu nemuritor, 
căci la noi, ferice-i omul care 
dăruie lumină tuturor I 
Sâ vestesc a vieții strălucire 
celor ce mai singer’ sub tirani I 
Stâpînim atîta fericire, 
cit s-ajungâ lumii ani și ani !
Dragi mi-s zorile pe bolta larga, 
drag pâmintul zmâlțuit cu flori, 
și mireasma holdei mi-este dragă, 
și-ai iubitei ochi mingiietori...
Să trăiesc vreau - pentru ca pâmintul 
sâ-l slobod din putredele chingi I 
Pentru ca să-năbuș morții cîntul, 
pentru ca - urito - sâ te stingi I 
Noi sîntem nemuritori, mă crede I 
Viitorul - nu poți să-l omorî I 
Fiindcă viața o iubesc cu sete, 
eu de tine r,u mă infior I
...N-a rostit nimic, bătrina moarte : 
îndelung a stat și a privit 
cum ostașul roșu, mai departe 
iși ducea tovarășul rănit.
Și deodatâ, ea, atîț de mare, 
de micimea ei s-a rușinat î 
cel ce-abia se mai tîra spre zare, 
îi era stăpîn, cu-adevârat 1

Raza amiezii, luminoasa, 
flutura prin cring un zimbet trist...

Moartea a plecat, tăind cu coasa 
hida căpățină de fascist.

In Tomînește de DAN DEȘLIU

Tinerețea — vîrsta poeziei
încă înainte de-a putea sâ 

vorbească, noul născut face cu
noștință cu prima poezie : cu 
tradiționalul cîntec de leagăn. 
După numai cîțiva ani (atit cit 
poți să-i numeri pe degetele de 
la o mină) copilul va și solicita 
să recite el însuși o poezie.

— la să vedem, ce anume 
ai învățat tu la grădiniță.

Și parcă abia așteptînd îm
bierea, el ne va recita versuri 
despre copilăria lui fericită, des
pre partidul iubit, despre tatăl 
care e muncitor de frunte, des
pre întîmplâri și peripeții cu 
trandafiri, cu gize și păsări ciri
pitoare, cu tot ceea ce poate 
sensibiliza inima lui de copil. 
Iar atunci cind versurile vor 
fi inspirate, ele vor fi interpre
tate cu pasiune de către micul 
recitator, mina lui fragilă și gin
gașă arătind in aer înțelesuri și 
forme. Și astfel copilul se va 
obișnui cu frumosul. Cu frumo
sul major, realist, cu frumosul 
necesar. Adică cu frumosul des
pre care poetul spunea :

Eu cred in versuri fără care
Noi astăzi nu putem trăi.
De aici și pînă la vîrsta la 

care va recita poeme, pînă Io 
vîrsta în care își va însuși lumi
na leninismului, reprezentanți:! 
noii generații socialiste va sta 
necontenit in preajma și in fo
carul poeziei. Chiar atunci cind 
nu va citi o carte cu rime și nu 
va rememora o baladă vestită, el 
va trai in ambianța întru totul 
poetică a zilelor noastre. Noi, 
leniniștii, sîntem visători, Sîntem

de Al. Andrițoiu

visătorii cei mai realiști și rea
liștii cei mai visători. Poezie sînt 
marile șantiere, în al căror apa
rent haos există o armonie uimi
toare. Poezie sînt marile uzi
ne, elegantele și multicolorele 
blocuri muncitorești, viaductele 
și magistralele, munții și marea, 
pîinile și grădinile cu garoafe. 
Poezie au ochii savantului și ai 
inovatorului, inima activistului, 
mîinile zidarului, surîsul mamei. 
Căci oare nu din această mare 
întindere lirică ne inspirăm noi, 
poeții contemporani ? Nu aici 
își au oare pivotul toate cărțile 
noastre de versuri ? Viața însăși 
a devenit poetică așa incit a 
vorbi despre poezie însemnează, 
totodată, a vorbi despre viață. 
Partinitatea vieții este poezie, 
poezia vieții de azi.

Deci, poez:<j e un uriaș te
zaur al muncii și experienței o- 
menești, bineînțeles în forme 
specifice. Cunoașterea acestei 
bogății de idei și sentimente ale 
veacurilor trecute, dar mai ales 
ale prezentului i| ajută pe ti- 
năru-l iubitor de poezie să fie el 
însuși mai bogat in idei și senti
mente, un tînăr înaintat, cult, 
cunoscător și iubitor al frumosu
lui. Căci, dintre toate artele, 
poezia e cea mai legată de ti
nerețe. Se înțelege câ e vorba in 
primul rînd de tinerețea sufle
tească. Dar dacă oameni cu 
pârul albit dar cu sufletul

întinerit de minunatele vre
muri a*e socialismului, se în
frățesc tot mai mult cu poe
zia, cit de aproape trebuie să 
fie versul de cei tineri și de 
suflet și de ani? Poezia înso
țește tinerețea în cele moi diver
se manifestări ale acesteia din 
urmă ; la muncă și la învățătu
ră, în sport și la joc, in dragoste 
și la contemplarea naturii ; sen
timentul patriotic și dragostea 
față de popor și de partid sînt 
însoțite în tot timpul de o poe
zie majoră, gravă, plină de pa
tos.

Iubind poezia, tînâru-l și nu 
numai el, va iubi și mai mult 
munca sa și a tuturor ziditorilor 
socialismului. A iubi poezia în
seamnă a o avea în minte și în 
suflet, a fi oaspete drag al căr
ților cu versuri, a citi și a răs- 
pîndi stihurile care ne înflăcă
rează in muncă și luptă. A iubi 
poezia înseamnă a ști să molip
sești pe toți cei din jurul t^u de 
această pasiune nobilă, răspîn- 
dind cuvîntul înaripat, recitind 
versurile iubite, trecînd din 
mină-n mînă cartea cu poezii. A 
fi tînăr, a fi liric înseamnă a-ți 
încerca puterile pe ogorul poe
ziei dar înseamnă și a semăna 
cu dărnicie, a râspîndi, aseme
nea vintului care poartă depar
te fulgii de păpădie, versurile 
care te-au ineîntat și ți-au dat 
putere în muncă, pentru ca și

alții,'cît mai mulți tovarăși de ai 
tăi să se desfete cu ele.

Dragă cititorule, noi poeții ne 
iubim meseria cu pasiunea cu 
care și tu ți-o iubești. Și mi-e că 
scriem versuri împreună. Nu 
arareori mi s-a întîmplat să mi 
se pară câ scriem amîndoi cu o 
singură mînă. Poate fiindcă eu 
sînt chemat să tălmăcesc, cu 
meșteșugul pe care niciodată nu 
l-am deprins destul, forța, entu
ziasmul, dragostea pentru patrie 
și partidul nostru; care ni-i co
mună amîndorura :

Scriem, citim, creăm.
Noi, amîndoi, poeți șl ziditori. 

Noi, visătorii cei mai realiști și 
realiștii cei mai visători.

C ițiți
Pag. 2-a:

Tinerețea— 
vîrsta 

poeziei

Utemistul Dogoru Gheorghe este 
unul din elevii fruntași ai Școlii 
profesionale „Tractorul** din 

Orașul Stalin.

G. A. C. „Al III-lea 
Congres al Partidului"

Țăranii muncitorii din satul 
Iz'mșea, Raionul Cujmir, raion 
cu agricultura cooperativizată 
din Regiunea Craiova, au trăit 
un eveniment important: consti
tuirea unei gospodării agricole 
colective, cărea, în semn de 
dragoste pentru partid care 
le-a luminat calea spre bună
stare, i au dat numele de 
„G.A.C. al III-lea Congres al 
Partidului",



TINEREȚEA —ViRSTA POEZIEI
Din practica activității unor organizații U. I. M. 
în cultivarea dragostei pentru poezie a tineretului

Intr-un oraș
cu tradiții poetice

Străzile lașului sînt puternic 
evocatoare de poezie Gîndul că 
ulițele acestui oraș și grădinile 
sale au cunoscut atlt de bine 
pașii atâtor poeți. de la Mihail 
Eminescu la G. Topîrceanu, 
deșteaptă emoții adinei în ini
mile tinerilor ieșeni. lașul cu
noaște, de asemenea, poezia 
vieții noastre înnoitoare, prefa
ceri care-i schimbă și îi împros
pătează chipul- întinerirea stră
veche! capitale a Moldovei, prin 
mîinile harnicilor constructori, 
înaripează fantezia tinerilor 
muncitori, studenți și elevi din 
orașul nostru, iubitori de poe
zie contemporană militantă, 
oglindă artistică de preț a vie
ții noastre.

Ce au făcut organizațiile 
U.T.M* pentru cultivarea dra
gostei de poezie, pentru o mai 
largă răspindire a poeziei in 
rîndurile tineretului ieșean ?

Cu îndrumarea corni teta lui 
orășenesc U. T- M cele mai 
multe manifestări 
desfășurate In organizațiile 
de bază U.T.M. au luat 
forma joilor literare, alcătuite 
dintr-o conferință ilustrată de 
numeroase recitări și lecturi 
poetice. Astfel, la Fabrica 
de antibiotice organizația de 
bază din sectorul V înscrie 
între realizările ei numeroase a- 
semenea serate, pe teme ca 
„Viața și opera Iui Eminescu-, 
„Viața și opera lui Coșbuc-, 
„Chipul lui Lenin în poezie . 
Ascultând o scurtă expunere, 
apoi versurile recitate de tova
rășii lor de muncă, urmirW 
concursurile originale (de pC-dă 
operatoarea Elena Iliescu, este 
câștigătoarea unui concurs inti
tulat „Cine știe mai multe poe
zii de Eminescu * in cadrul că
ruia a recitat 8 poezii) munril» 
rii, tehnicienii și inginerii secto
rului V petrec frumos o seară 
plăcută, instructivă. De cefe mai 
multe ori acest« programe stat 
temeinic pregătite, U de sint 
invitați să-și dea concursul ac
tori interniști de la Teatral Na
țional, concursurile sint dotate 
cu premii în cărți. Strădaniile 
lui Ion Poenaru, iubitor de 
poezie, pînă de cu.-ind 
cretarul sectorului V. s-au U- 
cut simțite Utemiști ca ScIîb- 
șul Constantin Ospiru, tehnicie
nii Nicolae Cobuz și Lazăr Mi
hai și alții recunosc că aseme
nea acțiuni au contribuit mult 
la dezvoltarea gustului kw pen
tru poezie.

Asemenea seri de poezie, une
le mai puțin, altele tot atît de 
reușite, au mai avut loc și ia 
„Țesătura4*, Facultatea de Filo
logie etc.

Tn acțiunea de răspindire a 
poeziei in masa largă de tineri 
un rol însemnat II joacă e- 
chipele de recitatori din cadrul 
brigăzilor artistice de agitație. 
O bună experiență în această 
direcție au dobîndit-o tovarășii 
de la Atelierele C.F.R, Sub în
drumarea lui Dumitru Budeanu. 
membru al comitetului U.T .M-, 
echipa de tineri recitatori a în
călzit de multe ori inimile par- 
ticipanților la reuniunile tovă
rășești sau în pauze, la sfirși- 
tul adunărilor generale de sec
ție etc.

Una din problemele care se 
ridică în legătură cu activitatea 
recitatorilor este selectarea ma
terialului poetic. Se constată că 
prea puține poezii valoroase în
chinate construcției socialiste fi
gurează în repertoriul recitato
rilor. © explicație constă și in 
defectuoasa muncă desfășurată 
de unii bibliotecari din între
prinderi care neglijează îmbo
gățirea bibliotecii cu lucrările 
poeziei romînești contemporane. 
Astfel, în biblioteca Fabricii de 
antibiotice, poetul Mihai Be- 
niuc este reprezentat doar 
prin volumul „Meșterul Mano- 
le“ lucrare de... teorie literară. 
Astfel de deficiențe, de care nu 
este străină nici „Difuzarea căr
ții44, prejudiciază serios răspin- 
dirii poeziei noi în rîndurile ti
neretului.

Una din formele posibile de 
difuzare a poeziei este și 
strarea anumitor lecții din 
drul învățămintului politic

literare

ilu- 
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de

%
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organizație cu versuri adecvate 
temei respective. Lecții instruc
tive, plăcute a ținut citând ver
suri în sprijinul temei dezvol
tate, inginerul Mircea Burghe- 
lea, propagandist al unui curs 
seral la Atelierele C.F.R. Deși 
comitetul nostru orășenesc a 
dat indicația ca în cercurile de 
învățămînt politic să fie învă
țate cîntece și poezii, slntem 
însă departe de a fi generali
zat această metodă cu bune re
zultate.

In multe cazuri, activiștii or
ganizației noastre dau un bun 
exemplu. Era deosebit de îm
bucurător să vezi în aula „M. 
Eminescu* doj secretari de co
mitete U.T.M. dtn două școli 
medii. Slănină Mircea și Petre
scu Gabriela, in situația de fi- 
naiiști. rivali la concursul pe 
tema ..Octombrie Roșu ta litera- 
tura popoaretor*, recitind frumos, 
cucăidură din Maiakovski (.Mir- 
cea a învățat șl -Marș pe stin- 
gnr in limba rusă, GabrieU a 
rec Hat poezia proprie „Octom
brie- w câștigiad amindoc ia 
egalitate-.. Ceea ce mai trebuie 
ficat este ca fiecare activist 
de organizație U.KM. încep iod 
cu membrii cuautetitâiu orășe
nesc U cunoască și să reale 
în rața tinerikr versuri înflăcă
rate, emoționante. Activistul de 
U.T-M. va trebui sâ fie na 
propagator mai activ de poezie, 
de Jterarirra. Desigur, este 
foarte lăadabil că to« Mom. 
secretarul comitetului U.TJL al 
Atetâereior GF R Jhe Pasaje* 
oaspără persooa. căni de 
sută de lei ia fiecare '-xsă. dar 
de ce abia 25 de tovarăși de la 
Alefiere —1 Au MB tiaeri — za 
lăut iusigua to romanei .Ba- ' 
Wti carter* fa toc tad 1KB?

Ne prupaaem ca iu tocai ac- 
tiuBdar răzMe. mai mak sau 
mai pupa de pisă
irm. să argiarrăm sistematic, 
ca o preorapare speriato, ms 
de diluare a poexie ia risde- 
nie tistrmto: tos ar*ș«: lașă 
Ii aceasto va i’ti toc • 
coastaimrx ca Uaeri imeme- 
tuak Puepi. sowar< actoru 
«or fi mv^ap să vaa* mai de« 
is măjBara tomto. p 

popatonmod pseru la 
roci- Va a«ea de zseo 
pe baza loui i rf amraf 
mit iu colaborare ca fixata U- 
niuiui ScriMorikc. aa r—ri'ra, 
to uxvcfiti «rf aaoațator de bara. 
penWu cei mai bato recitatori. 
Cei setocțtosȚ w patx^a 
apoi la faza orășenească * 
carsalaî. Impreaaă ca 
manexj ceaac’ariior, ca 
zarea cercurilor fiterare 
trepnnderi. ca atenția 
acordată poezM ia cercările de 
invăuataL ca geseră'izarea ex- 
per.emei poztave de pma aous, 
toate acestea «or contribui to • 
nai bum cssoaștore a poexm 
noasre. Ectocscc Arghezi, Br
ume. Baaaș și top ceilalți poeți 
sTcdnxj de acest nome vor fi 
mere-j ma. mult, prietenii dragi 
ai cetor tiseri

Vrem să răspindua larg poe
zia ia rtodvile tinerelului. Pen
tru nembni orgauației de ti
neret acesîi este an iucru foarte 
firesc Căc tinerețea este, mai 
mult ded: once aXa virstă. 
strine legată de poezie Acum 
se crista:izează aspirațiile înal
te, acum izbucnesc energiile 
creatoare, acum înfloresc senti
mentele care dau vieții noastre 
sufletești bogăție și adincime- 
iubind poezia, cui ti vi nd această 
dragoste ne arătăm — și prin 
aceasta — virsta .tinereții.

VASiLE SIMIUC 
secretar al Comitetului 
orășenesc li TA lași

CERCUL DE RECITATORI
tinerii din fabrica 

noastră, cartea devine pe ri ce 
trece un prieten tot mai stator
nic. Printre genurile literare 
mult îndrăgite de tineri se nu
mără *i poezia. în multe fișe 
de cititor de la bibliotecă — ca 
de pildă ale tinerilor M Cră
ciun. V. Vlaicu. L- Radu. Z. 
Dima — ca să dăm doar cîteva 
exemple — întâlnești și multe 
volume de versuri ale poeților 
noștri clasici și contemporani, 
din lirica sovietică și univer
sală $ in multele biblioteci 

ale tinerilor de la noi

lor preferate precum și cu actori 
care să-i ajute în munca de în
sușire și redare cât mai fidelă a 
ideilor și sentimentelor dintr-o 
poezie. Așa a fost, de pildă, în
tâlnirea cu poetul Dan Deșliu. 
Aș vrea să mă opresc puțin asu
pra acestei întilniri pentru faptul 
că ea a constituit, într-un fel, o 
lecție model.

Cu glas plin de emoție tânăra 
trieoteră Veronica VTaieu începu 
să citească din poemul „Formu
lele rachetei". Desigur n-a fost 
un examen ușor. Cuvintele în
curajatoare ale poetului au 
creat insă pe dată o atmosferă 
calda. prietenească. Volumul 
„Ceva mai greu. .*, din care au 
mai citit «t tinerele Zoe Dima 
și Livia Radu — a trecut apoi 
in mina autorului, care a dat 
indicații prețioase legate de fe
lul cum ar fi trebuit citite ver
surile. Din cuvintele tovarășului 
Dan Deșliu tinerii înțeleg că 
pentru ,.a spune frumos" o poe
tic e necesar în primul rind 
să i pătrunzi ideile, conținutul ei 
emoțional, să găsești tonul firesc 
care să emoționeze spectatorul. 
Pentru aceasta e necesar ca re
citatorul să stăpînească bine tex
tul, să știe să pună accentul pe 
ideile principale.

La ședința de lucru a cercului 
de recitatori am invitat și pe ac
torul Damian Crișmaru, 
Teatrul Național. Livia 
responsabila cercului, a 
poezia ..Lenin" de Esenin: apoi 
tânăra muncitoare V. Vlaicu a 
recitat fragmente din „Luceafă
rul" lui M Eminescu. Actorul 
Damian Crîșmaru dînd indica
ții tinerilor în legătură cu fe
lul cum trebuie recitate ver
surile. a insistat asupra felului 
în care gestica trebuie să 
servească sublinierii conținutu
lui de idei al poeziei. Printre aL- 
tele, tovarășul Damian Crîșmaru 
recitând el însuși din poezia îm
părat și proletar" de M. Eminee- 
cu, le-g vorbit despre tonul cu 
care tânărul trebuie să recite poe
zia, necesitatea ca acesta să păs
treze nota firească, să transmită 
căldura, întreaga sensibilitate a 
imaginii poetice, ferindu-se de 
folosirea unui ion declamatoriu,

oare alterează conținutul de idei 
al poeziei.

Astfel de acțiuni vor fi urmate 
de altele, la fel de instructive. Se 
vor organiza în cadrul cercului 
seri de poezie și medalioane li
terare etc. î_ 2 ’
activitatea cercului vom < 
să-i antrenăm pe membrii 
găzilor artistice de agitație 
sectoarele fabricii, pentru 
ajuta să-și ridice măiestria 
terpretativă. Ne propunem 
atragem cît mai mulți tineri 
la acest cerc, pentru a-i ajuta 
să pătrundă frumusețile poeziei, 
să o îndrăgească în așa fel in
cit ea să fie prezentă nu nu
mai în activitatea din fabrica, 
dar Și acasă, in familie. Vrem ea 
tinerii noștri acasă, intre prie
teni. cu prilejul unor aniversări 
familiare să poată 
versuri calde celui 
bătorit.

Toate acestea nu 
credem, fără ecou, 
contribui la sporirea elanului ti
nerilor muncitori, va lumina și 
mai mult sufletul lor însetat de 
frumuseți, va înaripa energiile 
lor creatoare. Este o țintă pentru 
care merită să ne străduim.

în mod special la 
căuta 

bri- 
s din 

a-i 
in-

spune cîteva 
drag, săr-

vor rămîne, 
Poezia va

de la
Radu, 

citit

ELENA BORODl 
secretara comitetului U.T.M.

Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej„ 

București

Discutând despre
Nu trecuse nici o ori de eind tinerii din atelie

rul electric al Fabricii de ciment terminaseră 
munca. Mai mulți utemiști din organizația de sec
ție — atelierul electric — ae intilniseră pentru « 
sta de vorbă despre volumul „Sub semnul revo
luției", volum de curind citit. Tinerii prezenți 
se pregătiseră pentru discuție și așteptau doar pri
lejul să-și spună cuvîntul.

Reporterul : Volumul cuprinde un număr apre
ciabil de tineri poeți, diferiți ca personalitate, 
desigur. Există însă o trăsătură comună, care să 
justifice reunirea lor ?

Ing. G. Bulinschi : Evident, deși nu știu dacă 
cea observată de mine e in același timp cea care a 
contat cel mai mult la alcătuirea volumului. Eu 
consider de pildă, trăsătura comună a tinerilor 
poeți prezenți în volum, orientarea lor către o te
matică actuală, legată de transformările care se 
petrec în țara noastră în anii de după eliberare. 
Preocuparea lor pentru a cînta șantierele — „Ba
rajul", „Oneștii", „Brigadierii", „început de 
șantier", „Șantier" etc. (ca să citez numai cîteva 
titluri de poezii) — este demnă de toată lauda 
și dovedește o bună înțelegere a realității din țara 
noastră de către autorii respectivi.

Catinca Chelaru : în ceea ce mă privește cred că 
încă o trăsătură comună a tinerilor poeți pe care 
i-am citit în volum este dragostea lor față de partid. 
Mi-a plăcut poezia „Partid" a lui Miron Scoro-

Viata culturală 
a tineretului

bete Și aceasta dovedește ci tinerii noștri poeți 
știu să ge orienteze către ceea ce e mai înaintat în 
viața noastră.

Inț. G. Bulinschi : Remarcînd orientarea unor 
poeți tineri către șantiere, gospodării colective, 
mari unități industriale, nu pot trece insă cu ve
derea că unele poezii nu reușesc să surprindă cu 
profunzime viața nouă, tumultuoasă din uzine și de 
la sate, nu redau, fenomenele cele mai caracteris
tice ale vieții noastre noi.

Reporterul: Ați și trecut la lipsuri?
Gh. Ioniță : Nu, dar noi discutăm în așa fel 

incit să fim de folos tinerilor poeți care sint cu
prinși în volumul „Sub semnul revoluției". Citind 
poezia „început de șantier" a lui ÎUe Constantin 
am fost curios să știu în ce an a scris-o poetul. 
Nu de altceva, decît că tabloul prezentat seamănă 
și cu un șantier din 1948, dar și cu unul din 
...1938, să zicem. în poezie ni se arată niște oameni 
stînd noaptea lingă foc ca niște ciobani sau hai
duci. Or, șantierul nou al construcției socialiste este 
cu totul altfel, și aceasta o știe oricare tînăr de la 
noi. La fel in cazul lui Romulus Vulpescu cu poe
zia „Lauda ciocanului". Tema iarăși e bună, dar 
forma de exprimare e atît de îniortochiată, multe 
cuvinte au nevoie de dicționar — incit toată bună
voința cu care te apropii la început de titlu se 
transformă in părere de rău pentru că poetul n-a 
știut sau ..m-a vrut să se facă înțeles de cititori. 
Una e titlul și când colo...

Reporterul : Dacă n-ați citi scurtele noțe bio
grafice care însoțesc creația fiecărui poet, v-ați da 
seama dacă semnatarii acestui volum sînt tineri 
sau nu ? Este, totuși, o carte a tinereții — cum sa 
spune, parcă, în prefață.

Victor Vișoiu : Da ți nu. Una, fiindcă tinerețea

Locul poeziei 
în școală

Discutând cu elevi și profe
sori de la Școlile medii nr. 1 
și 2 și de la Școala medie se
rală Pitești, se pot constata 
unele lucruri ce vădesc o oare
care preocupare pentru poezie, 
pentru cunoașterea poeților noș
tri contemporani. Astfel, la di
ferite manifestări organizate de 
aceste școli în cinstea unor săr
bători ca 30 Decembrie, 7 No
iembrie, cea de a 90-a aniver
sare a nașterii marelui Lenta, 
1 Mai, i-a fost acordată poeziei 
un loc de cinste, elevii recitând 
versuri de Maiakovski, Isacov- 
ski. Tvardovski, de Tudor Ar< 
ghezi, Mihai Beiiiuc, Cice
rone Theodorescu, Victor Tul
bure, Alfred Margul Sperber 
etc. Au mai fost folosite 
și alte mijloace de populari
zare a poeziei cum ar fi, de pil
dă, un concurs de recitări la 
Școala medie nr. 1, concursuri 
de genul „Drumeții veseli44 la 
Școala medie nr- 2 ș.a.

Școala este locul în care tî« 
nărui învață să iubească litera
tura, poezia, să-și apropie bo
găția de idei a operelor scrii
torilor înaintați. In școală, pro* 
fesorul este acela care poate 
deschide tânărului pentru toată 
viața căile spre poezie, insu- 
fllndu-i pasiunea pentru ver
suri, inițiîndu-1 în „tainele** 
descifrării și chiar ale creării 
tezaurului de frumusețe pe cared 
cuprinde poezia.

Numeroși profesori insuflă 
elevilor în cadrul lecțiilor de li
teratură, o dragoste fierbinte 
pentru poezia noastră. Profe
sorul Marin Bădesou de Ia 
Școala medie nr. 1 predă, de 
pildă, lecții de&pre poezie în 
care se analizează amănunțit 
fondul de idei și mijloacele 
artistice respective. Glnd se dis
cută o poezie, el are grijă să în
drepte atenția elevilor atît asu
pra implicațiilor sociale ale pro
blemelor ilustrate în versuri, cît 
și asupra frumuseții mijloacelor 
de expresie poetice în strînsă 
legătură cu conținutul, asupra 
muzicalității versurilor.

Din păcate nu se poate spune 
același lucru despre felul cum 
se preocupă de poezie toți pro
fesorii din Pitești. In lecțiile 
tovarășului profesor Dinu Ion 
de la Școala medie serală, de 
pildă, se poate observa, pehngă 
unele neclarități și confuzii, un 
regretabil schematism, cu atît 
mai grav oînd e vorba de po
ezie. Discutîndu-se unele poezii 
din lirica noastră contemporană, 
analiza s-a rezumat la povesti
rea extrem de sumară a subiec
tului, fără a se insista asupra 
Specificului poetic, asupra rolu
lui imaginilor artistice țn expri
marea mai pregnantă a ideii, în 
obținerea efectului mobilizator 
agitatoric.

versuri, la Bicaz

Faptul că nu s-a dezvoltat 
îndeajuns dragostea și gustul 
pentru poazie se manifestă 
și sub alte aspecte. O stu- 
......................cit atentă a fișelor 

școlilor despre care 
dovedește că elevii

diere cît de 
bibliotecilor 
am amintit _ 
citesc mult prea puțină poezie 
fată de cit ar trebui. Versurile 
se află. în ___''. ...................
elevilor, într-o dureroasă mino
ritate. Nu rar se intimpla astfel 
ca unii elevi să citească doar o 
carte de poezie din zece altele, 
cartea unui singur autor dintre 
cei studiați la curs. Este foarte 
bine că unii elevi citesc in 
Întregime cărțile poeților tnvă- 
țați la școală, dar e rău că nu 
fac toți acest lucru. De aseme
nea ar trebui ca tot astfel cum 
lectura lor particulară este mai 
bogată declt cea indicată la lec
ții, și cititul poeziei să depășea- 
scă lista autorilor învățați, ele
vii formîndu-și o cultură literară 
și poetică mai vastă, adresindu. 
se în timpul lor liber nu numai 
prozei, romanelor de aventuri, 
istorice, științifico-fantastice etc, 
ci și poeziei. Altfel se ajunge la 
situația, care e de altfel destul 
de frecventă, ca elevii din cla
sele pină la a X-a să citească 
foarte puțin din poezia noastră 
actuală, deoarece literatura eon. 
temporană se învață la curs de 
abia In clasele a X-a și a XI-a.

Si organizațiile U-T.M. 
școli pot face mult pentru 
carea estetică a tinerilor 
mijlocirea poeziei. Cit de 
mos și necesar tn același 
este ca fiecare utemist și 
să știe să recite cîteva poezii 
pentru cele mai diferite prile
juri : o adunare U.T.M-, o reu
niune, o serbare școlară etc. 
Este firesc, este tinerește ca ele
vii să memorizeze și să recite 
cu dragoste poezii. E păcat că 
organizațiile U.T.M. din aceste 
școli și unii 'profesori de limbă 
și literatură romînă de la șco
lile respective nu îndrumă cu 
destulă grijă lectura elevilor, nu 
fac îndeajuns pentru a dezvălui 
elevilor frumusețile poeziei.

Tn legătură cu slaba orientare 
a elevilor în alegerea poeziei este 
semnificativ de pildă faptul că 
la concursul de recitări organi. 
zat la Școala medie nr l. Co
mitetul U.T.M. nu s-a preocupat 
de a da o tematică și nici n-a 
indicat anumite poezii care să 
fie prezentate de preferință de 
către elevi.

Comitetul orășenesc U-T.M, 
Pitești »r trebui să se îngrijea
scă mai mult de această pro
blemă, recomandind organiza
țiilor U.T.M. inițierea de con
cursuri, simpozioane, medalioa
ne literare ele-, care să stimu
leze învățarea de poezii, recita
rea lor cu măiestrie. Felul cum 
sînt Învățați elevii să iubească 
și să prețuiască poezia noastră 
nouă, s-o cunoască și s-o învețe, 
recitind-o cu pasiune și talent, 
are o mere însemnătate asupra 
educației țj formării lqr ca cetă
țeni, ca tineri constructori avîn. 
tați ai socialismului. Poezia nu 
trebuie predată elevilor in mod. 
scolastic ci cu pasiune, cu dra
goste, relevîndu-se elevilor toate 
comorile ei de frumusețe. Nu 
avem dreptul să subapreciem 
ajutorul pe care ni-l poate da 
poezia noastră nouă tn insufle, 
țirea tineretului pentru marile 
sarcini ale luptei de construire 
a sooialismului, în educarea ti
neretului în spiritul patriotis
mului și al dragostei fierbinți 
față de partid.

B. DUMITRESCU

ansamblul lecturii

prin 
fru« 
timp 
tînăr

înseamnă nu numai numărul anilor, ci și o atitu
dine in fața vieții. După mine specific tineretului 
e entuziasmul, patriotismul socialist, dragostea îna
ripată. Mie, de pildă, mi ge pare că o lărgire a te
maticii abordată de tinerii poeți ar fi necesară. 
Nu numai scriind despre brigadieri se poate vorbi 
despre patriotism. Eu cred că și vorbind despre un 
muncitor care se duce la școală se poate evidenția 
patriotismul. Să ne gîndim că el și nenuntărați alții 
ca el care-și completează studiile, în anii noștri, 
exprimă un fenomen caracteristic epocii de con
struire a socialismului : avîntul tinerelului spre 
culmile științei și culturii. Pe de altă parte 
învățind au și altă atitudine față de producție, 
inovează, fac economii, dau un randament mai 
mare — care ajută la dezvoltarea economiei națio
nale. Nu exprimă și aceasta în mod convingător pa
triotismul tineretului, atașamentul față de cauza 
scumpă nouă, construirea socialismului ? Fără în
doială că da și în această privință tinerii poeți au 
cam rămas datori vieții, cum se spune.

Catinca Chelaru : Uite, despre dragoste... tinerii 
poeți cuprinși in volum chiar n-au scris de loc.

Ing. G. Bulinschi : Desigur, nu se putea cuprinde 
totul. N-am fi vrut să găsim în acest volum, dra
gostea cintată ca intr-un tangou. Dar „sub semnul 
revoluției" s-au schimbat fundamental și relațiile 
între oameni, și concepțiile asupra dragostei, căsă
toriei etc, A scrie bine despre aceste lucruri con
sider că se atacă o temă de mare actualitate și se
riozitate.

Reporterul : Deși, colaterală, nu pot să nu pun 
și această întrebare : vă supără cîntecele ? De ce 
atunci...

Catinca Chelaru : Nu e vorba de asta. Dar de ce 
poeții n-ar face texte care să rămână și ca poezii 
și ca frumoase cîntece ? Eminescu scriind »Pe

lingă plopii fără soț", sau Goșbuc „La oglindă", 
au făcut poezii foarte frumoase. Fiind puse pe note 
ele au devenit în același timp și cîntece foarte iu
bite și cunoscute.

Reporterul : Văd că figura centrală a vieții, 
omul, a fost mai puțin obiect de discuție. De ce ?

Ing. G. Bulinschi: Pentru că și la autorii poe
ziilor din volumul „Sub semnul revoluției" la cei 
mai mulți din păcate, oamenii sînt prezentați vag, 
văzuți de la mare distanță. Lipsesc oamenii prinși 
în acțiune, în fapte semnificative pentru epoca 
noastră. Asemenea poezie caut, poezia înfăptuirilor 
sub conducerea partidului. Aceasta ar da, cred eu, 
căldură poeziei.

Reporterul: Fiindcă ne apropiem de finalul
discuției nu vi ge pare că ați fost prea aspri cu 
tinerii reuniți în volum ?

G. Ioniță : Nu, dimpotrivă. Observind ceea ce 
e bun, noi vrem să-i punem în curent cu dorin
țele noastre de „mai bun". E un calificativ care 
se cere astăzi în toate ocaziile, în toate sectoarele 
de muncă.

V. Vișoiu : Și ca să demonstrăm că nud deloc 
așa, folosim această cale pentru a invita doi poeți 
tineri la noi în atelier. După ce ne vom cunoaște, 
să scrie despre noi și apoi să avem o discuție co
lectivă pe marginea ..faptelor concrete" — cum 
se spune. Asta e părerea întregii organizuții U.T.M. 
de secție din atelierul electric.

...Era ora 6 și un sfert aproape. Mai bine de 
două ore tinerii electricieni ai Fabricii de ciment- 
Bicaz discutaseră despre poezie cu seriozitate, răb
dare, înțelegere. Așa cum muncesc zi de zi, poe
zia devenise o realitate cotidiană, pe care o su
puneau criticii ca pe oricare lucru apropiat, pe 
care l-ar fi dorit încă mai bun.

TITA 6H1PER



Pentru dezvoltarea eficacității
învățămîntului politic

de organizație
Comitetul raional U.T.M. 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală a organizat nu de 
mult o consfătuire cu propa
gandiștii. la care a invitat și 
unii secretari și adjuncți cu 
învățămîntul politic din orga
nizațiile de bază. Consfătuirea 
a prilejuit un schimb de expe
riență între propagandiști cu 
privire la asigurarea unui bo
gat conținut politic și ideologic 
lecțiilor și semlnariilor, precum 
și în ceea ce privește metodele 
folosite pentru îndrumarea stu
diului individual al cursanților 
și organizarea unor activități 
ajutătoare.

— Este foarte Important —• 
spunea în referatul prezentat, 
tovarășul Florea Dan, propa
gandist la un cerc politic din 
Uzina „Element Gottwald" — 
să prezentăm cursanților pro
blemele teoretice în strînsă le
gătură cu sarcinile economice, 
politice care stau în fața uzinei 
noastre, a colectivului în care 
trăim. Așa, de pildă, la lecția 
privind industrializarea socia
listă, eu am vorbit, firește, 
despre faptul că aceasta este 
o lege obiectiva a construirii 
socialismului, dar am vorbit 
și despre uzina noastră, 
despre rolul ei în econo
mia națională, despre căile 
prin care putem contribui la în- 
deplmirea planului, la obținerea 
unor produse de o calitate su
perioară.

Referindu-se în cuvîntul său 
la aceeași idee tovarășul Nico- 
lae Răspopa, de la Uzinele „Se
mănătoarea" propagandist al 
unui cerc de studiere a frumu
seților și bogățiilor patriei a a- 
rătat că la aceeași lecție el a 
vorbit și despre schimbările care 
au avut loc în viața satului, ex- 
plicînd cursanților rolul hotărî- 
tor al industriei socialiste în asi
gurarea bazei tehnico-materiale 
pentru transformarea socialistă 
a agriculturii. Pornind de aici 
el a vorbit apoi despre uzina 
lor, înzestrată cu mașini-unelte 
produse în țară și care la rîn- 
dul ei produce mașini necesare 
agriculturii socialiste, despre 
munca tinerilor din uzină.

O condiție esențială pen
tru pregătirea temeinică a 
noastră în vederea expunerii 
unor lecții bogate, actuale, este 
studiul individual permanent și 
multilateral, a spus în referatul 
său tovarășul ’ 
propagandist la întreprinderea 
(XC.L. - Produse *
Noi sîntem bine pregătiți la ca
binetul de partid, ne ajută lec
țiile din manuale, dar dacă nu 
citim ziarele, 
partid, lecțiile 
de viață, vor 
Am să dau

cerc politic din organizația 
U.T.M- a întreprinderii ,,Armă
tura" avem posibilitatea să ți
nem lecții și seminarii strîns 
legate de viața și activitatea 
fiecărui cursant.

Cu un deosebit interes a fost 
ascultat in consfătuire referatul 
prezentat de tovarășa Elena 
Bratu, propagandista unui cerc 
politic U.T.M. din Fabrica de 
confecții „Gh Gheorghiu-Dej".

— In cercul nostru s-au or
ganizat multe activități intere
sante. tinerești, între lecții și 
seminarii, care au dus la adîn- 
cirea cunoștințelor căpătate în 
cerc, la sudarea colectivului 
nostru. In primul rînd toți 
cursanții sînt membri ai brigă
zii utemiste de muncă patrioti
că. înainte de formarea brigă
zii eu am ținut în cerc o expu
nere despre tradițiile muncii vo-

Pe marginea 
unei consfătuiri

Ion Căpățînă,

Industriale.

publicațiile de 
vor fi rupte 
fi inactuale. 

__ un exemplu. 
Printre primele lecții ținute 
în cerc a fost și lecția : „Suc
cesele obținute de poporul nos
tru muncitor sub conducerea 
P.M.R., în construirea socialis
mului în patria noastră '. Am 
audiat întîi pe această temă o 
expunere la cabinetul de partid 
care mi-a fost foarte folositoa
re. Ea avea Ia bază documen
tele Plenarei C C. al P.M R. din 
decembrie 1959. deci era legată 
de sarcinile cele mai actuale 
care stăteau în fața noastră. 
Pînă cînd am expus-o în fața 
cursanților, a apărut însă și 
comunicatul cu privire la înde
plinirea planului pe anul 1959. 
Firește că acest comunicat m-a 
ajutat să-mi completez expune
rea cu date noi care susțineau 
Ideile principale din lecție, fă- 
cînd-o maj convingătoare.

— Cunoașterea îndeaproape 
a cursanților, a felului* în care 
muncesc, a preocupărilor lor din 
afara orelor de producție, ne dă 
posibilitatea nouă, propagan
diștilor, să știm în ce direcție 
să ne orientăm activitatea, ce 
aspecte din viata și munca fie
cărui cursant să punem in dez
baterea cercului. In felul acesta 
— a arătat tovarășul Gheor- 
ghe Manea, propagandistul unui

luntare a tineretului din patria 
noastră Anal trecut cursanții 
din cercul pe care-1 conduc, au 
efectuat peste 900 ore de muncă 
patriotică, iar anul acesta fie
care cursant s-a angajat să «- 
fectueze cîte 130 ore.

O mare atenție s-a acordat în 
cercul nostru învățării cîntece- 
lor revoluționare, patriotice. 
Pentru a-i apropia pe tineri de 
muzică eu am invitat odată la 
cercul nostru pe conducătorul 
cercului de muzica care func
ționează la club și care le-a 
vorbit cursanților despre istoria 
muzicii, despre dragostea po
porului nostru pentru cîntec. 
De asemenea, am acordat aten
ție citirii literaturii, 
poeziilor patriotice.

Muncind în felul 
cercul nostru politic 
venit un colectiv r--------- -
combativ; în cerc se ia imediat 
poziție față de manifestările 
nejuste ale vreunui tovarăș, 
cursanții au devenit mai activi 
în cadrul organizației, se simt 
mai răspunzători atît față de 
îndeplinirea sarcinilor lor profe
sionale, cit și față de îndepli
nirea sarcinilor de organizație.

Programul consfătuirii a fost 
astfel alcătuit îneît un secretar 
al unei organizații de bază a 
fost însărcinat să vorbească 
despre felul în care conduce 
comitetul U-T.M. învățămîntul 
politic. Deși referatul prezentat 
de tovarășul Vasile Stan, secre
tarul organizației U.T.M de la 
I.P.R.O.M.E T. a fost general 
și laudativ, ceilalți secretari, 
care au luat cuvintul au reușit 
să arate că a creseut preocupa
rea comitetelor U.T.M pentru 
asigurarea unei bogat conținut 
activității cercurilor și cursuri
lor politice U.T-M.

— In organizația noastră, pe 
baza indicaților date de comK 
tetul de partid, s-a analizat în 
mai multe rinduri activitatea 
care se desfășoară în cercările 
politice U.T.M — a spas tova
rășul Gh. Căîleanu, locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.M. 
de la Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej". Aceste ana
lize ne-au ajutat să 
dreptăm atenția înspre 
nile esențiale privind 
tea cercurilor politice, 
pildă, noi am controlat 
deaproape activitatea propagan
diștilor. știut fiind că de aceștia 
depinde în primul rînd buna 
funcționare a cercurilor politice. 
Marea majoritare a propagan
diștilor noștri muncesc cu pa
siune șl obțin în general rezul
tate bune. Dar mai avem pro
pagandiști, ca de pildă Alexan
dru Vercea, Vasile Mihalcea. 
care se prezintă la cercuri ca 
niște profesori la catedră și ex
pun lecții generale, nelegate de 
viața, procupările și sarcinile

învățării
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nou membru all U.T.M. : tf nărui operator Manea Dumitru 
care secretarul Comitetului U.T.M. al întreprinderii „Țesă

tura" lași îi! felicită cu prilejul confirmării.
Foto: P. PAVEL

cursanților din cercurile pe care 
le conduc. Toate acestea se în- 
tîmplă fiindcă acești propagan
diști nu-și cunosc cursanții, 
sarcinile pe care le au. Firește 
că o asemenea muncă formală 
nu dă nici rezultate. Ajutarea 
îndeaproape a unor astfel de 
propagandiști a fost una din 
direcțiile în care — conform 
îndrumărilor date de organiza
ția de partid — ne-am îndrep
tat atenția.

De asemenea, organizația de 
partid ne-a învățat să urmărim 
în permanență eficacitatea acti
vității din cercurile politice, cum 
se reflectă cele învățate în con
știința tinerilor, în atitudinea 
lor față de muncă, față de sar
cinile politice, In comportarea 
lor în viață.

— Mai mult decît în anii tre- 
cuțî, în anul acesta comitetul 
U.T.M. — spunea în cuvintul 
său tovarășul Mihai Guzun, 
secretarul organizației U.T.M. 
de la moara „C. David“ — s-a 
preocupat de conținutul activi
tății din cercurile politice, aju- 
tîndu-i pe propagandiști să pre
gătească lecții și seminarii in
teresante, legate de sarcinile 
care stau In fața noastră. De 
asemenea, noi am urmărit ca în 
cercuri să se combată atitudi
nile înapoiate ale unor tineri 
în muncă, in viață. Acest lucru 
l-au făcut toți membrii comite
tului. care răspund personal de 
activitatea unui cerc politic.

Cuvintul celor cițiva secretari 
care au vorbit In consfătuire a 
demonstrat că în organizațiile 
in care întregul comitet se pf«- 
ocupa de buna funcționare a ln- 
vățămîntului politic U.T.M se 
obțin și rezultate mai bune în 
ceea ce privește asigurarea u- 
nui bogat “ * 
cercurilor, 
nerilor cu 
politice.

conținut activității 
pentru înarmarea ti- 
profunde cunoștințe

★
consfătuirii organiza-Meritul __  „

te <ie Comitetul raional U.T.M. 
„Gh. Gheorghiu-Dej" constă în 
aceea că a reușit să atragă a- 
tenția participanților asupra 
principalelor direcții în care 
trebuie să-șl îndrepte activita
tea, astfet incit să obțină rezul
tate mereu mai bune in pregă
tirea politică șl ideologică a u- 
temiștilor și tinerilor

M. VIDRAȘCU

Primăvara, pe malul Mureșului la Arad

Plecarea în Iugoslavia a unei 
delegații a Comitetului Național 

pentru apărarea păcii 
din R, P«

Aniversarea nașterii 
lui P. I. Ceaikovski

Romînă

TELEGRAME EXTERNE
Cuvîntul conducătorului 

delegației R.P.R, la Adunarea 
Mondială a Sănătății

GENEVA 6 (Agerpres) — La
4 mai, la cea de-a IV-a ședință 
plenară a Adunării Organiza
ției Mondiale a Sănătății, la 
discuțiile asupra raportului di
rectorului general privind acti
vitatea O.M.S.-ului pe 1959, a 
luat cuvintul conducătorul de
legației R. P. Romîne, Voinea 

1 Marinescu, ministrul Sănătății 
| și Prevederilor Sociale.

Organizația Mondială a Să
nătății, a spus vorbitorul, poa
te aduce o șl mal eficientă con
tribuție la acțiunile în care co
laborarea internațională este 
absolut necesară, sprijinind și 
mai mult acțiunile sanitare d|n

țările slab dezvoltate sau rea 
cent eliberate.

în Republica Populară Romî
nă, a subliniat .ministrul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, să
nătatea publica se bucură de 
cea mai mare atenție din par
tea guvernului.

In conjunctura actuală, în 
care se prevăd atît de mari po
sibilități de „eradicare" a u- 
nuia dintre factorii cei mai im. 
portanți care generează boala, 
mizeria .foametea și înapoierea 
— războiul — se deschid inco
mensurabile perspective și posi. 
bilități de îmbunătățire a stării 
de sănătate în lume, a spus 
în încheiere conducătorul dele, 
gației romîne.

Piratul a primit 
ce i se cuvenea

MOSCOVA 6 — Corespon

Vineri dimineața a plecă-ț 
spre Belgrad, la invitația Ligii 
iugoslave pentru pace, indepen
dentă Și egalitate in drepturi a 
popoarelor, o delegație a Co
mitetului National pentru a- 
părarea păcii din R. F. Romînă- 

Din delegație iac parte acad- 
Stefan Milcu. secretar prim al 
Academiei R- P. Romîne. mem
bru al Comitetului National 
pentru apărarea păcii din R- P. 
Romînă, conducătorul delega
ției, Marcel Breslașu, membru 
al biroului Uniunii scriitorilor, 
membru al Comitetului national 
pentru apărarea păcii, Teodor 
Marinescu, director general al 
Agenției Romîne de Presă, se
cretar al Comitetului romîn-pen
tru colaborare și înțelegere re
ciprocă intre popoarele din Bal
cani, Sanda Ranghet, secretar 
al Comitetului național pentru 
apărarea păcii-

La plecarea delegației au 
fgst prezenți membri ai Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R.P.F. Iugosla
via la București.

★

La aeroportul din Belgrad 
delegația a fost întîmpinată de 
membri ai Ligii iugoslave pen
tru pace, independența și ega
litate în drepturi a popoarelor-

Au fost de 
ai ambasadei 
Belgrad.

fa-ță reprezentanți 
R. P. Romine la

ha 7 mai se împlinesc 120 de 
ani de la nașterea compozitoru
lui rus P. I. Ceaikovski, unul 
dintre cei mai de seamă repre
zentanți ai artei muzicale clasi
ce mondiale.

Cu prilejul împlinirii a 120 
de ani de la nașterea lui P. L 
Ceaikovski, orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu“ a pregătit un Festival 
Ceaikovski pe care îl va prezen
ta în ziua aniversării compozi
torului. Programul festivalului 
cuprinde concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră și simfonia a 
Vl-a „Patetica".

Teatrul de Operă și Balet are 
în pregătire un medalion „Ceai- 
kovski‘

dentul Agerpres transmite: Zia
rul „Trud" publică astăzi o fo
tografie înfățișind un morman 
de sfărîmături metalice. Expli
cația de sub fotografie ne lă
murește : „Iată ce a rămas din 
avionul american care a încăl
cat teritoriul Uniunii Sovietice". 
In celelalte ziare centrale au 
apărut amănunte in legătură cu 
avionul american care a pă
truns în mod banditesc în spa
țiul aerian al Uniunii Sovietice.

Maiorul Mihail Voronov, co
mandantul detașamentului de a- 
parare antiaeriană, povestește că 
de abia mijeau zorile zilei de 
1 mai cind ostașii și ofițerii au 
auzit semnalul de alarmă. Mili
tarii sovietici, dispunind de mij
loace tehnice perfecționate, 
și-au ocupat repede pozițiile de 
luptă. Antena radiolocatorului s-a 
pus in mișcare și radiștii au în

registrat primele semnale des
pre zborul unui avion necunos* 
cut ce a pătruns deasupra teri
toriului sovietic dinspre tron-’ 
tlera de sud. La punctul de ori 
mandă ostașii lucrau c« încor
dare. Cu fiecare minut devenea 
tot mai clar că pe cerul sovie
tic se afla un avion străin, cu 
intenții dușmănoase. Avionul 
zbura la foarte mare înălțime și 
cu viteza de circa 900 km- pe 
oră.

A sosit ordinul : „Avionul 
dușman să fie distrus"- Totul 
era gata pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini Militarii specia, 
liști erau la post. Detașamentul 
a lucrat cu precizie. Lupta a du. 
rat puțin. S-a aflat de îndată 
că ținta a fost atinsă. Populația 
satelor din împrejurimi ă ajutat 
să se găsească repede sfărîmă- 
turile avionului-pirat-

Washingtonul pus în încurcătură

Cocktail oferit de ambasadorul 
R. D. G. la București

Vineri seara. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. D. Germane la București, 
Wilhelm Bick, a oferit un cock
tail cu prilejul celei de-a lâa 
aniversări a eliberării Germaniei 
de sub jugul fascist.

Au participat Mihail Ralea. 
vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale. Gh. 
Stoice, secretar și alți membri 
ai Prezidiului Mani Adunări 
Naționale. Carol Loncear, mini
strul Industriei Grele, Ian Pas, 
președintele Comitatului de Re- 
diodifvziiMe și Televiziune, 
Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului Învățământului și 
Culturii, Alexandru Lăzăreanis, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, general locotenent Mi
hail Burcă, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului, Dionisie lonescu, 
șeful Ceremonialului de Stat,

conducători ai orga nișefiilor ob
ștești academicieni. oameni de 
artă ți cultură.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați le 
București ți alți membri ai cor. 
puiuț diplomatic.

(Agerpreo)

Informații
Joi seara, compozitorii 

Dunjitreeru, prim-seeretar al U- 
niunii compozitorilor din R P- 
Romînă. și Ovidiu Varga au 
părăsit Capitala, pierind în R 
Cehoslovacă,

Vineri a părăsit Capitala, ple- 
cînd la Paris, acad. Geo Bogza, 
vicepreședinte al Comitatului 
național pentru apărarea păcii 
din R.P. Romină, care va par
ticipa la lucrările Congresului 
național al partizanilor păcii 
din Franța

(Agerpres) (Agerpret)

WASHINGTON 6 (Ager
pres) — Secretarul Casei Albe, 
Hagerty, a comunicat corespon
denților că în urma dispoziției 
președintelui Eisenhower au loc 
cercetări complete în legătură 
cu împrejurările în care a avut 
loc incidentul cu avionul ameri
can. Rezultatele cercetărilor a 
declarat Hagerty, vor fi date 
publicității,

♦
WASHINGTON 6 (Ager

pres). — TASS: Senatorul de
mocrat Mansfield a făcut la 5 
mai în Congresul S.U.A. o de
clarație în legătură cu inciden
tul cu avionul care a violat în

mod provocator frontiera de stat 
a Uniunii Sovietice. Recurgînd 
la obișnuitele-i atacuri antisn- 
vietice, Mansfiel-d a condamnat, 
totuși, cu hotărîre guvernul Sta* 
telor Unite ale Americli pentru 
faptul că intr-un asemenea mo
ment de răspundere, în ajunuf 
conferinței la nivel înalt, ad
mite posibilitatea unor altfel da 
incidente. Guvernul, a spus el, 
trebuie să răspundă ce avion a 
fost acesta, ce făcea el în apro-' 
pierea frontierei cu Uniunea So* 
vietică și de ce președintele n-a 
știut nimic despre aceasta pînă 
cind a parvenit informația de 
la Moscova.

Manifestări consacrate celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei

Un ajutor
(Urmare din pag. l-a)

i c-itiaat pe ce; care montanși------- ----  . - —.
putioanele U cutiile de vitezi 
firi a le curăța și spăla. Fre- 
xoarei Elena Vlăsceanu i a-au 
arătat următoarele: „Nu-i dea- 
juns să urmărești piesa numai 
cind o prelucrezi. Trebuie să te 
uiți Ia ea și cind o așezi în 
stivă. Trinhnd-o aiurea, chiar 
dacă ea a fost prelucrată per
fect, se poate ciobi ajungi nd re
but".

In legătura cu aceasta au 
mai „ridicat glasul- și fete pos
turi. In sectorul 223 uzinaj, de 
pildă, postul utemist de control, 
al cărui responsabil este Vale- 
riu Georgescu, a arătat faptul 
câ într-o lună de zile, din pri
cina manipulării neatente, la 
un singur atelier au fost date 
la rebut peste 20 de pistoane 
gata prelucrate (fiecare piston 
costă cam 150 lei). De aseme
nea, pentru a ajuta pe cei care 
risipesc materiaiul sau nu dau 
lucru de calitate, posturile pre
zintă adesea odată cu exemplul 
negativ șj unul pozitiv din care 
se pot trage învățăminte. La 
vitrinele cu rebuturi ale postu
rilor din cele două turnătorii ale 
uzinei, alături de piesele rebutate 
sînt așezate piese perfecte cu 
explicația modului în care au 
fost realizate.

In general activitatea posturi
lor utemiste de control — sem
nalele sale critice, șezi sa rea 
unor noi rezerve — are efica
citate ajutînd pe tineri să obțină 
rezultate mai bune în întrecere. 
La sectorul 223 multe ateliere 
au redus consumul specific de 
materiale. Brigada condusă de 
Petre Onea pe ultima lună a 
redus consumul specific de ma
teriale cu 12 la sută față de 
cel planificat. La sectorul scu- 
ierie, tinerii au realizat pînă

calificat în
acum circa Î75.000 lei economii 
la materii prime și materiale 
auxiliare. De asemenea multi 
dintre tinerii criticați la gazetele 
posturilor utemiste de control 
și-au schimbat atitudinea față 
de muncă căultrid 
la fruntași pentru 
risipa și lucrul de 
tate.

Pentru a orienta 
oolectivele posturilor utemiste de 
control in sprijinirea eforturilor 
tinerilor la Îndeplinirea obiecti
velor Întregului colectiv în im 
trecerea în cinstea Congresului 
Partidului, obiective privind spo
rirea calității produselor, și rea
lizarea lor la un preț de cost 
cit mai redus, comitetul U-Ț.M. 
pe uzină, îndrumat de organiza
ția de partid, a organizat de cu- 
rînd o consfătuire cu respon
sabilii posturilor utemiste de 
control șj secretari U.T.M. din 
toate sectoarele. In urma anali
zei aotivjtățij posturilor și cer
cetării situației de pe teren în 
legătură cu aportul tineretului la 
îndeplinirea angajamentului în
treprinderii, au reieșit sarcinile 
de viitor ale posturilor utemiste 
de control. In general toate 
posturile trebui, să-și axeze a- 
cum mai mult activitatea în 
direcția sprijinirii luptei pen
tru economii de materiale. 
Gele 4.090.000 lei economii la 
prețul de cost — angajamentul 
luat in întrecere — vor fi rea
lizați reducerea consu
mului letal și de dife
rite materiale, reducerea rebu
turilor cu 13 la sută față de 
procentul admis etc. De aceea 
problema reducerii consumului 
specific trebuie să stea în aten- 
ția tuturor posturilor.

Conform specificului fiecărui 
sector în parte, consfătuirea a 
fixat direcții precise prin care 
posturile pot să-și aducă un a-

să învețe de 
a înlătura 

proastă caii-

cit mai bine

întrecere
port mai mare la indeplinirea 
angajamentului general in între
cere. Sectorul de fonta, pe pri
mul trimestru nu a realizai an- 
gajamentui luat la începutul a- 
nuiUș cu privire la reducerea 
prețului de cost. La aceasta a 
contribuit un consum depășit la 
anumite materiale și creșterea 
coeficientului de rebuturi tn di
ferite ateliere. De aceea comi
tetul U.T.M., in urma îndrumă
rii primite de la organizația de 
partid, a hotărit să mal creeze 
in acest sector un post utemist 
de control care să-și axeze in- 
deospbi activitatea in problema 
reducerii rebuturilor la atelierul 
de segmenți. Ambele posturi de 
aici vor avea ca obiective cen
trale reducerea rebuturilor sub 
cifra admisă și reducerea con- 
sumului specific. La sectorul 
mecanic-șef, postul utemist de 
control se va ocupa de acum 
înainte și de calitatea repara
țiilor mașinilor. O reparație 
prost executată la o mașină a- 
trage după sine in sectorul pre
lucrător produse cu un indice 
slab de calitate șj chiar rebu
turi. De asemenea, la sectorul 
uzinaj 223 postul utemist de 
control se va ocupa de sesisa- 
rea defecțiunilor care frineazi 
ritmicitatea producției. Aici ne- 
ritmicitatea are efecte negative 
— prin scăderea indicilor 
calitate și prin rebuturi — 
supra prețului de cost.

La Uzina «Vasile Tud«se“ 
Golibași posturile utemiste 
control sint ajutoare de nădejde 
in munca tinerilor pentru înde
plinirea, alături de întregul co
lectiv, a obiectivelor întrecerii 
în cinstea Congresului Partidu- 
lui. Posturile utemiste au aju
tat și vor ajuta acum și mai 
mult in întrecere, la găsirea 
noilor căi pentru reducerea pre
țului de cost și creșterea caii, 
tății produselor.

de
a-

dm 
de

Alte sfaturi populara
se angajează să 

obțină noi succese 
în dezvoltarea

economiei locale
ți gospodărirea 

orașelor ți comunelor

Cu prilejul celei de-a 15-a a- 
nfversări a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist, in Ca
pitală au avut loc mai multe 
manifestări consacrate marii 
sărbători a poporului frate 
cehoslovac.

La Casa de cultură a tinere- 
' tulul .Vasile Roaită" din Raio- 
I nul Grivița Roșie, vineri după- 

amiază. Uniunea scriitorilor din 
R P. Romină și Filiala Bucu- 

! rești a Societății pentru răspîn- 
direa științei și culturii au or- 

‘ ganizat un iestival literar, la 
I care au asistat numeroși mun- 
i citori. inteiectuali și tineri din 

cartierul Grivita Roșie.
Au fost de față Ivan Rohal 

Ilkiv, ambasadorul R. Ceho
slovace la București și membri 

I ai ambasadei-
Cuvîntul de deschidere a fost 

I rostit de acad Victor Eftimiu-
Luind cuvintul ambasadorul 

R. Cehoslovace a subliniat reia- 
i tills de prietenie și colaborare 
J frățească dintre poporul romîn 
■ și poporul cehoslovac.

Scriitorul Eusebiu Camilar, 
i inaa'oru corespondent al Aca- 
i dimie; R. P. Romine, a vorbit 

apoi despre realizările R Ceho
slovace in domeniul artei și li- 
teraturii.

Scriitorii VI. Colin, I- 01- 
teanu, George Dan, Cezar Bal
tag și Jean Grosu, au citii apoi' 
traduceri proprii din lirica și 
proza cehoslovacă.

★
O adunare consacrată aniver- . 

sării eliberării Cehoslovaciei a 
avut loc și la Casa centrală a 
armatei din București..

Despre realizările popo-rului 
cehoslovac în lupta pentru con
struirea socialismului și apăra-, 
rea păcii au vorbit general 
maior Constantin Șandru și co
lonel Frantisek Dvorak, atașa
tul militar al R. Cehoslovace la 
București.

Ar
Vineri după-amiază, Societa

tea pentru răspindirea științei 
și culturii a organizat un sim
pozion cu tema „Republica 
Cehoslovacă la cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării de sub 
jugul fascist".

★
în cadrul Zilelor filmului din 

R- Cehoslovacă, organizate cu 
prilejul celei de-a XV-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, vineri sea
ra- la cinematograful „Patria" 
din Capitală a avut loc premie
ra de gală a filmului „Stele da 
mai'.

(Urmare din pag. l-a)

înainte de termen a secției de 
furfurol de la fabrica de ulei 
„Interindustrial". cu 20 de zile 
înainte a atelierului și grupului 
social al fabricii de mobilă ,.Me 
tal-lemn“ cu 70 de zile a unei 
șpoli de 7 ani- Pentru îmbună
tățirea continuă a deservirii 
populației se vor deschide 21 
de magazine noi. Sfatul popular 
al orașului Oradea se angajează 
să termine construcția a 100 a- 
partamente și sa execute încă 
10 apartamente din economiile 
realizate în urma reducerii pre
țului de cost.

Veștile sosite la redacție vor
besc despre angajamentele luate 
de Sfatul popular al comunei 
Comarnic (regiunea Ploești), cel 
al orașului Turda (regiunea 
Cluj), al comunei Dragalina (re
giunea Iași). Sfatul Popular al 
orașului Hunedoara va da în fo
losință 750 de apartamente și 
va construi peste plan din eco
nomii 24 apartamente.

Agajamentele luate reflectă 
dragostea și atașamentul puter
nic față de politica partidului, 
entuziasmul cu care lucrătorii 
din industria locală, din sfatu
rile populare, populația orașelor 
și satelor participă la construe 
ția socialistă din țara noastră.

Partieipafi la concursul
PRONOSPORT

de duminică 8 mai I
Un program interesant — cu meciuri 

din campionatul categoriei A — vă stă 
la dispozi)iel

Cumpărați cu încredere ciocolată, șerbeturi, drageuri, 

rahat, dropsuri, bomboane umplute, care se găsesc în 

sortimente bogate in magazinele alimentare.



De peste hotare N. S. Hrușciov va vizita Ghana

Lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem ai U.R.S.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS ; La 6 mai, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit la 
Kremlin pe membrii delegației 
Adunării legislative a Gbanei 
care fac o vizita în Uniunea So
vietica la invitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Intre N. S. Hrușciov și mem
brii delegației parlamentare din

Ghana a avut loc o convorbire 
calda și prietenească.

Șeful delegației a transmis 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. invitația lui 
Kwame Nkrumah, primu'l ministru 
al Ghanei, de a vizita Ghana 
la o dată care va conveni șe
fului guvernului sovietic.

N. S. Hrușciov a primit cu 
mulțumire invitafa de a vizita 
Ghana. Data vizitei va fi stabi
lită ulterior.

De ziua eliberării Germaniei 
de sub jugul fascist

• Gromîko ; Conferința șefilor de guverne — o adevărată verificare 
a intențiilor puterilor occidentale e Greciko: Rachetele " o armă 

remarcabilă din dotarea trupelor sovietice
MOSCOVA 6 (Agerpres). —• 

TASS : La 6 mai, în cadrul șe
dinței de dimineață a celei de-a 
5-a sesiuni a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. au continuat discu
țiile pe marginea raportului eu 
privire la desființarea impozite
lor percepute de la muncitori și 
funcționari prezentat de Nikita 
hrușciov, președintele . Consiliu
lui de Miniștri al.U.RJSJs,

Mareșalul .Uniunii Sovietice, 
GRECIKO, care a luat cuvîntul 
la discuții a calificat drept „un 
fapt rușinos44 violarea frontiere- 
lor sovietice de către un avion 
american. Acest lucru este cu 
atît mai revoltător; a spus el, cu 
cit violare-a a avut loc în condi
țiile unei anumite destinderi a 
încordării. internaționale, în aju
nul conferinței la nivel înalt.

Mareșalul Greciko a caracteri
zat aceste acțiuni ale S.U.A. ca 
o tentativă de a exercita presiuni 
usupra Uniunii Sovietice, de a 
spiona situația sistemului de 
apărare sovietic ți gradul de pre
gătire de luptă a forțelor armate 
sovietice.-

Făcînd cunoscut că avionul 
american care a pătruns pe teri- 
loriul U.R.S.S. Ia 1 mai a fost 
doborit cu o rachetă din prima 
lovitură, mareșalul Greciko a 
adăugat că rachetele constituie o 
armă remarcabili din dotarea 
trupelor sovietice. Ostașii sovie
tici, a spus în continua-e mare
șalul, au îndeplinit cu cinste or
dinul guvernului lor. Agresorii 
să ia aminte, a declarat mareșa
lul Greciko, că avem suficiente 
rachete.

După ce a amintit despre di
feritele manevre militare care 
s*nt organizate acum în Occident, 
mareșalul Greciko a spus : Liniș- 
tiți-tă, domnilor, nu intenționăm 
să atacăm pe nimeni. Nu avem 
nevoie de bogății străine. Ținem 
mai muli ca Iu orice la pace fi 
la muncă in numele comunismu
lui.

Mareșalul Greciko a amintit că 
în trecut imperialiștii au reușit 
să impună Uniutoii Sovietice 
războiul, dar niciodată nu au 
reușit Și nu vor reuși să frinzâ 
moralul poporului sovietic.

în prezent, aducem la îndepli
nire hotărîrile celei de-a 4 a se
siuni a Sovietului Suprem cu 
privire la reducerea considera
bilă a forțelor armate sovietice, 
a spug în continuare vorbitorul, 
dar nu uităm nici pentru un mo
ment de apărarea țării noastre. 
Puterea de foc a trupelor noa
stre crește neîncetat. Unitățile 
de rachete au devenit principalul 
gen de armă al forțelor armate 
și au fost organizate intr-lin gen 
special ds armă cu comandanți 
proprii,

Atîla timp cît nu va fi adop
tată o botărîre cu privire Ia de
zarmarea totală și generală, qstș- 
șii sovietici vor zădărnici cu ho- 
tărîre și curaj orice uneltiri ale 
adepților aventurilor militare, a 
$pus mareșalul Greriko.

Deputatul ZINOVI SERDIUK 
a declarat că în R.S.S. Moldove
nească a avut loc o adevărată re
voluție culturală. în prezent, la 
fiecare zece mii de locuitori re
vin 65 de atudenți — mai mulți 
decît în Italia, Franța și R. F. 
Germană. în republică sînt mai 
mulți medici (la 10.000 de locui
tori) decît în S.U.A., Anglia, 
Franța, Japonia,

Au mai luat apoi cuvîntul 
deputății TURSUNBAI ULD- 
JABAEV (Tadjikistan) și NUR- 
BERDÎ BAIRAMOV, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Turkmene.

Ministrul Afacerilor Externe al

U.R.S.S. ANDREI GROMÎKO, 
luînd cuvîntul în cadrul sesiunii 
a . spus câ schimbările pozitive 
însemnate intervenite în situația 
internațională în ultimii ani sint 
un rezultat al luptei active a 
forțelor păcii și, in primul rind, 
a tuturor țârilor lagărului so
cialist.

Vorbitorul a arătat că Uniu
nea Sovietică consideră de da
toria sa să obțină înlăturarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, printre care el 
a enumerat lipsa tratatulni de 
pace cu Germania și ocuparea 
Berlinului Occidental. încercări
le de a prezenta politica sovie
tică față de Germania drept o 
politică de amenințări și ultima
tumuri. a declarat ministrul A- 
facerilof Externe, nu au nici un 
f?l de temei. Aceasta politică 
cons'.â în dorința sincera de a 
pune în concordanță situația din 
Germania «i din Berlinul Occi
dental cu condițiile actnale.

Au este de prisos si se spună 
unor capete infierbinlate din 
Occident că frontierele R. D. G. 
sint bine păzite. In caz de ne
voie se vor ridica in apărarea 
lor to~te forțele Uniunii Sorie- 
t ce, ale tuturor țărilor membre 
ale tratatului de la Varșovia.

Referindu-se la lucrările Co
mitetului celor zece, Gromîko a 
subliniat câ perioada inițială a 
tratativelor de la Geneva nu a 
adus nimic pentru încheierea a- 
<ordului en privire la dezarmare 
Partenerii noștri la tratativele 
de la Geneva se demască încă 
o dată ca adversari ai dezarmă
rii a spus el.

A. A. Gromîko a subliniat că 
T'juuxea Soneriei ta ciuta ți 
pe viitor cu răbdare căile spre 
realizarea unei înțelegeri 

problemele dezarmării ut pri
mul rind. intre marile puteri.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a declarat câ apro
piata conferință a șefilor de 
guverne ..va fi o adevărată ve
rificare a intențiilor puterilor 
occidentale* .

Departamentul de Stat al 
S.U.A.. a spus Gromîko. a lan
sat versiunea câ pătrunderea a-* 
gres vă a avionului american în 
spațiul aerian al t’-R-S-S. la 1 
mai s-a datorat pierderii cu
noștinței de către pilot. A- 
ceastâ versiune este absurdă a 
subliniat ministrul Afacerilor 
Externe. Punem Departaaaentu- 
lui de Stat următoarea întreba
re : Piloții americani care. în 
repetate rinduri, după violarea 
frontierelor noastre, au deschis 
focul asupra avioanelor sovieti
ce — «i noi am declarat în re
petate rinduri acest lucru guver
nului S.U.A. — erau tot fără 
cunoștință ?

Nu se încearcă oare să ni se 
sugereze ideea că echipajele a- 
vioanelor americane trimise pen
tru a pătrunde in spațiul aerian 
al U.R.S.S. îți pierd cunoștința 
la trecerea frontierelor sovietice 
și continuă să piloteze in acea
sta stare avioanele și chiar să 
deschidă focul? Iată o problemă 
cu adevărat nouă pentru me
dicină, a adăugat A. A. Gro
mîko.

Răspunsul pe care îl dăm De
partamentului de Stat este sim
plu, a spus A. A. Gromîko : 
cei cure poartă răspunderea 
pentru aceste acțiuni s au în
curcat în mod evident și nu știu 
cum să o scoată la capăt.

Guvernul sovietic, a continuat 
ministrul Afacerilor Externe, nu 
și-a pierdut speranțele că va 
veni momentul cînd și celelalte 
etate vor ajunge la concluzia lu

cidă și justă că dezarmarea, cu 
atît mai mult cea totală, nu va 
aduce avantaje unilaterale vre
unei puteri ci ne aduce aceleași 
avantaje tuturor țărilor și tu
turor popoarelor.

Guvernul sovietic, a spus în 
continuare A. A. Gromîko, nu 
și-a pierdut speranțele că con
ferința de la Paris va duce la 
rezul’ațele pe care le așteaptă 
popoarele, la destinderea conti
nuă a încordării, la o mai mare 
încredere între popoare.

A. A. Gromîko a subliniat că 
adepții războiului rece și ai
cursei înarmărilor sînt încă nu
meroși. Pe măsura apropierii
conferinței la nivel înalt ei ac- 
Țonează intr-o serie de cazuri 
aproximativ la fel ca in timpul 
lui Dulles. Ca și in trecut po- | 
ziția lor este simplă: dacă în 
lume nu ar fi existat Dulles cu 
pol ilica lui atunci el ar fi tre- I 
buit inventat.

Guvernul U.R.Ș.S., a subliniat 
Gromîko. iși dă seama de în
treaga răspundere ce revine con
ducătorilor celor patru puteri. 
La Paris se vor intilni linii de 
înaltă tensiune venind din toa
te colțurile lumii. Guvernul so
vietic face tot ce depinde de el 
pentru a contribui la succesul 
conferinței. El așteaptă totodată 
ca și ceilalți participanți să 
acționeze la fel.

Deputatul Viktor Ambarțu- 
mian (Armenia), cunoscut as- 
tro-fțzician sovietic a decla
rat că în legătură cu uriașele 
realizări ale științei, în fața o- 
menirii se deschid orizonturi 
f trâ precedent pentru cercetări
le în diferite domenii ale știin
țelor. De aceea este necesară ex
tinderea colaborării nu numai 
între oamenii de știință din 
toate țările ci și între statele din 
întreaga lume.

*
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS: La 6 mai. la propunerea 
deputatului Piotr Dercev (Mos
cova). Ses unea Sovietului Su [ 
prem al U.R.S.S. a adoptat o 
hotărire prin care aprobă ac
tiv talea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. atit in domeniul politi
cii externe cît fi in domeniul 
politk-ii tateroe

în ședința de dinusențâ a ar- 
anrnii a luat «firMt dinrwtarra 
rxpartnână pmtat de M. S. 
Hrwșriov m privire la drrfîim. 
tarea itapcnleicr perrepote de 
la monoton fi funcționari.

*
MOSCOVA 6 (Ager?’«). — i 

TASS: în cadrul ședinței co- : 
mune a celor două Carrefe, Se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a trecut la discutarea | 
punctului doi al ordinei de zi | 
— Cu privire la măsu -le pen- j 
tu desăvirșirea trecerii in a- 
nul I960 a tu uror muncitorilor 
și funcționarilor la ziua de 
muncă redusă.

Rapoarte'e sînt prezentate de 
Aleksandr Volkov, președintele 
Comitetului de stat pent-u pro
blemele muncii și salariilor, și 
Viktor Grișin, președintele Con- 
siliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S.

La ședință asistă delegația 
parlamentară din Peru în frunte 
cu Ernesto Moreno Firgueroa.

,In ședința de după-amiază a 
început discutarea rapoartelor 
lui Aleksadr Volkov și Viktor 
Grișin, care va fi continuată 
sîmbătă la ora 10,00 dimineața, 
la ședință comună a Sovietului 
Uniunii și Sovietului Nationali- 
tătlior ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In Comis'a economică a O. N. U. pentru Europa 

Adoptarea a două rezoluții 
propuse de delegația R. P. R.

GENEVA 6 (Agerpres). - 
în ședința din seara zilei de 5 
mai, Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa a aJop at 
11 rezoluții, dintre care două 
prezentate de delegația R. P. 
Romine în prob'eme’e intensifi
cării re.ațiiior și cooperării cu 
celelalte comisii economise re

Declarația
WASHINGTON 6 (Agerp es). 

— La 6 mai Casa Albă a de
clarat oficial că președintele 
Eisenhower nu și-a modificat 
intenția de a participa la ifl.il-

gionale ale O.N.U. și cu privire 
la inițierea unei acțiuni în pro
blemele cooperației internațio
nale in domeniul indus.riei chi
mice.

La inițiativele delegației ro- 
mîne s au alăturat în cali'ate 
de coautori Anglia, R. P. Un
gară, Suedia și R. F. Germană.

Casei Albe
nirea de la Paris a conducăto
rilor celor patru mari pu.eri și 
intenționează ca și pînă acum 
să viz'-teze Uniurea Sovietică în 
cursul lunii iunie.

Demonstrațiile de Joi 
de la

ANKARA 6 (Agerpres). - A- 
gen*țiiie accidenta ie continuă sâ 
dea noi amănunte in legătură 
cu puternica manifestație an i- 
guverriamenială care a avut loc 
joi după-amiază la An\ara. 
După cum rela.ează agenția 
France Presse, „evenimentele 
din Turcia au reizbucnit joi pe 
neașteptate". Studenții au irupt 
pe bulevardul Ataturk strigînd 
„liberia .e, libertate".

Noua manifestație — arată 
agenția — a coincis pe de o 
parte cu sosirea la Ankara a 
lui Paul Henry Spaak. secreta
rul general al N.A.T.O., și pe 
de altă parte cu o plimbare pe 
bilevard, mai nriX sau n.ai pu
țin intimp’ătca e a lui Mende- 
res, președintele Consiliu'ui de 
Miniștri care, arata France 
Piesre. „«e aștepta, probabil»-sâ 
fie aclamat" După cum j 
agenția U P.I.. in<re Menc 
și student: * loc o id

Ankara

triimil

de es a fost intîmipinat cu stri
gate „demisionează, demisio
nează**. După cum anunță a- 
ceeași agenție, el s-a năpustit 
cu violență în mulțime, strigînd 
polițiștilor: „Puneți mina pe 
ei**. De asemenea se relatează 
că premierul turc ar fi pălmuit 
pe unii demonstraniți care conti
nuau să cîn-te și să manifesteze.

Reier:ndu-se la desfășu-area 
incidentelor, agenția France 
Presse arată că manifestația a 
durat 40 de minu.e. Studenții, 
cârc.-a li s-au alăturat o mare 
mulțime, au fost împrăștiați de 
poliție cu bastoane de cauciuc. 
S-au înregistrat rănij și au 
f st operate c rea 40 de ares
tări

In dimineața de 6 mai prima 
ec ; e a ziarelor care apar la 
k.anbul a fost confiscată din 

comandantului pentru 
■area stări; de asediu. Dună 

ore a anărut o nouă edi-
rată bu<<ula<iă. Ci nd g-urur e dar d n aceasta nu mai fi-
de student’ s aa Sfrorial de F’-'ra cormiircatul Ministerului
ba’e\z*dnl Ata oriL cînt’nd 3e de Interne, in care era cuprin- i
melodîa ottoî veirfii *narș te'c versiunea oficială a man:- |
nn refren io ca~e referea □ ro- fe<tațiilor de la 5 mai și in i
v nte’e Uos ev d«rtatrrii. lair-? care se pretindea câ. ore-
voastră n irn veșak". !ar*e!e Republicii, r*eșed:nte-
b fat> bralta a s MesrVre* le Adujuri Naț-ocae ș: pre- j:.3soțit de wrwtral Âforerikr
Intenie Na—Tr ș- V tai ! ntele CoasiTub: de Miniștri
educației AJf Beki Mn. az fost ac ir-j; de mu?,:?ne*.

.MOSCOW - La 5 mai. N S. 
Hrușciov. președinte:* Canul u- 
lui de Miniștri al U.R.S S.. l-a 
primit la Kremlin pe J. Sarr.Su. 
președ’nteh* Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P.
care se afli Ia Moscova în <irj~ 
spre patrie. întorc?nd j-se d:n 
vizita făcută în Pocv-ia Ceho
slovacia și R. D Germa să.

PARIS. — Comitetul Expozi
ției universale, care își ține șe
dințele la Paris, a adoptat ia 5 
mai hotărîrea ca expoz ția ur - 
versală din anul 1967 să fie or“ 
ganizată la Moscova.

PARIS - la Bestia (Corscca) 
au avut loc o demonstrație de 
masă și un miting de protest 
împotriva Intenț-e» guiernuîui 
francez de a transforma această 
insulă într-c bază pentru expe
riențele subterane cu «rnx* nu
cleare. Au participat aproximativ 
15.000 de persoane.

BUENOS AIRES. — După cum j 
transnrte agenția Prensa Latna, • 
poetul rado al răscuiaților 
par«£~ja»eni a difuzat un comu- i 

cat la care se spune că for- I 
țele iosargențilvr paraguaieni, ‘ 
comandate de Juao Jose Rotela. , 
au provocat un mare număr de 
pierderi trupelor dictatorului j 
Stroessner Ia apropiere de Ioc3- 1 
Etatea Gaagtiazuzma. încercările i 
trupelor guvernamentale de a ! 
cuoeri poziț'ile ocupate de insur- I
genți s-au so t cu un eșec.

LONDRA (Agerpres). — j
După cum reia:ează agenția
Reuter minis britanic al co-
lcniilor. Ia’n Madeod. a anun
țat că Somalia britanică, protec
torat din Africa Orientală, va 
deveni stat independent la 1 iu
lie I960. Această dată coincide 
cu p-ocia marea independenței 
Somaliei itebene. teritoriu aflat 
sub tutela O.N.U. și încredințat 
Itakei spre administrare.

Se împlinesc 15 ani de cînd glorioasa Armată 
Sovietică, zdrobind hitlerismul, a adus libertatea 
atit țârilor cotropite de fasciști cît și poporului 
german însuși. După înfrîngerea hitlerismului, 
puterile aliate au hotărît prin acordul de la 
Potsdam stîrpirea din rădăcini a fascismului de 
pe teritoriul german și crearea unor condiții în 
care Germania sâ devinâ un stat unit, democra
tic și iubitor de pace. Puterile occidentale insa 
nu au respectat prevederile acordului de la 
Potsdam. In R. F. Germană cercurile conducă
toare duc o politica revanșarda și agresivă 
Vechii militariști fasciști sint din nou inarmați, 
armata vest-germanâ fiind înzestrată cu arme 
atomice americane.

In R. D. Germana, unde oamenii muncii, con
duși de partidul clasei muncitoare, au creat 
pentru prima oară in istoria poporului german

un stat liber, democratic și pașnic, au fost ob
ținute multe realizări importante in toate dome
niile. R. D. Germana se afirmă ca un important 
factor de pace, ducînd o politică externă ba* 
zată pe principiile coexistenței pașnice. Po* 
porul german a primit cu căldură propunerile 
Uniunii Sovietice privind rezolvarea pașnică a 
problemei germane, prin încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și lichidarea focarului pri
mejdios pentru pace din Berlinul Occidental.

Cu prilejul celei de a 15-a aniversari a elibe
rării poporului german de sub jugul hitlerist, 
tineretul romin, alături de întregul popor, îi 
transmite poporului german un călduros salut, 
urindu-i succes in lupta pentru rezolvarea demo
cratică a problemei germane, pentru pace în 
Europa.

Pe pămîntul 
Germaniei democrate

După o călătorie de mai multe 
or» cu trenul, după interesante 
discuții cu interlocutorii din com
partiment, soseam la Weimar 
(R.D.G.), Aerul răcoros al di
mineții ne înviora. Pe peron 
obișnuita forfotă a gărilor. De 
jur împrejur oameni agiiati : 
rude revâziadu-se după despăr
țire se îmbrățișau, hamalii pur- 
tezs grăbiți valize fi colete. In 
minte continua să-mi stăruie 
vurinlele unui tînâr muncitor, 
Hans. de la o întreprindere din- 
tr-o localitate apropiată. „Po
porul nostru vrea să trăiască in 
p^ce... Ne ajunge cît au suferit 
părinții noștri in timpul fascis
mului. Amintirea trecutului hit* 
lerist ne indignează**.

Și doar peste cîieva minute 
aveam să ne dăm seama că în 
R.D. Germană toți cei ce au 
avut de înfruntat urgia fascis
mului sînt stimați, onorați. Din 
același tren cu noi au coborit 
doi bătrini supraviețuitori ai la
gărului de la Buchenwald, care 
veneau după ani, să depună o 
coroană de flori la mormîwtul 
foștilor tovarăși de suferință. Pe 
peron ei au fost întîmpinați cu 
căldură, cu venerație chiar, de 
un grup de tineri, în populara 
bluză albastră a Tineretului Li
ber German. Pe peronul gării, 
cu litere mari era scris o lozincă: 
„A păstra amintirea sacrificiilor 
aduse de popoare în lupta îm
potriva fascismului este o dato
rie de onoare națională a tutu
ror patrioților germani**.

Deși in întreaga Germanie a 
lui Hitler au existat lagăre de

0 
a politicii

Intr-o perioadă în care evo
luția evenimentelor . inter
naționale este examinată cu 

o deosebită atenție in lumea în
treagă, tesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. se înscrie ca 
un moment de o covârșitoare im
portanță. Poate mai mult decit 
oricind, ședințele Sovietului Su
prem sînt urmărite cu un inie, 
res pe care-1 deduei cu ușurință 
din reacțiile opiniei publice și 
din comentariile imediate aie 
presei mondiale. Interesul acesta 
es^e determinat de doi factori:

A. — Este vorba de ecoul pe 
care-l stîmeșc noile măsuri lua e 
în U.R.S.S. pentru creșterea 
bunăstării poporului sovietic, 
măsuri ce indică in mod limpede 
s'Jccese e colosale ale construc
ției desfășurate a comunismului.

B. — Sesiunea de la Moscova 
a Sovietului Suprem a fost aștep
tată cu justificată nerăbdare, de
oarece ea a pgrtnis precizarea 
punctului de vfedțr^ aj 
lui sovietic față de cife mai^im- 
partante problema ale vieții in
ternaționale in ajunul începerii 
dialogului Est-Vest la cel maț’ 
înalt nivel pe care-l va găzdui 
Parisul. Fără îndoială punctul 
central al sesiunii îl reprezintă 
raportul pe care l-a făcut șeful 
guvernu’ui sovietic, tovarășul 
Hrușciov.

Orice om cinstit se bucură 
sincer aflînd noile măsuri, stabi
lite de guvernul sovietic în di
recția creșterii bunăstării po

nouă expresie
de pace a U.R.S.S.de pace a

porului sovietic. Măsurile dezbă
tute de actuala sesiune a Sovie
tului Suprem continuă in mod 
firesc șirul de măsuri hotărite în 
anii din urmă de P.C.U.Ș, și 
guvernul sovietic, măsuri ce au 
devenit posibile datorită suc
ceselor mărețe obținute de po
porul sovietic în construirea co
munismului. In acest fel a de
venit posibilă desființarea impo
zitelor pe venituri percepute de 
la muncitori și funcționari. N. S. 
Hrușciov a subliniat că odată 
cu desființarea impozitelor 
percepute de la populat e acumu
lările economiei socialiste devin 
singura sursă a veniturilor sta
tului. Salariul net a 59.400.000 
persoane va crește cu întreaga 
sumă pe care aceste persoane o 
plăteau ca impozit. Iată împli- 
nindu-se sub ochii noștri un 
vechi vis al celor ce muncesc: 

, scutirea de impozite. O aseme
nea măsură este imposibil de 
conceput in condițiile capitalis
mului.

Mfsirile luate de guvernul 
sovietic p n'.ru creșterea bună
stării poporului sovietic sînt o 
nouă expr si’ grăitoare a avan- 
tae'or incontest ibi1e ale orin- 
du rii soc’ale soc:a1iste și de
monstrează în. mod convingător 
caracterul pașnic al politicii 
U. R. S. S. La I aprilie 1960 
16.000 000 de oameni din 
U R.S.S. beneficiau ;de acum de 
ziua de muncă de; 7 și 6 ore. 
Trecerea tuturor oamenilor mun

cii la o asemenea zi redusă va 
fi desăvirșită pînă la sfirșitul 
acestui an iar începind din anul 
1964 va începe trecerea la ziua 
de muncă de 6 și 5 ore. Tot
odată N. S Hrușciov a anunțat 
că se elaborează un plan de 
perspectivă de dezvoltare eco
nomică ș.i culturală a U.R.S.S. 
pe următorii 23 de ani. Șeful 
guvernului sovietic spunea că 
acest plan „oîeră perspectivele 
unei înain‘ări de o rapiditate 
fără precedent a țării pe calea 
spre comunisn". O măsură de 
ma^e importanță este și schim
barea etalonului rublei.

Ansamblul de măsuri stabilit 
de guvernul sovietic demonstrea
ză cu vigoa'e în fața întregii 
omeniri înaltele principii uma
niste ale comunismului la baza 
cărora s ă grija pentru fericirea 
omului. N. S. Hrușciov spunea : 
„Noi ieșim intr-un fel de ocean 
deschis în care nîm c nu ne 
stiire- ește .in întrecerea cu ca- 
praEstriul. No’ vom grăbi tot 
mai mult pașii spre comunism, 
Kom croi in felul acesta o braz
dă tot ma: p.-ofunda și mai lar
ga'îi conștiința oamenilor ară- 
tindu le că nu capitalismul ci 
comunismul creează oamenilor 
toate pos'h’litâțile pentru cea 
mai frină viață pe pâmțnt".

O mare parte a raportului lui 
Nikita Sergheevlci Hrușciov a 
fost consac-ată problemelor in
ternaționale. Viața internațio- 
nală este dominată în momentul

de față de apropierea conferin
ței la cel mai înalt nivel care 
urmează să examineze cele mai 
importante probleme privind re
lațiile între state. Un asemenea 
eveniment ca întîlmrea la cel 
mai înalt nivel suscită pregă
tiri intense ale marilor puieri. 
Dar după cum faptele arată u- 
nele cercuri din Occident n-au 
tras învățăminte din eșecul po
liticii de pe ..poziții de forță’* 
și acționează in cel mai autentic 
spirit al ..războiului rece**. Exis
tă o sumedenie de mărturii in 
acest sens. Am putea dta de
clarațiile p-ovocatoere ale unor 
reprezentanți suspuși ai cercu
rilor conducătoare apusene care 
parcă țin cu tot dinadinsul să 
demonstreze că sint invidioși pe 
..gloria' lui Adenauer de can
celar al „războiului rece". Dar 
unele cercuri nu se mulțumesc 
doar cu declarații provocatoire, 
ci au trecut și la unele acțiuni 
cu caracter fățiș agresiv. Este 
vo-ba d’ violarea spațiului ae
rian al L’n'unii Sovietice de că
tre avioane americane. Unul 
din ac?s‘e avioane a pătruns in 
interiorul Țării Sovietice chiar 
in ziua de I Mai. Pirații aeru
lui și-au primit imed’at răspla
ta. O rachetă sovietică a dobo
ri! avionul american din prima 
lovitură, ca un avertisment la 
adresa amatorilor de agresiuni.

Se niște o întrebare legitimă: 
de ce cercurile conducătoare a- 
mercane s au dedat la o ase
menea provocare în ajtinul con- 
ferinței la cel mai înalt nivel ? 
Acei sta a fost o încercare de 
a împinge înapoi lucrurile pe 
pozițiile „războiului rece* dc a 
readuce viața internațională sub 
sennul încordării. Washingto
nul, aflat într-o încurcătură fără

ieșire, încearcă sj acrediteze 
idee a că avionul doborit ar fi 
fost un biet aparat de zbor me
nit să cexeteze... condițiile me
teorologice. La o conferință de 
presă la Washington reprezen
tanții americani au fost însă în
trebați d€ ce se interesează atît 
de stăruitor Statele Unite de 
condițiile meteorologice din a- 
propierea frontierelor sovietice. 
Și încă ceva: de ce avionul a- 
mer.can nu purta semnele na- 
ț onale distinctive ale Statelor 
Unite? Numai răufăcătorii în
cearcă să șteargă urmele...

Isteria antisovietică pe care 
vor s o provoace anumite cercuri 
occidentale ar putea să deier- 
mine opinia publică să absolve 
de răspundere pe auto'ir unor 
asemenea provocării. „Un ast
fel de zbor de recunoaștere — 
scria „Times- — este provoca
tor în orice moment- și cu atit 
mai mult în ajunul Conferinței 
la niv 1 înalt**.

Iar Reston, observatorul din 
Washington al ziarului „New 
York Times'*, îndeamnă să se 
examineze în mod lucid cauze’e 
incidentelor cu avioanele milita
re americane. „Statele Unite 
sînt acelea care au baze mili
tare și de avioane la frontiera 
cu Uniunea Sovietică și China, 
și nu invers. Acestea sînt fap
tele neplăcute despre care, în 
această parte a lumii, se amin
tește rareori'*, scrie Reston.

N S Hruș..iov a reafirmat 
hotărîrea guvernu'ui sovietic de 
a acționa cu fermitate pentru 
apărarea păcii Dar, în același 
timp realitatea demonstrează că 
puterile occidentale acționează 
pe o cale contrară intereselor 
păcii. „Am fost însărcinat de 
guvernul sovietic — a spus

N. S. Hrușciov — să declar 
deputatilor Sovietului Suprem 
că din nefericire recentele ac
țiuni ale partenerilor noștri la 
apropiatele tratative, expunerea 
pozițiilor lor, une’.e fapte ale 
lor dau deocamdată puține te
meiuri de speranță că guvernele 
țărilor cu ai căror șefi va tre
bui să ne întîlnim caută întra- 
devăr soluții concrete*'.

Guvernul sov’etic se pronun
ță neobosit pentru lichidarea 
încordării internaționale. Dar 
destinderea nu este o formulă 
abstractă, ci ea trebuie să-și 
găsească expresia in acțiuni 
concrete, de natură să consoli
deze pacea. Numai dacă toți 
participant» la apropiata con
ferință la cei mai înalt nivel 
vor întreprinde eforturi sincere 
și reale în direcția îmbunătățirii 
climatului internațional .numai 
atunci relațiile dintre state se 
vor putea întemeia pe o bază 
mai sănătoasă, trainică

în ceea «_e-l privește, gu
vernul sovietic a dovedit că 
este hotărît să facă totul pen
tru a puiîe capăt stării de 
„război rece“ și pentru a găsi 
posibilități de rezolvare a pro
blemelor litigioase dintre state 
pe calea tratativelor întîlnirea 
de la Paris va fi un adevărat 
examen pemru puterile occiden
tale Ele vor trebui să-și dez
văluie adevăratele intenții. Do
resc într-adevăr sau nu destin
derea ? Răspunsul nu poate fi 
dat doar prin vorbe oricit de 
meșteșugite ar fi ele, ci prin 
fapte, prin acțiuni în spiritul 
destinderii. Aceasta este dorin
ța poparelor.

E. OBREA

concentrare, numele a trei 
localități au devenit bine cu
noscute datorită înfiorătoare
lor lagăre hitleriste instalate 
acolo. Mă refer la Buchenwald 
de lingă Weimar, la Sachsen
hausen de lingă Oranienburg, în 
nordul Berlinului, și la Ravens- 
briick în Mecklenburg. In a- 
ceste lagăre au fost schingiuiți, 
torturați bestial și decimați mii 
și mii de antifasciști din nu
meroase țări europene. Hitler, 
nazismul, n-a ținut seama dacă 
pe luptătorul antifascist îl che
ma Oleg, Pierre, John, Giuseppe, 
Milan, Vasile, Tașco ori Muller.

Am vizitat Ravensbruckul. I mi 
amintesc de o stradă din spa
tele unei piețe ce duce de a 
dreptul la fostul lagăr hitlerist. 
Locuitorii relatau că nu există 
piatră de pe această stradă 
care să nu fie stropită de sîn- 
gele deținutelor. împreună cu 
nn grup de artiști renumiți din 
R.D. Germană, veniți să viziteze 
aceste locuri în vederea ridicării 
unui monument se afla și vestita 
romancieră Anna Seghers. Cutre
murați de bestialitățile nazismu
lui, cu toți, ingineri, arhitecți, 
proiectanți, artiști căutau o for
mulă arhitecturală care să eterni
zeze cît mai bine în granit și 
bronz jertfa luptătorilor antifas
ciști. Atunci Anna Seghers a 
conceput faimoasele cuvinte ce 
mai lîrziu au fost dăltuite în 
piatră și așezate la intrarea fos
tului lagăr: „Ele sînt mamele și 
surorile noastre, ale tuturor. Nu 
ați fi putut învăța și nu v-ați 
fi putut juca astăzi liberi, ba 
mai mult, poate , că nici nu ați fi 
fost născuți, dacă astfel de fe
mei nu ar fi ținut în tot timpul 
teroarei fasciste corpul lor firav 
și plăpînd ca o pavăză în fața 
voastră și a viitorului vostru**. 
Ceea ce am văzut la Ravenș- 
briick înfiora. Ganguri speciale 
de împușcare, unelte medievale 
de schingiuire, o groapă comună 
a celor omorîți in lagăr, de a- 
proape 109 de metri. Aici sint 
îngropate luptătoare antifasciste 
din 23 de țări. în lacul Schwedt 
se arunca cenușa din cremato
riul unde erau arse deținutele, 
în acest lac iși găseau moartea 
zeci de ființe în încercarea dis
perată de a-și salva viața.

Mai tir zi u am aflat că după o 
muncă asiduă de trei ani și ju
mătate. renumitul sculptor ger
man Will Lammert, laureat al 
Premiului Național, el însuși 
luptător împotriva nazismului, a 
terminat impresionantul monu
ment de granit și brttnz de la 
RavensbrUck, care a fost inaugu
rat 1-a 12 septembrie 1959. Din 
colectivul lui Lammert, printre 
alții, a făcut parte și Hans Gro- 
tewohl, fiul președintelui Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane. Mi s a povestit că zgudui
toarea ,.Pietă", sculptura in bronz 
aflată pe monument, iși îndreap
tă privirea deși îndurerată, dar 
plină de speranțe peste lacul 
Schwedt : ea privește departe 
spre inima țării, spre R. D. Ger
mană ai cărei oameni nu vor ad
mite niciodată repetarea unui 
Ravensbruck

Am cunoscut o Germanie în 
plin efort constructiv. Pretutin
deni m a impresionat patosul cu 
care se muncea, conștiința că 
ceea ce se construiește aparține 
poporului. La combinatul textil 
din Ziltau mi-a fost prezentată 
țeșutoarea ; Lrmgard Richter, o 
veche membră a Partidului So

cialist Unit din Germania, Di
rectorul combinatului mi-a reco- 
mandat-o ca pe una dintre cele 
mai bune muncitoare, care depă
șește planul în fiecare lună. Am 
stat de vorbă cu ea. Mi-a arătat 
două tinere în jurul vîrstei de 
18-19 ani care învățau meseria 
de la această fruntașă.

— Calific aceste două tinere... 
Este o mare datorie, pentru noit 
membrii de partid, să ne îngri
jim de creșterea noii generații 
de muncitori. Mi-a relatat că 
preocuparea ei pentru aceste 
două tinere nu se reduce nici pe 
departe doar la munca strict 
profesională. Au devenit bune 
prietene, merg împreună la cine
ma, la teatru, iși petrec numeroa
se ore plăcute. Educația acestor 
tinere este un lucru care mi 
preocupă.

In notițele convorbirii pe care 
am avut-o cu lrmgard Richter, 
am păstrat și următoarea remar
ca a ei : „Muncesc cu suflet... 
Mă îngrijesc de cei tineri... To
tuși cred că aș putea face mai 
mult.“

Au trecut ani de atunci. In 
ziarele și revistele din R. D, Ger
mană am urmărit cu multă emo
ție evoluția acestei harnice mun
citoare germane, care astăzi a de-< 
venit renumită in întreaga țară. 
Gindurile ei, frămintarea de a 
participa tot mai mult la con
struirea noii vieți în R. D. Ger
mană au devenit minunate fapte, 
au căpătat viață. Intr-o zi lrm
gard Richter a aflat de fapta 
rarii sale din Uniunea Sovietică^ 
Valentina Gaganova. Ca fruntașă 
dînd un minunat exemplu de 
morală comunistă a hotărît să-i 
ajute pe cei rămași în urmă, 
astfel îneît țelul comun să fie a- 
tins mai repede... Și a hotărît ? 
s-a prezentat la direcție și a ce
rut să lucreze la fabrica nr. 1 din 
Zittau și să ajute în sala de 
automate unei brigăzi unde tre
burile nu mergeau prea bine. Au 
fost unii care au sfătuit-o să nu 
plece din fabrică, dar lrmgard 
nu s-a lăsat înduplecată. La 1 au
gust 1959 ea a preluat ln fabrici 
nr, 1 o brigadă rămasă in urmă. 
Și a început să muncească cu 
stăruință, cunoscînd oamenii și 
condițiile de muncă, observind și 
studiind totul. De unde in iunie 
planul fusese îndeplinit în pro
porție de numai 76,4 la sută, in 
august el fusese realizat cu 117 
la sută, fiind produse 7.240 m-p^ 
țesături peste planul brigăzii. 
Toți membrii brigăzii luptă in 
aceste zile pentru obținerea ti
tlului de onoare de „brigadă a 
muncii socialiste^. Tovarășele de 
brigadă ale lrmgard Richter o 
iubesc, și o apreciază mult. Re
cent, într-un ziar din R.D.G, tî- 
năra țesătoare Scholtz scria : 
,,Ci,nd am venit în fabrică nu 
văzusem încă niciodată automate. 
După trei zile stăteam singură în 
fața războaielor, fără ca cineva 
să ne acorde o prea mare atenție. 
De cînd a venit lrmgard, ea ne-a 
ajutat, ne a îndrumai, ne-a spri
jinit. Ne-amdatși noi osteneala, 
iar lucrurile s au schimbat tot 
mai mult in bine. Cu siguranță 
vom realiza tot ceea ce ne-am 
propus**. Datorită muncii con- 
ș'iente pline de spirit de răspun
dere, lrmgard Richter a devenit 
„Erou al Muncii".

Aceștia sint oamenii noi, ai 
Germaniei democrate, care con
struiesc socialismul. . .... ? . j.

MIHAI A. IRINE1

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii**, Tel. 17.60.10. Tiparul Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii**. STAS 3452 52.

4

Sarr.Su

