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Gospodăriile ajricile da slat d n rej'uisa 1 
Buioni—fruntașe pa țară

ÎN CINSTEA 
„ZILEI 

MINERULUI"
Noi izbînzi 

în Valea Jiului
Apropierea „Zilei mineru

lui" însuflețește lot mai mult 
munca colectivelor de mi
neri din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului în abataje ca 
și in celelalte tocuri de mun
că, întrecerea socialistă se 
desfășoară viu eu entuziasm. 
Pentru ca să înfăptuiască 
obiectivele puse tn fața 
lor de hotărlriie Congresului 
partidului, minerii luptă pen
tru introducerea mefode'or a- 
vansate de muncă în vede
rea stimulării progresului 
tehnie, Tn felul acesta zi de 
zi se lnregist'ează izbînzi noi 
de răsunet pe toate fronturile 
subterane ale cărbunelui. Mi
nerii închină aceste succese 
remarcabile „Zilei minerului". 
Dar iată și faptele celor mai 
vrednici. Minerii sectoru'ui II 
investi'ii de la exploatarea 
minieră Petrila luptă pentru 
mărirea vitezelor de avansa
re în scopul dării în exploa
tare a no'Por rezece de căr. 
bune. în frun'ea întrecerii se 
află brigada condusă de co- 
munistul Tătaru Petru, care 
define și titlul de cea mai 
bună brigadă Jn intricerea pe 
profesii. Această brigadă, 
care lucrează la lărgirea și 
betonarea galeriei de bază 
de la orizontul 14 a eșcavat 
în plus față de ceea ce avea 
planificat 43 metri cubi steril, 
. Apropierea „Zilei mineru
lui eveniment sărbătoresc 
așteptat cu multă bucurie de 
mineri a însuflețit și pe cel 
mai tinăr colectiv de mineri 
din Valea Jiului, colectivul 
minei Urlcani. tn obținerea 
unor victorii importante. Co
lectivul de oici a acumulat o 
experiență bogată in sporirea 
productivității muncii. Acest 
fapt a făcut ca în luna iulie 
la mina Uricani să se ob'ină 
un randament de 1.220 tone 
cărbune ne post.

I.a mina Vulcan e fruntaș 
sectorul 11 Brigăzile conduse 
de Păcuraru Troian șl Bordea 
Emanog din acest sector se 
situează In fruntea întrecerii 
'n cinstea „Zilei minerului". 
Datorită muncii entuziaste a 
minerilor tineri șl vlrstnici 
s-a ajuns la o sporire simți, 
toare a productivității muncii 
față de ciTrn planificată. Ast
fel randamentul planificat pe 
sector a fost depășit pe ulti. 
mele săptămlni cu aproape 
400 kg. cărbune pe post.

Folosind mai bine rezervele 
interne, res per tind indicii de 
calitate la cărbunele extras, 
minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului au obținut tn se
mestrul 1 al acestui an, pe 
seama reducerii consumuri
lor specifice, economii la pre
țul de cost tn valoare de 
peste 3.500.000 lei. Așa știu 
bravii mineri ai Văii Jiului 
să Inttmpine ziua lor—„Ziua 
minerului",

C. VASILE

lata în fotografia noastră pe -membrii brigăzii din secția a 
V-a sudura a sectorului longeroane de la Ate ieree C.F.R. 
„Grivița Roșie* 4. Membrii acestei brigăzi lși depășesc permanent 

planul de producție in medie cu 25-30 la sută.

Foto î N. STELOR1AN

Prinir-o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.M.R. 
ți Consiliului de Miniștri, mun
citorii, tehnicienii^ inginerii ți 
economiștii Trustului regional 
Gostat București vestesc înche
ierea campaniei de recoltare a 
livrirdor de grîu.

Luptind cu însuflețire pentru 
traducerea în viața a Hotărîri
lor Congresului al III-lea al

Creșterea productivității
cere o

Fabrica noastră de tricotaje 
face parte din numeroasele 
întreprinderi care prin grija 

și 
în ultimii 

Cine ne vizitează a- 
fabrica, rămîne impresio- 
d» transformările care 
petrecut Au fost refă- 
unele secții, s-au adus 

noi de randament 
îmbunătățit 

condițiile

.partidului s-au dezvoltat 
modernizat mult 
ani.
cum 
nat 
s-au 
cute 
ma$ini 
mai mare, s-au 
considerabil condițiile de 
muncă. Dezvoltind întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului parti
dului, colectivul nostru de 
muncă luptă pentru crește
rea continuă a producției și 
productivității muncii, pen
tru cit mai multe economii.

Sub îndrumarea și conduce
rea organizației de partid, co
lectivul fabricii noastre a 
obținut rezultate importante 
în ceea ce privește creșterea 
productivității muncii, 
acest an, spre exemplu, 
am obținut o creștere a 
ductivității muncii față 
sarcina de plan de 2.6 la 
Si peste 500.000 lei economii. 
Rezultatele acestea se dato- 
resc și faptului Că mulți din
tre muncitorii noștri au fă
cut diferite propuneri care 
au dus la creșterea produc
tivității muncii. Tinerii aju
tori de meșteri Ștefan Bădu- 
lescu și Dumitru Zestrear.u 
spre exemplu, au propus a- 
daptarea deparafinoarelor la 
unele mașini de depănat. O 
s ngură mașină execută acum 
simultan două operații : depa
narea și deparafinarea. 
secția rundstuhl, 
muncitori, printre care și 
nara Iacob Dafina, au 
pus să se 
la mașini, 
ții s-a 
numărului 
brigada de flanele etc. Toate 
acestea au contribuit ca pro
ductivitatea muncii să crească 
simțitor.

La rîndul său conducerea 
fabricii a luat o seamă de 
măsuri care au dus și ele la 
creșterea productivității mun- 
cii: creșterea randamentelor 
la mașinile de bază, ream- 
plasarea mașinilor de tricotat 
circulare în noile hale de lu-

în 
noi 

pro- 
de 

sută

în 
mai mulți 

tî- 
pro- 

mărească turațiile 
în secția confec- 

propus reducerea 
sortatorilor la

Brigadierul Mitron T. Con
stantin de la G.A.C, Lehliu- 
set regiunea București, con
trolează adinei mea arăturii 
executate de tînârul tracto

rist Dan Dumitriu.

înaltă calificare
DEUTSCH TIBERIU 

directorul Fabricii de tricotaj*  
„Bella Brainer" -București

cru, amplasarea secției de re- 
p an sat în noua hală și dota
rea ei cu mașini și mobilier 
nou. dotarea secției cu o ma- 
? nă de curățat ațe și cu o 
mașină de tăiat bentițe etc.

După cum se știe partidul 
ne-a arătat întotdeauna că 
una dintre condițiile eser.Vale 
a’.e ridicării permanente a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii este creșterea produc
tivității muncii. Deși a obți
nut rezultate bune în ceea ce 
privește creșterea productivi
tății muncii, conducerea fa
bricii noastre consideră că 
mai există încă în această 
privință mu’te rezerve nefo
losite. Iată de ce va trebui să 
ne organizăm mai bine mun
ca, să dezvoltăm larg ac
țiunea
ficării profesionale a mun
citorilor, să introducem în 
procesul de producție me- 

avansate

mun-

de ridicare a cali-

că, ca pe această bază să ob
ținem o productivitate sporită.

Fabrica noastră are în co
lectivul său mulți tineri. Ală
turi de vlrstnici, tinerii tre
buie să studieze cu atenție lo
cul de muncă, să facă propu
neri pentru mai buna organi
zare a muncii, pentru meca
nizarea unor faze de lucru 
care cer eforturi și volum 
mare de muncă.

Cred că în viitor ar fi bine 
ca organizația U.T.M. să în
drume și să stimuleze pe ti
neri să-și privească
ca cu ochi mai critici, să fie 
mai severi față de propria lor 
activitate. Fabrica noastră a 
obținut succese însemnate în 
ceea ce privește creșterea ran
damentelor. In secția rund
stuhl randamentul a crescut 
cu 6 la sută. Această proble
mă însă trebuie să fie mereu 
actuală pentru fiecare tînăr. A 
vorbi de creșterea randamen
telor înseamnă a vorbi despre 
necesitatea de a utiliza din 
plin timpul de lucru. E drept 
că în fabrică sînt extrem de 
rare cazurile de absentai i sau 
Jntîrzieți de la lucru.

P.M.R., muncitorii gospodăriilor 
agricole de stat din această re
giune au terminat recoltarea 
griului la data de 24 iulie, de
pășind planul producției globale 
cu 22.127 tone de griu. Ei au 
obținut de pe o suprafață de 
59.639 ha o producție medie de 
2.165 kg griu la hectar, depă
șind producția medie planificată 
cu 365 kg la hectar. Au livrat la 
fondul centralizat al statului o 
o cantitate de 115.840 tone griu 
din care 2.594 tone semințe de 
grîu pentru alte regiuni. Peste 
sarcina de livrare la fondul cen
tralizat al statului ei eu predat 
mai mult de 25.000 tone.

In încheierea telegramei, mun
citorii, tehnicienii, inginerii ți 
economiștii din gospodăriile 
Trustului regional Gostat Bucu
rești iți exprimă hotârires 
a-și spori eforturile pentru 
asigura executarea in cele 
bune condițiuni a recoltării 
rumbului siloz și boabe, pre 
și a lucrărilor agricole de 
ți de toamnă, pentru a 1 
statului peste plan cit mai mul'e 
produse de bună calitate și la 
un preț de cost cit mai redus.

Astfel, gospodăriile agricole 
de stat din regiunea București 
sînt fruntașe pe țară în ceea ce 
privește terminarea recoltărilor 
la grîu cit și in obținerea celei 
mai ridicate producții medii Ia 
hectar. Realizările obținute do
vedesc cî lucrătorii Trustului re
gional Gostat București luptă cu 
hotărire pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasat» de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R.

(A ger preș)

de

I
i Proletari jjjn foaie firile, unfțf-vS!

uzinei

exame-
și l-au

Simbătă 6 auqust 1950

Pe malul locului Siut Ghiol.
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CULTURALĂ 
A TINERETULUI

din cl tit ar a diet

Tînâra muncitoare Stan Elena 
se număra printre fruntașii între
cerii de la Fabrica de conserve 

„Va'ea Roșie“ Oltenița.

mun- (Continuare în pag. 3-a)

Primele răspunderi
Gheorghiță a fost chemat 

la brigadier. Era pe combină, 
sus, dar a lăsat pe altcineva 
în loc și s-a dus. Brigadierul 
nu era singur, ci cu secretarul 
comitetului U.T.M. L-au poftit 
și pe el să ia loc pe „inima’ 
unei căruțe. S-a așezat sfios, 
cuviincios, și-a așteptat să 
vadă pentru ce l-au chemat. 
Dar aceștia nu-i spuneau ni
mic. Mai așteptau 
pe cineva. Da, uite 
vine cineva. Era 
te-său, Mihai, 
presimți ceva nu 
și-și ținti privirea 
dinainte rușinat. Mihai călca 
insă foarte sigur de el, de par
ca făcuse cine știe ce ispravă 
pentru care ar fi meritat o 
laudă. Brigadierul, un om în 
vîrstă. serios. îi spuse și lui 
să stea jos. Mihai refuză insă, 
finind nasul sus.

— Nu vă deranjați, stau si 
în picioare.

— Bine, stai cum vrei, ti 
spuse brigadierul liniștit. Uite 
de ce v-am chemat acum, de 
față și cu secretarul organi
zației U.T.M. Mie nu-mi place 
de loc cum muncești tu, măi 
Mihăiță. Ești flăcău în toată 
puterea, mîine poimîine 
duci în armată. De ce 
muncești și tu ca ceilalți 7

pesemne 
că mai 

chiar fra- 
Gheorghiță 
prea bun 
în pămînt,

te 
nu

— Cum adică, nu muncesc 7 
întrebă Mihai parcă surprins.

— Asta nu-i muncă ce faci 
tu, ci mai mult brambureală. 
Chiulești de rupi pământul. 
Cum nu e cineva cu ochii pe 
tine, fugi la umbră. Iar cind 
muncești, dai rasol, faci in si
lă. Pe urmă, răspunzi urit oa
menilor mai în vîrstă. Se poa
te tu, utemist ce ești, să te 
porți așa ?

Mihai tăcea, zîmbind ușor 
și mișeîndu-se de pe un picior 
pe altul. Se părea că nu prea 
are chef să răspundă 
bare.

— Pai..., îngăimă 
mă străduiesc.

— Ehe, promisiuni 
ai mai făcut tu și altă dată. 
Nu te mai crede nimeni. Uite, 
toată brigada e supărată pz 
tine. Ție nu ți-e rușine de 
oamenii cu care lucrezi ? îl 
întrebă și secretarul comite
tului U.T.M.

Gheorghiță simțea că intră 
în pămînt de rușine. Parcă 
toată dogoarea care cădea 
peste întinderea Dobrcgei se 
strîngea pe tîmplele lui. 
nu-i spuneau nici 
nu-l 
mai 
știe 
aici,

la intre-

de-astea

Lui 
un cuvînt, 

certau pe el, dar parcă 
bine i-ar fi zis lui cine 
ce decît să-l fi chemat 
de față.

— Uite-te la frate-tău, vorbi 
mai departe brigadierul, ară- 
tind spre Gheorghiță. E mai 
mic ca tine ca ani, e și mult 
mai mărunțel de statură, dar 
ți-e drag să-l vezi muncind. 
Toată ziua nu-i stau mîinile, 
face treabă pe combină, ori
unde e nevoie, nu zice nici 
odată nu. Nu ți-e rușine față 
de el ?

Mihai se uită spre Gheor
ghiță surprins. Nici nu-l ob
servase parcă pînă atunci, la 
te uită ce idee le-a venit ? 
părea că-și spune el. Să-l pu
nă pe el față-n față cu ăla 
mic, să i-l dea lui exemplu ?

Gheorghiță 
un cuvînt, și 
luat sfîrșit a 
lui frate-său. 
pe combină , _ 
lucrul. Intr-adevăr, se gîndea 
el mîhnit, oamenii au drepta
te. Mihai ăsta nu se ține de loc 
de treabă și mai e și colțos 
pe de-asupra. Iar în ce-l pri
vește, știa el pentru ce fusese 
chemat ca să fie de față la 
discuție. Cu puțin timp în 
urmă fusese primit în U.T.M. 
La adunare, toți utemiștii au 
c.vut cuvinte de laudă pentru 
Gheorghiță Roșea, chiar dacă, 
timid cum e, n-a putut el să 
le spună prea multe. Știau că

nu scosese nici 
cind discuția a 
plecat în urma 
S-a urcat iar 
și-a început

e muncitor, cu dragoste pen
tru gospodăria colectivă, că i 
place să citească, să participe 
la acțiunile organizației. Ute
miștii l-au criticat însă pen
tru... fratele lui, i-au atras 
atenția că el, acum, ca ute- 
mist, nu trebuie să rămină 
pasiv față dc comportările a- 
cestuia. ci, dimpotrivă, 
buie să 
si-l 
U.T.M. 
anume 
fața la 
ghiță. se simțea vinovat față 
de toți. Nu-i spusese niciodată 
un cuvînt lui Mihai. Pur și 
simplu n-avea curajul. Mihai 
e mai mare ca ~ 
familiei (tatăl 
ascultă nici de 
mi-te de eL $i 
fii i-au cerut sâ ia atitudine, 
să nu-l lase să 
viitor așc.

Gheorghiță a 
acasă frămintat 
nie de gânduri, 
scara aceea se 
ceva, că va trebui să învingă 
ceva din el. să arate că e și 
el un om in toată puterea

tre- 
ajute organizația ca 

îndrepte. Secretarul 
n-a uitat asta și, uite, 
l-a chemat si fie de 
discuție. Și el, Gheor-

el, el e capul 
murise), nu 
maică-sa, dar 
totuși, utemiș-

rămînă și pe

plecat s?ara 
de-o sumede- 
Simțea că in 
va intimpla

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

Se știe că o linie 
de demarcație care 
să înconjoare pămîn- 
tul nu 
litate, 
harta planiglobului. 
De la - ‘ 
unde se afla 
torul, atmosfera 
răcește din ce în ce 
mai mult pînă a- 
junge la cei doi poli zile pe raion față de 
— nord și sud. Ast
fel, oamenii au ajuns 
sâ noteze cu linii fi
xate convențional E- 
cuatorul, tropicele, 
cercurile polare, pa
ralele. meridiane. Nu 
de mult, o aseme
nea paralelă a apă
rut «i pe harta raio
nului Amaradia din 
regiunea Craiova. Se 
înțelege ci ea nu a 
fost fixată de vreo co
misie oficiala de geo
grafi, ci de cei de la 
secția agricolă a sfa
tului popular raio
nal. Nona „paralelă" 
nu este pentru uz ge
neral. ci numai local, 
pentru a se justifica 
întîrzierile la recolta
rea griului și la în
ceperea treierișulai 
în majoritatea comu
nelor. Cum s-a ajuns 
la această uluitoare 
descoperire geogra
fică? Simplu. tn 
grup de „specialiști" 
in găsirea de justifi
cări și motive a tras 
o linie’ prin mijlocul 
raionului și a zis : 
„La nord griul se va 
coace mai tirziu pen
tru că terenul e mai 
aproape

există în rea- 
ci doar pe

linia zero, 
Ecua- 

se

Nord. La sud avem 
o zonă mai bună, 
m3i caldă, pentru că 
Se lasă mai spre E- 
cuator. Deci începem 
secerișul la sud“. Și 
așa au făcut. Rezul
tatul a fost „strâlu- 
cit". Recoltarea a 
fost terminată cu o 
întîrziere de 10—15

termenul planificat. 
„Specialiștii" de la 
sfatul popular raio
nal dau cu plăcere 
lămuriri suplimen
tare legătură cu 
noua lor „paralelă"

FOILETON

prin care se demon
strează că în 
nu au fost 
„condiții". Mai 
teresant este 
văzut care e 
realitatea la 
la sud.

De pildă, 
viștii din 
Căpreni, aflată în ex
tremitatea de nord a 
raionului, au început 
recoltatul fără a mai 
aștepta semnalul sfa
tului popular raio- 
nai care trebuia dat 
pentru „nordiști". Au 
avut oare ceva de 
pierdut ? Nicidecum. 
Ei au secerat griul 
de pe 508 ha și au 
început trcierișul 
timpul cuvenit.

nord 
deloc 

în- 
însă de 
de fapt 
nord și

colecti- 
comuna

în comuna Goești 
rezultatele sînt ace
leași ca la Câpreni. 
O coincidență extrem 
de bizara, pentru că, 
conform demarcației 
stabilite. aici tre
buie sâ fie o altă si
tuație. dat fiind că 
se află în zona lip
sită de... „condiții". 
In schimb, n situa
ție „normală14 ar 
ii în 
Cordești, 
Piscoiu, 
Slănuța care cu toa
te că sînt „sudiste" 
se află rămase serios 
în urmă.

în ceea ce-l pri
cește pe tovarășul 
șef al secției agricole, 
dînsul e calm.

— Păi, pînă ieri 
am secerat griul 
proape sută 
secara pe 94 
ce înseamnă 
sută, ovăzul 
ha, tot sută 
Și numai atît. 
pînă aseară ( 
gust) noi am spriji
nit atît de puternic 
campania îneît două 
(rețineți — două !) 
G.A.C., șapte întovă
rășiri și trei comune 
au terminat de treie
rat.

comunele 
Țandăra, 

Radineștî,

a- 
la sută, 
ha. ceea 
sută la 
pe 355 
la sută.

. Tot 
(4 au-

I. TEOHARIDE

La Uzinele mecanice Ti
mișoara s-a petrecut cu 
puțin timp în urmă un mic 
dar semnificativ eveniment. 
Zece tineri muncitori, ab
solvenți ai școlii medii 
s-au prezentat la 
nul de maturitate 
trecut cu succes.

Zece tineri muncitori 
dintr-o singură fabrică au 
luat examenul de maturi
tate și dat fiind gradul lor 
de pregătire, au toate pan
sele să devină stvdenți și 
ingineri mecanici. Faptul a- 
cesta simplu, frate bun cu 
alte sute de fapte similare 
petrecute în alte fabrici, 
este expresia vie a realită
ții noastre socialiste, a re
voluției culturale în plină 
desfășurare, a grijii stator
nice a partidului pentru 
creșterea cadrelor de spe
cialitate din rindurile cla
sei muncitoare. Anul a- 
cesta zeci de mii de tineri 
muncitori au urmat cursu
rile școlilor medii, sute de 
tineri muncitori frecven
tează cursurile universită
ților.

In fabricile noastre creș
te o generație de tineri 
muncitori căreia îi este dat 
sâ șteargă într-un viitor ce 
se apropie tot mai mult, 
hotarul dintre munca fi
zică și cea intelectuală. 
Un prim pas este a- 
cela al însușirii discipline
lor predate de școlile me
dii spre care se înregistrea
ză un flux năvalnic și neîn
trerupt. Șl tinerii aceștia, 
care dimineața stau la 
struna, la bancul sculăriei 
sau la forjă, seara învață 
despre energia nucleară, 
despre teoriile lui Darwin, 
se familiarizează cu alge
bra și trigonometric, zăbo
vesc asupra unei pagini

Arghezi. 
lor se 

dinamica 
poate fi

din Șolohov sau 
Profilul vieții 
schimbă. Iar 
acestei schimbări 
ilustrată cu exemplul u- 
nuia din cei zece candidați 
ai Facultății de mecanică 
timișorene.

Utemistul Gh. Paulescu, 
frezor în secția de mecani
că, are cu totul 23 de ani. 
Fiul unui cioban de prin 
munții Caransebeșului, la 
naționalizarea industriei 
băiatul isprăvea patru cla
se primare. Odată cu ter
minarea cursului elemen
tar, Paulescu se stabili în 
orașul Timișoara și din a- 
cest moment, viața 
împletit strîns cu 
uzinei.

După absolvirea 
profesionale a intrat în u- 
zină ca frezor. In cei șapte 
ani de cind e muncitor ca
lificat a fost considerat un 
muncitor înzestrat, serios, 
disciplinat. înscris la cursu
rile serale, Paulescu a fost 
în fiecare an clasat primul 
pe școală. La examenul de 
maturitate a obținut media 
zece odată cu felicitările 
călduroase ale comisiei de 
examinare, ale colegilor de 
școală și ale tovarășilor 
din fabrică. Cunoștințele 
bogate și însușite profund, 
au făcut din Paulescu un 
raționaliza tor și un inova
tor. El este coautorul unei 
inovații care a adus econo
mii antecalculate de peste 
15.000 lei: frezarea paliere
lor pentru pompele A.O.C. 
Paulescu este privit cu dra
goste de întreaga fabrică, 
considerat pe drept cuvînt 
fiu al uzinei. De la el se 
așteaptă sa fie un student 
excelent și un viitor ingi
ner destoinic.

Paulescu este unul din 
cei zece tineri pe care Uzi
nele mecanice din Timișoa
ra îi trimit la facultate. El 
este unul din zecile de mii 
de tineri muncitori aflați 
în lupta pentru însușirea 
științei și culturii.

lui s-a
cea a

școlii

(Continuare 
in pag. 3-a)

AL. GÎRNEAȚA

Noile blocuri de locuințe de pe bulevardul Suvorov din Capitala, date recent în folosință.
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gardă*4, „Așa s-a călit 
„Bărăgan", „Setea", vî- 

în colectiv urmate de 
a unor filme ca : „Soar-

surprinși

Tinere condeieEXPOZIȚIA
ELEVILOR PE UNDE ȚII MINTE

perioadă : 
de 6 ani 

economică 
,Mișcarea re-

Viata culturală 
a tineretului

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI

AL lll-LEA AL U. T. M.

Bogată activitate
educativă

rgenizațiile U.T.M., din o- 
rașul nostru, conduse și 
îndrumate de organiza

țiile de partid, desfășoară o 
activitate rodnică și entu
ziastă în întîmpinarea celui de 
ol III-lea Congres al U.T.M. Aș 
aminti de faptul că in toate or
ganizațiile - utemiștii, și după 
exemplul lor toți tinerii, își in- 
zecesc eforturile spre a întîm- 
pina Congresul U.T.M. cu cit 
moi valoroase realizări in lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cel de al III-lea 
Congres al P.M.R. cu privire la 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea prețului de cost, 
realizarea unor însemnate eco
nomii în producție. Aș aminti, 
de asemenea, de entuziasmul cu 
care a răspuns și răspunde tine
retul orașului nostru chemării 
comitetului orășenesc U.T.M. de 
o participa la munca patriotică.

Vrecu să vorbesc insă îndeo
sebi despre ceea ce fac orga
nizațiile U.T.M. din orașul no
stru pentru ca în întîmpinarea 
Congresului U.T.M. să realizeze 
o creștere însemnată în activi
tatea cultural-educativă. Avem 
în oraș multiple mijloace și po
sibilități de a desfășura o mun
că educativă multilaterală în 
rindul tineretului și noi ne stră
duim să îndrumăm organizațiile 
U.T.M. să folosească din plin 
aceste posibilități.

Așa, de pildă, avem în orașul 
nostru multe întreprinderi care 
poartă numele unor eroi comu
niști și uteciști ce și-au jertfit 
viața în lupta pentru libertatea 
și fericirea poporului. In aceste 
zile, organizațiile U.T.M. din a- 
ceste întreprinderi, s-L cc.’.du 
cerea 
organizează 
deschise f 
lupta șl viața 
muncitoare al 
poartă fabrica. Tinerii de la în
treprinderile „Ștefan Plavăț". 
„Bela Breiner", „Ion FonaghF, 
„Ocsko Terezia**,  „Ada Mari
nescu", cunoscind devotamentul 
și dîrzenia cu care au luptat 
eroii comuniști și uteciști, vor 
învăța să prețuiască mai bine 
viața lor liberă și fericită de 
astăzi, vor înțelege că datoria 
lor este să învețe și să mun
cească cu dîrzenie și devota
ment pentru întărirea și înflori
rea patriei noastre, avind drept 
pildă și model de comportare 
în viață exemplul luminos, înal
ta ținută morală, dîrzenia și de
votamentul eroilor clasei noastre 
muncitoare. Trebuie să spun că 
nu numai aceste organizații se 
preocupă să facă cunoscut tine
retului trecutul glorios de luptă 
al clasei noastre muncitoare. 
Noi am procurat și repartizat 
tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M. biografii ale eroilor ute
ciști. Folosind aceste materiale, 
organizațiile de bază amena
jează „Colțuri ale U.T.C.-ului* 4, 
organizează conferințe, adunări 
tematice etc., scopul acestor 
acțiuni fiind de a faee pe larg 
cunoscute utemiștilor și tinere
tului viața și lupta plină de 
abnegație a eroilor uteciști, tra
dițiile glorioase de luptă ale 
U.T.C.-ulul.

Merită să pomenesc o iniția
tivă valoroasă a organizației de 
bază U.T.M. de la fabrica de 
încălțăminte „Nikos Beloionnis". 
Ea a organizat o excursie cu un 
grup de tineri utemiști, de cu- 
rînd primiți în ©rgonizație, in 
satul lui Lazăr Cernescu-Rusca. 
Aici tinerii au cunoscut-o pe 
mama eroului, care le-a poves
tit despre viața și lupta lui La
zăr Cernescu. La mormintul lui 
Lazăr Cernescu noii utemiști au 
trăit un moment care va rămîne 
neșters in amintirea lor : aici 
au primit ei carnetele roșii de 
utemiști.

Multe organizații de bază au 
organizat și organizează intilniri 
ale tinerilor cu activiști și mem
bri de 
vîrstnici 
ani în î 
vestesc 
grea de 
pe vremea cind 
ale capitaliștilor, 
eroică a muncitorilor conduși de 
comuniști, despre condițiile în

sub condu- 
organizațiilor de partid, 

"i adunări tematice 
pentru a cunoaște 

eroului clasei 
cărei nume il

partid, cu muncitori 
care au lucrat zeci de 
întreprinderi, 

tinerilor 
» mizerie

care po- 
despre viața 

a muncitorilor 
fabricile erau 
despre lupta

în excursie
De curind organizația de bază 

U.T.M. de la Școala de meserii 
din orașul Tg. Neamț, regiunea 
Bacău a organizat o interesanta 
și frumoasă excursie cu tema : 
„Să cunoaștem regiunea noastră 
și transformările petrecute în 
anii regimului de democrație 
populară". tn cadrul acestei ex
cursii, elevii au vizitat hidro
centrala de la Bicaz, șantierul 
de la Borzești, Uzinele de relon 
de la Săvinești.

în afară de frumusețile natu
rii pe care le-au admirat plini 
de ineîntare. elevii au putut cu
noaște cu ocazia acestei excursii 
cîteva din marile realizări ob
ținute de oamenii muncii din 
regiunea Bacău sub conducerea 
partidului.

ELENA VORONCIU 
elevă

UNOR FAPTE

©are muncesc șl trăiesc astăzi 
oamenii muncii, îndemnindu-l 
pe tineri să-și pună elanul și 
energia lor clocotitoare in slujba 
înfloririi patriei noastre dregi.

„Joile tineretului**,  reuniunile 
tineretului, au ca temă in a- 
ceastă perioadă cunoașterea 
trecutului de lupta al clasei 
noastre muncitoare, condusă de 
partid, cunoașterea sarcinilor pe 
care le-a pus cel de al III-lea 
Congres al partidului In fața 
întregului nostru popor.

Sint numeroase organizațiile 
U.T.M. care folosesc filmele și 
bibliotecile m educarea tinere
tului. Se organizează recenzii 
despre conținutul educativ al 
multor cărți cum sint romanele : 
„Tînăra 
©țelul**,  
zionări 
discuții 
ta unui om", „Lumină în întu
neric", „Balada soldatului", „Vo- 
lurile Dunării" etc. Se bucură 
de multă popularitate concursu
rile „Cine știe ciștigă44 avind ca 
teme în această 
„Sarcinile planului 
privind dezvoltarea 
a țârii noastre", 
voluționarâ de tineret din țara 
noastră* 4, „Realizările obținute 
în patria noastră sub conduce
rea partidului", „Cunoașterea 
realizărilor din regiune, a bogă
țiilor ei naturale"

Organizațiile 
Uzinele textile 
și de la fabrica 
antrenat tineretul 
și îngrijirea monumentelor isto
rice din oraș, monumente care 
amintesc de lupta și jertfele ce
lor care și-au dat viața pentru 
ca poporul nostru să trăiască 
azi liber și fericit - monumen 
tul eliberării din parcul „I. V. 
Stalin", monumentul eroilor și 
cimitirul eroilor sovietici și ro- 
mini și al eroilor clasei munci
toare.

Comitetul nostru orășenesc se 
Străduiește să îmbunătățească 
permanent munco orge-izaț ■> 
de boză U.T.M. ctit în d racrio 
antrenării și mc oct ^e a tine
retului in producție ci 5 - d -
rect ia educării co’j’Vfle a o- 
cestuia pentru a întimpina cu 
noi succese importantul eveni
ment din viața organizaț'ei noa
stre, cel de al III-lea Congres 
al ‘ *

Aflarea unor dote In legă
tură cu desfășurarea con
cursului cultural-sportiv al 

tineretului, în regiunea Craiova, 
(date revelatoare despre care 
voi vorbi mai jos) mi-a adus 
fără voie in minte niște realități 
„culturale" din trecutul Olteniei 
pe care trebuie neapărat sâ le 
consemnez. Iată-I« :

— La Craiova a murit, de 
foame și ftizie, unul din poeții 
talentați al generației sale s 
Traian Demetrescu. A fost îngro
pat prin subscripție publică.

în aceeași vreme, moșierul 
Jean Mihail plănuia să-și facă 
un palat pe care să-l 
acopere cu bani de 
argint

— La Craiova a fost 
arestată și dusă din 
post în post ca insti
gatoare. poete Elena 
Fcrago. Era in primă
vara lui 1907.

Cam în aceeași vreme, un 
oarecare prinț B bescu își cum
păra, In Cuba pa ne-mi-se, o 
plantație de tutun, din banii 
luați pe v -zarac rinului trudit 
de pălmașii săi de pe moșia 
Concava.

— In Often ic a murit de pe
lagră rapsod ui poc- ar analfa
bet Radu de io G ubege - cel 
ccra piesmu se c’-tece entimo- 
-c — ce ș eo-e prinsese in sti- 
huri oe un dramct sm zgudu tof 
meme'-t-' -ă»eea‘e' d n 1907.

— Ați ourt de Gogec M -tu I 
Ce cp-e l-ou cunoscut spun că 
era Făcâu e"tean mei inaît 

State de cit

Prrmo Camera. Avea trup de 
gladiator și un pumn de batea 
cuie cu el în seînduri de stejar. 
L-au vindut părinții lui (nu e 
nici o exagerare : l-au vîndut 
pe cițiva poli) unor comedianți 
de bilei. După doi ani de pere
grinări prin panorame prăfuite, 
Gogea Mitu a murit de tuber
culoză. Ar fi putut ajunge mare 
boxer, sau halterofil, sau luptă
tor...

Corn în aceeași vreme, cu
coanele Croiovei organizau bă
tăi cu flori aduse cu vagonul 
din grădinile Italiei, iar ofițera
șii spikuiți și de o imbecilitate

al

Pe marginea desfășurării 
concursului cuitural-sportiv 
tineretului în regiunea Craiova

sau acel cîntee închinat Oltului 
strunit să lucreze pentru colec
tiviști, despre core am mal 
scris, în „Scînteia tineretului"). 
Brigăzile artistice de agitație ? 
Toate și-au alcătuit programe 
noi oglindind cea mai stringen
tă actualitate (Mă gindesc că, 
din acest punct de vedere, mul
te colective profesioniste au ce 
învăța de la artiștii amatori) 
lata : la Baia de fier poate fi 
gustat un program închinat Di
rectivelor celui de-al lll-lea 
Congres al partidului („Partidul 
ne cheamă**)  la Cărpiniș, la 
Rudina și la Ploșna programele 

sint inspirate din 
munca pentru trans
formarea sociolistâ a 
agriculturii, le Runcu > 
un program întreg . 
vorbește despre între
ținerea culturilor, la 
Sorvarna, la Pleșnc —

de asemenea. Tinerii munci
tori de la Fabrica de con
fecții „Tudor Vladimirescu" din 
Tîrgu Jiu au alcătuit și ei un 
program închinat istoricelor ho- 
târîri ale Congresului al lll-lea 
al P.M.R., iar tinerii din Bălcești 
(alături de ©are am avut bucuria 
să muncesc timp de o săptămi- 
nă) s-au hotărît, după un minu
nat spectacol prezentat pe scena 
Naționalului craiovean, să co
linde întreg raionul cu brigada 
lor model care cintă partidul și 
viața cea nouă.

etc.
U.T.M. de la 
din Timișoara 
de palorii au 

la amenajarea

U.T.M.
ILIE GHEORGHE 

prim secretar 
al Comitetului orășenesc 

U.T.M.-Timișoara

Nu de mult deschis
clădirea Palatului Culturii 
orașul Pitești o expoziție 
artă plastici cu lucrările reali
zate în acest an de elevii școlii 
populare de arta.

Lucrările expuse în cadrul ex
poziției, executate de tineri 
muncitori, funcționari și intelec
tuali. abordează o tematică bo
gată. înfățișează momente din 
viața constructorilor socialismu
lui. portrete de muncitori frun
tași peisaje noi din patria noa
stră.

Lucrările ..La forjă*  de Her- 
Constsatin. nuo*

_Vaaile Tudeee"

FOST
pe ginduri poate un veac întreg, 
jneoeni cu fruntea grea pe mina.

d« aeremodelim" 
Virginia fi altele 
de aprecierea vizitate.

ION STERI O POL

TINERET MUNCITOR
Vmnrik it
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Un cîntec viu, un cintec tineresc 
Se aude-n largul țării cum răsună. 
Uzine cresc și lanuri mari rodesc, 
Pe drumul nou, azi totu-i tineresc.

Cuvîntul tău, Partid, ne-a dus spre țel 
In ani de luptă el soare-a fost și steag 
Cu avîntati vrere de oțel,
Noi te urmăm, Partid, părinte drag.

REFREN

Tineret muncitor,
Crești mereu cu viața nouă, 
Cu avint 
Cutezăm

arzător, 
și-nălțăm vise-n zbor.

mers e limpede șuvoi.Poporu-n
Din munții mari la Dunărea bătrtni: 
Sădim grădini, vrem pace, nu război, 
Pentru copii-nălțăm orașe noi.

Pămîntul țării-i leagăn pentru vis 
Șt viitorul ne-a înflorit in prag 
Cărări de aur vieții ai deschis 
Noi te urmăm, Partid, părinte drag.

REFREN

AL BORA CONȚESCL

Acolo printre
Șopteai eu tine poate, acum te înțeleg : 

Din d vom face ehpe, din on doar sâptăminâ.

Tovarășe, ții minte î Ne-om intilnit apoi 
C-d incâ-n zgura nopți: mai licăreau topoare. 
Ai o'este met ciulinii ce se zbiri ea u vilvoi 
Pe bolnavele brazde țesute-ntre răzoare.

văîurită de-un rint de ei roșa r, 
ții minte ? Ne am intilnit odată...
grec
tr-un

de spice sub cerul de cleștar 
tezaur de stele revărsată.

de raze dm soare despletitSub lu*»g  fuior 
Vis»eeu spre larga zare combine, din aripe. 
Ț-am adunat tot gindul de-atitea ori șoptit : 
• Din ani făcurăm zile, din zile doară clipe.

DARURI

Am brațele tinere și tari ca oțelul ; 
Să ciot Comunismul mi-i visul și țelul I 
Trăiesc cioplind la un vers temerar 
Peste ani să-l fac Partidului dar I

Spectacol 
la arie

ION CAZAN

Florile mele și holda bogată 
Sint primele versuri din marea Cantată, 
Miine voi pătrunde la adine, In pămînt 
Sa descopăr filoane, tumindu-le-n clnt.

...Cu miinile voastre ridic lingă soare 
Mindria palatelor albe, in care 
Mă cheamă lumina eîntului, -naltă, 
Și oameni cu inimi ce ard și tresaltă.

...Intr-o xi cînd poemul Imi va fi împlinit 
Am să dărui mulțimilor tot ee-am iubit i 
Tinerețea întreagă eu neliniști și soare 
Și toate grădinile lumii in floare...

Cu cîteva zile în urmă, bri
gada artistică de agitație din 
comuna Smîrdioasa, raionul 
Zimnicea a prezentat la aria 
tineretului spectacolul inti
tulat „Cu cîntecul și jocul pe 
arie".

Numeroase cîntece și jocuri 
au fost dedicate colectiviștilor 
care nu și-au precupețit efor
turile să stringă întreaga re
coltă de pe cîmp și să treiere 
în timpul optim. De asemenea 
în cuplete pline de vervă sati
rică au fost criticați cei leneși, 
nepăsători. Spectatorii au răs
plătit cu vii aplauze pe inter
pret. De mult succes s-au 
bucurat tinerii artiști amatori 
Otilia Burcă, Florița Bădici, 
Sandu Stoica și alții.

IONEL TRIFU
profesor

Un aspect dintr-un program 
el brigăzii artistice de agita
ție de la Fabrica de anti

biotice din lași

Foto : M. IVANCIU

proverbială porneau în caval
cade romantice prin parcul fra
telui fostului domnitor Bibescu.

...E plin trecutul Olteniei (ca 
o țării întregi) de asemenea 
„fapte culturale", lată de ce o 
confrunta'0 a lor cu numai una 
din faptele prezentului, cu con
cursul culturcl-sportlv al tinere
tului, devine emoționantă prin 
ea însăși și nu cred să mai so
licite comentarii.

Dar să vedem ce au fă
cut și ce fac tinerii era io
ve ni în cadrul acestei 

competiții din care abia s-a 
•curs o etapă, (n primul rînd aș 
vorbi despre entuziasm, căci nu 
văd cum poate fi numită altfel 
starea de spirit care unește 
intr-o acțiune comună 50.000 de 
tiner artiști amatori și 190.000 
de tineri sportivi.

Ce ou făcut acești tineri ? 
Aleâtu:nd peste 2.200 de forma- 
t i artistice, cîntăreți, actori și 
dansatori amatori au pregătit și 
au prezentat spectacole. Să nu 
uităm : un spectacol înseamnă 
o acțiune complexa care por
nește de Io alegerea gîndită a 
repertoriului, trece prin lecturi și 
repetiții (Ic masă, de mișcare, 
cu costume, cu machiaj, genera
le) și ajunge la emoția prezen
tării în fața publicului. Aceasta 
înseamnă că în peste 2.200 de 
locuri din regiune, tot atîtea co
lective de tineri au trăit la uni
son emoția pregătirii unui act 
artistic. Să pornim de la ideea 
(departe de realitate) că fieca
re din aceste colective au dat 
doar cite un spectacol in fața 
unei sălii să zicem, doar de 400 
de spectatori, Să facem, apoi, 
socotelile de rigoare : vom a- 
junge la concluzia (pe care am 
anunțat-o de altfel) că orice 
comentariu e de prisos. Aceas
ta. in ceea ce privește caracte- 
ni de mesă cl acțiunii.

V-eți să știți ce cuprind pro- 
g’e-e’e ? Fese iegete de trans- 
formarea socialistă a agricultu
rii și de întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective, bucăți corale închina
te patriei și partidului, tinereții 
și păcii, dansuri și potpuriuri 
orchestrale care pun încă odată 
într-o minunată lumină folclorul 
locurilor unde s au născut „Alu- 
nelul oltenesc", „M-a făcut 
muica oltean", cîntecele haidu
cești din bătrîni șl cintece ale 
realităților 
producțiile 
Oheorghe

de azi (cum ar fi 
ciobanului novdcean 
Nistor Ungureanu,

Si acum, despre sport. Am 
dat o cifră : 190.000 de 

e tineri sportivi antrenați Jn 
concurs. Din aceștia, 65.000 swt 
fete. Mai am cîteva cifre : 79? 
de baze sportive simple, con
struite pe întreg cuprinsul re
giunii, prin muncă patriotica 
(numai tinerii din Balș au tota
lizat, la baza lor sportivă 35.000 
de ore). S-au înființat încă 104 
noi asociații sportive, peste 
14.000 de tineri au devenit 
membri ai U.C.F.S., peste 13.000 
cu trecut normele G.M.A,

...lată fapte ale trecutului și 
fapte ale prezentului - puse 
față in față.

Și în această competiție ar
tistică-sportivă se oglindește o 
nouă manifestare a dragostei 
pe ©are tineretul o poartă par
tidului. E o exprimare colectivă 
a acestei dragoste, vădită în fe
lul in core se pregătesc tinerii 
pentru concurs, în spectacolele 
și competițiile pe care le orga
nizează, in felul in care au în
vățat la cor „Imnul partidului". 
Și nu m-ar mira dacă, in ziua 
de 23 August toate corurile din 
regiune, unite intr-un singur 
glas ar cînta de exemplu pe 
cîmpic Padeșului, „Imnul parti
dului*.

S-au, docă nu, să-și privească 
teți dirijorii de coruri ceasurile 
și în aceeași clipă, fiecare in 
comuna so, să ridice bagheta 
pentru intonarea oceluiași imn.

N-ar trebui să te urai pe un 
munte ca să auzi cum cîntă Ol
tenia nouă spre slava partidului. 
Melodia țl-ar fl In inimă și la 
ora hotârîtâ ai cînta chiar dacă 
n-ai face parte din 
al tineretului, chiar 
avea nepoți intr-un 
cor.

nici un eor 
daca ai 

asemenea

FETRE DRAGO

Viitorii artiști plastici
pe șantier

Tn marea sală a secției meca- 
nică-montaj de la Șantierul Na
val din Galați, studenți ai Insti
tutului ,,lon Andreescu11 din 
Cluj au desehis de curtnd o ex
poziție de artă plastică, în cele 
patru săptămtni de practică, vii
torii artiști plastici clujeni au 
putut să cunoascg, mai bine viața 
clocotitoare a noului șantier, 
munca entuziastă a constructo
rilor de nave, ca'e traduc tn 
viață sarcinile reieșite din Direc
tivele Congresului al III-lea al 
P.M.P.,

în cărbune, acuarelă sau ulei.

tinerii artiști s-au străduit 
releve fapte semnificative 
viața șantierului, oglindind

ION CRÎNGULEANU

să 
dus

- -r 
măiestrie chipul înaintat al con
structorilor, munca lor plină de 
abnegație Un număr însemnat 
de lucrărț reprezintă portrete alt 
fruntașilor tn producție din toa
te sectoarele și secțiile șantieru
lui. Figuri luminoase, dirze, de 
muncitori înaintați ca: Lazăr 
Nicolae, Gavrila Ion, Popescu 
Dumitru i-cu impresionat pro
fund pe tinerii artiști, Câutlnd 
să-i cunoască mai bine la mun
că, tn timpul liber, să le afle 
dorințele, preocupările, Kovacs 
Ibolya a reușit să-i zugrăvească 
în portrete pline de expresivitate. 

Patosul muncii creatoare de 
care este animai întregul șantier 
le-a oferit de asemenea studenți
lor numeroasf, subiecte compozi
ționale Muncitori lucrînd la con
struirea cargoului de 4 500 tone, 
la fixarea clrtnei la un vas, 4 
sau la construcția vaselor 
cală, oameni lucrînd la forjă, 
grupuri de muncitori pleelnd de 
ta lucru — sint doar cîteva d:n 
temele compozițiilor realizate.

Nu llpsese din expoziție nici 
aspecte din munca ce se desfă
șoară în afara șantierului naval. 
Pe șantierele de construcție

Peisajul orașului socialist, 
construcțiile noilor locuințe din 
centrul Galațiului sint oglindite 
tn lucrările studenților Burdujae 
Ion și Dragoș Eva,

Expoziția s-a bucurai de o 
caldă apreciere din partea mun
citorilor șantierului „Studenții 
au lucrat frumos, ne plac lucră
rile lor pentru că ne înfățișează 
pe noi, pg muncitori așa cum 
muncim șl trăim aici pe șantier" 
— spunea sudorița Fănica Gri. 
goraș de la secția sudură auto
mată.

Prin lucrări, prin discuțiile 
purtate eu muncitorii, studenții 
au căutat să trezească interesul 
tinerilor muncitori centru arta 
plastică, i-au ajutat să se apro
pie de ea, s-o cunoască, contri
buind astfel la educația lor este, 
tică.

DOINA NIȚESCU



În zilele noastre, calea războiului 

poate fi barată
Acad. Geo Bogza, membru al Consiliului Mondial al Păcii, 

vicepreședinte al Comitetului National pentru apărarea păcii din R.P.R., 
despre sesiunea lărgită de la Stokholm a Biroului Consiliului Mondial al Păcii

Acad. Geo Bogza, membru 
al Consiliului Mondial al Pă
cii, vicepreședinte al Comite
tului Național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romină. 
care a participat la recenta 
sesiune lărgită de la Stock
holm a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, a avut o 
convorbire cu un redactor al 
Agenției Romîne de Presă 
Agerpres despre desfășurarea 
lucrărilor sesiunii și obiecti
vele stabilite de aceasta In le
gătură cu activitatea mișcării 
mondiale pentru pace.

Sesiunea — a spus acad. 
Geo Bogza — a discutat pro
blemele actuale ale situației 
internaționale »i sarcinile miș
cării mondiale pentru pace, 
stabilind liniile directoare ale 
activității sale de viitor in 
scopul de a contribui cît mai 
eficace la mobilizarea popoa
relor în lupta pentru înlătu
rarea pericolului de război.

Aproape 100 de delegați din 
mai mult de 50 de țări — per
sonalități de seamă de diferi
te convingeri politice — au 
luat parte la sesiune.

în raportul prezentat de 
prof. John Bernal, președinte
le executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, 
s-a arătat că mișcarea mon
dială pentru pace devine din 
zi în zi mai unită și mai pu
ternică. Atît raportul, cît și 
intervențiile delegaților, au a- 
mint.it că cercurile agresive 
din S.U.A. și din alte țări oc
cidentale, sfidînd dorința ar
zătoare de pace și securitate a 
popoarelor, continuă cursa 
înarmărilor atomice. Statele 
Unite au torpilat conferința 
la nivel înalt în care opinia 
publică și-a pus multe speran
țe, precum și tratativele de 
la Geneva în problema dezar
mării. Așa cum au subliniat 
participanțli la sesiunea de la 
Stockholm in „Declarația comu
nă" adoptată in unanimitate,

Creșterea productivității 
cere o înalta calificare
(Urmare din pag. l-a)

insă cazuri eind se orga
nizează discuții inutile, care 
fac să se piardă minute 
prețioase, cînd In mod nejus-’ 
tificat se părăsește locul de 
muncă. Toate aceste neajun
suri trebuie lichidate. Organi
zația U.T.M. poate să ajute 
pe tineri să înțeleagă că utili- 
zind din plin timpul de lucru, 
produc mai mult, iar produ- 
cînd mai mult își sporesc pro
priul lor venit. In această di
recție ar trebui să simțim 
mai din plin sprijinul postu
rilor utemiste de control, 
eare prin activitatea de
pusă ar putea să creeze o 
puternică opinie colectivă îm
potriva celor care nu folosesc 
din plin timpul de lucru. 
O altă problemă legată de 
creșterea permanentă a pro
ductivității muncii o constituie 
noua organizare, adică centra
lizarea operațiunilor. Pînă a- 
eum, brigăzile erau deservite 
de călcători, curățitori etc. De 
multe ori, aceștia nu aveau 
ocupat tot timpul de lucru. 
Ne-am gîndit să centralizăm 
operațiunile, creînd subsecții 
de curățătorie, călcătorie etc. 
Ar fi bine ca odată cu orga
nizarea pe care o vom face, 
comitetul U.T.M. să treacă la 
organizarea tinerilor în bri
găzi de producție.

Ar fi bine, și cred că e ne
cesar ca organizația U.T.M., 
sub conducerea organizației 
de partid, să ia și pe mai 
departe măsuri pentru în
tărirea muncii brigăzilor, ri
dicarea la un nivel superior 
a calificării profesionale a ti
nerilor, dezvoltarea întraju
torării pentru ca fiecare tinăr 
să lucreze Ia nivelul frunta
șilor, să obțină o productivi
tate a muncii cît mai mare.

în mod special aș dori să 
mă opresc mai mult asupra 
ridicării calificării profesio
nale. Se cunoaște doar legă
tura strînsă ce există între 
ridicarea calificării muncito
rilor și creșterea productivi
tății muncii. Acest lucru, ri
dicarea calificării, este cu atît 
mai important cu cit In pla
nul de șase ani se arată că în 
industria ușoară vor fi intro
duse mașini de mare randa
ment care firește vor trebui să 
fie conduse de muncitori pri- 

I. S. LOTO-PRONOSPORT 
comunică :

M»re» tragăre EXPRES OLIMPIC are loc miine — du
minica 7 august — ora 17 la Arenele Libertății (intrarea 
prin str. Cuțitul de Argint). După tragere, va urma un 
spectacol de estradă la care își dau concursul : Virginica 
Romanovskl — artistă emerită - Roxana Matei. Glgi 
Marga, Dorina Ionescu-Goga, Magda Constantlnescu, Ni- 
colae Nițegcu, Mircea Nemens, Rodion Hodovanschi, No
rocel Dimitriu, Dan Georgescu, P. Asan și Trio GrigoriU.

Prezentarea programului și momente vesele : Nae Ro 
man, Bimbo Mărculescu, Cezar Grigoriu și H. Nicolaide.

La pian : Gaston Ursu; la ghitară electrică M. Popovici. 
Regia : Daniel Georgescu.
Intrarea numai pe bază de invitații care se găsesc la 

agențiile Loto-Pronosport.
★

Rezultatele mare! trageri Expres Olimpic vor fi comu
nicate astfel : duminică : incepind de la ora 18 prin pos
turile de radio. Rezultatele vor fi comunicate telefonic 
tuturor sucursalelor regionale Loto-Pronosport. Luni : re
zultatele vor apare integral In Programul Loto-Pronosport 
și in ziarele Sportul Popular și Informația BucureștiUlui.

..popoarele din întreaga lume 
încep să înțeleagă tot mai 
bine cine sînt în realitate duș
manii păcii".

Intervențiile delegaților au 
fost însuflețite de convingerea 
că în zilele noastre planurilor 
agresive ale cercurilor impe
rialiste li se opun forțe uriașe, 
că în aceste condiții calea răz
boiului poate fi barată. Par
tizanii păcii din lumea întrea
gă sînt plini de hotărîrea de 
a-și închina energiile acestui 
țel nobil. „Din momentul cre
ării mișcării noastre se spu
ne in Declarația comună — 
milioane de oameni de pre
tutindeni — din Asia, Africa, 
Europa, America și Australia 
au luptat pentru pace împre
ună cu toate popoarele țărilor 
socialiste și ale noilor țări in
dependente. Lupta unită a tu
turor acestor forțe împotriva 
forțelor războiului și colonia
lismului deschide drumul spre 
pace".

Sesiunea de la Stockholm a 
hotărit să înceapă o largă 
campanie mondială pentru 
dezarmare și întărirea păcii 
și a recomandat tuturor miș
cărilor naționale pentru apă
rarea păcii să intensifice 
lupta împotriva primejdiei u- 
nui nou război, să cheme po
poarele la ascuțirea vigilenței 
și la zădărnicirea tuturor ac
țiunilor care periclitează pa
cea, să organizeze pe scară 
mondială un referendum pen
tru dezarmare și pace.

Propunerea făcută în cadrul 
sesiunii de a se convoca o 
conferință mondială pentru 
dezarmare, la care să partici
pe guvernele tuturor țărilor, 
atît membre cît și nemembre 
ale O.N.U., a găsit aprobarea 
unanimă a participanților și a 
fost inclusă în Apelul adresat 
popoarelor din lumea în
treagă.

Una din ideile principale, 
care a fost subliniată atît în 

eepuți, eu cunoștințe multila
terale. Se vor introduce noi 
sortimente, noi modele, cali
tatea produselor va trebui să 
se îmbunătățească continuu. 
Or. pentru aceasta este nevoie 
ea tinerii să stăpînească bine 
meseria, să se poată adapta 
ușor la schimbările din proce
sul de producție. Unele mă
suri au fost deja luate: în 
secția rundstuhl funcționează 
un curs de ridicarea califică
rii, iar în secția ateliere se 
va organiza un curs de citit 
desenul; s-au organizat schim
buri de experiență, muncitoa
rele cu calificare profesională 
superioară se ocupă de ridi
carea calificării tinerelor cu 
mai puțină experiență. Aceas
tă acțiune va trebui să capete 
însă o amploare mai mare. 
Conducerea fabricii împreună 
cu organizația U.T.M. va lua 
măsuri să se organizeze mai 
multe cursuri de ridicarea ca
lificării (un asemenea curs 
este absolut necesar la boian- 
gerie) mai multe cercuri de ci
tit literatura tehnică, discuții 
legate de anumite profesii. 
Intensificarea acțiunii de ri
dicarea calificării profesio
nale va duce și la creșterea 
numărului tinerilor inovatori.

Fără îndoială că sarcini 
sporite revin în această di
recție tinerilor noștri ingineri, 
tehnicieni și maiștri. Este o 
obligație profesională, o dato
rie de onoare a acestora să 
se ocupe de ridicarea perma
nentă a calificării tinerilor. 
In viitor conducerea fabricii 
Va aprecia munca inginerilor, 
tehnicienilor și maiștrilor nu 
numai după felul cum își re
zolvă sarcinile de producție, 
ci și după felul cum se ocupă 
de ridicarea calificării tineri
lor.

însuflețiți de sarcinile pla
nului de șase ani, încrezători 
în înțeleaptă politică a parti
dului, colectivul nostru de 
muncă, condus și îndrumat de 
organizația de partid, va de
pune toate eforturile pentru a 
îndeplini cu succes sarcinile 
ce-i revin. Colectivul nostru 
de muncă consideră o înda
torire de prim ordin, o proble
mă de conștiință aceea de a 
merge în pas cu mărețele pre
vederi ale șesenalului, care re
prezintă programul vieții 
noastre. 

raport cît și în diferite inter
venții, este aceea că popoare
le sînt în mișcare, că nicioda
tă ele nu s-au ridicat cu atita 
hotărîre în apărarea păcii, că 
in istoria omenirii n-au avut 
loc niciodată atitea acțiuni ale 
maselor populare îndreptate 
spre cucerirea și apărarea 
independenței naționale ca în 
momentul de față.

In rezoluțiile adoptate par- 
ticipanțil la sesiune au con
damnat agresiunea colonialis
tă împotriva tinărului stat 
independent Congo, uneltirile 
cercurilor monopoliste ameri
cane împotriva poporului Cu
bei, și-au exprimat solidari
tatea cu lupta maselor popu
lare din Japonia, Algeria, Ke
nya, Uniunea Sud-Africană.

Toate documentele s-au 
bucurat de sprijinul deplin al 
delegațiilor participante, fiind 
adoptate in unanimitate.

în cuvîntul delegației noas
tre a fost exprimată năzuința 
fierbinte de pace a poporului 
romîn și voința sa de a-și a- 
duce și pe viitor contribuția 
la cauza luptei pentru pace. 
Noi am arătat că R.P. Romină, 
alături de celelalte țări socia
liste, militează neobosit pen
tru micșorarea încordării in
ternaționale. pentru zădărni
cirea uneltirilor forțelor agre
sive, pentru coexistență paș
nică șl colaborare internațio
nală. Au fost reamintite cu
noscutele propuneri ale gu
vernului romîn cu privire la 
dezvoltarea colaborării inter- 
balcanice. propuneri care-și 
păstrează întreaga actualitate. 
In această ordine de idei, de
legația noastră — pe linia 
propunerilor făcute In cadrul 
lucrărilor sesiunii In legătură 
cu organizarea unor conferin
țe ale păcii pe scară interre
gională — a subliniat impor
tanța unei conferințe a miș
cărilor pentru pace din țările 
regiunii balcanice și a Mării 
Adria tice.

Mișcarea pentru pace din 
Republica Populară Romină — 
a spus în încheiere acad. Geo 
Bogza — sprijinind din toată 
inima politica de pace a gu
vernului nostru, va da și de 
aci înainte întregul său aport 
la lupta pentru apărarea păcii 
in lumea întreagă.

(Agerpres)

Prietenie..,
Scena obișnuita între doi dintre micuții stâpîni ai creșeî 

Combinatului Siderurgic Hunedoara.

NOTE DE

Institutul de construcții București
B-dul Mareșal Tolbuhin nr. 80. Telefon «1.47.70

Anunță că au început cursurile de pregătire pentru 
bursierii Sfaturilor Populare care doresc să participe la 
concursul de admitere.

înscrierile se fac pe bază de adeverință eliberată de 
Sfatul Popular, care certifică calitatea de bursier a 
cursantului.

tn flecare joi, orele 18, au loc inttlniri cu candidați! 
la examenul de admitere.

Cursurile pentru bursierii Sfaturilor Populare șl intil- 
nirile cu candidați! Ia examenul de admitere se țin in 
localul Institutului.

LECTOR
„Te slăvim 

țară nouă!“ *)

** Din colecția „Patria noastră"
— Editura Tineretului,

Volumul „Te slăvim țară 
nouă" cuprinde lucrări scrise 
de un număr mare de repor
teri, de la maeștri reputați ai 
cuvîntului ca Tudor Arghezi, 
Geo Bogza, George Călinescu, 
Eusebiu Camilar, pînă la ti
neri scriitori și ziariști ca Al. 
I. Ghilia, Ion Grigorescu, Vic
tor Vintu, Gheorghe Vlad ș.a. 
Beneficiind de o multilatera
litate de viziuni și stiluri, cu
legerea de reportaje scoate în 
evidență aspecte luminoase ale 
vieții noi a poporului, ferici
rea constructorilor avîntați ai 
socialismului. Dacă Tudor Ar
ghezi găsește, povestind des
pre Grivița Roșie, prilejul 
de a face comparații cu 
trecutul negru asupra că
ruia își revarsă toată cau
sticitatea spiritului său cri, 
tic, George Călinescu nu 
pierde ocazia, ca de obicei, de 
a găsi in frumusețile prezen
tului filiația cu marile modele 
estetice clasice. Dacă Eugen

* Culegere de reportaj.
E.S.PL.A.

Iotă noul magazin ou autodesorvira deschli nu de mult in Piața Dorobanți din Capitală. 
Foto : A. VIERU

Astăzi fi miina In sola de gim
nastică a Clubului sportiv fco- 
Iar din Capitali (lingi Școala 
medie 1. L. Caragiale) se va 
desfășura competiția de scrimă 
„Cupa Eliberării" organizată 
de Federația romină de scrimă in 
cinstea zilei de S3 August. La 
acest concurs vor fi prezenți nu
meroși trăgători fruntași printre 
care și compononții lotului olim
pic al R.P R. întrecerile încep 
astăzi de la ora 9 cu desfășu
rarea probelor de floretă băieți 
fi spadă și continuă dupi-amiază 
cu floreta fete fi sabie. Dumini
că de la ora 9 vor începe pro
bele pe echipe.

★
La ștrandul Tineretului din 

Capitală continuă astăzi, de la 
ora 18 și miine de la ora 10 
întrecerile de înot din cadrul 
campionatului R.P.R. de juniori 
(faza orășenească). După cum se 
ftie la această competiție parti
cipă cei mai buni juniori de ca
tegoria 1 fi a ll-a din Bucu» 
rești.

*
Echipa bulgara de box Du- 

nat Russe își începe astăzi tur
neul în țara noastră, întâlnind

Barbu semnează un amplu 
reportaj intitulat „Bucureș- 
tiul noaptea" in care redă in
tr-un ritm trepidant viața tu
multoasă a Capitalei, Con
stantin Prisnea, cu harul cu- 
vintului moldovenesc, des
crie semnificația majoră a 
consfătuirii de la Constanța 
dedicată problemelor agri
culturii socialiste. Aspecte 
pline de inedit ți în același 
timp generatoare de idei pro
funde surprind in reporta
jele lor Andrei Băleanu, po
vestind o reprezentație cu 
„Tragedia optimistă" în in
terpretarea muncitorilor fo
restieri, Eugen Mândrie, re- 
făcînd cu multă plasticitate 
drumul unui oraș ca Fălticeni 
care a devenit dintr-un loc 
„unde nu se Întâmpla nimic", 
un oraș socialist plin de via
ță, Pop Simion reînviind 
amintiri romantice de pe șan
tierele muncii voluntare ale 
tineretului.

„Te slăvim țară nouă 1“ are 
avantajul de a se număra 
printre acele cărți, care, prin 
natura lor, constituie un fel 
de hărți în imagini literare, 

de la ora 19,30 pe stadionul 
,,Progresul" echipa clubului 
bucureștean Pasteur. Marți 9 
august echipa Dunav Russe va 
întâlni tot in Capitală echipa 
clubului Progresul.

★

„Regata Mării Negre", compe
tiție de yahting la care parti
cipă sportivi din R.P. Ungară. 
R.P. Romină, R.D. Germană și 
U.R.SS., a continuat la Ode*  a 
cu disputarea întrecerilor la di
ferite categorii de ambarcațiuni 
cu pinte. în cea de-a 5-a re
gată la clasa „Olandezul zbură
tor" primul loc a revenit din 
nou concurentului sovietic Ana- 
tolii Konovalov. Sportivul romîn 
Vasile Costescu a ocupat locul 
7, iar GiLnther Pagei (R.D. Ger
mană) locul 13. în clasament 
conduce Konovalov eu 6.232 
puncte urmat de Boris llin cu 
5454 puncte.

La clasa „Finn" după ziua a 
5-a în fruntea clasamentului se 
află Valentin Mankin (V.R.S.S.) 
cu 5298 puncte. Valter Gertner

.Paralela' din Amaradia
(Urmare 

din pag. I-a)

— Dar restul? Mai 
sînt încă de vreo 
cinci ori ca pe-atîtea.

— Păi, restul... 
merge.

Să vedem cum 
„merge* 4 cu treieri- 
șul în aceste comune.

Dacă pînă la 4 
august în comunele 
Căpreni, Fărcașu, 
Goești, Negoești, Țan
dăra, Murgașu și 
altele s-a mai tre
ierat cîte ceva, în 
multe comune lu
crurile abia se clin
tesc din loc. Tocmai 
de aceea pe raion 
treieratul a fost rea
lizat abia în propor
ție de 25 la sută. 
Mult® batoze stau 
încă nefolosite, tim
pul prielnic nu a 
fost folosit cum tre

buie. Ariile au fost 
amenajate foarte tîr- 
ziu în zece comune, 
printre eare Balota, 
Cordești. Dănciu-
lești, Piscoiu, Stoina, 
Melinești, Velești,
Valea Boului și al
tele, iar mecanizato
rii de la S.M.T. Fi- 
liași și Cîrcea umblă 
și azi cu batozele și 
tractoarele din loc în 
loc, neștiind unde 
să se instaleze, chel
tuind timp prețios, 
carburanți și piese 
de schimb.

Și toate acestea se 
motivează cu „întîr- 
zierea din condiții 
naturale* 1.

Se pare că și comi
tetul raional U.T.M. 
e liniștit de „argu- 
mentele**  acestea, 
Așa se face ea aju- 
torul său dat organi
zațiilor de bază

daci cu atât mai plastice și in
teresante, ale patriei noastre 
in plin avtnt.

„Șoaptele 
pămîntului11 **)

Viniciu Gafița iși închină 
cartea „Neobosiților activiști 
raionali". Este în această de
dicație o semnificație mai 
largă. Povestind despre cele 
văzute în partea de nord a 
Moldovei, în peregrinările pe 
care le-a făcut însoțind pe 
activiști pe drumurile lor, 
autorul redă însemnări emo
ționante despre ceea ce În
seamnă cuvîntul partidului 
adus în cele mai îndepărtate 
locuri de muncă, avlntul 
pe care comuniștii știu a-1 in
sufla constructorilor de zi cu 
zi ai socialismului. Și, In ul
timă instanță, apare cît se 
poate de limpede faptul că 
datorită luptei partidului, a- 
ceste meleaguri, altădată lă
sate in părăsire și ignoranță, 
eîmp de desfășurare a unei 
crineene exploatări, au deve- 

(R.D. Germană) a realizat 2318 
puncte, iar Petre Purcea (R.P.R.) 
1892 puncte,

★

Ultimul concurs de verificare 
a gimnaștilor sovietici înaintea 
Olimpiadei a luat sfîrșit joi la 
Moscova. La masculin primul 
loc a fost ocupat de Boris Sah- 
Un eu 116,45 puncte urmat de 
I. Titov. Concursul feminin a 
fost cîștigat de Sofia Muratova 
cu 77,798 puncte. Pe loeul doi 
s-a clasat Larisa Latînina cu 
77.633 puncte, iar pe locul trei 
Polina Astahova 77,599 puncte.

★

Cu prilejul aniversarii a 15 
ani de la înființarea federației 
maghiare de volei la Budapesta 
va avea loc între 17 și 21 au
gust un turneu internațional de 
volei la care vor participa echi
pele selecționate masculine ale 
R.S. Cehoslovace, R.P, Bulgaria, 
R.P. Romîne fi Iugoslaviei. La 
acest turneu R.P. Ungară va 
prezenta două echipe.

U.T.M. este slab. Așa 
se face că în comu
ne ca cele amintite 
mai sus organizațiile 
U.T.M. nu se inte
resează de mobiliza
rea tuturor tinerilor 
la treieriș, că sînt 
unii tineri ingineri 
și tehnicieni agro
nomi care nu se ocu
pă eu răspundere de 
problemele campa
niei.

Și timpul înain
tează, treierișul și a- 
râturile sînt tot mai 
întîrziatc. Oare n-ar 
fi mai nimerit ca în 
raionul Amaradia să 
se renunțe Ia „para
lele**  și alte argu- 
mente „geografico- 
fanteziste**  și să se 
pornească intens, cu 
toate forțele, la gră
birea treierișului și 
a arăturilor ?

nit acum șantiere pline de 
viață ale patriei noastre noi.

Regiunea pe care și-a ales-o 
autorul — de altfel și loc de 
baștină al său — este plină 
de pitoresc dar, în paginile 
cărții, frumusețile naturale 
pălesc, așa cum se lntimplă 
și în realitate, in fața creații
lor socialismului, a oameni
lor vremurilor noi. Cartea lui 
Viniciu Gafița prezintă chi
purile unor constructori de 
nădejde ai vieții noi, ca mi
nerul Ilarie șl nevastă-sa, ca 
moșul Zahariuc, brigadier sil
vic etc.

In paginile reportajului în- 
tilnești și muncitori forestieri 
care au abandonat toporul 
în favoarea ferestrăului elec
tric, și lucrătorii combinate
lor alimentare îmbrăcați in 
halate albe ea medicii, intîl- 
nești noile uzine textile, răsă
rite alături de urmele măreței 
istorii a Moldovei, de mărtu
riile despre viața marelui cln- 
tăreț al satului moldovean — 
Creangă. închizi ultima filă și 
in față iți stăruie Imaginea 
unei regiuni a tării care, ca 
și celelalte, cunoaște o uimi
toare înflorire.

B. DUMITRESCU

Primele răspunderi
(Urmare din pag. I*&)  

cuvîntului, chiar dacă nu i-tt 
răsărit încă mustața. Nu pu
tea să-l lase așa. Oamenii din 
brigadă il criticau mereu pe 
Mihai, ti spuneau de la obraz 
că asta nu-i atitudine de ade
vărat colectivist, că dacă se 
dusese vestea în tot raionul 
că gospodăria din 23 August 
este puternică și bogată era 
pentru că oamenii toți luptau 
din toată inima pentru asta, 
cu dragoste și mîndrie. Or, 
el, parcă nici n-ar munci in- 
tr-o gospodărie care e și a lui. 
Mihai insă nu înțelesese toate 
astea. Poate și pentru că a- 
casă se credea mare și tare. 
Maică-sa n-avea autoritate în 
fața lui, nu voia s-o asculte. 
Se purta chiar obraznic cu 
ea, Gheorghiță știa asta. Ba, 
ajungea pînă acolo îneît îi 
spunea că dacă nu-i cumpără 
țigări el nu se mai duce la 
lucru. Pe urmă — Gheorghiță 
înțelegea asta bine — mult 
rău îi făcea lui și prietenia 
cu Gică Stan, care era tot un 
chiulangiu și un leneș. Toată 
ziua umblau amîndoi bram
bura. Da, aveau dreptate ute- 
miștii, el nu putea rămine in
diferent la toate astea, era 
vorba și de obrazul lui aici.

Acasă, după ce-au mincat 
toți trei, Mihai a ascultat un 
fluierat anume, venit din 
drum și s-a ridicat să plece, 
îl chema Gică, desigur. Gheor
ghiță a ezitat o clipă, apoi și-a 
luat inima în dinți și i-a spus 
hotărit:

— Iar te duci cu haima- 
naua-aia să pierzi vremea pe 
șosea ?

— Ia tacă-ți gura I l-a repe
zit Mihai furios.

Conferința sindicatelor 
din instituțiile de învățămînt 

și cultură
In zilele de 4 și 5 august au 

avut loc în Capitală lucrările 
Conferinței sindicatelor din ins
tituțiile de învățămînt și cultu
ră. Au participat 336 delegați 
din întreaga țară și numeroși in- 
vitați.

La conferință au luat parte 
tovarășii Nicolae Pascu, secretar 
al Consiliului Central al Sindi
catelor, și Ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului învățămîntului și 
Culturii.
Tovarășul Ion Nistor, președin

tele Comitetului Central al Sin
dicatului muncitorilor din învă
țămînt și cultură, a prezentat 
raportul privind activitatea Co
mitetului Central al acestui sin
dicat de la ultimul congres și 
pînă în prezent și sarcinile ce 
revin sindicatelor din această 
ramură în îndeplinirea hotărîri- 
lor celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R.

Au urmat discuții, în cadrul 
cărora numeroși vorbitori au

Profesor dr. M. Popper
In ziua de 4 augușt 1950 s-a 

stins din viață profesorul dr. 
Maximilian Popper, șeful ca
tedrei de Ftiziologie a Insti
tutului medico-farmaceutic din 
București și vicepreședinte al 
Secției de ftiziologie a Socie
tății Științelor Medicale din 
R. P. Romină.

Născut în București la 29 
mai 1895 prof. dr. M. Popper 
a absolvit Facultatea de me
dicină din București în anul 
1922. îmbrățișînd de timpuriu 
cariera didactică, el a parcurs 
in cei 40 de ani de activitate 
didactică toate treptele ierar
hiei universitare.

In calitate de conducător al 
Secției clinice din Institutul 
de Ftiziologie, profesorul M. 
Popper a participat la organi
zarea luptei anti-tuberculoase 
din țara noastră și la crearea 
cadrelor de specialitate nece
sare rețelei de ftiziologie. El 
a fost un exponent al ideilor 
progresiste în medicină, pro- 
movînd concepțiile clinice și 
terapeutice noi. introducînd în 
țara noastră metode de lucru 
devenite azi curente și indis
pensabile, inițiind cercetări în 
numeroase domenii ale spe
cialității sale.

Prestigiul său profesional a 
depășit hotarele țării, el re- 
prezentînd cu deosebită com
petență știința noastră medi
cală la diverse congrese inter
naționale.

INFORMAȚII
Vineri după-amiază a avut 

loc în aula Bibliotecii Centra
le Universitare din Capitală o 
manifestare organizată de Co
mitetul național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romină, 
cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de la bombardamentul atomic 
american de la Hiroșima.

★
La 5 august, adjunctul mi

întreprinderea de industrie locală

.Flamura Roșie 
Botoșani

Str. Ștefan cel
Mare, 20

produce și livrează: 
mobilă tip „Con

stanța**  și tip 
„Sibiu" 

produse de bună 
calitate

«■ Ba n-o să-mi tacă de lo& 
Nu vezi că toți te critică ?
- Și ce dacă mă critică 7 

Ce-ți pasă ție ?
« Uite că-mi pasă. Crezi că 

ești de capul tău ?
«a la vezi, poate-ți dau una 

după ceafă, i-a răspuns oțărit 
Mihai și-a plecat.

Da, în seara aceea Gheor
ghiță n-a reușit să se impună 
de loc în fața lui. $i-a fost 
amărît din cauza asta. Din 
ziua aceea a început însă 
„lupta**  dintre ei. Gheorghiță 
a luat cu toată seriozitatea 
ceea ce se cheamă o atitudine 
tfitică față de el. Asta a 
culminat într-o ședință a ute- 
miștilor din brigadă, unde s-a 
ridicat și-a spus lucrurilor pe 
șleau : că frate-său e un ele
ment înapoiat, că nu-și ascul
tă mama, că face de rușine 
brigada, că și-a ales un prie
ten tot de teapa lui care mal 
rău îl strică, și toate cele
lalte. Mihai l-a ascultat, s-a 
cam încruntat spre el, dar 
Gheorghiță nu s-a sinchisit 
de asta. L-a criticat hotărit^ 
de față cu toți, ca să se știe 
că el nu e de acord cu purta
rea lui.

Desigur, tntr-un timp atît 
de scurt, Mihai n-a reușit încă 
să se îndrepte, să devină un 
om adevărat. Ceilalți tineri, 
brigada întreagă sînt hotărîți 
să-l ajute să se îndrepte. Mai 
ales Gheorghiță e hotărit să 
facă asta. Cu o gravitate miș
cătoare, plină de sinceritate, 
de maturitate, Gheorghiță 
Roșea mi-a spus t

— Tovarășe, pe cuvîntul 
meu de onoare că nu mă las 
de el pînă nu se face om ca 
lumea.

relevat realizările obținute în 
munca sindicatelor din învăță
mînt și cultură, precum și lip. 
șurile existente și au făcut pro- 
puneri pentru îmbunătățirea ac
tivității instituțiilor de învăță-- 
mint și cultură și a sindicatelor 
din aceste instituții.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Pașcuj 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor.

Conferința a adoptat o hotă. 
rîre care cuprinde sarcinile Co
mitetului Central al Uniunii și 
ale sindicatelor din învățămînt și 
cultură. Un loc însemnat în ca
drul hotărîrii îl ocupă sarcinile 
sindicatelor în ce privește ridi
carea măiestriei pedagogice a ca
drelor didactice. îmbunătățirea 
activității de instruire a elevi
lor și studenților și legarea mai 
strînsă a procesului de învăță- 
mînț de nevoile concrete »le e, 
conomiei naționale.

(Agerprw)

Prin întreaga lui activitate, 
prof. M. Popper și-a dovedit 
devotamentul pentru țara și 
poporul nqstru. Adversar ho
tărît al fascismului el a spri
jinit lupta de eliberare, iar 
după 2.3 August 1944 a 
dus o activitate social-obșteas- 
că multilaterală.

Pentru aceste merite deose^ 
bite i s-a acordat titlul de 
„Medic emerit" și de doctor în 
științe medicale și a fost dis
tins cu Ordinul Muncii clasa 
a IlI-a și cu Diploma de O- 
noare a Consiliului Mondial 
al Păcii.

Prin moartea prof. dr. M. 
Popper medicina romlnească 
pierde un valoros om de ști
ință care a contribuit cu tot 
devotamentul la apărarea să
nătății oamenilor muncii din 
țara noastră.

Societatea Științelor Medicale 
din R. P. Romină 

Institutul de Medicină 
și Farmacie București 

Institutul de Ftiziologie 
București

A

Mitingul de doliu va avea 
loc azi, 6 august 1960, ora 16 
la Facultatea de medicină ge
nerală din b-dul Dr. Petru 
Groza nr. 8, iar incinerarea la 
crematoriul „Cenușa", la 
ora 18.

nistrului Afacerilor Externe, 
Eduard Mezincescu, a primit 
pe dl. Kitamura Tokutaro, de
putat, fost ministru de Finanțe 
al Japoniei, președintele Aso
ciației pentru sprijinirea dez
voltării comerțului Japoniei 
cu Uniunea Sovietică și țările 
din Europa răsăriteană, pre*  
cum și pe alți membri ai de-» 
legației comerciale japoneze.

mint.it


Mesajul da răspuns al Iui N. S. Hruțciov către H. Macmillan

„Ne situăm pe poziții de pace 
dar Uniunea Sovietică are posibilitatea 
de a-și apăra aceste poziții de pace“

Să nu se mai repete Hiroșima!

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
s-au dat publicității mesajele ca 
și le-au trimis reciproc N. S. 
Hrușc'ov, președin.e e Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
Harold Macmillan, primul mi
nistru al Marii Britanii, în legă
tură cu unele probleme ale si
tuației in^ernaționa'e actuale.

Răspunzîndu-i lui Macmillan 
N. S. Hrușciov arată câ, pentru 
a face pe placul aliațilcr sat, 
primul ministru al Marii Britanii 
expune într-un mod nejust cau
zele înrăutățirii relațiilor dintre 
marile state.

Apreciind așa cum se cuvine 
eforturile d-lui Macmillan În
dreptate spre realizarea intilnirii 
șefilor de guverne, N. S. Hruș
ciov subliniază câ această în- 
tîlnire a fost torpilată de Statele 
Unite ale Americii.

Șeful guvernului U.R.S.S. a- 
mintește de declarațiile făcute 
de Herter, Dillon și Nixon îna
inte de intîlnirea de la Paris, 
declarații cu care președintele 
Statelor Unite s-a solidarizat și 
care au fost făcute într-un spi
rit dușmănos Uniunii Sovietice.

Referindu-se ia zborurile a- 
vioanelor americane de spionaj 
in spațiul aerian al U.R.S.S. în 
zilele de 9 aprilie și 1 mai, 
N. S. Hrușciov arată câ „prin a- 
ceastă provocare grosolană s-a 
urmărit sâ se incordeze atmos
fera in ajunul conferinței la ni
vel înolt".

N. S. Hrușciov subliniază câ 
primul ministru al Marii Britanii 
caută sâ absolve de vină Sta
tele Unite a'e Americii, învinuind 
Uniunea Sovietică de torpilarea 
conferinței și de inrâutâțirea si
tuației internaț'onale.

„Dv. v-ați situat pe poziția 
forțelor agresive din S.U.A., se 
spune în mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov lui Macmillan, 
Această poziție ne este dușmă
noasă, este îndreptată impotriva 
noastrâ și siniem obligați sâ tra
gem concluziile corespunză
toare".

Șeful guvernului sovietic su
bliniază câ și în problema zbo
rului de la 1 iu’ie al avionului 
american „R3-47" primul mi
nistru al Marii Britanii s-a si
tuat pe poziția sprijinirii necon
diționate a S.U.A. Dispunem, se 
spune în mesajul lui N. S. Hruș
ciov, de date care atestă câ 
acest zbor a fost sâvîrșit nu nu
mai de pe te-itoriul dv. dar si 
cu aprobarea guvernului englez.

N. S. Hrușciov sublinrază că 
rămîne de actualitate declara- 
ț'a minis'rului Apărării al 
U.R.S.S. : „Vom dobori avionul 
agresorului și vom lua măsuri 
împotriva baze'or și țărilor da 
pe teritoriile cărora sînt săvirși e 
aceste incursiuni agresive împo
triva țării noas’re".

Uniunea Sovietica nu este o 
țară care să nu aibâ posibilita
tea de a-și apăra onoarea. Dis
punem da toate posibilitățile 
pentru a face inofensiv orice 
agresor, declară N. S. Hrușciov.

Uniunea Sovietica a dat intot- 
deauna o înaltă prețuire năzu
inței oricărei țări - mari și mici 
- spre independență. Astâzi, se 
spune in mesaj, salutăm mica 
Cubâ care lupta cu demnitate 
împotriva agresiunii Statelor 
Unito ale Americi:, apârindu-și 
independența - și va izbuti de
oarece dreptatea este de partea 
poporului cuban. Acest lucru 
este știut de pcpoare'e tuturor 
țârilor, inclusiv de poporul Sta
telor Unite ale Americii".

Referindu-se la situația creata

în cadrul expoziției perma
nente „Realizările economiei 
naționale a U.R.S.S.**  de la 
Moscova, aproape de fîntîna 
„Floarea de piatră**  ale cărei 
ape se irizează în zeci și zeci 
de culori, se află pavilionul 
denumit simplu dar grăitor 
„Rezervele de muncă". De la 
ușă chiar ne întîmpină doi 
tineri de vreo 16-17 ani, unul 
blond, cu ochii albaștri și cu 
zîmbetul cald stăruindu-i în- 
tr-una pe întreaga față, celă
lalt negricios, mai sever, din 
cauza unor adîncituri care i 
se sapă pe frunte, paralele cu 
linia sprincenelor prelungi, 
înclinate deasupra nasului 
acvilin. Pe chipul amîndurora 
se citește însă bucuria cu 
care ne întîmpină în pavilio
nul lor, în casa aceasta a lor. 
De cum intrăm, în jurul nos
tru vedem tot sciul de ma
chete de mașini și agregate. 
Cei doi ghizi, făcînd cu rîndul, 
ne dau explicațiile necesare. 
Escavatorul ce se află chiar 
tn fata noastră e o machetă 
la scara 1/25 a gigantice’cr 
escavatoare pășitoare care lu
crează la marile noduri hidro
tehnice ale Uniunii Sovietice. 
Brațul macaralei măsoară 100 
m. Cupa escavatorului are o 
capacitate de 25 m\ iar un 
singur pas pe tălpile uriașe 
de metal măsoară șapte metri. 
Călăuza cea cu părul negru și 
cute pe frunte apasă o ma
netă. întreaga mașinărie, 
care, așa redusă, măsoară

GENEVA 5 (Agerpres). - Se
cretariatul Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. a difuzat in 
rindurile participanțilcr la cea. 
de-a 30-a sesiune a Consiliului 
o dare de seamă asupra situa
ției economice mondiale pe 
anul 1959.

Vastele materiale faptice cu
prinse in darea de seama vă
desc existența a trei tendințe in 
dezvoltarea economiei mon
diale :

In ultimul deceniu în țările 
capitaliste dezvoltate din punct 
de vedere industrial s-a înre
gistrat un anumit progres care 
a fost întrerupt in repetate rin- 
duri de restringeri simțitoare ale 
producției și activității de afa
ceri, manifestate sub formă de 
crize și recesiuni.

In țările slab dezvoltate din 
punct de vedere economic ten-

CIUDAD TRUJILLO 5 (Ager.
pres) — Referindu-te la ultime, 
le evenimente care au avut loc 
in Republica Dominicană, co. 
respondenții agențiilor occiden
tale de presă releva că situația 
politică din această țară este 
neclară. La 3 august, după de.
misia dictatorului Hector Tru
jillo din funcția de președinte 
al țării, noul președinte, Enrique 
Balaguer, a demis pe alți doi
membri ai familiei Trujillo, Jose 
Garcia Trujillo și Luis Ruiz Tru
jillo din funcțiile de ministru de 
Război și respectiv ministru al 
Presei. In după-amiaza zilei de
4 august la Ciudad Trujillo s-a 
anunțat o nouă schimbare. Ra
fael Trujillo, care conducea 'tre
burile țării din %lumbrăa, a fost 
numit reprezentantul Republicii

MOSCOVA. - N. S. Hruș
ciov. președintele Consiliului 
de Miniștri ai U.R.S.S. a adre
sat lui Maurice Yameogo, 
președintele Republicii și al 
guvernului din Volta Supe
rioară, o telegramă în care 
declară că Uniunea Sovietică 
recunoaște Republica Voita 
Superioară ca stat indepen
dent și este gata să stabilească 
cu ea relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanțe 
diplomatice.

BUDAPESTA. - In ședința 
din dimineața zilei de 4 au
gust a sesiunii ordinare a A- 
dunării de Stat a R.P. Un
gare a luat cuvîntul Ferenc 
Munnich, președintele guver
nului revoluționar muncito
resc țărănesc al R.P. Ungare.

BONN. — în legătură cu de. 
mascarea trecutului criminal al 
secrctaru’ui de stat Glohke, cola, 
borator apropiat al lui Adenauer, 
ziar-ul .,Vorwârts“. organ al
P.S.D.G., cere ca guvernul vesi- 
geiman sâ-l demită pe secretarul 
de stat.

sovietic reievâ 
probabil ca în 

internaționala 
țâri să fi 
fârâ încu- 

aprobarea într-o 
principalilor

in Republica Congo in legătură 
cu intervenția armată a Belgiei, 
șeful guvernului 
că „este puțin 
actuala situație 
guvernul acestei 
început agresiunea 
rejarea sau 
formă sau alta a 
săi parteneri din N A.T.O.”.

N. S. Hrușciov amintește că 
cu prilejul examinării în Consi
liul de Securitate a agresiun i 
Belgiei împotriva Republicii 
Congo, guvernul Marii Britanii 
nu a condamnat guvernul bel
gian pentru acțiunile sale agre
sive. Mai mult decit atit, repre
zentantul Marii Britanii a obiec
tat impotriva cererii ca trupele 
belgiene să fie retrase imediat 
de pe teritoriul Congoului. Data 
fiind existența acestor fapte, 
cum se poate afirma câ guver
nul Marii Britanii nu ar avea 
nici o legătură cu intervenția 
împotriva Congoului ? se spune 
în mesajul lui N. S. Hrușciov.

In mesajul adresat lui Mac
millan, N. S. Hrușciov iși expune 
din nou punctul de vedere in 
problema încheierii tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane. Statele Unite a'e Ameri- 
cii, Anglia și Franța obiectează 
impotriva încheierii tratatului de 
pace, deși ele nici nu doresc de 
fapt reunificarea Germaniei 
pentru că se tem de o Germa
nie puternică. In prezent insă, 
Germania occidentală a deve
nit destul de puternica. Alt mo
tiv pentru eare ele nu vor sâ 
încheie tratatul de pace cu cele 
două state germane este câ im
potriva acestui lucru se prenen- 
ță cancelarul Adenauer.

N. S. Hrușciov subliniază că 
situația din Beri.nul occidental 
și starea de război cu Germania 
constituie sursele principale care 
generează in prezent „războiul 
rece". Faptele atestă — se spu
ne in mesaj - câ dv. și abatii 
dv. din N A.T.O. nu dor.ti lichi
darea sterii de „război rece”.

N. S. Hrușciov om'.ntește că 
o sursă principală de „război 
rece" este și existența blocuri
lor miiitare și a bazelor ameri
cane create in jurul Uniunii 
Sovietice. „Âtrta t'mp cit există 
aceste baze vom lua impotriva 
lor toate măsurile necesare”.

N. S. Hrușciov’ declară că 
Uniunea Sovietică este pentru 
coexistența pașnică, pentru li- 
chidcrea stării de „război re
ce*.  Aceasta înseamnă că tre
buie să se tindă spre încheierea 
tratatului de pace cu cele două 
state germane, spre lichidcrea 
regimului de ocupație din Ber
linul occidental și transformarea 
acestuia intr un oraș liber, câ 
trebuie sâ se ajungă la un a- 
cord cu privare la desființarea 
forțelor armate, la dezarmare, 
la interzicerea armei nucleare, 
adică să se ajur.gâ la un acord 
asupra problemelor fundamen
tale ale contemporaneității. Sun
tem împotriva controlului fără 
dezarmare, sintem pentru de
zarmare cu control. Ne vcm si
tua și ps viitor pe aceste po-

N. S. Hrușciov re'evă că Uni
unea Scv'etică ar dori sâ dis
cute toate aceste probleme la 
o conferință a șefilor de gu
verne. După ciî se pare, insă, 
este puțin probabil ca acum, 
înainte de a egerea președinte
lui S.UJL, să se poată conta 
pe convocarea unei asemenea 
conferințe. Dacă nici mai fc'rxiu, 
se spune in mesaj, guremul 
sovietic nu va găsi înțelegere 

Printre cei mai tineri 
constructori ai comunismului

cîțiva metri începe să se zgu
duie, să trepideze. Altă ma
netă apăsată. Bra;ul se roteș
te, cupa se lasă, zeci de becu- 
lețe se aprind și se sting ară- 
tînd buna funcționare a ma
șinilor. Avem in față o ade
vărată uzină care se mișcă pe 
picioare proprii, complet 
automatizată. Dar elevii școli
lor rezervelor ce muncă nu 
s-au mulțumit sâ execute 
macheta unui escavator exis
tent, ei n-au făcut o copie. 
Sub conducerea maiștrilor și 
profesorilor, ei au pus la 
punct macheta care a servit 
pentru realizarea în producție 
a noului model .de escavator 
gigantic. Astfel, acești elevi 
au devenit adevărați construc
tori și inovatori încă de pe 
băncile școlii, ajutînd la în
deplinirea sarcinii de a in
troduce in producție tehnica 
cea mai înaintată.

Și instalația pentru telefo
nul cu televizor pe care o ve
dem. a fost pusă la punct tot 
de elevii școlilor rezervelor de 
muncă. Ne perindăm unul cite 
unul prin fața micului ecran, 
schimbăm cîteva cuvinte în 
receptor cu un interlocutor 
care deocamdată e doar la 
cîțiva metri depărtare. îndată 
re am început sâ vorbim, 
imaginea prietenului de la 
celălalt aoarat apare clară pe 
ecran. Ghidul glumind ne 
spune că invenția nu a fost 
îmbrățișai cu aceiași căldură 
de toată lumea. 

și se vor ridica piedici în calea 
unui acord asupra acestor pro
bleme vom recurge la încheie
rea tratatului de pace cu Re
publica Democrata Germană.

Ar fi nerezonabil, scrie N. S. 
Hrușciov, ca în fața unei ase
menea acțiuni de pace*din  par
tea noastră să «se recurgă la 
amenințări cu războiul. Amenin
țările cu războiul la adresa 
noastră sînt un lucru primejdios. 
Ne situăm pe poziții de pace 
dar Uniunea Sovietică are po
sibilitatea de a-și apăra aceste 
poziții de pace.

N. S. Hrușciov relevă că in 
pofida provocări or care au avut 
loc impotriva Uniunii Sovietice, 
U.R.S.S. nu se va angaja pe 
calea aleasă de Pentagon, nu 
va merge pe calea cursei înar
mărilor. Continuam - declară 
el - să îndeplinim hotărirea So
vietului Suprem și reducem e- 
fectivul forțelor noastre armate.

Uniunea Sovietică sporește 
puterea de foc a tehnicii ra
chetelor, a incărcăiurilor ato
mice și cu hidrogen nu pentru a 
ataca, ci pentru a se apăra. Ne 
sporim mijloacele pentru a tăia 
pofta de aventuri Pentagonului 
și acelora care au intrat in 
blocurile militare îndreptate îm
potriva Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări socialiste, dedlarâ 
N. S. Hrușciov.

In încheiere, N. S. Hrușciov 
declară că Uniunea Sovietică 
s-a situat și se situează pe po
zițiile coexistenței pașnice, că 
guvernul și poporul sovietic vor 
face tatu', in numele fericirii 
pcooa.-e’or, centru ca în lume 
sâ se staton-• ceașcă o pace 
trainică.

Afară cu colonialiștii belgieni
LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). 

— După cum anunță «ger/a 
France Presse. V Kașanm. 
m n stra* 1 * * 4 învițfonbitahri, CuL 
tur și Informațiilor al Repu- 
bi-r i Congo, -'-f cuvîntul 1a 
4 august la postul de radio Len. 
poldv lje, a declarat că Republi
ca Congo a renunțat la orice a- 
jutnr economic seu tehnic din 
partea Be'șiei.

„In actualele împrejurări, a 
spas ministrul chiar dacă Be'- 
£ a ar f- dispusă să ne acorde 
un împrumut Republica Congo 
cu l-ar acceota Ti aria un caz.

I

What a Life!

Dar preocupările elevilor 
sin: multiple ș: extrem ce va
riate. Combina carboniferă, 
care taie, ina ntează și trans
portă in același timp înlocu
iește munca a zed de oameni.

Electrostația atomică ne re
ține mult atenta. Reacujrul 
care este inima uzinei dă 
căldura necesara pentru a 
face să fiarbă o anumită can
titate de apă. Aburii poartă o 
turbină care poate da sute de 
mii de kw.h. energie electri
că. apoi, răciți și condensați 
revin iar in bazinul prindpal

însemnări din 
Uniunea Sovietică

unde sînt din nou încălziți. 
Totul este automat — punctul 
de comandă, creierul stației, 
funcționează cu o precizie de
săvârșită. Vedem aici,*  în mic, 
o uzină a viitorului. Mai de
parte admirăm construcția de 
o precizie și o finite uli itoa- 
re a machetei unui strung 
complet automatizat con
strucție pusă la punct de ele
vii școlii tehnice din orașul 
Gorki. Acum, el se fabrică în 
serie și se cere foarte mult la 
export

Elevii Școlii medii tehnice 
nr. 4 din Leningrad au cr»n- 
s*ruit  un aparat peniru urmă
rirea activității creierului :

I

Portul Rostock din R.D.G. se dezvoltă continuu.

Primirea de către N. S. Hrușciov 
a delegației ghaneze

YALTA 5 (Agerpres).—TASS 
transmite: Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,
N. S. Hrușciov, care se află 
la odihnă în Crimeea. a pri
mit ia 5 August pe membrii 
delegației guvernamentale a 
Republici! Ghana care a so
sit în UJLSS. pentru a duce 
tratative în probleme econo
mice. Membrii delegației au 
înmlnat lui N. S. Hrușciov un 
mesaj personal al președinte
lui Republicii Ghana, Kwame 
Nknanah.

Guvernul congolez declară din 
nou că Tratatul de prietenie din
tre Republica Congo și Belgia 
și-a pierdut valabilitatea.

Kașamura a cerut de aseme
nea repatrierea studenților con
golezi pe care autoritățî’e bel. 
g ene continuă să-i rețină.

★
LEOPOLDVILLE 5 fAgerpres). 

Co'esponden'uț agenției France 
Presse transmite ca guvernul 
co/tgoiez a hotărît să expu'zeze 
din țari pe Jean vm den Bosch, 
ambasadorul Belgiei. în Congo.

,Ce viață !“ — spun 
colonialiștii 

se mai pot 
in Africa. A- 
este sensul

menține
cesîo
ocestel caricaturi a- 
pârutâ in ziarul indian 

„Hindustan Times**.

electroencefalograful. Unul 
dintre cei supuși examenului 
cu acest aparat a fost chiar 
directorul școlii. Electroence
falograma pe care o vedem și 
noi arată o activitate febrilă, 
continuă. Se spune că în felul 
acesta directorul a trecut cu 
bine examenul față de elevii 
S-..

Exponatele se înmulțesc cu 
cit treceam dintr-o sală în alta 
a marelui pavilion.

La școlile rezervelor de 
muncă au fost pregătiți numai 
în ultimii zece ani peste 18 
milioane muncitori calificați 
în 700 de specialități. Și a- 
proape fiecare din aceste spe
cialități are cinstea de a-și 
avea exponatele ei în „Expo
ziția realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S.".

Pe lingă calificarea întf-o 
anumită specialitate, elevii 
primesc și o educație multi
laterală. Mii de obiecte de 
artă, create în cercuri și ate
liere. împodobeau pavilionul. 
Tabloul intitulat „Noi mer
gem pe alt drum**,  executat 
din mătase pe pînză. poate 
sta alături de cele mai va
loroase opere artistice ale ori
cărui muzeu. Durerea de pe 
chipul mamei oare a pierdut 
pe unul din fii, e nemărginită. 
Totuși ea nu este înfrîntă, 
dîrzenia își face loc tot mai 
mult de sub cenușa durerii. 
Alături de ea stă celălalt fiu, 
tînărul Volodea, care îi spu
ne : „Nu fii îngrijorată, mamă.

Intre N. S. Hrușciov el de
legația ghaneză a avut loc o 
convorbire cordială și priete
nească cu referire la relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și 
Ghana, precum și la situația 
care s-a creat în ultimul timp 
în Africa. Ambele părți au 
constatat cu satisfacție că în 
toate problemele discutate 
punctele lor de vedere coincid 
pe deplin.

După încheierea convorbi
rii N. S. Hrușciov a oferit un 
prfr.z în cinstea oaspeților din 
Republica Ghana.

vor fi

din Congo !
ELISABETHVILLE 5 (Ager- 

preș). — Potrivit informațiilor 
parvenite din Elisabethville, ca
pitala provinciei Katanga, auto- 
r tiți*  belgiene și regimul ma- 
ronetă al lui Chombe depun toa
te sforțările pentru a zădărnici 
îndeplinirea rezoluției Consiliu- 
la« de Securitate cu privire 'a 
evacuarea imediat^ a trapelor 
be’g er.e de pe teritoriul Republi
ci: Congo.

După cum rezultă din informa. 
t:ile agențiilor de presă străine, 
reprezentantul specia! al O.N.U., 
Bunche. car« a sosit la 4 august 
în Katanga pentru a se întflni eu 
autoritățile aceste-' provincii, l-a 
asigurat pe Chombe că_  __
trimise trupe ON.U în această 
provincie pînă cînd el nu-1 va fi 
informat pe secretarul general al
O.N.U. despre rezultatele con- 
vorbirilor pe care le-a avut. în 
informațiile transmise din Con
go Se spune că în Katanga a 
fost decretată mobilizarea Agen
da Reuter anunță că autoritățile 
din această provincie declară că 
..trupele O.N.U. vor trebui să-și 
croiască drum luptînd".

Felul cum evoluează evenimen
tele stârnește mirare în cercurile 
ziaristice locaie După cum se 
știe, secretarul general Ham- 
marskjoe'd a declarat la 3 august 
ia Leoooldviile că intrarea tru
pelor O.N.U. tn Katanga proiec- 
tatț pentru 6 a igust $e bazează 
Pe rezoluțiile corespjnzătoa’e a’e 
O.N.U. și nu constituie un a- 
mestec tn treburile interne ale 
aceste; provine':

Știrile car-» sos*ac  din Congo 
arată că act-'vftatea febrilă a co
lonialiștilor din Kata~ge, C3re 
au primit cu ostilfta'e rezoluția 
O.N.U.. urmărește să ctștîge 
timp și să întărească regimul 
marionetă creat de adversari) u- 
nitățil și independențe: poporu
lui congolez.

Noi mergem pe alt drum”. în 
adevăr, micul Volodea care a 
rostit aceste minunate vorbe 
nu este altul decit Vladimir 
Ilici Lenin. Lenin înțelegea 
încă din anii cînd era elev 
care este drumul luptei de 
clasă intransigente, a mobili
zării maselor asuprite împo
triva tiraniei și a exploatării. 
Acest drum a dus la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, pe acest drum a- 
rătat de Lenin au mers toate 
popoarele care s-au eliberat 
de jugul exploatării. Uriașele 
forțe populare se dezvăluie 
acum tot mai mult în constru
irea socialismului și comunis
mului. Elevii școlilor rezer
velor de muncă din U.R.S.S. 
arată odată mai mult în ce 
constă forța oamenilor sovie
tici, cum de a fost posibil ca 
într-un răstimp atit de scurt 
istoricește Uniunea Sovietică 
să ajungă pe primul loc din 
lume în știință, tehnică, artă, 
cultură. La plecarea din pa
vilionul rezervelor de muncă 
primim și cite o mică amin
tire. La o mașină tipografică 
modestă construită de elevii 
anului 6 ai unei școli medii 
tehnice, se imprimă de față 
cu noi un tablou atit de drag 
tineretului sovietic : „Pentru 
pace si prietenie în lumea în
treagă". Este cuvîntul care 
flutură pe buzele a milioane 
de tineri legați în lupta mare 
pentru pace.

VINICÎU GAFIȚA

Se împlinesc 15 ani de 
cînd o bombă atomică 
americană a șters de pe 

fața pămîntului orașul japo
nez Hiroșima. Baia de singe 
săvîrșită atunci cînd sfîrșitul 
războiului era aproape și 
bombardamentul atomic nu 
avea nici o justificare de or
din strategic — a rămas unică 
prin amploarea ei, prin cinis
mul ei. 250.000 de tineri, co
pii, femei și bătrîni au ars 
de vii. Anii au trecut, dar 
populația Hiroșimei suferă 
îngrozitor. Astăzi aproxima
tiv 80.000 de oameni suferă 
de boala actiniei, viața lor 
fiind mereu primejduită. 
Boala actinică se repercutea
ză crunt și asupra descenden- 
ților. Această zi a fost aleasă 
ea zi de luptă contra bombe
lor A și H, pentru dezarmare.

Sfidînd popoarele care au 
luat de-a lungul. anilor o po
ziție fermă împotriva politi
cii militariștilor americani, 
aceștia în permanență conti
nuă politica înarmării ato
mice, amenință cu războiul 
nuclear și au ajuns pină 
acolo incit recent să înarmeze 
trupele noului Wehrmacht cu 
rachete cu focos atomic „Po
laris”. Inițiatoare ale cursei 
înarmărilor, țările care fac 
parte din N.A.T.O. au cheltuit 
în scopuri militare și in spe
cial de înarmare atomică in 
perioada dintre 1949—1959 
suma gigantică de cinci sute 
miliarde de dolari.

In loc ca politicienii occi
dentali să țină seama de peri- 
.colul mare pe care-1 prezintă 
înarmarea cu arme atomice, 
nu numai că nu se gindesc 
să ajungă la o soluționare în 
privința interzicerii armelor 
nucleare, dar fac tot ce le 
stă în putință pentru a înteți 
în permanență cursa înarmă
rilor. Nu de mult agenția a- 
meri cană „Associated Press*,  
și mal recent chiar un purtă
tor de cuvînt al Pentagonu
lui a informat că „atomiști 
și specialiști în armament 
continuă să elaboreze măsuri 
preliminare pentru reluarea 
rapidă a experiențelor cu 
arme nucleare de îndată ce 
vor primi ordinul". Washing
tonul nu a renunțat la cursa 
Înarmărilor atomice, ba chiar 
încearcă să și „legalizeze" a- 
ceastă cursă a înarmărilor. în
săși întreaga comportare a 
delegației americane la Con
ferința celor trei puteri de la 
Geneva cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară. arată că Statele Unite 
nu urmăresc în mod cinstit 
să participe la un tratat rea
list.

Popoarele din întreaga lume 
sprijină lupta neobosită pe 
care o desfășoară Uniunea 
Sovietică pentru eliminarea 
războiului din viața societății 
umane, pentru lichidarea a 
inseșj mijloacelor de ducere a 
războiului inclusiv a armei a- 
tomice. Așa după cum a arâ-

----- •------

Protestul F.M.T.D. 
împotriva sentinjei 

rușinoase 
dată de autorităjile 
din R. F. Germană

BERLIN 5 (Agerpres). — în 
numele a 87 milioane de ti
neri și tinere din aproape o 
sută de țări, Federația Mon
dială a Tineretului Democrat 
a protestat cu hotărîre împo
triva rușinoasei sentințe pro
nunțate de tribunalul vest- 
german in procesul intentat 
membrilor fostului comitet din 
R. F. Germană pentru pregă
tirea Festivalurilor mondiale 
ale tineretului și studenților.

Se poate încerca „să se in
terzică- ideea festivalului, dar 
această idee nu poate fi înă
bușită, se subliniază in decla
rația F.M.T.D. Oamenii care 
reprezintă această idee pot fi 
aruncați in închisoare, așa 
cum se procedează in Germa
nia Occidentală și in Spania 
fascistă a lui Franco, dar ideea 
festivalului va continua.sâ tră
iască. Solidaritatea tineretului 

' lumii a deschis pinâ acum 
pct^Ee multor închisori. Gun
ther Hilmann și Klaus Stef
fens trebuie să fie eliberați și 
ei.

Puternică manifestare 
;. de solidaritate 

cu revolujia cubană
HAVANA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intîlnirea 
muncitorilor din Cuba cu
muncitorii celorlalte țări de 
pe continent— delegați la pri
mul Congres al tineretului 
din America Latină, care a 
avut loc la 3 august la Pala- 

| tul oamenilor muncii din Ha
vana. s-a transformat într-o 
puternică manifestație de so
lidaritate a popoarelor Ame
ricii Latine cu revoluția cu- 
banâ.

La intilnire a luat cuvîn
tul Raul Castro, ministrul 
Forțelor Armate revoluționare 
al Cubei.

După cum a declarat primul 
ministru sovietic, N. S. Hruș
ciov, a spus Raul Castro, 
Uniunea Sovietică nu dorește 
război. Ea luptă pentru pace. 
Pe aceeași poziție ne situăm 
și noi și toate popoarele lu
mii, deși nu și toate guver
nele.

Noi dorim pace și luptăm 
I pentru pace. 

tat N. S. Hrușciov în mesa
jul adresat celei de a șasea 
Conferințe internaționale pen
tru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen și pentru 
dezarmare de la Tokio, guver
nul sovietic aplică neabătut 
în politica externă linia sa 
generală îndreptată spre coexi
stența pașnică și colaborarea 
internațională a statelor cu 
sisteme sociale diferite. „Gu
vernul sovietic, se arată în 
mesaj, nu se va opri la ju
mătatea drumului și nu va 
renunța la eforturile sale con
secvente spre realizarea unui 
acord cu privire la dezar
mare, inclusiv la interzicerea 
mijloacelor de exterminare 
în masă a oamenilor — a ar- 
m^i atomice și cu hidrogen”, 

împreună cu popoarele lu
mii, tinăra generație a fost

„Nu războiului atomic 1“ Afiș editat de F.M.T.D.

întotdeauna în primele rîn- 
duri ale luptei pentru dezar
mare generală și totală, pen
tru coexistență pașnică, pen
tru dezarmare nucleară. As
tăzi, tineretul lumii in ziua 
mondială de luptă contra 
bombelor A și H își exprimă 
încă odată hotărirea de a lup
ta pentru a elimina din viața 

Consiliul Economic și Social al O.N.U. 
recunoaște succesele economice 

ale țărilor socialiste

Semnificația evenimentelor 
din Republica Dominicană

omenirii primejdia războiului 
nuclear. O seamă de acțiuni 
ale tineretului democrat din 
întreaga lume au avut un 
larg ecou. Amintim de mar
șurile antiatomice ale tinere
tului din Marea Britanie șl 
Belgia, marșul tinerilor afri
cani în regiunile de experi
mentare a bombelor atomice 
franceze, cele peste un milion 
de semnături ale tineretului 
italian pentru lichidarea ba
zelor militare americane din 
Italia etc. Toate acestea sînt 
exemple care dovedesc că 
ideea dezarmării, a coexisten
ței pașnice, predomină astăzi 
în inima și conștiința tinerei 
generații.

Cataclismul de la Hiroșima 
nu trebuie să se mai repete. 
Sub acest semn se desfășoară 
în zilele noastre puternica 

mișcare pentru pace din în
treaga lume. Astăzi există in 
lume uriașe forțe capabile să 
țină în friu pe amatorii de 
provocări războinice, să-i de
termine să bată în retragere. 
Popoarele au învățat multe 
din lecția Hiroșimei.

C. ROMAN

dința spre independența econo
mică și spre accelerarea dez
voltării industriale este frinatâ 
de recesiunile care au loc in 
statele capitaliste dezvoltate.

In fine, țările socialiste a că
ror economie se dezvolta in 
virtutea legii dezvoltării planice 
proporționale vădesc o tendință 
ferma și bine conturata spre 
dezvoltarea economică continua.

Analizînd situația economica 
a țărilor lagărului socialist, au
torii reievâ succesele mari ale 
economiei socialiste (sau potri
vit expresiei lor, „ale economiei 
centralizate planificate") in do
meniul sporirii continue a in
vestițiilor și creșterii venitului 
național, precum și rolul pozitiv 
al schimbărilor introduse in ulti
mul timp în sistemul de planifi
care și conducere a economiei 
naționale.

Dominicane pe lingă Organizația 
Națiunilor Unite.

Intr-o telegramă transmisă din. 
Washington de corespondentul 
agenției France Presse se subli
niază că, observatorii din capita > 
la S U.A. consideră că numirea 
dictatorului dominican Rafael 
Trujillo ca „ambnsador, șef al 
delegației Republicii Dominicane 
la O.N,U." este o perdea de fum 
menită să sporească confuzia^ 
deja creată, prin demisia fratelui 
său din funcția de președinte al 
Republicii tn ajunul reuniunii 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
O.S.A.

Orice s-ar tntîmpla — trans
mite France Presse în încheiere 
— cercurile latino-americane ră. 
mîn vigilente în ce privește e- 
voluția situației din Republica 
Dominicană,

PRAGA. « După cum anun
ță Ceteka, la 4 august la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace însărcinatului cu afaceri 
al S.U.A. în Cehoslovacia l-a 
fost remisa o nota de protest 
împotriva încălcărilor sistemati
ce ale frontierei de stat Ceho
slovace din partea Germaniei 
occidentale. Nota a fost înmî- 
natâ cu rugămintea de a fl 
transmisă guvernului Republicii 
Federale Germane.

LONDRA. — Tn după-amiaza 
zilei de 5 august a avut loc o 
ședință a cabinetului englez tn 
cadrul căreia, după cum se anun
ță. a fost discutat mesajul adre
sat la 4 august de președintele! 
Consiliului de M’niștri al 
U.R S.S.. N. S. Htușciov, pri. 
mului ministru al Marii Britanii, 
H Macmillan.

LYON — După cum anunță 
agenția Reuter, la 5 august au 
fost executați la închisoarea din 
Lyon alți doi algerieni condam
nați de un tribunal militar fran
cez.
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