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Harnici constructori ai auto
buzelor de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimi-escu- din Capi

tală

RECOLTAREA BATE LA UȘĂ!
Combinele au plecat spre G. A. C. Totul

Pe poarta stațiunii de ma
șini și tractoare Horia. raio
nul Lehlin. au început să iasă 
primele combine tăind drumul 
gospodăriilor agricole colec
tive in vederea campaniei de 
recoltare. Pr-nh au plecat 
spre gospodăria colectivă din 
comuna Ras. tuniritorii 
din brigada I-a coodosă de 
comunistul Ion L. Ion. înain
te de a ieși pe poarta stațiu
nii. utemiștii Petcu Fîorea. 
Petre Marin. Pantea Xseolae 
an făcut o ultimă revizie com
binelor pe care le-au luat jn 
primire, asigurindu-se de buna 
lor funcționare. In 2—3 
combinele, 
tori vor fi in toate cele 
gospodării 
de S.M.T.
desfășurări 
recoltare, 
continua funcționare a mași
nilor, conducerea stațiunii și 
organizația de partid au luat 
o serie de măsuri. Astfel, un 
număr de 30 combiners, prin
tre care și utemiștii Moldo
veana Marin, Xae Dumitru. 
Vișan Vasile și alții, au fost 
trimiși Ia cursurile speciale de 
instruire de la școala profesio
nală din Ciulnița. Pentru o in-

terventie operativă, in timpul 
campaniei vor funcționa două 
ateliere mobile. In atelierul 
instalat pe tractorul-remorcă 
vor lucra utemiștii Constantin 
A chim — mecanic de pompe 
și rutieristul Victor Tătaru. 
Avind experiența altor ani a 
fost asigurată o rezervă de 
Inele, cite un schimb dc fieca
re combină pentru ca even-

tualele defecțiuni să fie reme
diate pe loc. La combine a fost 
adaptat un colector cu paie — 
realizare a unui grup de ti
neri din stațiune — urmărin- 
du-se prin aceasta stringerea 
rapidă a paielor de pe miriște

este pregătit

D. KUHTA

(Continuare în pag, a 3-a)

Mașinile vor merge singure?
zile 

seceră tarii e-legă- 
18 

colective deservite 
In vederea bunei 

a campaniei de 
pentru a asigura

La S.M.T. Adjud, 
munca pentru pre
gătirea mașinilor 
necesare recoltări
lor a început in 
urmă cu aproape 
două săptămini și 
s-a desfășurat în- 
tr-un ritm susținut. 
Existau și motive 
să se procedeze așa. 
Stațiunea va re
colta cu combinele 
1.320 ha cu orz șt 
griu. In prezent 18 
din totalul de 19 
combine sînt revi
zuite. reparate și 
aliniate frumos in 
incinta stațiunii-

Ele pot fi scoase în 
orice moment pe 
timp- Totodată me
canizatorii au repa
rat pînă acum 52 
din totalul de 55 ba
toze și cele 17 mo
toare stabile. Toate 
tractoarele sînt în 
bună stare de func
ționare. Pentru asi
gurarea unor repa
rații de calitate au 
fost alcătuite trei 
comisii de recepție 
care au verificat 
fiecare combină, ba
toză și motor în 
parte.

în felul acesta

surprizele neplăcu
te din timpul lu
crului vor fi evita
te. Vasile Roșu, 
Gheorghe Spulber, 
Emil Bogdan și Du- 
mitrache Bontă — 
sînt numai cițiva 
din tinerii cărora 
comisiile de recep
ție le-au acordat ca
lificativul foarte bi
ne pentru calitatea 
reparațiilor. Se poa
te spune deci că zi-

C. SLAVIC

Mecanizatorii din S.M.T. 
Bărcănești, regiunea Ploiești, 
au pregătii mașinile necesare 
pentru apropiata campanie da 
recoltare. In ateliere, în ulti
mele două-trei decade a spo
rit muit viteza zilnică de lu
cru. Urmînd indicațiile orga
nizației de partid, biroul or
ganizației U.T.M. din stațiune 
a intensificat în acest timp 
munca politică desfășurată în 
rindul tinerilor mecanizatori. 
Li s-a explicat celor din ate
liere că este necesar ca ma
șinile să fie reparate înainte 
de termenul planificat, deoa
rece datorită condițiilor speci
fice din acest an este posibil 
ca recoltările să înceapă mai 
devreme ca de obicei. înjele- 
gînd această situație, tinerii 
mecanizatori și-au sporit efor
turile reușind să termine re
parațiile la toate cele 25 de 
batoze, 17 combine, 11 sece- 
rători-legăfori și alte mașini. 
Prin second if ionaree unor pie-

Bucuria muncii 
(Aurica Aldoiu, țesătoore 
fruntașă la Fabrica „Doro- 

banțul“-P!cieșt:)

Foto : O. ARCADiE

Mineri fruntași

Slabă organizare 
irosittimp

(Continuare
In pag. a 3-a)

N. BARBU

(Continuare în pag. a 3-e)

Candidații
la școala serală

î N T R E C E R EA

De la începutul anului co
lectivul de muncă de la 
Exploatarea carboniferă Brat- 
ca este fruntaș pe Trustul mi
nier „Ardealul", în întrecerea 
pentru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui $i creșterea pro. 
ductivității muncii Succese de 
seamă 
de la
I.P. și 
anului
cerii din 
.„Ardealul’

se pregătesc
BRUTĂRIE

de Ștefan Iureș

OR

au obținut și minerii 
exploatările Voivozi, 

altele. De la începutul 
și pină la 7 iunie mi- 

cadrul Trustului 
kl ILII au extras peste 

plan 24.400 tone de cărbune 
brun și lignit, 257 tone de 
bitum, peste 6.000 toine de ni
sip asfaltos, folosit la moder
nizări de drumuri,

O discuție purtată in atelierul 
mecanic al Uzinelor textile din 
Timișoara demonstrează in «nod 
cit se poate de convingător fap
tul că in conștiința tinerilor de 
aici, ca și a aitor zeci și zeci 
de mii de tineri muncitori din 
întreaga țară, iși deschide drum 
tot mai larg convingerea că o 
muncă de calitate mereu mai 
superioară poate fi făcută nu
mai imbogățindu-ți mereu ori
zontul de cunoștințe.

Eroii primei noastre discuții, 
sînt mecanicii Dumitru Simion 
și Cornel Andreescu, de curind 
înscriși la cursurile de pregătire 
pentru examenul de admitere 
în clasa a Vlil-a, și tehnicianul 
comunist, Romulus Denteanu.

— Vedeți, aici îmbinările tre
buie să fie foarte strinse și de 
mai mare precizie — le atrage 
atenția experimentatul tehnician 
celor doi tineri muncitori care 
montau -subansamblele unei 'ma
șini pentru șlefuit axurile de 
la carde, revizuită și refăcută în 
întregime pe baza celei mai 
moderne concepții tehnice.
I- Nu ne vom abate nici cu 

un micron de la toleranțele pre
văzute în schițe - răspunde 
pentru cei doi Dumitru Simion.

Și astfel, firesc, în timp ce 
tinerii muncitori termină mon
tarea ultimelor piese ale ma
șinii 
fiica 
mie.
să-și 
vind 
proprietățile acestora, 
compunerea forțelor și alte pro
bleme din domeniul discipline
lor naturii la care var 
mâți să răspundă in 
examenului.

Romulus Denteanu îi 
și face adesea prețioase preci
zări care-i ajută să-și sistema
tizeze materialul studiat. Apoi, 
plin de grijă pentru reușita la 
admitere a tinerilor săi tova
răși ei se interesează de lectura 
lor din ultimul timp, notîndu-și 
în carnet să le aducă „neapă
rat" a doua zi din biblioteca 
sa personală cîteva opere ale 
clasicilor literaturii noastre care 
le-au fost recomandate.

Asemenea forme spontane de 
ajutor ale celor ce se pregă
tesc să devină seraliști, întîlnim 
frecvent in secțiile Uzinei tex
tile din Timișoara. Maistrul loan 
Gongea 
oară, se 
mașinile 
seral nu 
sfaturi tehnice de lucru ci și 
pentru a le clarifica unele cu
noștințe din materiile studicte 
la școală. Și ajutorul lui are 
cu atît mai multă greutate cu 
cit tînărul maistru a terminat 
el însuși, de curînd, școala me
die și se pregătește acum in
tens pentru a da admiterea 'a 
facultatea de: mecanică din Ti
mișoara ca bursier al uzinei.

Astfel, peste 35 de tineri 
muncitori din secțiile Uzinelor 
textile din Timișoara, se pre
gătesc ca in anul acesta să în
groașe rindurile celor mai bine 
de 110 tovarăși de ai lor care 
urmează m prezent cursurile 
serale ale școlii medii, scoale 
de maiștri și institutele de in- 
vățămint superior.

Pentru a ajunge in acest 
stadiu, lucrurile n-au mers insă 
de la început și nici acum nu 
se desfășoară neted, fără greu
tăți. N-a fost de ajuns ca să 
apară un afiș mobilizator : „Ti
neri, continuați-vă studiile in 
școala medie serală. Cereți lă
muriri comisiei de recrutare și

Cum sprijină 
organizația U. T. M. 

de ia Uzinele textile 
Timișoara 

pe viitorii muncitori* 
elevi

învătămîn- 
noastră". 
mulți viitori 
s-au înscris

a intervenit, clarific1 nd ude lu
crurile, și asigurîndu-Je un 
sprijin concret. Cîți viitori elevi, 
atitea probleme diferite... Pe 
toate comisia de recrutare și 
setecțonc-e a seraliștilor a 
trebuit să le anclizeze cu grijă 
și să le găsească cea mai 
bună rezofaore.

Despre ocecstă activitate 
complexă desfășurată de co
misie ne-a vorbit pe larg tova
rășa furia na Demeter, secretara 
comitetului U.T.M. din uzină, ea 
însăși membră a comisiei.

Spicuim cîteva fapte care 
ne-au părut deosebit de inte
resante.

Trei tinere țesătoare, prietene 
între ele, Maria Dăiescu, ioana 
Enciuiescu și Stela Mengea tă- 
răgănau un timp să dea răs
puns precis comisiei în legă
tură cu problema continuării 
studiului.

Cînd era întrebată, Ioana 
răspundea : - Mă-nscri.u, dar 
odată cu Stela și Maria, Ma
ria răspundea : Da, dar 
cu Ioana și Stela, și o 
tot așa.

Comisia a înțeles că
rile lor se datoresc de fapt te
merilor că nu vor putea face 
cu succes față la învăță
tură. Le-a chemat atunci să 
stea de vorbă cu ele, au 
chemat-o și pe Victoria Radu, 
elevă fruntașă >n clasa VH'l-a. 
Aceasta le-a povestit prietene
lor sale ezitările ei de la 
început, cum a și pierdut un 
an pentru că nu s-a înscris la 
cursurile de pregătire și cum, 
apoi, cu sprijinul conducerii

E dragosto-n pufosul miez do pită, 
E dragoste In auria coajă.
Simți soarele? Simț! ploaia? Că-1 dospită 
Cu drojdie șl cu nițică vrajă.

Un ximbat larg, ori poate o taxd 
Tot Joacă-n boranglcul do tăind 
Și-amestecat In cocă, o sărează, 
Adine in sine tîlcnl să-1 rețină.

Acum, cină veacuri de răbdări răzbună, 
Alege omul ceea ce mănlncă 
Și-auzl-I: Piinea noaztră-i bună.
De aceea fie șl mal buna Încă—

Trebuie grăbite lucrările
de îngrijire a culturilor

(Agerpres)

Pe șantiere sînt multe tre
buri de făcut. Fiecare lucrare, 
oricît de neînsemnată ar fi 
ea. este importantă pentru 
grăbirea ritmului construcției, 
pentru darea în folosință 
înainte de termenul planificat 
a locuințelor. Acest lucru l-au 
înțeles și tinerii din brigăzile 
de muncă patriotică de 
zinele ..Semănătoarea" 
Capitală-

Cu același entuziasm, 
în atitea alte rînduri. 
200 de tineri din brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică au 
pornit într-una din duminicile 
trecute pe șantierul de locuin
țe de pe șoseaua Giulești. 
Printre ei se aflau și tinerii 
din brigada utemistă de mun
că patriotică condusă de Du
mitru Motrun de la carcase 
și cei din brigada lui Ion Ră-

la U- 
din

ca și 
peste

odată 
țineau

ezită-

discuția trece de la meca- 
aplicată la fizică și chi- 
Viitorii muncitori-elevi, vor 
verifice cunoștințele pri- 

metalele, aliajul metalelor, 
despre

fi che- 
cadrul

c semită

de la filatură, bună- 
oprește adesea lingă 
viitoarelor eleve la 
numai pentru a le da

selecționare pentru 
tu>l seral din uzina

Desigur, au fost 
muncitori-elevi care
pentru școală numai după citi
rea afișului. Chiar și cu aceștia 
însă a trebuit ulterior să se 
desfășoare o muncă susținută 
pentru a-i familiariza cu stu
diul, pentru a-i ajuta să frec
venteze regulat cursurile de 
pregătire, pentru a le ușura 
procurarea materialului biblio
grafic. Unele tinere muncitoare, 
care îndeplineau condițiile pen
tru a urma Cursurile de pregă
tire pentru clasa a VI'H-a întim- 
pinau o serie de greutăți o- 
biective pe care nu știau cum 
să le înlăture singure. Comisia

AL. CIUCA

(Continuare în pag. a 3-a)

In toate regiunile țării lu
crările de îngrijire a culturi
lor au fost intensificate. Pra
șila a II-a Ia sfecla de zahăr 
a fost terminată în regiunile 
Banat, Crișana, București, la 
cartofi în regiunile Banat, 
București și Dobrogea, iar la 
floarea-soarelui se apropie de 
sfîrșit în Dobrogea și Bucu
rești. La porumb prima pra
știa este mai avansată îndeo
sebi în regiunile din sudul și 
vestul țării.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, pînă 
la 8 iune prașila a II-a a fost 
efectuată la sfecla de zahăr în 
proporție de 75 la sută, la 
floarea-soarelui de 61 la sută, 
la cartofi în proporție de 46 
la sută, iar la porumbul pen
tru boabe și siloz pe o pătri
me din suprafața cultivată.

Ministerul Agriculturii apre
ciază că față de mijloacele e- 
xistente și mai ales față de 
timpul înaintat și favorabil 
executării lucrărilor, îngriji
rea culturilor, mai ales a ce
lor de porumb este întîr-lor de porumb 
ziată.

Prașila I la 
rămasă în urmă

porumb este 
în regiunile

la să vedem, ești mai tare ?
Fete i V. CONSTANTfNESCU

Hunedoara, Brașov, Suceava 
și Iași, iar cea de-a doua, în 
majoritatea regiunilor. A- 
ceasta dovedește că nu toate 
unitățile agricole socialist-coo- 
peratiste au folosit din plin 
timpul favorabil pentru exe
cutarea cu toate forțele a lu
crărilor de îngrijire a cultu
rilor.

Pentru grăbirea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor, Mi
nisterul Agriculturii recoman
dă să se folosească toate mij
loacele mecanizate și cu trac
țiune animală, ca și toate bra
țele de muncă pentru ca să se 
terminte pînă la începerea re
coltării griului prașila a IlI-a 
la porumb și floarea-soarelui 
și prașila a IV-a la sfecla de 
zahăr și cartofi. în următoarele 
zile să se intensifice recolta
rea, transportul și depozita
rea nutrețurilor, iar pentru a 
se evita pierderile ce pot fi 
provocate de ploi să se însi- 
lozeze cantități mai mari de 
nutrețuri verzi. Să se canti- 
nuie cu .tot mai multă grijă 
lucrările de îngrijiri în vii, 
livezi și grădinile de legume.

Timpul rămas pînă la înce
perea primelor recoltări de 
cereale păioase trebuie intens 
folosit pentru terminarea în 
cel mai scurt timp a pregăti
rii tractoarelor și mașinilor 
agricole ce vor fi folosite la 
executarea lucrărilor agricole 
de vară.

(Agerpref)
Invățind pentru examenul de maturitate 

Foto : N. STELORIAN

ceanu de la turnătorie. Erau 
convinși că pe șantier sînt 
așteptați, că în cele cîteva ore 
cit vor lucra, vor sorta o bună 
parte din materialele existente 
aici, vor curăța rigolele, vor 
transporta și depozita seîndu- 
rile de la schelele date jos, 
vor astupa gropile, vor nivela 
terenurile etc. Dar... pe șan
tier n-au găsit pe nimeni. Teh
nicianul însărcinat să dirijeze 
această 
vină, 
bat de 
aproape 
după o 
me, un 
tier le-a propus să mute niște 
cărămizi dintr-un loc în altul.

Același lucru l-au pățit, de 
curînd, și alți 40 de tineri de 
la Uzinele „Semănătoarea". 
Porniseră să amenajeze ron- 
dourile de flori din Parcul Ciu
rel, să care piatră și nisip ne
cesare amenajării șoselei din 
apropierea parcului. Dar aici 
n-au găsit nici unelte și nici 
tehnicieni care să le ăvate ce 
au de făcut.

Iată cum din pricina slabei 
organizări a muncii pe șan
tier, din cauza lipsei de orga
nizare și îndrumare tehnică. 
240 de tineri harnici și-au 
irosit vremea plimibîndu-se 
de colo-colo mai multe ore.

Socotim că atît conducerea 
șantierului de locuințe de pe 
șoseaua Giulești cit și Sfatul 
popular al raoinului Gh. 
Gheorghiu-Dej trebuie să ia 
toate măsurile pentru a asi
gura ca munca tinerilor din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică, să fie cit mai rod
nică. Firește, de asigurarea 
fronturilor de lucru, a unelte
lor și îndrumării tehnice a bri
găzilor de muncă patriotică, 
trebuie să se ocupe mai în
deaproape și comitetul raional 
U.T.M.

muncă „a uitat" să 
Tinerii s-au .plim- 
colo-colo nerăbdători 
o oră întreagă. Apoi, 
bună bucată de vre- 
muncitor de pe șan-

c. bAncilă

Se extind procedeele
moderne de prelucrare?

Traverse din beton armat
construcțiileîn

de căi-ferate se con
tinuă acțiunea de 
folosire a traverse 
lor din beton armat. 
Acestea asigură o 
mei bună afabilita
te și rezistență a 
căi i — condiții ce
rute de circulația 
locomotivelor și va
goanelor de mare 
capacitate și viteză. 
Durata de exploa
tare a traverselor 
din beton asta da

unde se lucrează 
în serie aceste tra
verse, sînt în curs 
de executare lu
crări de dezvoltare 
a capacității de 
producție. Prin mo
dernizarea instala
țiilor existente și 
organizarea unor 
noj linii de fabri
cație se prevede ca 
producția traverse
lor din beton armat 
precomprimat să 
crească în viitor de 
circa 5 ort

Potrivit calculelor. 
Ia fiecare 100.000 
de traverse din be
ton, montate în lo
cul celor din lemn, 
se înlocuiesc cir
ca 16.000 mc de 
bușteni de fag, ma- 
terial care poate fi 
valorificat mult 
mai economic prin 
unitățile de indus
trializare a lemnu
lui.

In întreprinderile construe, 
toare de mașini se extind pro
cedeele moderne de prelucrare 
a pieselor, care asigură o ca
litate superioară a produselor 
și aduc totodată însemnate 
economii. Metalurgiștii de la 
Uzinele „Unirea" din Cluj, de 
exemplu, au început să folo
sească turnarea de precizie în 
modele ușor fuzibile la încă 
60 de repere pentru mașinile 
de filat și car dele de bumbac. 
La fiecare temă de piese exe
cutate după acest procedeu ei 
au economisit 150.000 lei.

Sudura automată și semiau
tomată — procedeu care mă
rește productivitatea muncii 
de 6-7 ori față de sudura ma
nuală, se prevede a fi extinsă 
in acest an, în întreprinderile 
metalurgice din țara noastră. 
Ca urmare a măsurilor luate, 
numai în trei luni din acest 
an a fost executat aproape o 
treime din volumul lucrărilor, 
de sudură după acest pro
cedeu prevăzut pe între
gul an. Metalurgiștii Uzinelor 
„23 August" folosesc anul a- 
cesta sudura automată pentru 
asamblarea unor utilaje chi
mice și petroliere pe o lungi, 
me de peste 10.000 ml mai 
mult decit anul trecut. Prin 
extinderea sudurii automate 
șt a altor procedee înaintate 
de lucru, constructorii de au
tovehicule de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" au econo
misit de la începutul anului 
și pînă acum aproape 100 tone 
de metal.

(Agerpres) (Agerpres)



Totul 
pentru om

Din însemnările postului de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tineretului" de la 

I. M. S. Roman Se pregătesc pentru Biografie simplă
Cu 16 ani în urmă, cîteva 

întreprinderi mici, cu utilaj 
vechi, rudimentar și cu pereții 
înnegriți de futm, formau „in
dustria" orașului de pe malul 
Moldovei: Roman. Muncitorii 
mai vîrstnici ne-au povestit de 
mai multe ori nouă, tinerilor 
de la I.M.S., despre condițiile 
grele de muncă și de viață ale 
muncitorilor din fostul arse
nal.

în anii puterii populare fa
brica noastră s-a dezvol
tat continuu, devenind astăzi 
de nerecunoscut. S-au înălțat 
hale noi, moderne, au fost 
introduse mașini de înaltă 
tehnicitate care fac munca 
omului mai ușoară, mai fru
moasă. Aici, se produc astăzi 
piese de schimb pentru trac
toare și mașini agricole. Grija 
față de om, față de sănătatea 
lui o întîlnești la tot pasul, 
chiar de la intrarea în uzină. 
Parcul din fața uzinei, aleile 
umbroase, florile te îmbie să 
pășeștj înăuntru, te fac să 
te simți ca acasă. Aici la I.M.S. 
Roman, nu a mai rămas ni
mic din amintirile triste de 
odinioară. Muncitorii, storși 
de vlagă înnegriți de mizerie 
și fumul cuptoarelor sub regi
mul burghezo-moșieresc, în 
atelierele fostului arsenal, sînt 
împreună cu întregul popor, 
stăpînii de azi ai fabricii, stă- 
pîni pe munca și viața lor. 
Iată, aici în turnătorie sau la 
tratament termic și la freze, 
ventilatoare electrice împros
pătează necontenit aerul, ab
sorbind fumul, gazele. La fie
care strung, la fiecare polizor, 
la celelalte mașini au fost 
instalate ecrane de protecție.

în fiecare zi, I.C.I.L.-ul 
aduce în fabrică laptele pas
teurizat pentru aproape 100 
de muncitori turnători și su
dori. în fabrică a fost amena
jată o stație pentru produce
rea apei carbogazoase. Ar mai 
fi multe de spus în acest do
meniu. Poate ar trebui să a- 
mintim de hainele de protec
ție, de spălătoriile moderne, 
despre preocuparea conducerii 
fabricii noastre pentru a in
strui continuu pe muncitori 
prin conferințe, expuneri, cum 
să folosească instalațiile și a-

„Exemplul
Gacer“

a- 
el

Nu vrem să facem aici 
pologia exemplului, dar 
este esențial atunci cînd vrei 
să convingi pe cineva de ceva. 
Nu înțelege omul o chestiune, 
vii imediat cu un exemplu 
concret și se lămurește. Așa 
fac și tovarășii din comitetul 
U.T.M. al fabricii „Faianța" 
din Sighișoara. Mergi de pil
dă să-i întrebi cum stau cu 
concursul „Iubiți cartea" și ei 
îți răspund imediat:

— Stăm bine. De exemplu 
tovarășul Gacer. Tovarășul 
este un muncitor bun, e tînăr, 
îi place cartea, o iubește, o 
citente, a răspuns în cadrul 
concursului „Iubiți Cartea" și 
a luat și insigna.

Tovarășul Gacer este într-a- 
devăr un demn purtător al in
signei „Prieten al cărții".

Pleci tu de-acolo și se duce 
altcineva. Dacă întreabă tot 
de concursul „Iubiți cartea"* 
tot așa i se răspunde :

— Stăm bine. De exemplu, 
tovarășul Gacer...

Dacă mai vine și altcineva, 
tot tovarășul Gacer este dat 
ca exemplu. In ceea ce pri
vește munca cu cartea, tînărul 
Gacer a devenit de vreun an 
de zile exemplul clasic, uni
versal valabil și la îndemîna 
oricărui membru al comitetu
lui U.T.M.

E la mijloc un mister. De 
ce numai Gacer este dat e- 
xemplu întotdeauna ? Oare nu 
mai merită și alții cinstea a- 
ceasfa ? Așa se face că, mer- 
gînd a doua oară la „Faianța" 
și aflîndu-ne din nou 
cu „exemplul Gacer", 
trebat mai mult din 
tate :

— Tot pe Gacer îl 
xemplu ?

— Știți, tovarășul Gacer este 
un băiat foarte bun. El mun
cește bine în producție, îi 
place cartea, o iubește, o ci
tește,' a răspuns în cadrul con
cursului „Iubiți cartea" și a 
luat și insigna. Nu merită 
oare să fie popularizat pentru 
asta ? Noi socotim chiar că 
am făcut prea puțin pentru 
meritele lui deosebite.

Am mers după aceea să-1 
cunoaștem pe exemplul-mi- 
nune, pe exemplul clasic și 
universal. Pe Gacer. Bun băiat 
e Gacer. Și modest. A consi
derat că luînd insigna de 
„Prieten al cărții" și-a înde
plinit o datorie de utemist, că 
prin asta și-a ridicat nivelul 
cultural.

— Știi, noi un lucru nu în
țelegem : de ce ești dumneata 
dat mereu ca exemplu ? Nu 
cumva ai... aranjat ceva ?

Gacer a roșit.
— Nu, nu-i vorba de asta. 

Dacă vreți, vă spun secretulc 
Eu sînt în fabrică singurul 
purtător al insignei. Din cau
za asta mi se acordă atâta a- 
tenție.

Am mers din nou la comi
tetul U.T.M. :

— Am vrea să ne dați un 
exemplu de tînăr purtător al 
insignei „Prieten al cărții".

- Păi, e simplu : Gacer.
— Nu, altul.
— Păi de ce altul ? Ăsta

paratele de protecție a muncii 
pentru a preveni accidentele. 
Numai în anul trecut, pentru 
protecția muncii, s-a cheltuit 
suma de 400.000 de lei.

Nu putem trece mai departe 
fără a aminti despre gimnas
tica în producție care a de
venit un fapt obișnuit. Și to
tuși cît de 
acest lucru, 
gimnastică 
înviorează 
să muncească 
spor. în acest 
tetul U.T.M.
sportivă se preocupă ca gim
nastica în producție să se țină 
cu regularitate.

Dar grija față de cei ce mun. 
cesc nu se limitează numai la 
atît. Prin grija partidului și 
guvernului, an de an tot mai 
mulți oameni ai muncii merg 
să-și petreacă concediul de o- 
dihnă în cele mai pitorești 
stațiuni balneo-dimaterice din 
patria noastră, la munte sau pe 
malul însorit al mării.

De curînd, în biroul pre
ședintelui comitetului sindica
tului a venit tînărul strun
gar Constantin Petrache. El a 
înmînat președintelui reco
mandarea medicului pentru a 
fi trimis la Techirghiol. Preșe
dintele a căutat printre hîrtii- 
le pe care le avea în față și i-a 
înmînat 'tînărului biletul pen
tru băi. Totul s-a desfășurat 
firesc, neobișnuit de simplu.

în fabrică sosesc zilnic multe 
scrisori din toate stațiunile 
balneare sau climaterice ale 
țării.

în fiecare citești aproape a- 
celași lucru: „Mulțumim parti
dului pentru minunatele con
diții de odihnă ce ne-au fost 
create". „Salutări de la Her- 
culane", „Marea e minunată, 
hrana foarte bună, condițiile 
de cazare excelente".

Cine expediază aceste 
sori ? Lăcătușul Ioana 
gomir, frezorul 
jan, vopsitorii Emil și Ecate- 
rina Zota și alte sute de mun
citori din fabrica noastră.

După orele de producție pe 
tinerii muncitori ai să-i întîl
nești negreșit la clubul fabri
cii sau pe stadion. Aici își pe
trec în mod plăcut și educa
tiv timpul liber. Alteori por
nesc în excursie în împreju
rimile orașului și chiar maî 
departe. Posibilități tot mai 
largi au tinerii noștri pentru 
odihnă și cultură. Peste 200 
învață la diverse școli. Unii la 
școala medie, alții la școala de 
maiștri iar peste doi ani vom 
avea absolvenți ai diferitelor 
institute de învățămînt supe
rior plecați din uzină.

Am scris aceste rînduri pen
tru ca în numele muncitorilor 
vîrstnici și 1 
numele nost: 
partidului și 
pentru 
muncă 
create.
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POPA ECATERINA 
tehnician

VASILE IONIȚA 
strungar

VICTOR PRICOP 
maistru

I.M.S. ROMAN

:

în față 
am în- 
curiozi-

dați 9-

e 
un băiat foarte bun, tovarășe. 
Iubește cartea, o citește, a 
luat insigna... De ce să mai 
dăm altul dacă îl avem pe 
ăsta ?

M. VASILESCU 
strungar

în această perioadă, elevii 
clasei a Xl-a de la Liceul „U- 
nirea» din Turnu Măgurele se 
pregătesc pentru examenul de 
maturitate.

Venind în ajutorul condu
cerii școlii, biroul U.T.M. pe 
clasă mobilizează în perma
nență pe elevi să aprofundeze 
cunoștințele acumulate. Mem
brii biroului U.T.M. au discu
tat cu fiecare elev în parte a- 
supra modului în care studia
ză. De asemenea, organizația 
U.T.M. pe clasă a hotărît ca 
cei mai buni utemiști să-i a- 
jute pe elevii rămași în urmă.

Elevii clasei a xi-a sînt ho- 
tărîți să se pregătească temei
nic pentru a obține 
nul de 
bune

maturitate 
rezultate.

la exame- 
cele mai

MIHAI

Cu o lună de zile 
în urmă, comuniștii 
din sectorul filatură 
al Uzinelor textile 
„Vasia Vasilescu" 
din Mediaș au dis
cutat primirea unei 
utemiste în rîndu- 
rile candidaților de 
partid. Biografia ei 
este simplă. Maria 
Irod, fiica unui ță
ran colectivist din 
raionul Agnita, a ur
mat școala profesio
nală textilă de la 
Mediaș pe care a ab
solvit-o în 1958 și a 
intrat ca filatoare la 
Uzinele „Vasia Va
silescu" unde lucrea
ză și în prezent. To
varășii ei de muncă 
au caracterizat-o așa

cum o cunoaștem cu 
toții. începutul a fost 
mai greu pentru tî- 
năra Maria Irod. 
Lega cu stîngăcie fi
rele rupte de la ring. 
Se uita în stînga și 
în dreapta cu timi
ditate. Se mira de 
repeziciunea cu care 
lucrau alte filatoare.

— Parcă nu le vezi 
mîinile — își zicea 
Maria. Iar eu...

Ajutată cu atenție 
de comuniști, de 
muncitoarele cu o bo
gată experiență, Ma
ria a ajuns să fie u- 
na din fruntașele 
sectorului filatură. 
Fotografia ei n-a mai 
lipsit de la panoul 
de onoare al uzinei.

Nu de mult a fost 
numită responsabila 
unei brigăzi de pro
ducție a tineretului.

Brigada era nou 
înființată. Unele fi
latoare nu dădeau 
randamentul dorit. 
Maria s-a preocupat 
cu grijă de ridicarea 
calificării profesio
nale a fetelor din 
brigadă. Filatoarele 
Viorica Jidveian, A- 
na Avram, Elisabeta 
Balasz din brigada 
sa, care astăzi au 
devenit fruntașe în 
producție îi sînt re
cunoscătoare filatoa
rei Maria Irod pen- 

dragostea cu 
de

tru
care s-a ocupat 
ele. întotdeauna le-a

stat în față exemp
lul ei personal.

Iată de ce comu
niștii au votat în u- 
nanimitate pentru 
primirea utemistei 
Maria Irod în rîndu- 
rile candidaților de 
partid.

Biografia Măriei I- 
rod este simplă. Dar 
tovarășii ei de mun
că sînt mîndri că la 
20 de ani, această 
tînără, crescută și e- 
ducată în mijlocul 
lor este una din 
muncitoarele de ba
ză ale sectorului fi
latură.

DAN VINTILA 
tehnician

IANA 
timplar

■k
aflăm în pragul exame- 
de maturitate. In aceste

Ne 
nului 
zile recapitulăm materia deja 
învățată. Premisele pentru 
buna desfășurare a examenu
lui de maturitate au, fost sta
bilite încă din timpul anului.

In ședințele birourilor 
U.T.M. și a activului U.T.M. 
pe școală s-a trasat drept sar. 
cină formarea grupurilor de 
întrajutorare a elevilor mai 
slabi la învățătură. S-au fixat 
apoi, la cererea elevilor ore 
de meditații în care tovarășii 
profesori explică problemele 
mai dificile. Elevii claselor a 
Xl-a de la Școala nr. 23 din 
București, participă astfel cu 
regularitate la aceste cursuri 
consolidîndu-și cunoștințele că
pătate în decursul anilor, 
urma analizei rezultatelor 
învățătură pe întregul an 
constatat că procentul 
mai mare de promovați îl \ 
sedă clasele a Xl-a D și E.

în 
la 

s-a 
cel 
po.

ILEANA CÎMPEANU 
elevă

Excursie în Capitală
Trenul a pornit încet din 

gara Brașovului. Curînd, cînd 
a început să urce pe sub ce
tinile brazilor, dintr-un vagon 
a răsunat lin un acord de chi
tară. Apoi a urmat unul de a- 
cordeon. Pe urmă o voce 
cristalină de fată, apoi multe 
altele. 30 de băieți și fete cin- 
tau aceeași melodie.

— Sînteți artiști plecați în 
turneu?
tor.

— Da. 
Uzinele 
„Steagul

Călătorul curios clătină ne
dumerit din cap. Uitînd să se 
reîntoarcă în compartiment a 
rămas vreme îndelungată pe 
culoar ascultînd cu admirație 
cîntecele tinerilor.

Brigăzile artistice de agi
tație ale constructorilor de 
autocamioane au participat la 
o pasionantă întrecere organi
zată de comitetul U.T.M.

i-a întrebat un călă-

Artiști amatori de la 
de autocamioane 
Roșu“-Brașov.

Unii tineri de la secția montaj-bord de 
S.N.M. Constanța se îmbracă 
fără gust, avînd astfel o 
dreptul ridi colă.

f»

ta 
fițipător 

ținută de-a

(De Io gazeta postului utemist de control de la S.N.M.C.).

In atelierul mecanic al secției strun gărie, tinerii Huluban Tr. și Cevghi 
Petre se „distrează" în timpul lucru lui.
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(Din gazeta postului utemist de control de la Uzinele „Unirea" din Cluj).

Victoria lonescu — București. 
Pentru a da posibilitate oa
menilor muncii să cunoască 
frumusețile patriei, O.N.T. 
„Carpați“-București organizea
ză începînd din ziua de 17 
iunie, excursii în Delta Dună
rii pe o durată de 8 zile. Ple
carea în excursie se face din 
București cu trenul pînă la 
Galați, iar de aici cu vaporul, 
în cele 8 zile excursioniștii 
vor avea posibilitatea să cu
noască locuri pitorești din Del
tă și viața oamenilor de aici. 
Astfel, ei vor vizita orașul 
Galați, satul Mila 23, lacul 
Matița, orașul Sulina, lacul 
Razelm, cherhanalele din Sfîn- 
tul Gheorghe, Combinatul Pis
cicol și Fabrica de conserve 
de pește din Tulcea etc. De-a 
lungul călătoriei excursioniștii 
vor avea posibilitatea să facă 
baie și plajă la mare. Totoda
tă se vor organiza diferite pro
grame artistice, precum și un 
concurs „Cine știe cîștigă“.

Constantin Bănuță — Petro
șani ; Matilda Kromek — Cîm- 
pina ; Aurel Burlacu — Buzău. 
Ne pare bine că v-ați gîndit 
să vă alăturați miilor de co
respondenți voluntari ai zia
rului nostru. Sperăm, că 
nu după multă vreme vă veți 
număra printre cei mai activi.

Un corespondent voluntar 
trebuie să informeze o- 
perativ ziarul despre faptele 
cele mai deosebite care se pe
trec în viața și munca tineri
lor în mijlocul cărora lucrea
ză. Pentru redactarea cores
pondențelor el trebuie să se 
documenteze temeinic, să ve
rifice cu seriozitate la oamenii 
cei mai competenți datele și 
faptele despre care scrie, res- 
pectînd cu strictețe adevărul.

în revistele „Tineretul Lumii" 
și „Veac Nou“ puteți găsi a- 
drese ale tinerilor sovietici cu 
care puteți purta coresponden
ță. Unele adrese indică chiar 
și temele preferate pentru co
respondență ca: literatură, 
filatelie, numismatică, arheo
logie, pictură etc.

Mihai Traian — Hunedoara. 
La ora actuală, pe primul loc

comitetul de întreprindere al 
Uzinelor „Steagul Roșu".

Rezultatul: brigăzile artis
tice de agitație din sectoarele 
oțelărie și presaj capote s-au 
situat în frunte.

Premiu; o călătorie de două 
zile la București.

Au ajuns în București. Ur
mează o scurtă discuție pe 
peronul gării. Se fac ultimele 
retușuri ale itinerariului.

Primul drum : Muzeul de 
istorie a partidului.

In sălile luminate puternic, 
cei 30 de tineri pășesc atenți. 
Se opresc în fața documente
lor, fotografiilor, a tuturor ex
ponatelor. Le cercetează a- 
tenți cu privirea. Fiecare ex
ponat are grai. Fiecare le a- 
mintește că viața fericită a zi
lelor noastre a fost cucerită 
prin lupta eroică a celor mai 
buni fii ai poporului nostru: 
comuniștii.

Toți cei 30 de tineri con
structori de autocamioane as
cultă cu atenție explicațiile 
ghidului. Imaginile pe care le 
privesc acum le vor cămine 
întotdeauna în memorie.

De la muzeu, tinerii con
structori de autocamioane a» 
pornit să viziteze Piața Pala
tului, șantierul Grivița Roșie, 
cartierul Floreasca... Unii au

fost în București în urmă cu 
puține luni. Orașul care îl vi
zitează azi le oferă însă mereu 
priveliști noi. Bucureștiul, ca 
și întreaga țară, prin grija 
partidului, se dezvoltă 
ginos.

Panourile, machetele 
ziției Arhitectura în 
Romînă devin în curînd o- 
biectul atenției tinerilor con
structori de autocamioane.

Așa va arăta Brașovul! Pri
viți construcțiile litoralului!... 
Priviți uzinele... Și tinerii 
muncitori și tehnicieni privesc 
cu mîndrie.

Galeria națională, un spec
tacol de teatru, muzeul de 
istorie naturală, o plimbare 
cu barca pe lacul umbrit în 
lumina amurgului de silueta 
masivă a cetății luminii : 
„Casa Scînteii"...

Duminică noaptea, trenul ce 
se îndrepta de la București 
spre Brașov aducea 
poalele Tîmpei grupul 
tiștilor amatori. Din nou 
tecele lor răsunau vesele, 
care din cei 30 de tineri 
structori de autocamioane se 
întorcea acasă ducînd cu 
sine comori sufletești culese 
în cele două zile de plăcută și 
instructivă excursie.
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In schimb de experiență
Totul a fost pregătit cu mul

tă minuțiozitate. Așa cuib W- 
târisem in cadrul medialei de 

raiesal 
tre- 

“ de 
zile, 
mai 
ani-

bere de vară și mai ales me-
care

birou a t—Mlrtelei 
l'.TJL Daeatoat iatilmrea 
buia să fie cit se poate 
fructuoasă. După citeva 
La G-A-S. Progresul, cei 
buni tineri crescători de
male din gospodăriile agricole 
de stat și colective aparținind 
raionului nostru au sosit 
punctuali la întilnire. încă din 
vreme comitetul U.T.M. de la 
G.A.S. Progresul a luat o sea
mă de măsuri pentru ca tine
rii crescători de animale din 
alte unități socialiste să poată 
învăța cit mai mult din expe
riența sectorului zootehnic de 
aici.

Schimbul de experiență a 
tnceput mai intîi cu vizitarea 
taberelor de vară ale vacilor 
cu lapte și ale tineretului tau
rin de 6 luni.

Maiștrii Vasile Pintilie, A- 
dam Radu, și medicul veteri
nar au dat tinerilor toate ex
plicațiile necesare. S-au pus 
foarte multe întrebări, așa că 
cei trei au avut multe răspun
suri de dat. Tinerii s-au inte
resat îndeaproape de felul cum 
se face hrănirea și îngrijirea 
animalelor și in special des
pre metodele de muncă ale 
îngrijitorilor de vaci pentru 
sporirea producției de lapte.

Secretarul organizației U.T.M. 
a explicat pe larg felul cum se 
preocupă membrii biroului 
U.T.M. de organizarea muncii 
tinerilor din sectorul zooteh
nic. El a povestit cum au 
fost formate în acest sec
tor două echipe de tineret, 
cum sînt sprijiniți tinerii să-și 
ridice necontenit calificarea.

Tinerii crescători de anima
le au admirat ordinea și cu
rățenia existentă in aceste ta-

tadeie științifice după 
•t»; iagrijte Muaialrie.

Urzici Sara, țefal uei 
pe, a explicat teiul cum 
nizeazâ munca tinerilor din e- 
chipa sa. El a arătat că în a- 
cest an se va obține de la fie
care vacă furajată 5.000 litri 
de lapte. Cifra aceasta i-a 
impresionat pe toți, și fiecare, 
privind felul cum erau îngri
jite animalele, erau siguri că 
așa va fi.

Participanții la schimbul de 
experiență au arătat și ei fe
lul cum îngrijesc animalele pe 
care le au în primire. Alexan
dru Avisiloaei de la G.A.C. 
Păltiniș și-a împărtășit sincer 
părerile despre acest schimb 
de experiență.

— Pe mine m-a impresio
nat atenția care se dă hrăni- 
rii diferențiate, după produc
ția de lapte pe care o dă fie
care vacă, felul cum sînt în
grijite — spunea el. Am vă
zut cum vacile au venit de la 
cîmp, au intrat singure în o- 
col iar îngrijitorii 
fără să le mai lege 
Iar.

M-a impresionat 
deosebit dragostea cu care ti
nerii crescători de animale 
din gospodăriile agricole co
lective se interesau de felul 
cum ar putea aplica și ei ex
periența înaintată a tinerilor 
crescători de la G.A.S. „Pro
gresul" pentru sporirea necon
tenită a averii obștești.

Ne-am propus ca și pe vii
tor să organizăm asemenea 
schimburi de experiență care 
se dovedesc a fi deosebit de 
fructuoase.

echi- 
org*-

le mulg 
la stăbu-

în mod

DUMITRU ALUPEI 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Dorohoi

Zăcămintele de minereu de 
fier de care dispune Uniunea 
Sovietică, reprezintă aproxi
mativ 50 la sută din toate re
zervele, exploatate, de mine
reu de fier din lume.

Maria Voiculescu și Miron 
Istrate — Rm. Vîlcea. Ne bucu
ră dorința voastră de a vă 
îmbogăți nivelul tehnic și 
profesional pentru a contri

Adriana Vasilescu — Caran
sebeș ; Ion Predescu — Bacău. 
Absolvenții Institutelor de în- 
vățămînt superior, cursuri de 
zi, care n-au promovat exame
nul de stat și sînt încadrați 
în producție, beneficiază de 
un concediu fără plată de cel 
mult 30 de zile, în vederea 
susținerii examenului de stat.

Aurel Petreanu — Bușteni; 
Constantin Jeni — București.

din lume în ce privește ex
tracția de minereu de fier se 
află Uniunea Sovietică. în ur
mătorii cinci ani, extracția de 
minereu de fier în U.R.S.S. va 
crește de peste 1,5 ori ajun- 
gînd la 160 milioane de tone 
pe an. Aceasta reprezintă a- 
proximativ cantitatea de mi
nereu de fier ce se extrage în 
S.U.A., Franța, Anglia și 
R.F.G. luate împreună.

bui într-o măsură din ce în 
ce mai mare la dezvoltarea 
sectorului pomicol. Pentru a- 
ceasta vă sfătuim să studiați 
și cartea „Pomicultura specia
lă" apărută, cu puțin timp în 
urmă, în Editura agro-silvică.

Dan Stedel — Odobești. Stu
diind propunerea dumitale de 
a se reedita lucrarea „Memo
rator matematic"; Direcția ge

nerală a editurilor și difuzării 
cărții din Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii ne-a co
municat că în planul de apari
ție pe anul 1961 al Editurii 
tehnice a fost inclusă lucra
rea „Tabele matematice". A- 
ceastă lucrare va satisface în 
aceeași măsură cererile citito
rilor (profesori și elevi) și va 
apare în trimestrul III a.c.

Mihai Dăscălescu — Bucu
rești. Lectoratul central al 
S.R.S.C. din București organi
zează cicluri de conferințe cu 
teme diverse. Din cele șase ci
cluri de conferințe organizate 
anul acesta putem aminti pe 
cele expuse la ciclul „Secolul 
20 — secolul triumfului comu
nismului" care oglindește pro
bleme actuale ale luptei pen
tru construcția comunismului.

Luna aceasta, în cadrul lec
toratului se vor deschide noi 
cicluri de conferințe, printre 
care „Omul cucerește cosmo
sul", „Prezențe romînești pes
te hotare", „Din lumea mate
maticii" precum și alte mani
festări speciale pentru tineret. 
Unele conferințe vor fi înso
țite de programe artistice.

Culegînd cosii de seră
Foto : AGERPRES

Unde mergem azi?
Teatre

Sala Palatului R.P.R. : Mi
lionarii (prezintă Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" orele 
11) ; Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. : Spărgătorul de nuci 
(orele 11), Tosca (orele 19,30) ; 
Teatrul Național „I. L. Cara
giale" — Sala Comedia: Oa
meni care tac (orele 10), Cidul 
(orele 15), Cînd scapătă luna 
(orele 19,30) ; Sala Studio: 
Dezertorul (orele 10), Siciliana 
(orele 15), Titanic Vals (orele 
19,30) ; Teatrul de Comedie 
(Parcul Bălcescu) Prietena 
mea Pix (orele 20) ; Teatrul 
„Constantin Nottara" — Sala 
Magheru : Fîntîna Blanduziei 
(orele 19,30) ; Teatrul Munici
pal — Sala „Matei Millo" : 
Răzvan și Vidra (orele 10), 
Regele și cîinele (orele 15), 
Mamouret (orele 19,30) ; Sala 
„Filimon Sîrbu" : Trei genera

ții (orele 10), Take, Ianke șl 
Cadîr (orele 19,30) ; Teatrul 
pentru tineret și copii — Sala 
„C. Miile" : Secunda 58 (orele 
11), Marele fluviu își adună 
apele (orele 19,30); Teatrul 
Țăndărică — Sala Orfeu : Doc
torul Aumădoare (orele 11), 
Mîna cu cinci degete (orela 
20,30) ; Sala Academiei : Ha
rap Alb (orele 11), Umor pe 
sfori (orele 19) ; Teatrul 
„Constantin Tănase" — Sala 
Savoy : Revista 62 (orele 20) ; 
Grădina Boema : Cu concertul 
în buzunar (orele 20,15) ; Insti
tutul de Artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" : 
Școala calomniei (orele 11) ; 
la Teatrul de vară al Parcului 
de cultură și odihnă ,J. V. 
Stalin : Steaua fără nume 
(orele 20).

Cinematografe
Setea (cinemascop): Elena 

Pavel; Adio copilărie: Maghe
ru, București, înfrățirea între 
popoare, Grădina 13 Septem
brie; Cerul Balticii: I. C. Fri
mu Miorița, Libertății; Vi
kingii (cinemascop): Patria, 
Gh. Doja, V. Roaită, Al. Sa- 
hia. Stadionul Dinamo. Sta
dionul Giulești: La ordin, să 
trăiti: Reoublica, Flacăra. G. 
Coșboc, Grădina Progresul; 
Piticul vrăjitor: V. Âlecsan- 
dri. Lumina, 8 Martie; Gari
baldi; Central; In liniștea se
rii: Victoria, Floreasca; Cenu
șăreasa: Maxim Gorki, Uni
rea; Coloizii în jurul nostru 
— Talentele lui Kuindji — 
Vreau sj, știu tot nr. 13 — A- 
venturile primăvăratice ale 
piticului — Cloșca cu puii de

aur — Mîna deschisă: Timpuri 
Noi; Culisele Varieteului: 13 
Septembrie; Volga-Volga: Ti
neretului, 16 Februarie; Aida: 
Al. Popov: Șeful de gară: Gri
vița, Aurel Vlaicu; Bigamul: 
Cultural; Viraj în noapte: 
C-tin David; Cieiito Lindo: 
Arta; Toată lumea ride, cîntă 
și dansează: T. Vladimirescu; 
Război și pace: (ambele serii): 
Munca: Strada Preriilor: Mo 
șîlor: Confidentul doamnelor: 
Popular; Ker Ogli (cinema
scop): 23 August, Patinoarul 
23 August; Veneția, luna și 
tu: Donca Simo; în pragul 
furtunii: M. Eminescu; E lung 
drumul pînă acasă: N. Băl
cescu, Volga; Eroii vii: G. Ba- 
covia.

Manifestări sportive
ATLETISM : stadionul Ti

neretului, de la ora 8,30 : faza 
pe Capitală a campionatelor 
școlilor medii ; Șos. București- 
Pitești (capătul tranvaiului 
10), ora 9 : concurs de mara
ton redus (30 km) organizat 
de Clubul Rapid.

NATAȚIE : ștrandul Tine
retului, de la ora 10 : concurs 
de înot și sărituri „Cupa ora
șelor" ; ora 11 : Știința Buc.— 
Știința Cluj și C.C.A.—Progre
sul (campionatul republican de 
polo) ; bazinul Floreasca, ora 
9 : C.S.S.—C.C.A. (campiona
tul republican de juniori).

FOTBAL : stadionul Dinamo, 
ora 10,30 : Dinamo Buc.—Olim
pia Giurgiu (campionatul re
publican de juniori) ; stadio
nul „23 August" ora 14,15 : 
C.C.A.—Știința Cluj ; ora 17,30:

Rapid—Dinamo Bacău (ca- 
teg. A).

CICLOTURISM : stadionul 
Dinamo, ora 6 : adunarea par- 
ticipanților la excursia la 
Ploiești.

CICLISM : șos. București— 
Alexandria (km. 8) ora 9: 
cursă de fond (100 km.) orga, 
nizată de clubul Victoria.

RUGBI: stadionul „23 All« 
gust", ora 16 : sel. București-» 
R. C. Lourdes (Franța).

HANDBAL : teren Giulești* 
ora 11 : Știința—Mureșul Tg. 
Mureș (campionatul republi
can feminin în 7).

TENIS : baza sportivă Pro
gresul, de la ora 8,30 și de la 
ora 15,30 : ultimele meciuri în 
cadrul Campionatelor interna
ționale ale R.P. Romîne.

Ce să citim :

O interesantă lucrare 
de popularizare a muzicii

Care dintre noi ascultînd 
o orchestră simfonică nu 
rămîne impresionat de 

forța graiului orchestral, de 
multitudinea sentimentelor pe 
care le poate aduce cîntul in
strumentelor muzicale reu
nite.

O interesantă lucrare a pro
fesorului Alexandru Pașcanu 
de la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu", „Despre instru
mentele din orchestra simfo
nică" vine să explice mase
lor largi de cititori, modul 
cum este construită o orches
tră simfonică, caracteristicile 
fiecărui instrument în parte, 
drumul pe care l-au parcurs 
aceste instrumente de la piei
le întinse pe care loveau tri
burile primitive, pînă la mi
nunatele instrumente mo
derne.

Citind lucrarea profesoru
lui Pașcanu, înțelegi mai ușor 
cît de minunat este alcătuită 
orchestra simfonică, cu cîtă 
dibăcie trebuie să folosească 
compozitorii sunetul pastoral 
al flautului, melancolia obo
iului, gîlceava clarinetului, 
chemările triumfale ale trom
petei, poeticele linii melodice 
ale cornului, tandrețea, duio
șia, tristețea violei, pasionatele 
întrebări ale violoncelului 
sonoritatea aeriană, feerică a 
celestei pentru a-și „concreti
za" ideile muzicale. Grija cu 
care este redactată lucrarea, 
stilul accesibil maselor largi, 
fac din cartea profesorului Al.

Pașcanu una din broșurile de 
preț ale colecției „Muzica 
pentru toți", una din cărțile 
indispensabile tinerilor dor
nici să pătrundă în tainele 
frumuseților artei sunetelor.

Cu multă atenție este cerce
tat fiecare produs. In comerț 
trebuie să intre mărfuri fără 

nici un fel de defect

Foto : AGERPRES



LA CIRC

Vicfc-M 

ele floFtișiilor
SuGcsse ale trăgătorilor romîni 

în „Cupa țărilor latine"
‘ I

romîni liVarșovia

în sferturile 
e finală ale

turneului in
ternațional de 
floretă de la 
Varșovia flore- 

tlștii romîni îu avut o fru
moasă comp'tare. Drîmbă a 
rfștigat serif a Il-a realizînd
4 victorii, if Poenaru ți Mu. 
reșanu s-au'lasat pe locurile 
doi în serie 3 și respectiv
4. Sportivi romîni s-au cali
ficat pentr semifinale alături 
de o seriale floretiști de va
loare ca fanke (R. P. Polo
nă), Barălno (Franța), Zuka- 
relli (Ita®), Gentile (Italia) 
și Andr^wski (R. P. Polonă).

(Agerpres)

Niî campioni 
europeni la box

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
Sîmbăă seara în prezența a 
12.000de spectatori s-au dis
putat în sala Expoziției din 
Belgnd finalele campionatelor 
eurcțene de box. Un remarca
bil sicces au repurtat boxerii 
sovitici care demonstrînd o 
înată măiestrie au cucerit cele 
ma multe titluri. La catego- 
rif semigrea G. Saraudi (Ita- 
lii) a fost declarat învingă- 
t>r la puncte în fața repre
zentantului nostru Gh. Negrea.

Iată lista noilor campioni 
europeni în ordinea categorii
lor : Vacca (Italia), Sivkov 
(U.R.S.S.), Taylor (Anglia), Mc. 
Taggart (Scoția), Tumins 
(U.R.S.S.), Tamulis (U.R.S.S.), 
Lagutin (U.R.SS.), Walașek 
(R. P. Polonă), Saraudi (Italia) 
și Abramov (U.R.S.S.).

Cupa campionilor
PARIS 10 

(Agerpres). — 
Federația in
ternațională de 
rugbi amator 
a organizat a- 
nul acesta pen
tru prima oa

ră „Cupa campionilor euro
peni” la rugbi competiție la 
care participă majoritatea ță
rilor europene plus Marocul, 
în prima fază a competiției au 
participat 10 echipe . în urma 
rezultatelor înregistrate se cu
nosc învingătorii grupelor: 
A. S. P. Rabat (Maroc), R. C. 
Hanovra (R. F. Germană), 
Spartak Praga (R. S. Ceho
slovacă) și Magdeburg cam- 
pioana R. D. Germane.

îp faza a doua, AS.P. Ra-

Luni 12 iunie la cinematografele 
„REPUBLICA* ȘI *ELENA PAVEL* 

premiera noului film sovietic 
AVIONUL PLEACĂ LA ORA 9

Începînd de luni 12 iunie 

la cinematograful „I. C. FRiMU" 
va rula filmul

AM SUPRAVIEȚUIT MORJII MELE
O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR

CEHOSLOVACE

REIMS 10 (Agerpres). Prin 
telefon : Pe poligonul central 
al orașului Reims au început 
sîmbătă întrecerile din cadrul 
competiției internaționale de 
tir „Cupa țărilor latine", la 
care participă țintașj de va
loare din R.P.R., Franța, Ita
lia, Spania, Portugalia și Mo
naco.

Un remarcabil succes au 
obținut trăgătorii romîni în 
proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri. în clasa
mentul general individual pri
mele trei locuri au fost ocu
pate de sportivii romîni. Vic
toria a revenit recordmanului 
Iosif Sîrbu, care a totalizat 
1135 puncte, urmat de T. Ciu- 
lu — 1131 puncte și M. Fere- 
catu — 1124 puncte. Pe locul 
4 s-a clasat francezul Mazo- 
yer cu 1111 puncte. Iată cla
samentele la cele 3 poziții: 
culcat: 1. — I. Sîrbu (R.P.R.) 
394 puncte; 2. — M. Ferecatu 
(R.P.R.) 390 puncte ; genun
chi j 1. — Ciuliu (R.P.R.) 389

PE S
In cadrul concursului inter

național de călărie de la Vie- 
na proba de dresaj a fost cîș-

Lupte
TOKIO 10 (Agerpres). — 

Congresul Federației interna
ționale de lupte, întrunit la 
Yokohama, a stabilit ca pe 
viitor întîlnirile să se desfă
șoare pe distanțe de 10 minu
te, în două reprize a câte 5 
minute, desființîndu-se astfel 
repriza de la parter. De ase
menea au fost modificate li
mitele de greutate la 6 cate
gorii după cum urmează : cat 
pană 63 kg; cat. ușoară 70 kg; 
cat. semimijlocie 78 kg ; cat. 
mijlocie 87 kg ; cat. semigrea 
97 kg și cat. grea peste 97 kg. 
Greutățile limită la categoriile 
muscă și cocoș rărnin neschim
bate. în anul 1962 campiona
tele mondiale de lupte se 
vor desfășura la Toledo-Ohio 
(S.U.A.).

europeni la rugbi
bat va juca cu R- C. Hanovra, 
iar Spartak Praga cu campi
oana R. D. Germane. întâlni
rile tur și retur se vor desfă
șura pînă la 30 septembrie 
1961. în etapa a m-a CF.R. 
Grivița Roșie, campioana 
R.P.R.. va intilni echipa câști
gătoare din jocul Spartak — 
campioana R. D. Germane. La 
rîndul său, campioana Italiei 
va întîlni pe câștigătoarea din
tre Rabat și Hanovra. înainte 
de 15 noiembrie echipele învin
gătoare în faza a treia se vor 

. întîlni în meciul tur-retur. în- 
sfirșit finala „Cupei campioni
lor europeni" va opune pe 
câștigătoarea din faza a 4-a 
campioanei Franței A. S. Be
ziers. Finala se va disputa 
pînă la 30 noiembrie.

puncte; 2. — I. Sîrbu (R.P.RJ 
388 puncte; picioare: 1-3. — 
Ferecatu (R.PJR.), Ciulii 
(R.P.R.), Mazoyer (Franța) 
356 puncte; 4. — I. Sîrbu
(R.P.R.) 353 puncte. Proba pe 
echipe a fost câștigată, de 
asemenea, de reprezentativa 
R. P. Romine cu 3390 puncte, 
urmată de echipa Franței ea 
3291 puncte.

Proba de pistol precizie 
s-a încheiat cu victoria lui 
Leon (Spania) — 554 puncte. 
El a fost urmat în clasament 
de Ercolini (Italia) 550 puncte 
șl Nițu (R.P.R.) 546 puncte.
După prima manșă m proba 
de pistol viteză conduce re
prezentantul R.P.R. Magyar 
cu 295 puncte, urmat Ia 1 
punct de Bergolo (Italia).

S-a stabilit ca viitoarea e- 
diție a acestei competiții să 
aibă loc anul viitor la Lisa
bona. Astăzi sint programate 
ultimele întreceri ale acestei 
competiții.

CURT
tigată de St. Cyr (Suedia) pe 
calul „Steaua". Pe local doi 
s-a clasat Mihalcea (R.P.R.) 
pe calul „Bolero".

★
MOSCOVA 10 (Agerpres). - 
Sîmbătă s-a disputat la Mos

cova întîlnirea de baschet din
tre echipele masculine ȚSKA 
și C.C.A. București contând 
pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni”. Bas- 
chetbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 98-58 
(43-23).

Returul acestui meci se va 
disputa la 18 iunie la Bucu
rești.

Când id ații la școala serală 
se pregătesc

(Urmare din pag. I-a) 
secției și cl profesorilor școli • 
izbutit să-și organ zeze activi
tatea astfel incit să devină frun
tașă la învățătură. Prietenele 
n-ou moi ezitct și de atunci 
urmează cursurile de pregătire.

Tîrtăro țesătoare Magdalena 
Leuci n-a vrut la început să 
urmeze cursurile de pregătire, 
deși a'.ec nevoie de aceasta.

Susținea că învață singură, 
că ea știe materia pentru ad
miterea in clasa a VDI-a. Membrii 
comisiei au invitat-o intr-o zi 
să meargă împreună la școală, 
să participe la citeva ore. Și de 
atunci Magdalena frecventează 
cu regularitate cursurile. Și-a 
dat singură seama de necesita
tea unui studiu organizat.

Fără îndoială că nici acum 
comisia de recrutare și selecțio
nare a viitorilor elevi și stu- 
denți nu a reușit să rezolve 
chiar toate problemele. De pild- 
dă, a rămas oarecum in urmă 
cu desemnarea viitorilor stu- 
denți bursieri. Poate dacă ar 
fi folosit mai larg exemplul ac-

Un bilanf bogat
Anul de învățămînt la școala 

populară de artă a regiunii 
Suceava se apropie de sfirșit. 
Numeroși tineri muncitori și co
lectiviști, elevi ai Școlii populare 
de artă, au reușit în acest an 
să pună în scenă la un bun 
nivel artistic piesele de teatru: 
,.Anii negri" de Aurel Baranga 
și N. Moraru, ,,Gara mică" de 
Dan Tărchi’lă un montaj literar 
muzical și citeva concerte de 
muzică populară și semisimfo- 
n>ică.

Prin sîrguința depusă, atît la 
orele d« curs o<t și pe scenă,

rintre noile lu
crări muzicale 
prezentate publi
cului, un loc im
portant îl ocupă 
opera „Fata cu 

garoafe", a cărei premieră 
a avut loc în urmă cu cît- 
va timp pe scena Tea
trului de Operă și Balet 
al R.P.R. Subliniem însemnă
tatea faptului, deoarece apa
riția unei noi opere constituie 
un important eveniment artis
tic ținind seama de marea 
popularitate de care se bucu
ră acest gen in rîndurile ma
selor. de iubitori de muzică 
din țara noastră.

lnfruntînd greutățile ine
rente compoziției de operă, 
maestrul emerit al artei Gheor. 
ghe Dumitrescu a îmbogățit 
patrimoniul muzicii dramatice 
românești în ultimii ani cu 
patru opere ce constituie o 
valoroasă realizare artistică. 
Abordînd la început o temati
că oarecum tradițională, aceea 
a dramei istorice (operele „De- 
cebal" și „Ion Vodă cel Cum
plit"), compozitorul a pășit cu 
ultimele două lucrări („Răs
coala" și „Fata cu garoafe"), 
către înfăptuirea unuia din 
cele mai arzătoare deziderate 
ale creației actuale — oglin
direa în formă artistică a vie
ții și frământărilor omului zi

Pregătiri ale sportivilor 
sovietici în vederea 

Universiadei 
de la Sofia

MOSCOVA 10 (Agerpres).— 
La Jocurile sportive interna
ționale studențești, ce vor 
avea loc vara aceasta la Sofia, 
studenții sovietici vor partici
pa la atletism, gimnastică, 
înot, scrimă, polo pe apă, 
baschet, volei și tenis de cîmp. 
Lotul de atletism va cuprinde 
ațiva renumiți campioni prin
tre care Valerii Brumei, Igor 
Ter Ovanesian, Galina Bîstro- 
va, Tatiana Șcelkanova. în 
fruntea echipei de gimnastică 
vor evolua Boris Șahlin șl La
risa Latinina. Din echipa de 
scrimă vor face parte Victor 
Jdanovicd și Valentina Prus- 
kova, campioni olimpici, iar 
din cea de tenis Irina Riaza
nova și Andrei Potanin. Ulti
mul concurs de selecție al 
candidaților pentru Univer
siadă îl va constitui Sparta- 
chiada de vară a sindicatelor 
care se va desfășura între 11 
și 18 august.

Fotbal
Stadionul Di-

/ I']' namo a găz-
> | Lt duit sîmbătă

Jri întîlnirea de 
agk fotbal din ca-
rV| A [jdrul categoriei 
' p B, care a opus

echipei bucu- 
reștene Academia Militară 
formația Dinamo Pitești. Oas
peții au terminat învingători 
cu scorul de 3-0 (2-0).

(Agerpres)

tuclilor muncitori studenți din
tre care doi, Dionisie Dobra și 
Ti beri u Bindea au fost eviden
tial în mod special de Facul
tatea de textile din lași, tinerii 
din uzină ar fi fost stimulați și 
mai mult să le urmeze exem
plul. De asemenea, trebuie nea
părat ca, împreună cu secția 
de învățămînt și cultură a Sfa
tului popular orășenesc Ti
mișoara, comisia să soluțio
neze problema găsirii unui 
local stabil pentru cursuri. Pen
tru ca să putem participa la o 
lecție a trebuit să ne deplasăm 
mai întîi la Școala profesională 
textilă, apoi la o școală elec
trotehnică, ca să-l găsim apoi pe 
munciitorii-eîevi intr-o clasă la 
școala sportivă. Ne întrebăm 
cum pot în asemenea condiții 
profesorii să utilizeze materialul 
didactic necesar ?

Rezultatele obținute pînă 
acum, munca plină de tragere 
de inimă desfășurată de comi
sie ne dau convingerea că și a- 
ceste probleme vor fi rezolvate 
cu succes.

artiștii amatori ce urmează 
cursurile școlii populare de 
artă, au contribuit ca bilanțul 
activității școlii lor pe acest 
an să fie cît mai bogat : 20
de spectacole vizionate de un 
numeros public și prezentarea 
cîtorva expoziții de artă plas
tică.

Atît spectacolele cît și expo
zițiile de artă plastică s-au 
bucurat de o bună apreciere 
din partea publicului suce
vean.

AUREL DUMITRIU 
muncitor

„Fata cu garoafe**
lelor noastre. Noua dramă mu
zicală „Fata cu garoafe" este 
o cucerire de seamă pe calea 
creării operei naționale cu su
biect contemporan.

Povestea operei este atît de 
emoționantă, succesiunea sce
nelor atît de rapidă și capti
vantă, îneît oricare spectator 
este cucerit de întreaga lucrare. 
Acesta este deopotrivă meri
tul compozitorului, cît și al 
poetului Nicolae Tăutu, libre- 
tistul acestei opere. Călăuziți 
de un remarcabil simț dra
matic și ajutați de o bogată 
experiență, cei doi autori au 
realizat în strînsă colaborare 

PE SCENĂ TEATRULUI DE OPERĂ Șl BALET

un libret caracterizat înainte 
de toate prin desfășurarea ra
pidă a acțiunii, printr-un e- 
chilibru bine dozat între mo
mentele dramatice și cele li
rice, prin evitarea lungimilor 
obositoare, un limbaj concis 
și lipsit de orice artificii. In
spirată de măreața luptă dusă 
de comuniști în zilele premer
gătoare istoricei cotituri de la 
23 August 1944, acțiunea în
fățișează într-o formă simplă 
abnegația și minunatul spirit 
de sacrificiu al nenumărați- 
lor luptători care au înțeles 
să-și dăruiască toate forțele și 
la nevoie chiar, viața pentru

Vizitele de’sgaț'ei 
tineretului finiandez
Delegația tineretului finlan

dez, condusă de dl. Oiva Val- 
tonen, însărcinat cu proble
mele tineretului și sportului 
pe lingă Ministerul învăță- 
mîntului din Finlanda, și-a 
continuat vizitele în regiunea 
Brașov.

Membrii delegației au fost 
oaspeții colectiviștilor de la 
Hărman. Reprezentanți ai or
ganizației U.T.M. și conduce
rii gospodăriei le-au înfățișat 
aspecte din activitatea acestei 
unități. De asemenea au vizi
tat Stațiunea de mașini și trac
toare Hărman, Complexul 
sportiv și stațiunea Poiana 
Brașov.

Sîmbătă dimineața delegația 
a plecat spre Cluj. în aceeași 
zi oaspeții au vizitat Universi
tatea „Babeș-Bolyai" unde 
s-au întîlnit cu membri ai Co
mitetului U.T.M. și ai Consi
liului Uniunii asociațiilor stu
denților. La întîlnire au parti
cipat și reprezentanți ai con
ducerii Universității și cadre 
didactice.

(Agerpres)

libertatea și fericirea poporu
lui nostru. Gh. Dumitrescu a 
izbutit să creeze un comenta
riu muzical întrutotul adec
vat stilului piesei. Este greu 
de imaginat un fundal muzi
cal mai potrivit și mai eloc
vent decît acel cor al deținu- 
ților, ce străbate întreaga lu
crare ca un adevărat motiv 
conducător. Conceput în spiri
tul cântecelor muncitorești 
revoluționare din perioada 
1933—1944, acest cor exprimă 
cu putere suferințele luptăto
rilor din ilegalitate, dar în a- 
celași timp și dîrzenia, hotă- 
rîrea și credința lor nestră
mutată în victoria finală a 
cauzei poporului.

Respectînd cu grijă ve
ridicitatea acțiunii, compo
zitorul evită încărcarea par
titurii cu arii scrise doar de 
dragul intercalării unei melo
dii frumoase, așa cum se în- 
timplă adesea în operele auto
rilor mai vechi. Fiecare mo
ment solistic este justifi
cat din punct de vedere dra
matic și psihologic, tinzînd să 
contureze cît mai plastic sen
timentele personajului respec
tiv. Fără a intra într-o 
analiză mai amănunțită a par
titurii, ținem să subliniem că 
muzica operei „Fata cu garoa
fe" se distinge înainte de toate 
printr-o certă accesibilitate și

Recoltarea bate la ușă !
Totul este pregătit

(Urmare din pag. l-a)
S*

• se, ei au realizai economii de 
pesfe 100.000 lei. La recepjia 
făcută cu multă rigurozitate 
nu a fost respinsă nici o ma
șină. Peste cîieva zile, toate 
mașinile vor porni spre gos
podăriile colective și întovă

Mașinile
(Urmare 

din pag. I-a)

lele recoltării îi vor 
găsi pe mecaniza
torii de la S.M.T. 
Adjud în bună mă
sură pregătiți. To
tuși, pregătite sînt 
numai mașinile. 
Conform planului, 
peste citeva zile în 
stațiune ar trebui 
să se deschidă 
cursurile pentru îm
prospătarea cunoș
tințelor combinie- 
rilor și pentru pre- 

gătirea batozarilor. 
Cum pot fi pregă
tiți însă niște oa
meni care deocam
dată lipsesc ? Nu 
au fost încă recru
tați cei 40 de bato- 
zări. De asemenea, 
pentru 33 din trac
toarele care vor fi 
folosite la treier nu 
există încă tracto
riști. Tovarășii din 
conducerea stațiu
nii se declară mul
țumiți că au pregă
tit mașinile. „Se va 
rezolva și problema 
oamenilor — spun

o serie de momente de o 
mare putere emotivă. Privită 
în ansamblul ei, și ținînd sea
ma de multiplele probleme ri
dicate de o tematică atît de 
nouă, socotim opera „Fata 
cu garoafe" ca o reali
zare importantă în crea
ția de operă românească. Cu 
toate că unele personagii sînt 
insuficient conturate, cu toa
te că latura emoțională a u- 
nor momente nu este suficient 
subliniată, cu toate că există 
în unele locuri un oarecare 
schematism al situațiilor, ope
ra „Fata cu garoafe", este o 
lucrare de certă valoare, un 
exemplu demn de a fi ur
mat de tinerele noastre ta

lente, în sensul abordării cît 
mai curajoase a unor teme in
spirate din viața epocii noas
tre.

Nu mai puține merite re
vin și colectivului Teatrului 
de Operă și Balet care a con
tribuit la realizarea spectaco
lului. In frunte cu dirijorul 
(Mihai Brediceanu), regizorul 
artistic (Jean Rînzescu), sce
nograful (Ion Ipser) și între
gul ansamblu de soliști, cor și 
orchestră, toți s-au întrecut 
pentru a pune în valoare a- 
ceastă lucrare. Colectivul 
Teatrului de Operă și Balet 
a studiat noua lucrare romi- 

rășirile agricole pe care le 
s deservește ■ stafiunfea.

In același timp, mecaniza
torii din brigăzi au stabilit cu 
colectiviștii locul ariilor și i-au 
ajutat pe aceștia să-și repare 
mașinile și uneltele proprii pe 
care le vor folosi la recoltat.

vor merge singure?
ei — cadre sînt, așa 
că e prea devreme 
să ne facem o gri
jă din pricina a- 
ceasta".

Firește, sînt ca
dre, dar în timp ce 
în alte stațiuni s-a 
asigurat șj schimbul 
II pe tractoare, la
S.M.T. Adjud nu 
sînt nici măcar 
toți tractoriștii ne
cesari schimbului 
întîi. Și e greu de 
presupus că mași
nile vor merge sin
gure...

nească, intr-un timp record. 
Cu atît mai mult se cuvine să 
relevăm unitatea de concep
ție, precizia și coeziunea obți
nută în colaborarea tuturor 
factorilor.

Ținînd seama de marele nu
măr de interpreți angajați în 
cele două distribuții pe care 
le-am urmărit pînă acum, ne 
este imposibil să facem cu a- 
cest prilej o apreciere amă
nunțită a meritelor fiecărui 
solist în parte. Ceea ce ni se 
pare esențial, este faptul că 
toți soliștii cît și membrii co
rului și orchestrei au dat do
vadă de un puternic spirit de 
echipă, fiecare evitînd orice 
tendință de vedetism și stră- 
duindu-se să contribuie cu 
toate resursele sale la atinge
rea unicului scop : reliefarea 
cît mai convingătoare a fon
dului de idei și a sentimente
lor generoase redate în drama 
reprezentată.

Apreciind la justa lor valoa
re strădaniile și elanul artiști
lor, publicul prezent la spec
tacolele cu noua operă a răs
plătit cu aplauze entuziaste 
munca colectivului, confir
mând în același timp con
vingerea noastră că „Fata cu 
garoafe" își va cuceri în 
scurtă vreme dragostea mase
lor de iubitori de operă.

A. TRAIAN

Luminată feeric, aleea 
principală din parcul To- 
nola îți călăuzește pașii că
tre noua clădire a Cir
cului de Stat. Printre 
copaci se ridică o cupolă 
uriașă, ondulată, asemă
nătoare unei scoici imen
se, care măsoară în diame
tru nu mai puțin de 60 de 
metri.

Spectacolul n-a început 
încă— Spectatorii sînt în 
foaierul circular cu pereți 
de sticlă, și cu marmoră 
de Rușchița ce împodobeș
te pardoseala, scările. în 
sală îi așteaptă 2100 de 
fotolii tapisate cu mate
rial plastic de un dulce co
lorit, o arenă de 13 m. dea- 
supra căreia se ridică o 
splendidă cupolă aurie în 
care sînt montate instalații 
moderne de lumină și su 
net. Peste câteva minute 
va începe spectacolul.

în cele 35 de cabine, ar 
tiștii, emoționați, fac ulti 
mele pregătiri pentru nouă 
întâlnire cu publicul căruia 
îi va oferi din nou o sea
ră plăcută.

în fotografiile noastre 
Splendida cupolă a nou 
lui circ și două imagini 
din spectacolul care se 
prezintă în aceste zile.

V. RANGA

Biroul organizajiei de bază 
U.T.M. ga indicat organizatori
lor de grupă din brigăzi ca 
în centrul muncii politice pe 
care o desfășoară grupa să 
stea calitatea lucrărilor — a- 
dică strîngetea la timp și fără 
pierderi a recoltelor — și gri
ja față de buna funefionare a 
mașinilor.

Mecanizatorii de Ia S.M.T. 
Bărcănești s-au angajat să 
termine secerișul în 10 zile, 
iar treierișul în cel mult 30 do 
zile de la începerea recoltă
rilor.

Combinele 
au plecat spre S.A.C.

(Urmare din pag l-a)

pentru efectuarea fără întâr
ziere a arăturilor de vară.

In scopul mobilizării tineri
lor mecanizatori la desfășura
rea în bune condiții a re
coltărilor, organizația U.T.M.
a stabilit un plan de măsuri. 
In grupele U.T.M. din brigăzi 
se vor organiza decadal scurte 
consfătuiri în care se va ana
liza activitatea utemiștilori 
contribuția lor la efectuarea 
lucrărilor la timp și se vor 
stabili măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea muncii. Pos
tul utemist de control va e- 
fectua în timpul recoltării mai 
multe raiduri, conform unui 
plan dinainte stabilit, cu care 
ocazie va urmări calitatea lu
crărilor executate de tinerii 
mecanizatori: respectarea
timpului optim, lupta împo
triva risipei, buna funcționare 
a mașinilor. In foaia volantă 
se vor populariza metodele de 
muncă ale fruntașilor și se 
vor oglindi rezultatele obținu
te de tineri în cadrul întrece
rii socialiste.

Spectacolele 
grupului de artiști 

kirghizi
Grupul de artiști din R.S.S. 

Kirghiză care ne vizitează 
țara la invitația O.S.T.A. a 
dat sîmbătă seara un recital 
extraordinar de canto și balet 
la Casa prieteniei romîno-so
vietice A.R.L.U.S. din Capi
tală.

Spectacolul prezentat de ar
tiștii kirghizi sub conducerea 
compozitorului A. Amanbaiev 
s-a bucurat de mult succes.

(Agerpres)



Memorandumurile înmînate de H. S. Hrușciov
președintelui S. U. A., Kennedy

In Consiliul de Securi ate

A fost adoptat proiectul e rezoluție 
prezentat de un grup de țări 

afro-asiatice

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— TASS transmite: în presa 
străină au apărut informații 
despre faptul că N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a înmânat președintelui 
S.U.A., Kennedy, în timpul în- 
tîlnirii lor de la Viena, me-

In problema încetării experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen

Guvernul sovietic consideră 
necesar să-și expună conside
rentele în problema încetării 
experiențelor cu armele ato
mice și cu hidrogen. După 
cum se știe, tratativele de la 
Geneva între reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Bri
tanii durează de peste doi 
ani și jumătate. Totuși, mai 
există încă dificultăți mari în 
calea încheierii unui acord.

în ceea ce o privește. Uni
unea Sovietică a făcut și con
tinuă să facă tot posibilul 
pentru a elabora cit mai grab- 
nic, de comun acord cu S.U.A. 
și Marea Britanie, tratatul cu 
privire la îhcetarea experien
țelor cu arma nucleară. După 
cum se știe, pentru a înlătura 
obstacolele ce stau în calea 
unei înțelegeri, Uniunea So
vietică a făcut partenerilor 
occidentali la tratative conce
sii substanțiale, acceptînd o 
serie de propuneri prezentate 
de ei.

Poziția guvernului sovietic 
la tratativele de la Geneva 
este simplă și clară. Uniunea 
Sovietică dorește ca să se 
pună capăt pretutindeni și 
pentru totdeauna oricăror ex
periențe cu arma nucleară. 
Dar guvernul sovietic nu poa
te accepta și nu va accepta 
niciodată ca tratatul referitor 
la încetarea experiențelor să 
se transforme într-un petic de 
hîrtie lipsit de conținut, care 
să fie folosit drept camuflaj 
pentru continuarea experien
țelor cu arma nucleară în 
scopul .perfecționării ei și a 
creării de noi mijloace de ex
terminare în masă. Tratatul 
nu trebuie să cuprindă nici 
un fel de excepții, trebuie să 
fie interzise orice fel de ex
periențe cu arma nucleară: 
în aer. sub apă, sub pămînt 
și în spațiul cosmic.

în legătură cu situația nesa
tisfăcătoare care s-a creat în 
prezent la conferința de la Ge
neva, guvernul sovietic ar 
dori să-și expună încă o dată 
poziția în problemele funda
mentale care continuă să ră- 
mînă nesoluționate.

Problema moratoriului. După 
cum se știe, guvernul sovietic 
s-a declarat de acord cu pro
punerea americană ca tratatul 
să nu prevadă, deocamdată^ 
interzicerea experiențelor sub
terane cu arma nucleară sub 
o anumită limită de putere. 
Acum este necesar ca noi 6ă 
cădem de acord asupra unui 
moratoriu pentru exploziile 
nucleare subterane care, în 
mod provizoriu, rămîn în afa
ra tratatului. Este de la sine 
înțeles că un acord cu privi
re la moratoriu trebuie să 
aibă un asemenea caracter in
cit nici un stat să nu-1 poată 
viola în mod arbitrar și relua 
exploziile experimentale cu 
bombe nucleare. Pornind de la 
aceasta, guvernul sovietic este 
ferm convins că expirarea ter
menului moratoriului, cu pri
vire la care se va realiza o 
înțelegere între părțile intere
sate, nu trebuie să elibereze 
în mod automat statele de an
gajamentul de a nu efectua 
explozii nucleare subterane.

Problema controlului. Uniu
nea Sovietică consideră, ca șl 
Statele Unite, că trebuie să 
fie instituit un control inter
național riguros asupra înce
tării experiențelor. Este însă 
absolut evident că acest con
trol poate fi eficient numai 
dacă se va baza pe consimță- 
mîntul reciproc al părților și 
nu pe tendința de a folosi me
canismul de control pentru ca 
un grup de state să-și impună 
voința altuia.

Guvernul sovietic a exami
nat sub toate aspectele cum 
trebuie asigurată egalitatea în 
drepturi a părților în exerci
tarea controlului și a ajuns la 
concluzia fermă că componen
ta organelor de control tre
buie să se bazeze pe reprezen
tarea egală a părților. Tocmai 
în conformitate cu acest prin
cipiu Uniunea Sovietică pro
pune să se realizeze o înțele
gere referitoare la componen
ța principalului organ execu
tiv — Consiliul administrativ.

Se încearcă să se motiveze 
refuzul de a accepta propu
nerea de instituire a unui 
consiliu administrativ alcătuit 
din trei reprezentanți cu drep
turi egale, cîte unul din partea 
fiecăruia din grupurile princi
pale de state — statele socia
liste, țările participante la 
blocurile militare occidentale 
și statele neutre — prin afir
mații că Uniunea Sovietică ar 
urmări să obțină anumite 
drepturi speciale în organiza
ția de control. Această afir
mație este, firește, lipsită de 
orice temei. Care este sensul 
real al propunerii Uniunii 
Sovietice ? El constă în exclu
derea posibilității ca una din 
părți să obțină avantaje spe
ciale ori să fie prejudiciată 
securitatea unui sau altui grup 
de state. Vrem să asigurăm nu 
o egalitate formală, ci o ega
litate reală a părților în apli
carea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară.

Comisia de control în care 
vor fi reprezentate toate gru
purile principale de state poate 
lua hotărîri bune, juste, care 
să țină seama de interesele 

morandumuri în problema în
cetării experiențelor cu arma 
atomică și Cu hidrogen și în 
problema încheierii Tratatu
lui de pace cu Germania și a 
reglementării pe această bază 
a problemei Berlinului occi
dental. în unele relatări, apă
rute în presa străină, aceste 

tuturor statelor. Nu este însă 
suficient să fie luate astfel de 
hotărîri. Este necesar să se a- 
sigure îndeplinirea lor nepăr
tinitoare. Imparțialitatea nu 
poate fi însă garantată dacă 
îndeplinirea hotărîrilor va fi 
încredințată numai unei sin
gure persoane.

Istoria relațiilor internațio
nale contemporane cunoaște 
destule exemple cînd o per
soană, aflîndu-se sub influen
ța unui grup de state sau ac
ționând în așa fel încît să facă 
pe plac acestui grup, a apli
cat greșit în viață hotărîri a- 
supra cărora se căzuse deja de 
acord. Desigur aceasta a fost 
în avantajul unui singur grup 
de state ale cărui interese Ie-a 
promovat această persoană, 
dar a provocat prejudicii altor 
state. Se știe doar prea bine 
că există state neutre, dar nu 
există și nu pot exista per
soane neutre.

O înțelfegere cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară afectează în mod 
direct interesele securității 
statelor și guvernul Statelor 
Unite va fi, fără îndoială, de 
acord că, în rezolvarea unor 
astfel de probleme, este nece
sar să se manifeste o pruden
ță maximă. In actualele con
diții, cînd lumea este împărți
tă în blocuri militare și sînt 
menținute armate numeroase, 
cînd deasupra lumii continuă 
să planeze primejdia unui con
flict atomic, este inadmisibil 
ca problemele care afectează 
interesele securității statelor 
și destinele popoarelor să de
pindă de hotărîrea unei sin
gure persoane.

în afară de aceasta, numirea 
unei singure persoane pentru 
înfăptuirea hotărîrilor adop
tate în problema controlului 
poate fi considerată ca o ac
țiune cu caracter dictatorial, 
ca o tendință de a-și impune 
voința. Intr-adevăr, este puțin 
probabil ca puterile occiden
tale să fie de acord ca aceas
tă persoană să fie numită din 
partea unei țări socialiste. Mai 
curând ele vor propune nu
mirea în această funcție a 
unei persoane din partea țări
lor neutre.

Există oare garanții că și o 
astfel de persoană se va situa 
pe o poziție neutră, nepărtini
toare față de țările socialiste? 
Noi nu putem fi de acord cu 
un asemenea mod de abordare 
a problemei. Uniunea Sovieti
că nu poate admite dictatul 
vreunei părți. Noi dorim con
diții egale pentru toți și nu 
vom accepta niciodată să fim 
puși într-o situație de inega
litate.

Sîntem convinși că guvernul 
S.U.A. împărtășește părerea 
că orice acord internațional 
trebuie să conțină garanții 
care să excludă acțiuni rău 
intenționate și nejustificate 
împotriva vreunui stat semna
tar al acordului. Acesta este 
un drept inalienabil și legitim 
al fiecărui stat, al fiecărui gu
vern. Propunând instituirea 
unui organ executiv cu carac
ter de colegiu alcătuit din re
prezentanți egali în drepturi 
ai celor trei grupuri de state, 
Uniunea Sovietică pornește de 
la ideea că realizarea acestui 
drept trebuie să fie garantată 
tuturor statelor.

Obiectând împotriva propu
nerii sovietice referitoare la 
componența Consiliului admi
nistrativ, reprezentanții State
lor Unite și Marii Britanii la 
conferința de la Geneva sus
țin că ea ar echivala cu insti
tuirea dreptului de veto în ce 
privește efectuarea inspecții
lor. Dar asemenea afirmații nu 
pot fi apreciate decît ca o con
tinuare a vechii linii de dena
turare a poziției U.RJS.S. în 
problemele controlului.

în legătură cu aceasta se 
poate aminti că încă în mai 
1959, lămurind propunerea sa 
referitoare la stabilirea cotei 
de inspecții, guvernul sovietic 
a subliniat că organizarea de 
inspecții la fața locului în li
mitele cotelor convenite tre
buie să se realizeze la cererea 
părții interesate în inspecție 
fără să se pună la vot acest 
lucru în comisia de control 
sau în oricare alt organ.

Este necesară numai exis
tența unor indicații obiective 
ale aparatelor de la posturile 
de control, care să ateste că. 
într-o regiune oarecare a 
țării respective s-a produs un 
fenomen susceptibil de a fi 
considerat o explozie nucleară. 
Dacă există asemenea indica
ții obiective, atunci, așa cum 
prevede propunerea sovietică, 
nici comisia de control, nici 
un alt organ al organizației de 
control nu pot împiedica satis
facerea cererii părții respec
tive de a se întreprinde o in
specție. Prin urmare, Consi
liul administrativ nu poate ri
dica nici un obstacol în calea 
efectuării inspecției, la care 
se referă reprezentanții S.UA.., 
atunci rând vorbesc despre un 
așa-numit „veto".

Desigur există și alte pro
bleme, iar multe dintre ele se 
vor ivi în mod inevitabil în 
cursul aplicării Tratatului cu 
privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară, asu
pra cărora organul executiv 
va trebui să ia hotărâri. Nu 

documente sînt comentate In
exact, iar în altele — denatu
rat.

Ținînd seama de această 
împrejurare și pentru a da 
opiniei publice imaginea reală 
a conținutului memorandumu
rilor, guvernul sovietic consi
deră utilă publicarea textului 
lor integral.

poate fi tolerată situația care, 
ar îngădui adoptarea de hotă
rîri unilaterale și crearea ..de 
condiții pentru arbitrar. Pe
ricolul arbitrariului sporește 
mult în cazul existenței 
unui singur administrator. 
In cazul adoptării structurii 
organului executiv, preconi
zat de guvernul sovietic, se 
exclude cu desăvîrșire perico
lul arbitrariului și al unor ho
tărîri unilaterale. Din acea
sta rezultă că problema 
„dreptului de veto” este artw 
ficială.

Guvernul sovietic este con
vins că adoptarea propunerii 
Uniunii Sovietice cu privire 
la componența consiliului ad
ministrativ ar înlătura imul 
din marile obstacole care îm
piedică încheierea pe bază de 
înțelegere reciprocă a tratatu
lui.

Există încă o problemă a- 
supra căreia se manifestă 
deocamdată divergențe. Este 
problema cuantumului cotei 
de inspecții. Guvernul sovie
tic speră că guvernul Statelor 
Unite va aborda în mod rea
list și rezolvarea problemei 
numărului inspecțiilor la fața 
locului. Propunerea noastră 
ca pe teritoriul U.R.S.S., 
S.U.A. și Marii Britanii să fie 
întreprinse cîte trei inspecții 
anual oferă garanții pe deplin 
suficiente împotriva unor în
călcări ale tratatului cu pri
vire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară. Cererea 
de a se organiza un număr 
excesiv de inspecții, formula
tă cu insistență de S.U.A. și 
Marea Britanie, nu poate să 
înlăture impresia că în cazul 
de față nu se manifestă cîtuși 
de puțin grija pentru insti
tuirea unui control eficient.

Atunci rând se apreciază 
poziția statelor în problemele 
inspecției, nu poate fi, firește, 
ignorată împrejurarea că atît 
timp cît în lume mai există 
grupări militare de state, e- 
fectuarea inspecției poate fi 
folosită pentru spionaj.

Așa stau lucrurile cu trata
tivele cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucle
ară.

Ne-am expus cu toată sin
ceritatea considerentele în 
privința căilor de lichidare a 
dificultăților ivite. Modul 
nostru de a aborda problema 
oferă o bază bună pentru în
cheierea într-un viitor apro
piat a tratatului referitor la 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

Totodată, apreciind obiectiv 
situația creată în jurul pro
blemei interzicerii experiențe
lor nucleare, trebuie, evident, 
să se recunoască că partici- 
panților la tratativele de la 
Geneva le este, pe rât se vede, 
greu să se înțeleagă acum a- 
supra încetării experiențelor 
nucleare. In acest caz n-ar fi 
măi bine oare ca țările noas
tre să înceapă cu problema 
principală, cardinală — pro
blema dezarmării generale și 
totale ? In această ordine de 
idei salutăm declarația pre
ședintelui Kennedy din ulti
mul său mesaj către Congres, 
în sensul că încheierea trata
tului cu privire la încetarea 
efectivă a experiențelor nu
cleare va fi primul pas im
portant în direcția dezarmă
rii. Intr-adevăr, să soluționăm 
ambele probleme în legătură 
una cu alta și atunci va dis
pare și principalul obstacol 
pe care-1 văd în momentul de 
față puterile occidentale în 
propunerea sovietică referi
toare la crearea unui Consi
liu admiiiistrativ alcătuit din 
trei membri.

După cum se știe, guvernul 
sovietic a mai subliniat în 
repetate rânduri că dacă pu
terile occidentale vor accepta 
propunerea privitoare la de
zarmarea generală și totală, 
guvernul sovietic este gata, 
în ceea ce-1 privește, să accep
te necondiționat orice propu
neri ale puterilor occidentale 
referitoare la control. Guver
nul sovietic își reafirmă a- 
ceastă hotărâre și este dispus 
în acest caz să semneze un 
document în care vor fi in
cluse propunerile puterilor 
occidentale în problema înce
tării experiențelor nucleare.

Vom putea accepta această 
măsură deoarece în condițiile 
dezarmării generale și totale 
problema securității statelor 
se va pune pe alt plan : nu 
vor exista armate, nu va exista 
nici primejdia ca un stat să 
atace alt stat.

Cînd toate statele vor dezar
ma și nu vor dispune de mij
loace pentru atacarea altor 
țări, atunci, într-adevăr, șe vor 
crea condiții în care fiecare 
țară va dispune de garanțiile 
necesare securității sale. Nici 
un stat nu va avea posibilita
tea să creeze in secret forțe 
armate, care să amenințe 
vreun alt stat sau vreun grup 
de state. în aceste condiții 
sîntem dispuși să acceptăm 
orice control pe care îl pro
pun puterile occidentale.

Acum însă rând în lume se 
desfășoară cursa înarmărilor 
și există grupări militare o- 
puse sîntem nevoiți să ne 
menținem forțele noastre ar
mate în interesul securității 
țării noastre și a țărilor aliate 
cu noi. în condițiile menține

rii de către state a forțelor lor 
armate nici un control nu poa
te fi despărțit de spionaj. Nu
mai atunci controlul nu va fi 
legat de spionaj rând forțele 
armate vor fi lichidate iar 
armele vor fi distruse. Atunci 
un control într-adevăr gene
rai va fi necesar pentru ca 
nici un stat, nici un grup de 
state să nu poată crea în se
cret arme sau înarma pentru 
a pregăti o agresiune împotri
va altor state. Un control ri
guros și eficient împotriva 
înarmării statelor este indis
pensabil. Totodată nu se poa
te să nu se recunoască că în 
actualele condiții controlul nu 
garantează cîtuși de puțin că 
vreo țară nu va fi supusă u- 
nui atac din partea altei țări, 
deoarece armele și forțele ar
mate nu numai că sînt men
ținute, ci se și întăresc, spo
resc, mai cu seamă în dome
niul armelor nucleare, fapt 
recunoscut chiar de președin
tele S.U.A. încetarea expe-

1. - Reglementarea pașnică 
cu Germania, care a întîrziat 
mulți ani, a determinat în 
bună măsură evoluția primej
dioasă din perioada postbeli
că, a evenimentelor în Europa. 
Hotărârile interaliate, extrem 
de importante, cu privire la 
smulgerea din rădăcini a mi
litarismului în Germania, pe 
care la timpul său guvernele 
S.U.A. și U.R.SJS. le-au con
siderat drept chezășie a unei 
păci trainice, au fost îndepli
nite doar parțial și astăzi nu 
sînt de fapt respectate pe cea 
mai mare parte a teritoriului 
german. Dintre guvernele ce
lor două state germane, care 
au luat ființă după război, nu
mai guvernul Republicii De
mocrate Germane recunoaște 
și respectă aceste aco'duri. 
Guvernul Republicii Federale 
Germane își proclamă fățiș o 
atitudine negativă față de a- 
ceste acorduri, cultivă milita
rismul, care zăngăne armele, 
și se pronunță pentru revizui
rea frontierelor germane, pen
tru revizuirea rezultatelor ce
lui de-al doilea război mon
dial. El încearcă să creeze 
pentru planurile sale agresive 
o puternică bază militară, să 
ațîțe un focar primejdios de 
conflicte pe pămîntul german 
și 6ă provoace o ciocnire în
tre foștii aliați din coaliția 
antihitleristă.

Puterile occidentale au în
găduit Republicii Federale 
Germane să înceapă să acu
muleze armamente și să 
creeze o armată, care, în mod 
vădit, depășesc necesitățile de 
apărare. Aprobarea dată Re
publicii Federale Germane de 
a construi nave militare cu un 
deplasament pînă la 6.000 tone, 
precum și de a folosi terito
riile Angliei, Franței, Italiei 
pentru bazele militare ale
R. F. Germane constituie noi 
și primejdioși pași din partea 
puterilor N.A.T.O.

2. — Guvernul sovietic nă
zuiește sincer spre înlăturarea 
cauzelor care generează în
cordarea dintre U.RJS.S. și
S. U.A., și spre trecerea la o 
colaborare prietenească con
structivă. încheierea tratatului 
de pace cu Germania ar apro
pia mult cele două țări de a- 
cest țel. U.RJS.S. și S.U.A. au 
luptat împreună împotriva 
Germaniei hitleriste.

Datoria lor comună este de 
a încheia tratatul de pace 
german și de a crea astfel ga
ranția sigură că pe pămîntul 
german nu se vor mai ridica 
nici o dată forțe care ar putea 
împinge lumea într-un nou 
război și mai distrugător. Dacă 
dorința Uniunii Sovietice de a 
întări pacea și de a nu îngă
dui dezlănțuirea în Europa a 
unui nou război mondial nu 
este în divergență cu intențiile 
guvernului S.U.A., o înțele
gere nu va fi greu de reali
zat.

3. - Pornind de la aprecierea 
realistă a situației, guver
nul sovietic se pronunță 
pentru încheierea neîntârziată 
a tratatului de pace cu Ger
mania. Problema tratatului de 
pace este o problemă a secu
rității naționale a U.R.SJS. și 
a multor altor state. Au tre
cut vremurile cînd situația din 
Germania putea fi lăsată ne
schimbată. S-au maturizat de 
mult toate condițiile pentru 
încheierea tratatului de pace 
și un astfel de tratat trebuie 
să fie încheiat. Esențialul con
stă în a ști de cine anume și 
în ce fel va fi el încheiat și 
să nu se depună cu acest pri
lej eforturi inutile.

4. — Guvernul sovietic nu 
urmărește să aducă vreun pre
judiciu intereselor din Euro
pa ale S.U.A. sau ale altor 
puteri occidentale. El nu pro
pune să se schimbe ceva în 
Germania sau în Berlinul oc
cidental exclusiv în favoarea 
vreunui stat sau vreunui grup 
de state. U.R.S.S. consideră 
necesar ca, în interesul conso
lidării păcii, să fie consemnată 
situația care s-a creat în Eu
ropa după război, să se dea o 
formă juridică, să se consfin
țească imuabilitatea frontie
relor germane existente, să 
fie normalizată situația din 
Berlinul occidental ținîndu-se 
seama, în mod rezonabil, de 
interesele tuturor părților.

în interesul realizării unei 
înțelegeri cu privire la trata
tul de pace Uniunea Sovietică 
nu insistă asupra ieșirii ime
diate a R.F.G. din N.A.T.O. 
Cele două state germane ar 
putea rămîne, un anumit timp, 
și după încheierea tratatului 
de pace în acele grupări mili
tare din care fac parte în pre
zent.

Propunerea sovietică nu 
condiționează încheierea tra- 

riențelor cu arma nucleară nu 
înseamnă încetarea producerii 
și acumulării lor, iar primej
dia de război nu se micșorea
ză. în aceste condiții fiecare 
stat este îndreptățit să sus
pecteze că sub paravanul con
trolului s-ar urmări constitui
rea unor organe de spionaj.

în cazul înfăptuirii dezar
mării generale și totale, la dis
poziția statelor vor rămîne nu
mai contingente limitate de 
miliție sau poliție, stabilite de 
comun acord, necesare menți
nerii ordinii interne și apără
rii securității personale a ce
tățenilor. Aceste forțe nu pot 
crea primejdia unui atac asu
pra altor țări. La nevoie, a- 
ceste contingente pot fi folosite 
de Consiliul de Securitate, 
dacă vreun stat va întreprin
de totuși acțiuni agresive. De
sigur, în conducerea acestor 
forțe internaționale trebuie să 
fie reprezentate în mod egal 
toate grupurile principale de 
state, adică ea trebuie să fie 

In problema germană
tatului de pace de recunoaș
terea R.D. Germane sau R.F. 
Germane de către toți parti- 
cipanții la acest tratat. E 
treaba fiecărui guvern să re
cunoască sau nu un stat sau 
altul.

Dacă S.UA. nu sînt dispuse 
să semneze un tratat de pace 
unic cu cele două state ger
mane, atunci s-ar putea în
făptui reglementarea pașnică 
pe baza a două tratate. în a- 
cest caz, statele membre ale 
coaliției antihitleriste ar sem
na tratatul ca cele două sau 
cu un singur stat german, du
pă cum ar crede de cuviință. 
Nu este obligatoriu ca textul 
acestor tratate să coincidă, 
dar ele trebuie să conțină 
prevederi similare asupra ce
lor mai importante probleme 
ale reglementării pașnice.

5. - încheierea Tratatului de 
pace german ar soluționa și 
sarcina normalizării situației 
din Berlinul occidental. Astăzi, 
fiind lipsit de un statut inter
național trainic, Berlinul occi
dental este un loc unde cercu
rile revanșarde de la Bonn 
întrețin în permanență o în
cordare extremă și organizea
ză fel de fel de provocări cît 
se poate de periculoase pentru 
cauza păcii. Este de datoria 
noastră să preîntâmpinăm o 
evoluție care, datorită întăririi 
militarismului vest-german ar 
putea avea consecințe irepa
rabile din cauză că situația 
din Berlinul occidental nu este 
reglementată.

în momentul de față guver
nul sovietic nu vede o soluție 
mai bună a problemei Berli
nului occidental decît tran
sformarea lui într-un oraș li
ber demilitarizat. înfăptuirea 
propunerii cu privire la orașul 
liber ar normaliza s-ma;_a din 
Berlinul occidental ținindu-se 
seama așa cum se cuvine de 
interesele tuturor părților. Re
gimul de ocupație care se 
menține astăzi acolo este peri
mat, nu mai are nimic comun 
cu țelurile pentru care a fost 
instaurat și cu acordurile in
teraliate privitoare Ia Germa
nia, în virtutea cărora a exis
tat

Drepturile de ocupație, fi
rește, vor înceta odată cu în
cheierea tratatului de pace 
german, fie că acesta va fi 
semnat cu cele două state ger
mane sau numai cu R. D. Ger
mană, pe teritoriul căreia este 
situat Berlinul occidental.

După părerea guvernului 
sovietic orașul liber Berlinul 
occidental trebuie să-și înfăp
tuiască nestînjenit relațiile cu 
exteriorul, iar rânduielile sale 
interne trebuie să fie determi
nate de voința liber exprima
tă a populației sale. Bineînțe
les, S.U.A. ca și toate celelalte 
țări, ar avea posibilitatea de
plină să mențină și să dezvolte 
relațiile lor cu orașul liber, 
în general, Berlinul occidental, 
potrivit concepției guvernului 
sovietic, trebuie să fie strict 
neutru. Desigur, nu trebuie în
găduit ca Berlinul occidental 
să fie folosit și pe viitor ca o 
bază pentru activitatea duș
mănoasă instigatoare, împotri
va U.R.S.S., R. D. Germane și 
a oricărui alt stat și să fie în 
continuare un focar primejdios 
de încordare și de conflicte 
internaționale.

U.RJSJS. propune stabilirea 
celor mai sigure garanții îm
potriva amestecului din partea 
oricărui stat în treburile ora
șului liber. In Berlinul occi
dental ar putea fi amplasate 
contingente simbolice ale tru
pelor S.U.A., Angliei, Franței 
șl Uniunii Sovietice care ar 
avea rolul de garant al ora
șului liber. U.R.S.S. nu ar ri
dica obiecțiuni nici în legătură 
cu amplasarea în Berlinul oc
cidental, în aceleași scopuri, a 
unor contingente de trupe ale 
unor țări neutre, sub egida 
O.N.U. Statutul de oraș liber 
ar putea fi înregistrat în mo
dul corespunzător în O.N.U. și 
consfințit prin autoritatea a- 
cestei organizații internaționa
le. Partea sovietică este de a- 
cord să discute orice alte mă
suri care ar putea garanta li
bertatea și independența Ber
linului occidental ca oraș li
ber demilitarizai^

Pe lingă toate acestea, la 
reglementarea problemei Ber
linului occidental trebuie, fi
rește, să se țină seama de ne
cesitatea luării în considerare 
și respectării riguroase a drep
turilor suverane ale Republi
cii Democrate Germane care, 
după cum se știe, a declarat 
că este gata să se ralieze la un 
acord corespunzător șt aă-I 
respecte. 

cu adevărat o conducere in
ternațională.

Guvernul sovietic este 
profund convins că în timpu
rile noastre calea cea mai 
reală de rezolvare a problemei 
dezarmării este calea dezar
mării generale și totale sub un 
control internațional efectiv. 
Acest lucru a fost recunoscut 
de majoritatea statelor din lu
mea întreagă, după cum reie
se atît din rezoluția celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Gene
rale, cît și din discutarea pro
blemelor dezarmării la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Guvernul sovietic își expri
mă speranța că guvernul Sta
telor Unite va ține seama de 
considerentele expuse în acest 
memorandum și, la rândul său, 
își va da concursul la rezol
varea problemei dezarmării 
generale și totale, inclusiv a 
sarcinii încetării pentru tot
deauna a tuturor experiențe
lor cu arma nucleară.

6. — Guvernul sovietic propu
ne ca încă de pe acum, fără nici 
un fel de amînare, să fie con
vocată o conferință de pace, să 
fie încheiat un tratat de pace 
german și să se soluționeze pe 
această bază problema Berli
nului occidental ca oraș liber. 
Dacă guvernele S.U.A. și ce
lorlalte puteri occidentale, 
dintr-un motiv sau altul, încă 
nu sînt gata în momentul de 
față pentru aceasta, s-ar pu
tea adopta, pentru un anumit 
termen, o hotărâre interme
diară.

Cele patru puteri se vor a- 
dresa statelor germane cerîn- 
du-le să se înțeleagă, în orice 
formă acceptabilă pentru ele, 
în problemele privind regle
mentarea pașnică cu Germa
nia și reunificarea. Cele patru 
puteri vor declara dinainte că 
recunosc orice înțelegere care 
va fi realizată de germani.

în cazul unui rezultat pozi
tiv al tratativelor între R.D.G. 
și R.F.G., s-ar pune apoi de 
acord și semna un tratat de 
pace german unic. Dacă însă 
statele germane nu vor putea 
cădea de acord în problemele 
susamintite, se vor lua măsuri 
în vederea încheierii tratatu
lui de pace cu cele două sta
te germane sau cu unul din 
ele, după cum vor găsi de cu
viință țările interesate.

Pentru ca reglementarea 
pașnică să nu se tărăgăneze 
este necesar să se fixeze o 
perioadă de timp în cursul că
reia germanii trebuie să cau
te posibilități pentru încheie
rea unor acorduri în proble
mele care țin de competența 
lor internă Guvernul sovietic 
consideră că este suficientă 
pentru asemenea tratative o 
perioadă de cel mult șase luni. 
Această perioadă este absolut 
suficientă pentru un contact 
între R.F.G. și R.D.G. și pen
tru tratative între ele, deoa
rece cei 16 ani care au trecut 
de la război sînt pe deplin su- 
ficienți pentru înțelegerea ne
cesității de a se pune capăt 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial în Europa.

7. - Guvernul sovietic este 
gata să examineze orice pro
puneri constructive ale gu
vernului S.U.A. în proble
ma tratatului de pace ger
man și în legătură cu 
normalizarea situației în Ber
linul occidental. Guvernul so
vietic va manifesta maximum 
de bunăvoință pentru ca pro
blema tratatului de pace ger
man să fie rezolvată potrivit 
unei înțelegeri reciproce între 
U.R.S.S., S.U.A. și celelalte 
state interesate. Semnarea tra
tatului de pace german de că
tre toți participanții la coali
ția antihitleristă și reglemen
tarea pe această bază a pro
blemei statutului de neutrali
tate al Berlinului occidental, 
ar crea condiții mai bune pen
tru stabilirea încrederii între 
state și pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale impor
tante ca dezarmarea și altele. 
Dacă însă S.U.A. nu vor mani
festa înțelegere pentru necesi
tatea încheierii unui tratat de 
pace, vom regreta aceasta, 
deoarece tratatul de pace a 
cărui amînare în continuare ar 
fi imposibilă și primejdioasă, 
vom fi nevoiți să-l semnăm nu 
cu toate statele ci doar cu a- 
cele state care vor dori să-1 
semneze.

Tratatul de pace va con
semna în mod special statutul 
Berlinului occidental ca oraș 
liber și Uniunea Sovietică, ca 
și ceilalți semnatari ai trata
tului, îl va respecta, se înțe
lege întocmai. De asemenea, 
vor fi luate măsuri pentru ea 
acest statut să fie respectat și 
de alte țări. In același timp 
aceasta va însemna șl lichi
darea regimului de ocupație 
din Berlinul occidental cu toa
te consecințele care decurg de 
aici. în special problemele fo
losirii liniilor de comunicație 
pe uscat, pe apă și aeriene, 
care trec pe teritoriul R. D. 
Germane, vor trebui să fie re
zolvate numai pe baza unor 
acorduri corespunzătoare cu 
R. D. Germană. Acest lucru 
este și firesc întrucât exerci
tarea controlului asupra unor 
astfel de comunicații consti
tuie dreptul imprescriptibil al 
oricărui stat suveran.

8. — încheierea Tratatului 
german va constitui o măsură 
importantă pentru o reglemen
tare postbelică definitivă în 
Europa, ceea ce dorește în 
mod neabătut Uniunea Sovie
tică.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— La începutul ședinței din 
după-amiaza zilei de 9 iunie 
a Consiliului de Securitate au 
luat cuvîntul ciankaișistul și 
delegații S.U.A. și Angolei. 
Ei au încercat să prezinte 

în culori trandafirii guvernul 
fascist al Portugaliei și să îm
piedice Consiliul să adopte 
măsuri eficiente pentru înce
tarea războiului colonial din 
Angola.

Luînd cuvîntul V. A. Zorin 
a spus că majoritatea vorbito
rilor au arătat cu deplin temei 
că acțiunile Portugaliei în An
gola constituie un război co
lonial nemilos, că acest război 
afectează interesele nu numai 
ale poporului angolez, ci și 
ale tuturor popoarelor și sta
telor africane, că desfășurarea 
în continuare a acestui război 
colonial nu poate să nu aibă 
consecințe grele pentru pacea 
și securitatea internațională.

S-a arătat în modul cel mai 
just că numai folosindu-se de 
ocrotirea și ajutorul aliaților 
săi din N.A.T.O., Portugalia a 
căpătat posibilitatea de a duce 
acest război de exterminare.

In încheiere V. A. Zorin a

Scrisoarea 
trimisă de reprezentanții

R. P. Romine Secretariatului ON.U. 
in legătură cu situația din Aiqola

NEW YORK 10 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent 
al Republicii Populare Romî- 
ne la Organizația Națiunilor 
Unite. Silviu Brucan, a trimis 
Secretariatului O.N.U. o scri
soare în legătură cu situația 
din Angola, discutată în Con
siliul de Securitate :

Din însărcinarea guvernului 
romîn, am onoarea a vă adu
ce la cunoștință punctul de 
vedere al Republicii Populare 
Romine în legătură cu situa
ția alarmantă din Angola.

După cum se știe, la 14 de
cembrie 1960, Adunarea Ge
nerală a Organizației Na
țiunilor Unite a adoptat „De
clarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale", care cere 
să se pună capăt imediat și 
fără nici o condiție colonialis
mului, sub toate manifestări
le sale, și să fie curmate toa
te acțiunile armate și măsu
rile represive de orice fel ale 
colonialiștilor, permițîndu-se 
popoarelor coloniale să-și 
exercite în mod pașnic și li
ber dreptul lor la independen
ță.

In lumina acestei declarații, 
la 15 decembrie 1960 și 22 a- 
prilie 1961, Adunarea Genera
lă confirmă, în mod expres, 
prin rezoluții speciale, că gu
vernul portughez are datoria 
să acorde poporului din An- 
gola independența la care a- 
cest popor are dreptul și pen
tru care luptă.

Știrile despre actuala situa
ție din Angola dovedesc că a- 
ceste hotărîri ale Adunării 
Generale O.N.U. sînt nesoco
tite de către guvernul colo
nialist portughez. Acest gu
vern, nu numai că nu a trans
ferat puterea poporului ango
lez, dar îl supune unui crunt 
regim de exterminare.

Zilnic sînt relatate fapte 
zguduitoare despre atrocități
le săvîrșite de colonialiștii 
portughezi. Agențiile de presă 
informează că avioane portu
gheze bombardează cu napalm 
sate presupuse „suspecte" din 
Angola, iar apoi, trupele „pa
cifică" ceea ce rămîne. In a- 
cest fel, au dispărut în numai 
7 săptămîni 50 de sate, victi
me ale colonialiștilor portu
ghezi. Ziarul „New York Ti
mes" publica în numărul său 
din 3 mai a.c. mărturiile lui 
Clifford J. Parsons, care s-a 
întors recent din Angola t 
„Mii de oameni — declara el
— au fost măcelăriți și muți-Sesiune C.A.E.R, în domeniul industriei carbonifere

VARȘOVIA 10 (Agerpres).— 
între 6 și 9 iunie a.c. a avut 
loc la Varșovia cea de-a IX-a 
sesiune ordinară a Comisiei 
permanente C.A.E.R. de co
laborare economică și tehni- 
co-științifică în domeniul in
dustriei carbonifere.

La sesiune au luat parte 
reprezentanți ai Albaniei, Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, Rominiei, 
Ungariei și Uniunii Sovietice. 
Ca observatori au fost pre- 
zenți reprezentanți ai R. P. 
Chineze și R. P. Mongole.

Comisia a examinat proble
ma extinderii colaborării teh- 
nico-științifice în domeniul 
industriei cărbunelui și a 
aprobat tematica colaborării 
pînă în anul 1965, ceea ce va 
permite să se rezolve în mod

Seara a prieteniei italo-romîne 
la Florența

ROMA 10 (Agerpres). — Co
respondență specială. La 7 iu
nie a avut Ioc la Falatul Arte
lor din Florența o seară a 
prieteniei italo-romîne, cu 
care prilej au fost prezentați 
publicului florentin poeții ro- 
mini Maria Banuș, Eugen Je- 
beleanu și Tiberiu Utan, aflați 
în Italia, unde au participat 
la întilnirea de la Conigliano 
dintre poeți din Italia, Franța 
și R. P. Romînă. Cu acest pri
lej criticul literar italian 

arătat că di proiectul de re
zoluție al Cylonului, Liberiei 
și R.A.U. r este suficient de 
hotărât, degațîa sovietică 
consideră pibil să-1 sprijine 
ca un pm pas minim 
spre adoprea de către 
Consiliul t Securitate a 
unor măsu urgente care 
să pună ipăt războiului 
colonial și eiluției periculoa
se a evenimetelor.

Cu nouă Wri și două ab
țineri (Fran. și Anglia) a 
fost adoptat țoiectul de rezo
luție al Ceyinului, Liberiei 
și R.A.U. Hoirîrea Consiliu
lui de Securite cere autori
tăților portugtze să înceteze 
imediat măsuri» represive în 
Angola și amitește de obli
gația tuturor datelor de a 
respecta preveerile declara
ției cu privire la acordarea 
independenței irilor și po
poarelor colonie, adoptată 
de Adunarea Geerală.

După încheieia ședinței, 
delegații Liberiei, Nigeriei și 
Ghanei s-au aprpiat de re
prezentantul sbietic, i-au 
strîns mîna și i-a mulțumit 
pentru apărarea msecventă 
a drepturilor popotelor care 
luptă pentru libertaea lor.

lăți. In fiecare noapte poliția 
secretă portugheză pătundea 
în case, îi scotea pe ayicani 
în stradă unde-i împușc,“.

Execuții capitale, toturi, 
raiduri de terorizare în crsul 
cărora locuitorii pașnici a. sa
telor angoleze sînt mitraiați 
și bombardați din văzduh — 
acestea sînt metodele barbare 
prin care guvernul portughez 
încearcă să-și mențină stăp- 
nirea colonialistă asupra An 
golei.

Acțiunile criminale între
prinse de guvernul portughez 
în Angola creează o serioasă 
amenințare pentru pacea și 
securitatea popoarelor în A- 
frica și în întreaga lume.

Este evident că guvernul 
portughez nu ar putea între
prinde în disprețul întregii o- 
pinii publice mondiale și al 
declarațiilor și rezoluțiilor 
adoptate de Națiunile Unite, 
acțiunile lui de sîngeroasă re
presiune împotriva poporului 
din Angola, dacă nu s-ar bucu
ra de sprijinul politic și ma
terial al- puterilor coloniale din 
blocul militar al Atlanticului 
de Nord, din care Portugalia 
face parte.

Profund convins că colonia
lismul este un rău căruia tre
buie să i se pună capăt cît 
mai curând, că respectarea 
dreptului oricărui popor la 
autodeterminare este un im
perativ al menținerii și întă
ririi păcii și securității în lu
mea întreagă, guvernul Re
publicii Populare Romîne cere 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. să condamne acțiunile 
criminale ale guvernului colo
nialist portughez și să adopte 
hotărîri eficace pentru a sili 
Portugalia să pună capăt 
războiului colonialist din An
gola și să se conformeze obli
gațiilor stabilite prin Decla
rația O.N.U. cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne folosește acest 
prilej pentru a exprima sim
patia fierbinte a poporului ro
mîn și solidaritatea sa cu 
cauza dreaptă a poporului an
golez și își exprimă convin
gerea nestrămutată în izbînda 
luptei pe care o duce acesta, 
pentru eliberarea de sub ju
gul colonialismului portughez.

Reprezentantul Republicii 
Populare Romîne a cerut Se
cretariatului Națiunilor Unite 
ca această scrisoare să fie dis
tribuită ca document oficial 
tuturor membrilor O.N.U.

complex și planificat princi
palele probleme ce stau în 
fața industriei cărbunelui din 
țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Comisia și-a concentrat, de 
asemenea, în mod deosebit a- 
tenția asupra problemelor în
tăririi colaborării în domeniul 
securității și igienei muncii în 
industria cărbunelui.

La sesiune s-au discutat, de 
asemenea, probleme privind 
coordonarea planurilor de 
dezvoltare a industriei cărbu
nelui și a balanțelor energe
tice și de combustibil pînă 
în anul 1980.

Sesiunea a decurs într-o 
atmosferă de unanimitate de
plină, dc înțelegere și colabo
rare prietenească.

Mario de Micheli a prezentat 
„Antologia poeziei romîne*’ 
apărută în Italia sub îngriji
rea sa în casa editorială „Pa- 
renti“.

La 8 iunie Maria Banuș, 
Eugen Jebeleanu și Tiberiu 
Utan au participat la o mani
festație similară, organizată Ia 
Siena sub auspiciile Centrului 
de literaturi moderne.

La cele două manifestări 
poeții romîni au citit versuri 
din operele proprii.
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