
Proletari 8Iri foafe firile, tinițl-vă !

cinteîairiBrstulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți
ln pagina 4-a :

Ecoul mondial
al hotărîrii istorice

luată de
Uniunea Sovietică

Anul XIV, Seria Il-a Nr. 2767 4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 2 aprilie 1958

UN ACT ISTORIC
‘-‘-‘4 . .

A, Haciaturian

Declarația comună
a președintelui Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Romine

și primului ministru al Uniunii Birmane

izvorît din generoasele principii
ale socialismului
De luni seara ziarele și 

posturile de radio din 
lumea întreagă răspîn- 

desc istorica veste : Uniunea 
Sovietică a hotărît încetarea 
unilaterală a efectuării expe
riențelor cu toate tipurile de 
arme atomice și cu hidrogen. 

Nobila hotărîre a Uniunii 
Sovietice izvorită din imensa 
dragoste de pace ce însufle
țește popoarele și guvernul 
Uniunii Sovietice, reprezintă o 
nouă expresie a politicii de 
pace, aplicată conștient și per
severent, timp de patru dece
nii. Hotărîrea de încetare uni
laterală a efectuării experien
țelor cu armele nucleare, des
tinde cuta de îngrijorare de pe 
fruntea omenirii și dă speran
țe și impuls popoarelor în 
continuarea luptei pentru înce
tarea complectă a experiențe
lor nucleare și interzicerea ar
mamentului nuclear, sporește 
încrederea că lumea poate fi 
eliberată de 

Hiroșima 
tele de mii 
victimele ce 
ba atomică 
monstrat groaznica forță de

coșmarul atomic. 
— Nagasaki, su- 
de oameni uciși, 

au pierit de bom- 
mai apoi, au de-

distrugere a armelor nucleare, 
au născut coșmarul atomic. 
De atunci acest coșmar apasă 
gîndîrea umană, creează spai
me, neîncrederi,

De mai mulți ani s-a vădit 
necesitatea înlăturării coșma
rului atomic paralel cu înce
tarea periculoasei și împovă
rătoarei curse a înarmărilor, 
pentru instaurarea unui climat 
politic de încredere și coexi
stență pașnică între state cu 
diferite sisteme. Uniunea So
vietică a militat sincer și neo
bosit pentru atingerea acestui 
scop, pentru a reda omenirii 
liniștea necesară realizării 
progresului pașnic, pentru re
zolvarea radicală a problemei 
dezarmării, atît de complexă 
și de spinoasă.

Propunerile făcute de guver
nul sovietic atît guvernelor 
occidentale direct cît și în in
cinta unor foruri internațio
nale s-au izbit de rezistența 
puterilor apusene, de îngusti
mea punctelor de vedere ex
primate de unii conducători 
politici din occident, mai ales 
din S.U.A. și Anglia, de osti
litatea ca și de dorința clar

exprimată de cercurile agresi
ve occidentale de a continua 
politica războiului rece, politi
ca de pe poziții de forță.

In multe împrejurări, Uniu
nea Sovietică a arătat că este 
necesar pentru urnirea proble
mei dezarmării din impasul în 
care se află din pricina poli
ticii obstrucționiste a puterilor 
occidentale să se înceteze, ca 
un prim pas, experiențele cu 
armele nucleare. Aceasta ar 
însenina atmosfera politică 
internațională și ar feri ome
nirea de pericolul unui război 
atomic, ducînd totodată și la 
evitarea primejdiilor pe care le 
generează pentru om însuși 
exploziile experiențelor 
mice.

Puterile 
tat și caută să bagatelizeze 
această problemă, pretinzînd 
că încetarea experiențelor cu 
armele nucleare n-ar folosi la 
destinderea internațională, că

Scînteia tineretului

MOSCOVA 1. — Coresponden
tul Agerpres: transmite : in le
gătură cu încheierea primei părți 
a primăverii muzicale din Mosco
va — cum este numit concursul 
internațional Ceaikovski — cu
noscutul compozitor sovietic ARAM 
HACIATURIAN, membru al ju
riului, a făcut o declarație cores
pondentului AGERPRES.

Mă întrebați de Ștefan Ruha ? 
A repurtat o victorie bine meri
tată clasîndu-se printre primii 
trei laureați. Este un adevărat 
maestru al arcușului, un virtuos 
și un mare artist. Trăsătura ca
racteristică a talentului său este 
o tehnică desăvîrșită: o tehnică 
ce cîntă, o sonoritate plină și bo
gată în nuanțe, îmbinată cu ex
presivitate fină. Ne-am bucurat 
nespus ascultînd de la un romîn

o interpretare atît de simțită, atît 
de bine înțeleasă și convingătoa
re a genialului nostru Ceaikovski. 
Ii urez din tot sufletul ca succe
sul repurtat aici la Moscova să-l 
poarte pe aripile sale tot mai sus, 
spre culmile măiestriei. Ștefan 
Ruha trebuie să devină un maes
tru, demn urmaș al marelui și 
neuitatului George Enescu.

★
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: Violoniștii-cîș- 
tigători ai concursului internațio
nal „Ceaikovski“ vor întreprinde 
turnee prin Uniunea Sovietică, 
așa cum au prevăzut condițiile 
concursului. Reprezentantul Repu
blicii Populare Romîne, Ștefan 
Ruha, căruia i s-a decernat pre
miul III, va da concerte la Chi- 
șinău, Harkov și Odessa.

ato-

occidentale au cău-

Expresia
CELUI MAI PROFUND
U M A A ■ Sil
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Principala preocupare a mecanizatorilor din brigăzile speciale 

este calitatea .lucrărilor executate. Specialiștii urmăresc cu rigu
rozitate îndeplinirea acestei îndatoriri și sfaturile lor sînt în
totdeauna cerute și respectate de tinerii mecanizatori.

In fotografia noastră : inginerul Ion Nica, di
rectorul gospodăriei de etat „Dr. Alexandrov“ din 
raionul Măcin, cerce'tînd împreună cu Dumitru 
Chiriac, șefuil brigăzii speciale, calitatea arăturii 
executată pe terenul brigăzii.

RANGOON 1 (Agerpres). —
I. La invitația guvernului Uniunii Birmane, ex

celența sa, domnul Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, 
însoțit de excelența sa, demnul Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și de ex
celența sa, domnul Avram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe, a făcut o vizită de prietenie în 
Uniunea Birmană între 28—31 martie 1958. In 
timpul șederii lor la Rangoon, ei au avut convor
biri cu onorabilul U Nu, prim ministru al Uniunii. 
In cursul acestor convorbiri șefii celor două guver
ne au avut un sincer și prietenesc schimb de ve
deri asupra situației internaționale actuale, precum 
și asupra unor probleme de interes reciproc pentru 
cele două țări.

II. Președintele Consiliului de Miniștri, Chivu 
Stoica și primul ministru, U Nu, constată că situa
ția internațională continuă încă să fie încordată, 
ceea ce împiedică colaborarea normală între state. 
Cei doî prim miniștri sînt de părere că toți con
ducătorii politici ar trebui să promoveze un spirit 
de încredere și bună voință, propice rezolvării pro
blemelor internaționale pe cale pașnică prin abor
darea lor practică și constructivă-

Cei doi prim miniștri consideră că o asemenea 
abordare ar trebui făcută pe baza rezoluției refe
ritoare la coexistența pașnică între state, adop
tată de Adunarea Generală a Organizației Națiu
nilor Unite la 14 decembrie 1957.

III. In legătură cu atitudinea lor generală față 
de situația internațională actuală, cel doi prim 
miniștri salută propunerile pentru o întîlnire la ni
velul cel mai înalt, care să găsească soluții prac
tice cu privire la problemele internaționale impor
tante și cele mal urgente. Ei își exprimă satisfac
ția că aceste propuneri au fost întîmpinate cu lar
gă aprobare în lumea întreagă și speră că vor fi 
luate măsuri efective pentru ca o astfel de întîlnire 
să aibă loc fără întîrziere.

IV. Cei doi prim miniștri consideră că slăbirea 
încordării internaționale și statornicirea unei atmo
sfere de încredere între state se pot realiza prin 
rezolvarea treptată, pas cu pas, a problemelor in
ternaționale, începînd cu cele mai urgente și pen
tru soluționarea cărora există condiții favorabile.

încetarea experiențelor cu arme nucleare și ter
monucleare ar constitui o primă și binevenită etapă 
spre interzicerea folosirii în scopuri distructive a 
energiei nucleare și soluționarea problemei dezar-

mării. Cei doi prim miniștri consideră că orie* 
progres realizat în soluționarea problemei dezar
mării va avea un efect salutar pentru slăbirea în
cordării internaționale și va înlesni rezolvarea al
tor probleme. Cel doi prim miniștri se pronunță 
pentru desființarea blocurilor militare și socotesc 
că acestea ar trebui să fie înlocuite printr-un sis
tem de securitate colectivă.

V. Este cunoscut că multe țări au înlăturat re
cent statutul colonial sau semicolonial, că ele ur
măresc în prezent să-și consolideze independența 
politică și economică și că alte popoare luptă încă 
împotriva colonialismului, pentru libertate și inde
pendență- Cei doi prim miniștri și-au manifestat 
simpatia și sprijinul lor față de popoarele care 
luptă să se elibereze de sub dominația colonială, în 
orice formă s-ar manifesta ea ca și față de popoa
rele care luptă pentru a-și consolida independența.

VI. Cei doi prim miniștri se pronunță cu fer
mitate pentru respectarea independenței și suve
ranității tuturor statelor, împotriva oricărui ames- 
tesc sau încercări de amestec în treburile interne 
ale vreunui stat, fiind convinși că nerespectarea 
acestor principii ar agrava încordarea și ar face 
mai dificilă rezolvarea problemelor internaționale.

Cei doi prim miniștri și-au exprimat îngrijorarea 
cu privire la situația ce există în anumite regiuni 
ale lumii, în special în Orientul Apropiat și Mij
lociu. Ei consideră că problemele dificile ale aces
tor regiuni pot fi rezolvate în mod satisfăcător nu
mai prin abordarea lor pașnică și prin negocieri 
între popoarele direct interesate.

Cei doi prim miniștri sînt de acord In privin
ța necesității îndeplinirii acordurilor de la Geneva 
referitor la Vietnam, în vederea reunificării.

VII. Cei doi prim miniștri sînt convinși că re
cunoașterea drepturilor legitime în Organizația Na
țiunilor Unite ale Republicii Populare Chineze, a 
cărei populație reprezintă un procent atît de mare 
din populația lumii, nu numai că va întări în mare 
măsură această organizație mondială, în sarcina 
căreia intră menținerea păcii și promovarea colabo
rării internaționale, — pentru progresul și bunăsta
rea omenirii — dar va ajut- la instaurarea stabi
lității și păcii în Asia și în lume în general. De 
aceea, cei doi prim miniștri vor continua și pe vii
tor eforturile lor pentru a asigura ca Republica

( Continuare în pag. 4-a)

Cu satisfacția deplină a omu
lui de știință, a medicului, care 
în ultimii ani a avut fericitul pri
lej de a călători prin cîteva 
țările Europei și Asiei și de a 
tra în contact cu realitățile 
aoeste țări, cu popoarele, de a 
noaște aspirațiile lor, am luat 
noștință de istorica hotărîre 
Statului Sovietic de a înceta 
mod unilateral experiențele 
arma nucleară, al cărei ecou 
poate să nu răsune profund 
conștiința umanității.

Intrarea omenirii în evul în care 
au fost supuse tainele atomului, 
găsindu-se astfel noi și uriașe sur
se de energii, n-a adus numai spe
ranțe ci și neliniște. Masacrul de 
’a Hiroșima și Nagasaki a arun
cat peste oameni umbra fricii, 

aza nimicirii milenarelor reali- 
..„ri ale genului uman. Este îngro
zitor nu numai gîndul că au pie
rit atunci zeci de mii de suflete 
nevinovate. Mai îngrozitor mi se 
pare faptul că zeci și sute de mii 
de oameni ce se aflau pe aceste 
locuri în clipele exploziilor, care 
au supraviețuit, își poartă acum 
trupurile mutilate de suferințe, prin 
Spitalele Japoniei.

Se pare însă că Hiroșima și Na
gasaki n-au fost mentorii multor 
politicieni, cărora înțelepciunea nu 
li se poate considera drept un 
atribut. Omenirea a fost din nou 
cuprinsă de groază. Soarta ei a 
devenit obiectul unui joc perfid 
în care, în general, calculele mi
litare, politice, financiare ale

din 
in- 
din 
cu- 
cu- 

a 
în 
cu 
nu 
în

Acad. prof. dr,
St. S. Nicolau

Președintele secției 
de științe medicale 

Academiei R.P.R.

Cu interpretă filmului

„CASA IN CARE LOCUIESC“
Un salon al hotelului „Athenee Palace“ a găzduit întâlnirea cu 

doi dintre interpreții filmului „Casa în care locuiesc“ — Rimma 
Șorohova și Evgheni Matveev. Interlocutorii noștri ne-au mărtu
risit cu sinceritate că este prima lor conferință de presă,
un apel la renunțarea obiceiurilor gazetărești, ci mai de grabă justi
ficarea unui eventual trac. Care

Nu era

a rămas însă numai ipotetic.

Matveev a început cu „dragi 
prieteni" rostit in romînește. După 
ce a epuizat... partea romînească 
a expunerii, a încercat să ne con. 
vingă, modest, că biografia lui 
este liniară. Dar, reacția ascultă- 

mult aștep- 

artist ?
intr-o echi- 

amatori. Am prins 
Maică-mea n-a

Una din eroinele filmului este 
tinăra in virstă de 16—17 ani, Ga- 
lea Volinskaia. Era dificil să gă
sești o actriță atît de tlnără. A- 
tunci s.a publicat un anunț în 
ziare în care se relata că se cau
tă tinere între t7 și cel mult 22 
de ani care să joace rolul Ga- 
liel. in ziua stabilită pentru exa. 
minarea concurentelor in piața de 
lingă studioul cinematografic 
,,Gorki" se adunaseră... 13.000 mos
covite. Candidatele aveau intre 14 
și... 40 de ani. Era un spectacol 
curios. 3 zile, doi regizori au exa. 
minat pe pretendentele la gloria

torilor nu s-a lăsat 
tată :

— Cum ați devenit
— Mai intîi, jucam 

Pă de artiști 
gust de teatru, 
vrut să audă de așa ceva. Atunci 
am fugit de acasă. Nu era frumos, 
dar am devenit artist... Asta-i 
tot...

— Eu n.am fugit de acasă, spu
ne Șorohova. Părinții mi-au apro
bat idealul pe care mi-l făurisem 
din copilărie. Dar pină la artă, am 
devenit... tehnician metalurgist. Un 
an am lucrat intr-o uzină, la 
Sverdlovsk. Apoi, am urmat Insti
tutul de cinematografie... Primul 
meu rol mai mare a fost în „Un 
caz în Taiga". Poate ați văzut și 
dumneavoastră filmul...

Discuția gravitează in jurul fil
mului „Casa in care locuiesc", is
toria acestui film este interesau ă. 
La concursul unional pentru cel 
mai bun scenariu de film din 1956, 
s-a primit o lucrare cu titlul 
„Casa in care locuiesc". Numele 
autorului era ascuns sub un 
motto: „Arțarul“. Mottoul nu 
trăda personalitatea creatorului. 
Se născuseră multe semne de în
trebare. In lumea cinematografiei 
se făceau presupuneri. Mulți in. 
clinau să creadă că este vorba de 
unul din scriitorii cu renume care 
încearcă să navigheze în apele 
dramaturgiei cinematografice. A 
fost o veritabilă surpriză cind s-a 
aflat că este vorba de un tinăr 
necunoscut — losif Olșanski. El a 
primit premiul I la concurs. Ecra
nizarea lucrării au solicitat-o doi 
regizori de asemenea tineri — L. 
Kulidjanov și I. Seghel. Cu o 
echipă de artiști tineri, ei au rea
lizat un impresionant mesaj cine
matografic.

— Au jucat și artiști neprofesio- 
niștl ?

Șorohova șl Matveev zimbesc. 
Matveev povestește :

tea să stau de vorbă cu 
fanți ai diferitelor școli 
indiene. Fără excepție, ei s-au fă
cut interpreții năzuințelor poporu
lui indian de a înceta definitiv 
cursa înarmărilor atomice, de a 
apăra omenirea de calamitățile ex
periențelor nucleare, de a pune ba-

x 
. (Continuare în pag. 4-a)

reprezen- 
științifice

un
ase-

cercurilor 
mare rol. 
menea condiții reacția cercurilor 
largi ale opiniei publice. Fără a 
intra în polemică cu cineva, tre
buie să arăt că peste concepțiile 
politice diferențiate ale multora 
din colegii mei din străinătate, s-a 
impus cerința de a se înlătura pre
vizibilele monstruozități atomice.

Savantul american Pauling, cei 
18 oameni de știință vest-germani, 
filozoful englez Bertrand Russel, 
scriitorul francez Jean Paul-Sartre 
— ca să nu citez decît cîteva din 
numele care-mi vin acum în min
te, sînt somități științifice, cultura
le și artistice care dînd glas unor 
rațiuni umanitare au solicitat ma
rilor puteri să înceteze definitiv 
orioe acțiuni ce ar putea duce7 la 
un război nuclear, precum și ex
periențele care sporeso concentra
rea de elemente radioactive în 
aer și sol, constituind o primej
die pentru organismul uman și 
pentru formarea generațiilor vii
toare.

Acum cîteva săptămînl, într-o 
lungă vizită făcută în marile ora
șe ale Indiei am avut posibilita-

monopoliste, Joacă 
Este explicabilă în

CE FACEM CU TIMPUL ?
fatineri orează, prin atitudinea 

lor, mari greutăți uzinei întregi. 
Iată, doar un exemplu recent: 

numai în luna decembrie anul 
trecut și în ianuarie anul acesta, 
la secția mecanică a uzinei s-au 

?oebiseSeCsînt TSșe^în^roduc- ...1111111111111111111111........ .... ................... .................................................... .

In legătură cu folosirea zilei de lucru 
de către tinerii muncitori de la uzinele 

„Tudor Vladimirescu" din Capitală 
(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
pierdut — datorită absențelor 
nemotivate, întârzierilor și nefo- 
losirii din plin a zilei de lucru 
— mii de ore. în acest timp iro
sit zadarnic se puteau fabrica 
în plus piese necesare pentru 30 
de remorci basculante — trac
tate și alte cîteva sute de repe
re pentru, autobuse, autostropi- 
tori etc. E clar deci că de pe

In uzina „Tudor Vladimires- 
cu“ din Capitală lucrează peste 
500 de tineri. Marea majoritate 
a tineretului are o atitudine îna
intată față de muncă. Unele 
brigăzi de tineret, cum ar fi cele

urma nerespectării disciplinei 
muncii suferă planul uzinei.

Folosirea cît mai deplină a ce
lor 480 minute este una din ce
le mai importante căi de creștere 
a productivității muncii care

ție. Membrii acestor brigăzi fac 
cinste colectivelor secțiilor în 
care lucrează. Cu acești țineri 
se mîndrește întreaga uzină.

Sînt însă și tineri care nu știu 
să prețuiască timpul de muncă, 
absentează nemotivat, întîrzie, 
pleacă mai devreme de la lucru, 
umblă din loc în loc prin^ uzină 
sau secție, se țin de pălăvră
geală împiedieîndu-i adesea și 
pe alții să lucreze. Asemenea

Alexandru care nu folosește pro
ductiv decît... trei ore. Un calcul 
simplu ne arată că numai pier
derile de timp productiv ale lui 
Dicu Alexandru și Zainea Petre 
se ridică anual la peste 2000 de 
ore, timp în care s-ar putea 
produce un mare număr de pie
se pentru autobuse.

Diar cei mai mulți dintre ti
nerii din secția mecanică folo
sesc bine ziua de lucru. Datorită

Salutul adresat de Evgheni 
Matveev cititorilor ziarului „Scîn
teia tineretului“.

In sala de lectură a căminului tinerelor muncitoare de la Bumbăcăria Romincască Jilav*

are drept urmare creșterea pro
ducției, reducerea prețului de 
cost, continua îmbunătățire a 
cîștigului și nivelului de trai al 
muncitorilor. Pentru a înțelege 
mai bine toate acestea să vedem 
cum este folosit timpul de lucru 
de către diferiți tineri din sec
ția mecanică a uzinei „Tudor 
Vladimlrescu“.

GH. RIZVAN 
V. APARASCHIVEI

Cînd ești certat cu disciplina 
treaba merge prost și cîștigi puțin

Pășind pragul secției mecanice 
a uzinei am început prin a cer
ceta felul cum se comportă în 
timpul producției tinerii cunos- 
cuți ca indisciplinați. Spațiul nu 
ne permite să prezentăm o fo-

zi-tografiere mai amănunțită a 
lei de lucru a acestor tineri. Re
zultatele observațiilor pe care 
le-am făcut la locul de muncă 
vor arăta însă destul de limpede 
cum stau lucrurile.

Numele și 
Pronumele

Profesia

tim
p to

ta
l 

ia
 d

isp
oz

iți
e timp lucrat 

efectiv
pierderi din 
vina munci- 

torilor
cifre 
abso
lute

%
cifre 
abso
lute

%

Voican Gheorghe strungar 480 300 62,5 110 33,5
Lascu Ioan rabotor 480 300 62,5 110 33,5
Dumitrescu V. rabotor 480 240 50 160 34
Marin Gheorghe frezor 480 300 62,5 100 31,5
Zainea Petre frezor 480 310 64 90 21
Dicu Alex. strungar 480 180 37,5 195 43,5

După, cum reiese din acest Restul de timp e irosit în diver- 
tabel, din totalul celor 480 de se plimbări prin uzină, pălăvră- 
minute acești tineri nu folosesc 
productiv decît cel mult 310 mi- - , .
nute adică 6 ore fi 10 minute, mare o deține strungarul Dicu

geli etc'. „Performanța“ cea mai
' La sosire, pe aeroport

artei. Fiecare candidată avea Ia 
dispoziție 30 de secunde pentru 
a-și demonstra calitățile artistice. 
Mai mult era imposibil...

— Era frig — continuă Șoroho
va. Deodată a venit in fața regi
zorilor o fetișcană legată cu un 
batic, îmbrăcată într-o jachetă. Se 
uita speriată (nici ea nu ceruse 
aprobarea părinților). Ochii mari, 
expresivi au atras imediat aten
ția. Regizorii n-au mai continuat 
să examineze pe celelalte concu
rente. Fetișcana a recitat versuri 
din Lermontov și i-a cucerit pe 
toți. Numele ei este Jana Bolo- 
iova, elevă în clasa IX-a... Un au. 
tentic talent in care regizorii nu 
regretă că au avut încredere...

Se discută despre ideile care au 
stat la baza realizării filmului.

— Eroii filmului sînt tinerii ge
nerației noastre, generație căreia 
ii aparțin și regizorii și scenaristul 
șl aproape toți interpreții — spune 
Matveev. Am cunoscut războiul și 
tocmai de aceia am vrut să adre
săm un apel omenirii: „înlăturați 
primejdia războiului". După ce a 
plîns sau a rts împreună cu eroii, 
vrem ca spectatorul să plece gin- 
dindu-se la imperativele ' ' '
pentru pace. Credeți.mă: 
nu sint simple lozinci.

Finalul intllnirii l-au 
întrebările clasice aespre 
tele de viitor. Răspunde Șorohova:

— Voi juca intr-un film al cărui 
scenariu ii pregătește tot Olșans
ki. Va fi gata 
însă implorată 
mic...

Matveev este 
tor de teatru. Cinematografia este 
o a doua dragoste... Pe Matveev îl 
vom cunoaște însă și ca slujitor 
al scenei. El se pregătește să joace 
la București in turneul Teatrului 
Mic Academic de Stat din Moscova, 
O revedere pe care o așteptăm.

luptei 
acestea

furnizat 
proiec-

în mai. Am fost 
să nu divulg ni.

tn primul rind ac-

EUGENIU OBREA



I
copiii!

Vecinii de apartament, ca de 
obicei, se ceartă. Prin ușa glas- 
vand ce desparte dormitorul lor 
de cămăruța mea, aud fiecare 
șoaptă. încerc să adorm. îmi 
pun o pernă pe-o ureche. Nu-i 
chip. Replicile lor tăioase mă 
urmăresc :

— Tu ești vinovată că Dănuț 
• rîzgîiat, obraznic. Tu...

— Pardon domnule ! Seamă
nă leit cu dumneata. Ai uitat 
ce poamă ai fost in copilărie ?

— Eram băiat. Dar pe 
de ce te-au dat afară de 
ceu ?

— Minciună !
— Nu zău! Vărului tău 

cine i-a spart capul de are semn 
și acuma? Te ba
teai cu băieții, 
furai fructe din 
curțile vecini
lor.„ 

încerc să le 
reamintesc pre
zența mea. Tu
șesc. Vecinii 
continuă. Trîn- 
tesc un scaun.
V ecinii nu 
sinchisesc, 
scoate 
încurcătură 
cea pițigăiată, de 
copil răsfățat a 
lui Dănuț care 
Strigă din sufra
gerie :

— Tăticule, 
vino repede, 
transmite la ra
dio meciul de la 
Timișoara.

Copilul a au
zit discuția ! A 
auzit adjectivele 
ce și le-au atri
buit, mă gin- 
dese eu și pentru prima oară în 
Viață îmi propun să mă amestec 
în treburile intime ale unei fa
milii. O săptămînă întreagă am 
întocmit un fel de jurnal al fa
miliei vecine.

LUNI :

tine 
la li-

Adam

SATIRA
Si 

UMOR

Palme. Chiote. Vase trântite.
Tămbălău.

MARȚI

Bunica : Maică nu mai sparge 
lemne pe ciment, strici pavajul.

Tatăl : Vezi-ți de treabă coa
nă mare.
Ți-e frică că sărăcește ?

La școală.
Un pionier : Dănuț 

scrie cu creionul pe
Copilul : Vezi-ți 

ce-i școala mea ?

MIERCURI

Statul e proprietar.

nu mai 
zid.
de treabă,

Copilul : Mămico 
ciocolata încuiată în șij

de ce ții 
?

Mama : Sst !
Să nu audă
baba. E o la-
comă...!

Seara :
Mama : Dă-

nuț dă-mi și mie 
o bomboană din 
punga adusă de 
tăticu.

Copilul : Na- 
ți-le. Ești o la
comă.

JOI

Musafiri. Rî- 
sete. Dulcețuri.

Complimente 
peste compli
mente.

Mama: ...O,
Sily, ce rochie 
frumoasă. Cît de 
mult te întine
rește !...

Tatăl: ...Vic
tore ți-am citit 
lucrarea. E ge
nială.

plecarea musafirilor.
că și-au luat

ade-La bucătărie are loc o 
vărată anchetă judiciară.

Mama : Cine a șterpelit 
nota de cinci lei de pe raft ?

Bunica : Sfinte dumnezeule, 
eu nu !

Copilul : Nici eu.
Mama : întoarce buzunarele 

pe dos.
Liniște. Apoi... plosc ! plosc ! 

răsună două palme trase cu nă
duf.

Mama : Hoțule !
Bunica : Lasă-l în pace, o fi 

glumit și el.
Mama : Glumă ! Azi fură 

cinci lei, mîine se face bandit.
Copilul : Da’ ce tu n-ai furat 

fructe cînd erai mică. Doar tata 
a spus...

bac-

Indiferența secțiunii de gos
podărie comunală a raionului 
— staționară....Șefului biroului de sezisări 

al sfatului popular raional Fi- 
liași: Descoperirea unei ma
șini electronice de rezolvat ur
gent scrisorile și reclamațiile 
oamenilor muncii.

încercarea 
răbdării■ ■

...învățătorului Gheorghe
Neguț de la Școala de 7 ani Să cauți acul în carul cu 

fin sau deținători ai in
signei „Prieten al cărții“ 

printre elevii Școlii profesio
nale de ucenici „Oțelul Roșu" 
din raionul Caransebeș,

Modele noi de primăvară. Modeiista Mihăescu Maria de la F. C. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ face probă la unele confecții 

de primăvară Foto: E. CSIKOȘ

IDEOLOGIE
și specialitate

...Calculele, planșele, riglele au 
fost lăsate puțin la o parte. Pe pu
pitru au apărut cîteva lucrări ale 
clasicilor marxism-leninismului, un 
volum de documente din istoria 
partidului, conspecte, notițe, înseni
nări.

Grupa 552 a anuluî I mecanică 
a început seminarul de socialism 
științific. La dezbateri participă 
aproape toți studenții grupei. Se 
pun in discuție problemele ridicate 
la cel de al V-Iea Congres al 
P.C.R. precum și problemele pri
mei etape a revoluției populare 
din țara noastră.

Tematica abordată cere înțelege
rea teoriei marxist-lenigiste a re
voluției, aplicarea concretă a unor 
teze generale, analiza marxistă a 
unor fapte de istorie, gîndire sin
tetică și generalizatoare. Studenții 
dintre care s-au remarcat tovarășii 
Dumitrescu, Tănăsescu și mulți al
ții, scot în evidență însemnătatea 
istorică a Congresului al V-lea al 
Partidului Comunist din Rominia. 
După un studiu atent al rezolu
țiilor Congresului al V-lea al 
P.C.R., dezbaterile seminarului se 
concentrează asupra condițiilor is
torice existente în anii 
cel de al II-lea război 
asupra transformărilor 
nare petrecute în anii ce 
eliberării Romîniei.

Seminarul de socialism științific 
al studenților facultății de meca
nică a scos însă în evidență, PE 
DE O PARTE anumite deficiențe 
în însușirea materialului, IAR PE 
DE ALTĂ PARTE insuficienta 
preocupare a unora (cei drept pu-

țini la număr) față de studiul 
marxism-leninismului.

Asupra acestor două chestiuni 
am vrea să insistăm în rîndurile 
ce urmează. In primul rînd slăbi
ciunea esențială a dezbaterilor se
minarului a fost după părerea 
mea, incapacitatea de aplicare 
(chiar din partea studenților 
buni) a unor teze însușite la lec
țiile anterioare, incapacitatea de 
a analiza în mod profund un anu
mit fenomen istoric, în lumina a-

însemnări la un seminar 
studențesc 

de socialism științific

de după 
mondial, 

revoluțio- 
au urmat

Pe urmele materialelor publicate

Insușirea bazelor marxism-lenii 
ismului este absolut necesară sp< 
cialiștilor oricare ar fi domeniu 
în care ar munci. Pentru a dever 
un bun inginer nu este suficiet: 
să-ți însușești numai tehnica ci tri 
buie să te pregătești astfel înci 
să-ți poți desfășura activitatea î; 
conformitate eu cerințele statulu 
eu cerințele măreței epoci de coi 
strucție socialistă. " 
domeniul de activitate, 
leninismul reprezintă 
mare preț.

In spiritul acestor 
educă partidul nostru 
rație de intelectuali, 
marea acestui profil înaintat a’' 
nărului intelectual luptă orgar 
ția noastră revoluționară de tine 
ret. Intr-un deosebit de interesau 
articol apărut acum cîtva timp 1 
Pekin în ziarul „Tînărul chinez* 
se scria că: „Relația dintre politia 
și specialitate ese tot atît de strîn 
să ca și aceea dintre armă și lup 
tător. Arma are importanță îi 
funcție de luptătorul în a căre 
mină se află. La fel și cunoștinței, 
de specialitate...“ Numai folosim 
concepția marxistă vor reuși tine 
rii intelectuali să distingă obiccti 
vul de subiectiv, esențialul de ne 
esențial.

Marxism-leninismul, idealul so 
cial al clasei muncitoare, dă tine 
rilor intelectuali acea forță cart 
îi ajută să meargă înainte, care 1< 
dă posibilitatea să deosebeasc» 
adevărul de minciună.

In epoca noastră, pentru un stu 
(lent, pentru un intelectual dornir 
de a-și dărui toate forțele lupt 
pentru făurirea năzuințelor 
fericire ale poporului său, îns. ,. 
rea politicii 
bazelor 
tot atît 
gătirea 
meinică 
tehnicii

Procesul de însușire a ideologiei 
clasei muncitoare, de însușire a 
marxism-leninismului cere muncă 
continuă, perseverentă. Numai 
acordînd din primul an al studii
lor universitare, atenția cuvenită 
studiului științelor sociale studen
ții noștri vor reuși ca paralel cu 
specializarea să se formeze în spi
ritul celor mai înaintate concepții 
ideologice, (al concepțiilor marxist- 
leniniste) astfel îneît să-și poată 
aduce o contribuție deplină în 
opera de făurire a vieții noastre

Oricare ar 1 
marxisti 

o busolă d

principii - 
tînăra gene 
pentru fo

cestor teze. De ce, de pildă, partî- 
cipanții la discuții au trecut în 
revistă în mod corect, evenimen
tele de inare importanță istorică ce 
au avut loc în prima etapă a pro
cesului transformării revoluționare 
din țara noastră, însă atunci cînd 
lî s-a cerut să vorbească despre 
„obiectivul strategic“, despre „for
țele motrice“, despre „tactica par
tidului“, în majoritatea lor s-au 
încurcat, n-au reușit să explice cum 
au fost aplicate, în mod creator de 
către partidul nostru, în noile 
condiții create, indicațiile Congre
sului al V-lea al P.C.R. Deși au 
cunoscut marile acțiuni înfăptuite 
în prima etapă a revoluției din 
țara noastră, unii participanți la 
discuții n-âu putut să reliefeze par
ticularitățile primei etape, iar în 
general dezbaterile n-au subliniat 
ideea că soarta bătăliei pentru pu
tere a fost hotărîtă de masele 
populare care, conduse de partid, 
la 6 
terea

In 
însă 
insuficienta 
dintre studenții grupei față de 
studiul socialismului științific. 
Nicolae Bejan s-a încurcat de 
la începutul discuțiilor. El a 
lipsit însă de la cursul de 
socialism științific două săptă- 
mîni la rînd. Rîileanu Cezar ma
nifestă și el aceiași atitudine. Pa- 
vel Ursea a dovedit o gravă ig
noranță. Existența unor astfel de 
atitudini trebuie să atragă serios 
atenția atît asistentului cît și or
ganizației U. T. M.

partidului, însușirea 
marxism-leninismului este 
de importantă ca și pre- 
profesională, ca și o to- 

cunoaștere a științei și 
contemporane.

martie 1945 au instaurat pu- 
democrat-populară.
al doilea rînd, ceea ce este 

mai grav, este neglijența, 
preocupare a cîtorva

AU REÎNVIAT
BRIGĂZILE TINERETULUI

După
Mama : Bine 

tălpășița. în rochia asta, parcă 
ar fi o capră neagră.

Tatăl : Și-a găsit sacul, pete
cul. Cînd citești aberațiile 
Victor te-apucă furiile. Un 
simțit de 100 kg.

SÎMBĂTA (seara)

Copilul : Bunico, te rog spu
ne-mi o poveste. Tu povestești 
așa frumos...

Bunica : A fost odată...
E mijlocul nopții. Părinții 

s-au întors de la teatru. în dor
mitor copilul le reproșează :

— Da, voi ați fost la teatru 
și eu am plins. Baba asta m-a 
plictisit cu gogoșile ei.

DUMINICĂ (dimineața)

Un alt vecin : Tovarășe Geor- 
gescu, hai la muncă voluntară. 
Vrem să facem din terenul vi
ran de pe strada noastră un so
lar. Doar ai și dumneata copil.

Tatăl : Aș merge cu dragă 
inimă, însă vezi, nu știu cum 
să-ți explic, nu-i o scuză, dar 
mi-e imposibil. Mîine dau un 
proiect complicat și trebuie să 
desenez încă și la noapte...

După plecarea vecinului.
Tatăl : Dănuț unde ai pus zia

rul de ieri ? Avea un joc de cu
vinte încrucișate pe care vreațt 
să-l dezleg.

în bucătărie.
Mama : Dănuț bea mai repe

de cafeaua cu lapte și pisează 
scorțișoara.

Copilul : Mi-e imposibil. Mă 
duc la Ilie, tatăl lui ne-a pro
mis că ne învață să pictăm.

Peste zece minute strada vuie
ște de țipetele lui s

*
Nu peste mult timp vecinul mi 

se vaită !
— Dănuț îmi dă bătaie de 

cap. Minte, fură, e leneș, obraz
nic... O adevărată catastrofă... 
Dumneata ești învățător, dă-mi 
un sfat.

— Cu plăcere îi răspund și în
cep să-i citesc însemnările.

Vecinul ascultă, se îngălbene
ște, se înroșește și deodată ex
plodează :

— Ești un ingrat domnule. 
Tragi cu urechea. Frumos dom
nule învățător, frumoasă educa
ție, frumos exemplu dai copiilor!

Poftim, să ne mai mirăm 
ce sânt copiii răi !

lui
ne-

<>

de

p

Propunere

din comuna Tătăranl, raionul 
Tîrgoviște: Să dispună de 
umbra sa ca de un permanent 
și conștiincios locțiitor. Precis 
că nu ar mai absenta nemoti- 
vaț de la orele de curs l

...Elevilor Pfailer Nicolae și 
Ion Prodan din clasa a X-a a 
Școlii medii tir. 1 Galați: 
Construirea unor magnetofoa- 
ne minuscule care, montate la 
rama ochelarilor să înregis
treze, ți la nevoie, să le șop
tească rezolvarea teoremelor 
geometrice.

La capetele podului de peste 
pîrîul Bătrlna din comuna 
Sîrbi, raionul Ilia, să se pună 
Ia loc vizibil anunțul: „Prin 
grija sfatului popular comu
nal s-au construit aceste bir- 
ne puse le dispoziția echili- 
brișttlot amatori“.

Cotele apelor

La cinematograful din orașul Năsăud-Cluj, se 
trerupe foarte des filmul.

u

L

Pe unele străzi din Bucu
rești : str. Sublocotenent Chi- 
riac, 7 centimetri — t..scade 
un centimetru. Str. Bisericii, 
8 centimetri — crește 4 centi
metri, Colonia Băncii, 10 cen
timetri —- crește 8 centimetri

EROINA: Da, dragul meu, peste cinci minute ne căsătorim 
EROUL : Eu zic să

mul aici...
ne grăbim, știi ce des se întrerupe fil-

Desen de N. CLAUDIU

★ ★

D. Paul
După datele trimise 

Marlca — Tîrgoviște, 
mion — Caransebeș, Radu Busuioceanu — Bucures' . 
Rotaru — Orașul Stalin, Cusan Traian — Hunedoara.

de corespondenții voluntari: Gheorghe 
Ionel Hîncu — Galați, Gheorghe Si- 

București, Vicențiu

In ziarul nostru nr. 2708 din 
23 ianuarie a.c„—articolul „Se- 
zisările și propunerile tinerilor 
muncitori sînt neglijate“,—men
ționăm printre altele, faptul că 
la uzinele „Gheorghe Dimitrov“ 
din Arad, s-a renunțat -- fără 
pic de remușcare -- la experi. 
ența unor brigăzi de produc
ție U.T.M., brigăzi care aduse
seră cu un ian în urmă, faimă 
uzinelor. Este vorba de briga
da condusă de Panteiimon Ba
dea care lucra în contul anu
lui 1961 și brigăzile de monta
tori și sudori conduse de Du
mitrică Radu și Constantin L 
Preoteasa, care lucrau în con. 
tul anului 1959.

Deși la conferința U.T.M. — 
care s-a ținut în luna decem
brie a anului trecut — se vor. 
bea despre reorganizarea aces
tor brigăzi, acest lucru nu s-a 
înfăptuit. Brigada de la sec
ția vagonaj, al cărui respon
sabil — Badea Panteiimon — 
pleoase în armată, 
doar pe hîrtie, iar 
brii brigăzii nici nu

exista 
mem. 

se mai 
cunoșteau între ei. La aceleași 
bancuri lucrau și tinerii care 
nit enau în brigadă. Brigada nu 
ținuse nici o consfătuire, nu-și 
întocmise programul de lucru. 
Nici fosta brigadă a lui Radu 
Dumitrică nu mai exista. Va- 
sile Popescu, Traian D.răgan, 
Niculae Virgil, Barbu Ghițan și 
ceilalți membri al celor două 
brigăzi au fost răspîndiți prin 
toată . hala. De aceeași soartă 
s-a „bucurat“ și brigada lui 
Constantin Preoteasa.

Articolul mai sezisa și alte 
lipsuri de oare se făcea vino
vat în primul rînd comitetul 
U.T.M. uzinal, în sînul căruia 
se cuibărise birocratism.

★
De la apariția acestui arti

col au trecut mai bine de două 
luni. Recent, comitetul orga
nizației de bază U.T.M. al uzl-

nelor „Gheorghe Dimitrov“ din 
Arad a trimis o adresă de răs
puns redacției prin care recu
noaște justețea celor semnalate 
în ziar, confirmînd că se simt 
răspunzători de lipsurile sem
nalate. Comitetul U.T.M. arată 
în continuare că a cerut aju
torul comitetului de partid uzi
nal în studierea cu grijă a lip
surilor semnalate în ziar și re
medierea lor. In scrisoarea de 
răspuns, comitetul U.T.M. pe 
uzină recunoaște că nu a aju
tat în mod eficient biroul or
ganizației U.T.M. din secția 
vagonaj pentru a reorganiza 
munca brigăzii. De asemenea, 
recunoaște că la deScomplecta. 
rea celorlalte două brigăzi de 
producție U.T.M. sus amintite 
o lipsă revine și secțiilor res
pective care fără consultarea 
birourilor organizațiilor U.T.M. 
au trecut în diverse locuri de 
muncă pe tinerii din brigadă.

In urma articolului apărut în 
ziar, comitetul U.T.M., ajutat 
de comitetul de partid uzinal și 
cu concursul secției vagonaj a 
reorganizat brigăzile desfiln. 
țațe care și-au început activi
tatea sub directa îndrumare a 
birourilor organizațiilor de sec
ție.

Astfel, în secția vagonaj 
reorganizat brigada nr. 
U.T.M. — compusă din 22 
tineri care are în frunte 
tov. Ioan Erman. Brigada 
montatori a fost și ea reorga
nizată și numără 10 membri. 
Responsabil : tov. Gheorghe ■ 
Purice. A recăpătat viață și cea 
de a treia brigadă. Noul el 
responsabil este tov. Gheorghe 
Puica.

„Menționăm — se mai scrie 
în adresă — că cele arătate de 
noi nu s-au făcut în pripă, ci 
după un studiu Ia fața locului, 
cu consultarea maiștrilor și 
tehnicienilor, ele fiind discuta
te în adunări generale ale ute-

miștilor și confirmate de el ca 
brigăzi U.T.M. de producție“.

In încheiere se mai arată că 
au început să apară primele 
rezultate. A dispărut cu desă- 
vîrșlre fluctuația din trecut. 
Brigăzile și-iau întocmit pro
gramul de lucru și s-au ținut 
primele consfătuiri.

. SAVA

(glS EM ATU OILVFÉ)

Inițiativa tinerilor din Vladimiri a fost îmbrățișată de sute și 
mii de tineri ai patriei noastre Fotografia noastră vă înfățișează 
un aspect din munca pionierilor din clasa a IV-a a Școlii medii 

mixte din Herăstrău, care îngrijesc mormintele eroilor sovietici.

Strada mare — PATRIA, I. C. 
FRIMU, VOLGA, LIBERTĂȚII; Lu- 
na de miere - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, ALEX. POPOV, FLACĂ. 
RA: Căpitanul bătrînei carapace 
- MAGHERU, CENTRAL, ARTA ; 
Serenada mexicană — V. ALEG- 
SANDRI, BUCUREȘTI, ALEX. 
SAHIA; Urme în noapte — LU
MINA, DONCA SIMO, 30 DECEM
BRIE ; Scara în spirală - VIC. 
TORIA, VASILE ROAITĂ, ALIAN
ȚA ; Ultima vrăjitoare — DOINA; 
Prăpastia tigrului - MAXIM 
GORKI ; Un program de filme — 
TIMPURI NOI ; Articolul 420 — 
TINERETULUI ; Don Giovanni — 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
1 MAI ; Verstele de foc — GH. 
DOJA. N. BALCESCU ; Don 
Quijotte — 8 MARTIE ; Erupția — 
GRIVIȚA ; Soldați! - CULTURAL; 
Lizzie Mak Kay - UNIREA, POPU. 
LAR; Trepte abrupte — CONST. 
DAVID; Flacăra stinsă - MUN. 
CA ; O zînă ca-n povești — MIO
RIȚA ; Simfonia Leningradului — 
23 AUGUST ; Coordonate necu. 
noscute - ILIE PINTILIE; Tai. 
fttn la Nagasaki — M. EMINES- 
CU ; Ciulinii Bărăganului - OLGA 
BANCIC; Luptătorul și clovnul — 
AUREL VLAICU ■

CE FACEM CC TIMPUL?
(Urmart dm pag. l-a) Iată cum se prezintă fotogra-

acestui fapt ei obțin rezultate fierea zilei de lucru a unora 
bune în producție. dintre acești tineri.

Numele și 
Pronumele Meseria Timpul total 

la dispoziție

Pierderi de timp 
dependente de muncitor

Cifre 
absolute Procente

Radu Gh. strungar 480 25 5,2
Ionescu Dumitru strungar 480 40 8,3
Tudor Nicolae strungar 480 45 9,3
Grigoraș A. frezor 480 25 5,2
Cucu D. găuritor 480 20 4
Guruianu D. strungar 480 20 4

Făcînd o comparație între 
Dicu Alexandru care folosește 
productiv numai 180 de minute 
(adică 3 ore) și frezorul Grigo- 
raș Aurel, care lucrează produc
tiv 455 din cele 480 de minute, 
adică 7 ore și 35 minute este 
lesne de închipuit că și rezulta
tele în muncă deci și cîștigurile 
vor fi cu totul diferite. Astfel, 
tovarășul Voican Gheorghe, n-a 
realizat decît 70 la sută din sa
lariul tarifar pe decembrie iar 
tovarășul Dicu Alexandru nu a 
cîștigat decît 60 la sută din sa
lariul tarifar pe luna ianuarie. 
La așa muncă, așa salariu 1

Și în timp ce tovarășii Lascu 
Ion, Marin Gheorghe, Dicu A- 
lexandru și alții trag chiulul și 
culeg drept „rezultate“ sume cu 
mult sub salariul tarifar, cei 
mai mulți dintre tinerii din ace
iași secție muncesc disciplinat, 
realizeă?.ă și depășesc planul, 
obțin cîștiguri frumoase. Să

luăm de pildă, numai pe cîțiva 
dintre aceștia. In luna decem
brie 1957 strungarul Radu Ghe- 

II a cîștigat 500 lei peste 
il său tarifar, Cucu Ion a 

încasat și el 500 lei peste sala
riul tarifar. Și asemenea exem
ple se mai pot da.

De folosirea din plin a zilei 
de lucru se leagă însă nu numai 
rezultatele imediate pe oare le 
obțin tinerii prin cîștigurile rea
lizate. Buna folosire a timpului 
de producție înseamnă asigura
rea unei rentabilități mărite a 
uzinei. Rentabilitatea uzinei va 
fi cu atît mai mare cu cît pro
ductivitatea muncii va fi mai ri
dicată și prețul de cost mai scă
zut. Din beneficiile pe care le 
realizează uzina pe aceste căi, 
din fondul întreprinderii, se pot 
realiza o serie de îmbunătățiri 
social-culturale (cluburi, locuin
țe pentru muncitori, biblioteci, 
terenuri sportive. echipament

sportiv) etc. Toate aceste reali
zări contribuie la rîndul lor — 
în mod indirect — la ridicarea 
nivelului de 
muncitori.

Desigur, la 
rii din plin a 
mai acționează 
afară de respectarea de 
tineri a disciplinei în 
Buna 
aprovizionarea la timp cu mate
riale, scule și documentație a 
locului de munca, au o serioasă 
influență asupra eliminării tim
pilor morți, neproductivi. Un 
rol important în această privin
ță revine maiștrilor care sînt a- 
devărați conducători ai produc
ției și care trebuie să-și exercite 
din plin rolul pe care-1 au. De

Folosirea timpului de muncă în atenția 
organizațiilor U. T. M.

Disciplina în munca a tineri
lor se întărește numai atunci 
cînd organizațiile U.T.M. pun în 
centrul preocupărilor lor proble
mele producției. In atenția con
tinuă a organizațiilor trebuie să 
se afle folosirea cît mai bună. nărilor generale ale organizației 
a timpului de muncă. In parte, 
aceste preocupări există în aten
ția organizațiilor U.T.M. din 
uzina „Tudor Vladimirescu“.

Un lucru de cea mai mare im
portanță pe care trebuie însă 
să-l facă organizația U.T.M din 
uzina „Tudor Vladimirescu“ este 
crearea unei opinii de masă 
puternice împotriva acelor tineri 
care nu-și folosesc timpul de

trai al tinerilor

asigurarea folosi- 
timpului de lucru 
și aliți factori în 

către 
muncă, 

organizare a producției,

felul cum muncesc maiștrii în or
ganizarea producției depind în 
mare măsură rezultatele pe care 
le obțin muncitorii din sectorul 
respectiv. Nu întîmplător tinerii 
din secția mecanică a uzinei 
care lucrează sub supravegherea 
maiștrilor Borcan Nicolae și 
Zamfirescu Marin — maiștri ce 
se îngrijesc de aprovizionarea 
locului de muncă, de asigurarea 
documentației — obțin rezultate 
bune în producție. Și dacă tine
rii din aceiași secție, d’e la gru
purile de mașini de care răspund 
maiștrii Apopii Dumitru și Dom- 
nișan Gheorghe obțin rezultate 
mai slabe, asta se datorește în 
mare măsură și acestor maiștri, 
oare nu se îngrijesc îndeajuns 
de buna organizare a locurilor 
de muncă.

lucru, care nu respectă discipli
na muncii.

Interesantă este inițiativa — 
deja începută — ca șefii de sec
ții sau alți conducători ai pro
ducției să prezinte în fața adu-

U.T.M. referate pe teme econo
mice legate de respectarea tim
pului de lucru de către tinerii 
muncitori Prezentarea unor refe
rate tematice pe probleme de 
producție ca de exemplu : ..Re
zerve de mărirea producției în 
secția ----- ‘--------------------- !*-_
mai 
»»La 
timp din secția noastră“; „Cum 
pot contribui tinerii din secția 
noastră la creșterea productivi-

noastră prin folosirea
judiciosă a timpului“ ;
ce duc pierderiie de

tății muncii și reducerea prețu
lui de cost“ — aduc un real fo
los în munca de educație a ti
nerilor în spiritul disciplinei so
cialiste. Toate acestea și alte 
asemenea teme nu pot să nu 
stîrnească discuții vii și intere
sante în rîndul tinerilor din sec- 
ți,a respectivă. Exemplificarea tu
turor acestor teme prin cifre și 
fapte concrete din viața secției, 
legate de munca de zi cu zi a 
tinerilor, tratarea unor astfel de 
teme chiar și la învățămîntul 
politic îi va face pe tineri să 
înțeleagă cum pot fi concretiza
te — în practică, în munca ' 
problemele productivității mu 
cii, ale reducerii prețului de 
cost. Asemenea referate, bine în
tocmite, convingătoare vor aju
ta pe tineri să vadă mai bine 
rolul și sarcinile lor în produc
ție.

Trebuie făcută legătura între 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și ren
tabilitatea uzinei. Trebuie făcu
tă, pe înțelesul tinerilor, legătu
ra între rentabilitatea întreprin
derii și creșterea nivelului lor 
de trai. Trebuie să li se arate 
tinerilor că prin întărirea disci
plinei în muncă, care se poate 
realiza printr-o folosire economi
că a zilei de muncă, prin lichi
darea absențelor nemotivatc și a 
întîrzierilor de la lucru — vor 
avea de cîștigat atît uzina cît și 
fiecare dintre ei în parte.

Tinerii trebuie îndrumați și 
ajutați să folosească cu chibzu
ință timpul, acest factor care este 
deosebit de prețios în producție 
și care într-adevăr costă bani.



Tineretul
participă

c u 
entuziasm

1 a

Acțiuni entuziaste 
în regiunea Cluj

Intr-o singură zi, tinerii din 
regiunea Cluj au înregistrat pe 
răbojul muncii voluntare un nu
măr de 26.167 ore. Aceste reali
zări sînt rodul muncii a 9.877 ti
neri.

Ce s-a făcut în aceste ore de 
muncă voluntară ? In orașul Tur
da, tinerii au amenajat un lac, 
iar intr-unui din cartierele aces
tui oraș, la Turda Nouă, nu peste 
multă vreme tinerii vor sărbători 
inaugurarea unui mare parc.

lată-i pe cei din satul Zimbor 
din raionul Huedin. Ei erau dor
nici să practice sportul, dar nu 
aveau unde. Prin muncă volunta
ră ei și-au construit singuri un 
teren de fotbal, unul de volei șl 
altul de baschet. Aceeași situație 
au avut-o colectiviștii din comu
na Iernut din raionul Luduș. Ti
nerii orașului Dej au curățat 
străzile orașului, au plantat pomi 
de-a lungul lor, au adăugat 
parcurilor noi podoabe. In raio
nul Zalău, tinerii din comuna 
Maigrad au reparat drumul ce 
duce Ia șoseaua regională cărînd 
pietriș pe o lungime de aproape 
un kilometru.

Cu forțe unite, tinerii romîni șl 
maghiari din raionul Luduș au 
muncit din plin in aceste zile la 
înfrumusețarea satelor lor. Iată 
doar cîteva cifre: la Diieu s-a a- 
menajat un frumos parc în cen
trul comunei; colectiviștii din 
Cuci au plantat 13 000 pueți pe 
marginea șoselei ; mecanicii de 
la S.M.T. Luduș și-au înfrumuse
țat curtea stației, și au adunat 
într-o singură zi 1000 kg. fier 
vechi.

Succesele tinerilor 
piteșteni

In regiunea Pitești ca și în alte 
regiuni „Lima înfrumusețării sa
telor, orașelor, întreprinderilor și 
instituțiilor" se desfășoară din 
plin. Mii de tineri își aduc prin 
muncă voluntară contribuția la în
deplinirea tuturor angajamentelor 
luate în cadrul acestei acțiuni pa
triotice. Pentru o cît mai rodnică 
activitate, organizațiile de bază 
U.T.M. din orașul Pitești au trecut 
la organizarea unor brigăzi de ti
neri care participă voluntar la ac 
țiunea de înfrumusețare. Pînă a- 
cum numai în orașul Pitești au 
fost organizate 30 de asemenea 
brigăzi. Ele desfășoară o bogată 
activitate pentru înfrumusețarea 
orașului lor.

în orașele Cîmpulung și Slatina 
tinerii muncesc cu sîrguință. Stra
da Dobrogeanu Gherea și respectiv 
strada Progresul luate sub patro
naj de tineri sînt de nerecunoscut: 
sînt bine îngrijite și cetățenii ce 
trec pe acolo au numai cuvinte de 
laudă la adresa tinerilor.

Cei 6.000 de tineri care au 
participat în ultimile cîteva zile 
la muncă voluntară, au amenajat 
11 parcuri pentru propria lor dis
tracție și odihnă, și au amenajat 
23 km. de șosea împrăștiind 1.688 
metri cubi pietriș și piatră. Tinerii 
lucrează acum la un canal de 2

(Urmare din pag. l-a) 

aceste experiențe nu prezintă 
prin ele înseși decît un pericol 
extrem de mic ce ar putea fi 
înlăturat prin crearea unei 
„bombe curate". In ciuda ace
stei poziții, problema încetării 
experiențelor cu arme nucleare 
a devenit una din problemele 
ascuțite ale vieții politice in
ternaționale, una din cele mai 
arzătoare cerințe ale popoare
lor. Departe de a fi o bagatelă, 
problema încetării experiențe
lor cu arma atomică și cu hi
drogen, se dovedește veriga 
unui lanț lung, o problemă vi
tală a zilelor noastre.

Experiențele nu presupun 
numai un pericol poten
țial declanșat numai în caz de 
război, ci și o amenințare di
rectă și imediată. Aceste ex
periențe eliberează cantități 
uriașe de stronțiu, element ra
dioactiv, generator al unor 
boli groaznice. Acest pericol 
l-au mărturisit mii de savanțl 
atomici. Primejdia au mărtu
risit-o cei 9.235 savanți din 44 
de țări — fizicieni, chimiști, 
medici, biologi — care au sem
nat pateticul apel adresat 
0. N. U. prin care dau alarma 
asupra pericolului atomic și se 
pronunță pentru încetarea ex
periențelor nucleare.

Continuarea experiențelor 
atomice contribuie la intensi- 
icarea războiului rece, la spo

rirea neîncrederii și suspiciu
nii intre state, constituind tot
odată o povară grea pentru 
popoare, care afectează nive
lul de trai.

Hotărîrea Uniunii Sovietice 
de a înceta unilateral expe
riențele cu toate tipurile de 
arme nucleare arată în mod 
convingător că există posibili

UM MHIMMI

Acțiunea patriotică inițiată de tinerii din orașul Rm. Vîlcea, din 
Băcești, raionul Negrești și de la uzinele de tractoare „Ernst Thäl
mann“ din Orașul Stalin s-a extins în ultimele zile, cuprinzind În
treaga țară. In toate colțurile patriei, in orașe și sate, in fabrici și 
instituții, tinerii au răspuns cu entuziasm la inițiativa „Lunii în

frumusețării satelor, orașelor întreprinderilor și instituțiilor“. In 
multe regiuni ale țării inițiativa a căpătat o mai mare rază de 
acțiune decît cea stabilită în chemările colectivelor inițiatoare, cu
prinzind noi obiecte. Paralel cu acțiunile de înfrumusețare, tinerii 
participă și la ridicarea unor noi edificii de folos obștesc, participă 

la lucrările de electrificare sau radioficare a unor sate, adună fier 
vechi, curăță islazurile, construiesc noi baze sportive etc. etc.

Activitatea organizațiilor de bază U.T.M. are rolul hotărîtor în 
îndeplinirea tuturor angajamentelor luate de tineret. Acolo unde 
există preocupare, unde organizațiile U.T.M. dau dovadă de spirit 
de inițiativă și capacitate de mobilizare, rezultatele sînt cele mai 
bune. în cursul lunii aprilie această acțiune patriotică se află in 
toi. Folosind fiecare zi prielnică, organizațiile de bază U.T.M. au 
datoria de a intensifica acum și mai mult ritmul muncilor volun
tare, pentru ca angajamentele luate să fie îndeplinite și depășite, 
pentru că orașele și satele patriei noastre să devină și mai fru
moase și mai prospere.

km. pentru a preîntîmpina inun
dațiile și au plantat în parcuri și 
de-alungul șoselelor 43.000 de di
feriți puieți.

De asemenea în 6 sate ale re
giunii Pitești, sute de tineri par
ticipă la munca de radioficare a 
satelor. în această acțiune, frun
tași sînt tinerii comunei Tătulești 
raionul Vedea, comună în care nu 
peste mult timp va fi terminată 
radioficarea.

Tinerii din raionul Băbeni par
ticipă cu mult entuziasm la insta
larea conductei pentru gaz de 
sondă, iar cei din comuna Cimă- 
geni (raionul Vedea) aduc un im
portant aport la terminarea dis
pensarului comunei.

Tinerii piteșteni sînt iubitori de 
sport. în cadrul Lunii înfrumuse
țării ei au hotărit să construiască

* ---------------------

prin muncă voluntară un mare 
stadion care să satisfacă cerințele 
tinerilor sportivi. Tinerii au și 
pornit la treabă.

Fiecare brigadă, fiecare organi
zație de bază U.T.M. raportează 
comandamentului muncii volunta
re bilanțul muncii lor. Realizările 
de pînă acum ne îndreptățesc să 
credem că nici un angajament luat 
în cadrul „Lunii înfrumusețării o- 
rașelor, satelor, întreprinderilor și 
instituțiilor“ regiunii Pitești nu va 
rămine neîndeplinit.

In cîteva zile la Galați
Pînă nu de mult, tinerii regiu

nii Galați n-au putut să facă mare 
lucru pentru înfrumusețarea regiu
nii lor deoarece nu le-a permis-o 
timpul. Dar în ultimul timp vre

Vedere din orașul Sibiu

tatea să se oprească goana 
înarmărilor atomice. O mare 
putere atomică a răspuns do
rinței și năzuinței exprimată 
de popoarele lumii.

Bineînțeles că, în cazul în 
care puterile occidentale nu vor 
voi să adopte aceeași măsură, 
Uniunea Sovietică își va lua 
măsurile pe care le va nece-

In 
izvorît 
ale 

sita asigurarea securității 
Uniunii Sovietice. De altfel 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste au mai adoptat 
unilateral hotărîri menite să 
contribuie la micșorarea în
cordării în relațiile internațio
nale. Este cunoscut faptul că 
între 1955—1957 Uniunea So
vietică și-a redus efectivele 
armate cu 1.840.000 de oameni 
și că este în curs o nouă redu
cere cu 300.000 de oameni. 
Alte țări socialiste printre care 
și țara noastră și-au redus și 
ele efectivele forțelor armate. 
Tot în mod unilateral R. P. 
Chineză a luat hotărîrea de a 
retrage voluntarii chinezi din 
Coreea de Nord. Cercurile a- 
gresive au încercat să mini
malizeze însemnătatea acestor 
hotărîri. Acum însă Anglia și 
Statele Unite sînt puse în 

fața unei situații categorice, 
ele vor trebui să dea un răs
puns clar omenirii care aș
teaptă : să urmeze exemplul 
Uniunii Sovietice și să înce
teze experiențele cu armele 
atomice, sau să se demaște în 
mod definitiv ca dușmani de 
moarte ai omenirii.

act istoric
din generoasele principii

Este demn de subliniat că 
puțin înaintea acestei istorice 
inițiative sovietice, cercurile 
agresive din occident, folosin- 
du-se de docilitatea militariș- 
tilor vest-germani, au forțat 
înarmarea Bundeswehrului cu 
arme nucleare. Hotărîrea par
lamentului vest-german creea
ză în centrul Europei un focar 
de neliniști și agresiune, crea- 
ză un pericol de război.

De ani de zile, cercurile po
litice apusene, rău intenționate 
încearcă să convingă opinia 
publică din țările lor că nu
mai de pe poziții de forță se 
poate discuta cu Uniunea So
vietică. Acesta este pretextul 
pentru ascunderea propriilor 
răspunderi ale puterilor occi
dentale în înveninarea atmosfe
rei internaționale, un paravan 
în spatele cărora se ascunde 

mea s-a îndreptat. In cîteva zile 
peste 29.463 de tineri au pornit la 
îndeplinirea angajamentelor luate 
in cadrul „Lunii înfrumusețării“.

n Prin muncă voluntară s-au a- 
menajat 18 spații verzi, 31 
parcuri, 57 terenuri sportive.

■ 15.052 tineri țărani muncitori 
participanți la această acțiune au 
curățat 225 ha. de islaz și au 
plantat peste 10,5 ha. de vie. De 
asemenea 12.650 pionieri și elevi 
și-au adus și ei contribuția la a- 
ceastă frumoasă acțiune patriotică.

■ In orele de muncă volunta
ră tinerii acestei regiuni au plan
tat 35.538 pomi fructiferi, 110.233 
puieți, au săpat 50.884 m.l. 
șanț, au reparat 40 de poduri și 
au reușit să colecteze importanta 
cantitate de 219.522 kg. de fier 
vechi.

■ Printre fruntașii în întrecere 
se află tinerii orașului Brăila care 
pe lingă alte acțiuni importante 
au colectat și predat I.C.M.-ului 
130.000 kg. fier vechi și cei din 
Filimon Sîrbu care au strîns și 
predat 11.600 kg.

■ Tinerii din raionul Măcin 
au plantat 50.000 puieți, iar cei 
din raionul Panciu 40.000 de 
puieți.

■ Din rândul tinerilor țărani, 
fruntași sînt cei din G.A.C. Tudor 
Vladimirescu (raionul Liești), cei 
din G.A.C. Horia (raionul Mă
cin), care au prestat mii de ore 
muncă voluntară, pentru înfrumu- 
șețarea gospodăriilor și comunelor 
lor.

interesele și profiturile mari
lor monopoluri de armament, 

încercările de a discuta de 
pe poziție de forță au fost tot
deauna respinse cu fermitate 
și zădărnicite de Uniunea So
vietică.

Nobilul gest al Uniunii So
vietice nu isvorăște dintr-o 

slăbiciune așa cum nici cele
lalte măsuri n-au fost expresia 
unei slăbiciuni, ci dimpotrivă 
reprezintă o manifestare a 
forței morale și a tăriei mili
tare și economice. Gestul 
Uniunii Sovietice a fost înfăp
tuit de pe pozițiile unei țări 
puternice, ale unei țări care a 
lansat prima în lume sateliți 
artificiali, a construit prima 
centrală atomo-electrică și cel 
mai mare reactor atomic, care 
posedă racheta balistică inter
continentală.

Hotărîrea guvernului sovie
tic constituie un puternic im
puls dat pregătirii tratativelor 
la înalt nivel. Tocmai în acest 
moment s-a vădit din partea 
puterilor occidentale o dare 
înapoi, o încercare de tergi
versare. Or, necesitatea trata
tivelor la nivel înalt este do

Primirea ambasadorului 
Republicii Populare Ungare 
de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, 
Atanase Joja

Marți 1 aprilie a. c. vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne și
ministru al învățămîntului și
Culturii, Atanase Joja, a primit 
în audiență pe ambasadorul Re- 

Ungare lapublicii Populare 
București, Ferenc Keleti.

Semnarea acordului 
comercial dintre R.P. 
Romînă și R.P. Polonă

Ca urmare a tratativelor purta
te în spiritul unei înțelegeri reci
proce și prietenești, în ziua de 1 
aprilie a.c. s-a semnat în Bucu
rești acordul cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți pe 
anul 1958 între Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Polonă.

In spiritul acordului Republica 
Populară Polonă livrează Repu
blicii Populare Romîne cocs, la
minate ca tablă și șine, coloană 
de rectificat zinc, motoare, ma
șini pentru industria hîrtiei și 
textilă, mașini-unelte, aparataj e- 
lectrotehnic, instrumente chirur
gicale, chimicale, medicamente, 
celof ibră, textile, articole alimen
tare și aire bunuri de larg con
sum. Republica Populară Romînă 
livrează în schimb Republicii 
Populare Polone produse petroli
fere ca benzină auto, motorină, 
petrol lampant, bitumen de pe
trol și altele, utilaj de foraj, tra
verse de fag, ciment, geamuri, 
chimicale, precum și articole 
agroalimentare ca struguri, nuci, 
vin și altele.

Valoarea schimbului de măr
furi prevăzută în acord este cu 
circa 20 la sută mai mare față 
de schimbul de mărfuri prevăzut 
în acordul pe anul 1957.

Acordul a fost semnat din par
tea romînă de tov. Ion Stoian, 
director în Ministerul Comerțu
lui, iar din partea polonă de Be- 
nedykt Polak, director adjunct în 
Ministerul Comerțului Exterior al 
R. P. Polone.

La semnare au fost de față : 
Ana Toma, Mihai Petri 
lentin Steriopol, adjuncți ai mi
nistrului Comerțului, Nicolae An- 
ghel, secretar general, funcțio
nari superiori din Ministerul Co
merțului.

A fost prezent însărcinatul cu 
afaceri al R. P. Polone la Bucu
rești, Czeslaw Kasprzak.

(AgerpresJ

și Va-

Vacanță plăcută pentru elevi

șezători, seri 
și umor, în- 
vizionări co- 
teatru și fil-

Elevii din întreaga țară se 
află în vacanța de primăvară. 
Cadrele didactice, secțiile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare, 
organizațiile U.T.M. și de pio
nieri manifestă o grijă deosebită 
pentru a asigura școlarilor o o- 
dihnă plăcută și folositoare. Ele
vii pot participa la 
literare, de satiră 
tîlniri cu scriitorii, 
lective de piese de 
me, excursii etc.

Zilele acestea sute de elevi 
din toate regiunile țării vor vizi
ta, însoțiți de profesori, Bucu- 
reștiul. Colectivele artistice ale 
caselor de pionieri din Tg. Jiu 
și Tulcea vor prezenta în acea
stă perioadă programe artistice 
la Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" și la Pala
tul Pionierilor din Capitală.

Pentru pionierii și elevii bucu- 
reșteni Teatrul Țăndărică va pre
zenta în zilele vacanței 21 de 
spectacole cu piese din reperto
riul curent.

Casa de Cultură a Sindicate
lor din Capitală organizează di
verse conferințe, care vor îmbo- 

vedită de întregul mers al 
evenimentelor internaționale, 
este cerută cu insistență de 
popoare. O conferință la nivel 
înalt poate rezolva (sau cel 
puțin poate crea premisele ne
cesare unei juste rezolvări) 
numeroase probleme vitale, 
cum este dezarmarea cu nu-

ului
meroasele sale aspecte, rela
țiile între Est și Vest, încor
darea din Orientul Mijlociu și 
Apropiat și altele. Hotărîrea 
luată de guvernul sovietic con
tribuie la netezirea căilor ce 
duc spre o conferință la un 
nivel înalt, la limpezirea at
mosferei internaționale, astăzi 
încă destul de încordată.

Poporul romîn, atașat cau
zei păcii, a primit cti o mare 
satisfacție și încredere hotă
rîrea istorică adoptată de So
vietul Suprem al Uniunii So
vietice. El salută cu bucurie 
această nouă dovadă a politi
cii consecvente de pace a U- 
niunii Sovietice, deoarece ea 
corespunde în întregime nă
zuințelor sale, politicii externe 
a statului nostru de întărire 
a păcii exprimată în nume

IX-a ediție a „Criteriului mondial de scrimă al tineretului**

Vă prezentăm coneurenții romîni
A

Zilele trecute, la o conferință 
de presă, președintele Federației 
romîne de scrimă, tov. Vasile Io- 
nescu, spunea printre altele:

— Pregătirea sportivilor noștri 
care ne vor reprezenta țara la 
„Criteriul mondial de scrimă al ti
neretului“, ca și rezultatele obți
nute pînă acum, ne îngăduie să 
sperăm în obținerea unor rezulta
te cît mai bune. Intr-un cuvînt, 
sîntem optimiști.

Optimiști sînt însă nu numai re
prezentanții federației noastro de 
scrimă, ci și antrenorii și înșiși 
coneurenții. Recent, într-o decla
rație făcută unui gazetar în legă
tură cu „Criteriul mondial al ti
neretului", Olga Orban spunea: 
— Cred într-un succes. Din 
punct de vedere organizatoric, 
pentru că întotdeauna ne-am în
grijit de reușita concursurilor; din 
punct de vedere competițional, 
pentru că găzduim o întrecere 
care seamănă ca două picături de 
apă cu un veritabil campionat 
mondial de seniori; din punct de 
vedere al rezultatelor, pentru că 
selecționabilii noștri se prezintă 
parcă mai bine ca orieînd.

Intr-adevăr, pentru această edi-

Semn... sigur
Din nou fotbaliștii noștri dovedesc nesiguranță cînd 
trag la poartă. (ZIARELE)

Va să aică-H a-nceput meciul 11!
Desen de N. QLAUD1U

*

găți cunoștințele elevilor, iar clu
bul Sindicatului muncitorilor din 
învățămint din Capitală a inițiat 
o serie de acțiuni pe tema „Să 
cunoaștem și să iubim cartea“.

Palatul Pionierilor din Capitală 
organizează pentru pionieri ex-

Plecarea delegației C. C. al U. T. C. 
din ft. P,

Marți la amiază au părăsit Ca
pitala, înapoindu-se în patrie, 
membrii delegației Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist d'in R. P. Ungară care, 
la invitația .C.C. al U.T.M., au fă- 

z vizlt; de două săptămînicut o vizită de 
în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
Borbely Sandor, 
al U.T.C.,

secretar al C.C. 
conducătorul delega

ției, Qyorvai Layos și Soos Pali 
— membri ai C.ț. ai U.T.C.

In timpul șederii în țara noa
stră oaspeții au avut întîlniri cu 
tineri muncitori, studenți și elevi, 
au vizitat întreprinderi, școli și 
facultăți, instituții culturale și 

roase documente și acțiuni 
ale guvernului nostru.

Statul nostru, membru al 
marii familii a țărilor socia
liste își aduce necontenit a- 
portul său ia marea cauză a 
păcii și înțelegerii intre po
poare. El s-a pronunțat în re
petate rînduri pentru măsurile 
preconizate în vederea interzi
cerii armelor atomice și a ex
periențelor nucleare. Poporul 
romîn consideră că acum este 
rîndul celorlalte mari puteri 
să susțină propunerea Uniu
nii Sovietice pentru încetarea 
definitivă, în toată lumea, a 
experiențelor cu armele ato
mice și cu hidrogen.

Inițiativa guvernului sovie
tic a stârnit un larg ecou în 
rîndurile tineretului romîn. Ti
nerii din țara noastră știu că 
acest înalt gest umanitar este 
o expresie a strălucitelor prin
cipii ale socialismului, isvo- 
răște din însăși structura so
cialistă a statului sovietic și 
nu se datorește unor calcule 
de conjunctură. Tineretul 
nostru martor al numeroase
lor acțiuni și inițiative luate 
de Uniunea Sovietică în inte
resul păcii și al omenirii, știe 
că hotărîrea de a înceta expe
riențele cu armele nucleare e 
luată pentru apărarea vieții, 
pentru ocrotirea generațiilor 
viitorului care trebuie să se 
bucure de sănătate, de pro
gres, de cuceririle științei. Ti
neretul știe că Uniunea Sovie
tică s-a ridicat încă odată, cu 
dorința de a elibera genera
țiile tinere de coșmarul nimi
cirii. Și de aceea el primește 
acest act umanitar cu dragoste 
și recunoștință.

ție a „Criteriului mondial de scri
mă al tineretului“, pe care îl găz
duim, țara noastră va fi reprezen
tată de o puternică formație de 
sportivi. La capătul unor îndelun
gate pregătiri și concursuri de ve
rificare, Federația romînă de scri
mă a botărît, nu de mult, compo
nența loturilor reprezentanților 
noștri. La floretă fete: Olga Or
ban, Marfa Lutzki, Valeria Lutt
man. La floretă băieți: Tănase 
Mureșanu, Sorin Poenaru, Attila 
Csipler. La sabia : Nicolae Ghile- 
zan, Ladislau Rohony, Ion Szantho 
și Emeric Aruș. La spadă : Adal- 
bert Gurath II, Gheorghe Lăudoiu, 
Ștefan Toth și Florin Gheorghiu. 
(La sabie și spadă, loturile cu
prind și cîte o rezervă).

După cum se poate vedea, lo
turile noastre cuprind tineri spor
tivi care, în general, s-au afirmat 
în ultimul timp pe plan interna
țional și care în momentul de față 
sînt bine pregătiți. Evident, cele 
mai mari speranțe le avem în Olga 
Orban. Comportarea ei de pînă 
acum, ca și rezultatele obținute, ne 
îngăduie să credem că vice cam
pioana noastră olimpică se va si
tua pe unul din locurile cele mai

ooooo---------

cursii la Sinaia, Bușteni, Cîm- 
pina, Tîrgoviște, Constanța și în 
alte orașe ale țării. In ziua de 12 
aprilie pionierii vor participa la 
un concurs „Drumeții veseli“ cu 
tema „Din istoricul Palatului 
Pionierilor din București“.

Ungară
sociale din regiunile București, 
Constanta, Iași, Bacău, Cluj, Re
giunea Autonomă Maghiară, Sta
lin și Ploești.

Membrii delegației C.C. al 
U.T.C. au avut de asemenea o în- 
tîlnire cu membri ai secretariatu'- 
lui C.C. al U.T.M. și cu repre
zentanți ai Comitetului Executiv 
al Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R. P. Romînă. In cursul 
acestei întâlniri oaspeții au îm
părtășit impresiile lor în legătu
ră cu vizita făcută în R. P. Ro
mînă. Au fost discutate probleme 
privind relațiile de prietenie exis
tente între tineretul, organizațiile 
de tineret și studenții din cele 
două țări, precum și în legătură 
cu dezvoltarea acestor relații pe 
viitor.

întîlnirea s-a desfășurat într-e 
atmosferă de caldă prietenie.

, (Agerpres)

Cum merge mutica ? Mă stră dulesc, tovarăși, Acum minam in. 
drăgit meseria.

OLGA ORBAN

de frunte. Rezultate bune spe
răm să obțină și tinerii Mureșanu 
Tănase, Sorin Poenaru, Gurath A- 
dalbert II (în vîrstă de numai 16 
ani), ca și toți ceilalți reprezen
tanți, inclusiv Valeria Luttman și 
Ștefan Toth, debutanti în această 
mare întrecere sportivă internațio
nală.

Forma bună arătată în ultimele 
zile de către toți scrimerii noștri 
participanți la „Criteriul mondial" 
ne dă speranța că nu ne vor în
șela așteptările, reprezentând cu 
cinste culorile și prestigiul cucerit 
în ultimul timp de scrima romî- 
nească.

PE SCURT
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• După cum s-a anunțat, 
prima ediție a Campionatelor 
internaționale de gimnastică 
ale R.P. Romîne se va desfă
șura în zilele de 26 ți 27 a- 
prilie în Sala sporturilor de la 
Floreasca. La această competi
ție ți-au anunțat participarea 
cei mai buni gimnaști și cele 
mai bune gimnaste din Ceho
slovacia, Bulgaria, Polonia, 
Ungaria și Italia.

Amatorii acestei discipline 
sportive vor avea ocazia să ad
mire pe campioana cehoslova
că Eva Bosakova, o virtuoasă 
a exercițiilor la sol, și alte 
gimnaste renumite ca Olga 
Tass (R.P.U.), Cicocognani 
(Italia), Francisc Danis (Ceho
slovacia).

• Intre 17 și 21 aprilie se 
vor desfășura la Oradea, Cluj, 
Orașul Stalin și Ploești reu
niunile din cadrul fazei de 
zonă a finalelor campionatelor 
individuale de box — ediția 
1958. In cadrul acestor reuni
uni vor evolua cei mai buni 
boxeri din țară în frunte cu 
maeștri ai sportului, campionii 
republicani de anul trecut și 
pugiliștii de categoria I-a, cali
ficați din fazele precedente.

F inalele campionatelor, la 
sfirșitul cărora vor fi cunoscuți 
cei 10 campioni republicani, 
vor avea loc la București între 
5 și 11 mai.

• Miercuri începe la Lu
xemburg cea de-a 11-a ediție 
a competiției de fotbal pentru 
echipele de juniori organizată 
de Uniunea Europeană de Fot
bal sub auspiciile Federației 
Internaționale. La turneu par
ticipă echipe, reprezentind 18 
țări europene: Iugoslavia, Au
stria, Anglia, Franța, Romî- 
nia, Polonia, Bulgaria. Ceho
slovacia, Belgia, Italia, R.F. 
Germană, Grecia, Ungaria, 
Luxemburg, Olanda, Spania, 
R.D. Germană, Turcia.

Echipa tinerilor fotbaliști 
romîni va juca în cadrul gru
pei C împreună cu echipele 
Greciei, Ungariei, Olandei și 
Turciei.



Delegația guvernamentala
a R. P. Romine in drum spre Pekin

In problema încetării experiențelor cu armele atomice

Popoarele lumii așteaptă măsuri imediate 
din partea S. V. A. $i Marii Britanii

— Declarația agenției TASS —
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite următoarea de

clarație :
Isterica hotărîre a Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la 

încetarea unilaterală de către Uniunea Sovietică a experiențelor 
cu armele atomică și cu hidrogen, adoptată la 31 martie 1958, se 
află in centrul atenției opiniei publice mondiale și se bucură de 
aprobare fierbinte în toate țările.

Incetind experiențele cu armele atomică și cu hidrogen, Uni
unea Sovietică este prima țară care în mod practic a făcut în
ceputul încetării generale a experiențelor nucleare și a deschis ca. 
lea spre salvarea omenirii de primejdia unui război atomic de 
exterminare.

Această nobilă inițiativă manifestată de o mare putere ridică și 
în fața celorlalte state și în primul rînd în fața statelor care de
țin arma nucleară, problema trecerii de la declarații despre utili
tatea dezarmării la acțiuni practice în vederea micșorării primejdiei 
unui război atomic.

In legătură cu hotărîrea Sovietului Suprem al U.R.S.S. ca Uni
unea Sovietică să înceteze experiențele cu armele atomică și cu 
hidrogen, Departamentul de Stat al S.U.A. a dat publicității o de
clarație specială în care iși exprimă atitudinea față de această 
hotărîre.

In această declarație întocmită vădit în grabă se încearcă să se 
provoace neîncredere în acțiunea întreprinsă de Uniunea Sovietică 
și se face de fapt apel la continuarea politicii cursei înarmărilor 
Și a pregătirii unui război atomic, politică condamnată de po
poare.

In legătură cu aceasta Agenția TASS este împuternicită să de
clare următoarele:

I Cercurile conducătoare ale 
U.R.S.S. își exprimă regretul că 
acțiunea concretă a Uniunii So
vietice dictată de dorința since
ră de a se începe rezolvarea 
practică a celei mai urgente pro
bleme care frămîntă profund toa
te popoarele — problema salvă
rii omenirii de primejdia unui 
război atomic — a întîmpinat o 
asemenea atitudine din partea gu
vernului S.U.A.

In Uniunea Sovietică se regre-1 
tă profund că această declarație 
a Departamentului de Stat, care 
poartă amprenta enervării și a 
unui spirit polemic, a fost făcu
tă, după cum s-a arătat la 
Washington, cu aprobarea preșe
dintelui Eisenhower. O deosebită 
dezamăgire este provocată de 
faptul că declarația Departamen
tului de Stat nu dovedește că 
guvernul S.U.A. dorește să spri
jine inițiativa Uniunii Sovietice 
și că la rîndul său ar dori să 
înceteze experiențele cu armele 
atomică și cu hidrogen contri
buind prin aceasta^ la măreața 
cauză a întăririi păcii între po
poare.

Nu este greu de remarcat 
că argumentele aduse în de
clarația Departamentului de 
Stat sînt artificiale și inven
tate, iar încercarea de a a- 
runca o umbră de îndoială 
asupra acțiunii întreprinse 
de Uniunea Sovietică, încer
carea de a compromite țara 
care a luat inițiativa de a 
înceta experiențele nucleare, 
are evident ca scop să justi
fice poziția S.U.A. care conu 
tinuă să refuze să dea ascul
tare cererilor popoarelor și 
să pună capăt experiențelor 
cu arma nucleară.

Departamentul de Stat al 
S.U.A. declară că nu se poate 
pune bază pe o declarație de in
tenții pentru a căror verificare 
nu există nici un sistem. Depar
tamentul de Stat nu poate însă

sa nu știe că nu exista nici un 
motiv să facă asemenea afirma
ții, deoarece chiar și după cum 
a arătat știința, orice experiență 
cu arma atomică și cu hidrogen, 
în orice parte a lumii s-ar efec
tua, este ușor de constatat și de 
înregistrat, lucru pe care l-a re
cunoscut chiar și președintele 
S.U.A., Eisenhower. In afară de 
aceasta se știe prea bine că U- 
niunea Sovietică nu numai că nu 
a ridicat obiecțiuni împotriva in
stituirii controlului internațional 
necesar asupra respectării obliga
țiilor privitoare la încetarea ex
periențelor nucleare, ci a propus 
ea însăși instituirea unui astfel 
de sistem de control în cazul 
cînd puterile respective vor că
dea de «cord asupra încetării 
experiențelor. Din păcate guver
nul S.U.A. nu dorește, după cît 
se vede, nici încetarea experien
țelor cu arme'e atomică și cu hi
drogen, nici instituirea unui con
trol asupra acestei încetări. 
Altfel nu se poate explica fap
tul că se aduce un argument 
care contrazice atît situația de 
fapt cît și datele științifice.

Căutînd în mod vădit să oco
lească esența problemei, defini
rea clară a atitudinii sale față 
de necesitatea încetării imediate 
a experiențelor cu armele atomb 
că și cu hidrogen, Departamen
tul de Stat al S.U.A. consacră 
cea mai mare parte a declarației 
sale afirmațiilor că Uniunea So
vietică ar refuza să colaboreze 
în domeniul examinării proble
mei dezarmării în cadrul O.N.U. 
Insă oricine cunoaște cît de cît 
faptele reale știe că lucrurile se 
prezintă invers. Tocmai Uniunea 
Sovietică este aceea care timp 
de muiți ani a supus spre exami
narea O.N.U. propuneri concrete 
în problema dezarmării, propu
neri care nu au fost dictate cî- 
tuși de puțin de dorința de a ob
ține anumite avantaje unilatera
le pentru Uniunea Sovietică și 
care nu prejudiciau interesele

securității nici unui stat. Nu este 
vina Uniunii Sovietice că dato
rită dictatului exercitat de unele 
puteri au fost înmormîntate la 
O.N.U. una după alta propuneri
le care erau într-adevăr îndrep
tate spre încetare^ cursei înarmă
rilor, spre interzicerea deplină și 
necondiționată a armei nucleare.

Uniunea Sovietică, ca și multe 
alte state iubitoare de pace, fiind 
îngrijorată de situația care s-a 
creat în domeniul tratativelor cu 
privire la dezarmare, nu a putut 
să se alăture celor care intențio
nează și pe viitor să blocheze 
calea spre rezolvarea problemei 
dezarmării, îndeosebi prin crea
rea unei comisii in care să do
mine țările atrase în blocurile mi
litare ,ale puterilor occidentale.

Uniunea Sovietică, ca și multe 
alte state, dorind să ușureze rea
lizarea unui acord cu privire la 
dezarmare, a insistat ca în co
misia O.N.U. pentru dezarmare 
jumătate din locuri să revină ță
rilor socialiste și altor state ca
re nu fac parte din blocurile mi
litare ale puterilor occidentale. Ni
meni nu poate contesta caracte
rul obiectiv al unui astfel de mod 
de a trata problema. După cum 
rezultă însă din declarația Depar
tamentului de Stat, S.U.A. do- 
resc să împingă tratativele de 
dezarmare pe vechiul drum care 
nu numai că nu a dus Ia un acord, 
ci dimpotrivă, a dus lumea la o 
situație în care înarmarea state
lor a luat proporții fără prece. 
dent și în care cu fiecare zi spo
rește cantitatea de arme atomice 
și cu hidrogen aducătoare de 
moarte. Experiența de muiți ani 
a tratativelor de dezarmare în 
cadrul Subcomitetului Comisiei 
O.N.U. dovedește suficient de 
convingător cit de sterilă și de 
periculoasă devine situația atunci 
cînd majoritatea participanților 
Ia tratative este formată din sta
tele interesate nu atît în dezar
mare cît în intensificarea cursei 
înarmărilor.

Uniunea Sovietică este partiza
nul înflăcărat al rezolvării pro
blemei dezarmării și consideră 
necesară continuarea tratativelor 
în această problemă. De aceea 
GUVERNUL SOVIETIC A PRO- 
PUS CONVOCAREA CIT MAI 
GRABNICĂ A UNEI CONFE
RINȚE A STATELOR LA NIVE
LUL CEL MAI ÎNALT PENTRU 
DISCUTAREA PROBLEMELOR 
DEZARMĂRII ȘI A ALTOR 
PROBLEME INTERNAȚIONALE 
URGENTE. Uniunea Sovietică, la 
rîndul ei, este gata să facă totul 
pentru a contribui la rezolvarea 
problemei dezarmării. Ea este 
ferm hotărîtă să facă și pe viitor 
tot ce-i stă în putință pentru a 
preveni catastrofa în care ar fi 
atrasă omenirea în cazul dezlăn
țuirii unui război atomic.

Aceasta este poziția Uniunii 
Sovietice.

A tărăgăna rezolvarea pro
blemei încetării generale a ex
periențelor cu armele atomică și 
cu hidrogen ar însemna nesoco
tirea aspirațiilor popoarelor.

Actuala situație internațională 
cere din partea tuturor statelor 
și, în primul rînd din partea ma
rilor puteri, care poartă răspun
derea principală pentru destinele 
păcii, nu un steril duel diploma
tic, ci acțiuni concrete in dome
niul dezarmării. Tocmai după a- 
ceasta s-a călăuzit Uniunea So
vietică adoptînd HOTĂRÎREA 
CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA 
UNILATERALA A EXPERIEN
ȚELOR CU ARMELE ATOMICA 
ȘI CU HIDROGEN. Pot fi scriși 
munți de hîrtie și pot fi făcute 
mii de declarații polemice, dar 
acest lucru nu va schimba ni
mic din faptul că Uniunea Sovie
tică, încetînd experiențele cu 
armele atomică și cu hidrogen, a 
adus o contribuție practică la 
slăbirea încordării internaționale 
și la micșorarea pericolului de 
război. Poporul sovietic și poj 
poarele celorlalte țări așteaptă 
din partea guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii ca ele să sprijine 
această inițiativă a Uniuni So
vietice și să înceteze de aseme
nea experiențele nucleare.

In aceasta constă esența pro
blemei.

Componența delegației 
de partid și guvernamentală 

a U. R. S. S.
care Ya vizita R.P. Ungară

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat în presă, delegația 
Republicii Populare Ungare, care 
a vizitat Uniunea Sovietică în 
martie 1957, a transmis conducă
torilor Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice șl guvernului 
sovietic invitația C. C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar șl guvernului Republicii 
Populare Ungare de a vizita Un
garia. C. C. ai P.C.U.S. și guver
nul sovietic au primit invitația 
și au numit delegația de partid 
și guvernamentală care va vizita 
Republica Populară Ungară.

Din delegația de partid și gu
vernamentală fac parte: N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C. C. 
al P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
(conducătorul delegației), F. R. 
Kozlov, membru si Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A- A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V. V. Grișin, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică, P. 
E. Seîest, prim-secretar al Comi
tetului regional Kiev al P. C. din 
Ucraina, A. P. Boikova, al doilea 
secretar al Comitetului orășenesc 
Leningrad al P.C.U.S. și E. I. 
Gromov, ambasadorul U.R S.S. în 
Republica Populară Ungară.

Delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice va 
pleca din Moscova în Ungaria la 
2 aprilie.

Expresia celui mai profund

Opinia publică mondială 
salută cu entuziasm 

hotărîrea Uniunii Sovietice 
de a înceta unilateral experiențele 

cu armele atomice
Scrisoarea unui scriitor 

american adresată 
lui Eisenhower

a
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

După ce a devenit cunoscută ho
tărîrea Uniunii Sovietice de a în
ceta experiențele cu arma nuclea
ră, scriitorul C- Lamont a dat 
spre publicare în presă o nouă 
scrisoare adresată de el și soția 
sa, președintelui D. Eisenhower. 
Ei cheamă guvernul Statelor Uni
te să „înceteze experiențele cu 
arma nucleară cu periculoasele 
lor precipitații radioactive în în
treaga lume“.

„In numele prudenței și al uma
nității, se spune în scrisoare, vă 
cerem dv., d-le președinte, să nu 
se efectueze experiențele nucleare 
care urmează să înceapă in pri
măvara aceasta în Oceanul Pa
cific. Omenirea ar fi recunoscă
toare pentru o astfel de acțiune 
care ar deschide totodată calea 
spre un acord oficial între marile 
puteri cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare și fabrica
rea armelor nucleare, sub un con
trol corespunzător din partea Or
ganizației Națiunilor Unite. Sin- 
tem convinși că Rusia Sovietică 
dorește sincer prietenie și colabo
rare cu Statele Unite. Sîntem în
credințați că zeci de milioane de 
americani speră, împreună cu noi, 
că guvernul nostru nu va rămîne 
în urmă față de noul pas sovietic 
spre o judecată sănătoasă în re
lațiile internaționale“.

Emoție la Londra
LONDRA 1 (Agerpres). — La 

Londra știrea cu privire la înce
tarea unilaterală de către U.R.S.S. 
a experiențelor nucleare, a fost 
primită cu deosebită emoție. Opi
nia publică britanică, care depu
ne eforturi uriașe pentru a impu
ne guvernului o politică rezona
bilă în acest domeniu, consideră 
pe bună dreptate, noua acțiune a 
U.R.S.S., drept o premisă favora
bilă pentru realizarea unui acord 
în problema interzicerii experien
țelor nucleare pe plan mondial. 
Corespondentul agenției France 
Presse din Londra, anunță că în 
cercurile partidului laburist se

arată că „ODATA IN PLUS GU
VERNELE OCCIDENTALE SINT 
LASATE IN URMA DE CĂTRE 
U.R.S.S.“. Se anunță totodată, că 
la 1 aprilie, Gaitskell, liderul o- 
poziției laburiste, va ridica aceas
tă problemă în parlament. Se aș
teaptă de asemenea, o declarație 
a premierului Macmillan.

Din cercurile oficiale britanice 
se arată totodată că în ciuda ho- 
tărîrii luate de Uniunea Sovieti
că, „este improbabil ca guvernul 
britanic să urmeze imediat exem
plul U.R.S.S-“. Dimpotrivă, se a- 
nunță noi experiențe nucleare 
britanice.

UM A
(Urmare din pag. l-a)

zele unui acord internațional pri
vind dezarmarea.

Dar, problema experiențelor cu 
arma atomică, în general proble
ma nucleară, stă în interdependen
ță de anumite poziții politice. Și 
în această problemă s-au expri
mat cu claritate, cele două linii 
directoare în politica mondială : 
politica țărilor iubitoare de pace 
și în primul rînd a Uniunii So
vietice și pe de altă parte, pri
mejdioasa politică a cercurilor di
riguitoare occidentale.

De-a lungul celor 13 ani de cînd 
umanitatea se află în fața posibi
lităților de a folosi mărețele bi- 
ruinți ale științei și tehnicii con
temporane, atît în folosul civiliza
ției cît și împotriva ei, marele stat 
sovietic a avut o atitudine umani
tară, consecventă, clară, precisă.

Această atitudine s-a exprimat 
în permanență printr-un șir de 
inițiative de o valoare practică 
imediată, inițiative ce se adresau 
spiritului umanitar, rațiunii guver
nelor din țările capitaliste, venind 
în întîmpinarea celor mai fierbinți 
năzuinți ale omenirii.

Alături de oamenii de știință din 
țara noastră, admir din tot sufle
tul tenacitatea și principialitatea 
diplomației sovietice, consecvența 
și clarviziunea ei. Nu voi reaminti 
în mod detailat istoricul planuri
lor sovietice ce tindeau la o re
zolvare radicală a dezarmării, a în
cetării experiențelor nucleare, a 
împiedicării unui catastrofal răz
boi atomic. Faptele sînt cunoscu
te și apreciate. Vreau să mențio
nez însă poziția mai totdeauna lip
sită de spirit pozitiv a puterilor 
occidentale. Ele au refuzat să 
accepte rezonabilele propuneri so
vietice, ele au promovat un plan 
lipsit de realism, ce ține seama 
doar de interesele concernelor 
producătoare de armament nu
clear. O asemenea politică a avut 
consecințe din ce în ce mai grave 
în privința atmosferei internațio
nale. Planurile de instalare a ram
pelor pentru lansarea rachetelor a- 
tomice sînt un pas ce agravează 
situația în Europa. Acest pas, lip
sit de o elementară înțelepciune 
politică, a fost urmat de zgudui-

NISM
toarea hotărfre a Bundestagului de 
la Bonn privind înarmarea cu ar
me atomice a armatei vest-germa- 
ne. Dacă ne amintim că această 
armată este comandată de foștii 
generali ai lui Hitler, care au tre
cut Europa prin foc și sînge, ne 
dăm seama de consecințele pe 
care le presupune un asemenea 
act.

In asemenea condiții, declarația 
de mare importanță istorică pe 
care am citit-o în ziarele de ieri, 
prin care Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a hotărît ca Uniunea So
vietică să înceteze în mod unila
teral experiențele cu arma nu
cleară, are o excepțională însem
nătate pentru definitiva salvare a 
omenirii de războiul atomic.

Nu încape îndoială că acest pas 
va avea o mare însemnătate pen
tru însănătoșirea întregii situații 
internaționale și ar contribui efec
tiv la eliberarea omenirii de tea
ma apăsătoare pentru soarta păcii, 
pentru destinul generațiilor viitoa
re, dacă va fi urmat de o hotărîre 
asemănătoare din partea marilor 
puteri occidentale.

Ca om de știință ce mi-am în
chinat anii de viață sănătății, feri
cirii poporului, aștept cu deosebi
tă nerăbdare ca istorica hotărîre 
a Uniunii Sovietice de a înceta 
experiențele cu arma nucleară să 
determine statele occidentale la 
acțiuni asemănătoare pentru în
cetarea oricăror experiențe cu 
orioe feluri de tipuri de arme nu
cleare.

Înțelegînd prin natura profe
siunii mele că experiențele cu 
armele nucleare, indiferent da
că sînt „curate“ sau „necu
rate“, sînt deosebit de pri
mejdioase pentru ființa umană, 
infectează organismul oamenilor, 
periclitează viața noastră, aplaud 
din toată inima istorica Hotărîre 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
cer din toată inima ca toate sta
tele să înceteze experiențele cu 
această îngrozitoare armă.

Experiențele cu armele nucleare 
amenință ființa umană. Ele tre
buie de indată încetate. Deasupra 
omenirii nu trebuie să mai plu
tească coșmarul războiului atomic.

ACEASȚĂ CERINȚA APARȚI
NE ÎNTREGII UMANITjĂȚI!

---------ooooo----------

Cinstirea memoriei 
ostașilor romîni căzuți în luptele 
pentru eliberarea Budapestei

0 ușurare pentru situația internațională
BONN 1 (Agerpres). — La 

Bonn, cercurile social-democrate 
au sprijinit inițiativa adoptată de 
Uniunea Sovietică. Intr-o decla
rație, Ollenhauer, președintele 
partidului social-democrat ger
man, a arătat că hotărîrea Uniu
nii Sovietice de a înceta experien
țele cu armele nucleare „reprezin
tă o ușurare pentru situația inter
națională“.

„Occidentul — a spus Ollen
hauer — trebuie să considere a- 
ceastă hotărîre ca un prilej pen
tru a începe negocieri serioase cu 
Uniunea Sovietică astfel îneît să 
se poată ajunge la semnarea unui

acord în vederea renunțării la 
experiențele nucleare...“ De ase
menea, principalul purtător de 
cuvînt al P-S.D.G., Fritz Heine, a 
declarat că hotărîrea Uniunii So
vietice de a pune capăt experien
țelor nucleare ar putea fi „de 
mare ajutor“ în viitoarele nego
cieri în problema dezarmării. 
„Poate, a spus el, că ar trebui 
s-o considerăm ca o șansă în ve
derea realizării unei interziceri 
totale a experiențelor nucleare și 
a înlăturării primejdiilor care re
zultă din aceste experiențe pen
tru populația mondială din cauza 
ploii radioactive“. v

BUDAPESTA 1. — De la co
respondentul Agerpres.

Cu prilejul celei de-a 13-a a- 
niversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, care se săr
bătorește la 4 aprilie, marți a 
avut loc la cimitirul Râkosliget 
din Budapesta — unde se află 
înmormîntați numeroși soldați, 
subofițeri și ofițeri romîni că
zuți în luptele pentru eliberarea 
Budapestei — o impresionantă 
solemnitate de depunere de co
roane. La solemnitate au partici
pat membri ai Consiliului Prezi
dențial al R.P.U., membri ai gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, șefi și co
laboratori ai misiunilor diploma
tice acreditați la Budapesta, Ion 
Popescu, ambasadorul R.P.R. la 
Budapesta, și membrii' Ambasa
dei, funcționari romîni ai Comi-> 
siei Dunării, delegații de mun
citori șl intelectuali din R.P.R.

aflați la Budapesta, precum și 
numeroși cetățeni din Budapesta.

A participat de asemenea to
varășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R.P.R., care participă la sesiunea 
Comitetului executiv al F.S.M. 
de la Budapesta

In cimitir era aliniată o com
panie de onoare, iar la Monu
mentul Eroilor Romîni o gardă 
de onoare compusă din ostași și 
ofițeri ai armatei populare unga
re și din membrii gărzilor 
muncitorești.

După raportul comandantului 
companiei de onoare, fanfara a 
intonat imnurile de stat ale 
R.P.R. și R.P.U.

Au fost apoi depuse numeroa
se coroane de flori

In încheierea solemnității fan
fara militară a intonat Interna
ționala.

KUNMIN 1 (de la trimisul spe
cial Agerpres). — La 1 aprilie 
delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne, condusă 
de Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri, a părăsit pe 
calea aerului Kunmin, pierind spre 
Pekin.

Membrii delegației guvernamen
tale sînt însoțiți de Cin Iun-Cen, 
adjunctul ministrului de Ex
terne al R.P. Chineze, și Ke Bo- 
nian, ambasadorul R.P. Chineze în 
R.P. Romînă.

Pe aeroportul din Kunmin oaspe
ții romîni au fost salutați la ple
care de președintele Comitetului 
Popular al provinciei Yunan, Iu 
I-tsuan, precum și de persoane 
din conducerea Partidului Comu
nist Chinez, reprezentanți ai gu
vernului, ofițeri superiori.

înainte de a părăsi orașul Kun
min, delegația guvernamentală ro
mînă a vizitat parcul Iuandunșan 
din Kunmin.

★
SIAN (de la trimisul special 

Agerpres). — Continuîndu-și vi- 
vita în R.P. Chineză, delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Romîne, condusă de tovară
șul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, și din care fac parte tova
rășii Emil Bodnăraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Avram Bunaciu, ministru al Afa
cerilor Externe, a sosit în după-a- 
miaza zilei de 1 aprilie la Sian.

La sosirea pe aeroportul din 
Sian, înalții oaspeți romîni au fost 
salutați de oficialități din condu
cerea provinciei și orașului și de 
numeroși locuitori care le-au făcut

o primire dintre cele mai căl
duroase.

Orașul Sian, capitala provinciei 
Shensi, în nord-estul Chinei Cen
trale, este unul dintre cele mai 
vechi și pitorești orașe ale Chinei. 
Orașul Sian a cunoscut o viață 
prosperă abia în anii de după 
eliberare, ajungînd astăzi la o 
populație de peste un milion de 
oameni și devenind unul dintre 
cele mai importante centre ale in
dustriei textile chineze.

în seara zilei de 1 aprilie tova
rășii Chivu Stoica, Emil Bodnăraș 
și Avram Bunaciu, însoțiți de ad
junctul ministrului Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze, de șeful 
Direcției Protocolului și de amba
sadorul R.P. Chineze în R.P. Ro
mînă, au asistat la un spectacol de 
filme documentare și artistice ofe
rit în cinstea lor.

In R P. Chineză se creează o puternică industrie. Iată un aspect al uzinelor chimice Dairla, 
din nord-estul Chinei. Proiectele de mărire a acestor uzine au fost puse în practică încă din noiem
brie anul trecut. Uzina va produce astfel o cantitate mult sporită de îngrășăminte chimice, necesare 

agriculturii.

Declarația comună 
a președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne și primului ministru 
al Uniunii Birmane

(Urmare din pag. l-a)

Populară Chineză să-și ocupe locul ce I se cuvine 
de drept în Organizația Națiunilor Unite.

Cei doi prim miniștri salută hotărîrea cu privire 
la retragerea voluntarilor chinezi din Coreea ca pe 
o inițiativă importantă pentru cauza păcii în Asia 
și în lume.

VIII. Cei doi prim miniștri au trecut în revistă 
relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica 
Populară Romînă și Uniunea Birmană. Ei și-au 
exprimat satisfacția că aceste relații, bazate pe 
principiile respectului reciproc, ale suveranității și

independenței, ale egalității șl avantajului reciproc, 
au devenit mai strînse, ca urmare a schimbului de 
vizite și contactelor personale dintre conducătorii 
celor două țări. Cei doi prim miniștri declară că 
vor depune toate eforturile pentru dezvoltarea con
tinuă a legăturilor economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre cele două țări.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Chivu Stoica, a invitat pe pri
mul ministru al Uniunii Birmane, onorabilul U Nu, 
să facă o vizită în Republica Populară Romînă. In
vitația a fost acceptată cu satisfacție.

Rangoon, 31 martie 1958.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne
CHIVU STOICA

Primul Ministru 
al Uniunii Birmane,

U NU

MOSCOVA. — Prlntr-o hotărîre 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președinții Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților au fost 
însărcinați ca în numele Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. să adre. 
seze parlamentelor statelor parti
cipante la coaliția anti-hitleristă și 
țărilor care au avut de suferit de 
pe urma agresiunii hitleriste in 
anii celui de-al doilea război mon
dial un apel de a.și uni eforturile 
pentru prelntimpinarea înarmării 
atomice și cu rachete a Republicii 
Federale Germane.

MOSCOVA. — 30 de tineri pia
niști, reprezentînd 25 de țări din 
Europa, Asia și America au înce
put Ia 31 martie întrecerile pen
tru titlul de laureat al Concursu
lui internațional „Ceaikovski“.

PARIS. — La 1 aprilie în în
treaga Franță a început marea 
grevă de 24 de ore a muncitorilor 
și funcționarilor în semn de pro
test împotriva creșterii neîncetate 
a prețurilor și a scăderii nivelului 
de trai. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, greva a cuprins 
un număr de patru milioane de 
muncitori și funcționari francezi.

ROMA. — Caria Gronchi, soția 
președintelui Republicii Italiene, 
președinta Crucii Roșii italiene, a 
primit la sediul central al Crucit 
Roșii italiene pe Aura Mesaroș, 
vicepreședinta Crușii Roșii a 
R.P.R., care se află la Roma ou 
prilejul organizării expoziției 
Crucii Roșii a R. P. R.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite M.T.I. în ședința din 31 
martie a sesiunii comitetului Exe
cutiv al F.S.M., Louis Saillant, 
a prezentat raportul „Desfășura, 
rea luptei popoarelor pentru pace 
și sarcinile actuale ale organiza
țiilor sindicale în domeniul întă
ririi unității“.

La punctul 2 de pe ordinea de 
zi, „Activitatea sindicatelor în 
lupta împotriva colonialismului și 
pentru întărirea solidarității inter
naționale“, raportul a fost pre
zentat de Lazzaro Pena, secretar 
al F.S.M.

TIRANA. — Ziarele din 30 
martie publică apelul Frontu
lui Democratic din Albania adre
sat alegătorilor cu prilejul alege
rilor pentru Adunarea Populară 
care vor avea loc la 1 iunie.

In interesul
și al colaborării

o

0

un 
mai

în continuarea călătoriei pe 
care o întreprind în Asia, to
varășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș și Avram Bunaciu 
au fost timp de 3 zile oaspeții 
Uniunii Birmane. Vizita de 
prietenie a reprezentanților 
poporului romîn, s-a bucu
rat de o călduroasă primire 
din partea populației și a per
sonalităților de frunte din 
Birmania.

Convorbirile sincere și prie
tenești avute cu premierul U 
Piu și cu alți oameni de stat 
birmani, au dovedit înciudată 
că țări cu orînduiri social-eco- 
nomice diferite pot găsi 
grai comun atît în cele
esențiale probleme internațio
nale actuale, cî't și asupra unor 
probleme de interes reciproc 
privind cele două țări. Acest 
lucru este oglindit cît se poa
te de clar în Declarația co
mună a președintelui Consi
liului de Miniștri al R.P. Ro
mîne și primului ministru al 
Uniunii Birmane, semnată la 
Rangoon.

Popoarelor birman și romîn 
le sînt scumpe țelurile păcii, 
pentru că amîndouă au cuno
scut urgia celui de-al doilea 
război mondial, pentru că am
bele popoare sînt ocupate cu 
construcția și dezvoltarea eco
nomică pașnică in țările lor.

Poporul romîn apreciază în 
unanimitate faptul că Uniunea 
Birmană, in frunte cu premie
rul U l\'u, promovează o poli
tică de pace și coexistență 
pașnică în spiritul Pancei 
Slulla. Promovarea unei ase
menea politici de către toți 
conducătorii de state ar putea 
crea climatul necesar de încre
dere și bunăvoință, propice re
zolvării problemelor internațio
nale pe cale pașnică.

Față de situația internațio
nală actuală, care continuă să 
fia încordată, cei doi prim mi-

niștri salută propunerile Uni
unii Sovietice pentru convoca
rea neîntârziată a unei confe
rințe la înalt nivel.

Uniunea Birmană și R.P. 
Romînă sowtesc că cel mai bun 
mijloc pentru slăbirea încor
dării internaționale este des
ființarea blocurilor și bazelor 
militare, care ar trebui înlo
cuite printr-un sistem de secu
ritate colectivă.

Guvernele celor două țări 
exprima cu acest prilej din 
nou simpatia fi sprijinul lor 
față de popoarele care luptă 
să se elibereze de sub domi
nația colonială, pentru liberta
te și independență.

Declarația romîno-birmană 
scoate in evidență totodată ne
cesitatea ca R.P. Chineză să-și 
ocupe locul ce i se cuvine în 
Organizația Națiunilor Unite, 
fiind cu totul nefirească situa
ția actuală cind un popor, re- 
prezentind aproape un sfert 
din populația globului nu este 
prezent în această organizație 
mondială.

Problema relațiilor de prie
tenie și colaborare intre țara 
noastră și Birmania a ocupat 
un loc important în cadrul 
convorbirilor. Relațiile existen
te au devenit mai strînse fi au 
bune perspective de a se dez
volta și intări in domeniile e- 
conomice, tehnico-științifice și 
culturale.

Poporul, tineretul nostru a 
aflat cu bucurie știrea că pri
mul ministru al Uniunii Bir
mane U Nu, a acceptat invita
ția tovarășului Chivu Stoica de 
a vizita țara noastră.

Rezultatul tratativelor romî- 
no-birmane este fără îndoială 
o nouă contribuție la dezvolta, 
rea relațiilor de colaborare 
dintre Romînia și Birmania, în 
interesele ambelor noastre po
poare, al păcii și prieteniei.

■l

REDACj IA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sclntel!". Tel. 7.60.10. Secția scrisori: Tel. 7.66.91. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sctnteil „I. V. Staltn". STAS 3452 - 58


