
Largi perspective
Proletari din toate țările, uniți-vă !

DE DEZVOLTARE
AGRICULTURII NOASTRE
Au trecut cîteva zile de la 

încheierea lucrărilor mu
rei întîiniri a fruntașilor 

din agricultura socialistă a ță
rii noastre. Expunerea tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej, vas
tul schimb de experiență înfăp
tuit timp de cinci zile consti
tuie pentru toți cei ce lucrează 
pe ogoare, un minunat program 
de activitate creatoare pentru a 
valorifica din plin marile bo
gății ale pămîntului țării noa
stre.

7■> Profunda analiză științifică 
’? făcută de către cel de al ll-lea 
a Congres al p.M.R.. Directivele 
■> sale cu privire ia transferma- 
? rea socialistă a agriculturii și 
a sporirea producției agricole, 
> prețioasele indicații date de că- 

’> tre C C. al P.M.R. în plenarele 
Isale din iunie și decembrie 

1956, au determinat un puternic 
avînt al sectorului socialist- 
coeperatist din agricultură.

In cei doi ani care au trecut 
de la congresul partidului au 

>> intrat în unitățile cooperatist- 
socialiste agricole de toate ti
purile, de trei ori mai multe fa
milii de țărani muncitori decit 
au intrat în șapte ani de zile 
înainte de congres. Pînă în pre
zent mai mult de un milion și 
jumătate de familii, reprezen- 
tind aproape jumătate din tota
lul familiilor de țărani munci

tori, au pornit cu încredere pe 
calea socialismului. Așa cum 
6 subliniază expunerea tov. Gh. 
? Gheorghiu-Dej această creștere 
,< însemnată a sectorului sociallst- 
>> cooperatist din agricultură este 

o dovadă a justeții politicii 
R partidului nostru, a sporirii în- 
X crederii maselor țărănești în 
>> cuvîntul partidului ; ej oglin- 
X dește profundele schimbări care 

au loc nu numai în relațiile de 
>> producție la sate ci și in con- 
$ știința țăranilor muncitori, fer- 

marea și dezvoltarea conșt'inței 
>> lor socialiste. Pozițiile însem- 
x nate cucerite de sectorul socia- 
X list.cooperatist în agricultură 
>> demonstrează că alianța rnunci- 
V torească-țărănească, baza regi- 
>$ mulul nostru demccrat-popular, 
>> capătă tot mai multă forță.
X Numai victoria definitivă a 

relațiilor de producție socialiste 
>> 'a sate creează posibilitatea va- 
Y lorificării depline « uriașelor 
K rezerve pentru sporirea masiva 
>> a producției agricole în toate 
V ramurile safe.

Exemplul Dobrogil socialiste 
" este deosebit de convingător. 
>< In Dobrogea, care a fost una 
>> din cele mai înapoiate provin- 
7 cii ale țării, unde în anii cei 
a mai buni nu se depășea o pro- 
>> ducție de 550 kg. griu și 800 
Ikg porumb la ha., s-au recol

tat in ultimii ani producții me
dii de aproape 1000 kg. griu și 
peste 1 300 kg. porumb ia ha. 
In următorii ani vor fi reali
zate producții medii de peste 
1.400 kg. griu și 2.200 kg. po- 

a rumb la ha. Colectivizarea com- 
>> plectă a creat țărănimii tnunci- 
>z toare din această parte a țării

«

>)

condiții de viață nesperate in 
trecut, a produs mari schimbări 
în viața regiunii în toate do
meniile.

Succesele obținute în ridica
rea producției in toate ramuri
le agriculturii, in creșterea ni
velului de trai material și cul
tura! ai țărănimii in Dobrogea 
ca și în numeroase alte unități 
sccialist-cocperatiste din întrea
ga țară dovedesc incontestabi
la superioritate a marii gospo
dării socialiste față de mica 
gospodărie particu ară.

Peste tot acolo unde G.A.C., 
cooperativele cu rentă, întovă
rășirile și-au organizat bine 
munca, au introdus pe scară 
largă metode științifice în pro
cesul de producție agricolă, și 
au folosit in 
pămintu! creind ț 
cele mai rentabile 
producție, au fost 
zultate remarcabile 
rentabilității lor, a venitului ță
ranilor muncitori. Rezultatele 
obținute de aceste unități au con
stituit cel mai puternic punct de 
atracție pentru țăranii munci
tori cu gospodării particulare, 
argumentul cel mai concret și 
mai convingător.

în chemarea consfătuirii, se 
subliniază că partidul și guver
nul au sprijinit și vor sprijini 
și în viitor pe țăranii cu gos
podării individuale să obțină re
colte sporite. Dar oricit de mult 
sprijin vor primi, dacă vor ră- 
r.ilne mai departe izolați pe pe- 
tecele lor de pămint ei nu vor 
putea beneficia de avantajele 
agrotehnicii înaintate și ale me
canizării.

mod economicos 
și dezvoifind 

: ramuri de 
obținute re- 
în creșterea

Calea bunăstării este calea (t 
agriculturii socialiste. ß

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej arata >> 
în expunerea sa că „In desfă- 
șurarea muncii noastre politico- << 
organizatorică pentru transfer- 
marea socialistă a agriculturii, 
continuînd activitatea pentru << 
crearea de G.A.C., cooperative » 
de producție și întovărășiri a- ß 
gricole, înaintăm pe frontul << 
construcției socialiste la sate Ss 
pe măsura dezvoltării mijloace- /? 
lor de mecanizare și asigurării « 
cadrelor de specialiști necesari Ss 
agriculturii". ??

Lărgirea sectorului socialist << 
al agricul'urii cere sporirea nu- SS 
mărului de cadre medii și su- 
perioare, ridicarea calificării lor, << 
îmbunătățirea muncii de cerce- SS 
tare științifică legată de prac- 
tică. In cițiva ani de zile va << 
trebui să existe un număr de << 
peste 20.000 de cadre tehnice a- >> 
gricole cu studii superioare și ?? 
70.000—80.000 de cadre tehnice « 
agricole cu pregătire medie.

Sarcina de cea mai mare în- >> 
semnătate în momentul de față W 
care a reieșit în cursul constă*- 
tuirii este 
existente în 
coperatist.

Obiectivul 
lupta pentru

întărirea unităților 
sectorul șccialist-

I unu în 
econcmi- 

sectorului

numărul 
întărirea 

co-organizatorică a i 
soclalist-cooperatist trebuie să-l 
formeze așa cum subliniază ex
punerea tov Gh. Ghecrghiu-Dej 
— dezvoltarea avutului obștesc. 

Pentru dezvoltarea avutului 
obștesc are o mare însemnătate

„Scînteh tineretului
(Continuare în pag. 3-a)

Bibliotecarele Institutului de mine „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Petroșani au mult de lucru.

(Foto AGERPRES)
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OCCIB E NT U L
In ultima vreme, Romînia, țară 

mult bogată î-n daruri ale subsolu- 
lui-, a pornit să aducă spre marile 
centre mai ales gazul metan aflat 
in pungile de sub pămîntul Ar
dealului și Olteniei. Pentru acea
sta, drumuri liniștite, pe care cu 
un fișiit stins energii uriașe se de
plasează, iau forma unor șerpui
toare conducte.

...Cu II ani în urmă, în țara 
încă distrusă de război, tineri bri
gadieri, din care mulți abia se 
întorseseră de pe șantierele inter
naționale din Albania și Iugosla
via, au realizut o faptă temerară. 
In zilele acelea, Bucureștiul aș
tepta iarna cu îngrijorare. Indu
stria petroliferă ca și cea forestie
ră, pe jumătate distruse, nu pu
teau aproviziona încă nici uzi
nele, nici casele cu combustibil. 
Consiliile de administrație ale u- 
nor societăți veroase, după ce 
„studiaseră'* lomuri groase și gra
fice încurcate, cereau guvernului 
democratic termene tîrzii pentru 
punerea în funcțiune a unei con
ducte care să lege localitățile Ag
nita și Botorca, deschizînd drum 
guzului spre Capitală. Atunci ti
neretul și-a luat el obligația : va 
termina conducta pînă în iarnă.

Și brigadierii s-au ținut de cu- 
vînt. Ei au săpat șanțuri pe 51 de 
kilometri, efectuînd o lucrare pro
gramată pentru șase luni în 34 
zile. Ei au fost 700 și au strins în 
jurul lor 9.000 de muncitori, ță
rani, intelectuali și ostași din ju
dețele pe unde au trecut. Ei au 
economisit statului, în perioada 
de reconstrucție a țării cind fie
care ban era deosebit de impor
tant, milioane de lei.

Ne amintim, din file îngălbe
nite, momente de viață conținute 
in aceste cifre. Pe vremea aceea, 
țara, săracă, nu putea încă plăti 
salarii tuturor constructorilor ei. 
Țăranii de pe traseul conductei 
nu puteau încă înțelege, la înce
put, cum se poale că brigadierii 
lucrau voluntar. Dar nu trecuseră 
decit cîteva zile, și oamenii căro
ra nu le venise să creadă că cineva 
se poate oferi de bună voie să lu
creze fără plată, luaseră și ei lo
pata și munceau lingă brigadieri. 
Cind voluntarii au plecat, sătenii 
plîngeau. Aveau după cine să 
plingă.

Intr-o seară, în punctul Bîrghiș, 
tinerii dintr-o brigadă, ca să nu-i 
întreacă ceilalți, au ieșit pe furiș 
la lucru, în frig și zloată. Spre 
miezul nopții ei n-au putut insă 
suporta gerul. Au făcut focuri din 
coceni — încercând la lumina lor 
o mîhnire. Se vedea ca prin piclă

EVOCĂRI DE PE ȘANTIERELE
condiactelor mațpisf raîe
brigada vecină, lucrînd și ea pe 
furiș, ca să nu piardă steagul...

De aceea, la reîntoarcerea în 
București, tinerii constructori au 
fost primiți cu drag de un ocean 
de lume. Oamenii le strigau : 
„Bun venit vă zicem vouă, con
structori de viață nouă !“. 
bind în fața tinerilor,

Vor- 
tovarășul

din șanțurile periclitate. Alteori, 
la trecerea cile unei ape, băieți 
veseli și tineri se oferă ei înșiși 
să lucreze ore întregi într-un tub 
metalic cu diametrul de un me
tru, la capătul căruia să scormo
nească pămîntul

Fapte și mai 
se înfăptuiască.

sub albia rîului. 
temerare stau să 

această

Gh. Gheorghiu-Dej a
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UN MEDIC ROMÎN
călătorind prin India

Atunci.* 
„Brigadierii de la Agnita-Botorca 
au fost seînteia care a aprins fla
căra“.

Exemplul Agnitei, prima lucra
re de interes național încredințată 
tineretului dusă la îndeplinire, a 
constituit începutul epocii unui șir 
de șantiere naționale : liniile fe
rate Bumbești—Livezeni și Salva- 
Vișeu, conducta Ceanul Mare — 
Cluj, uzinele de la Hunedoara, 
Bicaz, Năvodari, Govora.

Deunăzi, un prieten al meu, re
întors de pe șantierul uneia din 
conductele magistrale, povestea 
despre condiții cu totul deosebite, 
dar despre gesturi uneori mult a- 
semănătoare cu cele de acum 11 
ani. Nu se mai întîmplă, ca odi
nioară, să întîlnești, cum am în- 
tilnit eu la construcția depoului 
de cale ferată Craiova, inscripția 
„Nu fii egoist !“ pe dulăpașele de 
încălțăminte. Atunci nu erau bo
canci pentru toată lumea, și feri- 
ciții care aveau îi împrumutau ce
lorlalți pentru orele de lucru. A- 
cum, înfășurați în haine groase și 
bune, tinerii montori lucrează 
conducînd tractoare puternice și 
mînuind aparate automate de su
dură. Uneori însă, în zilele de 
iarnă, conductele alunecă pe pan
ta dealurilor, fi, așa cum s-a în- 
tîmplat într-un sector, oamenii 
trebuie să le țină cu pieptul lor 
pînă își văd evacuați tovarășii

spre șantierul magistralei de est 
se îndreaptă gîndurile altei gene
rații de constructori. Ei vot în
tinde o conductă de 193 km. lun
gime, din care 41 km. numai prin 
stîncă, în zona munților.

De 24 de ori trebuie conducta 
să traverseze un riu, după cum 
altul trebuie traversat odată, 
altul — de 7 ori.

In această adevărată „cursă 
obstacole“ victoria e așteptată 
nerăbdare.

Făclia albastră trebuie să se a- 
prindă la capătul ei in Moldova, 
ca la anticul Marathon.

F. CERBU

iar

cu 
cu

trebuie să urmeze

exemplul dat
de U.R.S.S

Tinăra generație a țării noastre, alături de întregul popor, salută 
cu deosebită satisfacție, istorica hotărîre a Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice cu privire la încetarea unilaterală a experiențelor 
cu arma nucleară.

In numărul de față publicăm în continuare două din decla
rațiile făcute unor redactori ai ziarului nostru de către reprezentanți 
ai tinerei generații.

Gh. Șaru
pictor,

Laureat al Premiului de Stat:

O nouă mărturie 
a politicii pașnice 

a U.RS.S.
Consider hotărîrea Sovietului 

Suprem al Uniunii Sovietice de în
cetare unilaterală a experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen 
ca un pas de valoare excepțională 
pentru asigurarea păcii lumii în
tregi. E drept, nu e pentru prima 
oară cind Uniunea Sovietică își 
manifestă în mod concret dorința 
puternică de pace.

Ca pe 
din țara 
artiștii, 
resează 
eu, ca

toți oamenii cinstiți 
noastră, și 

pacea lumii 
direct, lată 
toți artiștii

noi 
inte- 
ce și 

țara 
celor 
hotă-

pericolele, ba chiar și pagubele 
uriașe pe care le aduc aceste expe
riențe omenirii. Și asta fără să 
mai vorbim de primejdia perma
nentă de izbucnire a unui război 
distrugător pe care aceste expe
riențe o creează continuu.

Din păcate puterile occidentale 
continuă să aibă o atitudine nega
tivă față de propunerile sovietice. 
Motivele pe care aceste puteri le 
invocă fac pe oricine să pună la 
îndoială sinceritatea dorinței de 
pace pe care pretind că o au. Oc
cidentul trebuie să urmeze exem
plul sovietic și să renunțe la fali
mentara politică a „războiului 
rece“.

pe 
ne 
de 
din 

noastră, mă alătur tuturor 
care salută din toată inima 
rirea istorică a Uniunii Sovietice. 
Pentru a crea, pentru a da omeni
rii opere de artă avem nevoie de 
liniște, de pace. Or, experiențele 
cu armele nucleare creează in per
manență pericolul izbucnirii unui 
pustiitor r.ăzboi.

Cîte opere de artă de 
incalculabilă, cile cuceriri 
cite ale minții omenești 
distruse in urma unui 
nuclear ? Dar și experiențele cu 
arme nucleare — experiențe pe 
care S.U.A. și Marea Britanie nu 
vor să le înceteze — sînt profund 
dăunătoare pentru omenire. Oame
nii de știință calculează și explică 

I pe baza unor date absolut precise

valoare 
străin- 

n-ar fi 
război

Dumitru Lepădatu 
muncitor mecanic, 

uzinele „Timpuri Noi“: 

Popoarele au memorie 
bună, d-le Dut Ies !
Sînt utemist. îmi iubesc patria 

și doresc din inimă fericirea în
tregului 
muncesc 
tru asta 
salut în
rîre a Uniunii Sovietice de a 
ceta în mod unilateral experiențe
le cu arma nucleară.

nostru popor. Pentru asta 
și lupt in fiecare zi. Peu- 
dorese pacea ; pentru asta 
mod călduros marea hotă- 

în-

(Continuare în pag. 3-a)

CRONICA
CAMPANIEI AGRICOLE
de primăvară

Pe biroul, o hartă la scară re
dusă a imensului teritoriu indian... 
New Delhi și Bombay, Mysore și 
Bangalore, Agra și Luknow, Cal
cutta și Madras, Ajauta și Poona, 
sini legate prin linii... E itinera- 
riul străbătut de acad. Șt. S. Ni- 
colau în cîteva săptămini într-o 
lungă călătorie științifică.

îmi pare rău că nu pot urmări 
detaliile acestui drum ce însumea
ză mii și mii de kilometri. Dis
cuția îmi promitea însă mai multe 
elemente interesante dccît reflec
țiile ce le poate dărui o hartă.

— Să începem, dacă doriți, to
varășe profesor, cu citeva cuvinte 
despre scopul călătoriei.

— Am plecat într-o călătorie 
științifică în India la invitația gu
vernului indian, pentru a discuta 
cu medicii cercetători indieni asu
pra deosebitei însemnătăți a infra- 
microbiologiei în știința medicală 
modernă. După cum vă dați sea
ma, scopul recentei mele călătorii 
trebuia să fie identic eu acela al 
călătoriei efectuate în 1954 și 1955 
în China populară unde de altfel 
mă întîlnisem cu ministrul Sănă
tății al Indiei, care mi-a propu
să țin o serie dc conferințe de in- 
framicrobiologie în cîteva centie 
științifice universitare indiene. 
Cind am plecat din țară mi s-a dat 
de asemenea mandat să reprezint 
știința roniîneaseă la Congresul 
științelor de la Madras. Datorită 
însă unor condiții nefavorabile dc 
zbor am ajuns la Madras eu în- 
tîrziere. Totuși salutul științelor 
din țara noastră precum ji lucra
rea originală științifică ce o adu
sesem la Congres. „Relații de pa- 
raimunitate între poliomielită și 
herpes“. au fost incluse în lucră
rile Congresului.

— In ce a constat activitatea 
științifică pe care a ți desfășurat-o 
in India?

— Ani vizitat peste 25 de insti
tuții de cercetări științifice medi
cale. Am ținut 14 conferințe ur
mate mai totdeauna de lungi dez
bateri științifice. A iu discutat cu 
medicii indieni diverse probleme

medicale, am dat de multe ori su
gestii de lucrări, soluții la diver
se probleme, am făcut un minunat 
schimb de experiență din care 
am tras interesante învățăminte, 
am dat medicilor indieni publica
ții științifice medicale romînești 
și m-am întors în țară cu lucrări 
medicale indiene.

— Și cum au fost primite vizi, 
lele dvs... ?

— Cu
dialitate, cu calde sentimente prie
tenești... 
dieni au 
față de publicațiile științifice din 
țara noastră. Mulți cercetători in
dieni și-au manifestat dorința de 
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DE VORBĂ cu 
acad. prof. ȘT, NICOLAU 
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— Vreți să consemnați numele 

câtorva din instituțiile unde a ți 
conferențiat ?

La Madras la Institutul „King“, 
dat fiind marele număr de cazuri 
de hepatită din regiune. Am vor
bit despre hepatitele inframicro* 
hiene. La Bangalore, la Institutul 
de vaccinuri al cărui director, dr. 
Kumar Das. face interesante lu
crări în domeniul variolo-vaccinei, 
arn avut o lungă discuție științi
fică cu personalul institutului. La 
Delhi, printre altele, am vizitat 
„Palei Cest Institute“ — condus 
de prof. R. Wiswanathan — unde 
există o secție de virusuri în care 
se lucrează cu atomi marca ți și se 
studiază hepatitele virotice, bacte- 
riofagii ; la Luknow am ținut 
conferințe în aula mare de la King 
George V. Medical Col lege, con
ferințe care se pare că au avut un 
succes deosebit.

La Calcutta, unde am regăsit 
colegi cu care lucrasem în 1921— 
1922 la Institutul Pasteur din Pa
ris, profesorii Ukil și Gosh — am 
ținut printre altele două conferin
țe despre „Imunitatea in viroze“ 
și despre „Mecanismul imunității 
aniivirotice“ la „Post graduale In
stitute of Medicine“. in această 
prea sumară trecere în revistă nu 
aș vrea să omit vizita făcută la 
Institutul „Hafkine“ din Bombay 
care în anul viitor își va sărbători 
60 dc ani de la înființare.

multă amabilitate, cu cor-

Medici, cercetători in- 
manifestat un viu interes

a studia, de a lucra în institutele 
de cercetări medicale din țara noa
stră. Mi se pare interesant din a- 
cest punct de vedere să relev și 
faptul că la Calcutta mi s-a rela
tat că unui elev al prof. N. Cha- 
tergh, asistentul dr. D. Barna, tri
mis la Paris să studieze virusurile 
în general și hepatitele virotice 
în special, i s-a spus la Institutul 
Pasteur, „să se ducă la București, 
la Institutul de Inframicrobiologie, 
acolo va învăța bine“.

— Acum, dacă vreți, spuneți-ne 
citeva cuvinte despre școala medi
cală indiană.

— Se lucrează pretutindeni cu 
foarte multă tragere de inimă. 
Deși există mari greutăți, guvernul 
indian face lăudabile eforturi în 
organizarea medicală, în domeniul 
ocrotirii sănătății poporului. Nn- 
mai în ultimul timp s-au construit 
12 mari facultăți de medicină. Dacă 
în 1947 erau 17 facultăți de medici
nă astăzi sînt 46. Dacă în urmă 
cu numai 11 ani erau în toată In
dia 45.01)0 de medici azi sînt circa 
70.000. Totul e în plină organi
zare. Pretutindeni am găsit o pu
ternică tendință de colaborare. Deși 
institutele de cercetări 
au posturi 
slab
este 
nire 
nat 
care 
departe de a avea posibilitățile pe

care le oferă regimul nostru, — 
depune străduinți deosebite pentru 
însușirea științei, este peste tot 
remarcabilă. Există multe instala
ții de cercetare moderne, aparataj 
științific nou, bogat.

— Cu ce alte impresii v-ați în
tors din lunga d-voastră călătorie ?

— Am fost în India pentru 
prima oară. Aș vrea să subliniez 
faptul că m-a încînt.at mai întii 
calmul, bunătatea, înțelepciunea și 
politețea omului de pe stradă, do
rința unanimă de pace și prietenie, 
iar în mod superlativ străvechea 
artă a poporului indian, cultul pe 
care-1 au cele mai largi mase pen. 
tru marile opere artistice. Mi se 
pare însă că vă interesează numai 
latura științifică a călătoriei mele 
așa îneît îmi voi exprima părerile 
de ordin artistic cu alte prilejuri...

Vești din Hunedoara
La laminorul bluming din Hune, 

doara, unul dintre cele mal mari 
agregate siderurgice ale țării care 
va intra anul acesta în funcțiune, 
au intrat în rodaj parțial de pro
bă, toate Instalațiile principale din 
regiunea mesei turnante, șl alte 
instalații componente ale lamino
rului.

Sînt aproape terminate lucrările 
de instalare a electropompelor la 
stația de ape predecantate, precum 
și rețelele de alimentare cu ener
gie electrică a motoarelor ce de
servesc stația principală de pom
pare.

I. SAVA

Folosesc timpul prielnic
j UTEMIȘTI ! TINERI 

I DE LA SATE!
PITEȘTI. — Gospodăria agri

colă colectivă „Cel de al H-'.ea 
plan cincinal“ din comuna Bas- 
cov, raionul Pitești, ocupă un loc 
de frunte pe raion în desfășura
rea lucrărilor agricole de primă
vară. La dobîndirea acestui suc
ces o contribuție însemnată au 
adus-o și tinerii colectiviști. Ast
fel, folosind timpul prielnic din 
ultimele zile, utemișlii Ion Bo- 
taru. Constantin Marin, Pisică 
Marin, Maria Bădiță și Elena 
Cernătescu, au însămînțat aproa
pe 60 de hectare cu diferite Cul
turi. Colectiviștii din Bascov 
și-au luat angajamentul să termi
ne toate lucrările agricole din a- 
ceastă primăvară cu 7 zile îna
inte de termenul stabilit.

) Folosiți Intens fiecare zi 
) de lucru tn cîmp,
J grăbiți desfășurarea tuturor 
I lucrărilcr de primăvară, care 

I
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mari cantități de produse a-

constituie o etapă hotărî- 
toare în asigurarea unor

gricole în acest an.

In raionul Tecuci 
piouă cu... dezinteres

științifice 
puține și în general 

retribuite, tineretul indian 
dornic să învețe, are o por- 
pentru cercetare, este pasio- 

pentru știință. Abnegația, cu 
tineretul indian — care este

Un aspect din timpul conferinței ținute la „Lady Hardinge medical college“ din New-Delhl

™ • • ■ • •

Tovarășul Alexandru Munteanu 
este secretar al Comitetului raio
nal U.T.M. Tecuci. Este deci una 
dintre persoanele competente care 
poate să cunoască ceva din activi
tatea tineretului din acest raion în 
campania agricolă de primăvară. 
Dar...

— Nu 
mase în 
cred să j
- Și
— Se 

pe un ton 
cupăm de 
Puteți lua 
populare...

i știu care comune sînt ră- 
urmă — spune el. Dar nu 
fie prea multe.
totuși raionul este codaș... 
poate, replică secretarul 

ridicat ' Noi nu ne o- 
problema 
relații de

campaniei, 
la sfaturile

★

Faptul că in raionul 
ganele și organizațiile U.T.M. ma
nifestă dezinteres în mobilizarea 
tinerilor țărani muncitori la des-

Tecuci, or

fășurarea lucrărilor agricole do 
primăvară, nu a rămas fără ur
mări, Și din această cauză s-au 
însămînțat abia 2.900 ha., din cela 
70.029 ha. care trebuie insămin9 
țațe în primăvara acestui an. Ma
joritatea celor care răspund de 
această gravă rămînere în urmă a- 
runcă vina pe timpul ploios. A“ 
ceste justificări sînt infirmate de 
faptul că numeroasele zile priel
nice din urmă, nu au fost folo
site pentru intensificarea arături
lor.

Față de însemnata suprafață 
care trebuie însămânțată în primă
vara aceasta, nu s-au arat decit 
4114 ha., suprafață in care se in
clud și arăturile executate in 
G.A.S.

Organele și organizațiile U.TjM, 
nu s-au preocupat pînă acum de 
această importantă latură a activi
tății dor. In comunele Blînzi, Bu- 
ciumeni, Cosmești — de exemplu 
— nu s-a însămînțat nici 1 la sută 
față de sarcinile planificate pen
tru această primăvară. Organiza» 
țiile U.TJM. din raionul Tecuci nu 
și-au prevăzut în planurile lor de 
muncă sarcini concrete, privind 
campania agricolă de primăvară ; 
ele nu duc astfel nici un fel de ac
tivitate pentru a mobiliza tinerii 
să iasă la arat și însămînțat. să a- 
sigure buna funcționare a mașini
lor și uneltelor agricole și să spri
jine cu toate forțele grăbirea lu
crărilor agricole de primăvară. Iar 
la Comitetul raional U.T.M. Tecuci 
domnește liniștea și... nepăsarea 
față de o problemă atît de arză
toare, cum este grăbirea ritmului 
arăturilor și însămînțărilor de pri
măvară.

to. SPIRIDON

VACCIN A N T I G R I P A L
Un colectiv de specialiști de 

la Institutul de inframicrobio- 
logie din București, condus de 
dr. Adelina Derevicl, a reușit 
să realizeze vaccinul antigri- 
pal pe ou — ovovaccinul —

foarte eficace în conibaferca 
epidemiilor de gripă la copii.

Vaccinul antigripal — ovo- 
vaccinul — se aplică prin 
pulverizare în nas.

(Agerpres)
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Este oare o RUȘINE
sa îmbraci salopeta?

Pentru a-i apropia mai mult pe 
elevi de munca manuală, conduce
rea Școlii medii mixte nr. 1 din 
Cărei, a luat hotărîrea încă cu 
cîțiva ani în urmă, să-i antreneze 
pe elevi la lucrările agricole pe lo
tul experimental al școlii.

La început nici părinții elevilor 
nu au fost prea entuziasmați de 
această măsură, considerînd-o o 
ciudățenie, un capriciu al directo
rului Cornel Bortea și al profeso
rului de științe naturale, Paul 
Pteancu.

Despre elevi e inutil să mai 
spunem cît de mult au fost atrași 
an de an de aceste lucrări. Fapt 
este că datorită muncii profesoru
lui Paul Pteancu, elevii școlii au 
reușit să aplice cu succes cultu
rile experimentale: legumicole, 
tehnice, aromatice, medicinale. Ei 
mai știu, de asemenea, să îngri
jească pomii, parcelele decorative 
de fiori pentru înfrumusețarea o- 
rașelor și satelor, să aplice asola- 
mentele pentru culturile păioase. 
De aproape doi ani, ei se ocupă 
de iarovizarea plantelor rădăci- 
noase și legumicole, fac cercetări 
asupra acestora.

Dispozițiile date de Ministerul 
Invățămîntului și Culturii cu pri
vire la politehnizarea învățamîn- 
tului, au găsit deci terenul pre
gătit la această școală ; trebuia 
doar lărgit orizontul preocupări
lor elevilor.

încă de anul trecut, conducerea 
școlii și-a creat legături cu Sta
țiunea de mașini și tractoare din 
localitate. A fost organizată o vi
zită la S.M.T.-Carei. Elevii au 
privit mașinile, au ascultat expli
cațiile. Cînd a trebuit să îmbrace 
însă salopeta, să învețe — fie la 
S.M.T., fie în atelierul școlii — 
să conducă aceste mașini, direcțiu-

Să cucerim insigna

DE „ATLET ȘCOLAR“
De curînd, am primit la redac

ție vizita unui grup de elevi de 
la școala medie nr. 12 din Capi
tală care ne-a arătat i—— 
de a cuceri insigna 
școlar“.

Peste tot, primele 
pentru cucerirea insignei de „Atlet 
școlar“ sînt așteptate cu interes. 
Din păcate însă ele întîrzie.

Cine e de vină ? Deocamdată 
se pare că lipsa de inițiativă a 
comitetelor raionale U.T.M., a 
secțiilor de învățămînt și a 
U.C.F.S.-urilor raionale.

Timpul e prielnic. Credem că 
secția de învățămînt a Sfatului 
popular al Capitalei, comitetul o- 
rășenesc U.T.M. și U.C.F.S. ar 
trebui să inițieze de acum orga
nizarea unor prime concursuri pe 
Capitală pentru trecerea norme-

nerăbdarea 
de „Atlet

concursuri

delor
către elevii bucureșteni.

La sugestia elevilor Școlii medii 
nr. 12, venim în ajutorul tuturor 
elevilor care se pregătesc pentru 
cucerirea insignei, publicînd mai 
jos tabelul normelor insignei de 
„Atlet școlar“.

insignei de „Atlet școlar“

Normele 
insignei de „Atlet școlartt

, 1 1! ..»IJI.I!

PRO SA RA/E F/ F E T £
BRONZ ARGINT AUR ER0NZ ARGINT, AUR

100m------------- ------- 12.4 11 8 11.5 19.2 15.6
200m ................ 0 25,4 . 50.5 28,8 27.0
WOtn . 

^2.
55,0 52.5 - -

500m - 155.0 1^0A
QOQm 218.0 2 09.0 2 02.0 * - -
1500m. ...... 4 92.0 927.0 4 15.0 - — —
80 m q - - - 15,0 1A.0 12.8
90 m q &.0 15,8 - - • —
Wm.i - 16.5 - ■ , - -
LUNG) MC . 5.50m. 6.10m. 6,50m 9.70m. 5,10m
IHALVMt 1,52 m 1,65m. 1,75m 1.50m. 1,55m. 1A5m.
PRĂJINĂ 2.50m, 2,90m. 5.50m. - - -
TRIPLU SALT 11.00m 12.30m 15.00m - - —
GRLUTATE 4 h9. - - — 8.50a, 9.80m 11.20m
GREUTATE. 5Rq N.QOm 15,00/n. 1N50m . —

GREUTATE Mo - - 15.20n> ** • —
GREUTATE 7.250R,. - f2.50m - - —

JD5C 1 Xq - . • - *• 2Gß0m. 50.00m 56.00m
D/St 1.5 Re. EO.OOm 55,00m. 92.00m - —
DISC 2 Kg . 56j0m - — —
SULIȚA 0.6 Kg 58,Km. 45.00m 55.00m 2500m 29,00m 55,00m

SULIȚA OS Kv. - - 50,00c - * —
CIOCAN 5 Rs 50.00n> 55.00 95.00m — - —

— T 50,00m —

nea a fost întîmpinată cu vii de
zaprobări și reproșuri din partea 
părinților elevilor și chiar din par
tea elevilor. Fetele, care reprezin
tă 65 la sută din totalul elevilor, 
nici n-au vrut să audă de 
salopetă. „Noi nu am venit la 
liceu cu gîndul să ne facem ajus- 
toare, lăcătuși, ori tractoriste“ — 
ripostau ele indignate. Cîțiva pă
rinți ca mama elevei Doina Ca- 
daru, sau tatăl elevului Pop Au- 
gustin au venit să protesteze îm
potriva „capriciilor“ cadrelor di
dactice, care, după părerea lor, 
„vor să le convertească copiii să 
îmbrățișeze munca manuală“.

Trebuia acționat pentru înde
părtarea acestor concepții, mai în- 
tîi din rindul elevilor. Comitetul 
organizației U.T.M. a pregătit în 
acest scop o adunare deschisă în 
care s-a discutat despre atitudi
nea tinărului față de muncă. Dis
cuțiile îndelungate duse la aduna
rea deschisă a organizației U.T.M. 
au clarificat pe elevi. A fost elabo
rată o hotărîre, aprobată pină la 
urmă unanim de elevi de a învă
ța o meserie pînă la absolvirea 
cursurilor.

La cîteva zile după această a- 
dunare generală au venit la școa
lă, pentru a cere scuze direcțiunii, 
mai toți părinții care protestaseră 
împotriva „salopetei“. N-a mai 
fost nevoie să se ducă muncă de 
lămurire și eu ei; îi lămuriseră 
proprii lor fii, propriile lor fiice.

A trecut timp de atunci. Azi nu 
mai recunoști pe „mofturoasele“ 
eleve de altădată. îmbrăcate în 
salopete, sub supravegherea mais
trului, profesorul Augustin Toth, 
ele trebăluiesc de zor. La lucrările 
de ajustaj din atelierul școlii, ele 
execută cu ușurință forme geome
trice deosebit de grele. Pila nu 
mai este ținută cu nesiguranță in 
mînă ca la început. Eva Kis, fiică 
de țăran muncitor, știe nu numai 
să ajusteze un corp geometric din- 
tr-o bucată de oțel, ci chiar să 
fileteze șuruburi, să asambleze o 
serie de repere cu precizie.

Mai sint și alte rezultate. De 
anul trecut și pînă azi, sub supra
vegherea profesorului Paul Ptean
cu, a comitetului U.T.M. pe școa
lă, a tractoriștilor și mecanizatori
lor de Ia S.M.T. Cărei, au învățat 
meseria de tractoriști circa 180 de 
elevi. Aceștia nu numai că pot 
descrie orice fel de mașină agri
colă aflată la S.M.T., dar se pri
cep să le conducă pe cîmp, să e- 
xecute cu ele lucrări agricole. 
Exemple sînt destule. De pildă, 
„îndărătnicul“ Pop Augustin din 
clasa a IX-a A, împreună cu cole
gul său Virgil Băican, suprave- 
gheați de tractoristul Vereș Eu
gen, au executat în toamnă în co
muna natală arături adinei pe o 
suprafață de 5 ha., cu un tractor 
K. D. 35, eleva Kormoș Eva din 
clasa a IX-a a arat la G.A.C. Ghe- 
reușa o suprafață de 4 ha. Și mai 
se pot da exemple.

De cîte ori merg la S.M.T., ele
vii sînt pătrunși de un respect 
deosebit față de tovarășii lor mai 
mari, de Ia care învață profesia de 
mecanizatori și tractoriști. Gîndul 
de a ajunge neapărat intr-un birou, 
ocrotiți de vînturi și ploi, de ar
șiță și ger, a fost pentru majori-

tatea elevilor, îngropat undeva, în 
amintirile naivităților de altădată. 
Elevii Școlii medii mixte nr. 1 din 
Cărei, se simt atrași de activitatea 
pe care o desfășoară în ateliere 
sau pe terenurile agricole. Fetele 
visează și ele să ajungă harnice 
tractoriste. Străduințele tractoriști
lor, sprijinul pe care l-au dat ele
vilor pentru a se califica sint, de 
asemenea, răsplătite de către a- 
ceștia. EÎevii s-au împrietenit cu 
tractoriștii și în măsura în care 
pot, îi ajută pentru a-și trece și ei 
examenele clasei a VIII-a sau pen
tru a da examen de admitere in 
învățămîntul mediu seral, sau fără 
frecvență. Comitetul U.T.M. pe 
școală se străduiește să cimenteze 
această prietenie, invitîndu-i pe 
tractoriști Ia reuniunile lor tovă
rășești.

Această activitate, cu adînc con
ținut politic și educativ, este com
plectată de alte acțiuni interesan
te, atractive, care au menirea să 
întărească cunoștințele primite de 
elevi la cursuri și în activitatea 
practică, și să dezvolte la ei spi
ritul patriotic.

Se pregătește, de pildă, un con
curs „Drumeții veseli“ cu tema 
„Excursio în lumea plantelor“. A- 
ceasta pentru a verifica învăță
mintele trase de elevi din vizitele 
făcute la G.A.C. Berveni, la fa
brica de cînepă „Gheorghe Doja“ 
din Berveni, la fabrica de ulei 
„Ardealul“, și din activitatea 
Iotul experimental al școlii.

De asemenea, în vacanța 
vară elevii vor pleca în excursie 
pentru a cunoaște patria. Vor ple
ca la Toplița și la Gheorghieni 
prin Cheile Bicazului. Vor vizita 
Hidrocentrala „V. I. Lenin“ de la 
Bicaz și apoi Tușnadul. De aci 
vor pleca spre așezările Orașului 
Stalin unde vor vizita uzinele de 
tractoare și celelalte fabrici din lo
calitate. Drumul va continua spre 
Sinaia, Doftana și apoi București, 
Cluj ș.a. încă de pe acum au 
început să se facă discuții în fața 
hărții patriei, să se organizeze co
lective de muncă care vor studia 
diverse probleme de istorie, geo
grafie, literatură, științe naturale 
etc., legate de locurile pe care le 
vor vizita. Colectivele își vor des
fășura activitatea și în timpul 
excursiei. Desigur, din această 
excursie elevii vor avea numai de 
învățat.

Ce înseamnă
COLEGIALITATE?FA 1

★
Am redat mai sus doar cîteva 

crîmpeie din activitatea pe care o 
desfășoară pro
fesorii și orga
nizația U.T.M. 
din școala me
die din Cărei, 
pentru forma
rea unor ti
neri bine pregă
tiți, care să slu
jească — indife
rent unde vor 
munci după ab
solvire — pa
tria cu dragoste 
și devotament.

ION 
TEOHARIDE

CARN ET
ȘCOLAR

Ultimile zile ale lui mărțișor 
au adus cu ele primii muguri în
floriți, prima rază caldă, primul 
zimbet al primăverii. Au adus mi
ros îmbătător de toporași, ciripit 
de păsări, freamăt, veselie și... va
canță.

Vacanță pentru toți cei de vîr- 
sta primăverii.

Și cînd totul 
rează, zilele par 
scurte și ai vrea 
să nu pierzi nici 
o clipă. Nici plim 
barea în parc, 
nici excursia, nici 
jocul cu mingea 
nici piesa de tea
tru. Ai vrea să 
răsădești cu mîna 
ța mlădița tfaiără 
în pămîntul rea
văn, să culegi omizile din pomi 
sau să îngrijești un strat de flori, 
să vizitezi cît mai multe expozi
ții, fabrici, muzee... Ai vrea să le 
faci pe toate, să fii în fiecare loo 
cu școala, cu colegii, cu prietenii. 
Să simți din plin primăvara și zi
lele vacanței...

în jur te învîo-

Elevii școlii medii mixte din Luduș regiunea Cluj vizitează In timpul vacanței de primăvară 
Combinatul Poligrafic Casa Scîntell.

ȘL,*

O oră practică la stațiunea me teorologică a școlii medii nr. 26 din Capitală.

Elevii clasei a IX-a D din Școa. 
la medie nr. 1—Orașul Stalin, dis
cutau in adunare. In început dis
cuția s-a închegat greu. Elevii erau 
vădit încurcați., băieții trebuiau 
să-și spună părerea despre com
portarea fetelor și despre compor
tarea lor față de fete, iar fetele 
să-și spună părerea despre băieți 
și împreună să vadă de ce in clasă 
domnește dezordinea, indisciplina, 
nepăsarea.

— Cine e cel mai indisciplinat 
din clasă ? — a sunat o întrebare. 
Cine dă tonul indisciplinei ?

A urmat un răspuns imprecis.
— Să vedeți, nu e unul care să 

iasă din comun prin indisciplină. 
Așa, clasa în ansamblu...

Iar pentru cei care și-au pus în 
gînd să urmărească activitatea 
elevilor în aceste zile, treaba nu-i 
deloc ușoară. In fiecare colțișor 
din București ai să-i găsești îm- 
prăștiați, îndeletnicindu-se cu cele 
mai diverse ocupații.

Iată-i de exemplu pe cei din 
raionul Nicolae Bălcescu. Fiecare 
zi o au destinată unei anumite

l

activități. într-o zi au îm- 
pînzit parcul „Libertății". A fost 
ziua îngrijirii aleilor, a straturilor 
cu flori, a curățirii pomilor. Ziua 
cînd fiecare trecător a poposit o 
clipă, și a privit zecile de unifor
me cu un sentiment de admirație...

Altă zi a fost destinată sădirii 
pomilor și protecției pădurilor. In 
Î(arcuri, pe străzi, pe loturile șco- 
are, elevii aceluiași raion au sădit 

2.000 de puieți și arbuști decora
tivi. In aceeași zi 500 de elevi au 
organizat o acțiune de curățire a 
pomilor la G.A.S. Popești.

Zilele de 9 sau 10 aprilie au fost 
destinate muncii de folos obștesc. 
Atunci, alături de ceilalți tineri 
din raion elevii au ajutat la con
struirea casei de cultură.

Deosebit de plăcute sînt pentru 
elevi zilele cînd cu zecile, se în
colonează și fac repetiții pentru

ziua de 1 Mai. Pregătesc o sur
priză pentru toți cei care-i vor 
privi. E vorba de o grădină a că
ror flori vor fi... vii.

Sau zilele oînd vizitează fabri
cile și uzinele din Capitală, cînd 
stau de vorbă cu muncitorii.

Nici pe elevii din raionul Tudor 
Vladimirescu nu-i prea ușor să-i 
găsești. Mai ales acum cînd o 

parte sînt plecați 
într-o excursie 
la Sinaia, iar al
ții — peste 80 — 
sînt în tabăra de 
la Poiana Stalin. 
Ceilalți, care au 
rămas în Bucu
rești au încheiat 
zilele trecute con
cursurile de dan
suri, coruri și poe 

pregătesc pentru 
care

zii. Acum se ț 
concursul „Drumeții veseli' 
va avea loc după vacanță.

Mult așteptată de toți a fost 
vizita la Microcentrala de la Gro
zăvești și la barajul de la Ciurel 
și ziua cînd pe biciclete au făcut 
o excursie la pădurea Băneasa, sau 
la uzinele textile „7 Noiembrie", 
„Timpuri Noi", I.O.R... etc.

Pînă la sfîrșitul vacanței fiecare 
elev mai are de văzut o mulțime 
de lucruri. Mai are de trăit zile 
minunate pe care nu le va uita 
ușor. Vacanța va însemna totodată 
un prilej de îmbogățire a cunoș
tințelor, de verificare a lor, de 
cunoaștere a ținuturilor natale, va 
însemna un prilej de stringere a 
prieteniilor, de îndrăgire a colec
tivului, de educare multilaterală.

Secretarul organizației de bază 
U.T.M. căruia i se pusese această 
întrebare ar fi trebuit să facă o 
legătură intre ce se întimplă in 
clasă ji situația la învățătură (mai 
mult de jumătate din elevi erau 
corijenți). Dar n-a făcut-o. 
Aceasta pentru că nu ți-a pus ase
menea întrebări, nici alții nu i 
le-au pus și-i venea foarte 
greu să-și adune gîndurile. între
barea rămînea deci deschisă. Și 
poate că răspunsul n-ar fi venit 
dacă fata aceea cu codițe, din ban
ca I. Ligia Bolta, membră in biroul 
U.T.M. pe clasă, nu s-ar fi ridicat 
să-și spună părerea.

De fapt, și in sala adunării, ele-, 
vii s-au împărțit in două — fetele 
în față, aruncind priviri ostile bă
ieților și băieții in spate, de ase
menea privindu-le nu cu simpatie. 
Acum, cînd Ligia vorbește, faptul 
apare mai evident. Clasa a IX-a D. 
s-a împărțit in două: băieții și 
fetele. Fetele sînt mai avantajate. 
Profesorii le socotesc mai puțin 
vinovate, pentru că sint fete. Să 
fi avut dreptate Ligia ? Fetele din 
clasă sînt lașe. ? Se bucură că toa
te consecințele dezordinei le su
portă băieții ? Din păcate, da. Au 
confirmat-o și cei care au urmat 
la discuții după Ligia. in spatele 
unei vechi tradiții, că băieții sint 
răi și indiscipllnați, iar fetele sini 
mai potolite și nu pot atinge ni
velul năzdrăvăniilor băieților — 
ele își permit atît cît își permit 
și băieții. Și pentru privilegiul de 
care se bucură fetele, băieții se 
răzbună : un ghiont, un cuvint 
jignitor, o înjurătură, un salut care 
întirzie să vină pentru că „fetele 
nu-l merită“. Fetele și băieții nu 
stau in aceeași bancă. Băieții sint 
„ei“ și fetele sînt „ele“. „Ei“ sau 
„ele“ au făcut cutare lucru; nu 
noi, împreună.

Aparent faptul poate părea ca 
un joc copilăresc. Dar discuția în
cepută de Ligia dovedea că nu-i 
de loc joacă, ci pricina aproape a 
tuturor neregulilor din clasa a 
lX-a D. Atitudinea aceasta dintre 
băieți și fete a dat naștere la in
vidie și egoism. Fetele se bucurau 
cînd un băiat lua o notă proastă, 
băieții de asemenea. Și unii și alții 
se bucurau cînd partea adversă 
săvîrșea o necuviință pentru care 
suporta o pedeapsă. Poate, dacă 
s-ar fi insistat, s-ar fi ajuns la con. 
cluzia că fetele îi provoacă 
băieți să fie indiscipllnați, să 
fie atenți (la fel și băieții), 
mai pentru satisfacția că-și 
pricinui rău. Aceasta în loc. ca 
care să-și pună întrebarea • 
poate fi colegul mai bun deCît este, 
cum îl pot ajuta să învețe mai bi
ne decît învață. Din aceste două

pn 
i nu 

nu- 
pot 

i fie- 
rum

M0N1CA VERDEȘ

In legătura
cu deschiderea școlilor

Comitetul Executiv al Sfatului popular al Capitalei, face 
cunoscut tuturor elevilor de școli elementare, medii și pro
fesionale că examenul medical după vacanta de primăvară 
se va face la sediile școlilor în ziua de 12.IV.1958, orele 
8—12, pentru toate seriile de elevi (de dimineața și de 
după amiaza).

Elevii nu vor putea Intra In clasă fără avizul medicului 
examinator.

tabere se compune clasa a IX-a D. 
Elevul Francisc Voșoș avea drep
tate : unii vor să-și ciștige intîie- 
tatea prin slăbirea celorlalți. Iată 
unde se irosește ambiția elevilor ! 
Și doar - clasa a IX-a I) a pornit 
la început cu gîndul că, învăță- 
mîntul mixt, așa cum este și firesc, 
îi va îndemna să se poarte mai 
bine — și din ambiție și din ru
șine — să învețe mai bine să în
țeleagă mai bine prietenia, viața. 
Dar lucrurile au evoluat in dauna 
închegării unui colectiv puternic 
în clasă. Colegialitatea a degene
rat într-o luptă între două tabere, 
dar nu o întrecere născută din do. 
rința de a fi mai buni, ci din do
rința ca partea adversă să obțină 
rezultate mai proaste, să fie pe
depsită. Nimic din frumusețea sen
timentelor care-i leagă pe elevi în 
cadrul unui colectiv, nimic din 
frumusețea relațiilor colegiale care 
se nasc firesc intr-o clasă. Și unii 
și alții au închis ochii în fața 
unor evidente greșeli, pentru a-i 
lăsa pe colegi să greșească mai 
departe. Iar în fața unei even
tuale judecăți nici unii, nici alții 
n-au curajul să-și ia răspunderea 
faptelor.

Desigur, o concepție înapoiată 
care a generat egoismul și invidia, 
acum manifestate în lucruri apa- 
rent mărunte, dar care, mai tîrziu, 
vor degenera, influențînd negativ 
întreaga lor viață. Și biroul U.T.M. 
al clasei a rămas pasiv în fața 
unor asemenea fapte, în numele 
aceleiași false colegialități. Dezo
rientat, puțin comod, a uitat că 
aceasta e o problemă de educație, 
care, revine organizației U.T.M., că 
dezordinea, indisciplina, egoismul 
și invidia nu sînt conflicte școlă
rești, care se aplanează numai 
printr-o notă proastă la purtare 
Dovadă, că nici nu s-au aplanat, 
deși in clasă au fost date sufi
ciente sancțiuni. La conștiința lor 
de utemiști și elevi biroul U.T.M. 
al clasei n-a făcut însă apel. Abia 
cînd discuția a luat sfîrșit, și-au dat 
seama că au greșit lăsînd totul la 
voia întîmplării. Elevii știu să-și 
judece faptele cînd sînt îndemnați 
s-o facă, știu să ia hotărîri cînd 
li se arată convingător că au gre
șit. Au dovedit-o și în adunare. 
Poate n-au înțeles încă bine că, 
intr-un colectiv de elevi, fetele și 
băieții au aceleași îndatoriri, iar 
faptele lor sînt judecate în lumina 
îndeplinirii îndatoririlor. Tocmai 
de aceea biroul U.T.M. al clasei 
nu trebuie să socotească problema 
rezolvată prin discuția care a avut 
loc. Acesta a fost doar începutul. 
Un început bun care trebuie să 
continuie să se împlinească. In 
clasă există un nucleu bun de ute
miști — fete și băieți — cu care 
se poate lucra și în jurul căruia, 
treptat, se vor strînge toți elevii 
clasei.

LUCREȚIA LUSTIG

(9 De cîteva zile,'localul Insti- 
A tutului de arte plastice ,,N. 
A Grigorescu" din str. Dr. Sion, 
x adăpostește expoziția de pictu- 
\ ră, sculptură și grafică a ele- 
\ vllor și studenților din școlile 
Q medii și institutele superioare 
(2 de artă plastică. E bine că 
(2 viitorilor noștri artiști plastici 
Q li se dă încă de ipe băncile șco. 
Îlii posibilitatea confruntării cu 

un public matur, exigent — 
prilej de observații și concluzii 
privind dezvoltarea învățămîn- 
tului nostru artistic.

Dintre numeroasele lucrări 
expuse, o mare parte aparține 

A elevilor școlilor medii de artă 
x plastică. Creații aie regimului 
\ democrat-popu'lar, aceste școli 
\ au menirea de a forma și dez- 
V volta încă de la,,x> vîrstă fra- 
V godă simțul arțiștic al elev,i. 
(2 lor dotați, de a le îtidruma în 
y mod științific aptitudinile, pte’- 
n gătindu-i pentru învățămtntul 
A superior de arte plastice. 
A O remarcă generală privind" 
a tendința tematică- a debutant!- 
a lor ar fi prematură. Să 
x uităm că ne
\ fața unor lucrări 
\ unor elevi ce
V șese vîrsta de 14—15 ani ’ șl 
<2 a căror experiență de ' ,
0 este încă minoră. Cu toate a- ' 
2) cestea, se remarcă de pe acum 
A la cîteva din lucrările expuse 
X un ascuțit spirit de observație 1 
X a faptului cotidian, sensibilità- 1 
\ te. Aș da ca exemplu în acest ( 
v sens pictura lui Acasandrei Au. i 
V rei de la școala medie de artă ( 
y plastică din București, „Țăran , 
y la gară". E un tablou echlli- , 
y braț, lucrat în tonuri calme, 
A limpezi.
x Deși aparținînd la două școli 1 
X aflate la sute de kilometri de- 1 
\ părtare — București-Tg. Mureș i 
v — pe E. Bernerth și Akacoș i 
(5 Liajos îi unește o sursă comu- i 
jo nă de inspirații : strada. Tre- ( 
a cînd peste evidentele influențe 
x ale unor pictori cunoscuți — i 
via vîrsta lor faptul nu trebuie ( 
\ să neliniștească —. surprinzi în , 
v picturile celor doî elevi o în- 
0 cercare de găsire a unui stil 
(2 propriu. Mai puternic apare a- 1 
y ceastă căutare în cele două pic- 1 
A turi expuse de Akacoș Lajos în l 
a oare culorile sînt mult mal bine i 
x armonizate. i
\ Universul de gînduri, Impre- ( 
\ sii, senzații al viitorilor artiști, , 
y este încă redus și poate tocmai 
y de aceea în unele lucrări tnttl- 
(2 nești momente autobiografice. 1 
Ì Nu este greu, de pildă, să re- ■' 
v cunoști în sculptura Elenei Ha- 1 
Q riga mediul social în care și-a 1 
<2 format copilăria. Sculptura ei ( 
0 reprezintă un băiat care-șl i 
A mînă calul la >pas, cu o mînă , 
0 dusă streașină la ochi scrutînd ( 
A depărtările. E o compoziție de . 
\ mari promisiuni.
\ Nu putem încheia această 
V sumară notă fără a deplînge 1 
<2 absența totală a unor școli de 1 
(? artă plastică — Iași, de pildă < 
y — ca și numărul mic — mult ( 
y prea mic față de posibilități — ( 
A al lucrărilor expuse de școala , 
x de artă plastică din Timișoara. , 
A MIRCEA ANDREI (

unu
aflăm în 
aparținînd 

nu depă-
viață

Aspecte de 1? 
finala comcursti. 
lui de cîntece și 
dansuri 
nierilor 
giunea 
șoara.

al pio- 
din re- 

Timi-
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Analiza activității în lumina 
Documentelor Plenarei a IlI-a a 
C.C. al U.T.'M. a prilejuit și în 
organizațiile de bază U.T.M. din 
raionul Cîmpulung Muscel, dis
cuții aprinse care s-au soldat cu 
măsuri interesante, capabile să 
dea un nou impuls activității or
ganizațiilor U.T.M. In multe or
ganizații de bază, măsurile care 
au fost adoptate de adunările ge
nerale pe baza indicațiilor Plena
rei a 111-a au început 
duse în viață.

în acest sens redăm 
teva aspecte.

La școala medie nr. 
nările generale, în cuvîntul lor, 
utemiștii au subliniat faptul că 
informările politice se fac de 
multe ori sporadic, superficial, 
ele nesatisfăcînd în special inte
resul din ce în ce mai mare al 
elevilor pentru cunoașterea și în
țelegerea mai profundă a diver
selor probleme ale vieții politice 
internaționale. Ei au hotărît ca 
aceste informări să se facă săp- 
tămînal, în urma unui studiu mai 
amănunțit al documentelor și in
formațiilor publicate.

Pe baza acestei hotărîri, comi
tetul U.T.M. a și trecut la acțiu
ne. înainte de a se stabili tema 
informării, în fiecare clasă se 
face un sondaj rapid, care dă po
sibilitatea comitetului să cunoas
că care sînt problemele interna
ționale care îi interesează mai 
mult pe elevi. Astfel, informarea 
politică ținută pe tema „Arabia 
unită“, răspunzînd interesului e- 
Ievilor, s-a bucurat de un mare 
succes. Pe marginea ei s-au făcut 
discuții aprinse si deosebit de in
structive pentru elevi.

In momentul de față ei dau o 
atenție deosebită actualei hotărîri 
sovietice referitoare la încetarea 
unilaterală a experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen. In 
informările ce se vor ține vor fi 
subliniate marile semnificații po
litice și umane ale acestui act, 
precum și puternicul ecou stîrnit 
în întreaga lume.

La I.M.S. — In adunările ge
nerale a fost dezbătută îri special 
problema participării tineretului 
la procesul de producție. Pe baza 
hotărîrilor adoptate, comitetul 
U.T.M. și-a îndreptat atenția în 
special în direcția întăririi disci
plinei în producție și a ridicării 
calificării profesionale a tineretu
lui. In sectorul sculărie, de exem
plu, pentru a ridica calitatea pro
duselor și a întări disciplina au 
fost reorganizate 4 brigăzi ute
miste de producție, treeîndu-se 
totodată și la aplicarea inițiativei 
tinerilor de la uzinele Tudor Via-

să fie tra

mai jos cî-

2. In adu.

dimirescu din București. In între- ional U.T.M., Nicolae Proca., ma- 
cerea dintre cele 4 brigăzi a ieșit istru miner, etc., s-a, și trecut la 
biruitoare brigada condusă l 
Ion Andrițoiu care a obținut in
dicele cel mai mare de depășire 
a planului dînd totodată și pie
sele de cea mai bună calitate.

In acțiunea de îmbogățire a 
cunoștințelor tehnice ale utemiști- 
lor, merită să fie subliniată ini
țiativa comitetului U.T.M. de a 
se înființa, în colaborare cu co
mitetul sindical și cu sprijinul 
conducerii întreprinderii, 8 cercuri 
de minim tehnic. Ele sînt frecven
tate cu regularitate de circa 120 
de tineri. Cursurile sînt făcute 
pe secții iar programul lor este 
astfel întocmit îneît răspun
de problemelor și specificului 
fiecărei secții în parte. De ase
menea, tot din inițiativa U.T.M.,

A plicind indicațiile 
Plenarei a lli-a a CC, 

ai U. T M.

de aplicarea inițiativei. ' Brigada lui 
Roman Ion s-a angajat să reali
zeze peste plan, la înaintarea în 
6 posturi, cîte 0,3 metri. Angaja
mentul a fost depășit, brigada lui 
realizînd 0,7 m.

La școala profesională I.M.S. 
Adunarea generală a scos la 
iveală faptul că mai sînt în școli 
unii tineri care nu înțeleg încă 
frumusețea meseriei pe care o în
vață, care nu înțeleg și nu pre
țuiesc așa cum se cuvine toate 
condițiile care li s-au creat în a- 
cest sens. Pe baza acestei consta
tări, organizația U.T.M. a orga
nizat o adunare generală deschi
să, la care au fost invitați ma
iștri, ingineri și muncitori (unii 
dintre ei au învățat în această 
școală) care au vorbit tinerilor 
despre condițiile în care se învăța 
meseria în regimul burghezo-mo- 
șieresc, despre frumusețea mese
riei pentru care ei se pregătesc 
în școală.

P. ISPAS

cu controlorii tehnici, în marea 
lor majoritate tineri, s-a organi
zat un curs special cu o durată 
mai scurtă. In această acțiune 
U.T.M. a antrenat un. număr în
semnat de ingineri tineri care 
dau ajutor efectiv. Printre aceș
tia, merită a fi remarcați pentru 
activitate meritorie, inginerii 
Țurcanu Tomoftei și Nicolae Gu- 
jea de la secția prelucrări me
canice, inginerul Bulugioiu Ion, 
de la sculărie etc.

Pentru o apropiere și mai mare 
a tinerilor de problemele tehnice 
a fost inițiat un ciclu de con
cursuri gen „Drumeții veseli“. 
Primul concurs de acest gen a și 
avut loc între tinerii sectoarelor 
prelucrări mecanice și sculărie. 
Tinerilor care s-au înscris să par
ticipe la concurs, li s-a indicat cu 
o lună înainte materialul biblio
grafic de specialitate, iar cu spri
jinul maiștrilor și maiștrilor șefi 
care lucrează direct cu tinerii, 
s-au organizat ore pentru consul
tații. Următorul concurs, care va 
avea loc'luna aceasta, se va ține 
cu tema „Tehnologia turnării“.

La bazinul carbonifer, în urma 
adunărilor generale, s-a trecut la 
aplicarea inițiativei lui Tucaciuc.

In 6 organizații de bază din 
abatajele frontale, în urma unui 
studiu amănunțit făcut cu ajuto
rul inginerilor Stoica Virgil, 
membru al comisiei de tineret 
muncitoresc regională, Ecaterina 
Rolea, membru al comitetului ra-

în primăvara anului trecut, 
la ferma mixtă zootehnică a 
gospodăriei noastre s-a iscat 
printre tineri o adevărată cear
tă. Brigadierul zootehnist al 
fermei, cerea un om care să 
plece la izlaz cu vitele. Unii ti
neri se codeau, iar alții mai ar- 
țăgoși se înfuriau chiar :

— Treaba asta nu-i pentru 
noi. Ce, o să devenim văcari ?

Utemîstul Ion Vrăjitoru, în
grijitor la boi a auzit ciorovă
iala lor. A ieșit afară din grajd 
și i-a zis brigadierului:

— Tovarășe Berceanu, dacă 
nici unul nu vrea să se ducă 
trimite-mă pe mine cu vacile. 
Mie îmi place să îngrijesc de 
ele. De atunci, colectivistul Ion 
Vrăjitoru a devenit îngrijitor la 
ferma de vaci, a gospodăriei co-

lective, din Poiana Mare raio
nul Calafat. La început, nu cu
noștea prea multe din munca 
de îngrijire a vacilor. Și-a dat 
seama însă că ea cerea atenție 
și mai ales pricepere. Dar cu 
dragoste de muncă, cîte nu se 
pot învăța.

Cînd s-a întors de la școala 
de mulgători, Mitroi Ștefan, 
varășul său de muncă, i-a 
vestit cum se face hrănirea

cosasi

Locuințe noi pentru muncitorii 
termocentralei „Gh. Gheor

ghiu-Dej“ din Doicești

Turneul de la Luxemburg

Juniorii noștri
Miercuri au luat sfîrșit preli

minariile turneului internațional 
de fotbal pentru juniori de la 
Luxemburg. In ultimul său meci, 
din grupa C, echipa R. P. Ro
mine a făcut joc egal: 0—0 
cu Turcia dar s-a calificat 
pentru semifinale deoarece prin
cipala sa adversară, Olanda, 
a terminat tot cu 0—0 infllnirea 
cu Grecia șl, avînd un golaveraj 
inferior, a ocupat locul doi. In 
afara echipei R. P. Romine s-au 
mai calificat pentru semifinale 
reprezentativele Italiei, Franței și 
Angliei, ciștigătoare în celelalte 
trei grupe.

în semifinale
Iată rezultatele tehnice inregl» 

strate în meciurile desfășurat« 
miercuri: Italia — R. F. Germană
1— 1 (1—0); Austria — Belgia
2— 1 (0—1); R. P. Bulgaria — 
R. P. F. Iugoslavia 2—1 (2—1); 
Spania — R. D. Germană 2—1 
(0—0) ; Anglia — Luxemburg 
5—0 (0—0).

In semifinale, echipa R.P.R. în- 
tllnește vineri, in nocturnă la Lu
xemburg, redutabila selecționată 
a Angliei. Cealaltă semifinală: 
Italia — Franța se dispută in a- 
ceiașt zi in orașul Esch sur Al- 
zette.

Felicitări iui Paul Robeson
Cu prilejul împlinirii a 60 de 

ani de viață a celebrului cîntăreț 
negru american Paul Robeson în 
numele Comitetului „Paul Robe
son“ din R. P. Romînă și al tutu
ror muzicienilor și admiratorilor 
din țara noastră, artistul poporului 
Petre Ștefănescu-Goangă a trimis o 
telegramă de felicitare. In telegra. 
mă se spune printre altele: „Acti
vitatea dv. pe tărîrn obștesc este

Un sanitar.,.
netratat

to- 
po- 
ra-

țională, că mulsul trebuie făcut 
la ore fixe, cum se întreține fie
care animal în parte...

De la vacile pe care le are

Utlfa/lÀ,

în grijă, Ion Vrajitoru obține 
în prezent e sporire a pro
ducției de lapte de la 2 la 4 kg. 
zilnic pe cap de vacă în lacta- 
ție. El a dovedit că meseria de 
crescător de animale este foarte 
rentabilă dar că ea cere multă 
pricepere, și hărnicie. Acum, 
muiți tineri din gospodărie își 
dau seama de acest lucru. Or
ganizația U.T.M. din G.A.C. 
Poiana Mare a și luat inițiativa 
ca în cadrul brigăzii a cincia 
cîmp să formeze o echipă 
tineri care să contribuie Ia 
sigurarea bazei furajere, 
afară de aceasta, tinerii au fo
losit timpul prielnic și au dat 
o contribuție serioasă la însă- 
mînțarea ierburilor perene. Apoi 
au grăpat lucerniera și fînețele 
gospodăriei iar de pe suprafa
ța de 10 hectare izlaz au dis
trus mușuroaiele de cîrtiță. A 
fi crescător de animale nu mai 
constituie azi pentru ei o rușine, 
ci dimpotrivă o muncă deosebit 
de importantă.

de 
de 
a- 
în

ale oamenilor muncii

pentru oajnenii de artă din țara 
noastră o strălucită expresie a ideii 
de artist cetățean, participant ne
obosit la lupta pentru pace.

Odată cu sentimentele noastre 
de adineă prețuire, ne exprimăm 
dorința și speranța ca și noi, ad
miratorii dv. îndepărtați dar su
fletește atit de apropiați, să vă pu
tem asculta in sălile noastre de 
concert și să vă aducem astfel di
rect prinosul mulțumirii noastre'.

★
Marele interpret și figură proe

minentă a luptei pentru pace a 
mai fost felicitat de compozitorul 
și criticul muzical prof. Zeno Van- 
cea și de directorul Institutului de 
folclor din R. P. Romînă, Sabin 
Drăgoi.

„Furtuna“ de Shakespeare pe scena Teatrului Național din Capitală

După cîte am aflat din statul 
de salariu, dv., tov. Constantin 
Hromei, sînteți sanitarul comu
nei noastre. Nu-i exclus să fi 
uitat numele acestei comune așa 
că am să vi-1 amintesc eu: Mano- 
leasa 
veni, 
abat 
unde 
decît-- ---- ------- ----
1a ușe. Vecinii mi-au spus că ați 
trecut pe aici acum vreo două 
luni. Spuneți și dumneavoastră, 
sînt eu vinovat că .nu maro îm
bolnăvit acum două luni ? Și... 
fără îndoială că nu m-ați fi putut 
consulta în avanpremieră. A- 
tunci cînd treceți prin ' comună 
consultați și aplicați diagnosti
cul... butoaielor de vin ale diver. 
șilor cetățeni. ‘ ‘
Ieșit în întțmpinare, un cetățean 
oare v-e spus că îl dor picioa
rele.

I-ați spus : Cască gura 1 Omul 
a căscat-o. Pe urmă l-ați ordonat 
să facă aaaa... Și el a făcut. 
Asta a fost toată consultația. 
Diagnosticul :... Dute acasă și 
nu mai face pe bolnavul 1...

Acum e la spital că boala s-a 
agravat. Nu el făcea atunci pe 
bolnavul ci dumneavoastră fă
ceați pe... sanitarul.

în încheiere'aș mai avea să vă 
zic o vorbă. Nu una de critică. 
Dumneavoastră nu aveți șefi ? 
Nu vă controlează nimeni ? Dacă 
nu, rău fac. Printre diversele 
medicamente pe care le au la în. 
demînă poate ar găsi și ceva 
contra chiulului. Numai că pen
tru dumneata, de data aceasta, 
trebuie o doză mai mare.

MARIN CIREȘ 
agricultor

Volovăț din raionul Să- 
De cîtevia săptămîni. îmi 
pașii pe la punctul sanitar 
nu reușesc să mă consult, 
cu... lacătul care stă... mut

Tot atunci v-ia

AUREL C1OCȘIR 
colectivist

Plecat-au cinci 
din Ciulnifa

La S.M.T. Grivi- 
ța din raionul Slo
bozia, regiunea 
București, a sosit o 
adresă din partea 
Centrului mecanic 
Ciulnița :

„Sînteți rugați a 
vă prezenta de ur
gență pentru a ri
dica cele 5 tractoare 
care le-ați trimis 
spre reparat la cen
trul nostru1*. Ur
mau semnăturile de 
rigoare, bineînțeles, 
indescifrabil.

în aceeași zi to
varășul inginer șef, 
Constantin Săbescu, 
însoțit de cinci 
tractoriști au plecat 
cu un rutier spre 
Ciulnița.

A junși aci, 
fost „invitați“
curte să-și ia trac
toarele. Caută-n 
dreapta, în stînga, 
dar ia tractoarele 
de unde nu-s. Mai 
tîrziu le-au găsit 
sub troiene de ză
padă. După o mun
că de aproape două 
ceasuri au reușit să

au
în

le scoată la lumina 
zilei. Iți era mai 
mare dragul să le 
privești. Vopsite fru
mos, unse, ce mai la 
deal la vale, 
cum ___  7____
rele după o repa
rație.

Cele două comi
sii, față-n față, au 
hotărît să le facă 
proba. Nu cu plu
guri și nici pe cîmp, 
ci în . curtea cen
trului mecanic.

Motoarele au por
nit și odată cu ele 
au pornit să curgă 
și... șuruburile. Din 
cele 5 tractoare care 
au luat startul pe o 
distanță de 
zeci de mejri 
mai rămas 
trei, restul 
bandonat. 
S.M.T.-ului 
pins. Cele 
toare K.D.

însfîrșiț 
Pînă în

așa
arata țractoa-

cîțiva 
au 

doar 
au a- 

Comisia 
le-a res. 
3 trac- 

au por
nit însfîrșiț spre 
casă. Pînă în co
muna Amara pluto
nul celor 3 trac
toare a mers com
pact. Aici însă ghi-

• • •

(Agerpres)Noua inițiativă de pace a Uni
unii Sovietice, — istorica hotărî
re a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. de a înceta unilateral 
experiențele cu armele nucleare, 
continuă să constituie obiectul 
unor însuf.ețite mitinguri și a- 
dunări în care oamenii muncii 
din țara noastră salută această 
importantă hotărîre și își mani
festă convingere^ că această 
nouă inițiativă a Uniunii Sovie
tice constituie o contribuție în
semnată la cauza păcii.

In Capitală, numeroși oameni 
ai muncii din balonul Tudor Vla- 
dimirescu au luat parte miercuri 
după-amiază la adunare,a cetățe
nească organizată de comitetul 
raional de luptă pentru pace și 
consiliul raional Tudor Vladimi- 
rescu — A.R.L.U.S.

Cu acest prilej prof. univ. dr. 
Maximilian Popper, medic emerit 
al R.P. Romine, a vorbit despre 
însemnătatea istorică a hotărîrii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc și în alte întreprinderi 
din Capitală.

★ ,
In regiunea Constanța mii de 

cetățeni au luat parte în aceste 
zile la numeroase mitinguri și a- 
dunări în cadrul cărora au salutat 
cu entuziasm și recunoștință no
bila inițiativă de pace a Uniunii 
Sovietice.

Numeroși vorbitori care au luat 
cuvîntul Ia adunările din Hîrșova 
și Medgidia, de la întreprinderea 
piscicolă-Constanța, stațiunea expe
rimentală zootehnică Palas, coope
rativa meșteșugărească „îmbrăcă
mintea“ din orașul Constanța și 
din alte întreprinderi și instituții 
din regiune și-au exprimat entu
ziasmul față 
Sovietice.

Festivalul republican 
al e ementeior fruntașe 
din școlile și institutele 

de ar fă
de hotărîrea Uniunii Miercuri au continuat în Capi- 

tală manifestările din cadrul celui 
de-al IH-lea Festival republican 
al elementelor fruntașe din școlile 
și institutele de artă.

In sala Teatrului C.C.S., stu- 
denți ai claselor de operă de la 
Conservatorul „Ciprian Porumbe- 
seu din București au prezentat 
fragmente din operele „Faust" de 
Gounod, sub conducerea muzicală 
a prof. Jean Bobescu și „Evgheni 
Oneghin" de Ceaicooski, a cărui 
conducere muzicală a aparținut di
rijorului Robert Rosensteck.

In sala studioului de teatru din 
str. 30 Decembrie nr. 9 studenți 
ai Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale" 
din București au interpretat frag
mente din piesele „Orologiul 
Kremlinului" de N. Pogcdin, 
„Unchiul Vania" de Cehov și 
„Pț/gmalion“ de Shaw.

★
Mii și mii de cetățeni din ora

șele și satele regiunii lași, în
truniți în mitinguri însuflețite, 
continuă să salute cu satisfacție 
noul pas făcut de Uniunea Sooie- 
tică pe drumul asigurării unei 
păci trainice în lume.

La mitingul de la fabrioa de 
rulmenți din Btrlad, maistrul An
ton Zontea a spus printre altele: 
„Încetarea experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen de către 
U.R.S.S. face parte dintr-un șir 
de inițiative pe care această pu
ternică și generoasă țară le între
prinde pentru a feri omenirea de 
o groaznică nenorocire. Pentru 
fiecare om cinstit, Urțiunea Sovie
tică devine din zi în zi mai iu
bită, iar pentru mine ea este țara 
milioanelor de prieteni dragi".

In încheiere vorbitorul a arătat 
că poporul nostru așteaptă și cere 
ca și celelalte puteri care dețin 
arme nucleare să urmeze iniția
tiva de pace a Uniunii Sovietice.

i-au 
AL : 
j«.. 
sin-

nion. 
sărit 
tul a 
tușească. Unul 
gur continuă eroic, 
cursa spre S.M.T.- 
Grivița. Cu chiu cu 
vai a ajuns. După 
ce l-au consultat 
puțin, tovarășii de 
aici l-au 
la cîmp, 
telierul 
pentru a 
o „mică reparație1'

Acum tractoriștii 
și mecanizatorii pri 
vesc tractorul ca pe 
o piesă de muzeu, 
il privesc nu pen
tru că a reușit for 
midabila perfor
manță de a străbate 
distanța de la cen
trul mecanic la sta
țiune, ci pentru că 
el este mărturia su
perficialității cu 
care se fac repara, 
țiile mașinilor a- 
gricole la centrul 
mecanic din Ciul
nița.

Unuia 
patinele, 
început

trimis, nu 
ci la... a- 

stațiunii 
i se face

NICOLAE M1U 
mecanic

Popoarele au memorie bună, 
Dulles Ìd - ie

(Urmare din pag. l-a)

Indiferent de țara în care lo
cuiește, fiecare om cinstit din lu
me dorește cu căldură pacea, li
niștea vieții sale, a copiilor săi. Și 
eu ca și toți oamenii știu că explo
ziile nucleare nu fac deosebire, 
nici de culoarea pielii, nici de na
ționalitate. în mintea tuturor, in
diferent că locuiesc în Africa sau 
în Europa, în Asia sau America, 
masacrele de la Hiroșima și Naga- 
saki rămîn tot ucigătoare masacre 
omenești. Experiențele cu armele 
nucleare îmi amintesc întotdeauna 
de Hiroșima și Nagasaki. Savanții 
au și demonstrat cît de distrugă
toare sînt aceste experiențe. Iată 
de ce noua hotărîre a Uniunii So
vietice a fost primită de către toți 
muncitorii uzinei noastre — ca și 
de către toți oamenii muncii din 
țara noastră și de către toți oame-

nii cinstiți și conștienți din lumea 
întreagă cu deosebită căldură.

Sîntem indignați de, faptul 
S.U.A. refuză eu încăpățînare ac
ceptarea propunerii sovietice. 
Dulles trebuie să știe că guvernul 
american va purta întreaga răs. 
pondere pentru consecințele politi
cii sale războinice. Omenirea are 
memorie bună. Popoarele nu uită 
cine apă*ră pacea și cine, dimpo
trivă, o sabotează.

Am discutat cu foarte muiți ti
neri din secția noastră — secția 
mecanic-șef, căci sînt secretarul or
ganizației U.T.M. de secție. Cu toții 
și-au exprimat aceeași satisfacție 
deplină pentru măreața hotărîre a 
Uniunii Sovietice. Și eu, și ei, cu 
toții sîntem convinși de marea im
portanță pe care o are această ac- 
țiune a Uniunii Sovietice în calea 
stăvilirii unui nou război mondial.

că

DI.

(Agerpres)

I? »

I

(Urmare din pag. l-a) 

realizarea unei juste îmbinări 
a intereselor obștești cu cele in
dividuale ale colectiviștilor.

Organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. trebuie să considere ca 
una din importantele lor înda
toriri sprijinirea muncii desfă
șurate de către organizațiile de 
partid, de către cei mai înain
tați colectiviști pentru stricta 
respectare a statutului, să lămu
rească că tendința de a repar
tiza cît mai multe produse pen
tru zile-muncă in detrimentul 
fondului indivizibil, are ca. ur
mare slăbirea forței economice a 
gospodăriei, scăderea valorii zi- 
lei-muncă.

în expunerea tov. Gh. Gheor
ghiu-Dej, se face propunerea ca 
în scopul creșterii substanțiale, 
an de an, a fondului indivizibil, 
în fiecare G.A.C. și coopera
tivă agricolă de producție să se 
facă rețineri nu numai din veni
turile bănești, ci și din venitu
rile în natură. Consfătuirea pe 
țară a fruntașilor din sectorul 
socialist al agriculturii a sub
liniat marea însemnătate a în
făptuirii ei în fiecare G.A.C. și 
cooperativă agricolă- de produc
ție.

In momentul de față, lucrul 
esențial pentru dezvollarea eco
nomică a întovărășirilor este ca 
întovărășiți) să execute in co. 
mun toate lucrările agricole In 
același timp, de o însemnătate 
hotăritoare este crearea și spo
rirea averii obștești.

Construirea socialismului la 
sate este opera conștientă a mi
lioane de țărani muncitori, o- 
peră înfăptuită cu ajutorul cla
sei muncitoare sub conducerea 
partidului său. Rezultatele obți
nute de țăranii colectiviști, coo
peratori, întovărășiți în înflori
rea economică a unităților lor, 
în dezvoltarea avutului obștesc, 
depind în mare măsură de gra

dul conștiinței lor politice so
cialiste, de atașamentul! față de 
proprietatea obștească.

In munca ce o desfășoară în 
rîndul tinerilor din sectorul so- 
cialist-cooperatist, organizațiile 
U.T.M. trebuie să aibă în ve
dere că formarea conștiinței so
cialiste, colectiviste, a acestor 
tineri se produce mult mai în
cet decît schimbările radicale 
din relațiile lor de producție, 
din felul lor de trai. De aceea, 
sădirea sentimentului de răs
pundere față de viitorul gospo
dăriei colective, combaterea 
mentalității individualiste și for
marea unei conștiințe socialiste 
la tinerii țărani colectiviști este 
una dintre cele mai de seamă 
sarcini ale muncii educative a 
organizațiilor utemiste de la 
sate. In tendințele ce se mani
festă la unii colectiviști, în une
le gospodării colective, de a se 
face o asemenea repartiție a ve
niturilor care împiedică crește
rea proprietății obștești, în ma
nifestările lipsite de grijă față 
de bunul proprietate obștească, 
se reflectă așa cum subliniază 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej — ve
chea mentalitate individualistă 
a țăranului, care abia a pornit 
pe calea socialismului. Munca 
nentru formarea unei conștiin
țe socialiste a tinerilor țărani 
colectiviști trebuie dusă cu răb
dare și perseverență, pe baza 
unor fapte concrete care să do
vedească că în dezvoltarea pro
prietății obștești este vital in
teresat fiecare colectivist.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să folosească larg critica ascu
țită împotriva mentalităților 
individualiste, să creeze o pu
ternică opinie de masă împotri
va risipitorilor, delăsătorilor, a 
celor ce fac muncă de mîntuia- 
Iă.

O sarcină de mare însemnă
tate, a organizațiilor U.T.M. de 
la sate este dezvoltarea vigilen

ței utemiștilor și tinerilor, 
demascarea încercărilor dușma
nilor de tot felul de a submina 
puterea economică și prestigiul 
G.A.C., de a pune piedici înfăp
tuirii politicii partidului și gu
vernului.

Prin întreaga muncă politică 
educativă, prin învățămîntul po
litic, conferințele pe teme poli
tice, în adunările generale de 
U.T.M., trebuie subliniat necon
tenit faptul că Uniunea Tinere
tului Muncitor este o organiza
ție politică de masă a tineretu

lui din țara noastră, în
temeiată pe principiul revoluțio
nar al luptei de clasă. Organi
zațiile U.T.M. de la sate trebuie 
să fie sprijinul cel mai de nă
dejde al organizațiilor de partid 
în prevenirea, demascarea și 
zdrobirea uneltirilor dușmanu
lui de clasă, în educarea mase
lor de țărani muncitori în spi
ritul vigilenței revoluționare, 
împotriva oricăror încercări^ de 
a submina viața nouă a țărăni
mii noastre muncitoare.

Este de datoria activiștilor 
utemiști, a cadrelor de propa
gandiști să explice fiecărui ute- 
mist și tînăr că atîta timp cît 
în țara noastră va exista chia- 
burime și unelte ale foștilor ca
pitaliști și moșieri vor exista 
fără îndoială și uneltiri ale 
dușmanului de clasă, va exista 
luptă de clasă.

„Trebuie să deschidem bine 

ochii acelor tovarăși — spune 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej — care 
se îneîntă cu visul că lupta de 
clasă la noi ar fi dispărut, că 
dușmanul de clasă s-ar fi cu
mințit. Viața pune în lumină 
fapte de natură să-i trezească 
la realitate pe cei ce gîndesc 
așa“.

Expunerea tov. Gh. Gheor
ghiu-Dej, Chemarea consfătuirii 
îndeamnă pe toți oamenii mun
cii din agricultură să depună 
toate eforturile pentru a spori 
producția de cereale și în pri- 

mul rînd producția de grîu și 
porumb, mijloc sigur de dezvol
tare a tuturor celorlalte ra
muri ale agriculturii și de îm- 

s aprovizionării 
cu produse agro-ali-

porumbului are o în- 
excepțională pentru

bunătățire 
populației 
mentare.

Cultura 
seninătate 
dezvoltarea creșterii animalelor, 
a ridicării productivității lor. 
Porumbul însilozat, ridică pro
ductivitatea animalelor și mic
șorează prețul de cost a! pro
duselor de origină animală.

în cursul anului 1957, orga
nizațiile U.T.M, au luat în răs
punderea lor insilozarea unor 
mari cantități de furaje. Mun
ca echipelor speciale de tineret 
pentru însilozarea porumbului, 
conduse de tehnicieni și colec
tiviști cu experiență s-a dovedit 
a fi foarte utilă și economicoa
să.

In acest an trebuie extinse 
considerabil suprafețele cultivate 
cu porumb pentru siloz. Există 
toate condițiile ca în numeroa- 
se G.A.S., G.A.C,. cooperative
de producție etc. — tineretul 
să își asume răspunderea culti
vării și întreținerii suprafețelor 
destinate culturii porumbului si
loz, însilozării întregii cantități 
de porumb furajer. Organizarea 
de silozuri la suprafața pămîn- 
tului, cu pereți din materiale 
din resursele locale, care nu 
cer cheltuieli mari și se reali

zează cu ușurință, poate fi lua
tă de asemenea în răspunderea 
organizațiilor U.T.M.

Asigurarea bazei furajere 
este una din cele mai importan
te masuri în lupta pentru lichi
darea rămînerîi în urmă a creș
terii animalelor, pentru a ajunge 
în cîțiva ani de zile, la o pro
ducție anuală de cel puțin 
1.300.000 tone de carne.

O muncă plină de răspunde
re, entuziastă, pentru populari
zarea acestei acțiuni de mare 
însemnătate economică, temeini
ca organizare a echipelor de ti
neret, urmărirea continuă a fe
lului in care se îndeplinesc an
gajamentele luate de fiecare or
ganizație U.T.M., fiecare echi
pă, fiecare utemist și tînăr, vor 
asigura fără îndoială succesul 
acestei acțiuni.

Expunerea tovarășului Gh 
Gheorghiu-Dej, dezbaterile pe 

marginea ei, Chemarea consfă
tuirii de la Constanta pun în 
fața tuturor oamenilor muncii 
din agricultură sarcini de mare 
răspundere pentru ridicarea pro
ductivității muncii șl sporirea 
producției globale în toate ra
murile.

Unul din domeniile la care 
munca însuflețită a tineretului 
este de mare însemnătate, este 
refacerea și dezvoltarea patri
moniului nostru pomi-viticol.

In toate regiunile țării există 
posibilitatea ca printr-o muncă 

stăruitoare circa 1 milion hecta
re terenuri situate pe dealuri 
și coline și peste 200.000 ha. ni
sipuri improprii culturii cerea
lelor să fie valorificate în mo. 
dul cel mai economic și renta
bil prin cultivarea lor cu viță 
de vie, pomi șl arbuști fructi
feri.

Stimularea prin toate mijloa
cele a activității depuse de că
tre tineri în munca de refacere 
și dezvoltare a patrimoniului 
pomi-viticol, organizarea unei 
temeinice conlucrări între orga
nizațiile U.T.M. și organele Mi. 
nisterului Agriculturii șl Silvi
culturii, stabilirea de obiective 
precise pentru fiecare raion, co
mună, pentru fiecare etapă, a- 
cestea sint cele mai importante 
măsuri ce trebuiesc înfăptuite 
de către organizațiile U.T.M. 
pentru a spori contribuția tine-

retului Ia dezvoltarea acestei 
importante ramuri a agricultu
rii.

Trecerea la organizarea fon
dului central de produse agri. 
cole pe baza contractelor a sti
mulat puternic interesul țărăni
mii muncitoare pentru sporirea 
producției agricole. Vorbitorii 
la consfătuirea de la Constanța 
au afirmat hotărîrea țăranilor 
muncitori care i-au trimis la a- 
ceastă consfătuire de a spori 
necontenit cantitatea de produse 

' s contractate cu statul, 
datorie a fiecărei or- 
U.T.M. de la sate, de 
pe tinerii țărani mun- 
sporească necontenit

agricole
Este o 

ganizații 
a lămuri 
citori să 
cantitățile de produse contrac
tate îndeosebi prin contracte pe 
termen lung.

Sporirea producției agricole, 
înflorirea economică a unități
lor sociaiist-cooperatiste, are 
Ioc cu sprijinul larg al statului 
democrat-popular, care a pus 
la dispoziția țărănimii munci
toare o puternică bază tehnică 
materială de producție, credite 
ieftine pe diferite termene, l-a 
asigurat îndrumarea tehnico- 
științifică cu numeroase cadre 
de specialitate.

în munca pentru întărirea e- 
conomico-organizatorică a uni
tăților sociaiist-cooperatiste, 
pentru sporirea producției agri
cole Ia hectar, un rol de prim 
ordin ii joacă stațiunile de ma
șini și tractoare.

Problema fundamentală ce 
trebuie să o rezolve în momen
tul de față S.M.T.-urile este ri
dicarea gradului de mecanizare 
a muncilor agricole, reducerea 
prețului de cost al lucrărilor 
prin folosirea rațională a între
gii capacități de lucru a trac
toarelor și mașinilor agricole. 
Experiența stațiunilor de ma
șini și tractoare fruntașe ne a- 
rată că este pe deplin posibil 
ca în cel mai scurt timp să se 

realizeze cu fiecare tractor con
vențional cel puțin 430 hectare 
arătură normală. Aceasta ridică 
în fața organizațiilor U.T.M. 
din S.M.T.-uri, a conducerii 
S.M.T.-urilor sarcina de a se o- 
cupa cu toată răspunderea de 
ridicarea calificării profesionale 
a tractoriștilor organizînd în 
cele mai bune condiții învăță 
minlui profesional, răspindirea 
largă a experienței tractoriștilor 
fruntași, în așa fel ca fiecare 
tractorist să ajungă la nivelul 
unui mecanic agricol, Iar fie 
care șef de brigadă la nivelul 
unui maistru

Concomitent cu aceasta, una 
din obligațiile cele mai de sea
mă ale organizațiilor U.T.M. și 
conducerilor S.M.T. este să asi
gure condiții bune de hrană și 
de locuit mecanizatorilor, în
deosebi în timpul campaniilor a- 
gricole, măsură deosebit de im 
portantă pentru sporirea randa 
mentului muncii fiecăruia și 
pentru asigurarea stabilității ca- 

indrelor de
S.M.T.-uri.

mecanizatori

ridi 
cere

z
3
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Grandiosul program de 
care a agriculturii noastre 
muncă perseverentă, pricepere, 
inițiativă și multă răspundere 
din partea fiecărui om al mun
cii.

Expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, documentele 
consfătuirii au pus la îndemi- 
na întregii țărănimi muncitoare 
un program măreț a cărui în
făptuire va duce la o uriașă 
sporire a produselor agro-ali- 
mentare, la înflorirea economi
că a patriei.

Să muncim cu tot elanul no
stru pentru a da viață acestui 
program grandios pentru înflo
rirea continuă a agriculturii so
cialiste a patriei noastre.



Vizita delegației guvernamentale 
a R. P. Romîne în R. P. Chineză

Opinia publică cere In lumea capitalistă

răspuns pozitiv
la hotărîrea istorică

a Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Popoarele sînt în măsură 

să salveze pacea
CAIRO 9 (Agerpres). — Zia- 

Tele din Cairo continuă să pu
blice articole în care salută ac
țiunile pașnice ale guvernului 
sovietic îndreptate spre încetarea 
generală a experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen. F.xpri- 
mînd năzuința spre pace a celor 
mai largi pături ale poporului 
arab, presa egipteană cere ca 
Statele Unite și Anglia să ur
meze exemplul Uniunii Sovietice 
și să înceteze experiențele nu
cleare.
i '

Popoarele din întreaga lume, 
scrie ziarul „Aș-Șaab“, trebuie 
să facă un front unit în spriji
nul eforturilor Uniunii Sovietice 
îndreptate spre eliberarea omeni
rii de pericolul pe care îl pre
zintă continuarea experiențelor 
nucleare. Popoarele pot și trebuie 
sa curme odată pentru totdeauna 
acțiunile oamenilor politici din 
Occident care împing lumea în 
prăpastia războiului și a ruinei. 
Popoarele sînt în măsură să sal
veze pacea și să asigure viața 
și înflorirea în întreaga lume.

Să fie urmat 
exemplul

Uniunii Sovietice

se înmulțesc semnele
DECLINULUI ECONOMIC

Numeroși oameni politici englezi cer gu
vernului sa aibâ o atitudine independenta 
1 • LONDRA 9 (Agerpres). — A- 
genția United Press anunță din 
surse informate că guvernul bri
tanic va discuta pe cale diplo
matică cu Statele Unite și cu cei
lalți parteneri din N.A.T.O. îna
inte de a răspunde la scrisoarea 
«dresată de N. S. Hrușciov pre
mierului britanic în legătură cu 
încetarea experiențelor nucleare. 
Numeroși oameni politici din An
glia au cerut guvernului ca, ți
nînd seama de interesele poporu
lui englez, să ia în această pro
blemă o atitudine independentă, 
nrmind exemplul sovietic indife
rent de linia pe care o adoptă 
americanii. Ziarul „News Chro
nicle“ consideră că, continuind 
experiențele nucleare, guvernul 
britanic se lasă cuprins în fapt 
de „nebunia nucleară“. Ziarul 
cere să se examineze cu cea mai 
mare atenție diferitele propuneri 
formulate pentru crearea unor 
garanții de pace în Europa. Zia
rul „Daily Herald“ subliniază 
că experiențele nucleare și înar
mările atomice constituie „cea 
mai mare provocare în fa(a că
reia a stat vreodată omenirea".

Ceie mai multe din ziarele bri
tanice oglindesc nemulțumirea 
provocată de poziția negativă 
luată de guvernele occidentale 
față de inițiativa guvernului so
vietic, care — scrie coresponden
tul 'din Londra al agenției Uni
ted press — „este considerată în 
capitala Angliei ca o mare victo
rie propagandistică a U.R.S.S. a- 
supra Occidentului“. „Judecind 
după răspunsurile date de pri
mul ministru în Camera Comu-

nelor, scria recent și ziarul „Dai- 
ly Mirror", guvernul britanic nu 
pare să fi fost prea bine pregătit 
dinainte pentru a face față ace
stei strălucite victorii propagan
distice“.

PARIS 9 (Agerpres). — Ideea 
că puterile occidentale trebuie să 
urmeze exemplul Uniunii Sovieti
ce, care a hotărît să înceteze ex
periențele cu arme nucleare, este 
tot mai răspîndită în Franța. 
După cum subliniază ziarul „Li
bération“, „inițiativa Uniunii So
vietice se bucură de un răsunet 
tot mai larg în rîndurilc opiniei 
publice din țările occidentale“.

Ziarul „L’Humanité“ scrie : 
„Participanțij la „marșul păcii“ 
din Anglia, demonstranții din To
kio, germanii care participă la 
marea campanie de luptă împotri
va primejdiei atomice, cer ca 
exemplul Uniunii Sovietice să fie 
urmat“.

Unele ziare burgheze își expri
mă de asemenea părerea că Occi
dentul nu trebuie să respingă ini
țiativa Uniunii Sovietice.

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
Cercurile guvernamentale ameri
cane consideră ca un „succes“ 
faptul că în luna martie numărul 
șomerilor din Statele Unite a 
crescut cu „numai“ 25.000 de 
persoane. Președintele Eisenho
wer s-a și grăbit să declare că 
aceste statistici oglindesc o „ni
velare“ a șomajului și o „înceti
nire“ a ritmului declinului econo
mic. Cu toate acestea, statisticile 
arată că numărul persoanelor o>- 
capate în industriile prelucrătoa
re și care sînt cele mai atinse da 
conjunctura economică nefavora-

bilă, a scăzut cu 200.000 de per
soane. Agențiile de presă subli
niază că declarațiile optimiste 
provenind din partea cercurilor 
oficiale au drept scop să justifice 
refuzul guvernului de a consimți 
la cererile tot mai insistente pri
vitoare la reducerea impozitelor. 
Contrar declarației președintelui 
Eisenhower, președintele centra
lei sindicale A.F.L.-C.I.O-, Geor- 
ge Meany, a declarat că în ulti
mele statistici oficiale nu se în
trevede „nici o singură rază de 
soare“ și că dimpotrivă ele arată 
continua adîncire a declinului e- 
conomic.

ȘENIAN 9. — De la corespon
dentul special Agerpres : Delega
ția guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, condusă de to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
și-a încheiat vizita de zece zile 
în R. P. Chineză, prin cunoașterea 
unuia din centrele industriale cele 
mai importante ale țării — ora
șul Șenian (Mukden), care este 
situat în partea de nord-est a 
țării.

La Șenian, înalții oaspeți ro- 
mîni au avut prilejul să viziteze 
una din importantele întreprinderi 
industriale ale orașului — fabrica 
de cabluri, care produce 60 tipuri 
diferite de cabluri, începînd 
cele necesare uzului casnic și 
minînd cu cablurile trifazice 
înaltă tensiune. Fabrica dă
prețios aport în opera de indus
trializare a Chinei.

Membrii delegației guverna
mentale romîne au vizitat cîteva

cu 
ter-

de
un

★

LONDRA 9 (Agerpres).— 
rul britanic „Daily Express“ 
blică un editorial în care se . 
nunță pentru comerțul Angliei 
cu țările Răsăritului. , *”•” 
DINSPRE APUS CIT ȘI 
SPRE RĂSĂRIT — scrie 
rul — ECONOMIA MARII 
TANII ȘI A IMPERIULUI 
TANIC ESTE AMENINȚATA, 
CĂCI ATIT IN AMERICA CIT 
ȘI IN GERMANIA OCCIDEN
TALA SE INTENSIFICA SEM
NELE UNEI DEPRESIUNI E-

Zia- 
pu- 

pro-

„ATIT 
DIN- 

: zia- 
I BRD 
I BRI-

mîne au vizitat marea expoziție 
industrială deschisă la Șenian de 
cîteva luni. Expoziția oferă o 
imagine grăitoare asupra realiză
rilor poporului chinez în cursul 
primului plan cincinal și perspec
tivelor celui de-al doilea plan cin
cinal în curs de îndeplinire.

In seara de 9 aprilie, guverna
torul provinciei Liaonin și oficia
litățile orașului Șenian au oferit 
o recepție în cinstea înalților oas
peți care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de mare și caldă prie
tenie. Cu aceasta s-a încheiat rod
nica vizită întreprinsă de delega
ția guvernamentală a Republicii

din sectoarele importante ale fa
bricii, printre care secția de la
minare a sîrmii, secția de trefilaj. 
secția cablurilor de transport e- 
lectrfc etc. Și aici ca și în alte 
întreprinderi vizitate de înalții 
oaspeți romîni, se vede ajutorul 
Uniunii Sovietice care joacă unul 
din rolurile cele mai însemnate.

Muncitorii fabricii au făcut 
oaspeților romîni o primire entu
ziastă manifestînd un deosebit in
teres pentru Republica Populară 
Romînă și pentru realizările po
porului romîn. Membrii delegației 
guvernamentale romîne au stat 
îndelung și prietenește de vorbă 
cu harnicii muncitori chinezi, fe- 
licitîndu-i pentru succesele dobîn- Populare Romîne în marea Chi« 
dite și urîndu-le îndeplinirea cu 
succes a marilor sarcini pe care 
și le-au propus.

De asemenea, în cursul zilei de 
miercuri, 9 aprilie, membrii dele
gației guvernamentale a R. P. Ro-

nă populară.
Joi dimineața 

namentală a R. 
sește pe calea 
îndreptîndu-se 
R P.D. Coreene,

delegația guver-- 
P. Romîne pără- 
aerului Șenianul, 

spre capitala 
Phenian.

Pentru întărirea prieteniei
romîno-chineze

★

CONOMICE. Marea Britanie tre
buie să se pregătească să facă 
față acestei amenințări pe do-uă 
fronturi. Guvernul trebuie să ia 
măsuri... Cum ? Pur și simplu: 
dezvoltind relațiile comerciale 
ale noastre cu Rusia și încă și 
mai departe spre Răsărit, cu 
China...

Restricțiile stabilite de preju
decățile învechite și de lozincile 
unei politici prostești trebuie în
lăturate. Trebuie înlăturate ba
rierele impuse comerțului...“.

★
NÜRNBERG 9 (Agerpres). — 

ADN transmite : După cum a a- 
nunțat oficiul federal pentru pro
blemele asigurării muncii și șoma
jului din Nürnberg, LA SFIRȘI
TUL LUNII MARTIE A.C. NU
MĂRUL ȘOMERILOR DIN GER
MANIA OCCIDENTALĂ A FOST 
CU 406.000 MAI MARE DECIT 
IN PERIOADA CORESPUNZĂ
TOARE A ANULUI TRECUT. 
Oficiul a anunțat de asemenea că 
numărul șomerilor este deosebit 
de mare mai ales printre muncito
rii constructori. La sfirșitul lunii 
martie au fost înregistrați 436.000 
de șomeri in rîndurile muncitori
lor constructori în comparație cu 
130.000 ciți au fost înregistrați la 
sfirșitul lunii martie 1957.

Vorbind despre simplomele de 
criză în Germania occidentală ofi
ciul federal adaugă de asemenea 
că și în viitor folosirea brațelor 
de muncă va fi influențată de 
„limcezirea dezvoltării producției”.

Recent, un grup 
de demonstranți 
americani în fa
voarea păcii a 
pornit de la 
Philadelphia la 
New "York, pen
tru a cere în 
fața sediului 
O.N.U. imediata 
încetare a expe
riențelor cu ar
mele nucleare. 
Fotografia noa. 
stră arată în
ceputul acestui 
marș al păcii pe 
străzile phila

delphiei.

Congresul 
Național al tineretului 

din R. P. Chineză

„Părintele bombei H“
își ocrotește odrasla...

Incheierea tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale U.R.S.S, și R. F. Germane

' „Figaro" nl-l recomandă pe sa
vantul american Edward Teller 
drept „părintele bombei H". Nu 
știu tn ce documente de stare ci
vilă a umblat ziaristul parizian 
care transmite prin cablu de la 
Washington. Cert este însă că pa
ternitatea obligă șl Teller se com
portă ca un „părinte devotat“. E 
drept, odrasla lui n-are nimic din 
puritatea și drăgălășenia micuțe
lor ființe omenești, dar și-o ocro
tește convins că hidoșenia ei este 
tn fond o fermecătoare frumusețe. 
Poți avea convingeri proprii pe 
care să le folosești pentru uz per. 
sonal. Teller are insă convingeri 
destinate consumului universal. Și 
— ceea ce este mai grav — se re
feră la o odraslă care, în ciuda 
vîrstei fragede, aruncă o umbră 
de spaimă pe chipul omenirii.

Dl. Teller este înclntat de bom
ba H. Probabil că îl îndeamnă con
turile de bancă. Dar aceasta nu ne 
privește. Sînt afaceri 
sortate. Ne pri
vește, tn schimb, 
faptul că Teller 
îndeamnă la con
tinuarea experi
ențelor nucleare.
Senin, cu un calm

oarecum per-

BæSI

atomic ? Teller se grăbește cu un 
răspuns negativ. După el, nu există 
posibilitatea unui control eficace 
și ca atare nu există premiza în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară (memoria nu-l ajută: să-i 
reamintim deci că experiența ato
mică subpăminteană din Nevada a 
fost înregistrată la o distantă de 
peste 3000 km. în Alaska).

In ultimă instanță, Edward Te
ller este liber să aibă părerile lui. 
Din nefericire, aceste păreri co
incid in multe aspecte cu punctul 
de vedere occidental. Departe de 
a fi o stranie coincidentă, faptul 
stîrnește legitime întrebări. Reac
ția cercurilor oficiale occidentale 
la actul umanitar al U.R.S.S. care 
a încetat unilateral experiențele cu 
arma nucleară nu inspiră deocam
dată prea mult optimism opiniei 
publice mondiale dornice stț se e- 
libereze de obsesia războiului a- 
tomic. Există in apus destule gla
suri, ăparțihlnd

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
anunțat, la Moscova a fost dat pu
blicității comunicatul cu privire la 
încheierea tratativelor dintre dele
gațiile guvernamentale ale U.R.S.S. 
și Republicii Federale Germane, 

în cursul tratativelor pentru

probleme economice au fost ela
borate „acorduri pe termen lung 
cu privire la schimbul de mărfuri 
și plăți“, „un protocol cu privire 
la schimbul de mărfuri pe anul 
1958“ și „un acord cu privire la 
problemele generale de comerț și 
navigație maritimă“.

Z La 9 aprilie, s-a deschis la 
£ Pekin cel de-al IlI-lea Congres 

Național al tineretului din 
China.

La lucrările congresului par
ticipă 600 de delegați

Pe ordinea de zi a Congre
sului figurează raportul de ac
tivitate al conducerii Federației 
tineretului democrat din în
treaga Chină, adoptarea noului 
statut al Federației și alegerea 
organelor de conducere.

I
Vizita oaspeților sovietici în R. P. UngarăMitingul de la Tatabanya

Ziarele de ieri au publicat 
Declarația comună a gu
vernului R.P.R. și a guvernu
lui R. P. Chineze. Această de
clarație, dată publicității în 
legătură cu vizita de prietenie 
făcută la invitația guvernului 
R. P. Chineze, de către delega
ția guvernamentală a R. P. R. 
în frunte cu președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. R., 
tov. Chivu Stoica constituie un 
nou jalon în relațiile de prie
tenie dintre cele două țări, re
lații ce se dezvoltă pe zi ce 
trece.

In timpul șederii sale în R.P. 
Chineză, delegația guverna
mentală a R. P. R. a vizitat 
mai multe orașe, întreprinderi 
industriale, cooperative agri
cole, locuri pitorești și monu
mente istorice. Membrii dele
gației s-au întîlnit în mod prie
tenesc cu oamenii muncii din 
Pekin și din alte orașe. In ur
ma acestei vizite, oaspeții ro
mîni au avut prilejul să cunoas
că multe din însemnatele reali
zări ale Chinei populare. De
legația guvernamentală a admi
rat și a apreciat mult pașii u- 
riași făcuți de poporul chinez 
în domeniul transformării so
cialiste, în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, științei și 
tehnicii, pe calea transformă
rii Chinei într-o mare putere 
industrială socialistă

In cursul convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră sinceră și prietenească, de
legația guvernamentală romînă 
a avut prilejul să se întîlneas- 
că cu președintele Mao Țze- 
dun, cu premierul Ciu En-lai. 
precum și cu alți eminenti oa
meni de stat ai R. P. Chineze. 
Convorbirile avute cu condu
cătorii Chinei populare au ară
tat că țările noastre sînt dori
toare și hotărîte să dezvolte în 
permanență relațiile de prie
tenie și colaborare dintre ele. 
Relațiile de colaborare priete
nească dintre R.P.R. și R. P. 
Chineză au un rol însemnat în 
opera de construire a socialis
mului în ambele țări. Ținînd 
seama de acest considerent, 
cele două țări prietene vor lua 
în continuare măsuri pentru 
dezvoltarea colaborării politice, 
economice și culturale. Intr-un 
viitor apropiat vor avea loc 
tratative cu privire la un acord 
comercial de lungă durată.

Cele două părți au con
statat întărirea permanentă a 
unității dintre țările socialiste, 
pe baza ideilor marxist-lenini- 
ste și a țelului comun de 
construire a socialismului și

comunismului. Se vădește tot 
mai mult superioritatea incon
testabilă a orînduirii socialiste. 
Guvernele celor două țări sub
liniază că unitatea și coeziu
nea țărilor socialiste, care au la 
bază principiul internaționalis
mului proletar constituie che
zășia puternică a dezvoltării 
necontenite a operei de con
strucție în țările socialiste, 
fiind un factor hotărîtor în 
progresul omenirii și apărarea 
păcii în lume. Cele două țări 
vor continua să depună efor
turi susținute pentru întărirea 
mai departe a unității lagărului 
socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Ih cursul convorbirilor au 
fost trecute în revistă diferite 
aspecte ala situației internațio
nale. In toate problemele dis
cutate s-a vădit deplina uni
tate de vederi.

Cele două guverne sprijină 
propunerea Uniunii Sovietice 
cu privire la convocarea unei 
conferințe la cel mai înalt ni
vel ; în același timp ele salută 
cu -căldură hotărîrea Uniunii 
Sovietice de a înceta unilateral 
experiențele cu arme nucleare.

Poporul romîn apreciază în 
mod deosebit politica externă 
iubitoare de pace a R- P- Chi
neze. Datorită politicii sale iu
bitoare de pace crește necon
tenit prestigiul și influența în 
lume a Chinei populare, mare 
putere mondială.

Guvernele R. P. R. și R. P. 
Chineze consideră că înzestra
rea Germaniei occidentale cu 
arme nucleare și crearea pe 
teritoriul ei de baze americane, 
pentru rachete teleghidate 
constituie o primejdie pentru 
pacea și securitatea Europei. 
Traducerea în viață a propu
nerii guvernului R. P. Polone 
cu privire la crearea unei zone 
denuclearizate în Europa cen
trală ar constitui un prim pas 
pentru stabilirea încrederii în
tre țări. Guvernul R. P. Chi
neze aprobă întrutotul iniția
tiva guvernului R.P.R. referi
toare la convocarea unei con
ferințe între țările balcanice.

Ceie două guverne au adop
tat o poziție comună și în ceea 
ce privește problemele ivite în 
situația internațională a țărilor 
din Asia. Ele sprijină propu
nerea R. P. D. Coreene din 5 
februarie 1958 referitoare la 
reglementarea pașnică a proble
mei coreene. Guvernul romîn 
consideră că retragerea volun
tarilor chinezi din Coreea pînă 
la sfirșitul anului 1958 consti
tuie o măsură importantă, me
nită să contribuie la destinde-

rea încordării din Extremul ;
Orient și din întreaga lume. ; 
Retragerea de către Statele U- , 
nite ale Americii a trupelor cit ) 
și de către celelalte state care , 
au trupe în Coreea în cadrul /
forțelor O.N.U. ar constitui u- ?
nicul răspuns pașnic demn, la )
inițiativa voluntarilor chinezi. /

In ce privește unificarea /
pașnică a Vietnamului, cele /
două părți sprijină propunerea /
însemnată a guvernului R. D. /
Vietnam din martie 1958, care /
poate aduce pace și stabili /
încrederea între țările din a- /
ceastă regiune a lumii. In ace- /
lași timp ele condamnă S.U.A. >
pentru acțiunile lor care unnă- )
resc să transforme Vietnamul )
da Sud într-o bază militară :
agresivă. Uneltirile S.U.A.,. că- )
rora trebuie să li se pună ca- 1
păt, ■ împiedică aplicarea în )
Vietnam a acordurilor de la 5
Geneva. j

Convorbirile avute au oglin- ;
dit totodată atașamentul de )
nezdruncinat al celor două țări ;
față de principiile coexistenței )
pașnice cu toate țările, indife- )
rent de orînduirea lor socială. /
Coexistența pașnică între state )
este un principiu fundamental 
al politicii externe a R.P.R. și (
R.P. Chineze. Cele două gu- (
veme își exprimă voința co- (
mună de a contribui la destin- (
derea încordării internaționale, (
la rezolvarea prin mijloace paș- (
nice a problemelor internațio- (
nale, de a continua să dez- <
volte potrivit principiului co- (
existenței pașnice relațiile po- (
litice și culturale cu toate ță- (
rile. Aceasta este cea mai to- (
lositoare contribuție la făuri- x
rea unei colaborări prietenești \
internaționale, precum și la »
cauza apărării păcii în întreaga C
lume. C

Vizita de prietenie a delega- ș
ției guvernamentale a R.P.R. 6
în R.P. Chineză, convorbirile ș
avute între conducătorii celor C
două țări constituie o contri- 6
buție de mare însemnătate 0
pentru adîncirea continuă a cu- 
noașterii reciproce a popoare- (/
lor celor două țări, pentru 0
prietenia veșnică dintre popoa- Q
rele romîn și chinez, pentru <?
unitatea de nezdruncinat a 0
marii familii a țărilor socia- v
liste, pentru triumful păcii în v
lume întreagă. v

Poporul nostru consideră a- v
ceastă importantă vizită a de- <2
legației noastre guvernamen- V
tale în R. P. Chineză drept un v
nou pas pe calea întăririi prie
teniei între țările socialiste, un v 
valoros aport adus cauzei pă-

chiar și unor pro. 
tagoniști al „răz
boiului rece", 
care acum invi
tă guvernele lor 
la luciditate. E 
suficient să cităm 

numele senatorilor Humphrey și Ke- 
fauver sau al doamnei Eleanor 
Roosevelt ca să înțelegem stările 
de spirit de dincolo de ocean. A- 
pelurile la rațiune nu își găsesc 
însă ecoul in manifestările ofici
ale ale S.U.A. Buletinul de știri 
al Casei Albe a transmis declara
ția lui Eisenhower în legătură cu 
propunerile formulate in recentul 
mesaj al lui N. S. Hrușciov. „Uni- 
ted Press" arată că la Londra 
„răspunsul său (al lui Eisenhower 
n.r.) este considerat ca echivalînd 
cu un refuz“.

Un refuz presupune argumente. 
Undeva; pe la Departamentul de 
Stat, cineva a colecționat niște 
teorii care au furnizat copioase 
subiecte umoriștilor. Acum, sînt 
scuturate de praf și puse din nou 
în, circulație. Dortfi o mostră? Gu
vernul american își face un titlu 
de glorie că a propus rezolvarea 
problemei experiențelor atomice 
prin... ‘înregistrarea lor, eventual 
la O.N.U. Ca și cum, o hirtie dac
tilografiată plus ștampila de la 
registratură ar fi suficiente ca să 
împiedice imprăștierea radiațiilor 
atomice pe glob.

Problema esențială este însă o- 
colită. Dar pină cind ? Politica

care trădează 
cinismul, Teller a scris o carte : 
„Viitorul nostru nuclear". De fapt, 
a așternut pe hirtie o pledoarie 
pentru continuarea cursei înarmă
rilor atomice, intr-un proces în 
care istoria a pronunțat de-acum, 
sentința de condamnare.

Regret că ziaristul parizian nu 
mi-a furnizat o informație: oare 
Teller este numai „părintele bom
bei H" sau are și copii adevârafi, 
din cei ce rid și pling. din cei ce 
respiră aerul? Da, din cei ce res
piră aerul pentru că savantul a- 
merican uită avertismentele cole
gului său dr. Linus Pauling, care 
arăta că radiațiile atomice provo
cate de experien/ele nucleare au 
efecte primejdioase asupra dezvol
tării normale a 750.000 copii, a- 
nual. Nu unul. doi. zece, o sută 
sau o mie, ci 750.000 copiii Și a- 
ceasta in fiecare an. Pentru Teller 
consecințele experiențelor sînt... 
„neglijabile". Formularea ti apar
ține. Te intrebi: la ce proporții 
aceste consecințe vor deveni dem
ne de luat în seamă ?

Celor îngrijorați de soarta o- 
menirii, Teller le oferă basmul cu 
bomba „curată", In secolul nostru, 
a miza pe naivitatea unora este .stratului imbogăfită de experiența 
o afacere riscantă. Somități știin- domnului Dulles n-are șanse prea 
țifice au demonstrat că nu există multe de supraviețuire decit cu 
bombe curate și bombe murdare, riscuri pe. care omenirea nu vrea

- ■ ■ ■ - " să și le asume. Ultimul cuvînt
trebuie să-l aibă popoarele tn ini
mile cărora actul sovietic a înflo
rit noi speranțe.

EUGENIU OBREA

țifice au demonstrat că nu există

că există doar bombe cu încărcă
tură nucleară — lipsite de educație 
sanitară și imposibil de convins 
să respecte regulile curățeniei.

Se poate oare ieși din impasul

TATABANYA 9 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 8 
aprilie a avut loc la Tatabanya 
un miting la care au luat cuvintul 
Jiinos Kădăr și N. S. Hrușciov.

J. RADAR: VOM APĂRA 
FERM CAUZA NOASTRA.

In cuvîntarea sa J. Kădăr a 
spus printre altele : Noi, oamenii 
muncii unguri, împreună cu po
poarele frățești care construiesc 
socialismul, vom apăra cu 
știe dar hoțărît și ferm 
noastră. Pentru aceasta 
toate condițiile necesare.

Poporul muncitor ungar conș
tient, a continuat Kădăr, este din 
nou unit și puternic. Pentru ca 
poporul nostru să fie fericit și 
pe viitor, pentru ca să putem 
trăi în condițiile socialismului și 
ale păcii, trebuie să păzim ca lu
mina ochilor puterea populară — 
Republica Populară Ungară. 
Pentru aceasta trebuie să pășim 
ferm și hotărît sub steagul inter
naționalismului proletar și să 
mergem înainte împreună cu cla
sa muncitoare din lumea întrea
gă, cu popoarele frățești care 
construiesc socialismul și în deo
sebi cu aliatul nostru cel mai 
bun și cu prietena noastră cea 
mai scumpă — marea Uniune So
vietică.

Jânos Kădăr a chemat oamenii 
muncii să fie și mai hotărîți în 
muncă și în lupta pentru socia
lism. El și-a încheiat cuvînlul 
rostind cuvinte de salut în cin
stea prieteniei veșnice și de nez
druncinat dintre Uniunea Sovie
tică și Ungaria, dintre popoarele 
celor două țări.

N. S. HRUȘCIOV: UNIUNEA 
SOVIETICA ESTE ÎNTOTDEA
UNA GATA SA VINA IN AJU
TORUL PRIETENILOR SAL

Luînd apoi cuvîntul, N. S. Hruș
ciov a declarat că greu se pot

mode- 
cauza 
avem

găsi cuvinte care să exprime în
treaga cordialitate și căldura în- 
tîlnirilor delegației de partid și 
guvernamentale sovietice cu oa
menii muncii din Republica Popu
lară Ungară.

Referindu-se la afirmația cores
pondenților de presă burghezi 
care prezintă rebeliunea din cc- 
tombrie-noiembrie 1956 drept o 
revoluție, N. S. Hrușciov a spus 
că pentru noi, pentru clasa mun
citoare, ea este o contrarevoluție 
deșănțată.

Preluînd puterea în mîinile 
sale, ceea ce necesită mari efor
turi din partea clasei muncitoare, 
a spus N. S. Hrușciov, ea trebuie 
să o păzească ca lumina ochilor. 
Dacă nu vei menține ferm pute
rea, dacă nu vei lovi pe dușman 
— el te va lovi pe tine. Iar voi, 
a spus N. S. Hrușciov adresîn- 
du-se participanților la miting, 
ați cam încălcat acest precept.

Nu s-ar putea oare să nu mai 
pierdeți pasul, să vă dați seama 
de uneltirile dușmanului, să știți 
să-i dați riposta cuvenită dacă 
va ridica, capul pentru ca să nu 
mai fie nevoie să vă venim în 
ajutor ?

Ziariștii burghezi au anunțat 
că Hrușciov ar fi declarat în cu- 
vîntarea de la Sztâlinvâros că 
dacă forțele contrarevoluției vor 
dezlănțui o nouă rebeliune, Uniu
nea Sovietică nu va veni în aju
torul clasei muncitoare ungare. 
Trebuie să spun acestor ziariști: 
să ne fie cu iertare domnilor, ați 
spus un neadevăr; Sîntem con
vinși că clasa^muncitoare ungară 
nu va mai îngădui niciodată con
trarevoluției să-și ridice capul.

Declarăm, a spus' în continuare 
N. S. Hrușciov, că în cazul cînd 
va fi comisă o nouă provocare 
împotriva vreunei țări socialiste, 
■provocatorii vor avea de-aface 
cu toate țările lagărului socialist

și că Uniunea Sovietică este în
totdeauna gata să vină in ajuto
rul prietenilor săi, să dea ripo
sta cuvenită dușmanilor socia
lismului dacă ei vor încerca să 
tulbure munca pașnică a popoare
lor țărilor socialiste.

Sintem pentru neamestecul 
unor state în treburile interne ale 
altora, a subliniat N. S. Hruș
ciov. Tocmai aceasta este coexi
stența pașnică. Fiecare popor are 
dreptul la orînduirea de stat pe 
care o dorește. Noi spunem că 
sistemul nostru socialist este cel 
mai bun, cel mai progresist. Ca
pitaliștii spun că, capitalismul 
este mai bun. Capitalismul este 
însă o mîrțoagă istovită, iar so
cialismul este o orînduire nouă, 
tînără, cu o energie clocotitoare.

Socialismul, a spus în încheiere 
N. S. Hrușciov, oferă un larg 
cîmp de activitate pentru dezvol
tarea tuturor forțelor creatoare 
ale poporului, pentru înflorirea 
talentelor populare, pentru dez
voltarea științei, tehnicii și cul
turii. Și nu este întîmplător că 
în cosmos s-au înălțat primii, sa
teliții artificiali socialiști, iar nu 
cei capitaliști. . >

Semnarea declarației 
comune sovieto-ungare

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
După cum transmite TASS în sea
ra de 9 aprilie s-a semnat la Bu
dapesta declarația comună cu pri
vire la rezultatele tratativelor în
tre delegațiile de partid și guver
namentale ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Ungare.

Declarația a fost semnată de 
Nikita Hrușciov și Jano» Kadar.

MOSCOVA. — La invitația pre
ședintelui Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, losip Broz- 
Tito, Kliment Efremovici Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, va face o vi
zită oficială în Iugoslavia in luna 
mai a.c.

PEKIN. — După cum transmite 
China Nouă, la Pekin a fost dat 
publicității comunicatul Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez și al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze cu privire la con
vocarea, la sfirșitul anului 1958, a 
adunării pe întreaga Chină a re
prezentanților colectivelor fruntașe 
în dezvoltarea agriculturii socia
liste.

MOSCOVA. - După o boală 
grea și îndelungată a încetat din 
viață generalul de armată Ivan 
Petrov, unul din comandanții mi- 
litari de scamă ai forțelor armate 
sovietice.

MOSCOVA. — La 8 aprilie au 
plecat în turneu în Statele Unite 
ale Americii, artiștii Ansamblului 
de Stat de dansuri populare al 
U.R.S.S.. sul) conducerea artistică 
a lui Igor Moiseev.

MOSCOVA. — La 9 aprilie a so
sit la Moscova o delegație guver
namentală a Republicii Cehoslova
ce în frunte cu Jaromir Dolanski, 
vicepreședinte al guvernului Rcpti. 
blicii Cehoslovace. Delegația va 
duce tratative cu privire la livră
rile reciproce de mărfuri în legă, 
tură cu pregătirea planurilor de 
perspectivă privind dezvoltarea e- 
conomiei naționale. Împreună cu 
delegația a sosit un grup de ex- 
perți și consilieri.

DAMASC, — Potrivit știrilor din 
Bagdad, in apropierea frontierei 
regiunii siriene a Republicii Arabe 
Unite, continuă concentrarea de i 
trupe irakiene. j

■
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Bucuria datoriei împlinite. în fotografie: Muncitori de la 
uzina metalurgică din Hwanghai (R.P.D. Coreeană), după 

reconstruirea unui furnal distrus de război.
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