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transformarea socialistă a agriculturii

Generalizin'! experiența celor

înscrie în

Din munca politica a organizațiilor U.T.M. pentru

au obținut însemnate 
în îndeplinirea angaja- 
luate. In primele două 
acest an, tinerii munci- 
Reșița primind ajutorul

mai active organizații U. T. M.

ra-Deva

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Vineri 13 martie 1959

Noi succese 
ale tinerilor reșițeni 
>in acțiunea 

de economisire 
a metalului

Tinerii muncitori de la Combina
tul metalurgic Reșița — inițiatorii 
chemării patriotice pornite sub lo
zinca „Cît mai multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste" 
succese 
mentelor 
luni din 
tori dip 
muncitorilor mai vîrstnici, au reu
șit să economisească, prin reduce
rea consumurilor specifice de me
tal, a deșeurilor de la prelucrare 
etc. peste 1.500 tone de metal. 
Fruntași în această acțiune sînt 
tinerii de la oțelăria Martin care 
au economisit peste 1.090 tone de 
metal.

Tinerii metalurgiști au colectat 
de la începutul anului și pînă acum 
“ste 1.300 tone fier vechi.

Realizări importante au obținut 
cele 71 de brigăzi de muncă 

patriotică care cuprind peste 2.000 
de tineri muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Zilnic cite 1.000 de tineri 
au lucrat în prima decadă din 
luna martie la înfrumusețarea 
noului cartier muncitoresc din 
Lunca Pomostului unde locuiesc 
numeroși muncitori ai combinatu
lui. De la începutul anului și pînă 
fn prezent, brigăzile de muncă pa
triotică din Reșița au efectuat 
peste 8.000 ore de muncă volun
tară la diferite lucrări de con
strucții industriale și de interes 
obștesc.
I

tinerilor 
comune ale 

ți din întovă-

(Agerpres)

Printre raioanele cu agricultura 
complect cooperativizată se numă
ră și raionul nostru. Pînă în pre
zent deja 70 la sută din familiile 
de țărani muncitori au și intrat în 
gospodăriile colective. In munca 
de cooperativizare a agriculturii o 
contribuție însemnată și-au adus 
și organizațiile U.T.M. care au des
fășurat sub conducerea organiza
țiilor de partid o susținută muncă 
politică în rîndul utemiștilor pen
tru a i convinge să pășească pe 
drumul gospodăriei colective, în 
primul rînd ne-am îngrijit ca în 
fiecare organizație de bază să se 
organizeze studierea temeinică a 
statutului G.A.C., pentru ca tinerii 
oă cunoască mai bine avantajele 
și perspectivele pe care le deschide 
fiecăruia gospodăria colectivă. Au 
fost organizate apoi conferințe la 
căminele culturale pe teme ca : ce 
este gospodăria agricolă colectivă, 
despre munca și avantajele în 
G.A.C. etc. Am discutat personal 
cu unii tineri, am afișat pe panouri 
și grafice, la locurile cele mai vi
zibile numele tinerilor colectiviști 
fruntași, al tinerilor întovărășiți, 
cars au făcut cereri de intrare iu 
G.A.C.

Comitetul raional de partid ne-a 
îndrumat să dăm o atenție deosebi
tă generalizării experienței bune ob
ținute de către organizațiile U.T.M. 

r în munca dc atragere de noi tineri

în G.A.C. Această problemă noi 
am pus-o în discuția unei plenare 
lărgite a comitetului raional 
U.T.M Cu acest prilej activiștii 
comitetului nostru raional au fost 
îndrumați să folosească experiența 
unor organizații de bază U.T.M. 
în atragerea de noi tineri în G.A.C. 
Ședința aceasta a prilejuit un larg 
schimb de experiență 
tarii organizațiilor de 
invitați la plenară.

Tinerii au arătat
ficacitatea pe care o are în munca 
de colectivizare, popularizarea suc
ceselor G.A.C. prin organizarea

între secre- 
bază U.T.M.

în deosebi e-

de vizite ale
G.A.C., de acțiuni 
tinerilor din G.A.C.
rășiri, seri de întrebări și răspun
suri etc. S-'au evidențiat în a- 
ceastă privință organizațiile de ba
ză U.T.M. din comunele Silagi, 
Boldur, Raeoviță, Drago ești, Capăt 
și altele care au reușit, populari
zînd larg succesele G.A.C. să con
vingă pe toți utemiștii din întovă
rășirile agricole să se 
gospodăriile colective.

Astfel, ca rezultat al 
litice desfășurate de organizațiile 
de bază U.T.M., sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a organi
zațiilor de partid, numai în ulti
mele 
riile 
neri,

muncii po-

organizeze studierea temeinică

luni s-au înscris în gospodă- 
colective peste 2.500 de ti- 
dintre care 760 sînt utemiști.

ION LUCA 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Lugoj

Popularizînd viața nouă
din colectivă

Brigada de tineret condusă de 
Maria Niculescu, de la secția de 
croit a fabricii „Kirov" din Bucu
rești, prin reducerea consumurilor 
specifice a economisit în luna fe
bruarie 27.928 dm.p. piele, din 
care se pot croi 1.747 perechi fețe 
pentru încălțăminte de damă.

Vă prezentăm brigada, de la 
stînga la dreapta : 
trașcu, 
Maria 
Ștefan 
mitru,

Gheorghița Pă- 
Constantineîcu, 

Vasilica Ciurea, 
Jeandrea Du-

Florica
Niculescu,
Cătălinoiu,

Ion Moga și Virgil Frangu.

Foto : D. F. DUMITRU
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Există posibilități 
dar nu și inițiativă

întregul cerc politic ** 
o brigadă utemistă 

de muncă patriotică

Lipsuri în activitatea comitetelor U. 7. M. 
de la uzinele „Semănătoarea" și „9 Mai“ 

București în antrenarea tinerilor la acțiunea 
pentru reducerea rebuturilor în turnătorii

Cursanții cercului politic „Să 
ne cunoaștem patria" din satul 
Șelaru, raionul Găești, au pur
tat discuții însuflețite despre 
frumusețile și bogățiile patriei.

După ce au studiat cu atenție 
documentele Plenarei C. C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958, cursanții cercului politic 
au luat hotărîrea să se constituie 
într-o brigadă utemistă de mun
că patriotică.

împreună cu propagandistul 
și-nu propus ca printre alte ac
țiuni să presteze 1.000 de ore 
muncă voluntară la construirea 
noii clădiri a căminului cultu
ral din comună. Cursanții cer
cului politic au început munca 
și au obținut de acum primele 
rezultate.

ELISABETA ANGHELINA 
învățătoare

-----------«-SS-.- ------

carbon, ca de altfel și la fontă 
albă, bronz și aluminiu, coeficien
tul de rebut atins a depășit 
coeficientul admis de minister. In 
turnătoriile uzinelor „Semănătoa
rea" situația nu i mai bună. 
Coeficienții de rebut admiși 
pe anul 1958 au fost — în mod 
nejustificat — destul de mari, dar 
în ciuda acestui fapt, la unele re
pere, ei au fost totuși depășiți. 
Aceeași situație a existat și în lu
nile ianuarie și februarie ale ace
stui an.

Posturile utemiste de control 
din turnătoriile celor două între
prinderi au stat pasive în fața 
numeroaselor neglijențe din munca 
unor tineri care au dat rebuturi, 
în fața lipsei de interes a unor 
tineri pentru ridicarea nivelului 
lor de calificare profesională. De 
altfel, ele nici n au fost instruite 
de către birourile organizațiilor 
U.T.M. pentru a se ocupa de aceste 
importante probleme.

După cum este cunoscut, în 
multe uzine din țară s-a obținut o 
experiență bogată privind . antre
narea tinerilor care lucrează în
turnătorii la o acțiune multilate
rală de reducere a rebuturilor.
Comitetele U.T.M. de la uzinele 
„Steagul Roșu" < 
I.M.S.—Roman, 
dia, uzinele 
București, uzinele 
și din alte locuri, sub condu
cerea și cu sprijinul direct al or
ganizațiilor de partid, au luat mă
suri eficiente privind antrenarea 
tuturor forțelor tineretului în lup
ta împotriva rebuturilor, obținînd 
rezultate bune.

Din păcate însă, atitudinea lip
sită de răspundere, a 
cadre de conducere ale 
nizațiilor de bază U.T.M. de la u- 
zinele „Semănătoarea" și Atelie
rele „9 Mai" București a avut 
drept urmare faptul că în aceste 
întreprinderi n-au fost luate mă
suri eficace pentru antrenarea tu
turor tinerilor din turnătorii în 
acțiunea de reducere a rebuturi
lor. Aceasta deși în ultimul timp 
— chiar și în lunile ianuarie și 
februarie — procentul admis de 
rebuturi a fost depășit la mai mul
te repere Din discuțiile avute 
cu conducătorii sectoarelor de tur
nătorie din cele două întreprinderi, 
a reieșit că această situație se da- 
torește, în mare măsură insuficien-

I. BODEA

în unele turnătorii rebutul con
stituie încă, o cauză principală a 
risipei de metal grevînd prețul 
de cost al produselor. O asemenea 
situație există și la uzinele „Se
mănătoarea" și Atelierele „9 Mai“ 
din București. Ca în multe alte 
uzine din țară, și în turnătoriile 
celor două întreprinderi lucrează 
un mare număr de tineri. Era de 
așteptat deci ca, punînd în centrul 
preocupărilor lor problemele pro
ducției, organizațiile U.T.M. să 
mobilizeze toate forțele tinerilor 
la reducerea rebuturilor. Din pă
cate însă, lucrurile nu s-au întîm- 
plat așa. Organizațiile U.T.M. de 
la uzinele „Semănătoarea" și Ate
lierele „9 Mai" din București n-au 
dat atenția cuvenită acestei pro
bleme. Unii secretari ai organiza
țiilor U.T.M. din turnătoriile ce
lor două întreprinderi (Alexandru 
Nicolae și Brendea Ion de la Ate
lierele „9 Mai" — Pîrlog Păun și 
Lazăr Grigore de la „Semănătoa
rea") consideră chiar că rezulta
tele obținute pînă acum în redu
cerea rebuturilor la întreprinderile 
respective îi îndreptățesc să fie 
mulțumiți.

Situația rebuturilor în turnăto
riile celor două întreprinderi nu 
justifică însă de loc o asemenea 
poziție. Analiza rebuturilor Ia Ate
lierele „9 Mai", atît pe anul 1957 
cît și pe anul 1953, de exemplu, 
dovedește că la oțel-mangan și oțel

Multe aveau de învățat tineri’ 
din sat, din aceste vizite la gos
podăria colectivă și la consfătui
rile de producție organizate în ca
drul echipelor de tineret din gos
podărie. Cu acest prilej oaspeții 
au luat cunoștință de felul cum ti
nerii colectiviști se ajută în mun
că, pentru terminarea la timp a 
lucrărilor agricolei, de atmosfera 
nouă și de relațiile noi care dom
nesc între ei.

Deosebit de atractive s-au dove
dit și serile de șezători cu care 
prilej tinerii colectiviști povesteau 
ce au cîștigat ei de la gospodăria 
colectivă, făceau comparații între 
felul cum trăiau înainte,de a intra 
în colectivă și cum trăiesc astăzi.

Insă munca tinerilor colectiviști 
pentru lărgirea rindurilor gospodă
riei colective nu s-a oprit aici Prin 
panouri comparative, articole la 
gazeta de stradă, grafice care 
ilustrau dezvoltarea gospodăriei 
colective, case de citit, reuniuni to
vărășești șl mai ales prin munca 
de lămurire de la om la om tinerii 
colectiviști au dat răspuns la toate 
problemele care-i interesau pe ti
nerii și țăranii muncitori cu gospo
dării individuale, făcînd ca un nu
măr din ce în ce mai mare dintre 
aceștia să pășească pe porțile gos
podăriei colective.

V. APARASCHIVEI

Economii realizatePreocupîndu-se în mod perma
nent de creșterea producției agri
cole la hectar, prin aplicarea mo 
todelor înaintate, de dezvoltare 
multilaterală a averii obștești, gos
podăria agricolă colectivă „Viață 
Nouă" din comuna Poiana Mare, 
raionul Calafat a obținut an de 
an succese importante în dezvolta
rea sa economică.

Popularizarea acestor realizări 
frumoase ale gospodăriei colective 
in rindurile tinerilor țărani mun
citori cu gospodarii individuale a 
fost una din preocupărilei perma
nente pe care organizația de par
tid a imprimat-o organizației noa
stre de bază U.T.M. Iată citeva 
din metodele pe care le-au folosit 
tinerii colectiviști pentru a atrage 
alături de ei cit mai mulți tineri 
țarani muncitori din comună.

in primul rlnd, Ia îndemnul or
ganizației da partid, la mai toate 
adunările generale U.T.M. deschise 
la care se făcea bilanțul muncii 
tinerilor colectiviști au fost invi
tați și mulți tineri din afara gos
podăriei colective.

Aici, tinerii cu gospodării indivi
duale luau cunoștință de felul cum 
este organizată munca tineretului 
în gospodăria colectivă, de ce reu
șesc tinerii colectiviști să obțină 
recolte mari la hectar și cum este 
retribuită munca lor în gospodă
ria colectivă.

de tinerii
laminoriști
din Galați

-ooooo

Miniștri

Noul bloc I.E.E.T. din Cîmpma

Salutul C. C. al P. M. R. 
al

al R. P. Romîne adresat 
ziarului „Neuer Weg“

apariția ziarului „NeuerCu prilejul împlinirii a zece ani de la
Weg", Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn ți Con
siliul de Miniștri al Republicii Populare Romine, adresează un cald 
salut colectivului redacțional, colaboratorilor, corespondenților vo
luntari muncitori, țărani și intelectuali, precum și personalului teh
nic care contribuie la tipărirea ziarului.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea pe care o de
puneți pentru mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea politicii 
partidului de construire a socialismului și de apărare a păcii, pentru 
dezvoltarea frăției de nezdruncinat între 
tățile conlocuitoare și educarea 
tismului și internaționalismului

celor ce 
socialist.

poporul romîn și naționali- 
muncesc în spiritul patrio-

Și
C.C. al P.M.R. 

Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romine

AdunăriPrezidiul Marii 
a Republicii Populare

Naționale 
Romine

D ECR E T
privind conferirea „Ordinului Muncii" 

ziarului „Neuer Weg"
Cu prilejul a zece ani de apariție și pentru merite deosebite în acti

vitate,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine 

decretează:
1. Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I ziarului „Neuer Weg".

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER

Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 

GHEORGHE STOICA

București, 10 martie 1959,

★
Printr-un alt Decret au fost conferite ordine și medalii unor lucră

tori din redacția ziarului „Neuer Weg“ cu prilejul a zece ani de apa
riție a ziarului, pentru merite deosebite în muncă.

Râspunzînd chemării tinerilor 
reșițeni de a realiza „Cît mai mul
te economii pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste" 
laminoriști de Ia uzinele 
Nicolae" <" 
să obțină 
150 ) tone 
1000 tone 
laminarea 
restrînsă, 
tehnologic 
rebuturilor 
în valoare

Luptînd pentru îndeplinirea an
gajamentului luat, tinerii au dat 
peste plan în aceste zile 350 tone 
tablă neagră și au făcut însemna
te economii de combustibil conven
țional. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut tinerii din brigăzile 
conduse de Tudor Gheorghe de la 
laminorul vechi și Caramfil Ale
xandru de la laminorul 1.

V. METAXA

tinerii 
„Cristea 

din Galați s-au angajat 
anul aceste peste plan 
tablă subțire, din care 
tablă zincată 
tablelor cu 
respectarea 

: la ardere, și 
să realizeze 
de 1.500.000

Vești de pe șantierele 
de îmbunătățiri 

funciare ale regiunii 
Craiova

și prin 
toleranță 

procesului 
reducerea 
economii 

lei.

din Orașul Stalin, 
I.M.U.—Medgi- 

,23 August" din 
„Unirea“-Cluj

PRIN ȘCOALA MUNCII
muncitorilor 
cadre proprii

Din sinul 
vom crește 

de specialiști
Alături de întregul popor, colec

tivul uzinei noastre a primit cu 
bucurie Hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne privind 
îmbunătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură gene
rală și superior. Experiența prac
tică de pînă acum, ne-a dovedit, 
așa cum subliniază foarte bine și 
hotărîrea, că din acei tineri care 
lucrînd în producție au absolvit în 
același timp și cu succes școala me
die și apoi învățămîntul superior 
se formează cei mai destoinici in
gineri, tehnicieni, specialiști, bine 
pregătiți pentru viață, pentru par
ticiparea activă și rodnică la opera 
de construire a socialismului. Cele 
mai bune cadre sînt cele călite în 
focul producției, eare au lucrat 
efectiv în fabrică.

Recenta Hotărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne contribuie la 
o și mai bună reglementare a legă
turii dintre procesul de învățămînt 
și munca productivă, asigurând for
marea și educarea multilaterală 
a unei bune părți a cadrelor nece
sare economiei și culturii, a intelec
tualității izvorîtă din popor și le
gată de năzuințele lui. Hotărîrea 
impune o deosebită exigență în 
utilizarea condițiilor care se creea
ză tinerilor muncitori pentru a 
învăța.

Trebuie 
la noi în 
cînd s-au 
superioare
neau bine meseria și nu erau le
gați puternic de uzină. Absolvind 
institutul aceștia fie că nu s-au mai 
întors în uzină, fie că s-au întors 
însă fără posibilitatea de a contri
bui din plin la îndeplinirea sarci
nilor sporite de producție, la intro
ducerea tehnicii noi, la creșterea 
de noi cadre bine calificate. De a- 
temeni trebuie spus că nu inlot-

deauna ne-am preocupat de crea
rea condițiilor pentru asigurarea 
frecvenței regulate a elevilor la 
cursurile serale.

Hotărîrea partidului și guvernu
lui pune în fața noastră, a condu
cerii uzinei, sarcini de mare răs
pundere. In primul rînd va trebui 
să acordăm o mai mare atenție re
crutării celor mai capabile elemen
te. în acest an peste 30 de tineri 
urmează liceul serai de pe lîngă 
uzină și de curînd am recomandat 
pentru a urma institute de învăță- 
mînt superior 15 tineri muncitori. 
Ne angajăm să-i sprijinim, asigu
rîndu-le cele mai bune condiții de 
învățătură, Je frecventare a cursu
rilor serale.

Există, de asemenea, în uzina 
noastră toate posibilitățile ca să 
sprijinim efectiv un număr mai 
mare de elemente tinere, dornice 
să învețe. Vom organiza astfel 
cercuri de cîte 5—6 elevi la
cursul seral sau de studenți la fără 
frecvență, care sub conducerea unui 
inginer (în uzină avem un 
tehnic format din peste 300 
gineri și tehnicieni) să se 
tească pentru examene.

Recenta hotărîre constituie o vie 
expresie a grijii partidului și gu
vernului pentru a asigura munci* 
torilor din producție condiții nece
sare în vederea ridicării calificării 
lor tehnico-științifice la nivelul 
cerut de dezvoltarea economiei și 
societății noastre socialiste. Condu
cerea uzinei noastre este hotărîtă 
să facă totul pentru a se achita 
cu cinste de sarcinile importante 
ce i revin, privind pregătirea in
telectualității noi din rîndurile oa
menilor muncii.

aparat 
de in- 
pregă-

să spun că pînă acum și 
uzină au existat cazuri 
recomandat pentru școli 

tineri care nu stăpî-

ALEXANDRU GOMOIU 
director general al uzinelor 

„Mao Țze-dun“-Bucureștl

Tineri intelectuali legați de uzina 
în care au crescut

Utemiștii, toți tinerii din uzina 
noastră au primit cu vie însufle
țire Hotărîrea C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la îmbunătățirea învățămîntu
lui seral și fără frecvență de cul
tură generală și superior, văzînd în 
aceasta încă o dovadă a înaltei 
griji pe care partidul și guvernul 
ne-o poartă cre'ndu-ne condiții 
dintre cele mai bune pentru a în
văța, pentru a deveni din ce în 
ce mai folositori patriei noastre 
dragi, construcției socialismului.

în ultima vreme, comitetul 
U.T.M. din uzina noastră și-a spo
rit preocuparea față de recrutarea 
și pregătirea temeinică a tinerilor 
muncitori care frecventează cursu
rile școlii serale deschisă pe lingă 
uzină. Față de anii trecuți, un nu
măr din ce în ce maț mare de ti
neri _ peste 200 — frecventează 
cursurile școlii serale. Recent, bi 
râul comitetului U.T.M. a analizat 
într-o ședință modul în care orga
nizațiile de bază U.T.M. urmăresc 
și sprijină participarea regulată a 
utemiștilor la cursurile școlii, sta
diul lor de pregătire și a stabilit 
o serie de măsuri pentru remedie
rea unor lipsuri manifestate în a- 
cest domeniu. O statistică stabilită 
cu prilejul acestei analize nea 
îngăduit să tragem concluzia că 
organizațiile de bază U.T.M. din 
uzina noastră n-au muncit cu su
ficient spirit de răspundere, atunci 
cînd au recomandat tinerii pentru 
cursurile școlii serale și nu s-au 
îngrijit nici de felul cum aceștia 
răspund sarcinii de a se pregăti 
cît mai bine, nici de asigurarea ce
lor. mai bune condiții de învăță
tură. Așa se explică faptul că din 
cei peste 200 de tineri muncitori, 
elevi ai liceului seral, în primul 
trimestru al anului 1959 numai 
circa jumătate au fost promovați, 
restul fiind corijenți, repetenți sau 
fără situație clară.

Hotăr rea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri ne indica 
pe larg modul în care va trebui să 
ne ocupăm de acum înainte de 
recrutarea tinerilor muncitori la 
aceste cursuri, precum și felul în

care va trebui să-i ajutăm să-și 
însușească cunoștințele tehnice și 
de cultură generală, asigurîndu-le 
pentru aceasta toate condițiile ne
cesare, în așa fel, ca după termi
narea cursurilor, uzina noastră să 
beneficieze de aportul unor cadre 
specializate de ingineri și tehni
cieni legați puternic de locul de 
muncă și de muncitorii în mijlo
cul cărora au crescut.

ION CORNEL 
secretar al comitetului organi

zației U.T.M. a uzinelor 
„23 August“-București

unor
orga-

(Continuare in pag. 3-a)

Anul acesta în regiunea Craiova 
vor fi terminate lucrările de îm
bunătățiri funciare pe 47.000 iia. 
Participarea entuziastă a țărăni
mii muncitoare la aceste lucrări va 
da posibilitatea să se economisea
scă peste 50 milioane lei.

Zilele acestea au tost reluate lu
crările pe șantierele de îndiguiri 
Jiu-Bechet, pe cel de irigații de la 
Stoeneșii-Scarișaara, precum și pe 
alte citeva șantiere de îmbunătă
țiri funciare deschise în toamna 
trecută.

Alături de muncitori specializați 
în astfel de lucrări lucrează mii de 
colectiviști, întovărășiți și țărani 
muncitori cu gospodărie individua
lă. Odată cu terminarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare de 
aceste șantiere vor li ferite 
inundații 5.300 ha. de teren și 
gate peste 1.000 ha.

Mari lucrări au început și 
noile șantiere pentru irigarea unei 
suprafețe de aproape 17.500 ha. în 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste din raioanele Caracal, 
Corabia, Craiova, Filiași, Gilort, 
Gura Jiului și Oltețu.

Anul acesta vor fi deschise în 
regiune alte numeroase șantiere. 
Printre acestea sînt șantierele de 
îndiguiri Bechet-Dăbuleni și Ghi- 
dici-Rast-Bistreț, șantierele de de
secări Pisc-Seaca și Blahnița și 
șantierele de îndiguiri și desecări 
Tatomirești-Almăj, Podari-Țugliu, 
Secui-Rojiște și lanca- Scopul lu
crărilor ce se execută pe aceste 
șantiere este să ferească de inun
dații și să redea circuitului agricol 
peste 28.000 ha. de teren.

Tot anul acesta se vor deschidă 
șantiere pentru combaterea ero
ziunii salului pe o suprafață de 
1.000 ha.

pe 
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iri-

pe

(Agerpres)

Portrete de tineri mineri fruntași realizate de pictorul amator 
EUSEI RUSU țăran muncitor din satul Roșu, raionul Vatra Dornei 
în primele luni ale noului

an, minerii din bazinul Vatra

Dornei mobilizați de organiza
ția de partid, au dat peste plan

150 tone minereu mangan de 
bună calitate.

O contribuție însemnată și-au 
adus-o sutele de tineri mineri 
care lucrează aici. Brigada de

tineret condusă de comunistul 
Gheorghe Grămadă — de la 

mina Nepomiceni — s-a situat 
in fruntea întrecerii.

t 
t 
t
♦ 
♦
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GHEORGHE GRAMADA 
responsabilul brigăzii 

de tineri mineri
♦
♦
♦
l
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GHEORGHE AMARIEI 
miner

SANDU GHIURCA 
miner

cadrul concursului corespondenților voluntari).
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Meșterul Iosif Balint și frezorul Andrei Baciu de la uzinele „Strungul" din Orașul Stalin, sînt frun
tași în producție, obținînd zilnic depășiri de plan de aproape 30 la sută. In fotografie: Gei doi frun

tași fac controlul corpului pompei pentru rafinării.
ooo---------- -----

G)ir ve t o area
cclwlI aul ai eaUural

La ceasuri târzii, mă plimbam 
eu un amic proaspăt, profesorul 
de limba romînă Constantin Ște- 
fănescu, de la Școala de 7 ani din 
Mîrșa, o comună situată în nordul 
raionului Videle. Măsurăm cu pas 
seîrțîietor drumul ce taie în două 
așezarea și se ridică deasupra 
curților cu cel puțin un metru, în 
cercînd să nu ne pese de ,Jocul" 
gerului. Deodată, auzim în pîlnia 
difuzoarelor, cocoțate în vîrful 
stîlpilor care purtau pe umeri fi
rele electrice, o voce de fată anun- 
țind „ora locală", adică programul 
alcătuit de colectivul stației de 
radioamplificare. N-aș fj rămas 
locului, uitînd de gerul năpraznic, 
dacă această voce, limpede și pa 
tetică, aproape cu nimic deosebi
tă de cea a unei crainice de la 
radio, nu anunța ce cuprinde „ora 
locală". Anunță odată, a doua oa
ră, după un interval și a treia 
oară, același lucru : „Azi — sati
ră și umor, rubrica „Știați că...“, 
o recenzie la cartea „Coasa e lun
gă" de Kormoș Gyula și un pro
gram de muzică populară locală 
interpretată de soliști ai căminu
lui cultural" ! Un program deci 
cu nimic mai prejos decît cel tran
smis de studiourile regionale de ra
dio — gândesc eu. Am ascultat cu 
atenție toată emisiunea locală. Din 
informațiile transmise am aflat 
noutăți despre mersul transformă
rii socialiste a agriculturii în ulti
ma săptămînă. Se dădeau date 
concrete, cine s-a mai înscris în 
colectivă și întovărășiri, cu ce su
prafață, care e situația generală 
pe comună. Am ascultat în conti
nuare rubrica „Știați că..." în 
care erau arătate faptele bune 
ale unor săteni, ale unor insti
tuții și lucrurile role din via
ța satului ; apoi recenzia ținută 
de un profesor și, în sfârșit, mu
zică- populară.

— Cine e tânăra care face pe 
crainicul ? Are atâta talent 1 — 
îi cer eu lămuriri prietenului 
meu, profesorul.

— E o învățătoare tânără.
— Și cine scrie articolele ?
— Tot ea.
însoțitorul meu, văzîndu-mă ne

dumerit. a adăugat :
— „Ș^icheriț-a" este directoarea 

căminului cultural. Ea, tovarășa 
Rodica Răduță, este și dirijoarea 
corului, instructoare la dansuri, 
joacă în piesa de teatru și con
duce și joacă în brigada artistică 
de agitație a căminului. E o fata 
foarte activă... Dacă n-ar fi fost 
ea, n-am fi luat noi premii la 
concursuri...

— Unde-i căminul î
Nu era departe. La căminul 

cultural se fac repetiții. Tineri, 
vreo 50-60, fete rumene și băieți 
bine îmbrăcați, stau pe bănci, o-

Sportivii școlari din București 
au o intensă activitate

Deși tînăr, a fost înființat abia 
anul trecut, Clubul sportiv școlar 
din București a obținut o serie 
de rezultate bune în cadrul cam
pionatelor de juniori ale R. P. 
Romîne cît și în cadrul întîlnirilor 
intercluburi care au avut loc în 
București.

Am făcut dăunăzi o vizită la 
club. Cum e și firesc discuția noa
stră s-a purtat în jurul probleme
lor privind activitatea clubului.

Izvoarele din care clubul își re
crutează tinerele talente sînt com- 

„petițiile sportive școlare și cam- 
'pionatele școlilor profesionale. Iată 
de ce conducerea clubului acordă 
o mare atenție acestor competiții, 
în special la clasele mici (5—7) 
care au darul de a depista noi și 
noi talente sportive. Pentru ridi
carea măiestriei sportive clubul 
dispune de un număr de 20 an
trenori, care se ocupă în perma
nență de secțiile clubului, precum 
și de o puternică bază materială. 
Pe lîngâ faptul că la club tinerii 
școlari au posibilitatea de a-și ri
dica măiestria sportivă o mare 
atenție acordă conducerea clubului 

rînduiți pe două voci. Sînt numai 
ochi și urechi. O fetișcană scundă, 
brunețică, cu căciuliți croșetată 
de mînă, cu coade bogate, lăsate 
să-i curgă pînă la brîu, purtînd 
cizmiulițe, dirijează. Este învață 
toarea Rodica Răduță, directoarea 
căminului cultural, spicherița și 
ziarista, pe care o ascultasem cu 
cîteva minute înainte, vorbind la 
ora locală a stației. Dirijează cu 
nerv și autoritate, ca marii diri
jori. Repetă cîntece despre patrie 
și patriotism, cîntece de dragoste 
și altele. încep repetițiile cu so
liștii. La început, un țînc, Fănică 
Ciuraru. Are 14 ani. E fiul unui 
întovărășit. E blond, cu o față tu 
tunie și cu un moț ce iese de sub 
șapca cu urechi. Are ochi albaș
trii, adînci, melancolici. Cîntă o 
melodie „de Iunie44. După el, ur
mează soru-sa, Anica Ciuraru, ca
re interpretează melodia „Măi 
Fănică, măi44. Apoi Ilie Ecaterina 
și altele. Sînt și cîțiva * soliști in
strumentiști. Admirabil cîntă puș
tii Vasile Zaharia și Ionel Papu 
cea la acordeon. Sînt sigur că în- 
registrîndu-i pe bandă (nu va fi 
greu pentru că nu vădesc nici o 
emoție !) și dîndu-i marelui pu
blic, se vor primi scrisori de mul
țumire din întreaga țară.

ooooo

Secția de covoare a cooperativei „8 Martie* din Breaza, este o 
secție destul de nou înființată, totuși covoarele ieșite de aci cu 
motive romînești se bucură de aprecierea cumpărătorilor. în fo
tografie : fruntașele Maria Sterie, Georgeta Gogu și Elisabeta 
Dogaru privesc un nou model de covor cu motive oltenești, pe 

care l-au și intitulat „Primăvara”.

educației comuniste a sportivilor, 
dezvoltării la tinerii școlari a pa
triotismului socialist.

Strînsa legătură ’ care există în
tre conducerea clubului, școală, 
părinți și organizația U.T.M. fără 
îndoială că a dus și duce la re
zultate dintre cele mai bune. Aco
lo unde se observă că un membru 
al clubului a neglijat învățătura 
el este scos temporar din lotul 
sportiv, iar dacă această atitudi
ne persistă se merge pînă la ex
cluderea definitivă. O inițiativă 
bună a conducerii clubului este 
aceea a întocmirii unui caiet de 
corespondență cu părinții micilor 
sportivi. Atunci cînd din cauze 
obiective unele întîlniri sau antre
namente se desfășoară peste pro
gramul propus, părinții sînt puși 
ta curent cu cauzele ce au deter
minat întîrzierea sosirii acasă a 
elevului.

In toate acțiunile clubul pri
mește un sprijin prețios din par
tea comitetului orășenesc U.T.M. 
precum și din partea secțiunii de 
învățămînt a sfatului popular al 
Capitalei.

— Știți, acești soliști au fost 
pregătiți de către dirijoare — îmi 
spune prietenul meu...

M-am gîndit la viața acestei fe 
te tinere. Dimineața învață copiii, 
după-amiaza merge prin sat stă de 
vorbă cu oamenii, le vorbește de 
drumul arătat de partid țăranilor, 
seara vorbește la radio despre 
cei care au învins inerția — iar 
mai tîrziu o găsești la repetiții cu 
tinerii ! Pe toate acestea le face 
din plăcere, din pasiune, din dra
goste învățătoarea este fiica unor 
oameni simpli, de pe meleagurile 
Focșanilor. De acolo este și soțul 
ei, profesorul Pantazică Răduță. 
Au venit în aceste părți, duși 
de interesele țării. De fapt, ei 
se simt bine ori unde pe pă- 
mîntul țării noastre dragi. Tîr
ziu, directoarea a anunțat sfîrși- 
tul repetițiilor. „Mîine seară în 
cepein repetițiile mai devreme, la 
ora 6 ! De la ora 8 pînă la 10, 
e dans... Asta pentru că merge 
bine programul44. Tinerii s-au îm
prăștiat pe la casele lor, care-nco 
tro ! Dirijoarea, cu soțul care o 
aștepta, au ieșit și ei. La ceasurile 
acestea din noapte, ei erau ultimii 
pe uliță.

VASILE CABULEA

Luna martie pentru tinerii spor
tivi școlari se anunță deosebit de 
bogată. Astfel, spicuim cîteva din 
întreceri: etapa finală a campio
natului republican de juniori la 
scrimă; la gimnastică etapa pe re
giune a școlilor medii; la handbal, 
etapa finală a cupei de iarnă; la 
atletism campionatul școlilor pro
fesionale. De asemenea școala 
sportivă are în programul ei o în- 
tîlnire amicală cu școala sportivă 
din Sibiu. Desigur că aceste com
petiții ale școlilor medii și profe
sionale vor scoate la iveală noi 
tineri talentați.

Nu lipsesc din program nici în
tîlniri internaționale cu echipe ale 
unor cluburi școlare din U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară.

Deci, atenție sportivi școlari, 
fiți primii în învățătură și în 
sport, pentru a putea face parte 
din loturile care vor reprezenta 
clubul atît în întîlnirile interclu
buri, cît și în cele internaționale.

D. DUȚA

Consfătuirea pe țara a fruntașilor 
în creșterea viermilor de mătase
La Casa Agrono

mului din București 
s-au desfășurat între 
10 și 12 martie lu
crările consfătuirii pe 
țară a fruntașilor în 
creșterea viermilor 
de mătase. La con
sfătuire au participat 
crescători fruntași de 
viermi de mătase, 
colectiviști, întovără
șiți și țărani cu gos
podărie individuală, 
ingineri și tehnicieni 
sericicoli, reprezen
tanți ai Ministerului 
Agriculturii si Silvi
culturii și Ministeru
lui Industriei Bunu
rilor de Consum, ai 
A.S.I.T., Consiliului 
Național al Femeilor, 
ai fabricilor de mă
tase.

Din referatele pre
zentate și din discu
ții a reieșit că pro
ducția sericicolă a

crescut în țara noas
tră anul trecut de 10 
ori față de anul 1938. 
A fost mărită pro
ducția se sămîntă de 
viermi de mătase, a- 
sigurîndu-se în între
gime cerințele actua
le ale crescătorilor 
de viermi de mătase. 
Pentru extinderea 
creșterii viermilor de 
mătase au fost plan
tați, în masiv sau izo
lat, în ultimii ani 
peste 2.000.000 duzi.

Consfătuirea a scos 
în evidență posibili
tăți largi de dezvolta
re u sericiculturii ca 
ramură anexă în uni
tățile agricole coope
ratiste, în plină dez
voltare, precum și 
necesitatea extinderii 
plantațiilor de duzi, 
îngrijirii celor exis
tente, a introducerii 
metodelor noi în

Noi drumuri și căi ferate 
forestiere în masivele păduroase

Pentru a crea posibilitatea ex
ploatării și industrializării lemnu
lui din unele masive păduroase greu 
accesibile, în ultimii ani în țara 
noastră s-a executat un mare vo
lum de lucrări de construcții de 
drumuri auto și căi ferate fores
tiere. Numai în cursul anului tre
cut au fost date în folosință pes
te 500 km. de drumuri auto și căi 
ferate forestiere, care au permis 
darea în exploatare a unei mari 
cantități de masă lemnoasă, ma
joritatea lemn de fag.

Anul acesta în pădurile de pe 
întinsul țării se vor construi alți 
500 km. de drumuri auto și căi 
ferate forestiere. Din economiile 
obținute la unele devize de lu
crări se vor executa peste plan 
aproximativ 40 km. de căi de 
transport. Fondurile destinate con
struirii de instalații provizorii 
pentru scosul lemnului din parche
te cum sînt drumurile podite, ca
nalele și alte instalații care con
sumă și material lemnos, au fost 
reduse, fiind mărite în schimb cele

Importante măsuri pentru reducerea 
cheltuielilor în transporturile auto

Pentru a putea descoperi și înlă
tura din timp cauzele care încarcă 
nejuslificat prețul de cost al trans
porturilor, conducătorii de autove
hicule din unitățile Direcției gene
rale a transporturilor auto au în
ceput să lucreze din luna aceasta 
după planul financiar de cheltuieli, 
folosit cu rezultate bune la auto
baza Bucureștii Noi. Potrivit aces
tui sistem, conducătorii auto urmă 
resc ei înșiși, zilnic, toate cheltu
ielile făcute pentru carburanți, în
treținere, reparații etc., precum Și 
prestațiile executate In acest fel ei 
își pot da seama după fiecare 
cursă dacă transportul efectuat a 
fost economic sau costisitor și care 
factor anume a determinat reduce
rea sau ridicarea prețului de cost.

Aplicarea planului financiar de 
cheltuieli este mult ușurată in 
urma măsurilor tehnico-organizato- 
rice introduse în timpul din urmă. 
Astfel, Direcția generală a trans
porturilor auto a elaborat și pus în 
aplicare la începutul acestei luni 
normative îmbunătățite cu caracter 
republican, pentru întreținerea șl 
repararea autovehiculelor, pentru 
consumul de combustibil și lubre- 
fianți, rulajul cauciucurilor etc. 
Noile normative, avînd motivare 
tehnică, sînt mobilizatoare și co
respund în mai mare măsură preo
cupării muncitorilor din acest sec-

De vorbă cu tovarășul MIHAIL TIRON, 
vicepreședinte al Sfatului popular 

al regiunii Iași
Plenara din noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R. și planul de 

stat pe 1959 pun în fața orga nelor locale și a oamenilor mun 
cii de pe ogoarele patriei noa stre — deci și în fața celor din 
regiunea Iași — sarcina de a dezvolta sectorul viti-pomicol. Pe 
această temă corespondentul nostru pentru regiunea Iași a avut 
o discuție cu tovarășul MIHAIL TIRON, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular al regiunii Iași.

— Una din caracteristicile 
regiunii Iași este că solul, pre
cum și așezarea sînt prielnice 
podgoriilor și livezilor. Ce ne 
puteți spune în legătură cu re
facerea și dezvoltarea acestora 
în cuprinsul regiunii ?

— Regiunea Iași este renumită 
prin viile și bazinele sale pomi
cole. Și acest sector, însă, ca toate 
celelalte, a constituit în trecut 
doar un obiect de exploatare crîn- 
cenă și de îmbogățire a diverșilor 
latifundiari. Am moștenit de la bur- 
ghezo-moșierime o paragină aproa 
pe totală. Viile noastre de Cotoar, 
Bucium, Huși, datorită îmbătrâni
rii, degradării și lipsei de preocu
pare pentru refacerea lor, erau a- 
proape pe cale de dispariție.

Partidul și guvernul au pus în 
fața noastră sarcina refacerii și 
dezvoltării podgoriilor și viilor re 
giunii.

Este o muncă grea, care firește, 
necesită multe eforturi dar ale 
cărei perspective ne mobilizează 
și ne însuflețesc. Problema cheie 
o constituie organizarea pe baze 
științifice a sectorului viti-pomi

creșterea viermilor de 
mătase pentru a se 
obține cel puțin două 
kg. gogoși la un gram 
de sămînță.

tn numele celor 
peste 100.000 crescă
tori de viermi de 
mătase din țara noa
stră, al inginerilor și 
tehnicienilor serici
coli, participanții la 
consfătuire au răs
puns chemării ctescă' 
tarilor de viermi de 
mătase din regiunea 
Craiova pentru o pro
ducție cit mai mare 
și de cit mai bună 
calitate.

Participanții la 
consfătuire au vizitat 
Stațiunea centrală de 
cercetări pentru seri
cicultură și apicul- 
tură și fabrica „Mă
tasea Populară".

(Agerpres)

destinate construcției de drumuri 
auto.

In cursul acestui an continuă 
lucrările de extindere a rețelei de 
căi ferate forestiere și drumuri din 
masivele păduroase Cerna-Jiu și 
Gilort-Olteț, masive care vor asi
gura materia primă marelui com
plex de industrializare a lemnu
lui de fag aflat în construcție la 
Preajta, în apropiere de Tg. Jiu. 
Se construiesc, de asemenea, dru
muri auto în masivele păduroase 
Sebeș, Vrancea, în regiunea Stalin 
și în alte părți ale țării.

Tot în cursul acestui an încep 
lucrările de organizare a șantieru
lui de construcție a funicularului 
care va transporta materialul lem
nos adus cu plutele pe rîul Bis
trița pînă la viitorul lac. de acu
mulare al hidrocentralei „V. I. 
Lenin" de la Bicaz. Din lacul de 
acumulare acest funicular va duce 
în continuare buștenii pînă la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului de la Vaduri.

(Agerpres)

tor de a reduce necontenit prețul 
de cost. Totodată a început o largă 
acțiune de dotare a unităților cu 
utilaj și instalații de nivel tehnic 
ridicat. Astfel, pentru reducerea 
consumului de combustibil, la au
tocamioanele „Steagul Roșu" se în
locuiesc carburatoarele vechi cu 
carburatoare de tipul V. T. 502 
care la aceeași sarcină au un con
sum mai mic de benzină. La cele 
1.000 de autocamioane la care s-a 
făcut pînă acum înlocuirea carbu
ratoarelor se economisește lunar o 
cantitate de combustibil in valoare 
de aproximativ 80.000 lei. De a 
semenea a început dotarea unități
lor cu dispozitive necesare reglării 
aparaturii electrice și stabilirii de
fectelor ivite in funcționarea auto
vehiculelor.

Alături de aceste măsuri, orga ni 
zarea în București a unui atelier 
de confecționat piese-prototip și 
pentru experimentări in legătură 
cu comportarea autovehiculelor in 
exploatare va constitui un sprijin 
prețios in întrecerea conducătorilor 
auto și muncitorilor din unitățile 
Direcției generale a transporturilor 
auto, care și-au propus să realizeze 
planul de transport pe anul acesta 
la un preț de cost mai mic cu 
20.000.000 lei față de prevederi.

(Agerpres)

Perspectivele dezvoltării viticulturii 
și pomiculturii în regiunea Iași

col. In acest sens, tehnicienii 
noștri s-au deplasat în regiune, 
din sat în sat ȘÎ din comună în 
comună, spre a identifica toate te
renurile care dau cel mai mare 
randament la vii și pomi fructi 
feri. S-a identificat astfel suprafa
ța de 141.043 hectare. Dintre a- 
eestea, 74.179 ha. sînt potrivite 
pentru vii, iar restul pentru livezi.

— In cît timp se vor înfăp
tui aceste sarcini ?

— în 12 ani. Aplicarea planu 
lui nostru începe acum și se în
cheie în 1970. Pentru ca sarcina 
să fie dusă cu succes la îndepli 
nire, sînt necesare mai întîi unele 
pregătiri. Am în vedere, cînd 
spun aceasta, asigurarea materia
lului săditor prin crearea a 79 
hectare pepinieră viticolă, 915 
hectare pepinieră pomicolă, 960 
ha. plantații de portaltoi pentru 
viță.

— Ce se Va realiza în a- 
cest an ?

— în ce privește viticultura. în 
acest an vom desfunda 359 ha.

Cenaclul literar 
„Minerul" 

din Petroșani 
a împlinit 10 ani 

de activitate
La sfîrșitul lunii februarie 1959 

cenaclul literar „Minerul" din Pe
troșani împlinește 10 ani de acti
vitate rodnică. Funcționînd la în
ceput pe lîngă Institutul de mine 
din Petroșani, apoi pe lîngă Tea
tru de stat și în ultimii 4 ani pe 
lîngă redacția ziarului local „Stea
gul Roșu", acest cenaclu a dus o 
muncă rodnică de descoperire a 
elementelor talentate din Valea 
Jiului în special din rîndul mine
rilor, elevilor din școlile profesio
nale, studenților minieri etc.

In acești 10 ani, cu sprijinul Co 
mHetului raional de partid, al co
mitetului raional U.T.M. și al sfa
tului popular raional, cenaclul â 
dus o activitate susținută de edu
care a membrilor săi prin lecții de 
estetică marxistă, de teoria și isto
ria literaturii etc. Totodată a spri- 
jinit colectivele de creație ale bri
găzilor artistica de agitație din ra
ion și a contribuit ia răspândirea 
literaturii noi în rîndul oamenilor 
muncii, organizînd serate și șeză
tori literare publice, emisiuni lite
rare la stațiile de radioficare din 
raion, întîlniri cu cititorii, redac
tând pagini speciale în ziarul local 
și altele.

Numărul celor înscriși în cena
clu depășește cifra de 80, majori
tatea fiind tineri muncitori. Din
tre aceștia o mare parte și-au pu
blicat lucrările în ziarul raional, 
regional sau în publicațiile cen
trale. In cadrul celui de al IV-lea 
concurs pe țară al artiștilor ama
tori din sindicate, pentru activita
tea sa de sprijinire a brigăzilor 
artistice de agitație, cenaclul a fost 
distins cu diploma de cenaclu frun
taș pe regiunea Hunedoara, mem
bri săi reușind să cîștige totodată 
cale mai multe premii la poezie, 
proză și teatru.

Intre tinerii scriitori care s-au 
ridicat în acești ani din cenaclul 
„Minerul" pot fi amintiți tov. C. 
Beiu, I. Străuț și V. Fuleși. O. 
Beiu e autor a mai multor piese 
pentru mineri, între care „Ghim
pele" și „ Focul" (Lupeni, 1929) 
a doua distinsă cu premiul „Va
sile Alecsandri" pe anul 1958. V. 
Fuleși s-a făcut cunoscut prin lu
crările sale satirice, iar Irimie 
Străuț prin lucrările sale pentru 
copii între care „Tupa-țup" și „Eu, 
Culiță” apărute în Editura tinere
tului. Tov. Străuț lucreiază în pre
zent la un ciclu de schițe din lup
ta în ilegalitate a uteciștilor din 
Valea Jiului, din care o parte au 
fost predate Editurii tineretului, 
fără să neglijeze și scrierea de ma
teriale din viața nouă a mineri
lor.

Merită a fi amintiți între mem
brii cei mai activi ai cenaclului 
și minerii M. Ciocîrlia, Gr. Bldă- 
reanu, Gali Liviu și C. Florea, 
studenții mineri Radu Selejan, Mi
hail Roman, muncitorul construc
tor Gh. Gaiță, tehnicianul miner. 
1. V. Almășan, muncitoarea texti- 
listă Lazur Margareta, 1. Putneanu, 
muncitor tipograf și alții.

Cenaclul literar „Minerul" din 
Petroșani, alături de celelalte ce
nacluri din întreaga țară este o 
dovadă grăitoare a grijii partidu
lui și guvernului nostru pentru ti
nerele talente, care au asigurate 
toate condițiile să crească, să se 
maturizeze.

EMIL BELOIA 
student

(Material primit în cadrul con
cursului pentru corespondenții vo- 

I luntari).

pentru școli de viță ; 314 ha. pen
tru înrădăcinarea a 45.000.000 vițe 
cu rădăcini proprii și 18 hectare 
pentru înrădăcinarea a 2.200.000 
bucăți portaltoi. Tot în acest an, 
vom pregăti terenul pentru ca în 
primăvara lui 1960 să putem plan
ta 5000 hectare cu vie. în unele 
locuri desfundarea a și început. 
Pe regiune, pînă la 27 ianuarie, 
se desfundase deja 100 ha. Cît pri
vește pomicultura în 1959 vom 
planta 2500 ha. pomi fructiferi al- 
toiți.

— Știți desigur că comite
tul regional U.T.M. și-a pro
pus ca in acest an, cu for
țele tineretului, să pregătească 
2161 ha. pentru plantat viță și 
să planteze 50.000 pomi fructi
feri.

Ce ne puteți spune în le
gătură cu contribuția tineretu
lui la dezvoltarea sectorului 
viti-pomicol al regiunii ?

— Aș avea multe de spus. în 
primul rînd aduc laude acelor or 
ganizații de bază U.T.M., acelor 
utemiști și tineri, care lucrează 
deja cu însuflețire la desfundat. 
De pildă, pe șantierul de la Mar 
honda, raionul Iași, pe șantierul 
de la Costești, raionul Tg. Fru 
mo®, de la Tibănești și Todirești. 
raionul Negrești etc. se muncește 
intens și se obțin succese de sea 
mă în raionul Hîrlău, de pildă, 
la Cotnari, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică formate în comu 
nă desfundă 18 ha. teren. Pînă 
acum ele au desfundat aproape 
10 ha în comuna Deleni. tot prin 
muncă voluntară, tinerii desfundă 
terenul pentru plantat pomi. în

0 nepieritoare figură din istoria științeiVizionarul Mendeleev
/n anul 1875, între un învă

țat francez și un altul rus, 
S-a purtat o corespondență 

care a devenit repede celebră in 
lumea științifică.

Studiind un minereu adus din 
Munții Pirinei, aflați la hotarul 
sudic al Franței, chimistul Le Coq 
de Boisbaudran descoperise un 
nou element, pe care, în cinstea 
patriei gale, îl botează „galiu", 
descriindu-i țntr~o revistă științifi
că anumite caracteristici. Aflînd de 
descoperire, savantul rus Dimitrii 
Ivanovici Mendeleev, i-a scris o- 
mului de știință francez, cerîndu i 
amănunte asupra galiului și ară- 
tîndu-i totodată părerea lui despre 
noul element chimic (pe care de 
altfel nwl văzuse niciodată). Prin
tre alte proprietăți pe care le 
presupunea galiului de la mii de 
kilometri distantă, Mendeleev a 
indicat o greutate specifică de 6 
ori mai mare decît a apei.

Răspunsul lui Boisbaudran nu 
a întârziat multă vreme, adeverind 
ipotezele savantului rus, cu o sin
gură excepție. Din determinări 
reieșea că galiul nu este de 6 ori, 
ci de 4,7 ori mai greu decît apa. 
Primind scrisoarea, Mendeleev și-a 

verificat calculele, reușind să le 
precizeze, dar nu în sensul presu
punerilor lui Boisbaudran. Di' 
mitrii Ivanovici i-a scris din nou 
chimistului francez, arătîndu-i că 
noul element are în mod cert o 
greutate specifică între 5,9 și 6,0. 
I-a cerut de asemenea să cerceteze 
însușirea galiului de a da alaun. 
Boisbaudran avea de ce să fie ui
mit. învățatul care îl corecta și im
plicit îl învinuia de greșeală, nu 
ținuse niciodată în mină o mostră 
a galiului, nu făcuse, ca el, nenu
mărate probe. Totuși chimistul 
și-a repetat determinările. Și mare 
i-a fost mirarea constatând că 
cifra exactă era 5,94. S-a confir
mat de asemenea faptul că galiul 
dă alaun.

Elementul nou descoperit era 
primul din celebra serie de trei 
elemente, a căror existență fusese 
prevăzută în mod genial de către 
D. I. Mendeleev și pe care acesta 
le botezase ecabor, ecasiliciu și 
ccaluminiu (după elementele cu 
care presupunea că vor semăna).

Cinci ani mai tîrziu a urmat 
descoperirea scandiului (ecaborul. 
lui Mendeleev), iar după alți șase 
ani a germaniului (ecasiliciu! lui 
Mendeleev).

Magie? Vrăjitorie? Nu, ci 
deducții științifice foarte riguroa
se și foarte complexe.

Jv inkier, descoperitorul germa
niului, cel de-al treilea element 
prevăzut, îi scria lui Mendeleev în 
1886 : „Vă încunoștiințez despre 
noul triumf al genialei Dv. cerce
tări și vă mărturisesc stima și res
pectul meu profund../4.

Cum de izbutise Mendeleev a- 
ceastă extraordinară realizare 
științifică ? Cum de „ghicise" pro
prietățile unor elemente chimice 
necunoscute ?

La aceste întrebări răspunde le
gea periodicității elementelor, des
coperită de el.

Există în știință descoperiri mai 

total în acest raion lucrează 18 
brigăzi de muncă patriotică.

Vești bune ne sosesc și din raio
nul Huși. Astfel pe șantierul din 
Drînceni lucrează, constituiți în 
brigăzi de muncă patriotică, peste 
100 tineri de la școala de meca
nici agricoli. La Lunca Banului, tot 
în acest raion, se lucrează la pre
gătirea pepinierei pentru puieți de 
pomi fructiferi. Și în raionul Vas
lui tinerii au început cu entu
ziasm munca pentru desfundarea 
terenului în vederea plantării de 
viță de vie. Astfel în comunele 
Muntenii de Sus se desfundă 15 
ha., la Pușcași 10 ha., iar în satul 
Gara Rosiești, 20 de hectare.

în raionul Murgeni, la Vetri- 
șoaia, tinerii desfundă 60 ha., iar 
la Murgeni 10 ha. în întreg raio
nul lucrează 17 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică.

Aceste fapte ne întăresc con
vingerea că cifra de plan pe 
care și-a propus-o comitetul re
gional U.T.M. va fi cu mult de 
pășită. Cunosc tineretul regiunii 
noastre și sînt sigur că și de data 
asta va fi la înălțime. Pentru a 
ceasta, însă, este necesar ca co 
miletul regional U.T.M. să urmă 
rească îndeaproape felul în care 
planurile se realizează, să mobili 
zeze pentru traducerea în viață a 
acestora un mare număr de ute
miști, de tineri din regiunea Iași. 
Un rol important în această ac
țiune revine și sfaturilor populare 
comunale, care vor trebui să spri 
jine întrutotul inițiativele tinerilor 
din regiune care contribuie la rea 
lizarea planului de dezvoltare a 
sectorului viti-pomicol al regiunii 
noastre.

C. SLAVIC 

mici șî mai mari. Dar există și 
descoperiri pentru care epitetul 
„miariu sună palid, inexpresiv, 
căci ele sînt momente de răspîntie 
în istoria cunoașterii, de la care 
se deschid perspective cu totul 
noi. Așa a fost revoluția coperni- 
cană în astronomie, sistemul pe
riodic al elementelor în chimie, 
teoria cuantelor sau teoria relati
vității în fizică, darwinismul în 
biologie...

Pînă la Mendeleev, totalitatea 
elementelor cunoscute forma un 
ansamblu aparent haotic, dispa
rat, lipsit de unitate ; unii cerce
tători cântaseră zadarnic un ele
ment de regularitate, de ordine, ' 
în acest vălmășag.

Această problemă îl frămînta 
mult pe învățatul rus. El combă- i 
tea hotărît pe acei chimiști din 
vremea sa, care considerau căf 
ideea unei înrudiri și posibilitate^ 
unei sistematizări a elementdț 
din natură este „absurdă**. Sav/N* 
tul rus năzuia, dimpotrivă, cu ar
doare, să găsească o lege care să , 
unească toate elementele, căuta | 
legătura profundă dintre ele, ordi
nea lor firească.

întocmirea vestitului tabel care 

îi poartă numele nu a fost cîtuși 
de puțin rodul întâmplării. Men
deleev nu se jucase la nesfîrșit cu 
fișele elementelor, pentru a găsi 
pînă la urmă, „fișierul" rațional. 
El fusese izbit de anumite asemă- l 
nări între elemente, de unele ana
logii evidente, care îi sugerau 
existența unei regularități, a unei 
ordini. Cheia acesteia a găsit-o în 
criteriul greutății atomice. înși- ( 
rînd elementele cunoscute în or- î 
dinea greutății lor atomice, însu
șire fundamentală, el a descoperit 
că, după un număr anumit de e- i 
lemente, reveneau periodic însușiri 
similare ale substanțelor și ale 
compușilor lor Dependența perio- 
dică a proprietăților elementelor^, 
față de greutatea lor atomică, le- . 
gea periodicității lor, fusese des
coperită. Locurile goale stabilite 
de marele chimist rus în tabel, au 
constituit baza previziunii existen
ței unor elemente necunoscute, ca 
galiul, scandiul și germaniul.

O viață întreagă Mendeleev și-a 
perfecționat opera, în pas cu 
progresul științei, descoperind ta
belului mereu alte însușiri, dar în 
esență acesta, deși devenit tot mai 
complex, a rămas același pînă în 
zilele noastre.

în 1869 Mendeleev a făcut co
municarea „încercarea de stabilire 
a unui sistem al elementelor, ba
zat pe greutatea lor atomică și a- 
semănarea lor chimică”. Un an 
mai tîrziu, în 1870, el uluia lu
mea științifică corectând de la 
masa de lucru unele greutăți ato
mice ale elementelor cunoscute, 
opunînd determinărilor de labora
tor, calculele teoretice bazate pe 
tabelul periodic al elementelor.

„Legea periodicității elemente
lor — spune însuși Mendeleev — 
a dat posibilitatea de a presupune 
elemente încă nedescoperite, afla
te atît de ascunse, îneît privirea 
chimiei neînarmată cu această lege, 
nu putuse încă ajunge pînă acolo44.

Nici descoperirea gazelor iner
te, nici radioactivitatea, nici des
coperirea izotopilor, nici crearea 
elementelor artificiale, nu o’ - 
zdruncinat de atunci încoace ac 
edificiu măreț al științei, acest 
rientator minunat al cunoașterii. 
El a devenit doar mai complex, 
mai cuprinzător, confirmînd ideea 
materialistă a unității lumii în di
versitatea ei.

Astăzi în condițiile unei uriașe 
dezvoltări a chimiei, a tuturor ra
murilor științei și tehnicii, aniver- 
sînd 125 de ani de la nașterea ge
nialului om de știință rus, în
treaga lume științifică închină un 
gtnd de recunoștință în fața me
moriei marelui deschizător de dru
muri in știință, D. I. Mendeleev.

I. M. ȘTEFAN

D-ale Carnavalului - Patria,
București. Gh. Doja, Alex SahiX-y,
Tatăl meu actorul — Republic/- }
Răsfățatul - Magheru. I. C. Fn-
mu înfrățirea între popoare. Li
bertății ; Moralitatea d-nei Dulska 
V Alecsandri, Lurrina . Marea bă. 
tălie - Central : Ne am împriete
nit la Moscova — 13 Septembrie; 
Razia — Maxim Gorki. Aurel 
Vlaicu : Dezeriotul - Victoria. 
8. Martie. Flacăra ; Program de 
filme documentare și de desene 
animate - Timpuri Noi, Alex Po
pov ; Idiotul Tineretului bata 
cu chitara - Grivița ; Viața nu 
iartă — Vasile Roaită. Miorița ; 
Omul meu drag - Cultural Don- 
ca Simo ; Procesul se amină — 
8 Mail Prima Zi - 1 Mai. 16 Fe. 
bruarie . Lupta nu s-a sfîrșit încă 
Unirea ; Zboară cocorii - Const. 
David . Marinai ul 'nd'âgostit — 
Arta Olga Bancic : Motanul în
călțat — Munca ; Zile de dra
goste — Popular ; Cerul infernu
lui — ÎHe Pintilie B Delavran- 
cea ; Melba — M Emmescu G. 
Coșbuc ; Visul spulberat - N Băl. 
cescu : Căi grBșite - q, Bacovîa, 
Drumul Serii,



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

MUHCfl POLITICA
ÎN RÎNDUL FETELOR

A

Salut tovărășesc 
ziarului „N euer Weg“

lntr-o duminică dimineață, tov. 
Ana Toth, secretara organizației 
da partid din țesătorie, a făcut o 
vizită fetelor de la cămin. Și-a 
petrecut la cămin aproape toată 
dimineața. A dat sfaturi gospodă
rești, a ascultat păsurile și mipi- 
le necazuri ale unora, au discutat. 
Și astfel, firesc, prietenește, între 
fete și secretara organizației de 
partid s-a încins o discuție inte
resantă despre conduita morală a 
fetelor în muncă și viață, despre 
cărțile citite și spectacolele vizio
nate, despre simplitatea și ele
ganța rochiilor, a pantofilor, des
pre bunele maniere și gusturi 
estetice ale fetelor.

A doua zi, secretară organiza
ției de partid, a trecut pe la co
mitetul U.T.M. și a avut o discu
ție cu Magda David, secretara or
ganizației U.T.M. pe fabrică, des
pre cele petrecute în ajun.

Vizita la cămin, spunea secre
tara organizației de partid, mi-a 
fost de mare folos. Din discuțiile 
pe care le-am avut acolo mi-am 
dat seama că unele fete au goluri 
serioase în educația lor comunis
tă, patriotică, cetățenească. Și 
asta nu numai din vina lor ci și 
a noastră, a mea, a ta, a femei
lor mai în vîfstă, cu mai multă 
experiență în viață, din vina or
ganizației U.T.M.

Ascultîild sfatul secretarei orga
nizației de partid membrii comite
tului U.T.M. și ai birourilor orga
nizațiilor U.T.M. de secție s-au 
întrunit într-o ședință pentru a 
stabili măsurile necesare pentru 
intensificarea muncii organizației 
U.T.M. în rîndul fetelor. Aceste 
măsuri constau în organizarea 
unor astfel de acțiuni politice 
și cultural - educative care să 
contribuie și mai mult la edu
carea comunistă, patriotică a fe
telor, să le satisfacă setea pentru 
cultură, știință, tehnică, dar în a- 
celași timp, să le formeze gusturi 
și deprinderi practice, să le ajute 
să-și petreacă în mod plăcut și 
util timpul liber. Cu sprijinul ac
tiv al organizației de partid, al 
comuniștilor, organizația U.T.M'. 
a trecut de îndată la înfăptuirea 
acestor masuri. Astfel, aproape 
500 de utemiste și tinere au fast 
cuprinse în învățămîntul politic 
U.T.M. De asemenea, în fabrică 
au luat ființă 3 colțuri ale U.T.C. 
la care au loc dese convorbiri ale 
fetelor cu membrii de partid, cu 
activiști de partid și de stat etc. O 
altă acțiune instructivă este și 
aceea că nu de mult, fetele au înce
put să învețe în mod organizat cîn- 
iece revoluționare și de tineret. De 
asemenea la propunerea organiza
ției U.T.M-, în fabrică a luat fiin
ță un cerc de croitorie la care 
participă cu regularitate 25-30 fete. 
Multe dintre ele au învățat me

Există posibilități 
dar nu și inițiativă

(Urmare din pag. l-a)

tei calificări profesionale a tineri
lor și nerespectării disciplinei teh
nologice. Conducătorii turnătoriilor 
au apreciat că, numai de pe urma 
înlăturării acestor cauze rebuturile 
ar scădea cu cel puțin 2—3 pro
cente și că stă în puterea fiecărui 
tînăr să contribuie la aceasta.

Plenara din noiembrie a C.C. 
al P.M.R. a arătat că este o sarci
nă importantă a tuturor muncito
rilor să lupte cu toate forțele îm
potriva rebuturilor. Iată de ce 
luptînd pentru îndeplinirea ace
stei sarcini, organizațiile U.T.M. 
din turnătoriile uzinelor „Semănă
toarea" și Atelierelor „9 Mai" au 
datoria ca, sub conducerea organi
zațiilor de partid, să organizeze a- 
dunări generale deschise cu o lar
gă participare în cadrul cărora să 
se discute profund situația rebutu
rilor la piesele turnate, să se ana
lizeze cauzele acestor rebuturi — 
pe categorii de defecte — 
să se stabilească răspunderile 
în producerea acestora. Aseme
nea adunări trebuie să se în
cheie cu un plan amplu și concret 

---------- ooo

Comunistul Vladimir Giofllngeanu. maistru la uzinele
gust" din Capitală, lucrează inelul de susținere a osiei pentru 
vagonul de zgură fluidă cu două cale, destinai uzinelor din Reșița.
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seria de croitoreasă la acest 
cerc. Mai mult chiar, cîteva 
fete printre care se numără Va- 
silica Rusu, Casandra Porumboiu 
și altele și-au cumpărat mașini 
de cusut iar acum își cos singure 
hainele. Tot la propunerea comite
tului U.T.M. în organizațiile de 
secții au avut loc întîlniri ale fe
telor cu oameni de știință și cul
tură care au făcut în fața lor ex-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Din experiența orga
nizației U. T. M. de la 

fabrica „Partizanul 
roșu** 1 — Orașul Stalin

lui Ion al Clanetașului cel „cu 
țeasta sfărîmată" ivită dintre ne
guri ca un simbol tragic al trecutu
lui în care devoranta patimă de 
pămînt desfigura tot ce are mai 
înălțător ființa umană, este imagi
nată zăcînd în groapa neființei, 
împreună cu „zdrențele roase de 
păcate" ale iubirilor silite, cu „flo
rile negre" și „ciupercile înveni
nate".

Frumoase succese obține uneori 
Ion Brad și atunci cînd abordează 
teme furnizate de viața muncitori
mii. Se pot cita în acest sens poe
zii precum „Semne" închinată 
muncii minerilor („...De la ei au 
aripile de porumbel uriaș avioa- 
nale „ Antenele ce pipăie pulsul 
inimii lumii / Ei ni le-au dat ) 
Masca de bronz al geniului poe
ziei / A trecut prin mâinile lor...“), 
„Rosturi", ce preamărește efortu
rile muncitorilor din marile uzine 
(„Pe schele forjate de ei / Suie 
țara-n lumină bogată") „Frumu
seți", în care oțelarii sînt înfăți
șați privind „în cuptoare ca-n fața 
răsăritului". într-o descripție dea- 
juns de inexpresivă, convențională 
se menține din păcate însă poetul 
in piese ca „Negru împărat" — un 
soi de scurtă baladă (în ritm de 
descîntec) despre gazul metan, ase
muit într-un chip forțat cu „Negru 
Împărat I Bărbosul, căruntul, veș
nic fugitul" sau „Vîrsta orașelor" 
(cu o imagine ce amintește depă
șita tendință a poetului de a con
strui metafore artificioase, tn orașele 
tinere socialiste / A miroase pîinea 
proaspătă a sărutului dat) — sau 
discursivul „Cîntec de brigadier" 
(„Tăria noastră... / Pe unde trece/ 
înfloresc grădini, boltesc curcubeie
I Se leagă poduri superbe ) Peste 
abisuri fi hău...“)

Nemulțumirile pe care ni le pro
voacă cele cîteva bucăți mai puțin 
izbutite din volumul „Cu timpul 
meu“, nu poate însă altera simți
tor bucuria estetică stârnită de 
multe, numeroase poezii de o certă 
și, uneori, strălucită realizare. Cu 
ultima culegere de versuri, Ion 
Brad trece, evident pragul maturi
tății sale poetice Dorim să-l rein- 
tilnim mereu în paginile publica
țiilor, tot mai matur, mai stăpîn pe 
unelte și totuși mereu tînăr, parti
cipant pasionat la lupta măreață a 
poporului pentru construirea socia
lismului, poet în pas, totdeauna 
cu timpul nostru.

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

puneri deosebit de instructive și 
interesante. De mult succes s-a 
bucurat, de exemplu, întîlnirea fe
telor cu un colaborator al muzeu
lui din Orașul Stalin, care le-a 
vorbit despre istoricul orașului.

Mult s-a îmbunătățit în ultimul 
timp și conținutul adunărilor ge
nerale U.T.M. Comitetul U.T.M. și 
birourile organizațiilor U.T.M. de 
secții au pus în discuția adunări
lor generale teme care răspund 
unor preocupări multiple ale fete
lor. Astfel, alături de teme foarte 
importante legate de munca în 
producție cum sînt reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea cali
tății produselor, lupta pentru a 
crește productivitatea muncii cel 
puțin cu 1 la sută etc. s-au dezbă
tut și astfel de teme ca „Prietenia, 
tovărășia, dragostea", „Cum să 
ne îmbrăcăm", „Căsătoria în tre- 
ciit și astăzi" și altele. La 
alte adunări generale care au 
avut loc în organizațiile U.T.M. 
nr. 6 și 7 din țesătorie s-a dezbă
tut tema „Demnitatea tinereții". 
Cu acest prilej tinerele țesătoare 
Paraschiva Bordea, Viorica Fur
tună, Elena Ivașcu, Domnica Pe
trescu și-Aurica Pop au fost cri
ticate cu severitate pentru ținuta 
lor necorespunzătoare și ajutate 
astfel să se îndrepte.

Nu de mult timp la fabrica 
„Partizanul roșu" din Orașul Sta
lin, a început să se organizeze 
„Joia fetelor", reuniuni care stîr- 
nesc mult interes în rîndul fete
lor pentrti conținutul lor bogat și 
instructiv- Aceste reuniuni sînt 
pregătite în întregime numai de 
către fete. In cadrul lor se orga
nizează seri literare, seri de poe
zie, concursuri gen „Drumeții ve
seli" și „Cine știe cîștigă", jocuri 
de societate și alte acțiuni cu ca
racter instructiv-educativ și în ace
lași timp distractiv. Cu citva timp 
în urmă fetele au dedicat o astfel 
de reuniune prieteniei și dragostei. 
Folosind fapte concrete din viața
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de măsuri privind în primul rînd 
ridicarea calificării tineretului, în
ființarea, sau acolo unde sînt, în
tărirea cursurilor de minim tehnic, 
activizarea brigăzilor de tineret, a 
posturilor utemiste de control care 
să contribuie la lichidarea cauzelor 
rebuturilor, la descoperirea rezer
velor interne nefolosite, să critice 
pe cei slab calificați ca și pe 
indisciplinați.

Mobilizarea tuturor forțelor 
nerilor din turnătorii pentru 
ducerea continuă a rebuturilor 
o datorie patriotică a organizații 
lor U.T.M. de la uzinele „Semănă
toarea" și Atelierele „9 Mai“- 
București. Organizațiile U.T.M. tre
buie să arate tinerilor că, prin re
ducerea substanțială a rebuturilor, 
se pot realiza însemnate economii 
de metal atît de necesar dezvoltă 
rii continue a industriei, înfloririi 
economiei patriei noastre socialiste 
sarcină la îndeplinirea căreia tre
buie să-și aducă aportul — așa 
cum stabilește Plenara a Vl-a a 
C.C. al U.T.M. — fiecare utemist, 
fiecare tînăr muncitor. 

întreprinderii, s-a întocmit un refe
rat instructiv despre prietenie și 
dragoste, despre sentimentele de 
prietenie și dragoste ale tinerilor în 
zilele noastre. Fetele au organizat 
apoi „Dansul inimioarelor", „Dan
sul eroilor din cărți", brigada ar
tistică de agitație a prezentat un 
frumos program artistic dedicat 
prieteniei și dragostei.

Desigur, organizația U.T.M. de 
la „Partizanul roșu" din Orașul 
Stalin mai are încă multe de fă
cut pentru a îmbunătăți continuu 
activitatea politică și cultural-edu- 
cativă în rîndul fetelor. Organiza
rea unor acțiuni interesante, in
structive și atractive pentru tine
rele familii, pentru gospodinele și 
mamele tinere, intensificarea mun
cii politice pentru atragerea fete
lor în mișcarea de cultură fizică 
și sport etc. sînt doar cîteva din 
lipsurile ce șe cer lichidate în cel 
mai scurt timp. Experiența pozi
tivă dobîndită pînă acum în mo
bilizarea fetelor la acțiunile orga
nizației U.T.M., constituie o ga
ranție că aceste lipsuri pot fi și 
vor fi lichidate.

I. ANDREI

Ședința lărgită a Biroului

Comitetului Național pentru
Apărarea Păcii din R. P. Romînă

Joi dimineața a avut loc o șe
dință lărgită a Biroului Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P Romînă, consacra
tă lucrărilor recentei sesiuni de la 
Moscova a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii Ședința a fost 
prezidată de acad. Geo Bogza, 
vicepreședinte al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
R. P. Romînă.

Acad. Mihâil Raleă vicepreședin
te al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă, 
membru al Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, care a partici
pat la sesiunea Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii ținută la Mos
cova între 21 și 25 februarie, a 
făcut o expunere asupra desfășu
rării lucrărilor acestei sesiuni. Vor
bitorul a subliniat importanța se
siunii Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii pentru continua lăr
gire a mișcării pentru pace în di
ferite țări ale lumii, faptul că mase 
tot mai largi care luptă în țările 
capitaliste împotriva înrăutățirii si
tuației economice, ca și popoarele 
luptătoare pentru independență na
țională, îndeosebi cele din Asia, 
Africa și America Latină, înțeleg 
că îndeplinirea țelurilor lor este 
strîns legată de asigurarea păcii 
în lume, de lupta pentru triumful 
principiilor coexistenței pașnice în 
relațiile internaționale. Acad. M. 
Ralea a relevat în continuare sarci
nile sporite ce revin mișcării pen
tru pace din țara noastră în în-

„cu TIMPUL MElT
Volumul „Cu timpul meu" ne 

relevă un Ion Brad deosebit în 
așa fel incit, intr-un anume sens, 
l-am putea considera un debut. în 
sensul că această apariție inaugu
rează o nouă vîrstă lirică. Ca în 
cărțile sale precedente, Ion Brad 
rămâne și în cea mai nouă — spre 
a vorbi în limbajul său — un poet 
,fiu sufletul deschis". Un poet re
ceptiv și comunicativ. Lirica pe 
care o profesează am putea-o numi 
de exteriorizare, în înțelesul că 
inspirația sa, fie că se alimentează 
din amintiri, fie că este declan
șată de fenomene ale prezentului, 
îmbrățișează de preferință prive
liști ale lumii din afară, peisaje ru
rale sau citadine, fiind mai mult 
plastică decît muzicală. Acesta ar 
fi, în trăsături ou totul sumare. Ion 
Brad de ieri și de astăzi Autorul 
volumului „Cu timpul meu" se di
ferențiază însă de cel ce fusese 
pînă acum, prin neta superioritate 
artistică.

Versurile lui Ion Brad au întot
deauna în ele ceva blajin, o de
cență, o cumințenie, aș spune, o 
armonie a simțirii și imaginii. A- 
ceasta nu exclude insă atitudinea 
dirză, combativă, ci o comunică 
într-un mod particular. Prin ase
menea însușiri, poezia lui Ion 
Brad continuă — sub anumite as
pecte — tradiția progresistă, înain
tată a poeziei și artei romînești de 
proveniență ardeleană, a aceleia 
care a avut un pronunțat carac
ter social in manifestările ei cele 
mai caracteristice. De la primele 
lui manifestări lirice 
Brad a înțeles să 
hotărât, din punct 
politico-ideologic, de tot ce e îna
poiat, retrograd, în opera unor 
poeți transilvăneni din trecut ca, 
de altfel, de tot ce nu trebuie pre
luat din întreaga literatură romînă 

: anterioară. De la început, Brad s-a 
manifestat ca un poet al socialis
mului, hotărît să se mențină con
stant in plină contemporaneitate. 
Tînăr ul poet a avut insă mult de 
luptat pînă să se poată smulge de
finitiv de sub influența formală a 
unui anumit conservatorism în ce 
privește mijloacele de expresie, lim
bajul liric, pînă să-și creeze 
unelte profesionale proprii. In nu
meroase poezii din volumele apă 
rute înainte de culegerea „Cu 
timpul meu" stăruie un soi de 
afectare, de sfătoșenie țărăneasca

Ion

— Ion 
se delimiteze 

de vedere

•) Volum de versuri de Ion

Colectiviștii de la G.A.0. „Oțelul Roșu" din comuna Horia, re

giunea Constanța, au început stropitul livezii. In fotografie: in

ginera Florica Nicolae controlează concentrația de 2 la sută a 

pastei „Selinon", iar echipa colectivistului Constantin Sava stro

pește pomii din livada gospodăriei
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mondiale pentru
tîmpinarea celei de-a 10-a aniver
sări a mișcării mondiale pentru 
pace, subliniind că luptătorii pen
tru pace din țara noastră sprijină 
cu fermitate inițiativele îndreptate 
spre întărirea păcii și destinderea 
încordării internaționale, luate de 
țările socialiste, în frunte cu Uniu
nea Sovietică.

Pe marginea expunerii au luat 
cuvîntul acad. Zaharia Stancu, 
prof- univ. Florica Mezincescu, 
Mihai Mujic, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor, acad, 
dr. St Milcu, prim-secretar al 
Academiei R. P. Romine, Elena 
Livezeanu, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor din R. P. 
Romînă, Dumitru Costea din par
tea C.C. al U.T.M., Sofia Gloter, 
secretar al Comitetului de luptă 
pentru pace al raionului 1 Mai 
București, și scriitoarea Maria Ba- 
nuș. Vorbitorii au arătat că ani
versarea a 10 ani a mișcării mon
diale pentru pace constituie un 
nou prilej pentru diferitele catego
rii de oameni ai muncii din țara 
noastră, de a spori contribuția lor 
la întărirea și înflorirea patriei 
noastre, la sporirea forței lagăru
lui păcii în fruntea căruia se află 
marea Uniune Sovietică.

La sfîrsit s-a adoptat o moțiune 
de protest împotriva măsurilor ar
bitrare ale autorităților din Repu
blica Federală Germană de inter
zicere a activității Comitetului 
german al păcii.

(Ager preș)

demodată, o tendință spre diluare, (cu rafinament liric) 
spre discursivitate inconsistentă, 
toate acestea unite cu o vădită în
clinație spre expresia neapărat 
„frumoasă", împodobită. Această 
izbîndă pe care o reprezintă cea 
din urmă carte a lui Ion Brad se 
explică, în bună măsură prin fap
tul că poetul s-a descoperit pe sine 
și-a conturat profilul specific. La 
aceasta au contribuit, natural, mai 
mulți factori între care fără îndo
ială, apropierea de viața nouă a 
poporului, aprofundarea tematicii 
abordate și, de asemenea, îmbogă
țirea lecturilor, a culturii artistice
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in general. Versul lui Brad a deve
nit mai dens și astfel mai vibrant, 
expresia mult mai personală. Poe 
tul e un remarcabil creator de 
atmosferă („Tîrg de țară", „întoar
cerea pe aceeași vale", grupajul li
ric „Evocare" ele.) știind, să do
zeze savant culorile, un făuritor de 
simboluri („Solilocviu elementar", 
„Voi brazilor") un pictor ce-și 
încarcă pinzele de sugestii răscoli
toare („Mamei dincolo") sau, mai 
cu seamă, materializează în imagi
nile pe care le plăzmuiește idei 
semnificative de cea mai stringentă 
actualitate.

Nu toate poeziile din volum sînt 
deplin realizate firește, și nu, 
toate justifică titlul cărții „Cu 
timpul meu". In ciclul „Lună, lună 
nouă", spre exemplu, se observă, 
pe alocuri o tendință de plutire în 
suave reverii atemporale („Nouta
tea unui cîntec vechi", „Simpli
tate") covîrșită însă de orientarea 
generală militantă a volumului. 
Dintre poeziile puternic ancorate 
in actualitate tipărite în „Cu 
timpul meu" mai înfăptuite artis
tic sînt, incontestabil, cele inspi
rate din noua realitate a satului 
nostru. „Pe pămîntul tuturora", 
„Cai de foc peste eîmpuri" ,flotat 
de lumi mărunte", 
poezii ce, prin 
crearea de viziuni 
calea monologului 
luie noua psihologie a țăranului 
muncitor a cărui conștiință se 
transformă sub influența politicii 
înțelepte a partidului, noua lui ati
tudine față de pămînt. Exprimi nd

„Monolog" sînt 
simboluri, prin 
plastice sau pe 
interior, dezvă-

La Timișoara a avut loc o șe
dință de lucru a grupului de de- 
putați în Marea Adunare Națio
nală din regiunea Timișoara.

Deputății au luat în discuție 
cele mai importante probleme pri
vind îndeplinirea în bune condiții 
a lucrărilor agricole de primăva
ră, dezvoltarea sectorului socia
list al agriculturii, situația con
tractărilor de produse agroalimen- 
tare, repartizarea bugetului pe 
1959 și sarcinile ce revin sfatu
rilor populare în construcția și 
modernizarea drumurilor.

Mai mulți deputați printre care 
Ion Radu, președintele gospodăriei 
agricole colective din comuna 
Babșa, Iosif Nagy, maistru la uzi
nele de vagoane „Gheorghi Dimi
trov" și alții au subliniat intere
sul și avîntul cu care oamenii 
muncii îndeplinesc sarcinile tra
sate în documentele de partid și 
de stat pentru dezvoltarea econo
miei naționale și înflorirea cultu
rii. Alți deputați, printre care Ște
fan Kovacs, strungar la fabrica 
„Electromotor", Eroul Muncii So
cialiste, Vasile Voichiță, tractorist 
la S.M.T. Sînnicolau Mare, Ion 
Gherman, președintele gospodăriei 
colective din Zăbrani, s-au ocu
pat de problemele social-culturale 
dîn circumscripțiile electorale pe 
care le reprezintă,

In încheierea ședinței, 
cuvîntul deputatul Iosif 
secretar al Comitetului 
Timișoara al P.M.R.,

a luat 
Bayerle, 
regional

(Agerpres)

sentimente 
autentice ale țăranilor muncitori, 
poetul, osîndește „hotarul de lumi 
mărunte", hatul ce încinge și 
seacă viața micului proprie
tar, o împiedică să se avînte 
spre „lărgime", spre ,gt lumii fru
musețe", „Cuib șerpilor și spinilor 
grădină", hatul aprinde „cu flăcări 
reci de iarbă. / Chinuitoarea sete 
de o palmă de țărînă" face să fiar
bă mânii" ce îneacă totul cu-o 
patimă pagină", îngheață zvîc- 
nirea bucuriei „în ochii robilor gi
rurilor înguste". Cit sîntem de de
parte de mitul țăranului pe care 

nimic nu-l poate deslipi de petecul 
său de pămînt ! In „Morwlog“ a- 
cest mit, dezmințit de realitate, 
capătă o categorică dezmințire 
pe planul oreației lirice :

Cum m ai mințit,
Cum mi-ai pus sufletul 
Sub semn vrăjit, 
Negrule, pămîntule. 
Oasele-mi frîngindu-le !

Emanciparea țăranului din robia 
pămîntului în condițiile transfor
mării socialiste a agriculturii, nu 
înseamnă deloc lepădarea lui 
de dragostea de pămînt și 
poetul a intuit acest fapt, cîntînd 
bucuria colectiviștilor de a munci 
„pe pămîntul tuturora", tălmăcind 
entuziasmul lor de a asista 
„inecul" „bătrînelor răzoare".

la

trec
„Dați-mi deci caii de foc, 

peste eîmpuri să
Să lărgesc fruntariile 

moșiei comune pînă în zare.
Pentru voi, bătrîne răzoare, 

vine marele-nec,
Vă-nghit valurile țarinii, 

neiertătoare".

Dezrobirea țăranilor de către re
gimul nostru din captivitatea lotu
lui de pămînt a determinat în 
chip firesc eliberarea sentimente
lor, a vieții sufletești, a acelora care 
au pășit pe calea socialismului. Fe
nomenul își găsește o superbă ex
presie în poezia „Pe pământul tu
turora", în care figura spectrală a

INFORMAȚII
La Ambasada R. Cehoslovace 

din București a avut loc joi la 
amiază o conferință de preisă cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la ocuparea Cehoslovaciei de către 
naziști.

La conferința de presă au luat 
parte numeroși ziariști, reprezen
tanți ai organelor centrale, ai A- 
genției Romîne de Presă și ai 
Radiodifuziunii.

Ambasadorul dr. Ivan Rohal II- 
kiv a făcut o amplă expunere asu
pra evenimentelor care au precedat 
ocuparea Cehoslovaciei de către 
armatele Germaniei hitleriste.

Ambasadorul dr. Ivan Rohal II- 
kiv a răspuns apoi la întrebările 
puse de ziat/ști.

★
In scopul popularizării docu

mentelor celui de-al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S., Casa prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U.S. din 
București a organizat un ciclu de 
conferințe cu tema ,Republicile so
vietice în următorii 7 ani". Prima 
conferință va avea loc în ziua de 
14 martie ax. Tot la Casa priete
niei romîno-sovietice, în ziua de 18 
martie va avea loc deschiderea ci
clului de conferințe „Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S., eveniment de 
importanță istorică".

Manifestări asemănătoare vor a- 
vea loc și la casele prieteniei ro
mîno-sovietice din țară.

★
La invitația Ministerului Agri

culturii și Silviculturii a sosit în 
țara noastră o delegație de agro
nomi din R.P.D. Coreeană formată 
din Son Le Van, directorul sta
țiunii experimentale de plante tex
tile din provincia Huan Nam, Iun 
Ben Săn, directorul stațiunii expe
rimentale agricole din provincia 
Piang Bu și Om Hun, inginer din 
Ministerul Agriculturii al R. P. D. 
Coreene. Oaspeții vor împărtăși 
cultivatorilor de bumbac din țara 
noastră experiența cultivatorilor de 
bumbac din R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

DUMITRIU M1CU

Ziarul „Neuer Weg" a îm
plinit 10 ani de apariție. Prin 
activitatea sa în slujba operei 
de construire a socialismului în 
patria noastră, pentru întărirea 
frăției dintre poporul romîn și 
oamenii muncii de naționalitate 
germană din țara noastră, zia 
rul a contribuit la traducerea în 
viață a politicii Partidului Mun
citoresc Romîn, la întărirea re
gimului de democrație populară»

Cu ocazia aniversării sale,

TELEGRAME EXTERNE
In Irak

Masele populare salută cu entuziasm 
zdrobirea rebeliunii din Mossui

BAGDAD 12 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
irakian a declarat că colonelul 
Shawaf, căpetenia rebelilor din 
Mossui, a fost ucis de proprii săi 
subordonați atunci cînd încerca să 
fugă cu avionul în străinătate. 
Purtătorul de cuvînt irakian a pre
cizat că în timpul rebeliunii nici 
un cetățean străin nu a avut de 
suferit.

Agențiile de presă occidentale 
precizează că în timpul rebeliunii 
munța la exploatările petrolifere ă 
continuat normal. Comunicațiile 
aeriene și feroviare de pe întreg 
teritoriul Irakului au fost restabi
lite. Frontierele continuă să fie în
chise pentru a împiedica rămăși
țele bandelor rebele să se refugie
ze în străinătate.

Agențiile de presă continuă să 
transmită ample relatări asupra 
mărilor demonstrații populare care 
au avut loc în ultimele zile la Bag
dad și în alte orașe irakiene după 
zdrobirea complotului de la Mo. 
ssul. „O mulțime enormă. a defi
lat de dimineață pe străzile Bagda
dului, exprimînd sprijin generalului 
Kassem și salutînd zdrobirea re
beliunii din Mossui", comunică 
France Presse.

Intr-un apel transmis de postul 
de radio Bagdad, ministrul Edu
cației Naționale, Djabar, a anun
țat redeschiderea cursurilor șco
lare și universitare și a chemat pe

---------- —ooo-------- ---- >

Răspunsul guvernului R. P. Bulgaria 
la nota guvernului sovietic din 2 martie

SOFIA 12 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Telegrafică 
Bulgară, la 11 martie 1959 M. Ta- 
rabanov, prim locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Bulgaria, a remis 
ambasadorului Uniunii Sovietice 
în Bulgaria 1. K. Prihodov nota 
de răspuns a guvernului Republi
cii Populare Bulgaria la nota gu
vernului sovietic din 2 martie a.c.

Fiind convins că încheierea Tra
tatului de pace cu Germania va

---------------OOO-------------- «

Ollenhauer despre întrevederea sa
cu N. S.

BONN 12 (Agerpres). — La 11 
martie E. Ollenhauer, președintele 
P.S.D.G., a rostit o cuvîntare ra
diodifuzată în care s-a ocupat de 
convorbirea pe care a avut-o la 
Berlin cu N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. El a subliniat deosebita 
utilitate a contactelor de acest 
fel- Ollenhauer și-a exprimat satis
facția față de această convorbire 
și a declarat că ea a fost utilă și 
necesară pentru ambele părți.

Sînt de părere, a spus Ollen
hauer, că problema securității și 
destinderii militare are în prezent
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colectivul redacțional al ziaru
lui „Scînteia tineretului1* urea
ză colectivului redacțional al 
ziarului „Neuer Weg” noi suc
cese în mobilizarea maselot 
populare la realizarea politicii 
partidului de construire a socia 
iismului, în cultivarea dragostei 
pentru patria noastră Republica 
Populară Romînă, în consolida
rea frăției ce unește poporul ro- 
mîn cu minoritățile naționale.

V

elevi și pe studenți să-și reînceapă 
activitatea.

★
BAGDAD 12 (Agerpres). — Pes* 

te 500.000 de persoane au partici
pat miercuri la funeraliile lui Ka
mal Kazanchi, cunoscut fruntaș 
politic irakian și luptător pentru 
pace din Irak și ale locotenent- 
colonelului Abdel-Aș-Sway, care 
au fost uciși la Mossui de 
complotiști. Cortegiul funerar care 
se întindea pe o lungime de 5 
km. a transformat ziua de 
miercuri, după expresia cores
pondenților de presă occidentali, 
într-o adevărată zi de doliu a Bag
dadului. In același timp partici- 
panții la procesiune și-au exprimat 
hotărîrea de a apăra cuceririle Re
publicii Irak și întregul sprijin a- 
cordat guvernului generalului Ka
ssem.

Funeraliile s-au transformat în
tr-o puternică demonstrație de 
masă, cu caracter antiimperialist, 
a oamenilor muncii din capitala 
Irakului.

Ziarele din Bagdad dau amă* 
nunte în legătură cu asasinarea lui 
Kamel Kazanchi cate a participat 
la congresul partizanilor păcii din 
Irak ale cărui lucrări s-au desfă
șurat la Mossui în zilele anterioare 
rebeliunii. Ziarele irakiene dezvă
luie că el a fost asasinat de Sha
waf, luni dimineața, cînd rebelii 
și-au dat seama că acțiunea lor 
a eșuat 

contribui la slăbirea încordării și 
va crea o situație favorabilă pen
tru soluționarea unor probleme 
importante de care depinde men
ținerea și întărirea păciii în Eu
ropa, guvernul Republicii Populare 
Bulgaria este gata să contribuie 
prin toate forțele la obținerea unor 
rezultate pozitive în ce privește 
reglementarea problemei Berlinului 
occidental și a Tratatului de pace 
cu Germania.

pentru Uniunea Sovietică o import! 
tanță primordială. Occidentul tre-< 
buie să se decidă cît mai repeda 
posibil dacă va duce sau nu tra* 
tative serioase cu Uniunea So
vietică în problema dezangajării 
blocurilor și a creării unei zone da 
destindere militară. Acest lucru se 
referă în primul rînd la Republica 
Federală. Cred că această încerca-* 
re corespunde intereselor europene 
și germane și că trebuie să fia 
făcută. Dacă această încercare nu 
va fi întreprinsă cursa înarmărilor 
va continua, iar scindarea Germa
niei se va menține pe o perioadă 
nedeterminată.

L



La plecarea lui N. S. Hrușciov din Berlin
OTTO GROTEWOHL: Clasa
muncitoare germană nu va 
avea liniște pînă 

întreaga Germanie 
va învinge

ce în

cauza păcii

N. S. HRUȘCIOV: Pe cei care 
ne amenința îi 
liniștească, să-și restabilească 
echilibrul sufletesc pentru a 
ajunge la o soluție rațională

* sfătuim să se

BERLIN 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 12 martie N. S 
Hrușciov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R-S.S., a plecat spre patrie din 
Republica Democrată Germană.

Pe aeroport N. S. Hrușciov a 
fost condus de W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., O. 
Grotewohl, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
și de alți conducători ai 
cii Democrate Germane.

O. Grotewohl și N. S- 
au rostit cuvîntări.

Dacă acum cîțiva ani, 
rat printre altele OTTO 
WOHL, spuneam : „Prietenia ger- 
mano-sovietică va deveni tot mai 
scumpă poporului nostru", acum 
pot să vă încredințez că ea i-a 
devenit cu adevărat scumpă. Dv. 
înșivă, a continuat el, adresîndu- întîmpinați 
se lui F ~ " 
tut da seama de acest 
fiecare pas pe care l-ați făcut în 
cursul vizitei dv. la noi.

Ar fi însă ne just dacă aș vorbi 
aici numai despre R.D. Germană. 
Însemnătatea vizitei dv. depășește 
cu mult acest cadru. Ingăduiți-mi 
să amintesc încă o dată de Confe- 
rința muncitorească intergermană, 
la care ați participat și la care 
ați luat cuvîntul. Pentru munci
torii din întreaga Germanie acesta 
a fost un eveniment extraordinar. 
Participanții din Germania occi
dentală la această conferință au 
discutat mult despre acest lucru 
exprimîndu-și în mod sincer entu
ziasmul. Acest lucru reprezintă 
un mare succes pentru cauza pă
cii și socialismului în Germania. 
Dv., iubite tovarășe Hrușciov, ați 
insuflat forțe noi muncitorilor din 
Germania occidentală. Transmiteți

Republi-

Hrușciov

a decla- 
GROTE-

N. S. Hrușciov, v-ați pu- 
lucru la

patriei dv. asigurările noastre că, 
clasa muncitoare germană nu va 
avea liniște pînă ce în întreaga 
Germanie va învinge cauza păcii.

Primiți, iubite tovarășe Hrușciov, 
și iubiți prieteni sovietici, caldele 
noastre mulțumiri pentru vizita 
dv. și pentru sprijinul pe care 
l-ați acordat poporului nostru. Vă 
uram drum bun și sperăm că în 
curînd ne veți vizita din nou.

Mulțumind pentru primirea de 
care s-a bucurat în R.D. Germa
nă, N. S. HRUȘCIOV a declarat 
printre altele :

Noi, reprezentanții Uniunii So
vietice, am fost primiți pretutin
deni ca frați, am fost primiți ca 
cei mai apropiați prieteni.

Pretutindeni am fost întîmpinați 
cu cuvintele : Freundschaft 1 Fre- 
undschaft I Freundschaft I — Adi
că : Prietenie 1 Prietenie 1 Priete
nie 1 Cu aceste aclamații am fost 
L.lî...ri.._;i de muncitori, țărani, 
intelectuali. Aceste aclamații le-am 
auzit de la adulți și de la copii.

Cuvintele calde, rostite din toa
tă inima despre marea prietenie 
ne-au emoționat profund pe toți.

In cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu membrii guvernu
lui și cu oamenii politici din Re
publica Democrată Germană 
ne-am convins o dată mai mult 
că politica guvernului sovietic co
respunde întrutotul, în toate pro
blemele internaționale, politicii gu
vernului Republicii Democrate 
Germane. Acest fapt ne bucură.

Sîntem profund convinși că pro
blema cea mai acută, a cărei re
zolvare poate crea o atmosferă 
prielnică destinderii încordării in
ternaționale, este încheierea unui 
tratat de pace cu cele două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
Germană.

Un rol deosebit pentru norma
lizarea situației internaționale vor 
avea de asemenea înlăturarea si
tuației anormale din Berlin, crea
tă din cauza menținerii regimului 
de ocupație in Berlinul occidental, 
și acordarea statutului de oraș li
ber 'Berlinului occidental.

Rezolvarea acestor probleme pe 
calea tratativelor cu aliații noștri 
din timpul războiului împotriva 
Germaniei hitleriste ar fi întim- 
pinată cu mare satisfacție de po
poare. Popoarele doresc să se asi
gure pacea în întreaga lume. Cînd 
se va ajunge la o înțelegere cu 
privire la încheierea unui Tratat 
de pace cu Germania se va trage 
o brazdă adîncă în ogorul păcii.

Vom activa în mod perseverent, 
fără să ne precupețim forțele, ca 
guvernele acelor țări de care de
pinde rezolvarea problemei în
cheierii Tratatului de pace cu cele 
două state germane existente în 
momentul de față, să interpreteze 
în mod just intențiile noastre paș
nice și la rîndul lor să întreprindă 
tot ce este necesar pentru ca toate 
acestea să se împlinească spre sa
tisfacția generală.

Propunerile noastre urmăresc 
cu adevărat asigurarea păcii în 
întreaga lume. Pe cei care ne a- 
menință îi sfătuim să se liniș
tească, să-și restabilească echili
brul sufletesc, pentru a ajunge la 
o soluție rațională. Iar dacă agre
sorii vor încerca totuși să aducă 
la îndeplinire intențiile lor aven
turiste și, folosind propria lor ex
presie, vor începe să-și „croiască 
un drum“ undeva, ei vor primi 
riposta cuvenită. Am dori însă să 
credem că cei de care depinde a- 
cest lucru nu vor comite acțiuni 
lipsite de răspundere și că se vor 
lua hotărîri care să corespundă 
intereselor tuturor țărilor care au

luptat împotriva Germaniei hitle
riste.

In încheierea cuvîntării sale, 
N. Ș. Hrușciov a spus: Ingădui- 
ți-mi să-mi exprim încă o dată, 
dragi tovarăși, recunoștința since
ra pentru ospitalitatea și pentru 
primirea călduroasă de care ne-ain 
bucurat în țara dv.

* <
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : De pe bordul 
avionului „Tu-104“ cu care a ple
cat spre Moscova N. S. Hrușciov a 
adresat conducătorilor R. D. Ger
mane o telegramă prin care iți ex
primă recunoștința cea mai cor
dială pentru excepționala căldură 
și prietenie cu care a fost primit 
în calitate de reprezentant al 
Uniunii Sovietice de conducătorii 
și populația Republicii Democrate 
Germane.

★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 12 martie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Sovietice s-a întors 
la Moscova din vizita pe care a 
fâcut-o în Republica Democrata 
Germana.

La aerodromul Vnukovo tov. 
S. Hrușciov a fost întîmpinat 
A. B. Aristov, N. I. Beleaev,
I. Brejnev, A. 1. Kiricenko, F. R. 
Kozlov, A. I. Mikoian, M. A. Sus
lov, E. A. Furțcva, P. M. Pospe
lov, A. N. Kosîghin, D. S. Polean- 
ski; miniștri ai Uniunii Sovietice, 
mareșali, activiști ai C. C. al 
P.C.U.S. și de membrii Ambasa 
dei Republicii Democrate Germa
ne în U.R.S.S.

—ooOoo—

N. S. Hrușciov 
a vizitat grupul 

de trupe sovietice 
din Germania

N. 
de 
L.

Comunicatul cu privire la vizita 
în R. D. Germană a lui N. S. Hrușciov

Inaugurarea 
primului teatru 

de marionete dm R.A.U 
creat cu ajutorul 
artiștilor romîni

CAIRO 12. — 
special Agerpres transmite : La 10 
martie a avut loc în sala de teatru 
a Conservatorului de muzică arabă 
din Cairo inaugurarea oficială u 
primului teatru de marionete din 
R.A.U. creat cu ajutorul unor ar
tiști romîni.

Au luat parte Salah Bittar, mi
nistrul Culturii și Orientării Na
ționale al R.A.U., Saruat O kasha, 
ministrul Culturii și Orientării Na- 
ționule al regiunii egiptene a 
R.A.U., Ahmed Nagib tlashem, 
ministrul învățămîntului al re
giunii egiptene a R.A.U., membri 
ai Consiliului superior pentru 
Artă și Literatură al R.A.U., mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați la Cairo, reprezentanți ai vieții 
culturale și ziariști arabi și străini.

A asistat și Constantin Stănescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Cairo.

Intr-o declarație făcută corespon
dentului Agerpres, ministrul Cul
turii și Orientării Naționale al re
giunii egiptene a R.A.U., Okasha, 
a dat o înaltă apreciere eforturilor 
susținute, sincere ale artiștilor ro
mîni, care au reușit în timp record 
să înființeze acest teatru și să pună 
în scenă un spectacol de înalt nivel 
artistic, fruct al colaborării romîno- 
arabe. Okasha sa pronunțat în fa- 

a 
R.

■

Corespondentul

voarea dezvoltării cit mai largi 
relațiilor culturale intre R. P

R.A.U.

Masă oferită 
de ambasadorul 

R.P. Romîne la Moscova

Lucrările celui de-al lll-lea Congres
al P. M. U. P.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis comuni
catul cu privire la vizita în R. D. 
Germană a lui N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Comunicatul se referă pe larg 
la vizita lui N. S. Hrușciov la 
Leipzig și Berlin, la cuvîntările 
pe care le-a ținut la mitingul de 
la Leipzig, la conferința muncito
reasca irnergermana, la mitingul 
oamenilor muncii din capitala 
R. D. Germane, la recepțiile care 
au avut loc în acest răstimp. De 
asemenea comunicatul releva întîl- 
nirile lui N. S. Hrușciov cu con
ducătorii R. D. Germane, cu re
prezentanții opiniei publice etc.

La Berlin, arată în continuare 
comunicatul, între tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., pe de 
o parte, și tovarășul W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
și tovarășul O. Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, pe de altă parte, 
au avut loc o serie de întîlniri 
în cadrul cărora au fost discutate 
un cerc larg de probleme cu ca
racter internațional, care intere
sează cele două părți.

In cursul schimbului de păreri 
care a avut loc, se arată în con
tinuare în comunicat, a fost con
firmată unitatea deplină de vederi 
în aprecierea situației internațio
nale și în abordarea soluționării 
celor mai importante probleme le
gate de menținerea păcii și asigu
rarea securității europene.

In această ordine de idei s-ă 
acordat o deosebită atenție pregă
tirilor în vederea încheierii Trata
tului de pace cu Germania și re
zolvării problemei privitoare la li-' 
chidarea regimului de ocupație în 
Berlinul occidental.

Cele două părți își mențin ferm 
părerea că reglementarea pașnică 
a problemei germane a căpătat în 
momentul de față un caracter deo
sebit de actual.

Nu poate fi recunoscută ca nor
mală situația în care poporul ger
man Ia aproape 14 ani de la termi
narea războiului nu are încă un 
tratat de pace, ceea ce nu-i dă po
sibilitatea să-și exercite în deplină 
măsură suveranitatea sa de stat. 
Pe teritoriul Germaniei mai con
tinuă să rămînă trupe străine, iar 
în unele părți de pe teritoriul ei, 
mai ales în Berlinul occidental, 
mai dăinuie încă regimul de ocu
pație, regim lipsit de orice bază 
morală sau juridică.

Lipsa unui Tratat de pace cu 
Germania este folosită de forțele 
ostile păcii pentru a ascuți rela
țiile dintre state, intensifică încor
darea în situația politică și pro- 
voacă o neliniște legitimă pentru 
destinele păcii în Europa. Tergi-
versarea reglementării pașnice este 
folosită de puterile occidentale 
pentru a adînci scindarea Germa
niei. Partea de vest a Germaniei 
— Republica Federală Germană —• 
a fost atrasă în blocul agresiv al 
puterilor imperialiste — N.A.T.O. 
și se transformă în principalul 
punct de sprijin al acestui bloc în 
Europa. Remilitarizarea Germa
niei occidentale este însoțită de 
pregătiri tot mai largi în vederea 
unui război atomic, ceea ce repre
zintă un pericol serios atît pentru 
vecinii Germaniei cît și pentru 
poporul german însuși.

Toți acei care sînt interesați în 
menținerea păcii nu pot rămîne 
observatori indiferenți ai acestei 
evoluții periculoase. Guvernele

Uniunii Sovietice și Republicii De
mocrate Germane sînt unanime în 
hotărîrea de a lua, împreună cu 
toate popoarele iubitoare de pace, 
toate măsurile necesare pentru a 
preintîmpina repetarea evenimen
telor funeste din trecut și a pune 
capăt oricăror încercări de a dez- 
lănțui noi aventuri militare.

Ele consideră încheierea Trata
tului de pace cu Germania ca mă
sura cea mai importantă și cea 
mai urgentă. Corespunzînd intere
selor naționale ale poporului ger
man, Tratatul de pace cu Germa
nia ar avea un rol important în 
normalizarea situației din Europa 
și asigurarea securității tuturor 
statelor europene. In actualele 
condiții Tratatul de pace poate fi 
semnat de cele două state germa
ne — Republica Democrata Ger
mană și Republica Federală Ger
mană, iar în cazul constituirii u- 
nei confederații germane și de că
tre aceasta. Crearea unei confede
rații a celor două state germane ar 
deschide calea directă către solu
ționarea sarcinii naționale a po
porului german — reunificarea 
Germaniei.

Cele două guverne și-au expri
mat convingerea că ideea creării 
unei Confederații Germane se va 
bucura de asemenea de înțelegerea 
cuvenită și de sprijinul unanim al 
tuturor forțelor patriotice și iubi
toare de pace din Germania occi
dentală.

Odată cu semnarea Tratatului 
de pace cu Germania ar fi de ase
menea lichidat regimul de ocupa
ție din Berlinul occidental. In ac
tualele condiții, cea mai realistă 
rezolvare a problemei Berlinului 
ar fi să se acorde Berlinului occi
dental statutul de oraș liber, fapt 
care ar asigura normalizarea si- 

' țuației în Berlin.
Populația Berlinului occidental 

ar căpăta posibilitatea ca în con
dițiile menținerii orînduirii social- 
economice care s-a format, să-și 
dezvolte liber viața economică și 
culturală, întreținînd relații atît cu 
cele două părți ale Germaniei, cît 
și cu celelalte țări ale lumii.

Guvernul Uniunii Sovietice a sa
lutat hotărîrea Republicii Democra
te Germane ca în interesele însă
nătoșirii situației din Germania, să 
acorde Berlinului occidental, si
tuat pe teritoriul R. D. Germane, 
statutul de oraș liber demilitarizat. 
Totodată au fost discutate princi
piile fundamentale care ar putea 
să constituie o bază la elaborarea 
de către statele interesate a statu
tului de oraș liber al Berlinului 
occidental și care trebuie să asigu
re dezvoltarea liberă și indepen
dentă a orașului liber. Guvernul 
R. D. Germane a reafirmat decla
rațiile sale anterioare că el va res
pecta întrutotul statutul de oraș 
liber al Berlinului occidental.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane și-a exprimat din nou 
hotărîrea de a garanta că legătu
rile dintre orașul liber Berlinul oc
cidental și lumea exterioară, atîl 
spre est cît și spre vest nu vor 
întîmpina nici un fel de oprelișt’. 
Guvernul Uniunii Sovietice a con
firmat de asemenea hotărîrea sa 
de a participa Ia garanțiile celor 
patru mari puteri în domeniul asi
gurării independenței orașului li
ber — Berlinul occidental — și al 
neamestecului în afacerile sale in
terne. Cele două guverne s-au de
clarat de acord ca la aceste garan
ții să participe Organizația Națiu
nilor Unite.

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Democrate Germane con-

damna cu hcrtărîre poziția adopta
tă de puterile occidentale și Repu
blica federală Germană, care se 
pronunță împotriva reglementării 
pașnice cu Germania și lichidării 
rînduielilor de ocupație în Berli
nul occidental. A tost condamna
tă în mod deosebit politica guver
nului R. F. Germane condus de 
cancelarul Adenauer, care reprezin
tă principala piedică pentru regle
mentarea pașnica cu Germania, 
care privează populația Germaniei 
occidentale de posibilitatea unei 
dezvoltări pașnice și împinge tot 
mai mult țara pe calea militaris
mului și revanșisinului. Această po
litică nu poate sa ducă decît la a- 
gravarea încordării și la izbucnirea 
unor conflicte între state cu conse
cințe grave pentru popoare. Gu
vernele celor două state au decla
rat că răspunderea pentru conse
cințele acestei politici revine întru- 
totul guvernelor S.U.A, Angliei, 
Franței șt Republicii Federale uer- 
mane. In ceea ce privește guver
nele Uniunii Sovietice și Republi
cii Democrate Germane, ele și-au 
confirmat hotărîiea de a obține în
cheierea cît mai grabnică a 1 rata
tului de pace cu Germania. Guver
nele Uniunii Sovietice și Republi
cii Democrate Germane s-au pro
nunțat în mod unanim pentru con
vocarea cît mai grabnică a unei 
conferințe a șefiloi guvernelor sta
telor respective în vederea soluțio
nării problemelor destinderii încor
dării internaționale și reglementă
rii pașnice a chestiunilor litigioase, 
precum și pentru convocarea unei 
conferințe a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai U.R.S.S., S.U.A., An
gliei, Franței, Poloniei, Cehoslova
ciei cu participarea unor reprezen
tanți ai celor două state germane 
— Republica Democrată Germană 
și Republica Federală Germană — 
pentru pregătirea Tratatului de 
pace cu Germania și discutarea 
problemei privitoare la lichidarea 
cit mai grabnică a regimului de 
ocupație în Berlinul occidental. 
GUVERNELE REPUBLICII DE
MOCRATE GERMANE SI UNIU
NII SOVIETICE AU RELEVAT 
CU DEOSEBITA SATISFACȚIE 
PRIETENIA FRATEASCA, SINCE
RA CE SE ÎNTĂREȘTE PE ZI CE 
TRECE DINTRE REPUBLICA 
DEMOCRATA GERMANA Sl UNI
UNEA SOVIETICA Șl Șl-AU A- 
FIRMAT HOTARIREA DE A ÎN
TĂRI Și DE ACUM ÎNAINTE 
PRIETENIA DINTRE POPORUL 
GERMAN Șl POPOARELE UNI
UNII SOVIETICE. Cele două sta
te vor continua și în viitor sa-și 
acorde ajutor unul altuia în toate 
problemele și vor înfăptui o largă 
colaborare concretă pe bază de e- 
galitate în drepturi, avantaj reci
proc și respectarea intereselor re
ciproce.

In numele Comitetului Central al 
P.C.U.S. și al Consiliului de Ali- 
niștri al U.R.S S. tovarășul N. S. 
Hrușciov a transmis Comitetului 
Central al P.S.U.G. și guvernului 
Republicii Democrate 
vitația referitoare la 
prietenie în Uniunea 
tr un viitor apropiat.

Comitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania și 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane au acceptat 
cu satisfacție și recunoștință 
ceastă invitație.

O delegație guvernamentală 
de partid a Republicii Democrate 
Germane va vizita Uniunea Sovie
tică în mai 1959.

BERLIN 12 (Agerpres) TASS 
transmite : la 11 martie N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Consi
liului de Aiiniștri al U.R.S.S., care 
se află în R.D. Germană, a vizitai 
însoțit de AL G. Pervuhin, ambasa
dorul U.R.S.S. în R.D.G., și gene
ralul de armată Al. V. Zaharov, 
grupul de trupe sovietice din Ger
mania.

Soldații, subofițerii, ofițerii, ge
neralii, membrii familiilor milita 
rilor, adunați în piață, au salutai 
cu căldură pe șeful guvernului so
vietic.

In cadrul mitingului care a avui 
loc, fruntașul 1. G. Kornilov, cart- 
nicul V. D. Lisoveț, căpitanul 
AL D. Aleluzov, locotenent-colonel 
N. F. Bredihin, Erou al Uniunii 
Sovietice, au salutat în cuvîntările 
lor. Comitetul Central al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic, au vorbit des
pre succesele lor în pregătirea de 
iuptă și politică. Apoi a luat cu 
vîntul N. S. Hrușciov, întîmpinai 
cu căldură de asistență.

La sfîrșitul mitingului generalul 
de armată Al. V. Zaharov, coman
dantul suprem al grupului de trupe 
sovietice, a mulțumit lui N. S. 
Hrușciov pentru vizita făcută gru
pului de trupe sovietice și a încre
dințat Comitetul Central al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic că 
militarii sovietici vor face totul 
pentru îndeplinirea datoriei față 
de patrie.

După miting N. S. Hrușciov a 
vizitat încăperile în care trăiesc 
soldații, s-a interesat de felul cum 
trăiesc ei.

—ooqoo—■

Recepție în cinstea 
celei de-a 65-a 

aniversări a nașterii 
lui Otto Grotewohl

■ •

BERLIN 12 (Agerpres) — La 
11 martie, C.C. al P.S.U.G. și Con
siliul de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane au oferit o mare 
recepție cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a nașterii lui Otto Gro
tewohl, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

O. Grotewohl a fost felicitat de 
W. Ulbricht.

A luat apoi cuvîntul N. S. Hruș
ciov care a dat citire salutului 
adresat de către C. C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S 
lui O. Grotewohl.

(Agerpres) — La

MOSCOVA 12. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Cu prile
jul tratativelor în probleme eco
nomice ce se desfășoară între o de
legație guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne și o dele
gație guvernamentală a U.R.S.S., 
tov. Mihai Dalea, ambasadorul 
R, P. Romîne la Moscova a oferit 
la 12 martie o masă în saloanele 
Ambasadei.

—ooOoo—
Autoritățile grecești 

refuză să acorde 
viza de ieșire din țară 

soției lui Manolis 
Glezos *

ATENA 12 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Avghi", auto
ritățile grecești ău refuzat să acor
de viză de ieșire din țară soției lui 
Manolis Glezos care trebuia să 
plece la Praga pentru a primi Pre
miul Internațional în domeniul zia
risticii pe anul 1959 acordat soțu
lui ei, eminent fruntaș democrat 
din Grecia, pentru activitatea sa 
in apărarea păcii și democrației.

Ziarul protestează împotriva mă
surii discriminatorii a autorităților.

----- 00(00-----

Demisia guvernului 
olandez

HAGA 12 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France 
Presse, în legătura cu desfășura
rea înainte de timp a alegerilor 
parlamentare și conform cu con
stituția, Beel, primui-rninistru ai 
Olandei, a prezentat la 12 martie 
reginei Olandei demisia guvernu
lui. Regina a aprobat demisia și a 
însărcinat pe miniștrii și secretarii 
de stat să-și îndeplinească obliga
țiile pînă la. formarea noului ca
binet.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 
Congresul al III lea al P.M.U.P. 
își continuă lucrările. In ședința 
din seara zilei de 11 marne, S. 
Misiaszek a prezentat raportul co
misiei de validare.

E. Gierek secretar al C.C. și 
prim-secretar al Comitetului voie
vodal P.AÎ.U.P. Kattowice, care a 
prezidat lucrările Congresului la 
12 martie, a comunicat că o de
legație a prezidiului Congresului 
în frunte cu E. Ochab, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., a depus o coroană de 
flori la mormîntul lui Boleslaw 
Bierut, de la a cărui moarte se 
împlinesc trei ani.

In ședința din dimineața de 12 
martie, primul a luat cuvîntul AL 
Spychalski, ministrul Apărării Na
ționale al R. P. Polone.

In numele ostașilor armatei po
loneze vorbitorul a transmis Con’ 
greșului un cald salut. El a 
arătat că armata poloneză, verigă 
puternică și de nezdruncinat a 
Frontului unității naționale, con
dusă de Partidul Aluncitoresc Unit 
Polonez, a fost, este și va fi indi
solubil legată de poporul care 
construiește socialismul, de lupta 
lui pentru progres, pentru o pace 
trainică.

Vorbind despre dezvoltarea for’ 
țelor armate poloneze, AL Spychal
ski a spus: Țara noastră nu s-a 
aflat încă niciodată într-o situație 
politică și strategică atît de favo
rabilă ca în prezent. Alături de 
noi stau de strajă frontierelor 
noastre armatele excelent înzestra
te ale prietenilor și altaților noștri, 
și în primul rînd Armata Sovie’ 
tică, înzestrată și înarmată cu toa-

Cuvîntul lui

natul metalurgic „V. I. Lenin“ din 
Now a Huța, a vorbit despre acti
vitatea acestui gigant al metalur
giei poloneze.

Delegații la Congres au întîm- 
pinat cu aplauze furtunoase cu
vintele lui 1. Szwarnik cînd acesta, 
adresindu-se delegației P.C.U.S., 
prezentă la Congres, a rugat-o să 
transmită poporului sovietic mul
țumiri pentru ajutorul acordat in 
construirea combinatului de Ja 
Nowa Huța.

W. Matwin, secretar al C.C. și 
prim-secretar al Comitetului voie
vodal P-M.U.P. Wroclaw, a acor
dat o mare atenție dezvoltării eco
nomice a voievodatului în următo
rii șapte ani.

In ședința din dimineața de 12 
martie a Congresului au luat de 
asemenea cuvîntul S. Chudzik, 
prim-secretar al Comitetului oră’ 
șenesc P.AÎ.U.P. Stalowa Wola, M. 
Jaworski prim-secretar al Comite
tului voievodal P.M.U.P. Varșovia, 
AL Tatarkowna, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc P.M.U.P. 
Lodz.

Au rostit cuvîntări de salut L. 
Longo, secretar general adjunct 
al C.C. al Partidului Comunist Ita
lian, L. Feix, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Co» 
munist Francez, P. Dutt, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist al Marii Bri
tanii.

In ședința de după amiază a 
luat cuvîntul S. . Jedrychowski, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P-ALU.P., care a prezentat ra
portul despre Directivele dezvoltă
rii economice a Poloniei populare 
în anii 1959—1965.

te tipurile de arme moderne. Ală
turi de noi sint vecinii noștri: Ar
mata populară cehoslovacă și Ar
mata populară națională a R.D.G. 
Alături de noi sînt forțele armate 
ale Chinei și toate forțele armate 
ale țărilor socialismului.

Vreau să subliniez incă odată, 
a spus în continuare AI. Spychal
ski, că în orice situație vom fi în
totdeauna alături de prietenii și 
aliații noștri.

Apoi a luat cuvîntul W. Jarn- 
sinski, secretar al C.C. și prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.ALU.P. Varșovia, care a acordat 
o mare atenție luptei 
pentru întărirea coeziunii rînduri- 
lor sale, creșterii forțelor și a in
fluenței P.M.U.P. Aceasta a creat 
pentru partidul nostru — a spus 
vorbitorul — condițiile unei ofen
sive pe toate fronturile vieții. 
Campania desfășurată în ajunul 
Congresului a dat acestei ofensive 
un caracter multilateral, a dat pro’ 
gramului partidului posibilitatea 
să pătrundă în rîndurile maselor 
celor mai largi.

După aceea a luat cuvîntul Al. 
Renke, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii tineretului socialist, care 
a comunicat că această organiza
ție are 260.000 de membri care fac 
parte din 11.000 de organizații de 
bază; 66 la sută din membrii or
ganizației sînt tineri muncitori. M. 
Renke a vorbit despre participarea 
tineretului la întrecerea în muncă 
în cinstea Congresului. Tineretul 
polonez, a declarat el, a dat peste 
plan în cinstea Congresului pro
duse în valoare de 552.000.000 
zloți.

1. Szwarnik, lăcătuș la combi-

N. G. Ignatov, conducătorul 
delegației P. C. U.

partidului

s
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In ședința din dimineața zilei de 
11 martie a Congresului P.AÎ.U.P. 
a luat cuvîntul N. G. Ignatov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., condu
cătorul delegației P.C.U.S. care 
participă la Congresul al lll-lea 
al P.M.U.P.

După ce a transmis Congresului 
P.M.U.P. și prin el întregului par
tid, întregului popor polonez un 
călduros salut frățesc din partea 
C.C. al P.C.U.S., a tuturor mem
brilor Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în numele în
tregului popor sovietic N. G. Ig
natov a spus între altele:

Congresul al lll-lea al P.M.U.P. 
constituie un eveniment însemnat 
nu numai pentru poporul polonez, 
ci și pentru popoarele tuturor ță
rilor lagărului socialist. Congre
sul dv. face bilanțul muncii des
fășurate în ultimii ani de partid 
și de toți oamenii muncii din țară 
și trasează noi sarcini în dome
niul măreței opere de construire a 
socialismului în Polonia. Fiecare 
nou pas pe care Polonia populară 
îl face spre socialism reprezintă 
în același timp aportul ei la cauza 
consolidării continue a sistemului 
mondial socialist.

Comuniștii și toți oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică au ur
mărit întotdeauna cu o profundă 
atenție și cu un sentiment de sim
patie deosebită felul în care se 
desfășoară în Polonia frățească 
măreața operă a construcției socia
liste. Oamenii sovietici, ca adevă- 
rați frați și prieteni credincioși ai 
dv. sînt din toată inima alături 
de voi atît la bine cit și la rău. 
Ne bucurăm sincer de succesele 
poporului polonez în creșterea pu
terii economice a țării, în ridica
rea bunăstării și nivelului de cul
tură al oamenilor muncii, în întă
rirea statului lui democrat-popu-

Noi, împreună cu dv., cît și po
poarele din celelalte țâri socialis
te, a spus în continuare N. G. 
Ignatov, știm bine că drumul con
struirii societății noi, îndeosebi în 
primele etape ale industrializării 
socialiste, legate de dificultățile 
inerente creșterii nu este presărat 
cu trandafiri, ci este străbătut prin 
lupte încordate împotriva forțelor 
reacțiunii care opun o rezistență 
înverșunată și care primesc spri
jin din afară, de la puterile impe
rialiste. Forțele reacționare se 
străduiesc să folosească totul în 
scopuri subversive — și vremel- 
nicile dificultăți economice și 
arma otrăvită a ideologiei națio
nalismului burghez, 
tele religioase, și 
unei anumite părți 
muncii.

Nu constituie un 
că imperialiștii și lacheii lor" — 
revizioniștii, încă de curînd se le
gănau în speranța că vor putea 
rupe poporul polonez de comuni
tatea frățească a țărilor socialiste,

și sentimen- 
prejudecățile 
a oamenilor

secret faptul

Țara noastră, a spus mai departe 
vorbitorul, desfășoară pe un front 
larg construirea comunismului. 
Sîntem primii care am început să 
făurim o societate la care au visat 
mințile cele mai luminate ale ome
nirii. înseamnă oare aceasta că 
Uniunea Sovietică va păși singură 
spre comunism ? Desigur că nu.

Țările socialismului reprezintă 
o familie frățească în care este va
labilă legea imprescriptibilă a res
pectului și încrederii reciproce, a 
sprijinului și ajutorului reciproc. 
Iu relațiile dintre țările lagărului 
nostru sint luate in considerare nu 
numai interesele fiecărui stat în 
parte, dar și interesele sistemului 
socialist în ansamblu. Colaborarea 
dintre țările socialiste și ajutorul 
lor reciproc fac cu putință dezvol
tarea multilaterală și extrem de 
rapidă a forțelor de producție ale 
tuturor țărilor surori.

In actualul septenal comunita
tea socialistă 
glorioase.

Ce efect va

va dobîndi victorii

avea aceasta asu- 
că vor putea băga zîzanie între pra popoarelor țărilor noastre? In 
poporul polonez și popoarele Uni- ' ' ' '
unii Sovietice, că vor putea lichi
da cuceririle socialiste ale oame
nilor muncii din Polonia. Toți își 
dau seama acum că aceste calcule 
perfide au suferit un eșec rușinos. 
Sub conducerea P.M.U.P., oame
nii muncii din țara dv. au respins 
atacurile reacțiunii, lichidează cu 
succes dificultățile în construirea 
socialismului și pășesc cu încrede
re înainte pe drumul larg al so
cialismului.

In continuare N. G. Ignatov a 
vorbit pe larg despre realizările 
Uniunii Sovietice și perspectivele 
dezvoltării sale, stabilite de Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S.

Congresului

primul rind oamenii vor trăi mai 
bine, se vor hrăni și îmbrăca mai 
bine, munca lor va deveni mai 
ușoară și productivă. Știința și 
cultura socialistă vor înflori și 
mai mult. Acesta este țelul princi
pal în numele căruia întocmim și 
îndeplinim planurile noastre. Par
tidele comuniste nu au și nu pot 
avea nimic mai presus decît grija 
față de om, față de satisfacerea 
nevoilor materiale și spirituale ale 
oamenilor muncii.

La sfîrșitul cuvîntării sale N. G. 
Ignatov a dat citire scrisorii de 
salut adresate de Comitetul Cen
tral al 
lll-lea

P.C.U.S. Congresului al 
al P.M.U.P.:

mmm
al lll-lea

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

BUDAPESTA. — Dr. Ferenc 
Aliinnich, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, a pri
mit miercuri, în vizită de prezen
tare, pe Vasile Pogăceanu, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro
mîne în R. P. Ungară .

Vasile Pogăceanu a fost de ase
menea primit în vizită de prezenta
re de către Sandor Ronai, 
dintele Adunării de Stat a 
Ungare.

HANOI. — La 12 martie, 
terul Afacerilor Externe al 
blicii Democrate Vietnam a anun
țat că Rajendra Prasad, președin
tele Republicii india, va face o vi

preșe- 
R.P.

Minis-
Repu-

Germane in- 
o vizită de 
Sovietică în-

(Sublinierile aparțin redacției).

O demonstrație a femeilor afri cane la Iohanesburg împotriva ra

sismului, pentru pace și o viață mai bună.

zită în Republica Democrată Viet
nam unde va rămine de la 22 la 
25 martie ca invitat al președin
telui Ho Și Min.

BERLIN. — Joi a sosit la Bonn 
primul ministru britanic Macmillan 
însoțit de ministrul Afacerilor Ex
terne, Selwyn Lloyd, în vederea 
unor convorbiri cu cancelarul Ade
nauer în legătură cu problemele 
discutate cu prilejul discuțiilor de 
la Moscova dintre Alacnullan și 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Aîimștri al U.R.S.S.

PHENIAN — Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană relatează că 
clica fisinuianistă a arestat iu ulti
mele zile peste l.UUU de persoane 
în baza legii pentru „securitatea 
națională". îu baza aceleiași legi 
au fost interzise mai multe reviste 
săptâminafe. Observatorii din Seul 
consideră că măsurile luate de au 
toritățile lisinmaniste sint o în
cercare de a înăbuși împotrivirea 
crescindă a maselor populare lață 
de regimul de teroare din Coreea 
de Sud.

BOMBAY. La 10 martie Aso
ciația indiano-sovietica pentru 
dezvoltarea legaturilor culturale, 
a organizat o mare recepție în 
cinstea delegației guvernamentale 
a Uniunii Sovietice care se afla 
in India.

MANILLA. — După cum anunță 
ziarul ..Manilla Chronicle" la 9 
martie guvernul filipinez a anulat 
în mod unilateral acordul filipino- 
american cu privire la transportul 
aerian care urma să expire in 
anul 1960.

Dragi tovarăși delegați la Congresul al lll-lea al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez 1

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice in 
numele întregului partid și al poporului sovietic va adreseaza dv. 
și prin dv. tuturor comuniștilor polonezi, tuturor oamenilor muncii 
din Republica Populară Polona un salut frățesc, fierbinte și ureaza 
din inima Congresului al lll-lea al P.M.U.P. succese in muncă.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez avangarda 
încercată a poporului polonez, moștenitorul și continuatorul celor 
mai bune tradiții ale mișcării muncitorești revoluționare poloneze, 
oamenii muncii din Polonia, grupați în Frontul unității poporului, 
au obținut mari succese în consolidarea statului lor democrat-popu
lar, în întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea, în construi
rea socialismului.

Partidul Muncitoresc Unit Polonez s-a prezentat Ia cei de-al III- 
lea Congres al sau ca uu organizator și conducător recunoscut al ma
selor de oameni ai muncii în construirea socialismului în Republica 
Populară Polona.
Apărînd cu fermitate principiul internaționalismului proletar, lup- 

tind împotriva revizionismului contemporan, Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez contribuie la intarirea continuă a uuității lagărului so
cialist și a mișcării comuniste internaționale. Prin devotamentul sau 
fața de principiile solidarității proletare internaționale, P.M.U.P. 
și-a ciștigat respectul și recunoștința partidelor marxist-leniniste fră
țești ale clasei muncitoare.

Republica Populară Polonă aduce o mare contribuție la lupta ță
rilor socialiste, a oamenilor muucii din întreaga lume împotriva re
învierii militarismului vestgerman, pentru lichidarea „războiului 
rece", ea are uu rol activ pe arena internaționala, aparînd cu con
secventa cauza păcii și securității popoarelor.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
ureaza cu căldură frățescului Partid Muncitoresc Unit Polonez și 
întregului popor polonez noi succese în construirea societății socia
liste, in dezvoltarea economiei naționale, culturii și științei socia
liste, in ridicarea bunăstării tuturor oamenilor muncii din țara, in 
lupta peatru intarirea continua a puterii lagărului socialist.

Trăiască poporu! polonez frate, care construiește socialismiT. !

Trăiască Partidul Muncitoresc Unit Polonez !

Să se întărească și să înflorească prietenia frățească sovieto- 
polona de nezdruncinat I

Triască și să se întărească unitatea țărilor lagărului socialist și 
a mișcării comuniste internaționale I

Trăiască marxism-leninismul !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE
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