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a socialismului in țara noastră
In opera de construire

A intratUn moment de mare însemnătate
■ iu funcțiune 

fabrica de fenol

A’

întrecerea
prietenilor cărții

Zilele trecute ă fost dat publi
cității Decretul Prezidiului Marii 
^Adunări Naționale a Republicii 
jPopulare Romine pentru lichidarea 
.^rămășițelor oricăror forme de ex
ploatare a omului de către om în 
Agricultură, în scopul ridicării con
tinue a nivelului de trai material 
pi cultural al țărănimii muncitoare 

' jși al dezvoltării construcției socia
liste.

Decretul Prezidiului Marii Adu- 
inări Naționale a fost primit cu o 

riașă satisfacție de oamenii mun- 
. xii de la sate, de întregul popor 

‘^muncitor. Acest document de o 
Xnare importanță pentru opera de 
construire a socialismului consfin
țește marile izbînzi ale poporului 
nostru în lupta pentru lichidarea 
exploatării omului de către om în 
țara noastră.

Înfăptuind cu consecvență poli
tica de construire a socialismului 
și ridicare a nivelului de trai al 
poporului, statul nostru democrat 
popular, Partidul Muncitoresc Ro
mîn au dat o soluție creatoare — 
în spiritul învățăturii marxist; 
leniniste — problemei lichidării 
rămășițelor exploatării omului de 
către om în agricultură.

Suferind în trecutul regim — 
ba și oamenii muncii de la orașe 
— sub jugul exploatatorilor, țără
nimea muncitoare a năzuit cu ar
doare să scape de crunta exploa
tare moșierească și chiaburească.

Istoria poporului nostru a cunos
cut numeroase ridicări la luptă ale 

x țărănimii noastre muncitoare, îm
potriva exploatării moșierești și a 

-- bogătanilor satelor. Dar abia după 
eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist, sub soarele puterii 
populare a prins a se înfăptui nă
zuința fierbinte a țărănimii mun- 
citoare.

După eliberare, datorită luptei 
eroice a poporului nostru în frunte 
cu clasa muncitoare sub conduce
rea partidului comunist, în viața 
țării s-au produs profunde prefa
ceri revoluționare. A fost instaurat 
regimul democrat-popular, a fost 
sfărimat jugul exploatării moșie
rești, care apăsa din greu pe 
umerii maselor țărănimii munci
toare, țăranii muncitori au devenit 
stăpini pe pămîntul pe care-1 
muncesc. Au fost naționalizate 
principalele mijloace de producție 
industriale lichidîndu-se clasa 
burgheziei industriale și financiare. 
Clasa muncitoare s-a eliberat pen
tru totdeauna de sub jugul exploa
tării, devenind clasă conducătoare 
în stat. Ea și-a dovedit marea sa 
capacitate de a mobiliza, sub con
ducerea partidului, masele largi ale 
țărănimii și toate păturile poporu
lui la lupta pentru făurirea șocia-

lismului. In focul luptei pentru dă- 
rimarea puterii capitaliștilor și 
moșierilor, pentru instaurarea pu
terii populare, pentru făurirea eco
nomiei și culturii socialiste s-a ci
mentat și mai puternic alianța din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare. Alianța muncitorească- 
țărănească s-a dovedit a fi o uriașă 
forță politică, capabilă să înfăptu
iască, sub conducerea partidului, 
cu succes reorganizarea socialistă 
a țării noastre.

In viața satelor patriei noastre, 
a țărănimii muncitoare, s-au pro
dus în anii regimului democrat- 
popular profunde transformări re
voluționare. Plenara din 3-5 mar
tie 1949 a C.C. al P.M.R. a dat 
țărănimii muncitoare un măreț 
program de luptă pentru făurirea 
socialismului la sate, pentru ridi
carea bunei sale stări materiale și 
culturale. Ințelegînd că politica 
Partidului Muncitoresc Romîn de 
transformare socialistă a agricul
turii corespunde pe deplin intere
selor sale și ale întregului popor, 
țărănimea muncitoare pășește cu 
hotărire pe calea marii gospodării 
agricole socialiste. Mai mult de 
două milioane de familii de țărani

circamuncitori din totalul de 
3.600.000 fac parte din gospodării 
agricole colective și întovărășiri 
agricole. în regiunea Constanța șt 
într-o serie de raioane din țară 
agricultura este pe deplin colecti
vizată. In întreaga țară are loc un 
puternic avînt al construcției so
cialiste la sate. La îndemnul parti
dului, convingîndu-se pe baza fap
telor de superioritatea incontesta
bilă a marii gospodării socialiste 
față de mica gospodărie fărîmi- 
țată și izolată, mase tot mai largi 
de țărani muncitori își schimbă, pe 
baza liberului lor consimțămint, 
vechiul mod de viață și pășesc cu 
încredere pe calea socialismului.

Politica leninistă de industriali
zare socialistă a țării dusă de 
partidul nostru, munca eroică a 
clasei muncitoare pentru a spori 
an de an capacitatea industriei 
noastre, au făcut posibilă înzestra
rea agriculturii cu un mare număr 
de tractoare, mașini și unelte agri
cole, precum și cu cantități tot mai 
mari de îngrășăminte chimice. Nu
mai investițiile pe perioada anilor 

„Scîntoia tineretului"
(Continuare in pag. 3 a)

La combinatul chimic din Făgă
raș a intrat în producție marți 
după-amiază fabrica de fenol, con
struită după proiectul întocmit de 
specialiști de la IPROCHIM, pe 
baza unei documentații sovietice. 
Noua unitate este una dintre cele 
mai moderne și mai mari între
prinderi de acest fel din țară. A- 
ceastă unitate folosește benzenul 
livrat de noua uzină cocsochimică 
de la Hunedoara. Ea va produce 
materie primă pentru uzina de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești.

Utilajele de înaltă productivitate 
cu care este înzestrată fabrica de 
fenol sînt realizate în țară de uzi
nele „23 August" din București și 
de fabrica de utilaj chimic din 
Făgăraș.

Un colectiv de ingineri și tehni
cieni de la combinatul chimic din 
Făgăraș a adus unele îmbunătățiri 
proiectului și procesului tehnologic 
al fabricii, renșind să sporească 
capacitatea ei de la 3000 la 5000 
tone fenol pe an, ceea ce va aduce 
o scădere simțitoare a prețului de 
cost al fenolului.

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni, de la fabrica de în
călțăminte „Ianoș Herbak** din Cluj se preocupă continuu de îm
bunătățirea calității încălțămintei și de crearea de noi modele. Pen
tru sezonul de primăvară și vară 
modele de încălțăminte cu 
bărbați, femei și copii.

aici s-au pus în fabricație noi 
crep, pantofi și sandale de vară pentru 

_ In fotografie : muncitoarea fruntașă Erji 
Ana de la secția croit, care realizează lunar o economie de circa 

1.500 dm.p. de piele.
iL (Foto: ĂGERPRES)

(Ăgerpres)

Elevele și elevii Școlii medii nr. 4 „Aurel Vlaicu" din Capitală efectuează numeroase ore de lucrări 
practice în atelierele „Grivița Roșie". Reporterul fotograf a surprins un grup de eleve care se aflau 
la secția strungărie-vagoane a uzinei. Tînărul muncitor Plavifu Constantin le explică elevelor cum func-

• ționează strungul Foto: S. NICULESGU

Consfătuirea tinerilor 
și metalurgiști

La Hunedoara a avut loc o con
sfătuire a tinerilor fruntași din 
întreprinderile siderurgice și meta
lurgice din regiune la care au luat 
parte ca invitați și reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret de la 
Reșița, Orașul Stalin și București.

Din referatul prezentat de 
tov. Petru Lungu, secretar al comi
tetului regional U.T.M., a reieșit 
că anul trecut tmerii din întreprin
derile regiunii Hunedoara au dat 
peste plan mii de tone de fontă și f 
oțel, au economisit însemnate * 
cantități de metal și au realizat e- 
conomii în valoare de peste 27 mi
lioane lei.

In urma aplicării unor metode 
înaintate de muncă, tinerii siderur
giști și metalurgiști din regiunea 
Hunedoara au obținut anul acesta 
realizări deosebite. Numai în pri
mele două luni ale anului brigăzile 
de producție ale tinerelului di'i 
combinatul Hunedoara au dat peste 
prevederile planului 9.577 tone de 
oțel, 9.670 tone cocs metalurgic, 
peste 10.000 tone de laminate și au 
realizat economii in valoare de 
4.500.000 lei. In cadrul consfătuirii 
au fost scoase în evidență metodele 
bune de muncă ale brigăzilor de 
tineret de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara și uzinele „Victoria" 
Calan, care au reușit să obțină in
dici înalți de utilizare a agregate
lor, precum și activitatea posturilor 
utemiste de control de la secțiile 
oțelărie, cocserie și Blunting din 
cadrul Combinatului siderurgic 
Hunedoara, Uzinele de reparat uti
laj minier din Petroșani, Atelierele 
C-F.R. Simeria și altele.

Tov. Nicolae Cătană, directorul 
general al Combinatului siderurgic 
Hunedoara, a vorbit apoi despre 
ajutorul pe care tinerii siderurgiști 
îl aduc la sporirea producției de 
metal și despre grija pe care statul 
nostru democrat-popular o poartă 
tineretului.

In concluziile consfătuirii, a luat 
cuvîntul tov. Virgil Sebeșan, șeful 
comisiei tineret muncitoresc al C.C. 
al U.T.M.

Mai multe organizații U.T.M., 
brigăzi de tineret și posturi ute-

fruntași siderurgiști 
din Hunedoara
miște de control fruntașe au fost 
apoi distinse cu drapele și men
țiuni acordate de comitetul regio
nal U.T.M.

Pe baza Hotărîrii Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R. din anul 1955, ' 
C. C. al U.T.M., împreună cu 
Alinisterul Invățămintului și Cul
turii, Consiliul Central al Sindi
catelor și Uniunea Scriitorilor 
au organizat concursul perma
nent pentru citirea literaturii de 
către tineret „Iubiți cartea". De la 
un an la altul, concursul „Iubiți 
cartea" a fost primit cu entuziasm 
de către tineret, fiind o formă nouă 
și atrăgătoare în munca cu cartea, 
un mijloc important pentru antre
narea tineretului la citirea cu re
gularitate a unor lucrări valoroase 
din literatura politică și beletristică 

»și pentru însușirea și aplicarea în 
viață a învățămintelor desprinse 
din lectura lor.

Din 1955 și pînă acum au fost 
cuprinși în cadrul concursului peste 
650.000 de tineri, dintre care 
150.000 sînt purtători ai insignei 
de „Prieten al cărții".

La sfîrșitul anului 1957, s-a ini
țiat faza superioară a concursului, 
care se adresează purtătorilor de 
insignă, denumită „Întrecerea prie
tenilor cărții". Aceasta a consti
tuit și constituie o posibilitate nouă 
în vederea continuării muncii, cu 
cartea de către purtătorii insignei 
de „Prieten al cărții".

La „Întrecerea prietenilor cărții" 
au participat tineri muncitori, țăj 
răni, elevi, studenți și intelectuali, 
care s-au întrecut în cadrul etape
lor pe întreprinderi, sate, școji, fa
cultăți și instituții, la etapele ra
ionale și regionale. Cei mai buni 
dintre cîștigătorii acestor etape au 
participat în zilele de 27—29 mar
tie a. c. la etapa finală care a avut 

, loc la București; 100 de partici
pant s-au confruntat în diferite 
probe, iar două grupe de finaliști 
care au trecut cu succes toate pro- 

• bele s-au întîlnit în cadrul con- 
(Ăgerpres) - cursului final. i',sț

In dimineața zilei de 29 martie 
în sala Casei prieteniei romîn»; 
sovietice în fața sutolor de tineri 
veniți să asiste la acest concurs, 
în fața microfonului radiodifuziunii 
13 finaliști au început concursul

Participanții din grupa tinerilor 
cu studii elementare s-au întrecut 
în cadrul temei „Figura erouiui 
comsomolist reflectată în literatura 

.sovietică", ciștigățori fiind utemiș- 
tii Udroiu Neagu — muncitor la 
fabrica „Mao Tze-dun“ din Bucu
rești și Bărbulescu Victor din co
muna Baia de Aramă regiunea 
Craiova, care au obținut rezultat» 
egale.

Participanții din grupa ținerilor 
cu studii medii și învățămînt su
perior s-au înitecut în cadrul temei 
„Satul de ieri și de astăzi oglindit 
în literatura rom-înă". cîștigătoare 
fiind utemista Cerbu Ileana — ele
vă la Școala medie „Ion Luca Ca- 
ragiale" din Capitală.

De asemenea, pentru buna lor pre
gătire, s-au mai evidențiat Barbu 
Păun —dulgher la Centrul Cine
matografic „Buftea", Rîștei Ion — 
muncitor la întreprinderea Textila 
din Timișoara, Mihai lulia — elevă 
la școala medie din Huși, precum 
și Ștefănescu Melania — studentă 
la Universitatea „O. I. Parhon" și 
Suhany Alexandru — elev la 
școala medie din Zalău.

Cîștigătorii și concurenții. frun
tași au primit diferite premii, con4 
stînd în excursii în străinătate, a; 
parafe de radio, biciclete, cărți și 
alte obiecte.

Concursurile s-au bucurat de a- 
precierea publicului, care a aplau
dat îndelung răspunsurile de bună 
calitate ale participanților la „In4 
trecerea prietenilor cărții",

(Ăgerpres)

Un prieten
al tineretului

Mai multă răspundere
pentru 

inițiativei
generalizarea 
tinerilor reșițeni

£
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Chemarea tinerilor reșițeni 
sub lozinca „CtT MAI MULTE 
ECONOMII PENTRU ÎNFLO
RIREA PATRIEI NOASTRE 
SOCIALISTE" a stîrnit un viu 
ecou în rîndul tinerilor din 
multe întreprinderi din țară. 
Organizațiile! U.T.M. 
zi de zi pe tinerii 
pentru ca aceștia utilizînd mai 
bine mașinile, organizindu-și 
mai bine locul de muncă, apli- 
cînd metode avansate de muncă 
să realizeze cit mai multe eco
nomii, contribuind astfel la 
sporirea acumidărilor socialiste, 
la creșterea neîncetată a nive-

îndrumă 
muncitori

lului de trai al celor ce mun
cesc.

Există însă și unele organiza
ții U.T.M. care nu desfășoară a 
muncă de conținut privind an
trenarea tuturor tinerilor la a- 
ceastă însemnată acțiune patrio
tică, care s-au mulțumit doar cu 
luarea formală a unor angaja
mente.

Ziarul nostru a întreprins un 
raid prin citeva întreprinderi, 
în legătură cu felul cum se 
ocupă organizațiile U.T.M. de 
mobilizarea tinerilor la 
plinirea angajamentelor

Treabă... 
pe jumătate

Chemarea patriotică a tineretu. 
lui de la Combinatul Metalurgic 
Reșița de a realiza „Cît mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste" a fost 
primită cu însuflețire și de către 
tinerii de la uzinele „Vasile Roai- 
tă“ din Capitală.

înde- 
luate.

Vor economisi 60.000 Iei
Tinerii muncitori de la între

prinderea metalurgică „Boleslaw 
Bierut" dm Capitală s-au alătu
rat acțiunii de realizare a cit mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste. Comite
tul U.T.M. a organizat cu tinerii 
diferite consfătuiri privind căile 
care duc la economii. La sectorul 
„tras", inginerul Dorin Duțescu a 
vorbit tinerilor despre economisi
rea materiei prime. Despre recon
diționarea sculelor, folosirea de
șeurilor și economisirea materiale
lor auxiliare, a vorbit tinerilor 
din sectorul mecanic, inginerul 
Virgil Georgescu.

Analizînd posibilitățile pe care 
le au, brigăzile de tineret din În
treprindere s-au angajat să eco
nomisească în acest an 60.000 lei. 
Pînă acum, brigada nr. 4 condu
să de Nicolae Mașala a și econo-

de pes-misit materiale în valoare 
te 5.000 lei.

Pentru stimularea fruntașilor în 
acțiunea de economii, organizația 
U.T.M. din întreprindere foloseș
te cu succes unele mijloace printre 
care gazetele de perete, stația de 
radioamplificare etc. Comitetul 
U.T.M. neglijează însă pe tinerii 
care nu sînt cuprinși în brigăzi
le de tineret deși aceștia au o mare 
pondere in numărul total al munci
torilor întreprinderii. Tinerii care 
muncesc în cadrul echipelor de 
vîrstnici nu au fost îndrumați să-și 
ia angajamente concrete, nu sînt 
ajutați și controlați in legătură cu 
felul cum se ocupă de realizarea 
de cit mai multe economii.

Așa se face că mulți dintre ti
neri, nu și-au luat nici un anga
jament concret deși fiecare tînăr 
are posibilități să realizeze eco
nomii.

Pornind cu avînt lupta pentru 
realizarea unor cît mai mari eco
nomii, tinerii din secția Il-a me
canică au și obținut însemnate 
realizări. De exemplu, utemistul 
Gheorghe Hodorcaș a economisit 
într-o lună de zile 593 kg. oțel. 
Și tinerii din cadrul sectorului IV 
au obținut însemnate economii 
prin reducerea rebuturilor și a 
consumului de energie electrică 
și combustibil.

Este prețioasă inițiativa luată 
de comitetul U.T.M. în vederea 
reducerii consumului de energie 
electrică, stabilind responsabili cu 
această problemă în fiecare sector 
și afișînd la fiecare întrerupător 
de lumină numele tinerilor care 
răspund de consumul de lumină.

Din păcate, se poate spune că 
cu cele amintite se încheie lucru
rile bune făcute de comitetul

V< CONSTANTINESCU ~ U.T.M. din uzină pentru mobili-

zarea tinerilor la realizarea de 
economii. Sint încă multe secții în 
care tinerii nu sînt mobilizați să 
lupte pe toate căile posibile pen
tru realizarea de economii. La 
secția Il-a, de exemplu, sînt 
unii, printre caro și Gheorghe 
Bică, care face risipă de scule, 
sau Marin Angliei care re- 
butează diferite piese. Biroul or
ganizației de bază U.T.M. din a- 
ceastă secție nu a reușit să cree
ze în rîndul tinerilor o opinie 
combativă împotriva tuturor celor 
care într-un fel sau altul nu se 
străduiesc să economisească la

Să fie îndeplinite
Tineretul întreprinderii „Ludo

vic Minschi" din Tg. Mureș s-a 
angajat ca în acest an, răspunzînd 
chemării tinerilor reșițeni, să reali
zeze economii în valoare de 
255.090 lei prin : economisirea a 
32 tone metal, prin economisirea 
și recondiționarea sculelor, prin 
economii de materiale auxiliare, 
combustibil, prin dezvoltarea miș
cării de inovații ca și prin dife
rite acțiuni de muncă patriotică.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. (secretar Szavuly Iozsif) a 
desfășurat o largă muncă politică 
în jurul acestor angajamente. Ele 
au fost dezbătute Ia adunarea acti
vului U.T.M. din întreprindere, în 
cadrul adunărilor organizațiilor 
U.T.M. de secții, în cadrul cercu
rilor politice. Printre măsurile lua
te de comitetul U.T.M. în scopul 
mobilizării tinerilor la îndeplinirea 
angajamentelor luate este și reor
ganizarea a 15 brigăzi de produc
ție și înființarea unei brigăzi de 
economii.

maximum mijloacele și materialele 
încredințate lor în producție.

Nici în celelalte secții și sectoa
re situația nu este mai bună. Co
mitetul U.T.M. s-a oprit la ju
mătatea drumului. El s-a mul
țumit cu rezultatele bune ob
ținute în privința economiilor de 
metal și reducerea consumului de 
energie electrică, neglijînd cele
lalte căi importante de realizare 
a economiilor : antrenarea tinerilor 
în mișcarea de inovații și raționali
zări, reducerea continuă a rebutu
rilor, recondiționarea pieselor etc.

P. PALIU

Se urcau pe scenă cu pas în
drăzneț sau sfios, priveau drept în 
ochii sutelor de tineri veniți să i 
asculte sau dimpotrivă fixau un 
punct undeva pentru a se concen
tra mai bine, vorbeau cu glas ră
sunător sau, dimpotrivă trebuiau 
mereu îndemnați să se apropie 
mai mult de microfon. Nu aceasta 
avea importanță. Toți erau prie
teni ai cărții, toți se prezentau cu 
curai, conșticnți de responsabili
tatea de a și reprezenta regiunea, 
la faza finală a unei mari întreceri 
nobile. Fiecare din ei și toți lao
laltă însumau unele dintre cele 
mai bune trăsături ale utemiștilor, 
seriozitate, perseverență, o mare 
sete de cultură.

Altădată acești tineri ar fi fost 
condamnați la ignoranță. Din 
lipsă de mijloace. Din lipsă de 
timp. Din lipsa de îndrumare. Din 
pricina unui milion de lipsuri. Re
gimul burghezo-moșiercsc nu putea 
lăsa tineretului muncitor acces 
spre cultură, spre hrana spirituală. 
El avea nevoie de un tineret incult 
pe care să-l poată exploata în 
voie. Dar prin izbinda clasei mun
citoare, condusă de partid, viața in
telectuală din patria noastră a luat 
alt curs. Duminică 29 martie 1959 
ei se aflau în inima Capitalei, in
tr-o sală publică și identificau 
scurte pasaje extrase din ample 
lucrări literare, ascultau frag
mente muzicale și stabileau filiația 
libretului, comunicau detalii și fă
ceau generalizări. La seria celor 
cu studii pînă Ia 7 clase erau acolo 
un lăcătuș, un dulgher, un texti- 
list, etc. Pîna să ajungă în 
finală, citiseră mii de pagini la 
înaltă temperatură emoțională, le 
recitiseră gindind îndelung la des
tinul eroilor, la sensul faptelor. 
La 17 sau Ia 20 de ani ei sint su
fletește bogați căci și-au însușit 
nenumăratele experiențe de viață 
transpuse artistic. Ceea ce îi evi
dențiază în primul rind este pa
siunea puternică pentru o lec
tură asimilată, trecută prin filtrul 
propriei sensibilități.

Pedagogic și psihologic se poate 
demonstra că fără această însușire

„pe dinăuntru" a lecturilor, con- 
curenții n-ar fi putut sa rețină a- 
mănunte, uneori aproape insezisa- 
bile. Unul din cei doi cîștigători ai 
premiului I, Neagu Udroiu, lăcă
tuș la uzina „Mao Țze-dun" 
București ascultă o singură replică 
semnificativă a lui moș Silanti, 
personaj episodic din ^Povestea 
Nastei Covșova" de Galina Nico- 
laeva și recunoaște eroul după cî- 
teva clipe de concentrare. Nu se 
ghicește în stele sau în cafea nea
gră. Se memorează, pentru că e 
vorba de adevărurile vieții. îm
prejurarea în care Vladimir llici 
Lenin a adresat minunate cuvinte 
tinerei generații este reținută de 
tineri — cu exactitatea locului și 
datei respective — ca și cum par
ticipant» Ia concursul de astăzi ar 
fi fost și ei acolo, în rîndurile de- 
legaților la cel de al III lea Con
gres al Comsomolului.

Petru Berinde vine din Negrești, 
inima Țării Oașului. Poartă trăis
tuța specifică, viu colorată, cu 
șerparul pe cămașa largă și albă. 
Are o față de copil. încordată și 
dulce. Cu toată ființa lui ascultă o 
înfruntare grozavă care constituie 
una din întrebările concursului. 
Magnetofonul redă un fragment de 
piesă. Un glas neomenesc, parcă 
ieșit din negurile preistoriei, urlă, 
amenință cu tortura, cu moartea, 
se sufocă de furie bestială și de 
totală neputință. Un alt glas, tînăr, 
vibrant, plin de o nobila credința 
în umanitatea socialistă, rostește 
crezul acestei umanități cu certi
tudinea apropiatului triumf asupra 
întunericului. Petru Berinde, oșa- 
nul din Negrești, ascultă cu capul 
plecat acest episod din anii însîn- 
gerați ai războiului pentru nimi
cirea fascismului (pe atunci el 
abia venise pe lume). Apoi liniște. 
Metronomul încă
bată, cînd băiatul ridică fruntea, 
rostind emoționat dar limpede: 
„Acesta este glasul lui Oleg Coșe- 
voi, anchetat la gestapo, în orășe
lul Rovenki vremelnic ocupat de 
fasciști."

nu începe să

In Țara Oașului, analfabetismul 
avea în urmă milenii de stâpînire 
absolută...

Se dau răspunsuri care au cla
ritate, chiar eleganță, în fraze 
complexe. Mama lui Barbu Paun, 
muncitor dulgher la centrul cine
matografic Buftea, va asculta la 
radio, în întovărășirea din Sca- 
iești răspunsurile fiului ei, pre
cise, Ia țintă. Nu se va mira prea 
mult : Barbu a crescut îu anii a- 
ceștia de libertate, revoluția cul
turală face parte din viața lui.

Finala întrecerii prietenilor 
cărții a mai adus o semnificație. 
Ileana Totir, concurentă în scria 
a doua (cu studii de minimum 3 
clase) este bibliotecară comunală 
în Butoiești, raionul Filiași, regiu
nea Craiova. Acolo a format sute 
de cititori, a condus lucrările con
cursului „Iubiți cartea', a fost un 
activist al muncii culturale. Biblio
tecară. Dar toți finaliștii, indife
rent do profesiunea lor, ar putea 
fi citați pentru popularizarea ac
tivă a cărții, prin puterea exem
plului personal, prin discuții fruc
tuoase cu prieteni și tovarăși de 
muncă, prin stimularea interesului 
acestor prieteni și tovarăși pentru 
literatura nouă. Confirmarea pu
blică a cunoștințelor lor de la o 
etapă la alta, le a sporit mereu 
prestigiul și răspunderea. Este cu 
neputință să crezi că vreunul din 
ei măcar se va '* ‘
ce a realizat 
rală fără capăt, 
duce mereu mai

Duminică, locul cîștigat pe me
rit a primit recompensa cuvenita: 
călătoria in străinătate, aparatul 
de radio, aparatul fotografic, bici
cleta, trusa de stilou... Dar pre
miul cel mare lămîne substanțiala 
îmbunătățire a cunoștințelor pro
prii, însușirea unei bune părți din 
comorile literaturii noastre noi și 
ale literaturii sovietice.

Milioane de tineri și tinere din 
țara noastră — prieteni devotați 
ai cărții — vor păși mai departe, 
cu mai multă energie pe calea a- 
ceasta plină de bucurii, spre cul
mile luminoase ale culturii socia
liste.

mulțumi cu ceea 
pînă acum. Spi- 

dezvoltarea lor 
sus.

toate obiectivele
Succese importante în lupta pen

tru economii au realizat tinerii de 
la turnătorie. De exemplu pentru 
reducerea rebuturilor și economisi, 
rea fontei, s-a introdus un con
trol sever la turnare. In ultimul 
timp, tinerii de la întreprinderea 
„Ludovic Minschi" au propus nu
meroase inovații și raționalizări 
dintre care 17 au și fost acceptate 
și aplicate în practică.

Un punct important din angaja
mentele luate a fost însă neglijat : 
strîngerca fierului vechi. Comitetul 
U.T.M. trebuie să ia 
toate acțiunile pentru 
obiectivelor prevăzute în angaja
mentele organizației 
U.T.M. să se desfășoare paralel și 
de asemenea să urmărească de pe 
acum felul cum brigăzile de ti
neret ca și fiecare utemist și tînăr 
în parte, își îndeplinește angaja
mentele individuale.

ȘT. NEKANIȚKI f *

măsuri ca 
realizarea

de bază

_ ȘT. IUREȘ

Zilele acestea s-au întrunit în Capitală la faza superioară a concursului „Iubiți cartea'* tinerii 
concurenți din întreaga țară clasați pe primele locuri în etapa regională a „întrecerii prietenilor 
cărții". După predarea lucrărilor, tinerii prieteni ai cărții s-au întîlnit cu o seamă de reprezentanți 
ai liricii noastre contemporane. Ei au avut o vie și interesantă discuție pe marginea poeziilor citite, 

un fructuos schimb de impresii între amicii cărților’ și creatori.
Foto; N. STELORIAfi



Creșterea

crescători de animale

rentabilității G. A. S. 
în atenția tinerilor

„Partidul șl guvernul au pus în fața tuturor gospodăriilor 
agricole de stat sarcina de a deveni unități mari producătoare 
de cereale și produse animale, cu minimum de cheltuieli, cu o 
productivitate a muncii ridicată, model de gospodărie socialistă. 
Ele trebuie să asigure o producție în continuă creștere, să con
tribuie într-o măsură tot mai mare la alcătuirea fondului cen
tralizat de produse agricole al statului1*.

(Din Hotărîrea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine cu privire l>a unele măsuri pentru 
îmbunătățirea conducerii și controlului de partid și 
a activității economice în gospodăriile agricole de 
ttatj.

în lupta pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid și guvern 
cu privire la sporirea producției 
agricole In toate sectoarele gospo
dăriilor agricole de stat pentru 
creșterea continuă a rentabilității 
lor, un rol foarte important îl au 
organizațiile U.T.M. Partidul a 
subliniat necesitatea de a se dez
volta continuu sectorul zootehnic, 
de a crește producția de carne, 
lapte, unt,, ouă etc.

Din dorința de a contribui efec
tiv la creșterea rentabilității sec
torului ’ ‘
U.T.M. din gospodăria agricolă 
de stat Clucereasa, din regiunea 
Pitești, a îndrumat permanent ti
nerii către acest sector. Din rîn
dul tinerilor s-au ridicat crescă
tori de animale destoinici ca ute
miștii Constantin Popa, Niculâiță 
Nedelcu și alții. în afară de acea
sta, organizația U.T.M. și-a asu-

zootehnic, organizația

din regiunea

mat sarcina de 
biective precise 
tării sectorului zootehnic. De pil
dă, anul trecut tinerii care au lu
crat în acest : ''
2.760 litri de lapte pe cap de vacă 
furajată față de 2.600 litri cît era 
planificat, iar sporul de grăsime 
a crescut de la 3,5 la 3,6 procente. 
De asemenea întreaga cantitate 
de nutreț a fost însilozată de că
tre tineri.

Pe baza experienței acumulate 
și în anul acesta organizația 
U.T.M. din G.A.S. Clucereasa și-a 
asumat sarcini de și mai .mare 
răspundere. Printre altele, organi
zația U.T.M. de aici a cerut apro
barea conducerii gospodăriei și 
organizației de partid, ca tinere
tul să răspundă de sectorul zoo
tehnic de la secția Micești. Con
ducerea gospodăriei și organizația 
de partid au aprobat cererea orga-

a răspunde de o- 
în vederea dezvol-

tinerii care au lu- 
sector au obținut

Cînd se subapreciază 
rolul posturilor utemiste 

de control
de control în agri-tarilor utemiste 

cultură
In această 

raional U.T.M. 
nit numai să traseze sarcini acti
viștilor săi și atit El nu a analizat 
temeinic în nici o ședință de birou 
problema posturilor utemiste de 
control din agricultură, nu au fost 
trași la răspundere cei vinovați de 
lipsurile care există în acest dome
niu. La rîndul lor, instructorii raio
nali n-au ajutat organizațiile de 
bază U.T.M. să creeze posturi u- 
temiste de control Ei s-au rezumat 
numai la notarea repetată a sarci
nilor ce le reveneau în această pri
vință, iar după aceea au uitat de 
ele. Nimeni nu i-a întrebat cum 
și-au îndeplinit aceste sarcini, ni
meni nu i-a controlat și nu i-a tras 
serios la răspundere pentru neres- 
pectarea propriei_hotărîri a comite
tului raional

Alături de gazeta de perete a or
ganizației de partid și a comitetu
lui sindical din gospodăria de stat 
Ploești se află gazeta postului ute- 
mist de control. Cîteva caricaturi 
proaspete, epigrame și note cri
tică atitudinea unor tineri din 
sectorul mecanic, care nu îngrijesc 
cum trebuie mașinile și uneltele 
agricole. Intr-un colț sînt răspun
surile primite de la cei criticați în 
numerele anterioare. La sediul or
ganizației U.T.M., Vasile Călăvie, 
secretarul comitetului U.T.M. din 
gospodărie ne pune la îndemină 
dosarul în care sînt păstrate toate 
materialele publicate la gazeta 
postului utemist de control.

Prin raidurile pe care le efec
tuează pe teren, membrii postului 
utemist de control descoperă și ia 
atitudine imediată împotriva nea
junsurilor, a lipsei de grijă față 
de bunurile gospodăriei. Tineri ca 
Ion Dobrin și 
Gheorghe Duță 
au fost aspru 
criticați la gaze
ta de perete a 
postului utemist 
pentru lipsa lor 
de grijă față de 
mașinile agricole 
ale gospodăriei. 
Atitudine fermă a ___r_____ ____
mist de control și împotriva unor nu s-au interesat serios și cU 
elemente dușmănoase care au risi- simț de răspundere de traducerea 
pit sau frusiat avutul gospodăriei, 
elemente care au fost înlăturate 
din gospodărie.

In G.A.S. Ploești mai sînt încă 
trei posturi utemiste de control în 
cele mai mari secții ale gospodăriei. 
Ca și cel de la centrul gospodăriei, 
cele trei posturi utemiste de con
trol din sectoarele Pleașa, Blejoi și 
Ștrand desfășoară o vie activitate. 
Și în aceste sectoare de producție 
ale gospodăriei s-au înlăturat unele 
neajunsuri datorită spiritului de 
răspundere și fermității cu care au 
activat posturile utemiste de 
control. Activitatea lor rodnică 
se datorește răspunderii cu care 
membrii comitetului U.T.M. din 
gospodărie au muncit cu ele. 
Cîte un membru din comitet răs
punde de un post utemist de con
trol. Periodic se analizează activi
tatea posturilor utemiste de con
trol la locul de muncă. Munca 
posturilor utemiste de control se 
discută în ședințe de comitet. In 
adunările generale U.T.M. respon
sabilii posturilor utemiste de 
control fac scurte dări de seamă 
despre activitatea posturilor pe o 
perioadă de timp. De asemenea, co
mitetul U.T.M. organizează schim
buri de experiență intre membrii 
posturilor utemiste de control pen
tru a-și împărtăși unii altora me-

' todele de muncă
Dar aceste cîteva posturi ute

miste de control din gospodăria de 
stat Ploești constituie aproape sin
gurul exemplu pozitiv în această 
privință în raionul Ploești. In afa
ră de posturile utemiste de control 
amintite mai sus, mai există un 
post utemist de control in gospo
dăria de stat Movila Vulpii. Dar 
despre acesta a spune că există 
înseamnă prea mult, deoarece el 
desfășoară o activitate slabă, cu 
întreruperi mari etc. In celelalte 
patru gospodării de stat, nouă gos
podării coțective și.în S.M.T.-urile 
din raion nu există nici un post u- 
temist de control.

a trecut de atunci multă 
Comitetul raional U.T.M 
n-a pus în practiză iridi- 

plenareî a lll-a a C.C. al

In legătură 
cu unele lipsuri 

din munca Comitetului 
raional U.T.M. Ploești

privință Comitetul 
Ploești s-a mărgi-

U.T.M. cu privire la 
crearea posturi
lor utemiste de 
control, 
chiar 
biroului 
tului 
U.T.M.

luat postul ute- ionul Ploești,

Nici 
membrii 
comite- 
raional 
și in

structorul regiu
nii U.T.M. Plo
ești, pentru ra- 

Stoica Dobre

Tractoristul Bob Andrei din G.A.S 
Murfatlar, regiunea Constanța, exe- 
cutind grăpatul arăturilor 

toamnă

Foto: AGERPRES

Deși 
vreme, 
Ploești 
cațiîle
U.T.M. cu privire la crearea poș-

in viață a acestei indicații a ple
narei C.C. al U.T.M.

Instructorul raional Ion Dima 
spunea că... „i-a scăpat din vedere 
această chestiune'1.

Multe neajunsuri și lipsuri s-ar 
fi înlăturat cu ajutorul posturilor 
utemiste de control. De exemplu, 
la gospodăria de stat din Puchenii 
Mari repararea mașinilor și unel
telor agricole a fost mult intir- 
ziată. Dar nu numai atit In 
parcul de mașini și unelte exista 
la începerea campaniei agricole de 
primăvară un haos de nedescris, 
tractoare, grape aruncate anapoda, 
fiare, pluguri stăteau claie peste 
grămadă. Pe lîngă toate acestea 
treceau cu nepăsare membrii co
mitetului U.T.M. în frunte cu 
cretarul Viorel Dumbravă, 
organizațiile de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective Valea Călu
gărească, Aricești-Ractivani și al
tele sînt de asemenea lipsuri. De 
pildă, la gospodăria agricolă colec
tivă Aricești anul trecut utemiștii 
și tinerii n-au efectuat decît 15—25 
zile-muncă. Exemple asemănătoare 
cu cele de mai sus s-ar putea da și 
din gospodăriile de stat Bucoy, Bu
da, gospodăria colectivă Bilciurești 
și altele.

Acum în campania agricolă de 
primăvară raionul Ploești se si
tuează printre cele codașe pe re
giune. Posturile utemiste de con
trol pot fi un factor important în 
înlăturarea lipsurilor care frînează 
bunul mers al campaniei agricole.

Datoria posturilor utemiste de 
control este tocmai aceea de a 
lupta activ împotriva lipsurilor și 
neregulilor, de a veghea cu străș
nicie la apărarea avutului obștesc. 
Se vede insă treaba că Comitetul 
raional U.T.M. Ploești a uitat cu 
totul de această sarcină.

Comitetul raional U.T.M. Ploești 
va trebui să ia măsuri eficace și de 
urgență, și nu să „traseze" la infi 
nit aceleași sarcini, așa cum a fă
cut pînă acum. Trebuie curmată 
lipsa de răspundere față de indica
țiile date de plenara a Ill a a 
C.C. al U.T.M. în legătură cu 
posturile utemiste de control din 
agricultură.

NICOLAE BARBQ

se
in

Satul nostru 
și-a schimbat 

înfățișarea

nizațieî U.T.M. ®înd tinerii au 
luat în primire acest sector ingi
nerul zootehnist al secției, Lucre
tia Dorcioman, a arătat că rezul
tatele frumoase obținute anul tre
cut, experiența acumulată sînt o 
garanție că în acest an pot îi ob
ținute rezultate mult superioare.

Zicînd acestea, ea a scos regis 
trul de evidență zilnică. Din cal 
culele făcute, a reieșit că fineții 
au realizat în primul trimestru al 
acestui an cîte 3.000 litri lapte, 
în loc de 2.900 litri planificați, pe 
fiecare cap de vacă furajată.

— Tocmai aceste rezultate ale 
voastre ne-au întărit convingerea 
că voi puteți realiza și mai mult 
și am hotărît să vă încredințăm 
acest sector vouă, utemiștilor le-a 
spus Ion Barbu, directorul gospo
dăriei.

Inimile tinerilor s-au umplut de 
bucurie. S-au uitat puțin unii la 
alții, apoi fiecare și-a luat anga
jamente. Utemistul Gheorghe Băr- 
bulescu a spus :

— Eu mă angajez să obțin 
3.100 de litri lapte de la fiecare 
vacă furajată.

După aceea a început o adevă
rată întrecere pentru sporirea an
gajamentelor.

Cel mai tînăr crescător de ani
male, Neculăiță Nedelcu, s-a an
gajat să obțină 3.200 litri, iar ute
mistul Constantin Popa 3.300 litri. 
Așa că brigada utemistă consti
tuită în acest sector important al 
gospodăriei, și-a luat următorul 
angajament general pentru acest 
an: să obțină un vagon și jumă
tate de lapte peste plan și să ri
dice sporul de grăsimi la lapte de 
la 3,5 la 3,8, să însilozeze 300 
tone furaje prin muncă voluntară, 
din cele 1.500 pe care le va însi- 
loza anul acesta tineretul din 
gospodărie și altele.

Prin îndeplinirea acestor anga
jamente, tinerii din sectorul zoo
tehnic al gospodăriei de stat Glu- 
cereasa vor contribui și mai mult 
la îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid și guvern pentru conti
nua dezvoltare a gospodăriilor de 
stat, pentru creșterea rentabilității

Anul trecut organizațiile de 
bază U.T.M. din raionul Cluj, 
au obținut rezultate bune în 
acțiunea de împădurire. O bună 
experiență a acumulat organi
zația U.T.M. din Gilău. Tinerii 
de aci au făcut plantații de 
foioase și rășinoase pe o supra
față de 17 hectare, au îngrijit 
35 hectare de arborele, au pre
gătit 7 hectare teren pentru 
plantații și au slrins 650 kg 
semințe de arbori.

Experiența acumulată pînă 
acum este foarte utilă în munca 
pentru realizarea sarcinilor spo
rite din acest an. Din cele 479 
hectare care trebuie împădurite 
in acest an, 30 de hectare se 
vor realiza cu forțele tineretu
lui numai prin muncă volun
tară. Utemiștii și tinerii sint 
hotărîți să depășească suma de 
36.000 lei planificată 
nomii prin 
executată la 
recte și la 
100 hectare arborete.

tn vederea realizării acestei 
importante acțiuni comitetul 
comunal U.T.M. din Gilău a 
alcătuit împreună cu ocolul sil
vic un plan comun de activitate 
in care sînt prevăzute lucrările 
ce vor fi executate de către ti
neri, precum și termenele de 
executare. Apoi au fost consti 
tuite două brigăzi utemiste de 
muncă patriotică cărora li s-a 
explicat obiectivele care stau 
in fața lor, importanța îndepli
nirii acestora precum și modul 
cum pot fi realizate. Organizîn. 
du-și bine munca tinerii au ob 
ținut rezultate însemnate. Ei 
au plantat deja 3,10 hectare la 
care au participat 177 tineri, 
efectuînd 304 zile-muncă și 
aducînd economii în valoare de 
4602 lei.

Rezultatele bune obținute 
pînă acum de comitetul comu
nal U.T.M. Gilău în acțiunea 
de împădurire sînt rodul mun
cii politice duse de către orga
nizația U.T.M. sub conducerea 
organizației de partid în mijlo
cul tinerilor.

Tineretul o forță însemnată
la lucrările de hidroameliorații

i ca eco- 
muncă voluntară 
împăduririle di- 

intreținerea celor

Lărgirea suprafețelor arabile, 
apărarea terenurilor împotriva 
inundațiilor și combaterea efecte
lor dăunătoare ale secetei, sint 
acțiuni principale în lupta pentru 
obținerea unor recolte mari și 
constante. Condițiile naturale din 
șesul bănățean, cu o pantă mică 
de scurgere a apelor, cu pînza de 
apă freatică în mare parte a- 
proape de suprafața solului și ca
racterul torențial al riuriior au 
făcut în trecut ca sute de mii de 
hectare din regiunea Timișoara să 
devină improprii pentru agricul
tură. La aceasta se adăuga lipsa 
de preocupare a regimului burghe- 
zo-moșieresc care nu a întreprins 
nimic pentru salvarea acestor te
renuri agricole. în zona Biled- 
Becicherecul Mic, lecea Mică, Sa- 
reș și altele prin lăsarea în pără
sire a canalelor de desecare s-au 
înmlăștinat peste 3.000 ha. De ase
menea datorită excesului de umidi
tate din stratul de la suprafață 
peste 70.000 ha. au o fertilitate 
mult scăzută.

In regimul nostru de democra
ție populară, problema hidroame- 
liorațiilor a devenit o preocupare 
de stat, treeîndu-se la executarea 
unor lucrări mari cu fonduri puse 
la dispoziție de stat în așa mă
sură, îneît în regiunea noastră 
ritmul anual al investițiilor a 
crescut cu 540 la sută față de 
trecut, iar capacitatea stațiilor de. 
pompare s-a mărit de 7 ori com
parativ cu anul 1944.

Preocupate de asigurarea unei

Beldean Ion 
președintele Sfatului popular 

regional Timișoara

N. GORNEANW
V. APARASCHIVE1

Pentru citMicești a gospodăriei de 
stat Clucereasa
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Aceștia sînt tinerii care au luat 
în primire sectorul zootehnic din 
secția Micești a gospodăriei de

baze materiale a agriculturii noa
stre socialiste în plin avînt de 
dezvoltare și consolidare, organele 
locale de partid și de stat din 
regiune, în urma unor analize te
meinice încă din toamna anului 
1957 și începutul anului 1958 au 
stabilit măsuri pentru identifica
rea acestor terenuri și începerea 
lucrărilor de hidroameliorații, ac
țiune la care au fost antrenate 
alături de vîrstnici, sute și mii de 
tineri.

Oamenii muncii de la orașe și 
sate au răspuns cu mult entuziasm 
la chemarea făcută de comitetul 
regional de partid și comitetul 
executiv al sfatului popular re
gional angajindu-se să execute vo
luntar cea mai mare parte a lu
crărilor de hidroameliorații din 
bazinul Checea-Jimbolia. Rezulta
tele deosebite obținute pe acest 
șantier chiar din primele zile, au 
constituit un exemplu viu și pen
tru celelalte raioane care au tre
cut la organizarea șantierelor de 
hidroameliorații.

Entuziasmul muncii participanți- 
lor voluntari pe aceste șantiere 
s-a concretizat în anul 1958 prin 
dislocarea a 1.236.611 m.c. terasa- 
mente prin prestarea a 607.139 zile- 
om. Suprafața ameliorată prin a- 
ceste lucrări se ridică Ia peste 
23.500 ha. din care numai șantie
rul Checea-Jimbolia, 11.000 ha.

Sporul de producție ce se va 
putea obține de pe aceste terenuri 
se poate considera în medie de 
400 kg. cereale la ha., ceea ce va 
reprezenta anual un spor de peste 
9.400 tone cereale.

In executarea acestor lucrări 
trebuie să scoatem în evidență a- 
portul tinerilor, care au participat 
cu însuflețire la această acțiune.

De la început Comitetul regional 
U.T.M. Timișoara a lansat o che
mare către toți tinerii din organi
zațiile U.T.M. din întreprinderi, 
gospodării agricole colective, gos
podării agricole de stat în vede
rea formării brigăzilor de tineret 
pentru a lucra atit la terasamen- 
te cît și la descărcările de balast 
destinat construirii podurilor și 
stațiilor de pompare. Pe toate șan
tierele, tinerii organizați în brigăzi 
U.T.M., au efectuat anul trecut 
peste 98.000 zile-om, dislocind 
19.000 m.c. pămint.

In acest an prin contribuția ti
neretului se vor disloca peste 
200.000 metri cubi de pămînt re- 
dindu-se agriculturii 5.000 ha. te
renuri, realizîndu-se prin aceasta 
o economie de 2.400.000 lei.

Angajamentul luat de organiza
țiile U.T.M. a inceput să fie tradus 
în faptă. Pe cele 6 șantiere de hi
droameliorații, care au fost deschise 
pină în prezent in regiunea Timi
șoara, tinerii au dislocat peste 
31.300 m.c. pămint, efectuind circa

16.500 zile-om muncă voluntară. 
Un aport deosebit l-au adus tine
rii din raionul Făget (pe șantierul 
Glavița) din Sînnicolau Mare (pe 
șantierul Sandra-Uihei) și altele.

Bazîndu-ne pe experiența anu
lui trecut, în anul acesta vom exe
cuta în regiunea Timișoara îndi
guiri, desecări și irigații de inte
res general și local în volum de 
4 ori mai mare ca cel realizat în 
anul 1958. Numărul șantierelor de 
îndiguiri și desecări va atinge ci
fra de 59, din care 12 de interes 
general și 47 de interes local. Din 
acestea 8 vor fi ale tineretului. Pe 
toate aceste șantiere, prin execu
tarea lucrărilor necesare, se va 
ameliora o suprafață de peste 
70.000 ha. și se vor repune în 
circuitul agricol circa 16.000 ha. 
La orașe și sate au fost organi
zate brigăzi utemiste de muncă 
patriotică care și-au stabilit obiec
tive precise și termene de îndepli
nire a lucrărilor pe șantierele de 
hidroameliorații. Numai pe șantie
rul Lugoj-Costei lucrează peste 
1.800 tineri organizați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică. A- 
colo unde organizațiile de bază 
U.T.M., sub conducerea organiza
țiilor de partid, desfășoară o sus
ținută muncă politică în rîndul 
tineretului, pentru lămurirea în
semnătății lucrărilor de hidroame
liorații, rezultatele sînt bune. Pînă 
în prezent merită apreciată con
tribuția adusă de brigăzile ute
miste de muncă patriotică din ra
ioanele Lugoj, Jimbolia, Timișoa
ra, care lucrează efectiv pe aceste 
șantiere.

Sfaturile populare raionale și 
comunale au primit ca sarcină să 
acorde tot sprijinul muncii tinere
tului pe șantierele de hidroamelio
rații. Ele trebuie să identifice din 
timp terenurile ce vor trebui ame
liorate, să stabilească proiectele 
de lucrări, să organizeze împreună 
cu organizațiile U.T.M. cît mai 
bine munca pe aceste șantiere și 
să țină o evidență clară a lucră
rilor.

încă din iarnă comitetele raio
nale U.T.M. împreună cu comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare și-au stabilit unele sarcini 
comune și au trecut deja în unele 
locuri, ca de exemplu la Lugoj, 
Timișoara și Făget la înfăptuirea 
lor, organizînd șantiere ale tine
retului.

O sarcină importantă a sfaturi
lor populare este asigurarea mij
loacelor de transport, a uneltelor 
și echipamentului de protecție și 
în deosebi a îndrumării tehnice.

Strînsa colaborare între orga
nele și organizațiile de bază 
U.T.M., trebuie să ducă la o mai 
bună organizare a muncii pe șan
tierele de hidroameliorații din re
giunea noastră, să mobilizeze un 
număr cît mai mare de tineri pen
tru ca sarcinile stabilite pentru a- 
cest an să fie realizate și depă
șite.

La poalele munților Făgăraș, pe 
albia riului Doamnei, se resfiră 
casele frumoase, albe și cu cer- 
dacuri ale satului Corbi. împreju
rimile lui sînt foarte pitorești, 
munții și pădurile îl înconjoară 
ca o cunună. Pitorescul satului 
nostru a sporit însă acum, el pare 
mai tînăr și mai frumos ca ori- 
cînd.

Sătenii din Corbi sînt acum re
cunoscători partidului și statului 
nostru care le-au dat un mare aju
tor în electrificarea satului. Țăra
nii muncitori nu au așteptat însă 
totul de-a gata. Ei și-au strins prin 
autoimpunere fondurile necesare 
procurării stîlpilor și a întregului . 
material necesar, au muncit ei 
înșiși zi de zi pentru a aduce lu- — 
mina electrică în sat, acest semn 
luminos al civilizației socialiste. 
Alături de comuniști, de deputați, 
tinerii au muncit de la început 
și pînă la sfârșitul acțiunii de e- 
electrificare a satului.

— E greu acum, îmi spunea Ze-, 
vedei Gheorghe, secretarul comi
tetului U.T.M,, să dau numărul și 
numele celor mai buni tineri. Pu
tem spune că n-a fost tînăr în sa
tul nostru care să nu fi muncit 
pentru electrificare.

Intr-adevăr, faptele vin să argu
menteze precis cele spuse de el. 
Cînd mai era încă mult să se lu
mineze de ziuă, încă de la ora 
trei noaptea, tinerii plecau pină 
la Stănești, o comună vecină, si
tuată la 7 km. pentru a aduce 
stîlpii. Cînd se întorceau, nimeni 
nu pleca să se odihnească. Ei con
tinuau să muncească pînă noaptea 
tîrziu. Făceau transporturi cu că
ruțele, săpau gropi, ridicau stîlpi.

Numărul mare (peste 200) de 
țărani muncitori, tineri și vîrstnici,f 
oare au participat la această ac- - 
țiune, condusă de către organiza
ția de partid și sfatul popular, a 
făcut ca lucrările să fie repede ter
minate.

Dar, odată cu lumina electrică și 
primele cântece care s-au auzit la 
difuzoare, țăranii muncitori din 
Corbi au mai trăit o bucurie : 
inaugurarea noului cămin cultural, 
o clădire impunătoare, modernă cu 
o sală de spectacole frumoasă, 
spațioasă și cu bibliotecă, construit 
de asemenea prin contribuția și 
munca voluntară a țăranilor mun
citori de aici.

Satul și-a schimbat intr-adevăr 
fața, e de nerecunoscut față de ce 
a fost. In el există de asemenea 
un dispensar cu casă de nașteri și 
un cinematograf sătesc.

în sat a luat astfel ființă în
tovărășirea agrozootehnică „Miori
ța" în care sînt peste 70 de fa
milii cu peste 300 de oi. Numărul 
întovărășirilor sporește mereu.
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(Material sosit în cadrul con
cursului corespondenților volun- / 
tari).

Angajamentele 
devin fapte

Peste 200 de tineri de la G.A.C. 
„Hristo Botev", din comuna Vinga, 
raionul Arad, făcînd parte din 
echipele tineretului, s-au angajat, 
ca în afara sarcinilor ce le revin 
din planul de producție al gospo
dăriei, să lucreze încă o suprafață 
de 30 ha. cu sfeclă de zahăr, 20 
ha. cu floarea-soarelui, să planteze 
2000 de pomi fructiferi și să sape 
un canal colector pe o distanță de 
5 km., pentru a salva de la inun
dații o suprafață de peste 50 ha. 
teren arabil.

Muncind cu însuflețire, primind 
sprijinul permanent al organizației 

, de partid și al conducerii gospo
dăriei colective, tinerii își înfăp
tuiesc aceste 
acum ei au
suprafață „lot al 
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, 
au plantat 575 pomi fructiferi și 
au terminat lucrările canalului do—~ ■ 
scurgere a apei provenite din ploi 
și topirea zăpezilor pe o distanță 
de peste 1000 de metri.

P, LUNGO

angajamente. Pînă 
însămînțat întreaga 

tineretului" de

mai mult zahăr!—•
Valorifică 

îngrășămiutele 
naturale

De ani și ani țăranii muncitori 
din satul Valea Oilor, raionul Tg. 
Frumos aruncă gunoiul de grajd la 
marginea satului.

Cu cîteva luni in urmă a trecut 
prin satul Valea Oilor utemistul 
Radu Obadă, inginer la gospodăria 
de stat Războieni. Cînd a văzut 
atita bogăție de îngrășăminte natu
rale irosindu-se a rămas uimit. în
tors în gospodărie el a discutat cu 
membrii biroului „ '
U.T.M. posibilitatea de a folosi 
aceste îngrășăminte j 
gospodăriei de stat. în cadrul unei 
adunări generale a organizației 
U.T.M. care a avut loc ulterior, 
utemiștii și tinerii din gospodărie 
s-au angajat să înceapă o largă 
acțiune pentru transportul acestor 
îngrășăminte pe ogoarele G.A.S. 
Conducerea gospodăriei și organi
zația de partid au sprijinit cu căl
dură inițiativa tinerilor. Alături de 
comuniștii Ion Rusu, Vasile Crețu, 
Vasile Rosnăvăț, utemiștii Aurel 
Buhotineanu, Mihai Apostol și 
numeroși alți tineri mecanizatori 
au transportat pe ogoarele gospodă
riei peste 300 de vagoane de îngră
șăminte naturale.

organizației

pe ogoarele

L ANDREI

De curînd a avut 10c în orașul 
Codlea o consfătuire a tinerilor 
fruntași în cultura sfeclei de zahăr 
din raion. Au participat șefii echi
pelor de tineret, fruntași, tehnicie
ni, ingineri agronomi și secretari 
ai organizațiilor de bază U.T.M. 
din G.A.S. și G.A.C.

Participanții Ia consfătuire au 
împărtășit experiența dobîndită de 
tineri la creșterea producției de 
sfeclă de zahăr. Subliniind însem
nătatea pe care o are înfăptuirea 
sarcinii date de partid de a spori 
producția de sfeclă de zahăr, au 
arătat că în raion există toate con
dițiile pentru ca în acest an să se 
obțină o producție superioară celei 
din anul trecut. Anul trecut în ra
ionul Codlea producția medie la ha 
a fost de 14.000 kg., ceea ce nu 
corespunde posibilităților existente.

La G.A.C. Hălchiu de pe 
suprafața de 100 ha cu sfeclă de 
zahăr s-a obținut o producție me
die de 24.000 kg. la hectar, ceea 
ce a adus gospodăriei un venit de 
1.000.000 lei și 23.500 kg. zahăr. 
Producții bune au fost obținute și 
la G.A.C. Hărman, G. A. C. Fel
dioara și altele. In alte gospodării 
însă, ca cele de la G.A.C. Vulcan 
Măeruș etc. s-a obținut o produc
ție sub 12.000 kg. la hectar. Aici 
a fost neglijată aplicarea metodelor 
agrotehnice, organizațiile de bază 
U. T. M. din aceste unități nu 
jț-au preocupat de mobilizarea ,țU

nerefului la lucrările de întreținere 
a culturilor-

Secretul producțiilor 
mari la hectar

Luînd cuvîntul la discuții, secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
și inginerul agronom din G.A.C. 
Feldioara, au arătat că secretul 
recoltelor mari este aplicarea re
gulilor agrotehnice. Sfecla de za
hăr este o plantă cu înrădăcina
re adîncă, a spus el, de aceea te
renul trebuie îngrășat bine și arat 
adine încă din toamnă. Producția 
pe o parcelă de 5 ha. unde a fost în- 
sămînțată după ierburi perene, cu 
arătură adincă de toamnă și s-a 
administrat 40 de tone gunoi de 
grajd și cu 8—9 plante la m. p., 
s-a obținut o producție de 
26.000 kg. la hectar. Pe o altă par
celă de 30 hectare care a fost în- 
sămînțată după grîu s-au adminis
trat 30 tone gunoi de grajd, 200 
kg. azot de amoniu și 200 kg. de 
superfosfați la hectar. S-a obținut 
în medie cîte 24.000 kg. sfeclă de 
zahăr la hectar. Pe 15 ha. însă- 
mînțate după diferite culturi neîn
grășate din toamnă cu 4—5 plante 
la m. p., producția a fost de nu
mai 17.800 kg. la hectar. Este 
destul de evident cît de puternică 
este influența aplicării stricte a re
gulilor agrotehnice, asupra recol
telor obținute.

JSenonș Țohăneanu, secretarul

organizației de bază U. T. M. din 
G.A.G. Hărman, a spus că și ei în 
adunarea generală deschisă a or
ganizației U.T.M. au dezbătut pe 
larg expunerea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Apoi și-au sta
bilit angajamente'concrete de ceea 
ce vor face pentru extinderea cul
turii sfeclei de zahăr și sporirea
t.

Pe marginea 
consfătuirii organizată 
de„Scînteia tineretului" 

și Comitetul raional 
U.T.M. Codlea 

cu tinerii cultivatori 
de sfeclă de zahăr 

din raion

producției la hectar. Au organizat 
o echipă de tineret formată din 26 
tineri, care va răspunde în mod 
special de 10 ha. cu sfeclă de zahăr 
de pe care să obțină peste 25.000 
kg. la ha și un lot demonstrativ de 
pe care să obțină peste 40.000 kg. 
la ha. încă din iarnă tinerii au 
studiat cu atenție la cursul agro
tehnic despre cultura sfeclei de 
zahăr.

Sarcinile 
organizațiilor U.T.M.

Din discuții a reieșit că majori
tatea organizațiilor de bază U.T.M,

îndrumate permanent de organiza
țiile de partid și-au stabilit anga
jamente concrete, privind cultiva
rea sfeclei de zahăr. In raion au 
fost create pînă în prezent 18 echi
pe de tineret care vor lucra 200 
hectare cu sfeclă, de zahăr, au fost 
organizate grupe de tineri care vor 
munci încă 300 ha. din cele peste 
3000 ha. cît se va cultiva pe raion.

Participanții la consfătuire au 
scos în evidență importanța mun
cii politice și de calificare pe care 
trebuie să o desfășoare organizațiile 
de bază U.T.M. în rîndul tinerilor 
cultivatori de sfeclă de zahăr. 
S-au criticat organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.C. Bod care nu 
s-au preocupat de organizarea 
echipelor de tineret, cea din G.A.C. 
Stupini care nu a mobilizat tinerii 
pentru a participa la cursurile a- 
gro-zootehnice. Au fost de aseme
nea criticate organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.C. Vulcan care nici 
anul trecut și nici în acest an, nu 
au arătat tineretului importanța po
litică și economică a acestei cul
turi. S-a arătat că sînt încă tineri 
ingineri și tehnicieni care nu a- 
jută suficient tineretul, nu se ocu
pă de popularizarea științei agro
zootehnice. La G.A.S. Hărman or
ganizația de bază U.T.M. s-a ocu
pat formal de activitatea brigăzii 
de tineret care lucrează la cultura 
sfeclei de zahăr.

Participanții la consfătuire s-au 
angajat ca în acest an pe loturile 
echipelor de tineret, să se obțină 
producții de peste 25.000 kg. la ha,

Tehnicienii din G.A.C. trebuie si 
ajute tineretul să organizeze în fie
care G.A.C. și G.A.S. loturi expe
rimentale pe care să aplice în mod 
rațional întreg complexul de mă
suri ca să se. poată obțină 50.000 
kg. la ha. Pentru aceasta pînă la 
1 mai se vor organiza adunări ale 
tineretului în care se vor prezenta 
lecții despre cultura sfeclei de za 
har. ,

Din concluziile consfătuirii ă 
reieșit în mod evident că acolo-' 
unde organizațiile de bază U.T.M. 
pun în practică indicațiile organi
zațiilor de partid cu privire la 
educația tineretului, se preocupă 
de însușirea științei agricole, re
zultatele sînt bune. Acolo unda 
sfecla de zahăr se cultivă în tere
nuri bine pregătite, îngrășate și 
arate adînc din toamnă, după 
plante bune premergătoare, unde se 
însămînțează la timp cu sămînță 
bună (monogermă) și unde lucră
rile de întreținere ca buchetatul, 
răritul și prașilele se fac de bună 
calitate și ori de cîte ori este ne
voie, se pot obține producții de 
sfeclă de zahăr la hectar de peste 
25.000 de kg.

Tinerii din unitățile socialist-co- 
operatiste cultivatoare de sfeclă de 
zahăr, sînt chemați să contribuie 
cu toată priceperea și capacitatea 
lor de muncă în vederea asigurării 
a cît mai mari cantități de sfeclă 
de zahăr necesare economiei 
noastre naționale.

LIVIU MOLDOVAN.



Un moment de mare însemnătate
in opera de construire

a socialismului In țara noastră
(Urmare din pag. l-a)

30 de ani de la moartea 
Iui Ion

Primăvara în Glșmigni

Fonaghi
de ani de la 
neînfricatului

— „Bolșevizus". Casa în care se 
instalase tipografia a fost însă 
curind pusă sub supravegherea 
siguranței. Deși Fonaghi, care era 
foartd vigilent, transportase o 
parte din mașini la alt sediu, ti
pografia a fost descoperită în 
martie 1926. Fonaghi a fost ares
tat și apoi condamnat la 5 ani 
închisoare și întemnițat la Dof- 
tana.

Crescut și educat de partid, 
Fonaghi nu a încetat nici în în
chisoare activitatea. La Doftana 
a mceput să scrie un studiu de 
economie politică despre meca
nismul intern al societății capi
taliste, studiu pe care, din cauza 
bolii care i-a răpit forțele, nu l-a 
putut termina. Și în închisoare 
el a continuat să-și ajute to
varășii să studieze, explicîn- 
du-le probleme grele de filozofie, 
economie politică și în 
probleme de

Se împlinesc 30 
moartea dîrzului și 
luptător comunist Ion Fonaghi.

NășcUt în comtina Marghita 
din regiunea Oradea. Fonaghi s-ă 
încadrat din fragedă tinerețe în 
rîndurile mișcării muncitorești 
revoluționare. Anii 19181919 l-au 
găsit pe Fonaghi la Budapesta 
unde venise cu dorința dc a stu
dia. Zilele eroice ale luptei pentru 
apărarea tinerei Republici Sovie
tice Maghiare, l-au transformat 
pe adolescentul entuziast într-un 
luptător încercat pentru cauza 
clasei muncitoare și l-au înarmat 
cu o bogată experiență de luptă 
revoluționară.

Intorcîndu-se în țară, Fonaghi 
a lucrat ca zidar la Oradea și 
Satu Mare. In această vreme, el 
a luat legătura cu Partidul Co
munist din Romînia și în 1923 a 
fost primit în rîndurile sale. Agi
tator și propagandist înflăcărat, 
Fonaghi a dus o 
intensă activita
te. El a organi
zat pentru mun
citori o serie de 
conferințe cu ca
racter științific, 
a activat pe tă- 
rîm sindical și a 
colaborat asiduu 
la diferite publi
cații editate de 
C.C. al P.C.R. și 
C.C. al U.T.C.

In 1924 Fona
ghi a primit 
sarcina de a re
organiza organi
zațiile U.T.C. din 
Arad. Prezența
lui în mijlocul uteciștilor din Arad 
a înviorat munca organizației 
tineretului muncitor din oraș. Fo
naghi s-a ocupat în mod deose
bit de educarea uteciștilor în 
spiritul învățăturii marxist-leni- 
niste. Se interesa de învățătura 
fiecăruia din ei și dădea îndru
mări prețioase de felul cum tre
buie să studieze, explicîndu-le 
deseori, cu multă răbdare, pro
bleme de economie politică sau 
probleme de teorie a marxism-le- 
nlnismului.

După intrarea în ilegalitate a 
P.C.R. și U.T.C., Fonaghi, înfrun- 
tînd teroarea siguranței burghe- 
zo-moșierești, a difuzat, din în
sărcinarea partidului, numeroase 
materiale de propagandă în rîn
durile muncitorilor din diferite 
centre ale țării. După scurtă vre
me el a primit din partea condu
cerii partidului însărcinarea de a 
organiza o tipografie ilegală la 
Tg. Mureș. Cu ajutorul unor to
varăși din acest oraș, a fost în
chiriată o locuință conspirativă 
unde s-au adus piesele pentru 
mașinile de tipărit. După instala
rea mașinilor, Fonaghi începe 
munca de editare a buletinului 
C.C. al P.C.R. în limba maghiară

crează pămintul, ci și pe oamenii 
muncii de la orașe cărora le vind 
la preț de speculă producția- 
marfă realizată.

Toate aceste rămășițe ale exploa
tării în agricultură vin in contra
dicție cu realitățile vieții noastre 
socialiste. Viața însăși arată ca
racterul perimat al acestor rămă
șițe ale exploatării, necesitatea dis
pariției lor. Avîntul întregii noastre 
economii spre socialism, creșterea 
impetuoasă a forței economice a 
sectorului socialist din agricultură, 
importanța mereu crescindă a 
acestuia în producția agricolă 
globală și în producția agricolă 
marfă, hotărîrea cu care masele de 
țărani muncitori pășesc pe calea 
agriculturii socialiste cer în mod 

i oricăror rămă
șițe ale exploatării omului de către 
om în agricultură.

Principiile societății noastre 
socialiste cer ca fiecare cetățean 
să muncească și să trăiască din 
muncă cinstită, din propria sa 
muncă.

Statul nostru democrat-popular 
înfăptuiește cu consecvență prin
cipiul înscris în Constituția țării 
după care pămîntul aparține 
celor ce-1 muncesc; el. realizea
ză aspirațiile de veacuri ale 
oamenilor muncii: desființarea 
exploatării omului de către om. 
Tocmai in scopul lichidării orică
ror rămășițe ale rușinoasei ex
ploatări a omului de către om 
în agricultură Decretul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, interzice 
darea în parte sau arendă a tere
nurilor agricole, precum și orice 
altfel de exploatare a muncii stră
ine de către producătorii agricoli.

Această prevedere a Decretului 
se aplică chiaburilor care au te
renuri agricole a căror întindere 
depășește puterea lor de muncă 
și a membrilor familiei cu care 
duc gospodăria împreună.

Această prevedere se aplică de 
asemenea și acelor care avînd 
alte îndeletniciri nu lucrează cu 
forțele lor și ale familiilor lor 
suprafețele de pămint ce le pose
dă. Oamenii muncii din țara noa
stră înțeleg că un astfel de feno
men — obținerea de venituri pe 
seama muncii altora — vine în 
contradicție cu principiile orin- 
duirii socialiste. Fiecare cetățean 
trebuie să trăiască din propria sa 
muncă, dedicindu-se cu trup și 
suflet îndeletnicirii productive pe 
care și-o alege și pe care trebuie 
să o îndeplinească cu conștiin
ciozitate, cu răspunderea ce o im
plică situația lui de om al mun
cii 
tul 
lor 
ge 
nele comun al întregului popor.

In scopul de a se asigura cui- , 
tivarea suprafeței de pămint care 
nu va mai fi dată „în parte" sau 
arendă și nici lucrată prin exploa
tarea muncii străine, Decretul 
prevede trecerea sa în folosința 
gospodăriilor agricole colective 
sau altor organizații agricole so
cialiste.

Decretul precizează că aplica
rea prevederilor sale se va face 
cu participarea celor interesați, re
prezentanți ai organizațiilor obș
tești, ai unităților socialiste din 
agricultură, proprietarii care in
tră în dispozițiile Decretului ur- 
mind a fi consultați în legătură 
cu suprafața de teren ce o pot 
lucra, precum și asupra desti
nației ce urmează să fie dată te
renurilor suplimentare. Ei vor pri
mi o sumă de bani corespunză
toare. Datoriile față de stat pe 
care le-au avut în legătură cu a- 
ceste terenuri vor fi anulate.

Cei care în urma aplicării pre
vederilor Decretului nu vor mai 
exploata munca altora vor trece 
în categoria ce corespunde noii 
lor stări social-economice, înce- 
tîndu-le obligațiile legale de na
tură economică sau fiscală ce 
decurgeau din starea lor anteri
oară. Trăind din muncă proprie 
ei se vor putea încadra alături 
de întregul popor în măreața o- 
peră de construire a socialismu
lui în patria noastră.

Prevederile Decretului nu se 
referă la țăranii cu gospodării 
mijlocii care lucrează pămîntul 
împreună cu membrii familiei, ne- 
exploatînd munca străină, chiar 
dacă în unii ani — îndeosebi în 
perioadele de vîrf ale muncilor 
agricole se întrajutorează un nu-

1956—1960 destinate înzestrării 
tehnice a agriculturii se ridică la 
11 miliarde de lei. Pentru anul 
1959 și următorii ani, partidul și 
guvernul au prevăzut o sporire 
considerabilă a numărului de trac
toare și mașini agricole cu care va 
fi înzestrată agricultura. Fonduri 
tot mai mari vor fi investite pentru 
executarea unui mare volum de 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
pentru asigurarea unor semințe de 
înaltă productivitate, pentru dez
voltarea pomiviticulturii, a zooteh
niei etc. în scopul creșterii neîn
trerupte a nivelului tehnic al agri
culturii, al sporirii productivității 
muncii în agricultură, statul a pre
gătit și pregătește un mare număr necesar lichidarea 
de cadre de specialiști cu pregătire *“* '*------
medie și superioară.

Relațiile social-economice de tip 
nou care se statornicesc în viața 
satelor, revoluția ce are loc în mo
dul de trai ai țărănimii munci
toare, produc profunde schimbări 
și în conștiința sa. In clocotul a- 
cestor prefaceri se formează con
știința socialistă a țărănimii mun
citoare, sporesc considerabil capa
citățile ei creatoare, hotărîrea de a 
înfăptui politica partidului în in
teresul său, precum și al întregului 
popor. Țărănimea de tip nou care 
s-a format și își lărgește continuu 
rîndurile, țărănimea cooperativi- 
zată, reprezintă prin devotamentul 
său față de socialism, prin energia 
și hotărîrea sa, prin exemplul său 
luminos — o uriașă forță a con
strucției socialiste, care atrage 
după sine pe calea agriculturii so
cialiste întreaga țărănime.

Politica de transformare so
cialistă a agriculturii și de îngră
dire și eliminare treptată a elemen
telor capitaliste de la sate, dusă 
de statul nostru, a dus la îngusta
rea continuă a sferei exploatării 
capitaliste în agricultură.

Alături însă de munca liberă, 
creatoare, descătușată de orice 
urmă de exploatare, în agricultură 
mai dăinuie rămășițe ale unor re
lații bazate pe exploatarea omului 
de către om cum sînt darea „în 
parte" sau în arendă, ori lucrarea 
pămîntului cu muncă salariată fo
losite de către chiaburi. Avînd mai 
mult pămint decît pot munci ei și 
familiile lor, elementele capitaliste 
dau țăranilor muncitori pămint în 
parte, în arendă, sau folosesc mun
că salariată. Ei își însușesc astfel, 
fără să muncească, o bună parte 
din roadele muncii altora.

Elementele capitaliste exploatează 
nu numai pe țăranii care le lu-

•-------

A început pescuitul 
scrumbiilor

într-un stat socialist. Pămîn- 
trebuie dat în folosință ce- 
care trudesc pentru a-i smul- 
cît mai multe roade spre bi

î
Pescarii din cadrul secției pisci

cole Sfîntu Gheorghe a întreprin
derii piscicole Sulina au pescuit 
zilele acestea primele cantități de 
scrumbii din acest an. Pregătite 
din vreme, întreprinderile piscicole 
Tulcea și Sulina au declanșat pes
cuitul scrumbiilor la mare și Du
năre în setei fixe și plutitoare, 
precum și cu taliene. Spre deose
bire de alți ani, pescarii întreprin
derii piscicole Sulina vor folosi în 
acest an la pescuitul scrumbiilor 
numai setei de nylon.

(Agerpres)'

măr mic de zile, cu 
răni muncitori pentru terminarea 
grabnică a unor lucrări agricole 
care nu suferă amînare.

Statul nostru democrat-popular 
sprijină pe țăranul mijlocaș ca în 
activitatea sa de producție să ob
țină recolte bogate, să-și îmbu
nătățească condițiile de viață în- 
drumindu-1, explicindu-i că dru
mul agriculturii socialiste cores
punde intru totul intereselor sale 
de a-și ridica necontenit nivelul 
de trai, îi oferă cea inai bună 
perspectivă pentru o viață îmbelșu
gată.

Decretul exprimînd grija statu
lui nostru pentru cei inapți, mi
nori, bătrîni etc. prevede de ase
menea că minorii, bătrînii, pre
cum și suferinzii de o boală sta
tornică, inapți de a munci, pot lu
cra cu alții — atîta vreme cît du
rează incapacitatea acestora de a 
lucra — suprafețele pe care ar pu
tea să le muncească dacă ar fi apți.

Document de excepțională în
semnătate teoretică și practică 
pentru construcția socialistă, De- nentă de colaborare 
crețul este o expresie a înțelep
ciunii cu care partidul și statul 
nostru rezolvă, în mod creator, 
în spiritul ideilor marxist-lenini- 
ste, problemele concrete ale con
strucției socialiste ținînd seama 
de condițiile specifice social-eco
nomice din țara noastră.

In munca ce se desfășoară 
pentru explicarea conținutului a- 
cestui Decret, a însemnătății sale, 
în munca practică pentru aplica
rea lui în viață, sarcini impor
tante revin și organizațiilor 
U.T.M. Organele și organizațiile 
U.T.M. trebuie să organizeze — 
în special la sate — studierea te
meinică a Decretului de către 
toate cadrele organizației noas
tre, de către toți utemiștii. Ele 
trebuie să intensifice munca de 
educație a utemiștilor și a tineri
lor în spiritul vigilenței revolu
ționare, pentru a demasca și a- 
duce la cunoștință organelor de 
partid și de stat, orice încercare 
a elementelor dușmănoase de a 
pune piedici aplicării Decretului.

Luptînd pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid cu pri
vire la lărgirea și consolidarea 
sectorului socialist agricol, orga
nizațiile U.T.M. trebuie să mobi
lizeze pe tinerii colectiviști și în
tovărășiți, tinerii din S.M.T.-uri și 
G.A.S.-uri, să obțină în acest an 
producții sporite la hectar, să 
dezvolte sectorul zootehnic și să 
ridice rentabilitatea lui, să extin
dă cultura plantelor tehnice, a 
pomicultura și viticulturii.

Fiecare utemist, tînăr țăran 
muncitor, intelectual de la sate 
trebuie să considere ca o îndato
rire de onoare participarea sa ac
tivă, sub conducerea organizații
lor de partid, la munca politică 
pentru atragerea de noi țărani 
muncitori pe drumul socialismu
lui, pentru consolidarea economi
că și organizatorică a sectorului 
socialist, pentru izbînda definiti
vă a socialismului la

Ședința secției economiei 
construcțiilor din cadrul C.A.E.R

Intre 19 și 22 martie 1959 a 
avut loc la București a doua 
ședință a secției economiei con
strucțiilor din Comisia perma- 

.__ ™ —l/-___ j economică
și tehnico-științifică pentru con
strucții din cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc (C.A.E.R.) al țărilor socia
liste.

La această ședință au partici
pat delegațiile Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Ceho
slovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Populare Ro
mîne, R., P. Ungare, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La ședință au luat parte obser
vatori reprezentanți ai Republicii 
Populare Chineze.

Ședința a constituit o etapă în 
dezvoltarea colaborării economi
ce între țările socialiste în do
meniul construcțiilor. A fost ana-

lizată problema nivelului indici
lor economici din construcții 
pentru anii 1950—1958 și pers
pectivele pentru anii ce urmează 
în țările participante la C.A.E.R.

Ședința a adoptat o serie de 
propuneri menite să contribuie la 
folosirea experienței avansate în 
economia construcțiilor, acumula
tă de țările participante.

La ședință a fost definitivat și 
complectat planul de lucru al sec
ției pentru anul 1959—1960 și a- 
doptate tematicile prevăzute în 
plan.

Lucrările ședinței au fost pă
trunse de spiritul de colaborare 
frățească, de înțelegere reciprocă 
și de tendința de a contribui cît 
mai mult la îmbunătățirea secto
rului de construcții și la rezolva
rea rapidă a sarcinilor economice 
de bază a țărilor noastre.

(Agerpres)

Universitatea
„C. I. Parhon“

— Rectorat —

ÎNȘTIINȚARE
celorSe aduce la cunoștința 

Interesați că în Gazeta învăță- 
mîntului . nr. 511 din 27 martie 
1959, s-au publicat posturile de 
profesori, conferențiari, lectori, a- 
sistenți,- șefi de cabinet (labora
tor), preparatori declarate vacan
te la catedrele acestei Universi
tăți, în vederea concursului.

Orice lămuriri suplimentare, se 
dau prin secretariatul Universi
tății (București, Bd. 6 Martie 
nr. 64).

RECTORATUL

Au apăruți
Probleme 

de trigonometrie 
pentru examenele de admitere 

în învătămîntul superior 
de M. 1. PREDOESCU 
și M. T. GHIL1CEANU 

Litografia lnvățâmîntului — 
București

vol. I—35 lei; vol. II—30 lei.

De vînzare la principalele 
librării din țară.

★

Culegere 
de probleme 

de algebră fi analiză 
matematică

de N. Ciorănescu și M. Roșculeț

Editura tehnică, 584 pag. — 
26,40 lei.

O lucrare necesară studenților 
de la institutele tehnice cît și 
celor de la facultățile de mate- 

matică-fizică, chimie etc.

De vînzare la principalele 
librării '"n țară.

CONCURSULUI

Orașul

INF R AȚII
Marți seara a sosit în Capitală 

dl. Sterling W. Cole, director ge
neral al Agenției Internaționale 
pentru energia atomică, însoțit de 
d-nii Johan Halberstadt și Witold 
Lisowski, funcționari ai Agenției.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
oaspetele a fost întîmpinat de aca
demicienii Horia Hulubei și Șerban 
Țițeica, de reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și ai Co
mitetului pentru energia 
al R. P. Romîne.

★
In zilele de 28 șl 29 

Institutul de mine din 
s-au desfășurat lucrările 
5-â sesiuni ;....... ..

nucleară

martie la 
Petroșani 
celei de-a 

științifice studențești. 
Au fost prezentate un număr im
portant de referate Și comunicări 
legate de problema dezvoltării ba
zinului carbonifer al Văii Jiului.

★
Marți seara Filarmonica de Stat 

din Cluj a dat la Casa Universita
rilor un concert simfonic avînd la 
pupitru pe dirijorul italian Carlo 
Felice Cillario.

Programul concertului a cuprins 
Suita I-a de George Enescu, va- 
riațiuni pe o temă de Purceii de 
compozitorul englez Benjamin Brit
ten și Simfonia V-a de Beethoven.

Formația de teatru a ansamblu
lui ,,Ciocîrlia“ al Ministerului Afa
cerilor Interne, care se eflă în 
turneu în regiunea Constanța, pre. 
zintă spectacole in orașele și satele 
dobrogene. Duminică după-ami-ază 
ta căminul cultural din comuna 
Comana. raionul Negru Vodă, e 
prezentat piesa „Eeaterina Teodo- 
roiu“ de Nicolae Tăutu în fața a 
peste 600 de colectiviști. In zilele 
următoare această formație va da 
spectacole cu piesele „Ecaterina 
Teodoroiu" și „Furtuni de primă
vară" de Nicolae Tăutu la Con
stanța. Medgidia, Poarta Albă, Ne
gru Vodă, Mangalia, Babadag și 
T ulcea.

*
Biblioteca clubului Direcției re

gionale C.F.R. Iași posedă peste 
30.000 volume Datorită metodelor 
variate folosite în popularizarea 
cărții cum sînt recenziile, simpo
zioanele. serile literare, vitrina cu 
cărți, biblioteca numără in prezent 
aproape 3.500 cititori. De curind a 
fost introdusă încă o formă atrac
tivă pentru popularizarea cărții — 
recitalurile literare, cu prilejul că
rora pe lingă recitări, sini inter, 
pretate cîntece pe versuri ale clasi
cilor noștri.

Amariei Ionete — Gîmpulung 
Moldovenesc :

Am primit scrisoarea în care 
ne propui să scrii un articol cu 
tema: „Contribuția tineretului 
din raionul Cîmpulung Moldo
venesc la refacerea patrimoniu
lui silvic".

Tema este Interesantă și aș
teptăm corespondența dumitale 
care să împărtășească în speci
al experiența dobîndită de or
ganizația U.T.M. respectivă în 
mobilizarea tinerilor la această 
acțiune patriotică.

Iancu Mocanu 
Stalin

însemnarea intitulată : „Tîr- 
ziu în noapte o ferestruică lu
mina", demonstrează conclu
dent că ai reale posibilități să 
scrii reportaje.

Iți recomandăm, însă, ca pe 
viitor, să eviți descrierile inu
tile de peisaje cărora pînă în 
prezent le rezervi prea mult 
spațiu. De asemenea, te sfătuim 
să fii mai concis, atunci cînd 
folosești dialogul, bine înțeles, 
fără să renunți la vocabularul 
caracteristic fiecărui personaj.

Cînd vom primi de la dum
neata un nou reportaj ?

Petre Tudose — Mălureni 
raionul Gurtea de Argeș.

După cum ai văzut, ultima 
corespondență intitulată: Au 
stăvilit apele", trimisă de dum
neata în cadrul „Concursului 
corespondenților voluntari" a 
apărut. Te rugăm să ne scrii 
corespondențe despre acțiunile 
Întreprinse de către organiza
țiile U.T.M. în vederea înfru
musețării satelor, construirii de 
noi drumuri și șosele, curățirii 
izlazurilor, construcției de școli 
și cămine 
țiunea de 
vechi etc.

culturale, despre ac- 
colectare a fierului

Popovici — Hîrlău,Vasile 
regiunea Iași.

Corespondența dumitale n-are 
date suficiente care să reflecte 
în mod convingător, pe bază 
de exemple, aportul, tineretului 
în problema respectivă.

Trimite-ne, așa cum ne su
gerezi, articolul despre modul 
cum se desfășoară învățămîntul 
politic de organizație.

In afară de cele ce ți-ai pro
pus, este bine să arăți în ar
ticol și cum se pregătesc 
cursanții pentru seminarii, cum 
folosesc materialele ajutătoare. 
Menționează ce acțiuni sînt or
ganizate în sprijinul învățămîn- 
tului politic.

generat 
teorie marxistă.

Infruntînd re
gimul terorist de 
la Doftana, Fo
naghi avea o în
credere nestră
mutată în victo
ria proletariatu
lui și aștepta cu 
nerăbdare să se 
arunce din nou 
în viitoarea 
luptei.

In 1928, sta
rea sănătății lui 
Fonaghi s-a în
răutățit. Deși 
partidul și tova
rășii lui din în
chisoare au lup
tat: din răsputeri 

ca să fie transportat la spital, direc
țiunea închisorii a refuzat aceasta, 
uneltind astfel cu premeditare 
asasinarea bravului luptător co
munist. Abia la sfîrșitul lui mar
tie 1929, cînd nu mai era nici o 
posibilitate, nici o speranță de 
salvare, Fonaghi a fost transpor
tat la spitalul din Cîmpina. In 
ziua de 1 aprilie 1929, luptătorul 
comunist Ion Fonaghi a murit la 
spital.

Tovarășii săi de luptă l-au a- 
dus corpul neînsuflețit la Timi
șoara pentru a-1 înmormînta. Mii 
de muncitori au venit să aducă 
ultimul omagiu luptătorului care 
murise pentru cauza celor ce 
muncesc. Dar autoritățile burghe- 
zo-moșierești au ridicat sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Fonaghi 
și l-au înmormîntat sub pază po
lițienească.

Amintirea lui Ion Fonaghi va 
fi mereu vie pentru întregul nos
tru popor muncitor. Viața sa, ca 
și a altor eroi ai clasei munci
toare devotați pînă la jertfă par
tidului și poporului muncitor, 
constituie o pildă însuflețitoare 
în lupta pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini ale construirii so
cialismului.

Cu prilejul 
lui N. V.

aniversării
(Agerpres)

Anylîa 2—1R
SOFIA 31 (Agerpres). —•

Turneul internațional de fotbal 
U.E.F.A. rezervat echipelor de ju
niori a continuat marți în opt ora
șe bulgare cu disputarea meciuri
lor din preliminarii. Echipa R. P.

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea scriitorului N. V. 
Gogol, Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" din București a prezentat 
marți seara în sala Comedia, piesa 
„Revizorul" a marelui clasic al li
teraturii ruse.

Distribuția spectacolului a fost 
aceeași în care comedia „Revizo
rul" s-a bucurat de un deosebit 
succes la Moscova cu prilejul tur
neului întreprins anul trecut de

Teatrul Național „I. t. Caragîale" 
în Uniunea Sovietica.

★ _
Cu același prilej Teatrul Națio

nal „Vasile Alecsandri" din lași a 
prezentat marți seara un spectacol 
festiv cu comedia „Căsătoria".

Înainte de începerea spectacolu
lui, tov. Traian Ghițescu, directo
rul Teatrului Național din Iași, a 
vorbit despre viața și opera lui 
Gogol.

(Agerpres)

In turneul internațional de fotbal pentru juniori

JI

In cadrul acțiunilor de muncă patriotică tinerii din întreprinderile Capitalei au încărcat la rampa 
gării Filaret 20 vagoane de fier vechi. Acest fier vechi, care va lua drumul spre cuptoarele marilor 

otelării de la Reșița, a fost strîns prin muncă voluntară.
Foto i N. STELORIAN

Din fier vechi patriei oțel I
PE SCURT

Duminică dimineața. Peronul 
Gării Obor e pustiu. La rampa de 
încărcare mărfuri domnește însă 
o vie animație. Sute de tineri în
carcă fier-vechi în vagoane. Se 
muncește, se cîntă, se glumește. 
Cinci brigăzi de muncă patriotică 
— circa 200 de tineri — din 
raionul „Tudor Vlodimirescu” sînt 
în acțiune. In această dimineață, 
ei s-au angajat să încarce în va
goane 300 tone fier vechi co
lectat în cadrul acțiunii pentru 
strîngerea fierului vechi de către 
tineretul bucureștean. Tradiționalul 
„Hei rup 1“ al brigadierilor de la 
Bumbești-Livezeni răsună la fel de 
entuziast și aici. Alături de tînărul 
mecanic Bărbulescu Constantin, 
muncesc inginerul agronom Ion 
Bora de la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, economistul Ștefan 
Stancu de la Ministerul Finanțelor. 
Profesii diferite — preocupări di
ferite. Aici însă, în răgazul cînd se 
așteaptă sosirea unui alt autoca
mion încărcat cu fier vechi pentru 
a fi încărcat în vagoane se discută 
despre același subiect: importanța 
fierului vechi pentru economia na
țională. Se fac calcule, comparații prinderi din raioanele 

Roșie,

Plenara a Vl-a a C.C. al UTM a pus în fața tinerilor sarcina 
importantă de a contribui cu toate forțele lor tinerești la acțiunea 
patriotică de stringere a fierului vechi. Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii din Capitală au adunat in ultimul timp peste 1000 
tone fier vechi. Duminică dimineața, Comitetul orășenesc U.T.M. 
București a organizat o mare acțiune de încărcare și expediere 
spre Reșița a unui tren cu fier vechi. Astfel după ce în gările Obor 
și Filaret sute de tineri au incărcat in vagoane aproape 600 
tone fier vechi, cele 41 de vagoane au format în stația București- 

în seara aceleași zile a plecatTriaj o singură garnitură care 
spre Reșița.

vor putea fabrica 90 de autoca
mioane „Steagul Roșu" ... Aceste 
scurte discuții și comparații sînt 
deosebit de semnificative. Ele dez
văluie izvorul entuziasmului cu 
convingerea fermă că prin munca 
lor contribuie la întărirea econo
miei țării, la sporirea cantității de 
oțel atit de necesar patriei. Ideea 
aceasta a fost exprimată plastic de 
un tînir oare a scris 
tăblia unui vagon : 
VECHI — PATRIEI

cu creta pe 
„DIN FIER 
OȚEL 1“
D. PAUL

★

Aproape patru sute de 
muncitori de la diferite 

V.

tineri 
între- 

. . . , I. Le-
„Din fierul vechi pe care-l trimi- nin, Grivița Roșie, Nicolae 
tem azi la Reșița, spune cineva, se Bălcescu și Gh. Gheorghiu Dej

s-au întîlnit duminică dimineața 
la depozitul l.C.M. — centrul Fi
laret. Au venit plini de entu
ziasm, hotărîți să îndeplinească 
o datorie patriotică : să dea viață 
chemării partidului și organiza
ției noastre de a valorifica pentru 
industria noastră siderurgică — 
fierul vechi, pe care apoi harnicii 
muncitori oțelari îl transformă în 
oțel nou, de bună calitate.

Munca a început cu nădejde. 
Primul „asalt" l-au dai tinerii 
muncitori de la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie". Alături de ei s-a 
avîntat în muncă brigada con
dusă de Mihai Cojocaru de 
Centrul școlar veterinar anul III- 
maiștri și toate celelalte
brigăzi de muncă patriotică. în- 
tr-o parte a început sortarea; fier,

la

15

tablă, fontă, aluminiu, bronz 
In altă parte se încarcă de 
In scurt timp zece mașini au 
înțesate. Au fost cîntărite și 
luat drumul gării

Iureșul muncii a început și aici 
la gară unde fierul vechi din ma
șini este descărcat în va
goane. Operația aceasta se face 
foarte repede.

Peste tot se aude același în
demn :

— Mai repede, mai repede 1 
Mormanele de fier vechi scad vă- 

zînd cu ochii. Tinerii muncesc cu 
multă însuflețire. Un tîriăr mun
citor de la Grivița își cheamă 
tovarășii:

— Veniți aici! Ajutați-mi să 
urc în mașină motorul ăsta vechi. 
Cornel Stanciu, Florea Ene, Gheor
ghe Gheorghiu și alți cîțiva tineri 
îi vin imediat în ajutor. In mîinile 
lor vînjoase motorul pare o jucă
rie.

Orele au trecut una după alta. 
La ora 13, toate cele 20 de va
goane erau înțesate cu fier vechi. 
Ele au luat drumul spre stația 
București-Triaj de unde seara au 
plecat apoi spre Reșița.

etc. 
zor. 
fost 

au 
Filaret.

Au fost desemnate echipele fina
liste ale competiției pentru cupele 
„Swaythllng“ și „Corbillon" din 
cadrul campionatelor mondiale de 
tenis de masă. In semifinalele com
petiției masculine s-au calificat e- 
chipele R. P. Ungare (grupa A), 
R. P. Chineze (grupa B), Japoniei 
(grupa C) și Vietnamului de Sud 
(grupa D). In ultimul joc din pre
liminarii ecitipo R. P. Chineze a 
învins cu scorul de 5-1 formația 
Suediei.

Turneul final pentru cupa. ,,Cor- 
billon“ reunește trei formații: R. 
P. Chineză, Japonia și Coreea de 
Sud. Remarcabilă este performanța 
realizată de echipa R. P. Chineze 
care în meciul decisiv din grupa A 
a eliminat cu 3-2 formația Angliei, 
fostă campioană mondială in repe
tate rlndurl.

•k
In mai multe orașe din țară se 

desfășoară astăzi optimile de finală 
ale competiției de fotbal „Cupa 
R.P.R.". La aceste jocuri participă 
și cele 10 echipe divizionare A oare 
au rămas în cursa pentru cucerirea 
prețiosului trofeu. Conform regula
mentului șl aceste întîlnlri se des
fășoară pe terenuri neutre.

Programul meciurilor este urmă
torul : Suceava : Textila Botoșani 
— Dinamo Bacău ; Deva : Minerul 
Aninoasa — Aurul Brad , Oradea : 
C.S.M. Baia Mare — Știința Cluj ; 
Brăila : Știința Galați - Petrolul 
Ploești; Ploești : Farul Constanța 

Craiova : 
Progresul 
C.C.A. -

Romîne a repurtat o viotorie re
marcabilă, învingînd cu scorul de 
2-1 (1-1) reprezentativa Angliei, 
întîlnirea s-a desfășurat în orașul 
Pazargic în prezența a peste 25.000 
de spectatori.

După cum transmite corespon
dentul Agenției Bulgare de Presă, 
B.T.A., jocul a fost de un excelent 
nivel tehnic și a prilejuit o luptă 
sportivă pasionantă. în primele 15 
minute a dominat echipa romînă 
dar atacanții n-au reușit să treacă 
de apărarea solidă a formației en
gleze. începînj din minutul 20 
inițiativa trece de partea jucători
lor englezi care pătrund iot inai 
des în careul nostru. In minutul 
35, după o combinație frumoasă 
Sullivan deschide scorul. Fotbaliș
tii romîni nu se descurajează și 
contraatacă puternic. Apărarea en
glezilor intră în derută. La o fază 
periculoasă în apropierea porții 
un fundaș englez oprește mingea 
cu mîna. Arbitrul dictează lovitu-

ră de la 11 m. pe care Varga • 
transformă imparabil.

în repriza a doua lupta pentru 
victorie este deosebit de dîrză. De 
ambele părți atacurile se succed 
cu mare rapiditate. Juniorii ro
mîni, dînd dovadă de o mai mare 
rezistență, pun stăpînire pe joc și 
organizează atacuri insistente la 
poarta echipei engleze. După o 
lungă dominare Nisipeanu reușește 
în minutul 64 să înscrie golul vic
toriei.

Echipa noastră a luptat frumos 
în acest meci, a prestat un joc teh
nic care i-a adus un Succes de 
prestigiu.

Tot în cadru] seriei B din care 
face parte și echipa noastră Grecia 
a întrecut Turcia cu 3-2. în cla
samentul grupei conduce Italia cu 
6 puncte, urmată de R.P.R. cu 4 
puncte, Grecia 4 puncte, Anglia și 
Turcia 1 punct. Joi fotbaliștii ro
mîni susțin întîlnirea cu repre
zentativa Italiei.

(Agerpres)

P PETRE

— Rapid București ;
C.F.R. Timișoara —
București; Cîmpina : ___
Steagul Roșu Orașul Stalin ; Si
biu : Dinamo București — UT Arad.

(Agerpres)
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Tineretul german 
sprijină încheierea 
1 ratatului de pace

Ecouri la declarația guvernului sovietic 
în legătură cu sesiunea N.Â.T.O.

BERLIN 31 (Agerpres). — La 
29 martie, in legătură cu încheie
rea lucrărilor celui <le-al Il-lea 
Congres pe întreaga Germanie al 
Tineretului Muncitor, a avut loc la 
Erfurt un mare miting la care au 
luat parte zeci de mii de oameni 
ai muncii din oraș, precum și par- 
ticipanții la congres.

Un muncitor din Renauia de 
Nord-Westfalia, membru al Co
mitetului permanent al Congresu
lui tineretului muncitor din Ger
mania, a mulțumit populației diu 
Erfuit pentru ospitalitatea acor
dată participantilor la congres. 
Aplaudat puternic, el a declarat că 
militarismul vestgerman este duș
manul principal al poporului ger
man. De aceea, a spus el în con
tinuare, sîutem pentru încheierea 
unui Tratat de pace cu Germania, 
luptăm cu hotărîre împotriva 
înarmării atomice și dorim termi
narea războiului rece.

Reprezentanții tineretului mun- 
icitor din Franța și Polonia care 
au asistat la lucrările Congresului 
de la Erfurt, au transmis, în nu
mele organizațiilor pe care le re
prezintă, salutul frățesc de luptă 
tineretului muncitor din Germania 
și populației orașului Erfurt.

Apoi a luat cuvîntul H. Warnke, 
președintele conducerii centrale a 
Uniunii sindicatelor libere ger
mane, care a arătat că voința tines 
retului muncitor din Germania oc
cidentală corespunde cu voința ti
neretului și întregii populații din
R. D. Germană.

Tineretul american 
se pregătește 

pentru Festival
NEW YORK 31 (Agerpres). —4 

Comitetul american, de pregătire a 
Festivalului tineretului ji studen
ților, care va avea loc în vara a- 
ceasta la Viena, a comunicat că 
anul acesta vor participa la festi
val circa 400 de tineri din Statele 
Unite, ceea ce reprezintă cel mai 
mare număr de tineri americani 
care a luat vreodată parte la festi
valurile tineretului. Comitetul a- 
rnerican de pregătire a creat comi
tete locale de pregătire în orașele 
San Francisco, Portland, Phila
delphia, Los Angeles, Newark, pre
cum și în centrele universitare 
Harvard, Reed, Antioch, Berkeley 
și altele. Comitetul american de 
pregătire a înființat un consiliu 
cultural care se va ocupa de or
ganizarea concertelor și a altor 
manifestări culturale americane la 
Festivalul de la Viena. De aseme
nea sportivii americani vor concura 
la competițiile de baschet, atletism, 
înot și șah.

După cum relatează săptămâna
lul „The Worker", Departamentul 
de stat depune toate eforturile pen
tru a „descuraja" trimiterea unei 
delegații oficiale americane la 
Festival,

împotriva manevrelor 
militare ale flotei S.U.A. 

în apele Argentinei
BUENOS AIRES 31 (Agerpres). 

XJniunea Studenților din Buenc/S 
Aires a dat publicității o declara
ție in care se arată că manevrele 
flotei militare a S.U.A. în apele 
Argentinei constituie un nou aten
tat împotriva poporului argentinian 
care dorește independența națio
nală deplină și pace în întreaga 
lume.

Guvernul S.U.A., se spune în 
declarație, „nu trebuie să consi
dere Argentina drept o colonie și 
nici drept un stat federal al
S. U.A.".

In declarație se subliniază că 
S.U.A. au efectuat trei explozii cu 
bombe nucleare deasupra regiunii 
de sud a Oceanului Atlantic, ex- 
punind Argentina primejdiei grave 
a radiațiilor atomice.

La 4 aprilie reprezentanții 
cercurilor diriguitoare din țările 
membre ale N.A.T.O. se vor în
truni cu prilejul împlinirii a 10 
ani de „război rece", a 10 ani de 
la crearea odiosului pact agresiv 
ai Atlanticului de Nord, sursă de 
mizerie pentru masele populare 
din Occident și amenințare conti
nuă împotriva păcii.

La această deplorabilă aniver
sare probabil că nu vor lipsi arhi
cunoscutele calomnii și amenințări 
la adresa Uniunii Sovietice, iar 
generalii bătăioși ai Pentagonului, 
printre care și comandantul suprem 
al N.A.T.O., generalul Norstadt, 
vor vîntura din nou pianurile lor 
strategice, țintind la agravarea si
tuației internaționale, ia dezlăn
țuirea unui nou măcel mondial.

Sinistră aniversare 1
Intr-adevăr, pare de necrezut 

cind te gindești că foștii aliați ai 
Uniunii Sovietice, care și-au adus 
aportul la victoria comună obți
nută acum 14 ani, numai după 4 
ani de la încheierea răzooiului au 
pus bazele unui pact agresiv, îm
potriva fostului lor aliat, U.R.S.S. 
care a dus tot greui războiului 
trecut și care a fost factorul deci
siv în obținerea victor.ei împotri
va agresorilor hitieriști.

Pare de necrezut ca acești foști 
aliați ai Uniunii Sovietice au a- 
doptat după război față de 
U.R.S.S. o politică „de pe poziții 
de forță** dusă chiar pînă „in pra
gul războiului".

Evenimentele petrecute în de
cursul acestor 10 ani, confirmă 
însă întrutotul aceste crude ade
văruri. Cursa febrilă a înarmări
lor în țările membre ale N.A.T.O., 
construirea de baze militare în 
jurul țărilor lagărului socialist, 
războaie (agresiunea contra Egip
tului), comploturi peste complo
turi, operațiuni samavolnice (Li-

Cu privire ia conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe și la conferința la nivel înalt

Notele U.R.S.S. adresate R. D. Germane și R. F. Germane
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 30 martie, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromiko, a pri
mit pe ambasadorul Republicii De
mocrate Germane la Moscova și 
i-a înmînat Nota adresată de gu
vernul sovietic guvernului R. D. 
Germane cu privire la conferința _____  r._r____  _______ „„ _
miniștrilor Afacerilor Externe și la se convoca o conferință a șefilor 
conferința la nivel înalt. de guverne în vederea examinării

Guvernul U.R.S.S. relevă cu sa- celor mai actuale probleme inter- 
tisfacție în notă că guvernul naționale. Guvernul sovietic ia act

Reacfie pozitivă la Londra 
după notele adresate de U.R.S.S 

puterilor occidentale
LONDRA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite : Notele adresate 
de guvernul sovietic guvernelor 
puterilor occidentale au fost în- 
tîmpinate cu satisfacție în cercu
rile diplomatice și ziaristice din 
Londra.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Angliei a declarat la 30 martie că 
în momentul de față nota guver
nului sovietic este studiată în amă
nunțime și că Ministerul Afacerilor 
Externe salută faptul că Uniunea 
Sovietică a acceptat să participe la 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe care va avea loc la 11 mai 
la Geneva.

Și presa engleză acordă o deose
bită atenție notelor sovietice. Zia*

Miting de masă la Londra 
pentru dezarmare nucleară

LONDRA 31 (Agerpres). — La 
30 martie, în Trafalgar Square 
din Londra a avut loc un miting 
de masă. Cu aceasta s-a încheiat 
marșul partizanilor dezarmării 
nucleare care, în decurs de 4 zile, 
au parcurs 85 km. de la centrul 
atomic de cercetări științifice din 
Aldermaston pînă la Londra. încă 
de dimineață la punctul de întîl- 
nire în cartierul Chiswick din 
Londra s-au adunat, pentru a par
ticipa la ultima etapă a marșului, 
aproximativ 6.000 persoane. Pe 
măsură ce coloana se apropia de 
centrul Londrei, i se alăturau noi 
demonstranți.

Cunoscutul 
Soper, luînd

preot pacifist Donalt 
cuvîntul în fața ce-

MOSCOVA. — La 31 martie a în
cetat din viață în vîrstă de 87 de 
ani academicianul Gleb Krjijanov- 
ski, unul din cei mai vechi membri 
ai Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice (din <anul 1893), fruntaș 
de seamă al statului sovietic și re- 
marcabii specialist în domeniul e- 
nergeticif.

WASHINGTON. - După cum a- 
nunță agenția France Presse. co
mandamentul naval al blocului A- 
tlanticului de Nord, al căi ui cartier 
general se află la Norfolk (Virgi
nia), a luat hotărirea de a construi 
la Spezia (Italia) un centru al 
războiului submarin.

MOSCOVA. — Pînă la 1 aprilie 
ora 6 dimineața cel de-al treilea 
satelit artificial sovietic a înconju. 
rat pămîntul de 4.468 ori.

MOSCOVA. — La 30 martie a 
părăsit Moscova pleclnd in S.U.A. 
o delegație a Ministerului Culturii 
al U.R.S.S. condusă de Nikolai Da- 

Pactul N. A. T. 0. - 
sursă de încordare și agresiuni

banul, Iordania), precum și poli
tica de oprimare a popoarelor din 
colonii cu folosirea forței, a șan
tajului, amenințărilor, toate sint o 
parte numai din tristul bilanț al 
celor 10 ani scurși de la înființa
rea N.A.T.O.

In Declarația guvernului sovie
tic în legătură cu apropiata sesi
une de la Washington a Consiliu
lui Uniunii Nord-Atl antice se ara
tă pe larg toate aceste acțiuni in
fame patronate de N.A.T.O.

Cei mai vîrstnici iși amintesc 
însă bine de politica antebelică în
dreptată împotriva Uniunii Sovie
tice. își amintesc și de tratatul de 
la Locarno al țărilor imperialiste 
și de pactul Briand-Kelog, de tră
darea de la Miinchen precum și 
de manevrele puterilor occidentale 
de la defuncta Ligă a Națiunilor, 
care au dus la ascensiunea fascis
mului german. Iși amintesc de a- 
semenea de pactul anticomintern 
(binecuvintat de cercurile condu
cătoare occidentale) care a avut 
ca preludiu axele Roma-Berlin și 
apoi axa Berlin-Roma-Tokio. Este 
bine cunoscut rolul acestor „axe" 
în dezlănțuirea celui de-al doilea 
război mondial.

Și astăzi în Occident se mai gă
sesc unii, care concep reînvierea 
unor astfel de axe (Paris-Bonn- 
Roma). Deosebit de grav este fap
tul că R.F. Germană revanșardă 
și în curs de nazificare a fost pri
mită cu brațele deschise în

■ R.D.G. se pronunță pentru încheie- 
, rea neîntîrziătă a unui Tratat de 
l pace cu Germania și pentru lichi-
■ darea regimului de ocupație în 
; Berlinul occidental.
i In notă se subliniază satisfac- 
• ția guvernului sovietic lață de 
. sprijinul acordat de guvernul 
i R.D.G. propunerii sovietice de a

de guverne în vederea examinării

rele subliniază cu satisfacție că 
Uniunea Sovietică a acceptat cu 
promptitudine convocarea unei con
ferințe a miniștrilor Afacerilor 
Externe.

Observatorul diplomatic al zia
rului „Daily Telegraph" declară că 
la Londra reacția imediată la nota 
sovietică a fost pozitivă. Deși se 
aștepta consimțămîntul oficial a- 
rata ziarul, acest lucru este soco
tit un nou rezultat favorabil al 
schimbului de păreri prietenesc 
făcut de Macmillan la Moscova.

Observatorul diplomatic al zia
rului „Daily Herald" acordă o 
mare importanță faptului că 
„Uniunea Sovietică a acceptat" ți
nerea conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe.

lor prezenți la miting, a subliniat 
că „arma nucleară este un fla
gel".

împotriva politicii cursei înar
mărilor și pregătirii războiului nu
clear la miting au luat de aseme
nea cuvîntul cunoscutul istoric 
englez Taylor, laburistul Fenner 
Brockway, membru al parlamentu
lui și alții.

Participants la miting au apro
bat în unanimitate o rezoluție în 
care cer guvernului Angliei „să 
renunțe la bomba cu hidrogen și 
la toate armele nucleare". Canoni
cul catedralei Saint Pauls, Col
lins, a comunicat celor prezenți că 
la miting au participat aproxima
tiv 15.000 persoane.

nilov, locțiitorul ministrului Cul
turii.

Delegația va duce tratative in 
problema schimburilor reciproce de 
artiști înl're cele două ță’i, precum 
șl in legătură cu ap-opiata des
chidere la Moscova și New York a 
unor expoziții ale științei, tehnicii 
și culturii.

ROMA. — Scriitorul sovietic 'M. 
A. Șoiohov. care face împreună cu 
familia o călătorie prin țările Eu. 
ropei, a sosit la Roma.

PARIS. — La Nissa au 
ședințele de primăvară ale 
interparlamentare.

La 30 martie a avut loc . 
Comitetului Executiv al Uniunii al 
cărei președinte este Cooacci-Pisan- 
nelli (Italia). La ședință s-au dez
bătut probleme financiare și admi
nistrative. La 4 și 5 aprilie se va 
ține ședința Consiliului Uniunii in
terparlamentare. 

început 
Uniunii

ședinfa

General Lt. în rezervă
N.A.T.O. și este înarmată de că
tre S.U.A. cu cel mai modern ar
mament.

Din punct de vedere strategic- 
tactic, pseudo-strategii americani 
se leagănă cu iluzia că numeroa
sele baze militare și amplasarea 
lor in apropierea frontierelor Uni
unii Sovietice constituie un dispo
zitiv magnific și că operațiunile 
proiectate — așanumite operațiuni 
pe linii exterioare — vor fi deci
sive într-un eventual război.

Eroare profundă!
Socoteala lor poate că ar fi jus

tă în cazul cind țara ce ar urma 
să fie atacată ar avea suprafața 
Austriei sau a Angliei, și nu întin
derea, uriașă a U.R.S.S., a între
gului lagăr socialist.

Strategii americani uită un ade
văr foarte simplu: cu cit bazele 
lor vor fi mai aproape de obiecti
vele destinate atacului cu atît sînt 
mai expuse unei contralovituri ma
sive, rapide și nimicitoare.

Cine va avea de suferit? Popoare
le pe al căror teritoriu sînt insta
late aceste baze. Uniunea Sovieti
că a atras în nenumărate rînduri 
atenția asupra pericolului la care 
se expun aceste țâri mici și cu 
mari densități de populație. De 
altfel înseși popoarele din cele 15

de dorința guvernului R. D. Ger
mane, de a participa la conferința 
șefilor de guverne și la conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe la 
examinarea problemelor referitoa
re la Tratatul de pace cu Germa
nia și la Berlinul occidental.

La 31 martie, Andrei Gromîko 
a primit pe însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Federale 
Germane în U.R.S.S. și i-a înmî- 
nat Nota adresată de guvernul so
vietic guvernului R.F.G. referitoa
re la aceeași problemă.

In notă se atrage atenția asu
pra faptului că guvernul R.F.G., 
văzîndu-se în fața faptului împli
nit că marile puteri au căzut de 
acord să ducă tratative asupra 
problemelor internaționale actuale, 
„nu a renunțat în ajunul acestor 
tratative la încercările de a le îm
povăra anticipat cu o polemică 
inutilă și cu reproșuri lipsite de 
conținut". Guvernul sovietic are 
în vedere afirmațiile cuprinse în 
nota guvernului R.F.G. din 26 
martie care denaturează poziția 
Uniunii Sovietice în problema ger
mană și în problema Berlinului.

• I • ttlului receIn spiritul „
Declarații ale generalului Norstad

LONDRA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: Propunerea de 
a se crea în Europa centrală o 
zonă demilitarizată, denucleari- 
zată, în scopul asigurării unei 
păci trainice în Europa, este în- 
tîmpinată cu ostilitate de unii 
conducători ai blocului agresiv 
N.A.T.O.

Vorbind la 30 martie la postu
rile de televiziune din Londra, 
generalul Norstad, comandantul 
suprem al forțelor N.A.T.O. din 
Europa a respins în mod cate
goric planul de „dezangajare" 
a forțelor armate din Europa ale 
țărilor făcînd parte din N.A.T.O. 
și din Tratatul de la Varșovia. 
Norstad este neliniștit de faptul 
că înfăptuirea unui asemenea 
plan „va slăbi" blocul agresiv 
N.A.T.O., pentru a cărui întă
rire el luptă permanent. După

-americane
WASHINGTON 31 (Agerpres). 

In după-amiaza zilei de 31 mar
tie au început la Washington con
vorbirile dintre Selwyn Lloyd, mi
nistrul Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii, Couve de Murville, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței și Herter, secretar adjunct 
la Departamentul de Sfat care îl 
înlocuiește pe Dulles, bolnav. A- 
ceste convorbiri vor continua și 
miercuri cu participarea ministru
lui de Externe vestgerman Bren- 
tano.

Din relatările corespondenților 
de presă reiese că actualele con
vorbiri occidentale de la Washing
ton au ca scop să pună bazele pre
cise ale poziției occidentale la 
viitoarea conferință Est-Vest a mi
niștrilor Afacerilor Externe care va 
începe la 11 mai.

într-o telegramă a coresponden
tului din Bonn al agenției AJl.N., 
se anunță că cancelarul Adenauer 
l-a însărcinat în mod special pe 
Scherpenberg, secretar de stat, să 
prezinte la conferința miniștrilor 
de Externe occidentali de la 
Washington un „program" de tra-

Hie I. Crețulescu
state, care fac parte din această 
organizație nu se împacă cu si
tuația ce le-o rezervă strategia 
N.A.T.O.

Marele fizician atomist englez 
Burhop a declarat că numai cîte- 
va bombe cu hidrogen sint sufi
ciente să aducă jale și ruină în 
Anglia. Făptui că S.U.A. nu mai 
deține monopolul atomic, rămînînd 
în urmă în ceea ce privește schim
barea metodelor moderne de lup
tă, a dus la modificarea raportu
lui de forțe și în ce privește teh
nica militară, balanța înclinind 
categoric în favoarea lagărului so
cialist. Perfecționarea rachetelor 
balistice intercontinentale, capabi
le să transporte încărcături ter
monucleare considerabile in orice 
punct de pe pămint a dat și va da 
mult de gîndit ațîțătorilor la răz
boi din Occident.

Pe lingă pericolul mare pe 
care-l reprezintă N.A.T.O. ca prin
cipală sursă de încordare a situa
ției internaționale, această coali
ție agresivă are urmări nefaste 
asupra nivelului de trai al popu
lației din țările aflate sub jugul 
N.A.T.O. Jn cei 10 ani de exis
tență, N.A.T.O. a cheltuit pentru 
înarmări o sumă ce depășește cu 
mult cifra de 500 miliarde dolari 
și cheltuielile pentru armamente 
sporesc din an în an.

Planurile N.A.T.O. 
privind țările nordice

COPENHAGA 31 (Agerpres).— 
In ultima vreme, pe măsură ce 
se apropie cea de-a zecea „aniver
sare" a constituirii Uniunii Atlan
ticului de Nord, cercurile condu
cătoare ale acestei alianțe și-au 
intensificat presiunile asupra gu
vernelor statelor nordice pentru a 
obține o „mai strînsă colaborare" 
și „coordonare" a „eforturilor mi
litare" în „flancul nordic" al pac
tului N.A.T.O.

Generalul american H. Murray, 
comandantul suprem al forțelor 
armate ale N.A.T.O. din zona de 
nord a Europei, și-a anunțat ast
fel intenția ca pînă în toamna a- 
cestui an să fie instalate în nor
dul Norvegiei rachete americane 
de tip „Honest John" prevăzute cu 
încărcături atomice. Presiuni de a- 
cest fel se exercită și asupra Sue
diei, care nici măcar nu face par
te din pactul Atlantic, cercurile 
militare americane încercînd să 
obțină înarmarea cu arma atomi
că a acestei țări, sperînd ca apoi 
s-o atragă în pactul nord-atlantic.

Planurile de „întărire a flancu
lui nordic al N.A.T.O." prevăd de 
asemenea obținerea consimțămîn- 
tului Danemarcei de a instala pe 
teritoriul danez depozite militare 
pentru Bundeswehrul vestgerman.

părerea lui Norstad faptul 
„dezangajarea va însemna 
cuarea cîtorva unități ale arma
telor engleze, canadiene și ame
ricane", constituie „o primejdie". 
In locul traducerii în viață a pro
punerii cu privire la crearea .unei 
zone denuclearizate în Europa, 
care ar contribui la slăbirea în
cordării internaționale Norstad 
aduce pe tapet propunerea răsu
flată de a se instaura sistemul 
„unui control și unei inspecții e- 
ficiente".

Norstad s-a pronunțat în mod 
deschis pentru întărirea conti
nuă a trupelor N.A.T.O. din Eu
ropa, care, potrivit declarației 
lui, „trebuie să fie înzestrate cu 
armele cele mai bune și mai mo
derne cum sînt de pildă, rache
tele și arma atomică".

că 
eva-

al guvernului 
așa-numit pro
priului rind o

tative cu U.R.S.S., 
de la Bonn. Acest 
gram cuprinde în 
serie de cereri ultimative, și anu
me să se respingă orice propuneri 
de normalizare a situației de la 
Berlin ; să se respingă cu totul 
ideea creării unei confederații a 
celor două state germane, neutra
lizarea Germaniei sau crearea li
nei zone de limitare a forțelor ar
mate și armamentelor, precum și 
propunerea de evacuare a trupelor 
americane de ocupație din Germa
nia occidentală. în schimb, guver
nul de la Bonn pledează pentru 
grabnica înzestrare a armatei vest- 
germane cu arme nucleare. A.D.N. 
subliniază că, prezentînd acest 
program agresiv, Adenauer și-a 
exprimat speranța că „el va asigu
ra linia unitară care lipsește în 
prezent puterilor occidentale".

După cum relatează agenția 
France Presse, „englezii vor pre
zenta la rîndul lor la Washington 
un proiect de „înghețare" a înar
mărilor în Europa, ceea ce ar a- 
vea drept efect amînarea înarmă
rii atomice a Bundeswehrului".

Toate aceste uriașe cheltuieli 
sînt stoarse de pe urma maselor 
populare care se zbat în lipsuri și 
mizerie. Nenumăratele demonstra
ții pentru pace, grevele din țările 
capitaliste, mișcarea de eliberare 
națională din colonii, sînt mărtu
rii că masele se împotrivesc poli
ticii antipopulare desfășurată de 
N.A.T.O.

Masele populare din țările 
N.A.T.O. ca și întreaga opinie pu
blică mondială, cer cu tărie să fie 
luate măsuri eficace, care să pună 
capăt cursei înarmărilor, „războiu
lui rece".

Uniunea Sovietică, consecventă 
politicii sale de pace a făcut de-a 
lungul anilor importante propuneri 
pentru destinderea încordării in
ternaționale și întărirea relațiilor 
de prietenie între state. Uniunea 
Sovietică propune : încheierea unui 
pact de neagresiune intre N.A.T.O. 
și țările Tratatului de la Varșo
via ; rezolvarea problemei germa
ne — mărul discordiei în Europa 
Centrală.

Desigur nu trebuie uitat că cele 
două războaie mondiale au fost 
dezlănțuite de militarismul ger
man și se impune ca R. F. Germa
nă să fie pusă în imposibilitate de 
a provoca un nou război. Totoda
tă trebuie rezolvată chestiunea 
Berlinului occidental, care prin- 
tr-un statut de oraș liber va ince-

Franța
PARIS 31 (Agerpres) TASS trans

mite : In legătură cu declarația 
guvernului sovietic cu privire la a- 
propiata sesiune a Consiliului 
Uniunii nord-atlautice, problema 
relațiilor dintre Răsărit și Apus a 
fost examinată luni de comenta
torii ziarelor pariziene. Toate zia
rele care apar în capitala Franței 
au publicat o expunere amănunțită 
a acestui document.

Comentînd declarația guvernului 
sovietic, precum și declarația a- 
genției TASS îu legătură cu con
ferința de ptesă a președintelui de 
Gaulle, ziarul „L’Humanite" scrie: 
„Uniunea Sovietică este mai sigu
ră ca oricind de forțele sale, ea 
este ferm hotărită să arunce a- 
ceste forțe pe talerul balanței 
păcii. Ziarul subliniază că „Oame
nii sovietici au încredere în po
porul francez".

Comentînd declarația guvernu
lui sovietic, ziarul „Combat", con- 
tinuînd să se situeze pe pozițiile 
„războiului rece", pledează în fa
voarea întăririi „unității" puteri
lor occidentale în preajma tratati
velor cu Uniunea Sovietică. In a- 
ccastă ordine de idei, el își expri
mă nemulțumirea în legătură cu 
starea de lucruri din N.A.T.O., 
scoțînd în evidență contradicțiile 
dintre țările membre ale acestui 
bloc militar. Alianța atlantică, 
scrie ziarul, este sfîșiată de con
tradicții politice și economice.

Anglia
LONDRA 31 (Agerpres).—TASS 

transmite : Ziarele londoneze din 
30 martie acqrdă o mare atenție 
declarației guvernului sovietic. 
Este caracteristică tendința cîtorva 
ziare de dreapta de a diminua im
portanța acestei noi inițiative de 
pace a Uniunii Sovietice.

Guy lden, observatorul diploma
tic al ziarului „Daily Sketch" de
clară în legătură cu propunerile so
vietice : „Posibil ca aceste propu
neri să capete o nouă însemnătate 
dat fiind că sînt din nou făcute în 
ajunul conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe ai puterilor occi
dentale care va avea loc la Wa
shington". Asupra observatorilor 
diplomatici, subliniază el în conti
nuare, „năzuința lui N. S. Hruș- 
ciov de a obține tratative a produs 
impresie", in legătură cu aceasta 
observatorul referindu-se la păre
rile cercurilor diplomatice scrie că 
„evenimentele evoluează în direcția 
realizării unui acord cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate îu 
Europa" și că, după cum se vede, 
„Occidentul și Rusia, posibil, merg 
pe calea unui acord în legătură cu 
viitorul Berlinului și al Germaniei 
ți cu privire la reglementarea di
vergențelor din Europa în general". 
Totuși, subliniază observatorul, 
„mai întîi trebuie lichidate uriașe 
dificultăți înainte de a fi posibil 
un oarecare acord".

R. P. Chineză
PEKIN 31 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă 
toate ziarele centrale au publicat 
la 31 martie declarația guvernu
lui sovietic din 29 martie în le
gătură cu apropiata sesiune a 
Consiliului Uniunii nord-atlantice.

Ziarul „Jenminjibao" sublinia
ză că Uniunea nord-atlantică 
este o armă a politicii agresive a 
S.U.A., că „politica de pe pozi
ții de forță" a Uniunii nord-atlan
tice a dat faliment. Este necesar, 
subliniază ziarul, să se adopte o 
serie de măsuri pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor și „răz
boiului rece".

„Guvernul sovietic, subliniază 

ta de a mai fi un focar de pro
vocări și agresiune. Se impune de 
asemenea traducerea în viață a 
propunerilor Uniunii Sovietice, 
privind interzicerea totală a armei 
nucleare și scoaterea ei din arma
mentele statelor; încetarea pretu
tindeni și pentru totdeauna a expe
riențelor cu armamentul atomic și 
termonuclear, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor state 
și desființarea bazelor militare: 
trecerea la o dezarmare treptată și 
controlată ținindu-se seama de in
teresele securității tuturor statelor.

în recenta declarație a U.R.S.S. 
în legătură cu apropiata sesiune a 
Consiliului N.A.T.O. se reafirmă 
hotărirea Uniunii Sovietice de a 
lua parte la Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe a celor patru 
puteri — U.R.S.S., S.U.A., Anglia 
și Franța, arătînd totodată că ea 
consideră o reuniune la cel mai 
înalt nivel drept soluția cea mai 
eficace pentru a se ajunge la des
tinderea încordării internaționale 
și la evitarea dezlănțuirii unui nou 
război catastrofal.

„Guvernul sovietic — încheie 
declarația privitoare la N.A.T.O. 
— se va arăta și de acum înainte 
întrutotul gata să ajute la schimba
rea mersului evenimentelor din 
lume în direcția creării unor con
diții în care oamenii să nu se tea
mă pentru soarta lor, pentru soar
ta copiilor lor".

Personal, ca militar de carieră, 
participant la cele două războaie 
mondiale provocate de militarismul 
german, care cunosc rolul nefast, 
periculos, al pactelor agresive de 
genul N.A.T.O., dezaprob întreaga 
politică a organizatorilor pactului 
agresiv nord-atlantic, considerînd 
existența acestei coaliții militare 
drept o sursă principală de încor
dare și agresiuni războinice. 

ziarul „Guanminjibao", condam
nă N.A.T.O. întrucît această or
ganizație reprezintă o primejdie 
pentru pace. El a propus să 
se pună capăt cursei înarmă
rilor și „războiului rece", să se 
întărească pacea în Europa și în 
lumea întreagă".

Italia
ROMA 31 (Agerpres).

TASS transmite : Cercurile largi 
ale opiniei publice italiene și pre
sa democrată au primit cu uiare 
satisfacție declarația guvernului 
sovietic în care este reluată pro
punerea cu privire la încheierea 
unui tratat de neagresiune între 
N.A.T.O. și Organizația Tratatului 
de la Varșovia, precum și a unui 
acord în problema nesprijinirii a- 
gresorului.

Aceste propuneri, scrie ziarul 
„Unita", constituie o nouă dovadă 
a năzuinței U.R.S.S. de a obține o 
adevărată slăbire a încordării in
ternaționale.

Ziarul „Unita" subliniază într-un 
articol redacțional consacrat celei 
de a 10-a aniversări a N.A.T.O., 
că acest bloc milita? constituie 
„principalul instrument al alianței 
de clasă a burgheziei mondiale...".

Ziarul burghez „Giorno" din Mi
lano comentează pe un ton ironic 
declarația ministrului italian fără 
portofoliu Tupini, care a afirmat 
că „solidaritatea puterilor occiden
tale este în prezent mai trainică 
ca oricînd“j

„Istoria, scrie în continuare 
„Giorno", ar trebui cel puțin să 
ne învețe să fim extrem de pru
denți în problema hotărîrii pe 
care trebuie s-o adoptăm... și să

Mr. Spaak 
nu vede legătura...

în jurul unui articol publicat în revista 
americană „LIFE“

In urmă cu ani, cînd a primit 
postul de secretar general al blo- 
cului agresiv N.A.T.O. un ziar a- 
merican a fost nevoit să recu
noască despre Spaak că acestuia 
îi revine o sarcină infamă: să 
traducă în realitate, prin inter
mediul N.A.T.O., politica agresivă 
a Statelor Unite. Anii au trecut. 
Spaak continuîndu-1 pe lordul 
Ismay, fostul secretar general al 
N.A.T.O., a ajuns să confirme o- 
pinia ziarului. Planul său de 
muncă — o dublură a origina
lului aflat la Departamentul de 
Stat. Supus, docil își îndeplineș
te misiunea sa infamă.

Sarcina sa e precisă : să apese 
pe toate butoanele care pot trans
forma tot mai mult N.A.T.O. în
tr-un instrument al „războiului 
rece" și al agresiunii.

Unul din recentele sale artico
le de amploare, cu caracter așa 
zis „festiv" cu prilejul împlinirii 
a 10 ani de existență a N.A.T.O. 
a apărut de curînd într-un număr 
al revistei americane „Life". Se 
începe, ca într-o piesă de teatru 
scrisă de un debutant lipsit de 
talent, cu afirmarea unei idei, 
pentru ca desfășurarea tablouri
lor să contrazică total ideea ini
țială. Prima afirmație încearcă să 
acrediteze — nici mai mult nici 
mai puțin I — faptul că N.A.T.O. 
ar avea un caracter... defensiv. 
Dar aceasta este doar o frază, 
pe care nici autorul ei nu în
cearcă să o susțină prin nimic. 
Despre toate pregătirile în vede
rea unui nou război, despre cursa 
înarmărilor pe care N.A.T.O. o 
promovează, despre sporirea chel
tuielilor militare și a profiturilor 
acelor monopoluri care livrează 
cele mai scumpe tipuri de arme 
și muniții nu se suflă nici un cu
vînt. Să privim mai cu atenție ce 
spune acest ilustru conducător a) 
N.A.T.O.-ului: există unii care ar 
susține că „hotărirea țărilor 
N.A.T.O. de a echipa forțele lor 
cu arme atomice... dovedește 
scopurile agresive ale N.A.T.O.**, 
Spaak se indignează : „Nu-i ade
vărat". Ce legătură este între 
dotarea tortelor armate ale țări
lor N.A.T.O. cu arme atomice și... 
pregătirile N.A.T.O. în vederea 
unui război ?! Niciuna 1 Desigur, 
dl. Spaak ar vrea să ne convin
gă că războiul se face cu bulgări 
de zăpadă și nu cu bombe, iar 
pregătirile războinice ale N.A.T.O. 
sînt o... jucărie pentru copiii 
Dacă dl. Spaak se face că nu în
țelege scopul pregătirilor milita
re, ale N.A.T.O., schimbă aceas
ta cu ceva realitatea? Caracterul a- 
gresiv al pregătirilor militare ale 
N.A.T.O. este de mult cunoscut. 
El a fost dovedit în numeroase 
rînduri. Uniunea Sovietică și ce
lelalte state iubitoare de pace au 
propus să înceteze cursa înarmă
rilor, să se încheie un pact de 
neagresiune între țările partici
pante la N.A.T.O. și țările parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, să se reducă efectivul tru
pelor străine aflate pe teritoriile 
acestor țări, să se creeze o zonă 
denuclearizată în Europa centra
lă. N.A.T.O. a respins orb toate 
aceste propuneri, neschițind nici 
o acțiune cit de cit pașnică, lată 
așadar că nimeni nu intenționea
ză să atace țările din acest bloc 
militar și nici o primejdie milita
ră nu le-a amenințat și nu le a- 
menință. In schimb programele 
de înarmare extrem de vaste ale 
țărilor N.A.T.O. au înghițit nu
mai în 9 ani de existență ai 
N.A.T.O. suma colosală de 500 
miliarde de dolari. întrebuințarea 
acestei sume are un vădit carac

ne sugereze că trebuie să facem uz 
de toate forțele noastre pentru 
cauza păcii — unicul lucru pe 
care noi trebuie să-l urmărim".

Grecia
ATENA 31 (Agerpres). TASS 

transmite : Declarația guvernului 
sovietic in legătură cu apropiata 
sesiune a Consiliului N.A.T.O. a 
fost primită cu satisfacție de opi
nia publică din Grecia. In centrul 
atenției tuturor ziarelor din 30 
martie care apar la Atena se afiă 
propunerea sovietică cu privire la 
încheierea unui tratat de neagre
siune între N.A.T.O. și organizația 
Tratatului de la Varșovia și pro
punerea poloneză în legătură cu 
crearea unei zone denuclearizate 
în Europa.

Ziarul „Athenaiki** publică ex« 
punerea declarației pe o pagină 
întreagă sub titlul: „La 29 martie 
Moscova a manifestat o nouă ini-, 
țiativă care privește problema pă« 
cii în Europa. Ea propune înche-ț 
ierea unui tratat de neagresiune 
între țările participante la N.A.T.O, 
și Tratatul de la Varșovia și creas 
rea unei zone denuclearizate. Mos4 
cova recomandă retragerea reci
procă a forțelor armate din Europtț 
Centrală", j

Potrivit relatărilor ziarului, pla,4 
nul creării unei zone neutre den# 
clearizate în Europa cu scopul de, 
zangajării forțelor armate ale șta« 
telor participante la N.A.T.O; și 
Tratatul de la Varșovia a stîrniț 
un deosebit interes în cercurile! 
politice din Grecia.

ter agresiv. Aceste cheltuieli con, 
cretizează politica și practica pre
gătirilor intense de război.

Și totuși Spaak... nu vede le
gătura...

Atunci cînd poate arunca o 
căldare cu benzină în atmosfera 
internațională, fie că bate un 
vînt dulce de primăvară, ori un 
crivăț șfichiuitor, Spaak o face 
cu dragă inimă. Așa i se cere. In 
amintitul articol din „Life", în
tocmai celor mai belicoși generali, 
de obicei americani ori vestger- 
mani, Spaak, gelos poate pe ecoul 
bun avut de declarațiile acestora 
in cercurile Washingtonului, spu
ne răspicat: „Nu văd nici un 
motiv politic, strategic sau mo
ral pentru care să nu folosim ar
mele cele mai eficiente".

Aici Alr. Spaak a intuit legă, 
tura...

Aceste cuvinte scrise de mina 
lui Spaak, unul din comandanții 
N.A.T.O., constituie cea mai bună 
carte de vizită cu care N.A.T.O. 
se prezintă la cea de a 10-a ani
versare a sa, în fața popoarelor. 
Să se folosească armele atomice, 
să continue experiențele atomi-, 
ce, să se pună în primejdie exis
tența însăși a omenirii, să cadă 
milioane de oameni pradă arme
lor atomice — iată „conștiința 
N.A.T.O.", după chipul și asemă
narea trustmenilor și a cercuri
lor agresive care-l conduc, cînd 
din umbră, cînd fățiș. Continuîn- 
du-și torentul agresiv din artico
lul jubiliar despre N.A.T.O., 
Spaak se pronunță pentru „cit 
mai multe baze, cit mai răspin- 
dite".

Din nou dl. Spaak a intuit le
gătura...

Dindu-și probabil seama însă că 
a făcut-o prea de oaie, și că a 
întrecut măsura, adaugă : „un lim
baj de felul acesta nu este atît 
de războinic pe cît pare..." Dece? 
Amenințarea cu folosirea bombe
lor atomice, ațîțarea psihozei 
războinice, îndemnul la noi baze 
agresive militare — constituie 
oare, potrivit conducătorilor 
N.A.T.O., declarații de dragoste 
la adresa păcii ?

Dar, spre surprinderea cititoru
lui, într-o clipă de pierdere a 
controlului de sine Spaak scapă 
o Irază edificatoare: „Există ne
buni și posibilitatea de acciden
te — trebuie să încercăm să gă
sim o alternativă". Se vede bine 
că Spaak știe că printre milita- 
riștii N.A.T.O. există și... nebuni 
și soarta păcii nu ar trebui lăsa
tă pe mîna unor asemenea indi
vizi.

Spaak și ceilalți de la co
manda N.A.T.O. încearcă din 
nou, cu prilejul jubileului 
N.A.T.O. să întunece orice spe
ranță a popoarelor care do
resc să obțină destinderea. Au
torul își termină articolul din 
„Life" îndemnînd la continuarea 
cursei înarmărilor și a „războiu
lui rece". Aceasta este singura 
perspectivă pe care N.A.T.O. o 
oferă popoarelor. Dar propagan
da agresivă a N.A.T.O., care în
cearcă să acrediteze ideea că o- 
menirea trebuie să meargă în 
mod fatal pe drumul ce duce la 
un război atomic distrugător, 
este sortită eșecului. Singura 
cale justă spre pace este cea a 
tratativelor intre state. Aceasta 
o știm și o doresc arzător po
poarele lumii. Aceasta este calea 
pe care trebuie să meargă con
ducătorii de state din occident 
dacă își dau seama de răspunde
rea mare pe care o au în fața 
popoarelor,
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