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LA ATELIERELE CF.R. 
„ILIE PINTILIE"

Și coeficientul 
admis 

poate fi redus

LA ÎNTREPRINDEREA „ARMATURA"

Cauza principală 
a rebuturilor — 

indisciplina

La întreprinderea „Electrofar* 
din Capitală se produc în serie 
lămpi infraroșii, becuri mitrofaț 
de 500 w. becuri oglindate, lămpi 
da heliograf, întrerupătoare cu 
mercur, încărcătoare de tensiune 
etc.

Tînărul Ion Vasile lucrează la 
mașina de electrozi pentru becuri 
de 100 v. El depășește zilnic norma 
cu 12 la sută.

Foto: AGERPRES
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O „alee 
a trandafirilor" 

Ia Oradea
(prin telefon). In ora- 

f_  ______ s-a deschis de curind
un adevărat șantier. La chemarea 
comitetului orășenesc U.T.M. vin 
zilnic zeci de tineri care muncesc 
voluntar la amenajarea parcului 
„1 lîfai" ce se va îmbogăți cu o fru
moasă alee.

Duminică, ca fi în zilele ante
rioare, brigăzile utemiste de muncă 
patriotică urmînd exemplul tine
rilor bucureșteni au participat la 
amenajarea parcurilor fi a grădi
nilor orașului. Tinerii muncitori de 
la fabrica „Solidaritatea", de la co
operativa „Csordas Ianoș", elevii 
școlii medii tehnice de cooperație, 
au muncit cu însuflețire pentru a 
termina amenajarea unei alei la 
data de 1 mai.

Pină acum 3270 tineri au mun
cit voluntar efectuînd 6518 ore. Au 
executat săpături și nivelări pe o 
suprafață de 4050 m. p. cît cuprin
de aleea fi au transportat 1518 
m. c. pietriș.

Pe alee var fi plantați mii da 
arbuști oramentali care vor da un 
aspect plăcut și 3600 de trandafiri 
de cele mai diferite soiuri care vor 
forma un adevărat covor natural 
multicolor. Aleea a primit de pe 
acum denumirea de „aleea tranda
firilor".

ORADEA 
șui Oradea

POPA IOS1F

A început plutăritul
Timpul călduros din acest anTimpul călduros din acest an a 

făcut ca plutăritul pe Doma, Ne- 
grișoara, Coșna, Bistrița Aurie, ele. 
tu înceapă mai devreme decit în 
alți ani. Pină acum plutașii din 
bazinul Domelor au transportat pe 
apă 14.559 m. c. bușteni peste 
plan. Pentru « transporta pe calea 
ferată lemnul plutărit de la înce
putul sezonului fi pînă acum ar 
fi fost necesare 1.234 vagoane. 
Cele mai bune rezultata le-au ob
ținut plutașii din brigada condusă 
ds Andrei Țimpău, care au trans
portat pe apele Bistriței Aurii 
1.000 m. c. bușteni.

Nu de mult, în cadrul unei
consfătuiri organizată de către 
biroul organizației de secție
U.T.M., sub conducerea organiza
ției de partid, comunistul Dumitru 
Ganciu, șeful secției de turnătorie 
a Atelierelor C.F.R.-„llie Pintilie" 
din Iași a prezentat un referat în 
care s-a analizat situația rebuturi
lor la piesele turnate. Referatul a 
scos la iveală deficiențele care au 
făcut ca în anul trecut să fie re- 
butată o cantitate de piese 
fontă în greutate totală de 61,4 
tone.

Cauzele rebuturilor au fost 
tipie. In primul rînd procentul ad
mis de rebuturi a fost anul tre
cut prea mare în raport cu posi
bilitățile turnătoriei. Acest procent 
n-a mobilizat pe muncitori la re
ducerea substanțială a rebuturilor, 
tinerii mulțumindu se doar cu fap
tul că coeficientul realizat a fost 
sub cel admis. Umiditatea exce
sivă a pămîntu- 
rilor, uneori, iar 
alteori formarea, 
din comoditate, 
— cu pămînturi 
vechi, necores
punzătoare au 
dus la rebutarea 
a cite 40—50 sa
boți la șarjă.

Discuțiile și referatul 
în evidență și lipsuri ce aparțin 
conducerii administrative a sec
ției. Ajutorul laboratorului în re
ducerea rebuturilor, de pildă, este 
egal cu zero. întotdeauna probele 
veneau de la laborator abia după 
ce toate piesele erau turnate. Cum 
să mai intervină atunci in proce
sul turnării ? De asemenea se 
știa de multă vreme că există 
unele rame de formare defecte 
care jtrebuiau reparate și altele 
uzate peste măsură.

Tov. Jean Alexandrescu, direc
torul atelierelor, prezent la con
sfătuire a apreciat drept valoroa
se propunerile și discuțiile tineri
lor și a vorbit pe larg despre 
unele măsuri pe care le va lua 
conducerea atelierelor în vederea 
remedierii lipsurilor semnalate. U- 
temiștii N. Vornicu, V. Loz- 
neanu și alți participant la dis
cuții și-au luat angajamente spo
rite de a reduce rebuturile. Anga
jamentele luate vor face ca în 
acest an rebuturile să fie reduse la 
jumătate, adică de la 2,8 la sută 
(procentul admis de minister) la 
1,4 la sută, realizîndu-se astfel o 
economie de peste 21 tone fontă. 
Consfătuirea inițiată de organi
zația U.T.M. a fost rodnică. Pen
tru a se trece la fapte se imput) 
insă o serie de măsuri pe care 
organizația U. T. M. (secre
tar tov. Dumitru Boznășeanu) tre
buie să le ia urgent. Astfel, comi
tetul U.T.M. va trebui să ia mă
suri pentru întărirea disciplinei și 
a răspunderii tinerilor în muncă, 
să ducă o muncă politică perma
nentă în rîndul tineretului, expli- 
cîndu-i însemnătatea acțiunii de 
reducere a rebuturilor. Trebuie re- 
activizat postul utemist de control. 
E necesar de asemenea mobiliza
rea tinerilor pentru a frecventa cu 
regularitate cursul de minim teh
nic, precum și lărgirea programei 
analitice a acestuia pe problemele 
specifice muncii din turnătorie. 
Numai așa, tinerii turnători de la 
Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie" 
din Iași vor putea contribui la în
făptuirea scopului principal: tra
ducerea in viață a sarcinilor pe 
care le pune hotărîrea plenarei din 
noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R. 
privind reducerea prețului de cost 
al produselor.

r C. SLAVIC

din

mul-

au scos

Colectivul întreprinderii „Ar
mătura" din Capitală s-a anga
jat ca In cursul acestui an să 
realizeze 150.000 lei economii prin 
reducerea prețului de cost al pro
duselor. Dintre aceștia, 06.000 lei 
trebuie să se realizeze pe calea re
ducerii procentului de rebuturi. 
Cum în turnătorie marea majori
tate a muncitorilor sînt tineri, 
comitetului U.T.M. îl revine deci 
o mare răspundere în mobiliza
rea tuturor tinerilor turnători 
reducerea rebuturilor.

Cum participă insă tinerii la 
lupta Împotriva rebuturilor ?

...Marin lordache vine mai tlr- 
ziu la lucru aproape in fiecare zi. 
Brigada de tineret în care lucrea
ză l-a criticat nu odată, dar de
geaba. Marin Iordache continuă 
să întîrzie. Venind cu întîrziere 
dimineața, el se grăbește apoi 
să-și îndeplinească planul. Și cum 
graba strică treaba, Marin lorda- 
che dă și „din grabă" mai multe 
piese rebut.

...Un alt exemplu: Aurel Tache

la

iși pierde timpul prin secție stind 
sau discutînd, iar cind lucrează, 
tot „din grabă" dă rebut.

...Ar mai putea fi date și alte 
exemple și alți tineri care dau 
rebut. Cezar Țancu și Nicolae 
Papuc, de pildă, nu respectă teh
nologia prescrisă.

Și din păcate, cadrele tehnice, 
după o mică și „părintească" atra
gere a atenției obișnuiesc să uite de 
întimplare, să cocoloșească lipsu
rile, să nu ia atitudine intransi
gentă împotriva celor ce dau re
buturi și astfel lucrurile continuă 
ca și înainte.

Comitetul U.T.M. — secretar 
tov. Ion Băzăvan — deși cu
noaște toate aceste cazuri nu a 
întreprins pină acum nimic, nici o 
acțiune, nu a luat nici o măsură 
pentru

tori din turnătorie la reducerea re
buturilor. Așa se face că în luna 
februarie, procentul de rebut in 
loc să scadă a crescut pină la 8,31 
Ia sută.

Urmările lipsei de măsuri din 
partea organizației U.T.M., ca și 
alte deficiențe (utilai insuficient, 
materie primă de calitate slabă) 
se văd în procentul ridicat de re
buturi, in faptul că la întreprin
derea „Armătura" In loc să se 
realizeze economii, pierderile pro
venite din rebuturi încarcă prețul 
de cost al produselor.

Este cunoscut că, în privința 
luptei Împotriva rebuturilor, multe 
organizații U.T.M. din fabrici șl 
uzine din țară, alăturindu-se ac
țiunii de mobilizare a tuturor for
țelor tinerilor turnători împotriva 
rebuturilor au obținut o expe
riență bună. Comitetul U.T.M. de 
la întreprinderea „Armătura" tre
buie să studieze această experien
ță și să o aplice.

Principala direcție în care tre
buie să-și îndrepte eforturile orga

nizația U.T.M., 
trebuie să fie 
întărirea disci
plinei tinerilor 
turnători, deoa
rece, după cum 
s-a constatat, 
indisciplina in 
muncă este una 
din cauzele in

duc la crește- 
I de rebuturi.

caresemnate 
rea procentului 
Ea trebuie să explice fiecă
rui tînăr că rebuturile încarcă 
considerabil prețul de cost al pro
ducției. Totodată, organizația 
ll.T.M. trebuie să mobilizeze pe ti
neri la ridicarea necontenită a 
pregătirii lor profesionale, prin 
participarea la cursurile de minim 
tehnic, prin ținerea de conferințe 
pe teme tehnice. înființarea unui 
post utemist de control in turnăto
rie, orientarea acțiunilor acestuia 
in principal spre întărirea discipli
nei în muncă a tinerilor turnători 
și ridicarea măiestriei lor profesio
nale, va avea de asemenea meni
rea să contribuie la reducerea re
buturilor, la realizarea de cit mai 
mari economii

a mobiliza tinerii munci- I. BODEA

La rafinâria 1 Mai

„Luna inovatorului"
cinstea zilei de 1 Mai orga-In 

nizația U.T.M. fi cabinetul tehnic 
de la rafinăria nr. 1 Ploești au or
ganizat între 1—30 aprilie „Luna 
Inovatorului".

Sub lozinca „niciun tînir ute
mist în afara mișcării de inovații’ 
tinerii muncitori din rafinărie răs
pund cu entuziasm chemării ini
țiativei tinerilor de la /întreprin
derea „Encel Mauriciu" de a rea
liza cît mai multe inovații.

Colectivul format din ing. Emil 
Petrescu, maistru Niculescu Ion fi 
maistru V. Ștefănescu, au realizat 
un dispozitiv pentru determinarea 
densității gazelor lichefiate, 
aduce economii în valoare da 
proape 800.000 lei. Colectivul 
mat din ing. Titus Smoleanu, 
N. Oberweger fi tehnician V. 
culesou, au realizat „Dispozitivul 
pentru evacuarea condensatului’ 
perfecționare tehnică ce aduce eca-

nomii in valoare da aproape u* 
milion lei.

Deosebit de interesantă este ino
vația realizată de colectivul mais
trului utemist Nicola* Dungă prin 
aplicarea căreia bateria de cazane 
de la instalația de alimentare 
apă tratată funcționează în 
bune condiții. De asemenea, 
miftii Manolescu Teodor fi 
Gheorghe, lucrători la 
A.M.C. sini autorii
„Raționalizarea încălzirii ' conduc
telor de impuls’ la aparatele de 
debit fi presiune.

Toți acețti tineri inovatori fi 
raționalizatori au fort recompen
sați cu premii în bani și cărți.

eu 
mai 
ute- 
Ion

atelierul 
propunerii

care
fl

oor
ing. 
Ni-

Succese ale 
brigăzilor 

utemiste de muncă 
— patriotică —

• In regiunea Iași, peste 
27.000 de tineri 
parte din brigăzi utemiste de 
muncă patriotică.

și tinere fac

muncă patriotică. In 10 zile 
tinerii brigadieri au plantat in 
gospodării agricole de stat și 
gospodării colective 2400 de 
pomi fructiferi, au contribuit la 
amenajarea a 28 de parcuri și 
grădini publice, și au sprijinit 
lucrările de împăduriri pe o su
prafață de aproape 30 de hec
tare. Pe șantierul de îmbunătă
țiri funciare de la lțcani și pe 
alte șantiere asemănătoare ti
nerii au construit diguri pe o 
lungime de peste 3 km. și ju- 
mătate.
• In regiunea Timișoara, 

peste 44.000 de tineri și tinere 
au constituit aproape 1.400 de 
brigăzi utemiste de muncă 
patriotică. In ultima perioadă ei 
au reparat drumuri și șosele pe 
o distanță de 63 km., au trans
portat peste 1000 m.c. de pietriș 
și balast, au participat la lu
crările de pe șantierele de hi
droameliorații și au plantat 
peste 45.000 de pomi fructiferi. 
Valoarea lucrărilor efectuate 
pină acum prin munca volunta
ră a tinerilor din regiunea Ti
mișoara se ridică la aproape 
700.000 lei.
• In orașul Suceava brigă

zile de muncă patriotică ale ti
nerilor lucrează pe șantierele 
de construcții de locuințe, spri
jină lucrările de îndiguire a 
riului Suceava, participă la lu
crările de asfaltare a șoselei 
Suceava-Burdujeni și la ame
najarea unui ștrand. Brigăzile 
de muncă patriotică din raio
nul Botoșani au efectuat lucrări 
in valoare de peste 63.000 lei, 
iar tineretul din raionul Săveni 
a participat voluntar la ame
najarea a 46 de iazuri pe o 
suprafață de 1350 ha.

(Agerpres)

Școală nouă 
din resurse locale

Studenții și cadrele didactice de ta universitățile „v. oaoeș și „uoiyai atn liuj, au pornii cu 
mult entuziasm la înfăptuirea sarcinilor ce reies din cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-a Il-a Conferință pe țară a U.A.S.R. De curind au fost unificate într-o at
mosferă sărbătorească căminele și cantinele celor două universități. In fotografie: studenții Ion 
Soaită, 
au

In fotografie studenții fon 
Frantz Hohring, Erdei Carol, Nicolae Brlnzaș, Henn ianos, Binder Hari și loan GSlner 

stabilit numai la cîteva minute după înrllnirea In noua lor cameră de la căminul „losza Beta* 
o trainică prietenie. Foto: , M1CLEA

In orașul Timișoara — 
numeroși prieteni ai cărfii

Munca cu cartea constituie • Organizațiile U.TJI. au intre, 
verigă importantă in formarea la prins de asemenea numeroase ac- 
tineri a trăsăturilor inainiate, pro- , 
prii constructorilor socialismului. ' 
Pe zi ce trece, tot mai multe or
ganizații U.T.M. din orașul Timi
șoara, se preocupi de antrenarea 
unor mase cît mai largi de tineri 
la citirea organizată și continuă a 
literaturii.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. de la fabrica de Chibrituri 
„Nikos Beloiannis", de la școala 
medie rir. 3, școala profesională 
electrotehnică și altele, desfășoară 
o vie activitate de popularizare a 
cărții. Ele organizează lecturi, seri 
literare, recenzii, reușind în felul 
acesta să dezvolte la tineri gustul 
de a citi, fi dorința de a deveni 
purtători ai insignei de „Prieten 
al cărții".

țiuni de difuzare a cărții sub lo
zinca : „Nici un tînăr fără biblio
tecă personală". In ultimele trei 
luni în orașul Timișoara au fost di
fuzate cărți în valoare de peste 
50.008 lei.

In orațul Timișoara sînt înscriși 
6143 tineri care se pregătesc pentru 
discuțiile finale ale concursului 

„Iubiți cartea".
De curind la Casa de cultură a 

studenților din Timișoara, comite
tul orășenesc U.T.M. a înmînat in
signe și brevete de „Prieten al 
cărții" unui număr de 48 tineri care 
au participat cu succes la discuțiile 
finale.

Emisiunea 
„Festival"

De curind comisia raională de 
organizare a festivalului tineretu» 
lui din raionul Sebeș, regiunea 
Hunedoara a organizat și trans
mis prin stația locală de radiofi» 
care prima emisiune „Festival". 
Ea a cuprins un interviu luat tov» 
losif Krisboy — secretar al comi
tetului raional P.M.R. și pre
ședinte al acestei comisii — care 
a vorbit despre planul de organi
zare a festivalului raional al ti-1 
neretului, despre importanța festi
valurilor mondiale ale tineretului 
și studenților, în lupta pentru pace 
și progres social.

Tot in cadrul acestei emisiuni 
a mai luat cuvîntul tov. Katavschi 
responsabilul unei brigăzi de pro
ducție a tineretului din fabrica 
.Sebeșul" care a relatat modul 

tinerii din această întrepnn- 
întimpină festivalul tineretu-

Tinerii elevi Gheorghe Tudor și Simeanu Pantazi care-i vedeți în prim planul fotografiei sînt mun
citori la Complexul C.F.R. „Grivita Roșie". Ei se numără printre fruntașii scolii medii serale. 

Foto: D. F. DUMITRU

LASCU STELIAN 
lăcătuș

La standul de cărți al Atelierelor centrale I.T.B. au sosit cărți noi.

viitoarele emisiuni ;,Festival* 
vor fi transmise in fiecare

cum 
dere 
lui.

In
care
marți, se vor populariza rezulta
tele obținute de tineri in acțiunea 
de pregătire a festivalurilor comm 
nale și raionale, se vor organiza 
schimburi de experiență în această 
acțiune intre organizațiile de bază 
U.T.M. din raion, se va răspunde 
ta diferite întrebări ale tinerilor, 
etc.

IULIAN IANOȘ 
secretar al comitetului raional 

U.TM. Sebeș

Un concurs interesant
■ Comitetul U.T.M. din cadrul 
șantierului naval Tr. Severin în. 
colaborare cu cercul A.S.I.T. din. 
întreprindere, au organizat pe tot 
cursul anului 1959, un concurg 
„Cine știe cîștigă", cu teme le-t 
gate de activitatea profesională ai 
tineretului, care se va desfășura în 
mai multe etape.

lată citeva din temele propuse, 
„Să ne cunoaștem meseria de con-f 
structor, naval", „Să cunoașteirț 
regulile de protecție a muncii"* 
„Să cunoaștem care sînt căile de 
reducere a prețului de cost" șj 
multe altele.

Tinerii care vor dovedi că și-ai| 
însușit cele mai multe cunoștințe» 
vor fi premiați cu diferite obiecte» 

încă de la anunțarea acestuț 
concurs, tinerii au manifestat 
un viu interes și au cerut difes 
rite relații în legătură cu con4 
dițiile concursului. In acest sens 
s-au luat măsuri ca biblioteca în-i 
treprinderii să deservească pe par- 
ticipanți cu lucrărițe solicitate ’ și 
să procure de la „Librăria noa
stră" tot ceea ce interesează tine< 
retul' în 'legătură cu documentația! 
și bibliografia necesară. Temele 

r . ~ . . concursuluî'cu " datele |a care se
munci dar faceți-vă și voi acolo la gătiți încă de pe acum pentru exa- vor ține diferitele etape au fost 
școală datoria". /Hienele de. admitere,din toamnă la afișate la locuri vizibile.

Pentru a mobiliza cît mai mulți . «criaia medie seral i ar putea con
fined 1_ ___ ~ ' "i ' . *

----- . ---------- » examenelor de admitere ia. urma sau nu învățămîntul de stat. 
La centrul;II vagoane s-a orgapi-, faeu|tațj s au folosit adunările In grijile sale pentru probfe-
zat ;nu de, mult o adunare generală, ... —»_ —u— ------ —
U.T.M. în care s-a discutat și ac
tivitatea tinerilor din secție .în do
meniul învățăturii. A reeșit că Ion 
Stcțica și Ion Lezner nu frecven
tează cu regularitate cursurile 
serale. . . < -

In adunare a vorbit tinerilor 
din partea biroului organizației 
de partid tovarășul Gh. Vulpoi., 
Le-a vorbit despre lipsa de drep
turi în trecut, în legătură cu 
învățătura și a subliniat ce posi
bilități au azi tinerii, mai ațes 
după .noua hotărire.

Cei doi, Stoica , și Lezner au 
înțeles că în fața grijii partidului 
pentru ca tinerii să se cultive și 
să devină cadre cu pregătire su
perioară, trebuie să răspundă cu. 
dragoste și să dea dovadă de hăr
nicie, de perseverență.

Astfel de discuții care să atragă 
atenția asupra îndatoririlor tineri
lor care urmează cursurile serale 
la școala medie au avut loc și în 
alte organizații. Crețu Alexandru, 
Nicolae Vasilescu și alți cîțiva au 
fost criticați de tovarășii lor de 
muncă: „Noi vă scutim de unele

Nu de mult în comuna Oarța de 
Jos, raionul Cehu Silvaniei, regiu
nea Baia Mare, 
construcția unui 
Începută de anul

a fost terminală 
local de școală, 
trecut la propu

nerea cetățenilor, noua școală s-a 
ridicat în mare parte din resurse 
locale.

O importantă contribuție la exe
cutarea lucrărilor și-au dat-o tine
rii din comună. Întreaga muncă 
necalificată a fost efectuată de ei 
în peste 3000 ore de muncă volun
tară. Prin construirea școlii tinerii 
împreună cu țăranii muncitori 
comună au 
150.000 lei.

a* '

făcuț economii

S. VASILS 
țăran muncitor

din 
de

Să ne ocupă 
de tinerii

' Intr-o bună zi conducătorul 
echipei de trasaj a fost nevoit să 
lipsească de la lucru. Frezorii, ra- 
botorii, lăcătușii din sector s-au 
alarmat: „O să stăm cu lucrul 
Ce-o să facă puștii ăia singuri 1“ 
„Puștii", tinerii trasatori Marin 
Păunoi și Dinu Paul nu numai că 
au făcut să nu se simtă lipsa con
ducătorului dar au lucrat in așa 
fel incit au cîștigat toată simpa
tia și stima secției. Altădată cind 
o freză a rămas fără lucrător unul 
dintre trasatori a trecut să lucreze 
la mașina oprită. Cine sînt acești 
tineri capabili să se descurce 
bine nu numai în ale complicatu
lui trasaj dar și in alte meserii ? 
Sînt doi tineri de o seamă cu su
tele de tineri muncitori de la 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie". 
Se disting insă in munca lor 
fiindcă sînt și elevi ai școlii medii 
serale. Cunoștințele lor de geome
trie și algebră — de pildă — îi 
ajută să înțeleagă toate tainele 
trasajului.

Și asemenea lor sînt alți zeci și 
zeci de tineri la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie". Recenta hotărire 
a partidului și guvernului privind 
îmbunătățirea învățămintu'ui seral 
și fără frecvență de cultură gene
rală și superior deschide noi po
sibilități acordînd noi condiții a- 
vantajoase pentru cei care sînt 
dornici să devină oameni cu o

CU grijă
uncitori care Învață

pregătire multilaterală.. Mergînd 
pe linia popularizării, acestei hotă* 
rîri unele organizații de bază 
U.T.M. de la „Grivița Roșie" au 
realizat unele lucruri interesante.

u « .___ In felul acesta tinerii vor avea!
la cursurile pregătitoare st*tui 0 verificare a celor care pot posibilitatea să-și îmbogățească

- f; - *•—- -»-* zilnic bagajul de cunoștințe profer
sionalțț pe care îl vor .pune în fcH 
losul ridicării necontenite a pro-generale, gazetele de , perele, mele tinerilor muncitori elevi sau

agitatori’, stafiile de radioamplifi- care doresc să se înscrie la cursu- ducției, a productivității muncii 
care și mai ales s-a discutat cu rile serale și fără frecvență corni- și a reducerii prețului de cost. , 
fiecare tînăr in parte despre im
portanța ridicării continue a ni-, 
velului cultural. rAcțim pentru fa
cultăți se pregătesc 33 de tineri.! 
Cei mai mulți dintre aceștia vor- 
merge la Institutul de căi ferate.

Toate acestea sînt foarte bune. 
Comitetul U.T.M. însă n-a înțeles 
un lucru esențial. Condițiile noi 
pentru studiu, partidul le-a creat 
pentru mase latgi de tineri munci
tori. încă de pe acum trebuie atrași 
spre cursurile serate medii cei, 
mai buni dintre tinerii muncitori. ■ 
In întreprindere sînt mulți tineri, > 
buni îh producție, cu bogată expe
riență de muncă, care au însă 
goluri în pregătirea lor multilate
rală. Cu acești tineri organizația 
U.T.M. trebuie să stea de vorbă 
să-i ajute să-și complccteze cuno
ștințele antrenind la organizarea 
unor lecții pentru ei, pe tehnicieni 
și ingineri capabili. In aceste lecții- 
cursuri, in care tinerii să fie pre-

tetul U.T-M. nu depășește grani
țele Complexului. Niciodată nu 
s-a interesat de pilda — la școala 
serală cum învață tinerii din în- 

. treprindere. Pentru traducerea în 
viață a noilor sarcini reeșite din 
hotărirea partidului și guvernului 
pentru popularizarea noilor con
diții oferite muncitorilor la învă- 
țămintul seral și fără frecvență 
organizația U.T.M. trebuie să des
fășoare' o astfel de activitate in 
care să arate și cum se comportă 
actualii elevi făcînd o paralelă în
tre învățătură și munca în pro
ducție. Apariția hotărîrii in pro
blemele invățămintului seral și 
fără frecvență trebuie să consti
tuie pentru comitetul U.T.M. un 
punct de plecare pentru o etapă 
superioară a muncii sale dusă în 
scopul dezvoltării dragostei în 
rîndul tinerilor muncitori pentru 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
generale.

V. CONSTANT1NESCU

AR1STICA BAGHINĂ 
funcționar

La termocentrala Paroșeni 
a intrat în funcțiune 

al treilea grup electrogen
Luni seara la termocentrala 

Paroșeni, din bazinul carbonifer 
Valea Jiului, a fost pus în furie» 
țiune cel de-al treilea grup elec4 
trogen de 50.000 kilowați.

Prin intrarea în funcțiune ai 
noului agregat, puterea instalați 
la termocentrala din Paroșeni s* 
ridică la 150.000 kilowați.

Odată cu intrarea în funcțiune 
a acestui grup electrogen, se îm« 
bunătățește alimentarea cu ene.r* 
gie electrică a industriei și loca
lităților deservite de sistemul ener
getic național.

(Agerpres)



oferea rentabilității 
obiectiv principal 
al muncii politice

• •

In anul care a trecut, o bună tii și majoritatea tinerilor neute- 
miști. îmbunătățirea generală a 
vieții, de organizație a avut ca re
zultat firesc creșîerea răspunderii 
in muncă a tinerilor, a inițiativei 
lor în valorificarea importantelor 
rezerve interne de sporire a pro
ducției.

Gospodăria are mari posibili
tăți pentru extinderea culturilor 
irigate, fn scopul folosirii acestor 
posibilități, gospodăria are nevoie 
de cadre bine pregătite pentru a 
realiza cu minimum de cheltuieli 
sisteme de irigație durabile și eco
nomice. Sarcina aceasta și-a asu- 
mat-o organizația de bază U.T.M. 
Dintre tinerii muncitori fruntași s-a 
creat o brigadă de tineret pentru 
sprijinirea lucrărilor de irigație. 
Pregătirea agrotehnică a tirterilor 
din brigadă s-a făcut în cadrul 
cercului agrozootehnic.

Astfel, cu sprijinul 
conducerea gospodăriei a extins 
culturile irigate în acest an pe o 
suprafață de 130 de hectare cu po
rumb, i00 hectare cu grîu și 30 
hectare cu sfeclă de zahăr. La pro
punerea organizației de bază 
U.T.M., organizația de partid și 
conducerea gospodăriei au încre
dințat aceste lucrări tineretului.

bucată de vreme, organizația 
U.T.M. de la GA.S. Piatra Olt, 
din regiunea Pitești, a acordat o 
slabă atenție mobilizării tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Acest lucru se întimpla 
din pricină că in general activi
tatea acestei organizații de bază 
era limitată ; adunările generale 
se țineau rar și nu dezbăteau pro
blemele cele mai importante din 
activitatea utemiștilor și a tineri
lor, invățămîntul politic se desfă
șura la un nivel scăzut și era rupt 
în bună măsură de sarcinile con
crete ale gospodăriei.

La indicațiile organizației de 
partid, care într-una din adunările 
generale a analizat participarea 
utemiștilor la îndeplinirea sarcini
lor de producție, organizația de 
bază U.T.M. a luat o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității sale în toate domeniile.

Principala preocupare a organi
zației de bază U.T.M. a fost aceea 
de a îmbunătăți conținutul muncii 
educativ-politice in rîndurile tine
rilor de a întări disciplina in pro
ducție, de a stimula aportul aces
tora in lupta pentru .creștere# ren
tabilității gospodăriei.

Recenta hotărîre a partidului și 
guvernului, care trasează sarcini 
importante cu privire la Întărirea 
muncii politice și organizatorice de 
conducere a gospodăriilor agricole 
de stat, a însemnat pentru orga
nizația de bază U.T.M. de aici un 
prilej serios de îmbunătățire a în
tregii sale activități.

In acest scop, organizația de 
bază U.T.M. a dat o atenție mai 
mare legării invățămîntului politia 
de sarcinile concrete de produc
ție. De asemenea, anul acesta, or
ganizația de bază U.Tîmpreu
nă cu comitetul sindical, a creat și 
un cerc de studiu economic, axat 
pe principalele probleme în legă
tură cu creșterea producției și pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost și ridicarea rentabi
lității. Lecțiile acestui cerc sînt 
audiate de toți tinerii muncitori 
din gospodărie. Ținerea conferin
țelor, ca și conducerea seminarii- 
ior care au loc in cadrul cercu
lui de studiu economic, au fost în
credințate specialiștilor din gospo
dărie.

S-a îmbunătățit simțitor conți
nutul și tematica adunărilor gene
rale, unul din mijloacele importan
te de educare comunistă a tinere-, 
tuiui, de mobilizare la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. In ultimul 
timp, în adunările generale ale or
ganizației U. T. M. s-au luat în 
dezbatere probleme principale din 
activitatea tinerilor muncitori. Ast
fel, într-ună din adunări s-a dis
cutat despre contribuția pe care o 
pot aduce tinerii la valorificarea 
rezervelor interne. S-au stabilit cu 
acest prilej măsuri concrete. S-a 
reactivizat activitatea P.U.C. care 
avea o existență formală și s-a 
îmbunătățit componența sa cu cei 
mai buni utemiști și cu tineri 
fruntași ‘ din toate sectoarele de 
producție, s-a organizat un con
trol mai riguros asupra îndepli
nirii sarcinilor. De asemene# -sa 
creat un nou P. U. C- în sec
torul zootehnic cu scopul de 
a îmbunătăți , mobilizarea tine
rilor crescători de animale la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, de a înlătura risipa și ma
nifestările de indisciplină ale unor 
tineri, de a contribui astfel la ren
tabilizarea sectorului zootehnic. 
Pentru Îmbunătățirea vieții de or
ganizație in acest sector s-a creat 
și o grupă U.T.M. Ceea ce trebuie 
remarcat in mod deosebit este că 
organizația U.T.M. a reușit să a- 
tragă la îndeplinirea diverselor 
•arcini, să activizeze pe toți utemiș-

tineretului,

---------

Succese 
ale tinerilor 

viticultori

Sub supravegherea ingineru
lui șef Ion Timiș, tinărul co
munist Ion Condilă și utemis- 
tul Stere Buie de la G.A.S. 
Mogoșoaia, regiunea București, 
fac ultimele pregătiri în vede
rea însămînțărll porumbului.

Foto: N. STELORIAN

începe însămînțarea porumbului

Experiența fruntașilor 
un bun al tuturor tinerilor

accentuat

mare im-

Răspunzind încrederii primite tine
rii și-au luat angajamentul să rea
lizeze sporuri de recolte la hectar 
de 150 kg. porumb, 100 kg. grîu 
ți 1.000 kg. sfeclă de zahăr.

După exemplul tinerilor munci
tori din sectorul agricol, într-o a- 
dunare generală recentă a organi
zației de bază U.T.M. tinerii cres
cători de animale au făcut propu
nerea ca sectorul creșterii porcilor 
să fie deservit numai de tineri. Or-, 
ganizația de partid și conducerea 
gospodăriei au acceptat această 
propunere. Anul acesta, tinerii din 
acest sector vor crește 2.543 de 
porci mari, 2.300 de grăsuni și în
grijesc un număr de 264 scroafe de 
reproducție.

Preocupîndu-se neîncetat de 
educarea politică a tineretului de 
ridicarea activității lui in toate 
sectoarele de producție, sti- 
mulînd inițiativele bune aie tinere
tului în fiecare sector de muncă, 
organizația de bază U.T.M. își a- 
duce astfel o importantă contribu
ție la creșterea rentabilității gos
podăriei de stat, la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern acestor unități agricole so
cialiste.

P. LUNGU

Gospodăria agricolă de stat Afu
mați, din raionul Brănești, regiu
nea București are un 
profil zootehnic.

In acest sector de
portanță in creșterea rentabili
tății gospodăriei, peste 70 la 
sută din numărul muncitorilor 
sînt tineri. încă din primăvara a- 
nului trecut, după Consfătuirea de 
la Constanța, organizația de bază 
U.T.M. de la complexul zootehnic 
și-a luat angajamentul in fața or
ganizației de partid și a conducerii 
gospodăriei de stat de a lua acest 
sector sub patronajul său. Im sfîr- 
șitul anului, cind organizația de 
bază U.T.M. a analizat felul cum 
tinerii crescători de animale și-au 
realizat angajamentul, a raportat 
organizației de partid și conducerii ' 
gospodăriei că utemiștii și tinerii 
crescători de animale, îndrumați 
de comuniștii din acest sector, și-au 
adus un aport însemnat la realiza
rea planului de producție.

Analizind cu atenție felul cum 
au muncit tinerii în vederea reali
zării sarcinilor ce și le-au stabilit, 
a reieșit că față de condițiile și po
sibilitățile existente în gospodărie, 
producția ar fi putut fi și mai 
mare. Acest lucru i-a determinat 
pe tineri ca în acest an să-și stabi
lească și mai judicios angajamen
tele.

Organizația U.T.M. a folosit pen
tru aceasta, experiența celor mai 
buni crescători de animale, a frun
tașilor, la nivelul cărora trebuie

egiunea Timișoara, se dă o mare atenție secto- 
.000 găini outoare. In fotografia noastră vă pre

zentăm un aspect de la dezinfecția cotețelor mobile pentru creșterea păsărilor în cîmp.
Foto: P. LUNGE

să ajungă toți ceilalți tineri. Desi
gur că pentru aceasta a fost nece
sar ca organizația U.T.M. să or
ganizeze generalizarea metodelor 
bune, înaintate, acumulate de a- 
ceștia, prin numeroase consfătuiri 
și schimburi de experiență, care 
s-au dovedit a fi foarte rodnice. 
Așa de pildă, într-una din aceste 
consfătuiri mulgătorii Cuciureonu 
Gheorghe și lonescu Mihai, amîn- 
doi șefi de brigadă de tineret, au 
arătat celorlalți mulgători și cres
cători de animale în ce constă 
„secretul" lor în obținerea de pro
ducții mari la lapte. Ei au arătat 
că, în primul rînd, pentru a de
veni un bun crescător de animale 
trebuie să-ți iubești meseria și să 
studiezi în mod perseverent, să în
veți din experiența celor mai 
pricepuți crescători.

In aceșt an brigăzile zootehnice 
s-au angajat să dea statului peste 
1.080 hi. lapte pe trimestrul intîi. 
De asemenea, tinerii s-au mai an
gajat ca în acest an să obțină peste 
3.100 litri lapte pe cap de vacă 
furajată, să însilozeze peste 1.000 
tone furaje, din care 100 tone prin 
muncă voluntară. în sectorul por
cin brigăzile de tineret vor îngriji 
mai bine cei peste 1.300 porci, 
astfel incit sporul de greutate la 
unitățile nutritive planificate să 
crească.

O parte din aceste angajamente 
au început să fie îndeplinite.

Pentru a stimula continuu 
întrecerea pasionantă care a 
început între tinerii crescători de 
animale, organizația U.T.M. a in
tensificat munca politico-educativă. 
S-a acordat astfel o atenție deo
sebită bunei desfășurări a învăță- 
mîntului politic U.T.M., la care 
participă majoritatea tinerilor din 
acest sector. Informarea po
litică a tinerilor, citirea cu regu
laritate a presei în timpul pauze
lor, citirea cărților, conferințele ți
nute pe tema apărării și sporirii 
avutului obștesc, toate acestea au 
făcut să crească simțitor conștiința 
socialistă a tinerilor.

Utemiștii și tinerii din comple
xul zootehnic dezbătînd cu atenție 
recenta hotărîre a partidului și 
guvernului cu privire la întărirea 
muncii politice și organizatorice în 
gospodăriile agricole de stat, care 
trebuie să devină gospodării so
cialiste model s-au angajat că, sub 
conducerea organizației de partid, 
nu vor precupeți nici un efort în 
lupta pentru creșterea rentabilității 
gospodăriei, a veniturilor sale.

L. MOLDOVAN

0 îndrumare mai atentă
posturilor utemiste de control

Spre problemele 
majore ale gospodăriei

— Noi avem un post utemist de 
control la centrul gospodăriei, îmi 
explică Popa Iustin, secretarul co
mitetului-U.T.M. de la G.AJ5. Bal
dovinești, din raionul Brăila. Nu 
de mult am mai înființat însă încă 
unul. Acesta a fost necesar, cerut 
de nevoile muncii noastre. La 22 
ianuarie tineretul din gospodărie 
a luat în patronajul său sectorul 
zootehnic al gospodăriei, unul din 
cele mai importante.

Citesc procesul verbal de la adu
narea în care s-a hotărît aceasta, 
și-mi dau seama ce sarcini grele, 
dar deosebit de importante pentru 
creșterea veniturilor gospodăriei manent activitatea postului utemist 

de control, orientîi 
spre unele acțiuni importante pînă acum postul utemist 1 
ale organizației U.T.M. în sprî- trolat încă munca lor, felul 
—1 —JJ——ai----  a —L2 t—t-.—.'jiTea riȘpadurBor.

Acestea sînt doar cîl 
acțiunile care au scăpat din vedere

și-au asumat utemiștii care lucrea
ză în sectorul zootehnic : să dea 
200 litri de lapte în plus de la 
fiecare vacă furajată, 5000 litri 
de lapte de oaie în plus, 20.000 
de ouă, să crească voluntar 4.000 
de pui și altele.

Iată de ce organizația U.T.M. 
trebuia să-și îndrepte și mai mult 
atenția spre sectorul zootehnic, 
spre îmbunătățirea serioasă a acti
vității politice și profesionale a u- 
temiștilor și tinerilor de aici. Una 
dintre măsurile luate în această 
privință a fost înființarea unui 
post utemist de control, al cărui 
responsabil a fost numit Roman 
Stoica, inginer zootehnist. Comite
tul U.T.M. a instruit de la început 
membrii postului, le-a arătat care 
sînt obiectivele precise ale a- 
cestuia : să vegheze asupra păstră
rii avutului gospodăriei asupra com
portării și muncii tinerilor, asupra 
îngrijirii pe care o dau animalelor, 
să lupte pentru reducerea prețului 
de cost al produselor animale.

Bine îndrumată și controlată, 
activitatea postului utemist de la 
sectorul zootehnic a fost fructuoasă.

Secția. tineretului de la G.A.S. 
Valea Călugărească a abținut a- 
nul trecut peste plan 9 vagoane de 
struguri, față de cele 4 vagoane 
cît era angajamentul. Datorită și 
acestor succese, obținute de secția 
tineretului, care a fost fruntașă, 
gospodăria a avut anul trecut un 
beneficiu de 2.100.090 lei față de 
300.000 lei cît era planificat. Pe 
baza experienței . acumulate și 
lupțînd ca rentabilitatea gospodă
riei să sporească’’ continuu, orga
nizația U.T.M. și-a luat anul ace
sta angajamente sporite față ’ de 
anul trecut.

Pornind cu 'ternei la treabă din
prima zi bună de lucril, tinerii au La rezultatele bune obținute pînă 
și îndeplinit fo parte din angaja- acum de tinerii îngrijitori de ani- 
mente- Astfel ei ău înlocuit 1.000 ’ male și păsări (ca de pildă 2.000 
de goluri prin marcotaj, au plantat 
10 hectare cu viță de vie în secția 

Valea Largă ști sub îndrumarea 
șefului de secție Filoii Drngcș. au 
înlocuit peste ,5.000 de araci. De a- 
semenea, tinerii 'și-ad propus să 
recolteze 5.000’ de coarde port- , 
altoi pentru pepiniera proprie din. efect 
șeeția tineretului.

' B. NICOLAE

litri lapte peste plan, un spor de 
greutate zilnic de creșterea anima
lelor de 0,549 kg.) postul utemist 
de control și-a adus contribuția sa 
pozitivă. Popularizarea la gazeta 
postului utemist de control a ex
perienței fruntașilor a 

t pozitiv asupra 
tinerilor. Raidurile 
nale ale postului au scos de ase-

avut un 
tuturor 

săptămî-

<

menea Ia iveală și unele lipsuri în 
munca unor tineri, oerind și lichi
darea lor. îngrijitorul Nedelcu 
Gheorghe, de pildă, a lost aspru 
criticat pentru faptul că ae dove
dea nepăsător față de îngrijirea vi
țeilor pe care-i avea în primire. îi 
hrănea prost și la întîmplare. Tot 
postul U.T.M. de control a desco
perit fapta condamnabilă a tineri
lor Prozan Icniți și Călin Ion, 
care au intrat pe furiș în silozul 
aerian luînd furaje pentru vacile 
lor, deși cunoșteau că aceste furaje 
sînt planificate a fi consumate mai 
tîrziu. La cererea postului cei doi 
tineri au fost sancționați.

Toate aceste și multe alte e- 
xemple dovedesc că aici comitetul 
U.T.M a îndrumat concret și per-

entuziast, ea și locțiitoarea Sa Gre
ce» Vena. Fără îndoială că postul 
utemist de control ar 
multe lipsuri pentru îndreptarea 
cărora să lupte dacă acesta ar 
fi fost bine îndrumat și controlat. 
Mă gîndeec de pildă ce discuție 
activă, plină de învățăminte a-ar fi 
putut duce de către poet aeupra 
faptei tinerilor mecanizatori Anti- 
mir Vasile ți Cîrjan Gheroghe, 
care au lovit un tractor de un pom, 
știrbind cu nepăsare avutul statului. 
Cu rezultate bune s-ar sconta acum 
ți cîteva raiduri pe la cele trei 
brigăzi complexe de mecanizatori 
în care să se analizeze felul cum 
au ieșit aceștia în campanie, cum 
se desfășoară și care e calitatea lu- 
orărilor. La răsadnițe și la sectorul

îngrijire, de disciplina îngrijitori
lor tineri. Cazul tânărului Pricop 
Victor, de pildă, oare s-a dovedit 
indiaciplinat și superficial în îngri
jirea animalelor, ar fi putut prile
jui o discuție critică plină de în
vățăminte pentru toți tinerii cres
cători de porci de aici.

Cu toate oă tovarășul Iacob, pri
mul secretar al comitetului raional 
U.T.M., m-a asigurat că posturile 
utemiste de control din aceste gos
podării de stat tint bune, realita
tea a dovedit că ele au încă 
o activitate superficială, mi
noră, sau deloc. Instructorii raio
nali care au trecut prin aceste or
ganizații (au fost mai mulți) s-au 
interesat prea puțin și superficial 
de munca posturilor utemiste, nu

. _ — —. — - _®^H€melor cele mai importante ale
importante pma acum postul utemist n-a con- ’« ••• -- - •-

iteva din

găsi însă

. t » . . , , . .■ - ae munca posturilor utemiste, nu
i postului utemist trufandale lucrează de asemepea Je-au îndrumat spre abordarea pro- 
îndu-1 în mod just mulți tineri și tinere. Din pacate, '-> --- > - • • 1 -

jinul ridicării continue a renta- face îngrijirea : 
bilității gospodăriri. »--—- ■

Lipsa de îndrumare u-t m. de control de aici,

și orientare își arată
„roadele"

Postul utemist de control de la 
G.A.S. Dunărea are aceeași virată 
oa și cel de la Baldovinești. Tot în 
ianuarie a fost înființat Nu aceeași 
este înaă ți activitatea sa. Cerce- 
tînd și discutând despre activitatea 
postului mi-am dat seama că 
acesta a pornit la drum cam timid, 
lipsit de hotărârea intransigentă, de 
luptă energieă împotriva lipsurilor, 
a risipei, a lucrărilor de proastă 
calitate. Ultimul număr de pildă 
are mai mult un caracter de ca
lendar (sînt consemnate prin eî- 
teva articole unele din evenimen
tele vieții de organizație), deeît de 
poet utemist de control, care des
coperă neîncetat lipsurile ți ia ati
tudine împotriva lor.

Aspectul său neinteresant nu nu
mai în ceea ce privește grafica dar 
și conținutul, e „colorat” doar de 
o caricatură care se referă la o 
chestiune destul de minoră : lipsa 
de curățenie din fața dormitorului 
fetelor.

Activitatea organizației U.T.M. 
de aici este în general bună, secre
tarul ei, inginerul agronom Ta- 
lambă Dumitru, este un tinăr activ,

_ _-a con- gospodării 
Iul cum țe raional, i

Comitetul organizației U.TJd. are 
tocmai datoria de a îndrepta acti
vitatea poetului U.T.M. spre pro
blemele cele mai importante ale 
gospodăriei, ale muncii tineretului 
de aici, de a veghea eu grijă asupra 
activității sale.

La G.A.S. Pisc a fort de aseme
nea înființat nu de mult un post 
utemist de control. Acesta nu și-a 
început însă activitatea. Stabilirea 
membrilor poetului și a sarcinilor 
acestora, în general, a fost singurul 
lucru care s-a făcut pînă acum. Și 
mai grav este faptul că membrii 
comitetului nu-și dau încă seama 
pe deplin de importanța acestuia, 
de rolul său activ, practic, în îm
bunătățirea muncii tinerilor crescă
tori de porci (gospodăria se ocupă 
în deosebi de creșterea porcilor). 
Mai mult ca oricînd, postul ute- 
mist de control ar avea în mo
mentul de față acțiuni foarte seri
oase de întreprins. Organizația 
U.T.M. de aici dă o luptă serioasă 
ca fiecare tânăr crescător să-și în
deplinească și să-și depășească spo
rurile zilnice în creșterea greutății 
porcilor. Or, sînt încă mulți tineri 
care nu reușesc să facă aceasta. De 
ce ? Tocmai aici ar putea ajuta 
mult postul utemist de control, în 
descoperirea și înlăturarea acestor 
oauze, care țin de respectarea cu 
strictețe a normelor de hrănite ți

tăriilor. Membrii comitetului 
3 t >’• instȚuctorii »ăi arată a fi 
convinși do importanța posturilor 
utemiste de .control în sprijinirea 
muncii organizației U.T.M., de 
necesitatea îndrumării lor compe
tente, fu permanență. Rămîne ca 
în cel mai scurt timp să se treacă 
la fapte.

Vești din campania 
de însămînțări

Fruntași pe regiune
Unul din factorii importanți 

pentru obținerea unor recolte 
bogate este executarea lucrări
lor de însămînțări la terme
nele optime. Acest lucru a fost 
pe deplin înțeles și de către 
tinerii mecanizatori din gospo
dăria agricolă de stat Oradea, 
care au terminat însămînțările 
celor 150 hectare cu grîu, 30 
hectare sfeclă de zahăr și 200 
hectare cu borceag cu 7 zile 
înainte de termen.

Rezultatele bune obținute de 
către tinerii mecanizatori se 
datoresc muncii politice perse
verente duse de către oigani- 
zația de bază U.T.M., care, sub 
conducerea organizației de par
tid, a mobilizat activ pe toți 
tinerii în vederea terminării la 
timp a însămînțărilor.

Concomitent cu efectuarea 
lucrărilor de însămînțări s-au 
executat și lucrări de întreține
re a culturilor semănate în 
toamnă.

Pentru terminarea la timp a 
însămînțărilor au muncit cu 
entuziasm toți tinerii mecani
zatori din gospodărie.

In momentul de față tinerii 
mecanizatori pregătesc terenul 

insămînțatul porumbu-pentru 
lui.

V. APARASCHIVEI

terminat toateAu 
însămînțările din 
epoca l-a și a Il-a
Harnicii colectiviști de la 

G-A.C. „Dunărea" din comuna 
Belobreșca, raionul Moldova 
Nouă, au terminat toate lucră
rile agricole de primăvară din 
epoca a l-a și a 11-a.

Ei au însămînțat 210 hectare 
cu porumb, 53 hectare cu sfe
clă de zahăr și au plantat 8 
hectare cu varză timpurie și 15 
hectare cu cartofi. La dobîndi- 
rea acestei importante realizări 
o mare contribuție și-au adus 
tinerii colectiviști. Ei au trans
portat pe cîmp, prin muncă 
voluntari, aproape 1.500 da 
tone de îngrășăminte organice, 
au selecționat și tratat întrea
ga cantitate de semințe de po
rumb și sfeclă de zahăr, și-au 
asumat răspunderea lucrărilor 
pregătitoare înainte de începe
rea semănatului.

Aducîndu-și pe deplin contri
buția la executarea într-un 
timp cit mai scurt a. însămin- 
țărilor, la efectuarea lor la un 
nivel agrotehnic superior, ute
miștii de la gospodăria colecti
vă din Belobreșca au pus o 
temelie trainică la obținerea 
unor recolte bogate în acest an.

L. PETRE

Cit mai multe ferme
de iepuri ale 
tineretului

Organizațiile de bază U.T.M. 
din regiunea Constanța, în urma 
dezbaterii documentelor Plenarei 
C.C, al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958 și a hotărîrii Plenarei a 
Vl-a a G.G. al U.T.M. și-au luat 
însemnate angajamente, privind 
conțribuția lor la dezvoltarea pro
ducției agricole.

Printre altele, o atenție deose
bită s-a acordat antrenării tinere
tului; a pionierilor și școlarilor la 
acțiunea patriotică de creștere a 
iepurilor de Casă pentru carne. 
Organizațiile U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor de partid au 
desfășurat o susținută muncă po
litică pentru a explica și lămuri 
importanța economică a acestei 
acțiuni.

Totodată au fost popularizate 
cele mai bune rase de iepuri pen
tru carne mo
dul în care se 
organizează fer
mele, modul de 
hrănire a iepu
rilor etc.

în vederea ( 
răspîndirii aces
tor cunoștințe, 
comitetul regio
nal U.T.M. a 
creat pe lingă 
Comisia tineretului 
lectiv format din ,
zootehnicieni care au pregătit in
structaje și au expus conferințe 
în fața tineretului. Astfel inginerul 
Aurel Calotoiu de la I.C.Z. Palas 
a ținut în fața 
tetului regional 
raionale U.T.M. 
ferință.

De asemenea „
niști Alcibiade Ghivu de la G.A.tJ. 
Tîrgușor, Liviu Tătaru de la 
G.A.C- Cumpăna, Mihai Munteanu 
de la G.A.G. Topraisar și mulți alții 
au vorbit utemiștilor și tinerilor 
în adunările generale U.T.M. des
chise din aceste gospodării despre 
felul în care se cresc iepurii de 
casă, despre importanța lor econo
mică.

In ședințele de instructaj cu ti
nerii crescători de animale, con
sfătuiri cu secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. etc. s-a arătat 
practic cum se organizează fer
mele de iepuri de casă.

Paralel cu munca politică, noi 
am luat măsuri practice pentru 
organizarea primelor ferme. Pen
tru procurarea iepurilor de pră- 
silă, am depistat pe crescătorii de 
iepuri din regiunea noastră și i-am 
convins să ne împrumute exem
plare de prăsilă. Aceasta nu a fost 
însă suficient. De aceea noi am

trimis delegați în acele regiuni 
ale țării cu tradiție în creșterea 
iepurilor de casă cum sînt: Timi
șoara, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, Cluj etc. care au cumpă
rat și au adus iepuri pentru 
matcă.

In adunările generale ale orga
nizațiilor de bază U.T.M. ca de 
exemplu la G.A.C. Malcoci, G.A.C. 
Adam Glisi, Ceamurlia de Jos, și -

Iți au stabilit!’, mă- 
concrete pentru organiza- < 
----- 1-.. Astfel utemiștii--

altele, utemiștii 
suri < 
rea fermelor., 
au hotărît să construiască prin 
muncă voluntară adăposturile ne, 
cesare folosind pe scară largă po1 
sibilitățile locale. In regiune se gă
sesc din abundență piatră, sfuf, 
chirpici, baloturi de paie etc. din 

construi adăposturi

La G.A.G. „7 
Noiembrie11 din 
Ttilcea, de exem
plu, sub îndru
marea directă a 
inginerului zoo
tehnist, utemiștii 
au și construit 
în mod voluntar 
adăposturile.

Din rîndul celor mai pregătiți 
și pasionați utemiști în creșterea 
animalelor au fost aleși responsa
bilii și îngrijitorii fermelor.

Pentru asigurarea unei hrane 
suculente, bogate în conținut nu
tritiv și caloric, utemiștii din To
praisar, Gumpăna, Tîrgușor și alte 
G.A.G. au luat sub patronaj loturi 
de pămînt pentru cultivarea lor cu 
varză și morcov pentru iepuri.

Astăzi în regiunea noastră fer 
mele de iepuri ale tineretului se 
extind tot mai mult. Nu avem încă 
nici acum destui iepuri de pră
silă. De aceea am hotărît ca în 
primele luni, iepurii proveniți din 
cele 31 de ferme să nu fie sacrifi- 
câți pentru carne, ci să constituie 
elemente de prăsilă pentru noile 
ferme care vor fi create. Ne bu
cură faptul că tinerii și mai ales 
conducerile gospodării!" —:--'- 
colective, colectiviștii în 

terii acestor animale.
Utemiștii și pionierii se ocupă 

cu pricepere de îngrijirea iepurilor. 
Fiecare cușcă are o etichetă cti 
numele individului, rația de hrană 
necesară zilnic, evidența zooteh
nică.

In scurt timp noi sperăm să 
avem fermă în fiecare organizație 
de bază U.T.M. din G.A.C. De-abia 
afonei vom începe creșterea fepij-^ 
rilor pentru sacrificare.

Se mai întîmplă. și cazuri cîrrtr’ 
tinerii nu știu să îngrijească iepu
rii, cum să-i hrănească. De aseme- 
nea s-au observat la unele ferme 
mortalități. Este adevărat mici, 
dar nejustificate.

Pentru aceasta ne-am propus să 
organizăm consfătuiri, schimburi 
de experiență, să continuăm pa 
mai departe ținerea de conferințe 
în fața tineretului pentru a înar
ma temeinic pe tinerii crescători 
cu cunoștințele necesare.

Noi ne bucurăm că marea ma
joritate a utemiștilor, a tinerilor 
crescători muncesc cu entuziasm 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
pe care ni le-am luat față de co
mitetul regional de partid de a 
crește și a livra statului 60.000 de . 
iepuri de casă pentru carne. ,, 

ing. agr. ANGHEL GHEORGHE 
șeful Comisiei tineret sătesc 

a Comitetului Regional
U.T.M.-Gonstanța

care se pqt 
foarte bune.

Din experiența 
Comitetului regional 
U.T. M. Constanța in 

extinderea acțiunii de 
creștere a iepurilor 

de casă

săteac un c<> 
tineri ingineri

activiștilor comi
ți a comitetelor 

o asemenea con-

Inginerii zooteh-

iilor agricole 
coiecuve, colectiviștii în general, 
s-au convins de importanța creș-

I. BAIEȘU



In raionul „N. Bălcescu"

Mai multă atenție 
propagandei prin conferințe 

în rîndul elevilor
V

din școli subapreciind co totul rolul 
conferințelor și avind o idee foar
te vagă, impreciaa, asupra necesi
tății organizării propagandei prin 
conferințe, n-au ținut pînă in pre
zent nici măcar o conferință (școli
le medii 20 și 30). Mai mult, mem
brii comitetelor U.T.M. nu știu să 
facă o distincție 
între informările 
ferințe.

Cine-i de vină __  .
țeles : biroul și activul comitetului 
raional U.T.M. care, dovedind lipsă 
de răspundere in 
niu s au lăsat 
date sterile, planificări 

de îndrumare și control in 
de care răspund pentru jr 
brii comitetelor U.P.M. să 
eă mai bine sarcinile ce le revin.

Acestei stări de luertiri trebuie 
să i se pună capăt. Biroul jeemite- 
tului raional U.T.M. ara datoria de 
a îndruma cadrele U.T.M. din școli 
ca, după specificul fiecărei școli, 
să întocmească un plan tematic 
al conferințelor din care să nu lip
sească subiecte care să trateze des
pre realizările regimului nostru de

Alături de alte forme ale mun
cii politice in școala cum sint in
formările politice și invățămintul 
politic U.T.M., conferințele" vin să 
întregească cunoștințele elevilor, 
să-i ajute să-și ridice necontenit 
nivelul ideologie și politic, să cu
noască mai temeinic politica parti
dului, mărețele realizări ale regi
mului nostru democrat-popular — 
toate acestea contribuind la educa
rea lor comunistă.

Tovarășii din activul Comitetului 
raional U.T.M. „Nicolae Bălcescu 
din Capitală au încercat să ne 
convingă — cu prilejul unui raid- 
anchetă întreprins în școlile medii 
din raion — că ei cunosc toate 
aceste probleme. Tovarășa Alexan
drina Găinușă, secretara cu pro
blemele de propaganda și tovarașa 
Elisabeta Matacbe, secretara cu 
problemele școlilor medii, ne-au a- 
rătat, de la bun început, că orga
nizarea propagandei prin conferințe 
in rîndul elevilor este de multă 
vreme o preocupare serioasa a co
mitetului raional U.T.M. Există 
chiar și un plan al conferințelor 
pentru toate școlile din raion în 
care se precizează, printre altele, 
ca aceste conferințe să se țină de 
două ori pe lună, să existe un corp 
de lectori format din oameni pre- democrație-populară, sub conduce- .

rea partidului, subiecte care să com
bată curentele idealiste, misticis
mul, teme care să-i plina la curent 
pe elevi cn ceea ce este -nou în cul
tura și știința noastră, probleme 
de etică etc. Iar sarcina de a ține 
aceste conferințe să fie încredin
țată unor tovarăși cu o înalta pre
gătire politică, ideologică și științi
fica, așa cum de altfel este prevă
zut în planul alcătuit la începu
tul anului școlar.

Comitetul raional U.T.M. „Nico
lae Bălcescu" precum și comitetele 
U.T.M. din cele patru școli trebuie 
să treacă de indată la o muncă 
concretă, să-și respecte propriul 
lor plan, propriile hotărîri; pro
paganda prin conferințe trebuie să 
ocupe cu adevărat un rol din cele 
mai importante în nnțnca politico- 
educativă ce se desfășoară în școli.

gătiți, ea după fiecare conferință 
organizata să aibă loc mani
festări artistice etc. La atît s-a 
limitat însă preocuparea comitetu
lui raional U.T.M. pentru organi
zarea conferințelor în școli — la 
plan. Realitatea de pe teren nu o- 
glindește însă nici pe departe ceea 
ce eu atîta precizie se stabilise in 
plan. Concluzia aceasta am tras o 
după ce am vizitat toate cele patru 
școli medii din raionul „Nicolae 
Bălcescu" (școlile medii nr. 18 — 
19 — 20 și 30).

In școlile medii din raionul 
„Nicolae Bălcescu" conferințele se 
organizează — dacă se organizează 
— la voia întîmplării, fără nici un 
plan. La școlile medii nr. 18 și 19 
s-au ținut, ce-i drept, două confe
rințe cu teme foarte 
Dar acestea sint prea puține dacă 
ținem seama că ne aflăm în cel de 
la treilea trimestru al anului șco
lar. Desigur, existența unui plan 
cu o tematică bine aleasă, ar fi 
dus la înlăturarea acestei defi
ciențe. In celelalte două școli medii 
insă membrii comitetelor U.T.M.

interesant*.

cit de eît clar’ 
politice și con,

este lesne de în*

acest dorne- 
furafi de cifre, 

___  - ț formale, 
în loe să ducă o susținută muncă 

.școlile
,-----■ _r» mem-

I.P.M. să cunoas-

La casa 
de cultura 

a tineretului

F. BORZ

Un canal colector
de 17 km.

In acest an producția de îngră
șăminte bacteriene care vor fi tri
mise agriculturii de colectivul de 
muncă al Centrului experimental 
de îngrășăminte bacteriene al 

cu 30 la sută

„Amicii filmului tt

In scopul petrecerii timpului li- 
în mod plăcut și educativ, 
pizația U.T.M. din comuna 

Cristești, raionul Pașcanf,' orga
nizează dese vizionări colective 
ale filmelor. Cei peste 200 ute- 
miști și tineri au vizionat piuă în 
prezem în colectiv o șefie de fil
me cum ar fi „Dacă toți tinerii 

in lume", „Detașamentul lui Tru- 
baeiov".' „Pentru pace" etc. După 
vizionarea fiecărui film, in adu
nări deschise, se discută pe mar
ginea subiectului filmului respec
tiv. Vizionările in colectiv ale fil
melor organizate de către organi
zația U.T.M. au dus la creșterea 
numărului de spectatori din ria
dul tinerilor din Cristești.

PETRU PEPELEA 
activist al raionului 
U.T.M. — Pașcani

(Materud primit in cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

INFORMAȚII

Parcul Stalin
.

în vara aceasta

De la Gostavățu spre satele Dă- 
neasa, Frunzaru și Sprîncenata se 
așterne o cîmpie joasă, cu pămînl 
rodnic și fertil. Din cauza așeză
rii acestei cîmpii recoltele săteni
lor erau mereu amenințate de ape
le care veneau de pe dealuri în 
vremea ploilor sau topirii zăpezi
lor. Anul acesta locuitorii de prin 
partea locului s-au gîndit să stă
vilească pentru totdeauna acea
stă calamitate.

îndrumați de organizațiile de 
partid și cu sprijinul sfaturilor 
populare comunale, ei au început 
lucrările unui canal colector pen
tru scurgerea apei. Pe acest șan
tier intercomunal lucrează și un 
mare număr de tineri. Din iniția
tiva organizațiilor de bază U.T.M., 
în cele 4 comune amintite mai sus 
au luat ființă 
găzi utemiste 
cărora li s-a 
tiv 
de 
de 
de
drat în brigăzile utemiste de mun
că patriotică, constituite pentru a 
lua parte efectivă la 
naiului colector ce se 
lungime de 17 km.

Pînă acum, tinerii
comune au săpat aproape 2,5 km. 
din lungimea canalului colector, 
care va salva anual de la perico
lul băltirii o recoltă de circa 
3—4000 tone de cereale.

fi. IONES0U

un număr de 12 bri
de muncă patriotică 
încredințat ca obiec- 
sprijinirea lucrărilorprincipal

săpare a canalului colector. Zi 
zi, poți întîlni aici cîte 150-160 
băieți și fete, care s-au înca-

săparea ca- 
întinde pe o

din cele 4

M.A.S. va crește 
față de anul 1958.

Iată în fotografie 
laborator.

Foto :

un aspect din

AGERPRES

intr-o încăpere, opt perechi 
de tineri făceau repetiție la dan
suri populare. Din spatele unei 
uși se aude o voce care declamă: 
— „Forța oamenilor stă în colec
tiv, forța colectivului, în priete-

— E rolul lui Ambramov din 
piesa u „ 
I. Kazacov, îmi 
directorul Casei 
Echipa de teatru H .
din 14 tineri care au mai pus 
în scenă și piesa „A furat-o pă- 
durea'' de M. Leonard. Orchestra 
de muzicuțe compusă din 10 ti
neri a dat două spectacole. Azi 
nu ore repetiție, in locul ei, re
petă cei 9 soliști vocali.

Pe rînd, străbat apoi încăperile 
în care își desfășoară activitatea 
cercurile de artă plastică, aero- 
modelism, tir redus, șah și sala 
de lectură. Peste tot găsim ur
mele unei munci susținute, tine
rești, atractive. La serile cultural- 
distractive, tinerii găsesc deschisă 
biblioteca, sala de șah și cea de 
tir redus, participă la concursuri 
fulger mereu noi și atractive, sau 
dansează. Săptămînal, la casa de 
cultură a tineretului din raionul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" vin 
sute și chiar mii de tineri din 
întreprinderile și instituțiile raio
nului. Ei au lucrat mii de 
ore de muncă patriotică la ame
najarea clădirii {i sini bucuroși 
să găsească aici o activitate bo
gată care le umple în mod plă
cut, educativ, timpul Io? liber.

Pentru educarea conduitei și a 
gustului pentru frumos la tineri, 
casa de cultură a organizat nu
meroase ,Joi ale tineretului" cu 
temă. Numai la o singură „joie", 
peste 1.000 de tineri au ascultat 
expuneri pe tema „Cum ne pur
tăm in societate"/ „Care-i îmbră
cămintea și pieptănătura cea mai 
frumoasă". Expuneri ca „Cin
stea de a purta cravata roșie de 
pionier", „Importanța carnetului 
roșu de U.T.M", „P.M.R., condu
cătorul și îndrumătorul iubit al 
tinerilor", „Știința și religia", 
„Să ne cunoaștem patria" etc., au 
contribuit la ridicarea nivelului 
politic al tinerilor. Artiștii pro
fesioniști de la teatrul Armatei 
și CE.R. Ciulești, de la ansam
blul „Ciooîrlia" și orchestra cu 
soliști a Radiodifuziunii au pre
zentat cîteva spectacole. De ase
menea s-au organizat seri de în
trebări și răspunsuri, simpozioa
ne științifice, tehnice, literare 
etc.

Pentru cuprinderea unui nu
măr cit mai mare de tineri la 
activitatea casei de cultură a ti
neretului, s-a simțit nevoia unor 
acțiuni tot mai numeroase, mai 
variate. S-au organizat vizite in 
colectiv la muzeele „Theodor A- 
man" și „Unirii", purtîndu-se a- 
poi discuții interesante asupra ce
lor văzute. Artiștii amatori frun
tași de la casa de cultură au fost 
apoi oaspeții țăranilor muncitori 
din GA.S. Dridu...

M. IONESCU

„Strungul cel nou" de
Spune 'gimbind 

de cultură, 
este compusă

Anul trecut colectiviștii din comuna Kogîlniceanu, regiunea Con
stanța, au obținut venituri însemn ate. Ca urmare a acestui fapt a 
crescut nivetui for de trai. Numai de la începutul anului și pînă în 
prezent ej au cumpărat de la magazinul „Universal" din comună 
peste 40 aparate de radio, 50 de garnituri de mobilă, veselă etc. In 
fotografie : colectivistul Nicolae Melu cumpărînd de la magazinul 

„Universal" o garnitură de mobilă de 5600 lei.

•irnolincnir m 6a •iudeii un oiloi!Deschidere^ expoziției 
^Construcția și reconstrucția 

orașelor în perioada 1945-1957
Sub auspiciile Uniunii Arhitec- 

(ilor din R, P. Romînă, marți la 
amiază s-a deschis în sala Dalles r l ____  - .___->__ .
din Capitală expoziția internațio- prinde aspecte din activitatea ar- 
nală „Construcția și reconstrucția hitecților și urbaniștilor din 29 de 
______ 7__________ :__ l- in/: Z'_ _ :.......... 7_ nr—

Prin hotărîri ale Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romine au fost aprobate recent:

— Prevederi pentru partea ro
mînă din protocolul încheiat la 15 
decembrie 1958 între delegațiile 
guvernamentale ale Republicii 
Populare Rotnîne, Republicii De
mocrate Germane, Republicii Ce
hoslovace și Republicii Populare 
polone, privind colaborarea eco- 

unor 
i de

Parcul de Cultură și Odihnă 
„I.. V. Stalin">rise pregătește sa și- 
(ieschidă porțile. E unul dintre» 
pnreurite cefie mai' ' îrfarăgite de. 
oaijjenii uuuncii din .Capitală, de' 
tineretul care găsește aici variate' 

f surse de. distracție, ide petrecere» 
plăcută și instructivă a timpului' 
liber. La 1 mai va avea loc des-j 
chiderea iui „oficială", deși — deț 
fapt — el de pe acum a început' 
să fie vizitat de mii de oameni ai1 
muncii veniți să se bucure aici 
de frumusețea primăveri». Ue aceea 
lucrările de amenajare se desfă
șoară acum intr-un ritm viu atît 
prin munca oamenilor de. specia
litate, cit și prin munca volun
tară a brigăzilor utemiste de mun
că patriotică.
— Ce noutăți 

vom găsi în 
Parcul Stalin ?

Iată întreba
rea la care, 
binevoitor, ne-a 
răspuns tovară
șul Alexandru 
Costache, direc
torul parcului.

— Lucrările se 
să zic așa, pe mai

tului și a fost definitivată pro 
granișrea teatrelor și echipelor din 
Capitală și provincie care vor 
evalua pe ■ scenele din parcul no
stru, a expozițiilor ce vor fi des
chise etc..

Se desfășoară lucrări mari de 
amenajare a-lacului. A fost cură-, 
țat de crengi și gunoaie și de jur 
împrejur, pe toată întinderea ma
lurilor-.se montează acum pereuri 
din prefabricate de beton care vor 
feri1 malurile de eroziunea apei. 
Se lucrează intens și la construi- 

■ rea a două poduri de beton, lu- 
: crări de artă ce vor uni insula 

trandafirilor de restul parcului, în , 
| locul celor de lemn- Mari lucrăriv

(lin frxnrlnl rla înizoefi + ti xrrxr- for-c»

și în repararea
din fondul de investiții se vor face 

tuturor aleilor 
asfaltate și în ■ 
asfaltarea alt<> 
ra noi. cum sîrit 
cele de acces la 
un nou colț de 
distracție pen
tru copii, ame
najat în această 
primăvară în a- 
propierea statuii »

et

Asistența a vizitat apoi expoziția. 
Expoziția, organizată de. Uniunea 
Internațională a Arhilecților, cu-

riomică pentru construirea 
fabrici de celuloză pe bază 
stuf în R. P. Romînă.

— Acordul încheiat 
bruarie 1959 între 
Populară Romînă și

orașelor în perioada 1945-—1957" ■ țări. Ea a fost inaugurată la Mos- 
La inaugurarea expoziției: au 

participat reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Construcțiilor, 
Industriei Materialelor de Con
strucții și Industriei Lemnului, Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Uniunii Arhitecțilar din R. P. Ro
mînă și Departamentului de arhi
tecturi și urbanism, reprezentanți 
ai Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
hitecți, ingineri constructori.

Cuvintul de deschidere a 
rostit de acad. Duiliu Marcu, pre
ședintele Uniunii Arhitecțilar din 
R. P. Romînă.

cova în vara anului 1958 cu prile
jul Congresului al V-lea al Uniunii 
Internaționale a Arhitecțilar oare a 
dezbătut problemele construcției și 
reconstrucției orașelor, și urmează 
a fi deschisă și în alte țări membre 
ale Uniunii Internaționale a Arhi- 
tecților. Uniunea Arhilecților din 
R. P. Romînă, ca secție naționala 
a Uniunii Internaționale a Arhi- 
tecțiilor, prezintă în această expo
ziție 18 panouri cuprinzind ima
gini din activitatea urbanistică în 
țara noastră.

Expoziția va fi deschisă timp de 
15 zile, puțind fi vizitată zilnic 
tre orele 10 și 20.

(Agerpres)

Noi filme documentare inspirate 
din viața nouă și frumusețile 
.« sa ițatriei noastre

. Regizorii și operatorii Studiou
lui „Alexandru Sahia" au reali
zat de la începutul anului 15 noi

la .9 fe- 
Republica 
Republica 

Franceză, privind reglementarea 
problemelor financiare în 
pensie între cele două țări.

— Protocolul semnat la 20 
martie 1959 între delegația gu
vernamentală a R. P. Romîne 
și delegația guvernamentală a 
U.R.S.S., privind acordarea de 
către U.R.S.S. a ajutorului supli
mentar R. P. Romîne în con
strucția de întreprinderi din in
dustria chimică.

— Acordul privind colaborarea 
tehnico-științifică între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Irak.

Stalin-
In domeniul horticol s-au plan

tat peste 1-000' de noi'trandafiri, 
ău fost aduși de la Simeria 250 de 
arbuști floriferi și arbori coniferi 
ce lipseau din parcul nostru și,- ■ 
în fine, se vor răsădi 200.000 flori, 
în plus’ față de anul trecut.

Un sprijin deosebit il primim 
acum din partea brigăzilor ute-
miște de muncă' patriotică care 
prin muncă voluntară asigură cu
rățirea de frunze și uscături, să- ‘ 
parea boschetelor, întinderea de 
pietriș nou pe aleile neasfaltate

ar-

fast

în-

Recent au mai fost terminate 
au reali- filmele de știință popularizată 

mv .o >„wHu>.ui a„u>ui 15 „ui „Drumul oțelului" al regizorului 
filme documentare inspirate din Mircea Popescu și „Meteorologia
viața nouă și frumusețile patriei în slujba agriculturii" al regizo- 
noastre. . rului Jean Petrovici,,

De curind a fost terminat fil
mul documentar în culori „Prin 
Carpații răsăriteni", in care re
gizorul Ervin Szekler și operato
rul Gheorghe Herschdorfer înfăți
șează frumusețile și bogățiile a- 
cesțor munți. înflorirea economi
că șl culturală, pe care Moldova 
a cunoscut-o în anii regimului 
demodrat-popular constituie de a- 
semenea subiectul unui interesant 
reporțaj cinematografic.

Un alt film documentar in cu
lori, pe care l-au realizat regi
zorul Paul ‘Cojocaru și operată- 
rul Nițu Liviil, este consacrat 
sărbătoririi Centenarului mărcii 
poștale romînești.

Impunătoarele construcții de 
ia Bicaz și munca entuziastă a 
muncitorilor de pe acest mare 
șantjer al țării sint prezentate de 
egizorul Mfrel Ilieșu Jn filmul 
, Bicaz — cota 561“. Documeifa- 
_. „ocuiinbui de mîine", în re-

r<
„Bicaz —. cota 56, 
rul „Schimbul de 
gia Martei Mesaros redă activi' 
tatea unei școli ,de ucenj

P... ,

li ,de ucejpj

M.wviuyr r vra Șl CilTOl lyv r ava 
au terminat un tifm de știință 
popularizată privind cauzele și 
tratarea gușei endemice, iar ing. 
Mihai Lefterescu un fiim despre

In cinstea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării țării noastre, 
Studioul de filme documentare 
„Alexandru Sahia" împreună cu 
Studioul central de filme docu
mentare din Moscova pregătesc 
coproducția „Pe drumurile Romî- 
niei". Filmul, pe care-i realizea
ză în colaborare regizoarea sovie
tică Olga Podgorețkaia șl Mirel 
Ilieșu, va înfățișa marile reali
zări obținute de R. P. Romînă în 
industrie și agricultură, in dome
niul artei și culturii.

Studioul „Alexandru Sahia" lu
crează în momentul de față la 
numeroase alte filme documenta
re inspirate din munca eroică a 
poporului nostru pentru | constru
irea sitialismului. Un loc impo& 

activi* *an* *n activitatea studfbului îl 
:i£i djn4o$upă și filmele de știință popu-

peștii sturioni și acțiunea ce se 
întreprinde în țara noastră pen
tru înmulțirea acestei specii deo
sebite de pești ce trăiesc în ape- 
le Dunării și Mării Negre.

Doi talentați soli ai artei 
coregrafice sovietice

Balerinii sovietici Tatiana Zimi
na, artistă « poporului din 
RS.FS.R. și Gherman . lan son. 
prim soliști ai Teatrului de Stai 
de Operă și Balet din Novosibirsk, 
oaspeți ai țării noastre, au parti
cipat la un recital organizat de 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice, 
alături de cîntăreții Petre Ștefă- 
nescu-Goangă, Sili Popescu, Ion 
Dacian și Leila Cincu, și și-au dat 
concursul și la un spectacol cu ba
letul „Lacul lebedelor" de Ceaicov 
ski pe scena Teatrului de Operă 
și Balet din București.

Tatiana Zimina a urmat studiile 
de balet la Moscova iar Gherman 
lanson la Leningrad- ; amindoi se 
numără printre acei tineri artiști 
care continuă și dezvoltă minunata 
tradiție a artei coregrafice sovieti
ce, renumită în întreaga lume. 
Faptul că, după ce au debutat cu 
succes și au interpretat apoi roluri 
importante pe scenele marilor tea
tre de operă și balet dirt Moscova 
și Leningrad, cei doi artiști dan
sează pe scena unui teatru din 
îndepărtatul Novosibirsk, este o 
dovtrdn grăitoare că arta coregra
fică sovietică se dezvoltă în egală 
măsură în numeroase centre cultu
rale de pe întinsa hartă a țării 
sovietice.

Tatiana Zimina și Gherman Ian- 
son, au învățat de la măriți lor 
maeștri, arta dansului realist, a

dansului capabil si transmită cele 
mai înălțătoare gînduri, sentimen. i 
te și năzuințe omenești. Cele trei 
numere de balet din repertoriul 
clasic prezentate in cadrul recita
lului despre care vorbeau, au a- 
vut ca idee comună frumusețea și • 
puritatea dragostei intre doi tineri 
legați prin sentimente puternice, 
capabile să înfrunte orice opreliști, 
orice suferință. Cu toate că tema 1 
era asemănătoare, fiecare din ace- . 
ste numere a avut specificul lui, 
deoarece dansatorii sovietici au 
reușit să găsească, în exprimarea 
cuprinzătorului sentiment al iubi
rii, o întinsă gamă de nuanțe, din
tre cele mai fine și mai subtile, 
ceea ce dovedește măiestria aces
tor dansatori care știu să valorifi
ce pe deplin marea capacitate de ( 
expresie a dansului clasic, relevind 
semnificații profund umaniste. ' 

în celebrul duet (pas de deux) 
din „Lacul lebedelor" prezentat 
în cadrul recitalului, balerinii 
sovietici iau transmis ou o mare | 
măiestrie și sensibilitate, atît bucu- ( 
ria care-i cuprinde pe cei doi ti- ! 
neri în momentul în care dragos- . 
tea înmugurește în sufletele lor cit 
șt acea vagă tristețe a iubirii •>

menințate de blestemul vrăjitoru
lui, ce planează deasupra fetei-

sus-

★
Marți după amiază, la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Bucu
rești tpv. C. Petricu, director al 
secției de învățământ a Sfatului 
Popular al Capitalei, a ținut con
ferința „Calea cea mai sigură spre 
un înalt nivel de cultură și cali
ficare — Despre prevederile Ho- 
tărîrii C. C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri al R. P- Romîne 
privind îmbunătățirea învățămân
tului seral și fără frecvență de 
cultură generală și superior".

★
Marți dimineața, delegația A- 

cademiei de Științe din R.P. Chi
neză compusă din Vu Iu-suem, vi
cepreședinte al Academiei de 
Științe din R.P. Chineză, Lin Jun, 
vicepreședinte al Secției de 
biologie, și Cio Fi-ke, vicepreșe
dinte al Secției tehnice, precum și 
Li Iu-si, șela secției de relații cu 
țările Europei a Academiei de 
Științe din R. P. Chineză, a făcut 
o vizită la Prezidiul Academiei 
R.P. Romîne.

Delegația chineză a fost salu
tată de academicienii I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al Academiei 
R.P. Romîne, S. Stoilov și Horia 
Hulubei, de prof. N. Sălăgeanu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne, și ing. Marin 
Năstase, secretar al Academiei 
R.P. Romîne.

Cu prilejul întrevederii care a 
avut loc într-o atmosferă de prie
tenie și colaborare, academicienii 
I. S. Gheorghiu și Vu Iu-suem, 

ibonducătorul delegației chineze, au 
făcut expuneri asupra organizării 
și desfășurării activității academii
lor respective.

Mingea — Patria ; Intre rtoi 
părinții — Republica, Înfrățirea 
între popoare, 1 Mai; In Intim- 
plnarea fericirii — Magheru, Lu
mina, Gh. Dojia, G. Coșbuc ; Co- 
micos — V. Alecsandri. I. C. , 
Frimu, 8 Martie, N. Bălcescu; 
Născtiți tn furtună — București, 
Alex. Siahia; Nauris — 13 Septem- 
brie, Central, Arta ; Răsfățatul — 
Maxim Gorki, 30 Decembrie; 
Cerul Infernului — Victoria ; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov; Haiducii — Tinere
tului : Dezertorul — Grivița, Aurel 
Vlaicu : Voluntarii — Vasile Roai- 
tă, Donoa Simo ; D-ale carnavalu-

MUS v
Aceste remarcabile calități Dțter- mițnistul- —, Upirea, G. Baooviia ; 
pretative, evidente* în acest numai c‘ittu de filme tn cinstea săr

bătoririi a 10 ani de la înființarea 
Consiliului Mondial al Păcii — 
Volga, Munca ; . Tatăl meu acto
rul ~ C. David, 16 Februarie: 
O cursă obișnuită — T. Vladîmi- 
rescu. Libertății, Drumul Serii; 
Paginile trecutului — Flacăra; 
Moralitatea d-nei Dulska — Mio
rița; Visul spulberat — 23 August; 
Viața nu iartă — Popular ; Patru

ne-au fost dezvăluite în întregime 
cu prilejul spectacolului cu „Lacul 
Lebedelor" pe scena Teatrului de 
Operă și Balet în oare dansatorii 
sovietici s-au bucurat de un mare 
succes, dovedindu-se la înălțimea 
măiestriei școlii din care fac parte, 

tn „Valsul" de Chopin, din miș
cările pline de grație tinerească ale 
Tatianei Zimina răzbatea dragostea 
de viață, bucuria de a trăi.

Mișcările largi, pătrunse de 
sobrietate din
Gluck sugerau acea înălțime și 
profunzime cu care 
sentimentele într-o tragedie de 
mare profunzime umană.

Aplauzele spectatorilor au răs
plătit din plin talentul și măies
tria tinerilor dansatori sovietici, 
exprimînd in același timp și do
rința de a-i revedea dansind cit 
mai curind pe scenele noastre.

lucia bogdan

Timpul probabil

(Agerpres)

pași tn nori — Iile Ptatille; Că
lătorie peste 3 mări — Ol ga Ba.n- 
cic ; Legenda dragostei — B. De- 
lavra-ncea ; Căi greșite — Clubul 
C.F.R.-„Grivița Roșie",

„Melodia" lui

sint tratate

Pentru următoarele trei zile tn 
fără : vremea se va . răci ușor și 
accentuat în Transilvania și nor
dul Moldovei. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros, mai ales tn ju
mătatea de nord a țării. Ploi 
temporare vor cădea în cea mai 
mare parte a țării, mai abundente 
fiind tn 
Oltenia, 
sectorul 
scădere :
Intre minus 2 la plus 6 grade, iar 
maximele Intre 10 îi 20 grade.

Tarnsilvania. Banat , și 
Vtnt temporar tare din 
vestic. Temperatura tn 
minimele vor fi cuprinse

desfășoară, ca 
multe fronturi::

la sectoarele culturale, lucrările 
hidraulice, plantările de pomi și 
arbuști, curățenia generală. In 
’afara unităților culturale cunos- ’ 
cute, în acest ari vom amenaja o 
„dumbravă a copiilor". Aici se 
va instala un teatru de păpuși și 
o bibliotecă specială cu cărți pen
tru copii, ceea ce mi ăm avut 
pînă acum. „Dumbrava copiilor" 
va fi împrejmuită cu panouri mări’ 
ilustrînd diverse basme populare. 
Noi am preconizat totodată că îm
preună cu Comitetul râîonal U1T.M. etc. Trebuie să arăt de altfel că, 
Stalin să organizăm o intensă ac- în acest an, tineretul ne va da un 
tlvitate pionierească în parcul no
stru, deschizind ne timpul vacan
ței de vară tâbere pionierești șî 
diverse cercuri- ale bataniștilor, 
pdscariloi amatori etc.

Și tineretul va găsi ceva nou 
estrada artiștilor amatori com
plect renovată și cu condiții op
time de prezentare a programelor. 
De asemenea trebuie să vă anunț, 
că de pe acum au. fost stabilite 
toate marile manifestări culturale 
prevăzute pentru acest ari în înj 
tîmpinarea și în timpul celui de al 
Vll-lea Festival Mondial al Tinere-

horticol s-au plan

sprijin deosebit in realizarea tutu
ror lucrărilor de- înfrumusețare și 
modernizare a acestui loc de cul
tură și odihnă.

Anul acesta serbtad cea de a 
15-a aniversare a eliberării pa
triei noastre și 500 de ani de la 
înființarea Bucureștiului prin 
munca, avîntată a tineretului, par
cul nostru va deveni mâi frumos • 
ca oricînd, oferind astfel 'oameni
lor muncii din Capitală un loc 
plăcut de recreiere și distracție. 
La 1 rriai totul va fi gata...

Gli. ANGELESCU

Strălucitele succese ale jucătorilor 
de tenis de masă chinezi

Victoria strălucită a jucătorului 
din R. P. Chineză, Iun Kuo-tan. 
in cea mai importantă probă a 
campionatelor mondiale de tenis», 
de masă a stîrnit un puternic' 
ecou în cercurile sportive interna
ționale Jucătorii din R P. Chi
neză au fost marea revelație a 
campionatelor de la Dortmund, 
Ei au impresionat prin stilul mo
dern de joc, prin, iscusința și pu
terea de lupta de care au dat do
vadă in cele mai grele partide.

Spectatorii, jucătorii partici
pant la campionate, antrenorii și 
reprezentanții presei au apreciat 
elogios comportarea sportivilor 
din R. P. Chineză.

Comentînd succesul lui Iun 
Kuo-tan, noul campion mondial, 
corespondentul agenției TASS, 
Grigoriev, scrie în cronica sa : 
„Spectatorii din R. F. Germană'

l-au ovaționat îndelung pe jucă
torul chinez după victoria realiza
tă in finală asupra lui Sido". Zia
rul „Die Welt". din R. F. Germa
nă remarcă : „Pentru prima oară 
în istoria campionatelor lumii, 
titlul probei de simplu masculin a, 
fost cîștigat de un reprezentant 
al R. P. Chineze",. ., i .

Răspunzînd la întrebările puse 
de către un ziarist englez, fostul 
campion mondial,'japonezul Ogi- 
mura, a declarat : „Jucătorii din 
R. P. Chineză au făcut mari pro
grese’ în ultimii ani și vor fi cei 
mai' puternici adversari ai noștri 
la viitoarele campionate de la 
Pekin (1961). Cînd sîntem îm
preună la masa de joc noi avem 
totdeauna de învățat cîte ceva 
nou de la' ei: Eu cred că în viito
rii doi ani jucătorii chinezi vor 
progresa și mai

• Marți după-amiază a luat sfîr-
șit pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală întîlnirea internațio
nală de tenis de cîmp dintre echi
pele selecționate ale orașelor 
București și Budapesta. Tenisma- 
nii ro'mîni s-au comportat remar
cabil, repurtînd victoria cu scorul 
de 4—1. fn ultimele meciuri de 
simplu s-au înregistrat următoarele 
rezultate tehnice : Gh. Viziru — 
Palinkas 3—0 (6-2; 6-3; 6-4); Ka- 
tona—Năstase 3—0 (9-7; 6-2;
6-3).
• Duminică 19 aprilie, ou incepere 

de la ora 10 dimineața, va avea loc 
în Capitală (stadionul urmează să

mult".

fie desemnat) o 
niune de box cu 
ție a pugiliștilor noștri fruntași în 
vederea campionatelor europene de 
la Lucerna. In fruntea programu
lui se situează meciurile : Puiu Nj- 
colaie—V. Vintilă ; Toma Constan- ' 
tin—C. Gheorghiu: I. Mihalik— 
V. Czekeli ; N. Linca—C. Kiss ; 
Ion Marin—M. Stoian ; Șerbu
Neacșu— C. Stănescu și D. Gheor
ghiu— Tr. Stuparu.

importantă reu- 
caracter de selec-

• In sala clubului central de 
șah al U.R.SȘ. a avut loc deschi
derea festivă a turneului interna
țional de șah la care participă 7 
șahiști sovietici și 5 mari maeștri 
străini. Participanții la concurs au 
fost salutați de campionul mondial 
Mihail Botvinik, care a spus că a- 
cest turneu stirnește un mare inte
res printre amatorii de șah sovie
tici și crede că partidele ea se 
vor juca la Moscova vor contribui 
la îmbogățirea artei șahiste. Din 
partea șahiștilor oaspeți a luai cu- 
vîntul marele maestru danez Benffl 
Larssen.

După aceasta a avut loc trage
rea la sorți prin care a fost sta
bilită următoarea ordine a jucăto
rilor în tabloul turneului : 1.
Olaffson (Islanda); 2. Aronin 
(U.RSSJ; 3. Spasski (U.R.SS.): 
4. Vasiukov (U.R.SS.); S. Luti- 
kov (U.RSS.); 6. Filip (R. Ca. 
hoslovacă); 7. Larsen (Danemar
ca); 8. Simaghin (U.RSS.); 9.
Portisch (R.P. Ungară); 10. Bron
stein (U.RSS.); 11. Smislov
(UJl.SS.); 12. Milev (R. P. Bul
garia).

• in cea de-a treia etapă a cam-, 
pionatului polonez de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Gwardia Varșovia—JVisla Kraco-
via 2—1 (1—1) ; Polonia Byd- 
goszgz—Gornik ”
(1—-2) ; Polonia 
Chorzow 1—0 (1—0) ; ,
Szeczecin—Gornik Radlin
(1—0) ; Legiă Krac'ovia—Legia 
Varșovia 1—1 (1—1,,; Lechia 
Gdansk—Lks Varșovia 1— 0 (1—0).

(Agerpres)

Zabrze 2—2...
Bytom—Ruch. 

Polonia - 
1—0'
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Sesiunea Biroului 
F. M. T. D.

BERLIN 7 (Agerpres). — 
La 6 aprilie s-a deschis la 
Berlin sesiunea Biroului Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Principalele proble
me de pe ordinea de zi a sesiu
nii sini : discutarea problemei 
germani, problema pregătirii 
unei conferințe a organizațiilor 
membre ale FJM.T.D. și pro
blema pregătirii Festivalului 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena.

Sesiunea a fost deschisă de 
Bruno Bernini, președintele 
F.M.TJ). Raportul pe marginea 
primului punct de pe ordinea 
de zi a fost prezentat de Karl 
Namokel, prim-secretar al Con
siliului Central al Uniunii Ti
nerelului Liber German.

K. Namokel a arătat că po
poarele din Europa și din în
treaga lume urmăresc cu neli
niște situația din Germania Oc
cidentală.

K. Namokel a arătat că o ba
rieră de nelrecut în calea for
țelor militariste ar fi Tratatul 
de pace cu Germania al cărui 
proiect a fost propus de guver
nul sovietic. Acest proiect este 
salutat de toți patrioții ger
mani.

K. Namokel a salutat apro
piata convocare la Geneva a 
conferinței miniștrilor Afaceri
lor Externe.

Au avut loc apoi discuții pe 
marginea primului punct al or
dinai de zi.

Hotâririle 
celei de a 8-a 

plenare a U.T.S. 
din R. P. Polonă

VARȘOVIA 7 (Agerpres). - 
A luat sfîrșit cea de-a 8-a ple
nară a Uniunii tineretului so
cialist (U.TN.) care și-a des
fășurat lucrările la Varșovia. 
Plenara a discutat problema ac
tivității U.T.S. in rindurile ele
vilor și studenților.

In hotărirea adoptată de ple
nară „Cu privire la activita
tea U.T.S. in rindurile elevilor 
și studenților" se subliniază ne
cesitatea ca in organizațiile de 
bază ale școlilor să se desfă
șoare o muncă ideologică sis
tematică, ca membrii U.TS. ji 
întregul tineret studios si se 
ocupe de problemele politice, e- 
conomice și culturale ale țării, 
precum și de situația internațio
nală.

Hotărirea „Cu privire la ac
tivitatea U.TS. in instituțiile de 
învățămint superior" aduce pe 
primul plan necesitatea apro
fundării în organizațiile stu
dențești ale U.T.S. a muncii 
ideologice și politice, precum și 
necesitatea studierii de către 
studenții membri ai U.TS. a 
bazelor marxism-leninismului 
și a politicii partidului.

Concepțiile 
comuniste stîrnesc 
un mare interes 

în rîndul studenților 
americani

PITTSBURGH 7 (Agerpres). 
— Ziarul american „The Wor
ker" anunță că în cadrul ciclu
lui de conferințe „Perspectivele 
lumii", organizat recent de Uni
versitatea diu Pittsburgh, a fost 
invitat si țină o conferință eco
nomistul Hyman Lumer, mem
bru al conducerii P. C. din 
S.UA., însărcinat cu probleme
le educației. In (ața unui audi
toriu neobișnuit de numeros — 
aproximativ 900 de persoane — 
Lumer a expus poziția P.C. din 
S.UA. în principalele proble
me internaționale, a vorbit des
pre scopurile partidului comu
nist și baza științifică a progra
mului său. După conferință, 
vorbitorul a fost „asaltat" de 
întrebări oglindind interesul 
studenților și al publicului 
față de problemele expuse. La 
aceeași universitate s-a mai or
ganizat o așa-numită „convorbi
re" în cadrul căreia Hyman 
Lumer a discutat cu peste 200 
de studenți despre diferite 
puncte ale programului P. C. 
din S.UA. Ziarul „The Wor
ker" subliniază că în rindurile 
studenților se manifestă „un 
imens interes față de concepțiile 
comuniste și față de dezvoltared 
lumii socialiste". După cum 
precizează ziarul, este prima 
oară după 30 de ani că un 
membru al Partidului Cornul 
nist din S.UA. ține o confe
rință la Universitatea din Pit
tsburgh. ,

Amnistie în Irak
BAGDAD 7 (Agerpres). — Pos

tul de radio Bagdad relatează că 
primul mînistru Kasscrn a adresat
tul de radio Bagd 
primul mînistru K;
un apel poporului și tuturor con
ducătorilor și membrilor; tribului 
Șammar care au participat 
complotul antiguvernamental, 
prilejul apropiatei sărbători 
postului musulman, guvțrnul 
publicii Irak amnistiază „pe

la 
Cu 

a 
Re- 
toți 

compatrioții care au cerut iertare 
și au declarat că doresc să se 
înapoieze în patrie“, „pe toți acei 
care se căiesc pentru crimele co
mise și permite acestor persoane 
să se înapoieze în satele lor".

„Guvernul, se spune în acest 
apel, este gata de asemenea să 
îngăduie ca persoanele care au 
părăsit teritoriul patriei • lor în 
timpul evenimentelor diri Mosstil, 
să se înapoieze în patrie".

De peste hotare

călduros de opinia publică germană
BERLIN7 (Agerpres).— TASS 

transmite: Populația din R. D. 
Germană, persoane cu vederi pro
gresiste din R. F. Germană și din 
Berlinul occidental salută noile 
măsuri ale C.C. al P.S.U.G. în 
scopul înfăptuirii unor acțiuni co
mune ale partidelor clasei munci
toare germane. La 7 aprilie presa 
democrată berlineză a publicat 
declarațiile unor oameni ai muncii

din Germania occidentală șt din 
Berlinul occidental care aprobă 
scrisoarea adresată de C. C. al 
P.S.U.G. conducerii P. S. D. G., 
tuturor organizațiilor social-de- 
mocrate și membrilor de rînd al 
partidului și cer tratative între 
cele două partide.

Georg A., membru al P.S.D.G. 
din Berlinul occidental, a arătat

în declarația sa că numeroși 
cial-democrați speră că în curînd 
cele două mari partide ale clasei 
muncitoare germane vor începe 
să colaboreze.

Studentul K. V. de la Universi
tatea din Berlinul occidental, a 
declarat că scrisoarea adresată de 
C. C. al P. S. U. G. conducerii 
P.S.D.G. trebuie salutată în pri
mul rînd pentru că, contrar poli
ticii oficiale a Bonnului, care ur
mărește subminarea „planului 
P.S.D.G. în problema germană", 
ea creează posibilități pentru dis
cutarea acestui plan la nivel na
țional și internațional.

La 7 aprilie corespondentul din
Bonn al ziarului „Neues Deutsch
land" scria că scrisoarea C. C. 
al P.S.U.G. a produs o profundă 
impresie asupra opiniei publice 
vest-germane.

Acest important document poli
tic a fost aprobat în mod căldu
ros și de toți cetățenii din Repu
blica Democrată Germană.

LONDRA 7 .Agerpres). — După 
cum anunță agenția Associated 
Press, știrea că Adenauer va ii 
candidatul Uniunii creștin-demo- 
crale la postul strict onorific de 
președinte al Republicii Tcderale 
Germane ,.a fost primită cu pli- 

, cere vădită de cercurile politice 
britanice". Deși nu s-g făcut nici 
un comentariu oficial, corespon
dentul agenției citate subliniază că 
„britanicii au primit această știre 
ca o dovadă că Adenauer s-a izo
lat din punct de vedere politic în 
chiar propriul său partid creștin- 
democrat".

Impresia cercurilor competente 
britanice, relatează Franee Presse 
este că conducătorii U.C.D. au in-

cercat să impună lui Adenauer 
funcții noi în care constituția îi va 
interzice să exercite vreo influență 
politică activă atît pe plan extern 
cît și pe plan intern.

Agenția de presă britanică 
Reuter menționa că diferențele în
tre punctele de vedere ale guver
nului vest-german și ale celui bri
tanic au dus pînă la crearea unei 
încordări în raporturile dintre cele 
două guverne.

Opoziția încăpățînată a lui A- 
denauer față de convocarea unei 
conferințe la nivelul cel mai înalt, 
ideile sale în problema germană, 
vechi și depășite de situația ac
tuală, au fost viu criticate de presa 
britanică.

Un aspect al lucrărilor de pe 
marele șantier al hidrocentralei 
de la Stalingrad (U.R.S.S.) 
Acum este în curs construirea 
noilor ecluze prin care vor 
trece vasele la deschiderea 
navigației pe noua albie a Vol- 
găi.

Foto: TASS-Moscova

Succesul Frontului Patriei 
în alegerile pentru consiliile 

populare din Bulgaria

In berlinul
SE ÎNCEARCĂ ORGANIZAREA 
UNUI MITING PROVOCATOR 

CU PRILEJUL LUI 1 MAI

OCCIDENTAL

BERLIN 7 (Agerpres). —TASS 
j transmite : După cum transmite 
ziarul „Neues Deutschland", con
ducerea organizației „Uniunii sin
dicatelor libere germane" din Ma
rele: Berlin a adresat tuturor 
muncitorilor și membrilor sindica
telor din Berlinul occidental o 
scrisoare deschisă în legătură cu 
pregătirile în vederea zilei de 1 
Mai. In scrisoare se arată că con
ducerea organizației din Berlinul 
occidental a Uniunii sindicatelor 
din Germania occidentală sub 
presiunile lui Scharnowski, preșe
dintele organizației, a hotărît ca 
la 1 Mai să organizeze un miting 
care va sluji în mod exclusiv in
tereselor militariștilor și partidu
lui lui Adenauer ’*

Tocmai acum, se spune în scri
soare, cind în curînd va avea loc 
discutarea Tratatului de pace cu 
Germania și a problemei Berlinu
lui în cadrul conferinței miniștri
lor Afacerilor Externe se intențio
nează să se folosească sărbătoa
rea de 1 Mai pentru a îngreuna 
tratativele și pentru a împiedica 
soluționarea pe cale pașnică a a- 
cestor probleme.

In încheiere, conducerea orga
nizației Uniunii sindicatelor li
bere germane din Marele Berlin 
cheamă pe muncitorii și membrii 
sindicatelor din Berlinul occiden
tal Ia luptă comună pentru în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania, pentru demilitarizarea 
Berlinului occidental.

Plecînd din Aldermaston, unde se fabrică armament nuclear, 6000 
de englezi au pornit intr-un marș ai păcii spre Londra, unde au or
ganizat un miting sub semnul luptei împotriva înarmării atomice. 

In fotografie: o parte din pârtiei panfii la acest marș.

* s
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La Washington a luat sfîrșit se
siunea NA.T.O. Convocată sub 
dubla motivare : de a „celebra" 
zece ani de existență a blocului a- 
gresiv Nord-Allantic și da a „exa
mina" unele probleme ale actualei 
situații internaționale, sesiunea 
N.A.T.O. de la Washington a reușit 
întrutotul să. confirme odată in plus 
ci Pactul agresiv Nord-Allantic 
este principalul instrument al 
„războiului rece".

Sesiunea N.A.T.O. s-a desfășurat 
eu ușile închise. Din unele relatări 
ale agențiilor de presă și ale zia
relor occidentale puse pe seama 
unor „surse bine Informate" se 
poate insă reconstitui „filmul" e- 
venimenlelor. După o serie de con
sultări secrete ale miniștrilor de 
externe ai S.UA., Angliei, Franței 
și Germaniei, occidentale, menite 
să elaboreze „principiile" actualei 
poziții a Occidentului, după o se
rie de discursuri „comemorative", 
imbicsile de ațițări războinice, care 
au dat „tonul" lucrărilor, n-a mai 
rămas decit ralierea formală a ță
rilor mai mici din NA.T.O. la cele 
exprimate anterior de „cei patru", 
fixarea unui program agresiv me
nit să umbrească speranțele po
poarelor dornice de tratative.

Potrivit surselor menționate par- 
ticipanții la Sesiunea NA.T.O. au 
discutat problema Berlinului, pro
blema germană și alte probleme 
internaționale, a căror soluționare 
se impune de urgență. In ce mod 
au abordat însă parlicipanții la se
siunea N.A.T.O. aceste probleme ? 
Comunicatul se referă în repetate 
rinduri la „poziția fermă" a slute
lor membre. îndărătul acestei for
mulări se ascunde reafirmarea 
principiilor „războiului rece", 
lipsa de dorință de a contribui la 
rezolvarea problemelor internațio
nale actuale, tendința de a stăvili 
orice progres pe tărimul înțelege
rii intre state. Comunicatul preci
zează că in problema Berlinului 
occidental, puterile occidentale vor

Italia nu trebuie sâ se transforme 
într-un avanpost 

pentru exterminare în masâ
Un discurs al Iul P. Togliatti

ROMA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite: In cadrul conferinței 
regionale de partid de la Veneția, 
Palmiro Togliatti, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, a 
rostit o amplă cuvîntare în care 
s-a ocupat de unele probleme pri
vind situația politică internațio
nală și internă a Italiei.

Una din problemele cele mai ur
gente, a spus P. Togliatti, este 
problema luptei împotriva ampla
sării de baze americane pentru 
arme rachetă în Italia. Se spune 
că aceste rachete reprezintă o 
armă „defensivă". Răspunsul no
stru la acest argument este clar. 
In primul rînd armele amplasate 
cu intenția vădită de a da o lovi
tură' unei țări ca Uniunea Sovie
tică care nu amenință, ci prezintă 
propuneri cu privire la încheierea 
unor tratate de pace nu sînt arme 
defensive ci ofensive.

Italienii nu pot admite ca 
Italia, și îndeosebi regiunea Ve
neția (unde se proiectează ampla-

SOFIA 7 (Agerpres). — La 7 
aprilie s-au publicat rezultatele 
definitive ale alegerilor din 5 a- 
prilie pentru consiliile populare 
regionale, orășenești, raionale și 
sătești, precum și ale alegerilor de 
judecători populari și asesori 
populari.

In comunicat se arată

sarea de arme rachetă ameri
cane — N.R.), să se transforme 
într-un avanpost pentru extermi
narea în masă- Trebuie explicat 
tuturor cetățenilor, în fiecare casă 
și fiecărui om în pai te întreaga 
primejdie care îi amenință.'

După cum în problema bazelor 
militare interesele naționale sînt 
sacrificate în favoarea intereselor 
imperialiștilor, a spus în conti
nuare vorbitorul, tot astfel și în 
problemele economice interesele 
oamenilor simpli, ale oamenilor 
muncii și ale păturilor mijlocii 
sînt sacrificate monopolurilor, 
P. Togliatti s-a ocupat în conti
nuare de contradicțiile tot mai 
accentuate dintre grupurile domi
nante, și de instabilitatea în do
meniul politic și econonic.-

In încheierea cuvîntării sale 
P. Togliatti a subliniat necesitatea 
ca forțele populare și democratice 
să întreprindă acțiuni largi pentru 
a da o ripostă reacțiunii.

Documentele adoptate de a 19-a sesiune 
a Comitetului Executiv al F.S.M.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — In 
cadrul celei de-a 19 a sesiuni a 
Comitetului Executiv al F.S.M. au 
continuat dezbaterile pe marginea 
punctelor 2 și 3 de pe ordinea de 
zi și pe marginea informării fă
cute de țazzaro Pena „cu privire 
la situația din mișcarea sindicală 
a țărilor Americii Latine".

Ala Ctun-cu, secretar al FS.M., 
a făcut o informare în legătură cu 
sesiunea ordinară a Consiliului 
general al F.S.M. Țioînd seama de 
numărul foarte mare al manifestă
rilor din acest an, secretariatul 
F.S.M. a propus ca sesiunea or
dinară a Consiliului general să se 
țină în aprilie I960 la Pekin, iar 
la sfîrșitul anului 
loc a 20-a sesiune 
Executiv.

Sesiunea » 19-a 
Executiv a ascultat și discutat ra
portul prezentat de Kasadei, se
cretar a| F.S.M„ cu privire la

1959 să aibă 
a Comitetului

a Comitetului

bugetul pe anul 1959 și propune
rea secretarului general al F.S.AL, 
Louis Saillant, de a se alege în 
secretariatul F.S.M. un reprezen
tant al sindicatelor africane. Co
mitetul Executiv a ales ca secretar 
al F.S.M. pe Ibrahim Zakarja, re
prezentantul sindicatelor din Su
dan.
' Sesiunea a 19-a a Comitetului 
Executiv al P.SAL a adoptat ur
mătoarele documente: rezoluția’cu 
privire la sarcinile sindicatelor in 
lupta pentru pace, declarația cu 
privire la Germania, apelul către 
oamenii muncii din întreaga Ger
manie, rezoluția cu privirț la des
fășurarea luptei oamenilor muncii 
pentru revendicările economice și 
sociale, declarația in legătură cu 
represiunile împotriva sindicatelor 
din Sudan, apelul către oamenii 
muncii și sindicatele din Cuba, 
declarația cu privire ta Cipru.

la

populari. 
In cor ci la

alegeri au participat peste 99 
sută din alegători.

De asemenea peste 99 la sută 
din alegători și-au dat votul pen
tru candidații ■ Frontului Patriei.

tn total au fost aleși 42.546 
consilieri populari, 234 judecători 
populari și 11.350 asesori populari.

Au luat 
Conferinței 

de solidaritate

sfîrșit lucrările 
pe întreaga Indie 
cu fărlie afro-asiatice

CALCUTTA 7 (Agerpres). TASS 
transmite : In seara zilei de 5 a- 
prilie au luat sfîrșit la Calcutta lu
crările Conferinței pe întreaga In
die de solidaritate cu țările afro- 
asiatice.

Pe străzile centrale ale Calcuttef 
a avut loc o manifestație organi
zată de Asociația pe întreaga In
die de solidaritate cu țările afro- 
asiatice.

Manifestația s-a încheiat printr- 
un miting Ia care au participat 
zeci de mii de oameni.

Participanții la miting au salu
tat prin aplauze furtunoase apari
ția la tribună a conducătorilor a- 
sociației și a oaspeților străini,

Participanții la miting au as
cultat cu deosebită atenție telegra
ma adresată d-nei Rameshwari 
Nehru, președintele Conferinței pe 
întreaga Indie de solidaritate cu 
țările afro-asiatice, de N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S. în telegra
mă se spune printre altele:

„Poporul sovietic își exprimă 
speranța că Conferința pe întrea
ga Indie de solidaritate cu țările 
afro-asiatice va constitui un nou 
eveniment remarcabil în unirea 
forțelor progresiste ale popoarelor 
din Asia și Africa în lupta pentru 
întărirea independenței politice și 
economice a țărilor de pe aceste 
continente.

In numele întregului popor sovi
etic și în numele meu personal 
urez sincer participant lor la con
ferință să îndeplinească cu succes 
sarcinile ce stau în fața acestei 
conferințe, spre binele popoarelor 
din Asia și Africa, în interesul tri
umfului cauzei păcii și prieteniei 
între popoare".

S-a dat citire, de asemenea, me
sajelor de salut adresate de Ciu- 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Kassem, pri
mul ministru al Irakului, și Nas
ser, președintele R.A.U.

Alegerile municipale din Grecia
ATENA 7 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 5 aprilie în Grecia 
au avut loc alegerile municipale 
ordinare. După cum subliniază 
ziarele, campania electorală s a 
desfășurat în condițiile persecută
rii forțelor democratice.

Cu toate acestea alegerile mu
nicipale s-au soldat cu un succes 
al listelor de candidați antiguver
namentali. La Atena aceste liste au 
întrunit aproximativ 45 la sută din 
voturi, iar lista partidului guver
namental „Uniunea națională ra
dicală" (E.R.E.) — 3Q la sută.

Un mare succes a repurtat în 
alegerile municipale Uniunea de
mocrată de stingă care și-a con-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ședința care 

■ a avut loc de la 31 martie la 2 
aprilie, la Moscova, Comisia per
manentă pentru colaborare econo
mică și tehnico-științifică în dome
niul siderurgiei a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc a adop
tat recomandări care vor contri
bui la creșterea considerabilă în 
anii 1959—1965 a producției de 
metale feroase și de cocs, precum 
și a extracției de minereu de fier 
în țările membre.

La ședința comisiei au luat parte 
reprezentanți ai Albaniei, Bul-' 
gariei, Cehoslovaciei, R.D. Gcf- 
mane, Poloniei, Romînfei, Un
gariei și U.R.S.S. Ca observatori 
au asistat reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene, R. P. Mongole și R.D. 
Vietnam.

Comisia a aprobat planul de lu- ’ 
i cru pînă la sfîrșitul primului tri

mestru al anului 1960, care pre
vede lărgirea continuă a legătu
rilor economice în sectorul side
rurgic între țările membre ale 
C.A.E.R.

La 3 și 4 aprilie, Ia ședința co
mună a conducătorilor delegațiilor 
în Comisiile permanente pentru 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică a C.A.E.R. în domeniul 
industriei cărbunelui și în dome
niul siderurgiei, au fost elaborate 
măsuri pentru acoperirea necesită
ților de cărbuni cocsificabili ale 
industriei cocsochimice. ?

Ședința comună a conducători
lor delegațiilor a stabilit progra
mul colaborării viitoare în proble
mele îmbunătățirii calității cărbu
nelui, precum și în problemele lăr
girii gamei de cărbuni pentru pro. 
ducerea cocsului metalurgic în pe
rioada pînă în 1965.

solidat locul de principal partid 
de opoziție», cucerit cu prilejul ale
gerilor parlamentare din 1958. 
Listele de candidați sprijiniți de 
E.D.A. au întrunii majoritatea co- 
virșitoare de voturi, care asigură 
de fapt alegerea candidaților aces
tor liste ca primari în cinci subur
bii ale Atenei, trei suburbii ale 
Pireultii și două ale Salonicului.

Tactica scizionistă a așa-numi- 
tuluî partid de centru, paralel cu 
represaliile autorităților împotriva 
forțelor democratice, au permis 
E.R.E. să strecoare In provincie 
un mare număr de adepți ai săi în 
consiliile municipale.

Răscoală antiengleză 
in insulele Maldiye

Pe o poziție ce contravine
intereselor păcii

și al securității în

unui 
pro- 
atit 

pen
tru celelalte popoare din Europa, 
politicienii NA.T.O. nici nu z^-au 
sfiit si declare că nu doresc a- 
ceasta. Spaak, secretarul general 
NA.T.O., a declarat nici mai mult 
nici mai puțin ci ideea unui tra
tat de pace „este învechită".

De asemenea din comunicat reiese 
că participanții au respins diversele 
propuneri, dintre care unele formu
late in Occident, privind dezarma
rea, denuclearizârea in Europa 
centrală etc.

Un bilanț al declarațiilor pârti
ei punților la sesiune și al holiri- 
rilor adoptate consemnează pe prim 
plan intențiile ostile păcii ale or
ganizatorilor inlilnirii de la Was
hington. Sesiunea NA.T.O. a ur
mărit in fond să anihileze curentul 
de opinie crescind in favoarea vii
toarelor tratative la nivelul miniș
trilor de externe și șefilor de gu
verne. La Washington a triumfat 
punctul de vedere cel mai extre
mist — cel umericanu-veslgerman 
și practic se constută că sub du
bla presiune a diplomației ameri
cane și vestgermane puterile occi
dentale s-au situat pe poziții ri
gide ce n-au nimic comun cu de
clarațiile solemne făcute privind 
chipurile dorința lor ca prin tra
tative să se ajungă la rezolvarea 
echitabilă a unor probleme inter
naționale litigioase. „întreaga ac
tivitate a acestei sesiuni — scrie 
I'ravda — s-a redus la faptul de

porului german 
Europa.

In ce privește încheierea 
Tratat de pace cu Germania, 
punere de mare însemnătate 
pentru poporul german cil și

promova „aceeași politică", ceea ' ravda — s-a redus la faptul de 
ce înseamnă in fond o declarație “ prezenta propuneri care nu pot 
■ „n. „x ,• _ - - . contribui la succesul viitoarei Con- ,in alo ca ele intenționează sa torpi- țerințe'‘
leze orice eforturi de a se rezolva .. . ,
spinoasa problemă a Berlinului oc
cidental in spiritul intereselor po-

Cum pot fi apreciate oare formu
lările cu caracter ultimativ ale 
puterilor occidentale in cele mai

probleme internațio- NA.T.O. și care se referi la adîn- 
cirea scindării Germaniei, militari
zarea Germaniei occidentale, pre
gătirea unui nou război.

Unele ziare occidentale dau în 
vileag noua conspirație a conducă
torilor N.A.TAF, împotriva intere
selor unei înțelegeri internaționale. 
Ziarul englez .Sunday Express" 
acuză direct „acele forțe puternice" țiunilor navale și alții au cerut in

tensificarea cursei înarmărilor, au 
făcut declarații cu caracter fățiș 
agresiv la adresa statelor socia
liste.

Pe de altă parte chiar in cursul 
lucrărilor sesiunii NA.T.O. repre
zentantul american Christian Iler- 
ter — secretar adjunct al Departa
mentului de Stat a declarat că înar
marea țărilor NA.T.O. „a ajuns la 
un nivel fără precedent in timp de 
pace".

La Washington s-a făcut lotul 
pentru a justifica politica NA.TA). 
Denaturîndin mod grosolan eve
nimentele binecunoscute rle după 
război și care confirmă cu (VA.TA), 
a reprezentat o amenințare perma
nentă la adresa păcii, propaganda

importante probleme inter 
nale ? Ministrul de externe vest 
german von Brentano a mers chiar 
pînă acolo incit a declarat ci „nu 
trebuie să se aștepte prea mult de 
la conferința de la Geneva". A- 
ceasta declarație pe care diploma
tul vestgerman a ficul-o in fața 
posturilor americane de radio și 
televiziune nu pare să oglindească 
numai propria sa 
flectă eforturile pe 
prind unele cercuri 
eșuarea tratativelor

dorința ci re- 
care le intre- 
interesate in 

, _ internaționale.
In aceeași ordine de idei atrage 

atenția un mare număr de comen
tarii și relatări occidentale care 
relevi „creșterea inițiativei" diplo-

din Occident care încearcă să pro
voace eșecul propusei conferințe 
Est-Vest la nivel înalt. „Aceste 
forțe — scria ziarul amintit nu 
fac nici un secret din intențiile lor. 
Ele nu doresc să aibe loc confe
rința cu sovieticii, ele nu doresc 
să se ajungă la o înțelegere".

nueuip și februarie de o serie de 
comandanți militari ai S.UA. in 
subcomisia senatoriali pentru cre
ditele militare. Printre aceștia ge
neralul Twining, președintele co
mitetului mixt al șefilor de stat 
major al armatei americane. 
While, șeful stalului major al a- 
viației, Burke comandantul opera-

COLOMBO 7 (Agerpres). 
TASS transmite:

Presa ceyloneză relatează că 
sudul insulelor Maldive, situate 
Oceanul Indian, la sud-vest , 
Ceylon, a izbucnit o răscoală an- 
tiengleză. Populația băștinașe s-a 
ridicat Împotriva creării pe insula 
Gan a unei baze militare aeriene 
engleze. După cum reiese din re
latările presei, subunitățile mili
tare engleze dizlocate pe aceste 
insule, au făcut uz- de arme pentru 
a înăbuși răscoala. Ca urmare a 
acestui fapt există victime în rin
durile populației.

la 
in 
de

și din Africa merită „atenția" 
NA.T.O. Nu este prima oară cind 
reprezentanții puterilor colonia
liste cer folosirea NA.T.O. împo
triva mișcării de eliberare națio
nali a popoarelor din Asia și 
Africa. De altminteri planul conto
pirii celor 3 blocuri militare occi
dentale — NA.T.O., SBA.T.O. și 
pactul de la Bagdad urmărește 
tocmai un asemenea scop.

Opinia publică mondială este 
evident îngrijorată de urzelile con
ducătorilor blocului agresiv nord- 
atlanlic. Opoziția împotriva „răz
boiului rece" este din ce in ce mai 
puternică. Sesiunea N.A.T.O. de la 
Washington n-a corespuns actua
lului climat internațional favorabil 
tratativelor, aspiruțiilor popoarelor 
de a elimina facturii care contri
buie la incordareu internațională. 
Felul in care au decurs lucrările 
sesiunii NA.T.O. de la Washington 
nu a mirat pe nimeni ; toți știu că 
NA.T.O. reprezintă concentrureu 
forțelor celor mai extremiste ale 
politicii occidentale. Nu intimplător 
participanții la sesiunea N.d.l.U. 
n-au examinat niciuna din propu
nerile guvernului sovietic formu
late in declarația sa din 29 martie, 
propuneri care constituie un pro
gram realist și cuprinzător pentru 
crearea condițiilor care să permită 
asigurureu păcii și securității, in 
lame.

In declarația guvernului R. P. 
Romine in legătură, cu Sesiunea 
Consiliului NA-TA). se arată ca : 
Situația actuală internațională iui- 
pune tuturor guvernelor obligația 
de a a.dppla măsuri practice, ur
gente pentru lichidarea foearelor 
de încordare existente, pentru în
lăturarea a tot ceea ce împiedică 
desfășurarea normală a vieții in
ternaționale și generează grave 
primejdii pentru pacea și securita
tea generală.

Guvernele participante la 
N.A.TAJ. au preferat calea încor
dării internaționale. Popoarele

/if' it/ff

La încheierea sesiunii N.A.T.O. 
de la Washington

- __________ ■. ■ ■ -'■:y'

mafiei vest-germane la ultima se- Aceste poziții sini condamnate de 
opinia publică mondiolS. Cores
pondentul din 'Washington al a- 
genției ..Associated Press" este ne- occidentală ridică in slăvi scopurile 
voit să recunoască că poziția occi- chipurile „defensive" ale NA.TA), 
dentală in problema Berlinului... Scopul urmărit nu este chiar ntit 
„este o poziție negativă". Oriciț ar greu de înțeles. Se caută obți- 
căuta cercurile ultrareacțioMre din * nerea unor asigurări din parleu 

ț Apus sa faci abstracție dp actualul acelor guverne din NA.T.O. care 
problema germana pe făgașul so- climat favorabil tratativelor, u-o ’ nu manifestă suficient entuziasm 
luțiormni et. Astfel corespondentul pol face. Sub presiuneu puternică ■față de politica Washingtonului de 
m m opiniei publice, puterile.occiden- -subminare a posibilității imbunâ-

, tale sini nevoite in curînd să ia lățirii relațiilor internaționale, . că 
loc la masa tratativelor Eșt-Pest. VOr continua să sprijine N.A.TA). 

Toată lumea a remareăt apoi că In același timp la sesiune s-au făcut 
sesiunea NA.T.O, a fost precedată auzite noi 
și s-a desfășura! tnlr-uii tam-tam ' .. _________
zgomotos al propagandei de război NA.TA)." Astfel ministrul de ex- ,lumii nu vor permite insă organi- 
La 30 martie, cu o zi înainte de terne al Olandei, Luns și-a mu- zalorilor „războiului rece" si nu 
începerea conferinței miniștrilor 
de externe ai S. U. A., Angliei.

, Franței și Germaniei occidentale.

siune a NA.T.O. Din acestea reiese 
ustfel că acele cercuri politice vest- 
germane grupate in jurul lui 
Adenauer „au triumfat'' convingind 
pe ceilalți membri ai N.A.T.O. să 
respingă orice propuneri menite să 
încetinească ritmul militarizării 
Germaniei occidentale sau să pună

din Washington-ol agenției ameri
cane .Associated Press" scria că 
„in rindul diplomaților și ziariști
lor vest-germani âflați la Washing
ton se manifestă o satisfacție depli
nă : se pare că von Brentano u 
reușit să-și impună punctul de ve
dere". Acest „punct de vedere" 
scrie la rîndul său ziarul „Combat" 
este reprezentat de tezele susținute 
de Adenauer „de zece ani încoace", presrTamerlMi^Vpub^rdecia- 
teze promovate in permanență de rațiile făcute in cursul lunilor ia-

i glasuri care cereau 
„lărgirea cadrului de acțiune al

nifestat nemulțumirea că NA.TA). .țină seama de voința majorității 
nu este folosit „și in ce privește covirjitoare a populuției ^lugșii — 
problemele din alte regiuni ale ' 1 J~
lumii". Gribindu-se să fie înțeles, 
Luns a arătat că situația din Asia

de a elimina orice pericol de 
război.

S. VERONA

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: In zilele de 1 
și 2 aprilie 1959 a avut loc la 
Bruxelles conferința reprezentan
ților partidelor comuniste din 
cele șase țări membre ale „Uniu
nii europene a cărbunelui și oțe
lului" și „pieței comune" — R. F. 
Germană, Belgia, Franța, Olan
da, Italia și Luxemburg.

După discutarea multilaterală 
a situației care s-a creat ta re
zultat al așa-numitei politici de 
„unificare a Europei" participan- 
ții la conferință au dăt publici
tății o declarație

PEKIN La 6 aprilie a sosit la 
Pekin, la invitația C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, o delega
ție a Partidului Comunist Italian 
condusă de Gian Carto Pajctta, 
membru în conducerea C.C. al 
Partidului Comunist Italian și 
membru al secretariatului C.C.

BUDAPESTA Tn ziua de 7 a- 
prilie 1959 la Ministerul Afaceri- 
lor Externe al R. P Ungare. Va- 
sile Pogăceanu, ambasador extra
ordinar- și plenipotențiar al R P. 
Romine în R. P Ungară, și Se
beș Istvan, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare, au procedat la schimbul 
instrumentelor de ratificare ale 
tratatului încheiat intre R. P. 
Romînă și R. P Ungară privind 
asistența juridică in cauzele ci
vile, familiale și penale, semnat 
la București Ia 7 octombrie 1958.

MOSCOVA. Teatrul de stat de 
artă „Jau Rainis" din Riga a 
pus tn scenă „Rețeta tericirii" de 
Aurel Baranga. Punerea in scenă 
aparține cunoscutei regizoare leto
ne Vetita Vctnmniecs.

Rolurile au fost interpretate de 
unii dintre cei mai buni artiști ai 
teatrului. Premiera piesei, care 1 
avut loc tn fața unei săli pline, 
s-a bucurat de un mare succes.
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