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minier 
din Petroșani ( ) asi
gură reparatul și buna funcționare 
a utilajelor aflate în exploatările 
miniere din Valea Jiului. In foto
grafie : maistrul de schimb Hora- 
vetz Victor și strungarul Popescu 
Constantin efectuînd un ultim con
trol la roțile alergătoare pentru 
f unicul are.
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Economii în valoare 
de peste 30.000 lei
Brigada de producție a tinere

tului din secția utilaj electric a 
Combinatului Metalurgic Reșița a 
realizat însemnate economii 
revalorificarea unor materiale.

îndrumați de organizația de 
partid, utemiștii au adunat

prin

ca
blurile subterane care au rezultat 
de la operațiunile de demolare a 
oțelăriei Siemens-Martin cu oca
zia reconstruirii acesteia. Aceste 
cabluri după ce au fost încercate 
conform stasului, sînt refolosite 
la unele lucrări.

în general folosind aceste ca
bluri brigada de tineret a reali
zat în total o economie In valoa
re de 30.631 lei. ;

MARIN GOLENȚEANU 
electrician
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Cum pot realiza tinerii din industria grea

Cît mai multe economii
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Mobilizați de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, tinerii din fabrici și uzine, 
din institutele de cercetări și pro
iectări au pornit cu avint la luptă 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor trasate muncitorilor din in
dustrie de către plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie anul trecut. 
Astfel în acest an, pe lîngă spo
rirea volumului producției de ma
șini și utilaje cu 23 la sută față 
de 1958, în industria noastră con
structoare de mașini trebuie să se 
realizeze o reducere a prețului de 
cost cu peste 7 la sută.

După cum se știe, în reducerea 
prețului de cost al produselor un 
rol deosebit de important îl au 
economiile. Iată de ce contribuind 
la îndeplinirea sarcinilor Încredin
țate de partid, tinerii din fabrici și 
uzine trebuie să-și îndrepte în 
primul rînd atenția spre realizarea 
de cît mai multe economii în pro
ducție. In această direcție sînt 
foarte importante inițiativele tine
retului de a realiza „Cît mai multe 
economii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste". Din experiența 
dobîndită pînă în prezent se poale 
spune că direcțiile principale în 
care trebuie să-și îndrepte efortu
rile masele largi ale tineretului 
pentru realizarea de economii 
sînt: promovarea largă a progre
sului tehnic în producție, reduce
rea rebuturilor, a consumurilor 
specifice a materiilor prime, mate
rialelor, a diferitelor cheltuieli gos
podărești, înlăturarea sau micșo
rarea volumului pierderilor și chel
tuielilor neproductive cum sînt de 
pildă locații, penalizări etc.

Promovarea largă a progresului 
tehnic în producție, prin reproiec- 
tarea și realizarea unor mașini de 
un înalt nivel tehnic și prin intro
ducerea unor procese tehnologice 
avansate, s-a dovedit a avea o înal
tă eficacitate economică, contri
buind direct la reducerea prețului

Ing* Tiberiu Abrihan 
adjunct al ministrului Industriei 

Grele

Perdea forestieră plantată 
de utemiști

Cîmpia Purcaru din apropierea 
comunei Slobozia-Trăznitu din ra
ionul Coștești se întinde pe o su
prafață de aproape 100 ha. De pe 
solul său mănos țăranii muncitori 
au cules ani de-a ritului roade bo
gate. Dar în fiecare primăvară 
grija țăranilor de a lucra ogoarele 
era împletită cu teama legată de 
soarta viitoarei recolte. Vintul nă
prasnic ale cărui rafale biciuiau 
fără milă culturile de cereale de 
pe această cîmpie secătuindu-le de 
umiditate ți culcîndu-le la pământ, 
aducea mari pagube țăranilor mun
citori.

Posibilitatea înlăturării acestor 
daune produse de vînt a fost pentru 
țăranii muncitori din comuna Slo
bozia-Trăznitu multă vreme o pro
blemă. Nu de mult însă, tinerii 
din gospodăria agricolă colectivă 
„8 Martie", din comună, îndrumați 
de organizația U.T.M. au trecut la 
rezolvarea acestei probleme.

★
Se timoptase ; la colțul roșu al 

C.A.C. „t Martie" din oomuns 
Slobozia-Trăznitu mai era încă lu
mini ; utemiștii aveau adunare ge-

nerold extraordinară. La ordinea 
de zi un singur punct ; mobiliza
rea tinerilor la plantarea unei per
dele de salcîmi in punctul Purcaru. 
Cuvîntul utemiștilor FI. Necula, Pe
tre Stanciu și al altora, a de
monstrat hotărîrea tinerilor de a 
înfăptui și această măreață sarcini.

A doua zi brigada utemistă de 
muncă patriotică a gospodăriei 
compusă din 3 echipe a cile 20 de 
tineri, a săpat pe o distanță de 
cițiva kilometri peste 3.500 gropi 
în care a plantat puieți de salcîm. 
Așa a luat ființă perdeaua de pro
tecție de la marginea comunei Slo
bozia - Trăznitu. Nu peste mult 
timp, din puieții sădiți vor crește 
salcîmi viguroși in a căror coroană, 
vîntul hoinar îți va potoli rafalele, 
lăsînd să se dezvolte nestingherite 
culturile de pe cîmpie. Astfel ceea 
ce n-a putut face țăranul individual 
ani de-a rindul, au înfăptuit tine
rii țărani muncitori uniți în gospo
dăria agricolă colectivă, numai în- 
tr-o singură zi.

OH. IONESCO , 
învățător

de cost al produselor. De exemplu, 
la uzina „1 Mai" Ploești, prin re- 
proiectarea și punerea în fabricație 
de serie, masa rotativă și-a micșo
rat greutatea cu aproximativ 600 
kg-

Pentru ca acțiunile tineretului 
nostru din uzine, care se desfășoa
ră sub lozinca să realizăm „Cît 
mai multe economii pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste" să 
capete un conținut cît mai concret 
și mai bogat ar trebui ca organi
zațiile U.TJW. din uzine să treacă 
printre primele puncte ale progra
mului lor de acțiune, problema rea
lizării și depășirii planului de re- 
proiectare și asimilare a produselor 
noi. In felul acesta tinerii noștri 
din uzine vor contribui într-o și 
mai mare măsură la economisirea 
materialelor.

O direcție importantă către care 
trebuie să-și îndrepte atenția tine
retul din întreprinderi în acțiunea 
de realizare de economii, este și a- 
ceea a introducerii și aplicării pro
cedeelor tehnologice înaintate, ca 
de pildă regimurile rapide și inten
sive de lucru, turnarea de precizie, 
turnarea în forme întărite cu bio
xid de carbon, turnarea în miezuri, 
sudarea automată și semiautomată, 
forjarea în matrițe etc. Toate aces
te procedee tehnologice introduse 
în practica uzinelor noastre au do
vedit o înaltă eficacitate econo
mică.

Cu toate acestea în multe din 
uzinele noastre, ca de pildă, la uzi
nele „Timpuri Noi“ din București, 
„Strungul" Orașul Stalin și altele 
s-a observat la unii ingineri și 
tehnicieni, la unii specialiști o Oa
recare rutină, o tendință de nepă
sare, de indiferență față de îndru
marea și stimularea dorinței tine
rilor muncitori spre însușirea noi
lor procedee tehnologice. Or, a- 
ceasta — îndrumarea și ajutarea 
tinerilor în însușirea procedeelor 
tehnologice noi — trebuie să fie 
una dintre principalele preocupări 
ale specialiștilor, inginerilor și tu
turor cadrelor de conducere din 
fabricile și uzinele noastre.

0 altă cale de realizare a econo
miilor este aceea a dezvoltării 
mișcării de inovații și de raționa
lizări in producție la care tineretul 
nostru este chemat să contribuie 
într-un număr din ce în ce mai 
mare. Pentru a ne da mai bine 
seama de ceea ce înseamnă inova
țiile pentru economia națională, 
este suficient să arătăm că în anul 
1958 întreprinderile din cadrul Di
recției generale de utilaj petrolifer 
și miner au realizat, ca urmare a 
aplicării inovațiilor propuse, eco
nomii postcalculate în valoare de 
6.531.700 lei.

Ținînd seama de importanța ac
tivității de inovații pentru realiza
rea de economii, Ministerul Indus
triei Grele organizează în acest an 
un concurs lărgit de inovații al 
cărui obiectiv va fi rezolvarea ce
lor mai importante probleme inclu
se în planurile tematice ale Între
prinderilor. In desfășurarea acestui 
concurs la care tineretul nostru din 
uzine este chemat să participe în
tr-un număr cît mai mare, trebuie 
să se pună accent deosebit pe creș
terea calității propunerilor care să 
ducă la reducerea prețului de cost 
al producției și la creșterea pro
ductivității muncii.

Fără îndoială că o importantă 
cale de economisire a metalelor

este aceea a reducerii procentului 
de rebuturi. Deși în cadrul uzine
lor noastre constructoare de mașini 
s-au aplicat și se aplică cu succes 
procedee tehnologice noi, în special 
în domeniul turnării și de aseme
nea s-au procurat și instalat unele 
mașini, aparataj de control și in
stalații moderne, totuși, procentul 
de rebuturi'continuă să se mențină 
la un nivel ridicat, cu totul neco
respunzător. Așa după cum se ara
tă și în documentele plenarei G.G. 
al P.M.R. din noiembrie 1958, pier
derile prin rebuturi continuă să 
greveze prețul de cost al producției 
cu sume importante.

Reducerea procentului de rebu
turi ar însemna importante econo
mii de metal care ar putea fi folo
sit pentru sporirea volumului pro
ducției, ar însemna o reducere co
respunzătoare a prețului de cost al 
producției. De aceea, considerăm că 
acțiunea tinerilor muncitori din 
turnătorii împotriva rebuturilor, e 
bine venită și ea trebuie să capete 
un caracter cît mai larg. In reali
zarea acestui obiectiv organizațiile 
U.T.M. ar trebui să acorde o aten
ție deosebită mobilizării tineretului 
la respectarea disciplinei procesului 
tehnologic, aplicarea procedeelor 
tehnologice înaintate, ridicarea ca
lificării profesionale etc. In același 
timp este o datorie a tuturor ingi
nerilor și tehnicienilor, a tuturor 
conducerilor întreprinderilor de a 
da tot sprijinul tinerilor în aceas
tă importantă acțiune, pentru în
făptuirea sarcinilor puse de ple
nara din noiembrie 1958 a C.C. ăl 
P.M.R. de a lupta cu toate for
țele împotriva rebuturilor.

Economii însemnate se pot ob
ține și prin înlocuirea de materiale

(Continuare în pag. 3-a)

Da cum ieși din satul Lupani, 
comuna Hudești, raionul Dara
bani și pînă ajungi în satul 
Alba, distanță de 3 kilometri, 
nu întâlnești decit cițiva pomi 
piperniciți sau uscați.

intr-una din zilele acestea de 
primăvară, tinerii mobilizați de 
comitetul U.TM. pe comună 
au hotărît să transforms! înfăți
șarea drumului. Numai intr-o 
singură zi ei au săpat toate 
gropile da pe marginile șoselei. 
Apoi, n-au lăsat gropile să se 
usuce ți iau început plantatul. 
Îndrumați de tînărul tehnician 
silvic Dupu Mircea, ei au plan
tat 570 puieți.

Dintre cei mai harnici tineri 
care au contribuit la această 
acțiune sînt utemiștii Macovi- 
ciuc Gh., Harabulă Domnica, 
Atome Eugen, Bnrlacu Maria, 
Gantea Mihai și alții.

FEDORIVICI VLADIMIR 
învățător

Harnicii gospodari
de organizația 

V.TM., tinerii din brigăzile u- 
temiste de muncă patriotică 
din comuna Iecea Mare raionul 
Jimbolia, desfășoară o bogată 
activitate pentru înfrumuseța
rea comunei lor.

Astfel ei au reparat prin 
muncă voluntari 2 km. de șo
sea, au plantat pe șoseaua le- 
cea Mică — lecea Mare 220 
salcâmi, iar in satul nou, creat 
recent prin construirea a 160 
case de către colectiviști, au 
plantat 300 salcîmi — aliniind 
străzile, și dând astfel o înfăți
șare și mai frumoasă satului.

Tot prin muncă voluntară ei 
au curățat izlazul comunal.

In cinstea zilei de 1 Mai 
1959, organizația U.T.M. a ho
tărât să amenajeze un parc la 
marginea comunei. Parcul va fi 
denumit „Parcul tineretului". 
S-a ți început plantarea casta
nilor, se fac ronduri pentru 
flori, se construiesc din resturi 
de materiale lemnoase bănci, 
s-a tras lumină electrică, toate 
prin munca voluntară a tineri
lor din comună.

CONST. CARACALEANU 
funcționar

Iată în fotografia noastră pe tinerii zidari Dlaconu Marin și Safta Marin, cunoscuț! pe șantierul de 
. at, locuințe „Floreasca” pentru succesele ce le obțin în muncă.

Foto : D. F. DUMITRU (

pagina 2-a i

culturală
(Materiale sosite în cadrul 

concursului corespondenților vo
luntari).

tineretului

In scopul legării învățămtntului teoretic de practica de producție a fost introdusă și în cadrul școlii me
dii or. 4 „Aurel Vlaicu" dm Capitală palitehnizarea Invățămlntului.

în fotografie: Maistrul secției sculerie Rucăreanu Ioan și maistrul școlii medii nr. 4 tov, Ivașcu Pe
tre controlînd după desen modul executării unei piese Ia strung de către elevul Ispas Nfcolae din cl. 

Xl-a a școlii medii nr. 4 „Aurel Vlaicu".

Interviul acordat de ministrul 
Afacerilor Externe 

al R. P. Romîne, Avram Bunaciu,

Noi realizări 
ale siderurgiștilor

In întîmpkiarea zilei de 1 Mai, 
siderurgiștii obțin realizări de 
seamă in întrecerea patriotică pen
tru sporirea producției de metal și 
reducerea prețului de cost al aces
tuia.

DEVA. — Furnaliștii de la Com
binatul siderurgic Hunedoara au 
produs în perioada 1 — 10 aprilie, 
în afara sarcinilor de plan, 1023 
tone de fontă. Și de data aceasta 
cele mai mari succese au fost ob
ținute la furnalele noi care au dat 
204 tone de fontă peste plan. Ca 
urmare a preocupării furnaliștilor 
pentru îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a agregatelor, la furnalul 
nr. 6 s-au obținut în plti6 în me
die, zilnic, de fiecare m.c. volum 
util de furnal cite 70 kg de fontă.

CLUJ. — Muncitorii, inginerii si 
tehnicienii de la uzinele „Indus
tria Sîrmei" au obținut succese de 
seamă în îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a agregatelor. In pri
mul trimestru al anului indicii de 
utilizare au crescut cu 24 la sută 
la cuptorul Martin, cu 13,7 la sută
la cuptoarele electrice și cu 7,3 
la sută la laminoare. Ca urmare, 
colectivul uzinelor a dat pînă acum 
peste prevederile planului mai mult 
de 3300 tone produse metalurgice.

Brigada utemistă de muncă patriotică de la „Fabrica de Confecții 
Gheorghe Ghorghiu-Dej" din București în drum spre Casa de cultură 
a tineretului. Aici înarmați cu unelte vor munci voluntar pentru 

înfrumusețarea orașului nostru drag. (Agerpres)

corespondentului ziarelor italiene „Paese" 
și „Paese Sera", Giovanni Perego

ale cercurilor interesate în no! 
pregătiri și acorduri militare deș- 
pre o pretinsă construire pe teri
toriul romîn, ca și al celorlalte 
țări socialiste din Balcani, a unor 
baze pentru lansarea armelor ra
chetă. încă atunci, în declarația 
sa din 26 ianuarie a.c., guvernul 
romîn a arătat că aceste afirmații 
nu corespund adeyărului. Dacă to
tuși asemenea afirmații au fost 
repetate înainte de încheierea re
centă a acordului dintre Italia și 
S.U.A. cu privire la instalarea pa 
teritoriul italian a rampelor da 
lansare a rachetelor, aceasta s-a 
făcut cu scopul de a justifica în 
fața opiniei publice italiene un a- 
semenea acord, vădit agresiv.

Pe drept cuvînt acordul italo- 
american stîrnește îngrijorarea le
gitimă a tuturor popoarelor iubi
toare de pace. Chiar și în Italia 
cercuri largi ale opiniei publice 
își exprimă dezaprobarea față de 
asemenea acțiuni care reprezintă 
în mod evident o primejdie pen
tru pacea generală și în primul 
rînd pentru popoarele statelor 
care le întreprind.

Este semnificativ că acest acord 
a fost încheiat într-un moment în 
care, datorită eforturilor țărilor iu
bitoare de pace, a fost deschisă 
calea tratativelor pentru rezolva
rea pașnică a principalelor pro
bleme internaționale litigioase, 
pentru încetarea războiului rece, 
pentru întărirea păcii și securității 
generale prin eforturile comune ale 
tuturor statelor.

Guvernul romîn consideri că 
interesele vitale ale popoarelor cer 
din partea factorilor de răspundere 
din toate statele nu intensificarea 
pregătirilor militare, ci dezvolta
rea multilaterală a colaborării 
economice, politice și culturale.

ÎNTREBARE : Gare ests, după 
părerea guvernului dv., stadiul ac
tual al relațiilor italo-romîne și ce 
perspective de dezvoltare au aces
tea în viitor ?

RĂSPUNS: Relațiile comerciale 

(Continuare în pag. 4-a)

Corespondentul ziarelor italiene 
„Paese“ și „Paese Sera", Giovanni 
Perego, s-a adresat tovarășului 
Avram Bunaciu, ministrul Afaceri
lor Externe al R.P. Romîne, cu 
rugămintea de a răspunde la unele 
întrebări în legătură cu poziția 
guvernului romîn față de acordul 
recent încheiat între S.U.A. și Ita
lia privind instalarea pe teritoriul 
Italiei a rampelor pentru lansarea 
rachetelor, precum și la relațiile 
dintre Romînia și Italia.

Publicăm mai jos întrebările co
respondentului italian și răspun
surile tovarășului Avram Bunaciu:

ÎNTREBARE: La 27 martie 
a.c., răspunzînd în senatul italian 
la interpelările referitoare la acor
dul guvernului italian de a se in
stala rampe de lansare a rachete
lor cu rază medie de acțiune, mi
nistrul Apărării al Italiei a afir
mat că asemenea ramjîe ar fi 
deja instalate în țările socialiste 
ale Euroj>ei răsăritene. Ați bine
voi, domnule ministru, să ne îm
părtășiți opinia guvernului Repu
blicii Populare Romîne asupra a- 
cestei probleme ?

RĂSPUNS : în legătură cu a- 
firmațiile la care vă referiți tre
buie să vă spun că nu este pen
tru prima oară cînd în țările 
membre ale N.A.T.O. se recurge 
la astfel de denaturări.

Vă amintesc în această privin
ță că încheierea acordului militar 
dintre Turcia și S.U.A. privitor la 
instalarea pe teritoriul turc a 
unor rampe de lansare a rachete
lor a fost precedată de declarații

Sprijin temeinic tinerilor muncitori
care doresc să învețe 1

La uzina „Grigore Preoteasa" din 
București sânt mulți tineri munci
tori harnici care seara, după orele 
de muncă, merg la școala medie 
muncitorească de pe lîngă uzină. 
Sînt alți tineri muncitori care ur
mează fără frecvență institute de 
învățămînt superior ari se pregă
tesc pentru examenele de admitere. 
Popescu Constantin, Matei Florea, 
Larisa Moromet, Petre Chițoescu, 
Mihai Porumbel, Cornel Mateescu 
sînt numai cițiva dintre cei care 
învață cu sîrguințu pentru a-și com
plecta studiile și a deveni mun
citori cu un larg orizont cultu
ral și o înaltă calificare profe
sională. Hotărîrea partidului și 
guvernului cu privire la îmbunătă
țirea învățământului seral și fără 
frecvență de cultură generală și 
superior le-a dat acestora un nou 
imbold la învățătură.

La uzinele „Grigore Preoteasa" 
sînt încă mulți tineri munci
tori dornici să învețe, să urmeze 
cursurile învățământului de cultură 
generală fără a ieși din producție. 
Printre ei se numără și tinerii mun
citori fruntași Ion Francisc, Ștefan 
Constantinescu și alții. Era firesc 
ca pentru a determina o adevărată 
mișcare a tinerilor muncitori către 
învățătură, spre a-și complecta stu
diile și a deveni muncitori cu 
larg orizont cultural și o 
lificare profesională, 
U.T.M. să facă cunoscută 
partidului și guvernului 
tînăr muncitor. Era de 
normal ca organizația U.T.M. 
acorde o atenție mai mare îndru
mării tinerilor muncitori care sînt 
deja elevi. Dar lucrurile nu s-au 
petrecut astfel.

Comitetul U.TM. al uzinei „Gri- 
gore Preoteasa" a făcut foarte pu-

pine lucruri pentru pepularutareu 
hotăririi partidului ți guvernului 
cu privire la învățământul seral 
și fără frecvență. Lucrurile s-au 
limitat doar la faptul că ime
diat după apariția hotăririi, un 
număr de tineri agitatori, mobili
zați de organizația de partid, au 
discutat cu muncitorii și de ase
menea s-a citit un material la sta-

și de ce ajutor au nevoie, comite- scurt un plan de acțiune privind 
tul U.T.M, nu se interesează. r ____ *_____ L.

Cauza principală a acestor stări viață a hotăririi partidului ți gu- 
de lucruri se explică prin aceea că vernului. Comitetul U.T.M. trebuie 
membrii comitetului U.TM. — ți 
în special tov. Virgil Popescu, loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.M. — slnt foarte mulțumiți de

'la
ur-

popularizarea fi traducerea in —•

numărul tinerilor muncitori de 
uzina „Grigore Preoteasa* care

Comitetul U.T.M. de la întreprinderea 
„Grigore Preoteasa" din Capitală 

trebuie să acorde mai multă atenție 
îndrumării tinerilor spre școlile serale 

și fără frecvență

un 
înaltă ca- 
comitetul 
hotărîrea 

fiecărui 
asemenea 

să

fia de radioamplificare. Cu aceasta 
comitetul U.T.M. a considerat că 
și-a făcut datoria.

Cit de necesară era populariza
rea hotăririi se poate vedea însă 
chiar și din faptul că in uzină sînt 
mulți tineri care, deși au posibili
tăți, nu au fost îndemnați de către 
comitetul V.T.M. să se înscrie la 
cursurile școlilor medii serale. Este 
evident că printr-o popularizare 
temeinică, multilaterală a hotăririi 
partidului și guvernului organiza
țiile U.T.M. ar fi determinat un 
larg interes pentru învăfămîntul 
de cultură generală și superior, o 
mișcare de masă în rîndurile tine
rilor spre învățămînt. In uzină sînt 
de asemenea un număr de tineri 
selecționați pentru a urma cursu
rile unor institute superioare. Ei 
urmează acum cursurile de pregă
tire. Dar cu asta comitetul V.T.M. 
a declarat treburile încheiate în 
acest domeniu. Despre modul cum 
frecventează tinerii aceste cursuri, 
cum se pregătesc, ce greutăți au

fărămează la cursurile serale ți 
frecvență și consideră că și-au fă
cut pe deplin datoria.

Aceasta dovedește că, comitetul 
U.T.M. nu a înțeles că principalul 
criteriu de apreciere a numărului 
tinerilor muncitori care învață la 
cursurile serale sau fără frecvență 
se face în primul rînd în compa
rație cu numărul tuturor tinerilor 
capabili și cu posibilități de învă
țătură. Și realitatea dovedește ci 
la uzinele „Grigore Preoteasa" mai 
există încă mulți tineri capabili 
de a învăța și care nu urmează 
cursurile învățământului seral ți 
fără frecvență. Or, poziția comite
tului U.T.M. de a se automulțumi, 
de a se îneînta de o cifră ce nu 
reflectă toate posibilitățile este 
dăunătoare.

Este clar că lucrurile nu pot con
tinua în acest mod. Cerînd spriji
nul comitetului de partid, consul- 
tindu-se cu comitetul de întreprin
dere, comitetul U.T.M. trebuie să 
alcătuiască intr-un timp foarte

să organizeze în toate organizațiile 
U.TM. largi dezbateri în legătură 
cu prevederile hotăririi partidului 
și guvernului. In aceste adunări, 
să li se explice tinerilor marea în
semnătate a hotăririi pentru ridi
carea a numeroase cadre de specia
litate din rîndurile clasei munci
toare, pentru ridicarea continuă a 
nivelului cultural și profesional 
al tinerilor muncitori. Trebuie în 
același timp să li se explice 
tinerilor muncitori condițiile de 
admitere și de studiu, posibili
tățile pe care le asigură parti
dul și guvernul tinerilor muncitori 
care vor să învețe la școlile serale 
și fără frecvență.

Comitetul U.T.M. al uzinei tre
buie să se ocupe cu grijă de re
crutarea pentru învățământul de 
cultură generală și superior a celor 
mai capabili tineri muncitori, frun
tași in producție și cu o bogată 
activitate obștească. El trebuie 
să-i îndrume totodată spre acele 
specialități de care economia 
cultura noastră au nevoie în 
rioada actuală.

La baza întregii activități a co
mitetului U.T.M., a organizațiilor 
U.T.M. din secții în această direc
ție, trebuie să stea faptul că în
vățământul seral și fără frecvență 
pregătește din rândul oamenilor 
muncii, care lucrează direct în pro
ducție, cadre de muncitori, tehnici
eni și ingineri cu o înaltă califi
care și cu un înalt nivel de cul
tură generală corespunzător nece
sităților dezvoltării continue a eco
nomiei și culturii noastre socialiste.

f» 
pe-

1. BODEA

I ■

Succese ale tinerilor 
tractoriști

i

Sub conducerea organizației de

stat din co-
partid, organizația ”U.TJW. 
ia gospodăria de stat din __ 
muna Stolnici, raionul Costești, 
desfășoară o largă muncă politică 
în rîndul tinerilor în vederea reali
zării sarcinilor din cadrul cam
paniei agricole de primăvară. Pro- 
fitînd de timpul favorabil, brigada 
de tineret condusă de Moraru 
Ion a însămînțat pînă în prezent 
cu sfeclă de zahăr o suprafață de 
peste 100 de hectare teren. Acum 
tinerii din brigadă lucrează la în- 
sărnînțatul flotii-soarelui, depășind 
numai în 5 zile cu 40 ha. supra
fața fixată pentru însămînțat.

Un obiectiv important care stă 
în fața organizației U.T.M. din 
gospodărie în această perioadă 
este realizarea a cît mai multe 
economii de combustibil. In această 
direcție tinerii au obținut rezul
tate, chiar de la începutul cam
paniei agricole. Astfel, printr-o 
justă exploatare a mașinilor agri
cole, prin îngrijirea acestora și 
prin reducerea risipei de combus
tibil, tinerii au economisit 190 litri 
motorină și însemnate cantități de 
ulei. Printre cei care au contri
buit la realizarea acestor econo
mii executînd totodată lucrări de 
bună calitate, au fost și utemiștii 
Marin Stingă, Dicu Dan, Dumitru 
Lițoiu, Alexandru Dicu și alții.

TISTULEASA FLOREA 
mecanic
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Festivalurile comunale — 
prilej de intensificare 

a activității organizațiilor U.T.M.

0 nouă casă 
de cultură

. Pregătirea și desfășurarea festi
valurilor tineretului, minunate săr
bători ale activității patriotice, 
ale cîntecului, jocului și spor
tului, constituie pentru organi
zațiile U.T.M. din raionul nostru un 
puternic mijloc de intensificare a 
muncii politico-educative în rîndul 
tineretului. Festivalurile care au 
avut loc anul trecut în toate comu
nele din raion ca și festivalul raio
nal al tineretului au atras în pre-, 
gătirea și desfășurarea lor zeci de 
mii de utemiști și tineri romîni, 
germani, maghiari. Cu acest prilej 
sute de formații artistice ale tine
retului — romîne, germane, 
maghiare au redat în cîntec și joc 
viața nouă și tot mai înfloritoare a 
tineretului, lupta și munca sa co
mună sub conducerea partidului 
pentru același ideal luminos, con
struirea socialismului in patria 
noastră.

Dar festivalurile tineretului au 
contribuit în mod considerabil 
nu numai la creșterea muncii 
culturale, a mișcării artistice de 
amatori ci la creșterea întregii 
munci politice a organizațiilor 
U.T.M. Un bun exemplu în aceas
tă direcție ni-1 oferă organizația 
U.T.M. din comuna Dobîrlău. Pînă 
nu de mult activitatea acestei or
ganizații U.T.M. era foarte slabă. 
Munca cultural-artistică .ți spor
tivă era inexistentă în comună. A- 
dunări generale se țineau doar 
2-3 pe an. Utemiștii nu aveați sar
cini pe linie de orgaflizație, nu 
participau la activitatea obșteas
că din comună. Din această cauză 
în anul 1957 aici nu s-a putut or
ganiza festivalul tineretului. Abia 
anul trecut a putut fi organizat la 
Dobîrlău primul festival comunal. 
Pregătirile pentru acest festival au 
stîrnit un viu interes în rîndul u- 
temiștilor și tinerilor din comună. 
Prin întreaga muncă de pregătire 
a festivalului organizația U.T.M. 
a urmărit atragerea unui număr 
cît mai mare de tineri în acțiunile 
de muncă patriotică, în activitatea 
cultural-artistică. ■ Mulți utemiști 
au primit în- acest sens sarcini 
concrete. In comună a luat ființă 
o brigadă artistică de agitație, o 
echipă de dansuri populare, o 
formație de teatru la care parti
cipă în afară de utemiști și un 
număr mare de tineri. Pregătit te
meinic festivalul comunal din Do

bîrlău s-a transformat într-o ade
vărată sărbătoare a întregii co
mune. Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Sub conducerea organizației 
de partid, organizația U.T.M. din 
comună a continuat să desfășoare 
o intensă muncă politică și cultu
ral educativă axată în primul rînd 
pe sarcina principală pusă de 
partid în fața țărănimii muncitoare 
— transformarea socialistă a agri
culturii. Iar dacă astăzi, la Dobîr
lău, cîteva zeci de familii de țărani 
muncitori între care se numără și 
cei 29 de utemiști din organizația 
U.T.M. au făcut cereri pentru a se 
crea în comună o întovărășire, a- 
cest succes se datorește în bună 
parte și muncii politice și cultural- 
educative pe care organizația 
U.T.M-, sub conducerea organiza
ției de partid, a desfășurat-o în 
rîndul tineretului și al celorlalți 
țărani muncitori.

Acesta este numai un exemplu 
dintre multe altele care dovedesc cu 
prisosință că festivalurile tineretu
lui constituie nu numai o trecere 
în revistă a succeselor dobîndite pe 
tărîm cultural și sportiv ci în pri
mul rînd, un puternic mijloc de 
întărire a întregii activități poli
tice și cultural-educative a organi
zațiilor U.T.M. în rîndul tineretului.

Au fost însă din păcate și unele 
organizații U.T.M. care considerînd 
în mod greșit că pregătirea festi
valurilor pe comune este o sarcină 
de campanie, exclusiv culturală, 
n-au luat măsuri pentru întărirea 
muncii politice a organizațiilor 
U.T.M. în toate domeniile de activi
tate. Din această cauză în unele 
comune ca Budila și Țînțari festi
valurile tineretului s-au desfășurat 
la un nivel foarte scăzut. In alte 
comune cum sînt Cristian, Bran, 
Moieciul de Jos, odată cu termina
rea festivalurilor a încetat și acti
vitatea cultural-artistică și sportivă 
în rîndul tinerilor. Analizînd a- 
ceastă stare de lucruri biroul raio
nal a stabilit, într una din ședin
țele sale, cîteva măsuri pentru 
ca anul acesta pregătirea și desfă
șurarea festivalurilor comunale și a 
festivalului raional al tineretului să 
ducă în toate organizațiile U.T.M. 
din raion la ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activități po
litice și cultural-educative.

In acest sens noi am discutat cu 
secretarii organizațiilor U.T.M. ca

atît în perioada de pregătire și 
desfășurare a festivalului cît și 
după aceea, organizațiile U.T.M. 
să urmărească atragerea unui nu
măr cît mai mare de tineri la ac
țiunile întreprinse, intensificarea 
muncii patriotice, subordonarea în
tregii munci politice și culturale 
de masă, sarcinilor principale pe 
care partidul le-a pus în fața or
ganizației noastre — educarea co
munistă a tineretului, lupta pen
tru transformarea socialistă a a- 
griculturii. Muncind pe baza unor 
obiective concrete, organizațiile 
U.T.M. au și obținut o seamă de 
rezultate însemnate. Anul aces
ta, spre exemplu, au luat ființă cî
teva zeci de nci formații artistice 
ale tineretului romlne, germane, 
maghiare, fapt care a dus la antre
narea în munca culturală de masă 
a aproape 4.000 de utemiști și ti
neri. Au fost create de asemenea 
15 noi cercuri ale tinerilor natura
liști care desfășoară o rodnică ac
tivitate de popularizare a științei și 
culturii, de combatere a supersti
țiilor și misticismului.

Un mare avînt a luat de aseme
nea în raion munca patriotică a ti
neretului. Pînă acum noi avem 
80 de brigăzi utemiste de muncă 
patriotică iar în cinstea Festivalu
lui Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena și a festivalu
lui regional al tineretului ne-am 
propus să creem în fiecare organi
zație U.T.M. din raion cel puțin 
cîte o brigadă utemistă de muncă 
patriotică, astfel ca numărul brigă
zilor să ajungă la 160. Brigăzile 
utemiste de muncă patriotică vor 
contribui la realizarea unor obiec
tive economice și de interes cultu
ral-social. Printre aceste obiec
tive se numără colectarea a 60 
de tone de fișr vechi, planta
rea a 8.000 pomi fructiferi, 
creșterea a 4.500 păsări și a 
1.000 iepuri de casă, redarea agri
culturii a 150 ha. teren, etc. Aceste 
obiective puse în fața organizațiilor 
U.T.M. se îndeplinesc zi de zi. Ast
fel, numai în primul trimestru al 
acestui an, prin contribuția volun
tară a tineretului s-au curățat 175 
hectare de pășune, au fost sădiți 
cîteva sute de pomi fructiferi, au 
fost transportate și împrăștiate pe 
cîmp 50.000 de tone de îngrășă
minte naturale. De asemenea orga
nizațiile U.T.M. din gospodăriile 
colective au luat sub patronajul lor 
cultivarea a 200 hectare cu sfeclă 
de zahăr și creșterea a 750 de pă
sări. Tot din inițiativa organizații
lor U.T.M., 128 de utemiști și tineri 
au trecut să lucreze în sectoarele 
zootehnice ale gospodăriilor colec
tive și gospodăriilor de stat.

Ca urmare a acestei activități 
intense influența politică a orga
nizațiilor U.T.M. în rîndul tinerilor 
a crescut mult ceea ce a făcut ca 
în ultimul timp, în fiecare lună, 
rîndurile organizației noastre raio
nale să crească cu peste 300 noi 
membri.

Sîntem convinși că sprijinind și 
controlînd cu mai multă atenție ac
tivitatea organizațiilor U.T.M., 
festivalurile comunale și festivalul 
raional vor constitui un puternic 
mijloc de creștere a întregii activi
tăți politice și cultural-educative a 
organizațiilor U.T.M. din raion.

La 1 Mai în localitatea Tg. Fru
mos din regiunea Iași se va inau
gura o frumoasă casă de cultură. 
Aceasta va fi înzestrată cu tot ce 
este necesar pentru ca tineretul să 
poată desfășura o bogată activi
tate cultural-educativă. Locul unde 
este așezată casa de cultură este 
pe deal, împrejur fiind multe 
gropi și dărîmături rămase de pe 
timpul războiului. Brigăzile ute
miste de muncă patriotică din 
Tg. Frumos îndrumate de orga
nizațiile de bază U.T.M. au por
nit o acțiune de masă pentru a- 
menajarea unui frumos parc în 
jurul casei de cultură.

De 4 ori pe săptămînă — 
marți, joi, sîmbătă și duminică 
— aici poți vedea cum lucrează 
de zor cîte 50-60 de tineri. Pînă 
în prezent au efectuat 1090 ore 
muncă voluntară. Se evidențiază 
în mod deosebit pentru munca 
depusă utemiștii de la întovă
rășire și de la Uniunea raională 
a cooperativelor.

NICOLAE MIHĂ1LA 
prim secretar al comitetului 
raional U.T.M. Tg. Frumos

La Golțul Festivalului creat la 
uzinele „Mao Țze-dun“ din Capi
tală se desfășoară o bogată acti
vitate de pregătire a noi specta
cole artistice închinate celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului. lată-i pe tinerii artiști 
amatori la o repetiție.

Foto : D. F. DUMITRU

Cercul 
prietenilor 

muzicii

Poezii de la cititori

Pornește în zbor 
ca o solie

Nu-s meșter ca la strung, să scriu, 
Să-mi învestmînt în vorbe gîndul, 
Dar simt și eu puternic, viu, 
îndemnul de-a lua cuvîntul.

E primăvară prin oraș 
Și în uzină-i primăvară 
Acum cînd scriu acest răvaș, 
Brigada mea mă înconjoară:

— „Să scrii că graficul — mi-a spus 
Maghiarul Geza-n romînește — 
Arată tot mai sus, mai sus".-.
Și bucuros din ochi clipește.

— „Să scrii : am isprăvit liceul", 
Altul : „și eu merg la seral",
Și scriu, grăbit purtînd condeiul, 
Răvașul către Festival.

Cuvintele s-aștern grăbit 
Pe foaia albă de hîrtie. 
...Cuvîntul „pace"/ luminos, 
Pornește-n zbor ca o solie.

RADU FELECAN 
bibliotecar„Joia tineretului la căminul cultural

Consecințe ale lipsei de spirit gospodăresc
com- 

cul- 
tinăr

adăugăm un 
faptul că 

marelui nos- 
Enescu, an- 
membrii săi

care să 
mod armonios 

generală a unui 
zilele noastre. Spicuind su
cite ceva din tematica cer-

In legătură cu 
proasta întreținere a 

unor cămine culturale 
din raionul lași

Căminul cultural din comuna 
Răneasa are o echipă de dansuri 
formată numai din pionieri și șco
lari, care au prezentat numeroase 
spectacole și în Capitală. lată-i 
executînd un frumos dans popular 
pe scena Casei de Cultură „N. 
Bălcescu".

----- —

La colțul 
Festivalului

Din inițiativa comitetului orga
nizației U.T.M. din comuna Ber- 
cioiu raionul Băbeni, la căminul 
cultural s-a amenajat un frumos 
colț al festivalului. Formele va
riate pe care organizația U.T.M. 
din comună le folosește in cadrul 
activității de la bolțul festivalului, 
atrag zilnic un mare număr de ti
neri.

Aici se organizează periodic ex
puneri pe diferțle teme politice, 
economice, culturale, Citirea și dis
cutarea presei și a celor mai re
cente documente de partid și 
U.T.M. este.o acțiune care se des
fășoară de asemenea la colțul festi
valului. De cele mai multe ori 
studierea acestor materiale se în
cheie cu discuții la care participă 
cu interes majoritatea tinerilor.

De curînd, o nouă formă inte
resantă de îmbogățire a cunoștin
țelor tineretului a luat ființă la 
„Colțul Festivalului" : Cercul „că
lătorie pe glob". Această formă o- 
feră tinerilor un bun prilej de a 
cunoaște în profunzime probleme 
privind situația politică interna
țională. Nu de mult în cadrul a- 
cestui cerc tinerii au făcut o călă
torie imaginară în coloniile din 
Africa.

La aceste acțiuni închinate celui 
de al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului ce se Va ține vara a- 
ceasta la Viena, participă un nu
măr din ce în ce mai mare de ti
neri țărani muncitori din comună.

CONSTANTIN DINESCU 
țăran muncitor

MATEI GHEORGHE ION 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Codlea

Recent a avut Ioc la căminul 
cultural din comuna Pîncota, ra
ionul Arad, o „Joie a tineretului", 
organizată de organizația de bază 
U.T.M. a fabricii „Răsăritul". Ea 
a stîrnit mult interes în rîndul ti
nerilor.

în cadrul Joii tineretului s-a ți
nut un referat interesant despre 
modul de comportare a tineretului 
în societate.

Brigada artistică de agitație a 
prezentat un scurt program care 
sublinia ,Jia concret" o serie de 
idei ale referatului. Apoi s-a dan
sat. Spre mirarea tuturor, muzica 
a fost oprită și s-a anunțat un con.

eurs-fulger, dotat cu premii în 
cărți pe tema : „Să ne cunoaștem 
fabrica". Concurenții înscriși au a- 
vut de răspuns la peste 20 de în
trebări, legate toate de specificul 
întreprinderii. Concursul a fost un 
bun prilej pentru toți 
noaste mai bine trecutul 
tul fabricii, căile ei de 
în viitor.

Tinerii și tinerele au 
la cămin cu cele mai 
presii, cu dorința de a participa 
în fiecare joi la astfel de întruniri, 
unde se pot distra și pot învăța în 
același timp.

de a pu
și prezen- 
dezvoltare

pleeat de 
bune im-

H. RADU

Cînd organizația 
intelectualii satului

Comuna Basarabi, sau Murfatlar 
cum este cunoscută după numele 
renumitei podgorii, este una din 
cele mai frumoase comune ale ra
ionului Medgidia. Străzile largi, 
curate, unele din ele chiar asfal
tate, becul electric care luminează 
toate casele, vestita stațiune ex
perimentală viticolă I.G.A.R. Mur
fatlar, G.A.S., G.A.C., dispensarul 
uman, ocolul silvic, farmacia — 
fac din această comună un adevă
rat orășel. Localnicii participă cu 
entuziasm la toate acțiunile ce se 
întreprind pentru a face tot mai 
frumoasă comuna lor, viața lor.

An de an la instituțiile din co
mună au sosit tineri absolvenți ai 
diferitelor școli și facultăți — in
gineri, medici, profesori, laboranți 
și tehnicieni. în comuna Basarabi 
muncesc acum peste 50 de tineri 
intelectuali, specialiști in diferite 
domenii, oameni capabili să con
tribuie la o susținută muncă cultu
ral-educativă.

Și într-adevăr unii tineri inte
lectuali își aduc o contribuție deo
sebită în cadrul activității cultu- 
ral-artistice ce se desfășoară la 
căminul cultural. Tinerele profe
soare Elena Gucu și Bradu Rodi- 
ca sînt sufletul brigăzii artistice 
de agitație. De fapt ele sînt pre
zente la toate manifestările ce se 
organizează la căminul cultural. 
Ele au fost inițiatoarele și organi
zatoarele multor șezători cu o bo
gată tematică cultural-educativă. 
De asemenea inginerul utemist Ni
colae Stoicescu este cunoscut și a- 
preciat de săteni pentru conferin
țele instructive pe care le-a ținut 
la căminul cuWural și la G.A.G. 
privind metodele avansate de 
muncă în agricultură., La fel și 
inginerul Ion Simion de la stațiu

U.T.M. nu

nea experimentală Murfatlar a 
nut numeroase expuneri despre 
crările din vie.

Căminul cultural din Basarabi 
a obținut în trecut multe succese 
de seamă. Pe pereții căminului 
găsești chiar cîteva diplome — 
confirmare a succeselor repurtate. 
Dar toate acestea sînt vechi, ulti
ma e din anul 1954.

Căminul cultural are în prezent 
o bogată bază materială, două săli 
de spectacole, aparat de filmat 
propriu, stație de radioamplificare, 
o bibliotecă sătească cu cîteva mii 
de volume. Pe scurt, sînt create 
aci toate condițiile pentru a des
fășura o bogată și interesantă ac
tivitate cultural-artistică la care 
un aport deosebit de prețios sînt 
chemați să-l aducă și tinerii inte
lectuali din comună. Din păcate, 
nu toți tinerii intelectuali de aici 
participă la munca cultural-educa
tivă din cadrul căminului, la 
munca de popularizare a științei 
și culturii în masa largă a țărani
lor muncitori.

Gare este cauza acestei situații ?
Vinovat de acest lucru se face 

în primul rînd comitetul comunal 
U.T.M., secretar Abzi Elmaz, care 
nu a reușit să strîngă la un loc, 
în jurul căminului cultural, pe toți 
tinerii intelectuali din comună. 
Lipsuri serioase dovedesc în acea
stă privință în special birourile or
ganizațiilor de bază U.T.M. de la 
I.G.A.R. și G.A.S. care nu s-au 
preocupat nici într-un fel de an
trenarea tinerilor intelectuali din 
cadrul organizației lor la viața cul
turală a comunei. Unii dintre ti
nerii intelectuali în loc să-și 
petreacă timpul liber împreună cu 
toți tinerii din comună, organizînd 
acțiuni educative care să ducă la

ți- 
lu-

atrage

Una din gazetele de perete din 
școala medie nr. 1 din Giurgiu este 
intitulata „Prietenii muzicii". Sim
plu și sugestiv : în școală se află 
într-adevăr mulți și pasionați prie
teni ai muzicii. Mai precis de 
cîțiva ani în școală a fost înfiin
țat un cerc de muzică din care fac 
parte peste 100 de elevi din toate 
clasele ciclului mediu. Membrii 
cercului care și-au ales un comitet 
de conducere, un președinte și un 
secretar, se întrunesc cel puțin ri
dată pe lună, sîmbătă seara sub 
conducerea apreciatului lor profe
sor de muzică, tovarășul Victor 
Car piș. Și — precum am amintit 
— prietenii muzicii își spun cu- 
vîntul și în gazeta Ioț de perete.

Numai că la această scurtă pre
zentare mai trebuie să 
singur lucru : însăși 
cercul poartă numele 
tru muzician George 
gajează, obligă chiar, 
la o activitate 
plecteze în 
tura 
din 
mai
cului trebuie să amintim ședințele 
în care s-a discutat despre muzica 
din antichitate, cu concursul pro
fesorului de latină din școală, cele 
în care s-a discutat despre origi- 
nea și evoluția muzicii corale de 
mase, sau ședințele în care s-a dis
cutat despre culegerea și valorifi
carea cîntecului popular, despre 
folclorul din Vlașca comparativ cu 
cel din alte regiuni ale țării și 
multe alte teme închinate princi
palelor școli muzicale care s-au a- 
firmat în decursul istoriei.

Interesant este însă faptul 
temele principale sînt exemplifi
cate, expunerile teoretice sînt a- 
deseori întrerupte de ilustrații mu
zicale fie imprimate pe bandă de 
magnetofon, fie cu concursul soliș
tilor și al ansamblului orchestrei 
sfatului popular al orașului care 
a fost invitat în școală așa cum 
s-a întâmplat, de pildă, la ședința 
închinată folclorului din regiune.

Următoarele ședințe de cerc sînt 
așteptate cu multă nerăbdare. 
Unul din referate va fi pregătit de 
elevul Gheorghe Lăzărescu din cla
sa a X-a A care va vorbi despre 
Enescu violonist iar cel de-al doi
lea referat, tratând despre Enescu 
dirijor și pianist, va fi susținut de 
elevul Lazăr Gh. din clasa a

Semnificativ pentru stilul 
muncă al cercului ni se 
chiar și un amănunt: faptul
începutul fiecărei ședințe unul din
tre membrii explică 10 cuvinte din 
dicționarul muzical contribuie la 
formarea unui bagaj de cunoștințe 
teoretice muzicale ale elevilor.

Proiecte de viitor ? Membrii cer
cului vor neapărat să înjghebeze 
o orchestră semisimfonică și a- 
vem convingerea că vor reuși.

IX-a. 
de 

pare 
că la

la munca culturală
creșterea nivelului politic și cultu
ral al tinerilor de aici, iau trenul 
spre oraș, indiferenți la felul în 
care se desfășoară activitatea cul
turală la

Pornind de la falsa concepție 
existentă 
tuali din 
ca de culturalizare a maselor tre
buie să se ocupe doar ca
drele didactice, restul tinerilor in
telectuali din comună nu parti
cipă la nici un fel de acțiune. In 
comună este un cerc al tinerilor 
naturaliști. Dar de activitatea a- 
cestui cerc nu răspunde nimeni. 
S-au ținut la început vreo două 
lecții, apoi nemaiocupîndu-se ni
meni de activitatea lui cercul s-a 
destrămat. Or, în munca de edu
care a tinerilor organizarea ace
stui cerc este necesară. Intr-un ast
fel de cerc tinerii își pot îmbogăți 
cunoștințele privind metodele îna
intate de muncă a pămîntului, pot 
să-și lămurească mai bine unele 
fenomene ale naturii. Și cadre ca
lificate care să conducă un astfel 
de cerc există în comună, după cum 
sînt mulți tineri intelectuali care ar 
putea sprijini activitatea cultural- 
artistică de la cămin. Bibliotecara 
E. Ghirobocea ne-a mărturisit că 
de multe ori a vrut să organizeze 
un proces literar, dar n-a fost în 
nici un fel sprijinită de acei tineri 
intelectuali din comună care pu
teau face acest lucru. Ei ar putea 
sprijini cu competență alcătuirea 
unei formații puternice de teatru, 
îndrumînd și cultivînd talentele 
fiilor de țărani colectiviști. Tinerii 
intelectuali ar putea contribui la 
organizarea unor interesante „.Joi 
ale tineretului" — pe multiple te
me educative. Se pot organiza con
ferințe pe diferite teme de politică

cămin, în comună.

la unii tineri intelec- 
comună că de mun-

internă și internațională, prin care 
tinerii șă cunoască la timp și în 
profunzime politica partidului no
stru, situația politică internaționa
lă. Pentru educarea patriotică a 
tinerilor se pot organiza expuneri 
din trecutul de luptă al clasei mun- 
‘"Y - . de partid» din

aseme- 
putea 

de pro-

citoare, condusă c 
lupta poporului nostru. De 
nea tinerii intelectuali ar 
desfășura o intensă muncă 
pagare a științei în rîndul țărani
lor colectiviști.

Mulți dintre acești tineri 
temiști. Comitetul comunal 
trebuie să analizeze cu răspundere 
situația creată și să ia măsuri de 
antrenare a tuturor tinerilor inte
lectuali la activitatea de la cămi
nul cultural.

Fiecare organizație de bază 
U.T.M. va trebui să încadreze pe 
fiecare tînăr intelectual după ap
titudinile și pregătirea sa în una 
din formele de activitate ale cămi
nului cultural. Acești utemiști, ti
neri cărora partidul și statul no
stru democrat-popular le-au creat 
condiții să se instruiască în școli 
și institute au datoria patriotică 
de a contribui din toate forțele lor 
la creșterea continuă a nivelului 
cultural al tinerilor țărani munci
tori din comunele în care lucrează.

Comitetul raional U.T.M. Medgi
dia are datoria să analizeze, să 
controleze și să sprijine mai mult 
de cît pînă acum activitatea comi
tetului comunal U.T.M. Basarabi 

ceea ce privește felul cum aces- 
a atras în activitatea culturală 
tinerii intelectuali din comună.

M. DASCALU

Căminul cultural din satul Hol- 
boca — raionul Iași — funcționea
ză într-o încăpere în care pînă 
în toamna trecută a fost școa
la. Cum arată această clădire în 
momentul de față ? Cîteva geamuri 
sînt sparte. înăuntru cele 10 bănci, 
masa, tabla și taburetele sînt pră
fuite. Pe jos este nemăturat de 
multă vreme. Pereții sînt murdari, 
prin tavan plouă. Imaginea aceasta 
de loc îmbietoare este totuși a că
minului cultural, lăcașul către care 
oamenii trebuie să se simtă atrași, 
în care învață pe lîngă celelalte 
lucruri foarte folositoare și de ce 
este necesară păstrarea curățeniei 
și ce înseamnă să trăiești civili
zat. Tovarășa Tamara Pascu di
rectoarea căminului cultural și 
membră în comitetul comunal 
U.T.M. și Mihai Florea secretarul or
ganizației de bază 
U. T. M. se plîng 
că la Holboca 
există multă ne
glijență în pri
vința păstrării că
minului și a ma
terialelor cu care
este înzestrat acesta. Se plîng 
atît secretarul organizației U.T.M. 
cît și directoarea căminului cultu
ral dar nu fac apel la tineret, 
nu-1 mobilizează pentru reamena- 
jarea căminului.

La o distanță de 30 km. de Hol
boca tot în raionul Iași se află 
satul Probota. Căminul cultural 
din Probota este în construcție. S-a 
început în toamna trecută și va fi 
terminat în vara aceasta. Pînă a- 
tunci activității culturale îi este 
destinată una din sălile școlii noi. 
In sala aceasta se află 2 dulapuri 
cu peste 1400 cărți ținute în mare 
dezordine. Chiar și bibliotecara, 
tovarășa Ecaterina Angliei cu greu 
se poate descurca între ele. Multe 
cărți sînt rupte, mîzgălite, unora 
le iipsesc capitole întregi. In lo
cuința tovarășului Dumitru Sega
tovici — directorul căminului cul
tural — stau un vraf de tricouri 
murdare, 5 perechi de bocanci de 
fotbal, 2 mingii de fotbal și 2 de 
volei, stricate. Alte cîteva pe
rechi de bocanci sînt de multă 
vreme acasă la „sportivii" Dumi
tru Papazol, Ion Dragomir, Ion 
Zamfirescu iar 18 perechi de chi- 
loți lipsesc. Nimeni nu se întreabă 
de ce materialele căminului cultu
ral în loc să fie puse la dispoziția 
tineretului pentru a le folosi în 
activitatea sportivă zac murdare și 
prăfuite ori sînt înstrăinate.

In fața unei astfel de situații to
varășul Dumitru Segatovici dă din 
umeri. Tovarășii Gheorghe Conaeh 
secretarul organizației U.T.M. și 
Elena Zamfir membră în biroul 
organizației 
de munca 
lucru.

Cum este 
atîta nepăsare față de 
care sînt puse la dispoziția tinere
tului pentru ca acesta să poată 
desfășura o bogată activitate cul
tural-educativă ? Răspunsul tre
buie căutat în munca formală și 
lipsită de răspundere pe care o 
duc cei doi directori de cămine cul
turale precum și în pasivitatea 
de care dau dovadă față de această 
situație organizațiile de bază 
U.T.M. din cele două sate,

U.T.M. care răspunde 
culturală, fac același

oare posibil să existe 
bunurile

sînt u- 
U.T.M.

în
ta
pe

I. ȘERBU

Tovarășa Tamara Pasou este de 
trei ani directoarea căminului cul
tural iar Dumitru Segatovici de 5 m 
ani. Niciodată însă nu au fost che'' 
mâți în fața birourilor organiza*... 
țiilor U.T.M. sau în adunările ge
nerale să dea socoteală de felul în 
care se ocupă de munca cultural- 
educativă precum și de felul cum 
îngrijesc și păstrează bunurile ob
ștești cu care sînt înzestrate cămi
nele culturale. în același timp or
ganizațiile de bază nu s-au ocupat 
să educe tineretul în spiritul păs
trării și îngrijirii materialelor că
minelor culturale, ele fiind bunuri 

obștești puse la dispoziția locui
torilor satelor de statul nostru de
mocrat-popular, pentru a putea 
desfășura o bogată activitate edu
cativă și culturală. j

Stă în putința tineretului nu nu5 
mai să vegheza 
ca bunurile exist 
tente în căminele 
culturale să nu fie 
deteriorate, dat 
chiar să și con
tribuie la înfruj 
musețarea cărnii 
întreținere a Ion 

căminul cultural
nelor, la buna

De exemplu, 
din Holboca trebuie reparat și zu
grăvit, curtea trebuie amenajată 
frumos. Brigăzile utemiste dfi 
muncă patriotică pot să-și asume 
ele această sarcină. Fetele, de 
pildă, ar putea vărui, spăla dușu
melele și geamurile, ar putea a- 
ranja rondurile de flori, băieții ar 
putea repara tavanul, pune geamu
rile lipsă, repara gardul.

De asemenea la Probota brigăzile 
utemiste ar putea să efectueze un 
volum mare de luerări necalificate 
economisind însemnate sume de 
bani și grăbind în același timp ter
minarea căminului. Se pot face 
multe alte lucruri frumoase pri- 
vind îngrijirea bazei materiale 
existente în aceste cămine precum 
și îmbogățirea ei. Aceasta ar fact} 
ca și activitatea culturală să se în
vioreze. Trebuie însă preocupare și 
inițiativă, mai mult spirit de răs» 
pundere din partea conducerii cag 
minelor culturale, mai multă in
transigență din partea organizaț 
țiilor de bază U.T.M., care au da? 
toria să-i tragă la răspundere pe 
acei care distrug aceste prețioase 
bunuri. s

Din exemplele de mai sus tre
buie să tragă concluzii și Comitet 
tul raional U.T.M. Iași. El va trei 
bui să îndrume organizațiile f 
U.T.M. pentru a desfășura o sus
ținută muncă politică de educare â 
tineretului în spiritul păstrării și 
îngrijirii bunurilor obștești.

De asemenea este bine ca secre
tarii comitetelor executive ale sfa
turilor populare —- la Probota to
varășul Mihai Onofrei și la Hol
boca, tov. Nicolae Rață — sec
ția de învățămînt și cultură a sfa
tului popular raional să tragă 
serios la răspundere pe cei doi di
rectori de cămine culturale pentru 
lipsurile grave manifestate în pri
vința păstrării bazei materiale a 
căminelor și să-i ajute în același 
timp pentru ca, folosind toate po
sibilitățile pe care le au, s-o îm
prospăteze și s-o îmbogățească con
tinuu.

C. SLAVIC

Și aici, în creierul munților, tinerii muncitori forestieri așteaptă cu nerăbdare ziarele. Lată-i pe țapi
narii de la o gură de exploatare a sectorului Lăpușna — din cadrul I.F.E.T.-ului Reghin — adunați 
în jurul propagandistului Traian Pop, pentru a asculta ultimele vești din țară și de peste hotare.

Foto: GH. ANGFJESCU



Pe marginea unor consfătuiri metodice 
cu propagandiștii fruntași

Pentru o mai strînsă legătură 
cu problemele producției

Aproape 200 propagandiști ai 
cercurilor politice U.T.M., secretari 
ai organizațiilor U.T.M., responsa
bili cu educația politică din comi
tetele organizațiilor de bază U.T.M. 
din întreprinderile metalurgice și 
constructoare de mașini din orașul 
Ploești, au discutat despre metode
le de îmbunătățire a activității 
cercurilor politice în scopul mobi
lizării tineretului la realizarea sar
cinilor trasate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958 și de 
Plenara a Vl-a a C.G. al U.T.M.

Consfătuirea a scos în evidență 
o serie de aspecte pozitive din 
munca propagandiștilor, forme și 
metode bune folosite de aceștia în 
scopul îmbinării lecțiilor și discu
țiilor teoretice cu activitatea prac
tică a cursanților. Propagandistul 
Bucovină Gheorghe de la secția 
tratamente termice a uzinelor „1 
Mai" de pildă, la lecția despre 
„Prețul de cost", a explicat 
cursanților în mod practic ce efec
te negative are asupra prețului de 
cost folosirea incomplectă a capa
cității cuptoarelor de tratat.

Tot în scopul legării mai strîn- 
se a activității cercului politic de 
problemele cele mai importante de 
producție atît ale secției cît și ale 
întregii uzine, propagandiștii Bu
covină Gheorghe și Ionescu Dumi
tru și-au făcut un obicei de a 
participa reciproc la orele cercu
lui politic. Tovarășul Ionescu, 
propagandist la secția forjă, parti- 
cipînd la cercul politic al tovară
șului Bucovină, de la tratamente 
termice a aflat din discuțiile 
cursanților greutățile pe care le 
întîmpină uneori muncitorii din a- 
ceastă secție din cauza calității 
proaste a unor materiale primite 
de la forjă. Acest fapt l-a ajutat 
pe propagandistul Ionescu ca în 
cadrul cercului politic pe care îl 
conduce să pună în discuție pe 
baza unor exemple concrete nece
sitatea luptei împotriva rebuturilor,

pentru o calitate cît mai bună a 
produselor.

Participanții la consfătuire au 
arătat că comitetele U.T.M. tre
buie să ajute mai mult propagan
diștii în organizarea unor aseme
nea schimburi de experiență. Tot 
în scopul înarmării tinerelului cu 
cunoștințe economice și tehnice 
temeinice, specifice întreprinderii 
și chiar secției lor, propagandistul 
Radu Alexandru de la secția rul
menți a uzinei „1 Mai" a invitat 
la ședințele cercului oameni de 
specialitate din uzină, care să lă
murească tinerilor cu mai multă 
competență anumite probleme con
crete de producție. Așa de pildă, 
la lecția „Prețul de cost" a fost 
invitat maistrul comunist A. Ma- 
tache, care a explicat tinerilor 
căile concrete de reducere a pre
țului de cost în secția lor. Printre 
altele maistrul a vorbit despre 
importanța deosebită pe care o au 
inovațiile și raționalizările. In urma 
celor spuse tinerii au dezbătut cu 
multă aprindere ce se poate face 
la ei în secție în mod concret în 
această direcție.

Există însă la unii propagan
diști părerea greșită că sînt lecții 
cum ar fi de pildă „Frumoasă și 
bogată e patria noastră" la care 
ești obligat să rămîi la o discuție 
generală nelegată de sarcinile con
crete de la locul de muncă.

Să fie oare adevărat ?
Luînd cuvîntul în cadrul cons

fătuirii propagandistul Duță Ro
meo de la turnătoria de oțel a 
uzinei „1 Mai" a explicat celor 
prezenți cum în cadrul lecției 
„Frumoasă și bogată e patria noa
stră" a arătat cursanților pe hartă 
localitățile de unde se aduc mate
rialele care sînt folosite în secția 
lor.

El a vorbit despre eforturile pe 
care le depun muncitorii din acele 
colțuri de țară pentru a le trimite 
lor la timp materie primă, de o

calitate cit mai superioară. Acea
sta i-a ajutat pe tineri sa înțelea
gă și mai bine necesitatea gospo
dăririi cu grijă a materiei prime.

Propagandistul a explicat tot
odată tinerilor că pentru 1 kg. de 
piese rebutate se pierd 7 lei. Iar 
piesele care se lucrează la ei au 
sute de kg.

Tot la această lecție propagan
distul a vorbit despre acțiunile în
treprinse de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, pentru înfrumusețarea pa
triei noastre. Cu aceasta ocazie 
propagandistul a vorbit despre ac
tivitatea brigăzilor de muncă pa
triotică, despre munca desfășurată 
de ei pentru înfrumusețarea ora
șului, pentru amenajarea și în
grijirea parcurilor, etc.

Marea majoritate a tovarășilor 
care au luat parte la discuții au 
subliniat rolul cercurilor politice 
in educarea patriotică a tineretu
lui. Ei au arătat că mulți tineri 
care participă la învățămîntul po
litic s-au încadrat în brigăzi ute
miste de muncă patriotică. In 
multe locuri cercurile politice în 
întregime s-au constituit în ase
menea brigăzi avînd în fruntea lor 
chiar pe propagandiști. Asemenea 
exemple sînt la secția cazangerie 
uzina „1 Mai", Uzinele mecanice 
Ploești, I.S.A.R. și altele.

Consfătuirea a subliniat însă că 
în activitatea unor cercuri de învă- 
țămînt politic din întreprinderile 
orașului Ploești se mai manifestă 
încă unele lipsuri. Mai sînt încă 
cercuri politice care desfășoară o 
activitate slabă, formală, lipsită 
de conținut, nelegată de sarcinile 
economice concrete ale tinere
tului. în unele lecții și se- 
minarii se fac greșeli ideologice. 
A fost aspru criticată atitudinea 
lipsită de răspundere a unor pro
pagandiști ca Berindei Vasile, 
Gorgan Victor de la uzinele „1 
Mai", Stamate Vasile, Marinescu

Constantin de la „Feroemail" și 
alții care nu se consultă cu mai
ștrii, tehnicienii pentru a afla 
care sînt principalele probleme 
privind ■ producția din secțiile lor, 
pentru a lega în felul acesta lec
țiile și seminariile de problemele 
majore ’privind îndeplinirea planu
lui, ridicarea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost al 
produselor. De asemenea a fost 
criticată preocuparea formală a u- 
nor comitete U.T.M. față de 
conținutul învățămîntului politic. 
Unele organizații U.T.M. controlea
ză doar frecvența la cercuri.

In discuții s-a criticat faptul 
că se folosesc încă insuficient în 
cadrul cercurilor politice cîntecul, 
poezia, cartea literară etc., că încă 
în puține locuri se folosesc mate
riale ajutătoare (grafice, schițe, 
planșe), care i-ar ajuta pe cursanți 
să înțeleagă mai profund proble
mele dezbătute în cerc. Sînt puțin 
folosite posibilitățile din orașul 
Ploești pentru a se organiza vizite 
la muzee, la expoziții, la locuri is
torice, excursii care ar duce la 
întregirea cunoștințelor căpătate 
la cercul politic.

Pentru ca toate acestea să se 
facă este însă nevoie de mai mul
tă preocupare pentru conținutul 
învățămîntului politic din partea 
comitetului orășenesc U.T.M. El 
va trebui să ajute propagandiștii 
să desfășoare o asemenea activi
tate care să facă într-adevăr din 
cercurile și cursurile politice 
U.T.M. mijloace puternice de edu
care politică a tineretului, de mo
bilizarea acestuia la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

POP LEON

Fiecare cursant — un propagandist 
pentru transformarea socialistă 

a agriculturii
colectivă și cercul politic și-a adus 
partea sa de contribuție.

Lucruri interesante a povestit 
participanțiior la consfătuire pro- 

-pagandistiil Alexandru Diaconiță 
din comuna Poiana, raionul Tecuci. 
La lecția despre rolul S.M.T. în 
transformarea socialistă a agricul
turii și-a pregătit un album despre 
activitatea S.M.T. din țară cuprin
zînd fotografii, știri, date din ziare 
și reviste, și a organizat o vizită 
la o gospodărie agricolă de stat 
pentru a arăta cursanților cum 
muncesc tractoarele, pentru a sta 
de vorbă cu tractoriștii. De ase
menea el a organizat o discuție cu 
tinerii din cerc despre statutul mo
del al G.A.C. cu bogate exemplifi
cări din viața gospodăriilor din 
raion. Cînd din inițiativa organi
zației de partid la cererea țărani
lor muncitori din comună s-a tre
cut la crearea gospodăriei colec
tive cursanții și propagandistul 
s-au oferit să participe efectiv la 
munca politică ce se desfășura, 
să-și convingă familiile să pășeas
că pe drumul arătat de partid. Iar 
la inaugurarea G.A.C. „Progresul" 
din comuna lor, propagandistul a 
avut satisfacția să constate că toți 
cei 25 de cursanți au devenit co
lectiviști.

Regiunea Galați este o regiune 
în care procesul transformării so
cialiste a agriculturii este foarte 
avansat. Cum era și firesc propa
gandiștii au vorbit și despre me
todele folosite pentru mobilizarea 
cursanților la -munca pentru întă
rirea economico-organizatorică a u- 
nităților socialist-cooperatiste exis
tente. Aproape toți vorbitorii au a- 
rătat că în cercurile pe care le 
conduc s-au făcut expuneri asupra 
lucrărilor consfătuirii de la Con
stanța, precum și asupra consfă
tuirii cu aceeași temă care a avut 
loc în cadrul regiunii Galați. De 
asemenea au fost invitați preșe
dinți și brigadieri din G.A.C. care 
au vorbit despre planurile gospo
dăriilor colective, despre felul în

Una din problemele larg dez
bătute în consfătuirea organizată 
de Comitetul regional U.T.M. 
Galați cu un grup de propagan
diști fruntași de la sate a fost a- 
ceea privitoare la felul în care au 
reușit propagandiștii să lege acti
vitatea cercurilor pe care le con
duc de procesul transformării so
cialiste a agriculturii. Atît refera
tele cît și vorbitorii au arătat că 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, cu ajutorul propagandiști
lor de partid, s-a reușit în multe 
cercuri politice să se desfășoare o 
activitate concretă rodnică, de 
convingere a tinerilor asupra su
periorității agriculturii socialiste. 
Așa, de pildă, propagandista Olga 
Paraschivescu care conduce un 
cerc politic „Să ne cunoaștem pa
tria" din comuna Horia, raionul 
Măcin, obișnuiește ca aproape la 
fiecare ședință a cercului să vor
bească despre succesele gospodă
riei agricole colective din comună, 
căutînd de fiecare dată forme noi. 
O dată a afișat în sala în care 
funcționează cercul un panou în 
care a arătat ce produse i-au re- 

■venit utemistei Maria Cașler pen
tru zilele-muncă realizate. Altăda
tă l-a pus pe tînărul necolectivist 
Vasile Olteanu să povestească ce 
a realizat el lucrînd singur pămîn- 
tul. Compararea rezultatelor obți
nute de cei doi tineri a fost deo
sebit de convingătoare. înaintea 
unei alte lecții a fost invitat țăra
nul colectivist lacov I. Vasile, în 
vîrstă de 50 de ani — care pentru 
cele 280 zile-muncă a primit pro
duse în cantități foarte mari — să 
vorbească cursanților despre viața 
sa din trecut și de azi. Iar în ziua 
cînd s-au împărțit produsele în 
gospodărie, propagandista a mers 
împreună cu cursanții și a asistat 
la sărbătorirea împărțirii recoltei. 
In felul acesta apare evident că la 
convingerea celor 34 cursanți care 
au intrat de la 1 ianuarie și pînă 
în prezent în gospodăria agricolă

Informații
rile Consiliului Uniunii ce au avut 

_________ loc la Nisa în vederea pregătirii 
sescu, vicepreședinte al Consiliului celei de-a 48-a conferințe anuala a

care pot contribui tinerii la crește
rea veniturilor acestora. Dar în a- 
fară de acestea propagandiștii, la 
sugestia organizațiilor de partid, 
au mobilizat cursanții la rezolva
rea unor chestiuni concrete din 
gospodăriile colective, i-au îndrep
tat spre sectoarele de muncă im
portante aducătoare de mari veni
turi colectiviștilor. Așa, de pildă, 
la lecția privind sarcinile organi
zațiilor U.T.M. în vederea întări
rii economice și organizatorice a 
G.A.C. propagandistul Constantin 
Duican din comuna Mihai Bravu, 
raionul Călmățui, a pus un accent 
deosebit pe importanța dezvoltării 
sectorului zootehnic arătînd ce cu
prinde planul de producție al gos
podăriei lor in această direcție și 
ce izvor de bogății poate devșni el 
în gospodărie. Pentru sprijinirea 
acestei idei a confecționat un pa
nou în care se arăta dezvoltarea 
șeptelului de la înființarea gospo
dăriei lor colective, cuprinzînd și 
creșterea acestuia pe anul 1959. 
Cursanții au înțeles astfel mai 
bine însemnătatea acestui sector 
de muncă și 18 dintre ei au cerut 
conducerii gospodăriei să lucreze 
ca îngrijitori de animale.

Prin caracterul ei această cons
fătuire a reușit să scoată la ivea
lă metodele bune folosite de unii 
propagandiști în legarea învăță- 
mîntului politic de viața de fiecare 
zi a tineretului. Păcat însă că în 
consfătuire nimeni nu s-a referit la 
lipsurile care se mai manifestă în 
învățămîntul politic. Nici secreta
rii comitetetor raionale U.T.M. 
care răspund de problemele de 
propagandă invitați la consfătuire, 
nici în concluziile consfătuirii nu 
s-a vorbit despre lipsurile care se 
mai manifestă în activitatea unor 
cercuri politice precum și despre 
căile de remediere a lor.

Consfătuirea a fost folositoare și 
comitetul regional U.T.M. va trebui 
să urmărească ca metodele bune 
evidențiate aci, să devină un bun 
al tuturor propagandiștilor, astfel 
încît fiecare cerc politic să obțină 
rezultate tot tnai bune în activita
tea sa.

A apărut revista

„TÎNĂRUL LENINIST11
nr. 3 care cuprinde:

— Expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej cu privire 
la lucrările celui de al XXI-lea 
Congres extraordinar 
P.C.U.S-

Lecții și consultații
— Conf. Univ. N. N. CON- 

STANTINESCU — Trecerea la 
construcția desfășurată a co
munismului în U-R-S.S.

Răspundem la întrebările 
cititorilor

— In legătură cu noua or
ganizare a evidentei membrilor
U. T.M.

— Comisiile de pe lingă co
mitetele U-T.M.

Dicționar politic.
Viața U.T-M.

M. POPESCU — Mai multă a- 
tentie instruirii cadrelor

ING. C. DARABAN — Contri
buim la ieftinirea rulmenților 

P. N1ȚA — Criterii de neînțeles 
S. ȚORACHIDIS - Unde duce 

lipsa de răspundere
V. DUMITRESCU — Planul de 

muncă — ghid al activității 
noastre.

Tribuna secretarului 
organizației de bază U. T. M. 
V. FLOREA — Să redăm pro

ducție» cît mai multe sonde 
neproductive.

M. HORA — Contribuția, ute- 
raiștilor la consolidarea gos
podăriei

Mișcarea pionierească
1. STANCU — Despre caracie 

rul educativ al muncii ob
ștești

E. LIVEZEANU — O activitate 
interesantă
Calendarul instructorului de 
pionieri

A- BUTOI — Prin forța colec
tivului

GH. FIRIȚEANU — Cu instruc
torul comitetului raional pe 
teren
Informații

Din experiența Comsomolului 
B. ZORIHIN Omul se educă 

în muncă
Poruncile entuziaștilor

V. SOLOVIOV — Universita
tea populară

Ce să citim
B. DUMITRESCU — Un valo

ros reportaj literar
— O lucrare de propagandă 
ateistă.
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M. VIDRAȘGU
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Anton Moi-

Uniunii Interparlamentare.
Din delegație au făcut parte de- 

rile celei de-a XlX-a sesiuni a Co- putații Marii Adunări Naționale : 
Petre Constantinescu-Iași, preșe
dintele Comitetului de conducere 
al grupului național romin al 
Uniunii Interparlamentare, Gh. 
Vasilichi. vicepreședinte și C. Pa- 
raschivescu Bălăceanu, secretar. La 
sosire membrii delegației au fost 
întimpinați de deputați ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai gru
pului național romin al Uniunii In
terparlamentare.

★
La ambasada Republicii Popu

lare Bulgaria a avut loc joi o con
ferință de presă în cadrul căreia 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Stoian Pavlov, a vorbit 
despre însemnătatea și semnificația 
hotărîrilor adoptate la cea de-a 
IlI-a sesiune ordinară a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

După expunere , tov. Stoian Pa
vlov a răspuns la întrebările puse 
de ziariști.

Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, care a participat la lucră- 

mitetului executiv al Federației 
Sindicale Mondiale, care a avut loc 
la Varșovia.

La sosire, în Gara de Nord, to
varășul Anton Moisescu a fost în- 
tîmpinat de tovarășii Mihai Mu
jic și Ion Dobre, secretari ai Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, de membri ai Pre
zidiului C.C.S., de președinți ai 
comitetelor centrale ale sindicate-, 
lor pe ramuri și de activiști ai 
C.C.S.

★
Vineri seara a avut loc la Tea

trul de Operă și Balet al R.P. Ro
mine cel de-al doilea spectacol 
extraordinar cu baletul „Lacul le
bedelor" de Ceaikovski la care 
și-au dat concursul balerinii so
vietici Tatiana Zimina, artistă a 
poporului din R.S.F.S.R., și_ Gher
man Ianson, care se află în tur
neu în țara noastră. Spectacolul 
s-a bucurat de un frumos succes.

★
Vineri O:mtneața s-a înapoiat m 

Capitală delegația grupului națio
nal romin al Uniunii Interparla
mentare care a participat la lucră- (Agerpres)

La complexul 
ș:o'ar gîrladl

Muncă voluntară 
la bazinul legumicol

...Era în pragul unei seri de 
primăvară . In minunatul orășel 
al școlarilor (așa-i denumit de 
mulți vizitatori grandiosul com
plex școlar de la Bîrlad) aveau 
să se aprindă luminile.

In timpul recreației atenția 
mi-a fost atrasă de discuția ce 
se înfiripase intr-un grup mare 
de elevi.

—Mîine, primele brigăzi de 
muncă patriotică vor lucra pe 
terenul unde este proiectat ba
zinul legumicol al complexului. 
Veniți și voi ?
—Mai încape vorbă! Am 
auzit că au sosit și tractoarele. 
O bună parte din cele 18 hec
tare, puse la dispoziția com
plexului pentru grădinărie, tre
buie eliberată de buruieni,, Tot 
acolo vom vedea și răsadnițele 
calde. Vom participa efectiv la 
amenajarea paturilor calde, 
care, eventual, nu-s încă gata.

A doua zi peste 500 de elevi 
(mai puțin de o pătrime din 
totalul elevilor) care învață la 
complexul școlar, au pornit 
spre grădina de legume. 
Ca-ntotdeauna veseli, cu obrajii 
îmbujorați de sănătate și voie 
bună, elevii, utemiștii și colegii 
lor mai mici, pionierii, au mun
cit pe întrecute la curățirea 
terenului de buruieni pe 7 hec
tare, au făcut o platformă de 
preîncălzire în preajma locu
lui de răsadniță cu cca. 20 tone 
gunoi de grajd, au refăcut ca
nalul principal de mai bine de 
100 metri liniari, etc.

Timpul s-a scurs repede. S-ar 
cuveni să facem loc evidenția- 
ților. Dar cu cine să începem ? 
Cu Marlena Tănase, cu Dinuța 
Ciobotaru, cu Ana Talașman, cu 
Ovidiu Dorobăf, sau cu mai 
cine ? Ar însemna să-i nedrep
tățim pe ceilalți, căci toți, ab
solut toți, merită aceleași cu
vinte de laudă.

Înainte de a părăsi grădina 
elevii au petrecut în jurul tra
diționalului foc de tabără. Apoi, 
s-au reîntors la complexul șco
lar.

CEZAR BUDA 
tehnician agronom

primirea delegației 
firmei Lyddon la 

Ministerul Comerțului
Ministrul Comerțului, Marcel 

Popescu și ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei', ing. Mihai 
Florescu au primit în audiență joi 
la amiază pe membrii delegației 
firmei Lyddon, în frunte cu dl. 
Karl Landegger.

Au fost de față ing. Ion Velea, 
adjunct al ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei și funcționari 
superiori din Ministerul Comerțu
lui.

Cu prilejul întrevederii s-au dis
cutat probleme legate de tratati
vele care au loc în prezent la 
București în vederea achiziționării 
de utilaje pentru 
lozei și hîrtiei din

industria celu
lara noastră.

(Agerpres)

c

Întreprinderea „Donca Simo“ din Capitală. Tn fotografie: utemistele Elena Niculescu șl Florica Chivu 
din secția năvădit, antrenate în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai au depășit sarcina 

de plan pe luna martie cu 27,8 la sută. Foto: Agerpres
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Simpozion cu prilejul 
celei de a 10-a aniversari
mișcării mondiale pentru pace

In 
juite 
a mișcării mondiale pentru pace, 
vineri după-amiază a avut loc în 
sala „Excelsior" un simpozion or
ganizat de Comitetul orășenesc al 
femeilor și Comitetul orășenesc de 
luptă pentru apărarea păcii.

La simpozion au luat parte 
peste 800 de femei din întreprin
derile, instituțiile și cartierele Ca
pitalei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Maria Mironescu, 
președinta Comitetului orășenesc 
al femeilor. Vorbitoarea a relevat 
creșterea uriașă a mișcării pentru 
pace din lumea întreagă, în ale 
cărei prime rînduri se află țările 
lagărului' socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

După ce a vorbit despre contri
buția însemnată adusă de F.D.I.F. 
— cea mai puternică organizație 
democrată de femei — la lupta

Mironescu a arătat că 
țara noastră sprijină activ politica 
de pace a partidului și guvernului 
nostru, că ele participă cu însufle
țire alături de oamenii muncii din 
țara noastră, la transpunerea în 
viață a hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958.

Muncitoarea Elena Pod, de la 
fabrica de co'nfecții „Gh. Gheor
ghiu-Dej", secretară a comitetului 
de întreprindere, a vorbit apoi 
despre elanul și hotărîrea nestră
mutată a femeilor din patria noa
stră de a obține succese tot mai 
mari în producție, conștiente că în 
felul acesta contribuie la întări
rea patriei, la construirea socia
lismului și la apărarea păcii. Fe
meile de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", care repre
zintă 80 la sută din numărul

cadrul manifestărilor prile- 
de cea de-a 10-a aniversare

pentru triumful păcii, tov. Maria 
. ---- --- _ă femeile din

muncitorilor acestei fabrici, își
intensifică eforturile și luptă cu
energie pentru a cuceri noi vic
torii în opera de construire a so
cialismului în patria noastră, în
apărarea păcii.

In continuare prof. Natalia Co- 
toară, director adjunct al Școlii 
medii nr. 4 „Aurel Vlaicu", a vor
bit despre atenția deosebit de 
mare pe care o acordă partidul 
și guvernul nostru educării tinerei 
generații în spiritul dragostei pu
ternice față de oamenii muncii de 
pretutindeni, față de politica de 
pace promovată cu consecvență 
de țara noastră, de toate țările 
socialiste.

A luat apoi cuvîntul tov. Maria 
Groza, secretară a Consiliului Na
țional al Femeilor 
mină, 
F.D.I.F. 
semnat 
cialiste 
și culturală, vorbitoarea a subli
niat rolul și răspunderea mereu 
crescîndă a femeilor în viața so
cială și politică a acestor țări.

In încheierea simpozionului ar
tista Maria Voluntaru, de la Tea
trul Național „I. L. Caragiale", a 
recitat poezia „O mamă vorbește 
oamenilor" de poetul cipriot 
dor Pieridis, după care a 
prezentat filmul „Un cîntec 
caval".

intensifică eforturile și luptă 
energie pentru a cuceri r.c;

din R.P. Ro- 
membră a Consiliului 

Relevînd aportul în- 
al femeilor din țările so
la construcția economică

Teo- 
fost 
din

(Ager preș)

--------•----------

I In continuarea pregătirilor 
pentru jocul de la 26 aprilie cu 
echipa Turciei, programat la 
Istanbul, echipa selecționată de 
fotbal a țării noastre va susține 
un nou meci de antrenament. Se- 
lecționabilii se vor deplasa dumi- 
nică la Ploești, unde vor..........
formația Petrolul, fruntașa 
mentului.

întîlni 
clasa-

la ora■ Sîmbătă după-amiază ______
16 începe la arena Recolta ($os. 
Iancului) dubla întilnire interna
țională de popice dintre echipele 
selecționate ale R.P. Romine și 
R.D. Germane. Concursul va fi 
deschis de întîlnirea feminină care 
va cuprinde 100 lovituri mixte. 
Duminică de la ora 8 își vor dis
puta victoria echipele masculine 
(200 lovituri mixte).

In vederea acestei importante 
întîlniri jucătorii romîni s-au pre
gătit cu multă atenție. Din lotul 
echipei fac parte Florica Lăpușan, 
Olimpia Popescu, Erika Arion, 
Ilona Nagy, Al. Andrei, I. Drago- 
mirescu, V. Ivan și alții.

■ Stadionul Dinamo din CapiJ 
tală va găzdui duminică 19 apri
lie de la ora IQ o interesantă 
reuniune de box pentru verifica
rea echipei R.PJ?. care va parti
cipa la campionatele europene de 
la Lucerna. Din program se des
prind meciurile: Toma Constan
tin — C. Gheorghiu; D. Gheor
ghiu — Tr. Stuparu; D. Răgălie—
N. Mîndreanu; V. Czekeli — I. 
Mihalik; Marin Ion — M. Stoian,
O. Cioloca — Gh. Negrea etc. 
Meciul N. Linca — C. Kiss nu 
va mai avea loc deoarece boxerul 
ploeștean este accidentat.

mai multe 
economii

Protocolul privind 
aplicarea înțelegerii 
de editări comune 
pe anii 1959—1960 
între R. P. Romînă 

și R. P. Ungară

■ Turneul internațional de șah 
de la Mar del Plata a luat sfîrșit. 
Pe primul loc-la egalitate de 
puncte s-au c.lașat Pachman (R. 
Cehoslovacă) și Najdorf (Argen
tina) fiecare cu cîte I0’/s puncte; 
Urmează în clasament Fischer 
(S.U.A.) și Ivkov (Iugoslavia) cu 
cîte 10 puncte fiecare.

Tn ultima rundă Fischer a remi
zat cu Ivkov, iar Pachman a ter
minat de asemenea remiză 
Najdorf.

cu
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deficitare și scumpe cu materiale 
ieftine și nedeficitare. însemnătatea 
economică a înlocuirii acestor ma
teriale poate fi dovedită, de pildă, 
de situația de la uzinele „Mao 
Țze-dun" București unde, datorită 
înlocuirii bronzului cu zinal, în a- 
nul 1958 s-au putut realiza econo
mii în valoare de 437.500 lei. De 
un mare viitor pentru înlocuirea 
metalului cu alte materiale :eftine 
care se vor găsi din abundență în 
țara noastră vor fi masele plastice, 
înirucît unele piese sau organe de 
mașini executate din acest material 
s au dovedit a avea de multe ori 
proprietăți mecanice și chimice ase 
mănătoare sau chiar superioare pie, 
selor executate din oțel sau din 
alte metale- Sarcina actuală a ti-

Creșa și căminul uzinelor textile „7 Noiembrie" din Capitală sînt dotate cu toate cele necesare pen
tru educarea și distracția copiilor. In fotografie : aspect de la creșa săptămînală și de zi a uzinelor 

„7 Noiembrie" din Capitală. Foto AGERPRES

nerilor cercetători și proiectanți 
constă în dezvoltarea cercetărilor 
privind înlocuirea diferitelor piese 
din metal cu piese executate din 
mase plastice.

Dar tineretul nostru, odată cu 
spiritul de inventivitate, trebuie 
să-și dezvolte și spiritul gospodă
resc, să păstreze cu grijă mate
rialele, să le depoziteze bine și ta 
timp, să sprijine conducerile între
prinderilor în evitarea și înlătura
rea oricăror pierderi și cheltuieli 
negospodărești, cum sînt de pildă, 
locațiile, penalizările, dobînzile, 
cheltuielile pentru credite restante 
și altele. In această direcție, a li
chidării oricăror cheltuieli negos
podărești ar fi foarte utilă intensi
ficarea muncii posturilor utemiste 
de control. Prin organizarea unor 
raiduri, posturile utemiste de con
trol ar putea să-și aducă o 
contribuție deosebit de prețioasă 
la descoperirea diferitelor neglijen
țe în gospodărirea materiilor pri
me și auxiliare, in efectuarea unor 
cheltuieli negospodărești care se 

fac în multe întreprinderi, 
deosebită atenție va trebui 
ridicării calificării profesio- 
a tineretului. Tineretul nos- 
trebuie să stăpînească teh- 

modernă, trebuie să fie 
în pas cu progresul rapid rea
lizat in știință și în tehnică. Pen
tru aceasta, atit conducerile ad
ministrative ale uzinelor noastre, cit 
și organizațiile U.T.M- și cercurile 
A.S.I.T. trebuie să acorde o deose
bită atenție ridicării permanente a 
nivelului profesional al tineretului 
nostru și a ținerii lui la curent cu 
noile realizări în domeniul tehnicii. 
Aceasta se poate realiza prin îm
bunătățirea cursurilor de minim 
tehnic care funcționează în uzi
nele noastre, prin mărirea numă
rului acestora, prin organizarea 
unor conferințe pe teme de econo
mie industrială, tratate în mod 
convingător și la un nivel accesibil.

lată pe scurt citeva din principa
lele căi către care trebuie să în
dreptăm în mod deosebit atenția ti
neretului în lupta pentru a contri
bui la realizarea de cit mai multe 
economii, pentru înflorirea patrei 
noastre socialiste.

La 10 aprilie 1959 a fost semnat 
la București Protocolul privind a- 
plicarea înțelegerii de editări co
mune pe anii 1959—1960 dintre Di
recția Generală a editurilor și di
fuzării cărții din Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii din Republica 
Populară Romînă și Direcția Ge
nerală a editurilor din Ministerul 
Culturii din Republica Populară 
Ungară.

■ In Palatul Sporturilor 
Budapesta s-a disputat meciul 
tur dintre echipele Honved Buda
pesta și Casa Ofițerilor din Riga 
contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni" la baschet. Echipa ma
ghiară a obținut victoria cu sco
rul de 88—80 (42-32). Echipa 
sovietică, cîștigînd primul meci la 
un scor mai mare (79—54), s-a 
calificat pentru turul următor al 
competiției.

din
re

(Agerpres)

Mingea — Patria ; Intre noi pă
rinții — Republica, înfrățirea între 
popoare, 1 Mai ; In intimpinarea 
fericirii — Magheru, Lurrina, Gh. 
Doja, G: Coșbuc ; Misiune specială
— V. Alecsandri, I. C. Frimu, 
Născuți tn furtună — București, 
Alex. Sahia ; Nauris — 13 Sep
tembrie, Central, Arta ; Răsfățatul
— Maxim Gorki, 30 Decembrie; 
Cerul infernului — Victoria — Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov : Haiducii — Tineretu
lui ; Comicos — 8 Martie, N. 
Bălcescu; Dezertorul — Grivița,

Aurel Vlaicu ; Voluntarii — Vasile 
Roaită. Donca Simo; D-ale carna. 
valului — Cultural, M. Eminescu ; 
Pălăria lui A natal - 8 Mai ; Co
munistul — Unirea, G. Bacovia ; 
Un. ciclu de filme In cinstea sârbă», 
toriril a 10 ani de la înființare* 
Consiliului Mondial al Păcii — 
Volga. Munca ; Tatăl meu actorul^ 
C. David, 16 Februarie , O cursă 
obișnuită — T Vlădimirescu, Li
bertății, Drumul' Serii ; Paginile 
trecutului — Flacăra — Moralitatea 
d-nei Dulska — Miorița: Visul spul
berat — 23 August ; Viața nu 
iartă — Popular ; Patru pași in 
nori — Ilie Pintilie.



Răspunsurile lui N. S. Hrușciov
_______

la întrebările ziarului „Pravda
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TAȘS transmite: La 4 aprilie pre
ședintele S.U.A., D. Eisenhower, a 
rostit în fața absolvenților cole
giului din Gettysburg (Pennsylva
nia) un discurs cu tema „Despre 
importanța înțelegerii”.

ln acest discurs președintele 
S.U.A. nu s-a referit numai la po
litica guvernului S.U.A., ci și la 
cauzele actualei încordări interna
ționale, prezentînd cu acest prilej 
lucrurile ca și cum aegastă 
încordare nu ar fi rezultatul poli
ticii externe a S.U.A. și a aliaților 
lor din blocurile militare, ci rezul
tatul politicii altor țări. Totodată, 
el n-a ezitat să aducă acuzații 
Uniunii Sovietice, fără a-i păsa 
prea mult că aceste acuzații sînt 
în contradicție .cu faptele, cu rea
litatea.

Redacția ziarului „Pravda” l-a 
rugat pe tovarășul N. S. Hrușciov 
să comenteze acest discurs al lui 
D. Eisenhower.

Urmează Întrebările redacției 
ziarului „Pravda” și răspunsurile 
lui N. S. Hrușciov.

ÎNTREBARE : Președintele
S.U-A., D. Eisenhower, și.a consa
crat discursul rostit la Gettysburg 
în general problemei care este de
numită pompos „program de asi
gurare a securității mutuale". El a 
afirmat totodată că 
rității naționale a S.l 
să fie și pe viitor uriașele cheltuieli 
militare care se cifrează acum la 
47 miliarde de dolari anual. Pre
ședintele a cerut și altor țări, le
gate de S.U.A. prin obligații în 
cadrul pactelor militare, să menți
nă actualele cheltuieli militare u- 
riașe. El a încercat să justifice a- 
ceastă politică, declarînd că Uniu
nea Sovietică ar „spera să conducă 
întreaga lume”.

Acest discurs al președintelui 
S.U.A. a provocat la noi o anu
mită nedumerire, întrucît el a fost 
rostit într-un moment cînd s-a 
ajuns la un acord cu privire la 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe și la întîlnirea șefilor de 
guverne pentru soluționarea pro
blemelor internaționale urgente.

Ce părere aveți despre acest 
discurs al președintelui S.U.A. ?

RĂSPUNS : Sînt de acord cu dv. 
ci acest discurs rostit la Gettys
burg nu putea să nu provoace ui
mire. Și pe mine m-a uimit.

Pretutindeni oamenii au aflat cu 
bucurie că statele au căzut de 
acord asupra convocării unei con
ferințe a miniștrilor și a unei con
ferințe la nivel înalt pentru solu
ționarea problemelor internaționale 
urgente. Ca urmare, toată lumea 
a simțit o anumită încălzire a 
atmosferei internaționale, s-a ivit 
speranța că oamenii de stat se vor 
putea înțelege și că pacea va pu
tea fi asigurată.

Faptele arată însă că nu tuturor 
le convine acest lucru. Se caută să 
se pună la încercare nervii oame
nilor, să se înrăutățească atmosfera. 
Nu se poate să nu se recunoască 
că și președintele Eisenhower adu
ce o anumită contribuție la a- 
ceasta. Vorbesc cu mult regret 
despre acest fapt, întrucît am mai 
avut posibilitatea, nu o dată, să nii 
exprim convingerea în legătură cu 
bunele intenții ale președintelui 
Eisenhower cînd este vorba de 
soarta păcii.

Acum, președintele Eisenhower 
a reluat aproape toate tezele prin
cipale în legătură cu Uniunea So
vietică pe care le-au formulat nu 
o dată adepții cei mai zeloși ai 
politicii de „echilibristică in pra
gul războiului", fără a mai vorbi 
de ieșirile trufașe ale unor înalți 
conducători militari americani care 
s; iau la întrecere în a face decla
rație după declarație, una mai 
absurdă decit alta, dedîndu-se la 
atacuri grosolane și proferind a- 
menințări războinice la adresa U- 
niunii Sovietice. După cum se ve
de, pentru a-și complecta arsenalul 
argumentelor sale, președintele 
Eisenhower s-a hotărit să apeleze 
la fapte petrecute la mijlocul seco
lului al XIX-lea. In sprijinul de
clarațiilor sale despre un oarecare 
„pericol" din partea Uniunii So
vietice, el s-a referit la o apreciere 
făcută la adresa Rusiei și poporu
lui rus de către Tocqueville, reac
ționar francez din secolul trecut. 
Acest conte și-a cucerit, însă, o 
proastă faimă prin născocirile sale 
nu numai împotriva Rusiei, ci și 
împotriva Franței — propria sa 
țară. Tocqueville a atribuit poporu
lui rus tendința de „a conduce ju
mătate din lume".

Lăsind ia o parte problema 
stabilirii căreia din marile țări 
din acea vreme îi revenea rolul 
conducător în domeniul cuceririlor 
externe — iar în această privință 
ar fi destule de spus despre multe 
țări — părerile emise de Tocque
ville suferă de o lipsă esențială 
și anume: ele pun semn de ega
litate intre politica țarilor ruși și 
adevăratele năzuințe ale popoare
lor din Rusia, care se atlau sub 
jugul țarismului.

Singurul „corectiv" pe care dl. 
Eisenhower a considerat necesar 
să-l aducă la părerile lui Tocque
ville este de a declara că in pre
zent țara noastră ar „spera să con
ducă nu jumătate din lume, ci în
treaga lume". Este insă îndoielnic 
că încercările d-lui Eisenhower de 
a se referi la Tocqueville fac ca de
clarațiile Iui despre politica externă 
a U.R.S.S. să fie mai convingă
toare.

STATUL SOVIETIC NU A 
AVUT, NU ARE ȘI NU POATE 
AVEA NICI UN FEL DE INTEN
ȚII COTROPITOARE FATA DE 
ALTE ȚARI. NU AM CONDUS ȘI 
NU INTENȚIONAM SA CONDU
CEM PE NIMENI SAU SA IM
PUNEM CUIVA MODUL NOS-

prețul „secu-
■U.A.” trebuie

TRU DE VIAȚA. ȚELUL POLITI
CII NOASTRE INTERNE—PRIN
CIPALUL ȘI UNICUL ȚEL — 
ESTE SA CREAM O VIAȚĂ 
DEMNA DE CELE MAI BUNE 
IDEALURI ALE OMENIRII. ȚE
LUL POLITICII NOASTRE EX
TERNE - UNICUL ȘI INVARIA. 
BILUL ȚEL - ESTE PREINTIA1- 
P1NAREA RĂZBOIULUI, ASIGU
RAREA PĂCII ȘI SECURITĂȚII 
PENTRU ȚARA NOASTRĂ ȘI 
PENTRU TOATE ȚĂRILE.

Am repetat aceasta de multe ori 
și o vom repeta mereu, indiferent 
dacă place sau nu cuiva în Occi
dent. Fiecare acțiune a statului 
sovietic în domeniul politicii ex
terne, inclusiv cefe din ultimul 
timp în legătură cu pregătirea tra
tativelor dintre Est și Vest, con
stituie o confirmare concretă a a- 
cestui fapt.

ÎNTREBARE: Cum apreciați 
așa-numitul program american de 
„asigurare a securității mutuale” 
și declarația președintelui că acest 
program slujește scopurilor men
ținerii păcii ?

RĂSPUNS : Firește că datoria 
fiecărui guvern este să ia măsu
rile necesare pentru asigurarea 
securității țării safe. Această obli
gație a guvernelor exista și în 
trecut, ea există și astăzi cînd în 
lume sînt state cu sisteme sociale 
diferite și cînd în anii „războiului 
rece“ s-au acumulat munți de ne
încredere și de suspiciuni reci
proce.

Guvernul sovietic dorește să so
luționeze această problemă în așa 
fel, incit asigurarea securității 
țării noastre să nu aducă nici un 
prejudiciu securității celorlalte țări. 
Nimeni nu poate reproșa U.R.S.S. 
că făcind propunerile sale care 
au drept scop întărirea păcii, 
ea ar fi încercat să obțină vreun 
avantaj unilateral pentru sine și 
ar fi căutat să aducă prejudicii se
curității celorlalte state. Nici un 
om capabil să aprecieze obiectiv 
politica noastră în general și pro
punerile noastre cu privire la 
dezarmare, propunerile noastre cu 
privire la securitatea in Europa, 
ultimele noastre propuneri referi
toare la Tratatul de pace cu Ger
mania și la problema Berlinului, 
în special, nu va îndrăzni să spu
nă acest lucru.

DORIA1 CA INTRE STATE SA 
SE ÎNTĂREASCĂ INCREDERtA 
RECIPROCA Șl SA FIE ÎNLĂ
TURATE SUSPICIUNILE. CALtA 
SPRE ACEASTA NOi O VEDEM 
TRECIND PRIN COEXISfENța 
PAȘNICA, PRIN SOLUȚIONA
REA TREPTATA A PROBlEMu- 
LOP, LHIGIOASE — CA PRO
BLEMA TRATATULUI DE PACE 
CU GERMANIA Și A S11UAT1E1 
DIN BERLINUL OCCIDEN1AL 
Șl PRIN REALIZAREA UNUI 
ACORD IN PROBLEMA DE
ZARMĂRII. Acesta este unicul 
drum sigur care duce la lichida
rea „războiului rece" și la dez
voltarea unor relații cu adevă
rat prietenești între state. Proble
mele situației interne și ale poli
ticii interne ale unei țări sau al
teia sînt excluse de noi din sfera 
relațiilor dintre state. Nu vrem 
să indicăm americanilor sau altor 
popoare cum să trăiască. ALEGE
REA MODULUI DE VIAȚA ESTE 
UN DREPT INALIENABIL AL 
POPOARELOR ȘI NUMAI EX
PERIENȚA VA ARATA CARE 
MOD DE VIAȚA ESTE MAI 
BUN, MAI VIABIL, CE VA RA- 
MINE IN VIAȚA Șl SE VA ÎN
TĂRI Șl CE VA MURI ȘI VA 
DEVENI DE DOMENIUL ISTO
RIEI.

După cum reiese din discursul 
rostit la Gettysburg, guvernul 
S.U.A. se situează pe o altă po
ziție. Așa-numitul program „de a- 
sigurare a securității mutuale", 
promovat de el, nu poate sluji in
tereselor asigurării păcii.

De fapt, acest program țintește 
spre un amestec brutal al S.U.A. 
în treburile interne ale altor țări, 
are ca scop să lege mai tare aces
te țări de blocurile militare ale 
puterilor occidentale, în care 
S.U.A. dețin rolul conducător.

In discursul său, președintele 
S.U.A. susține că programul ame
rican de „asigurare a securității 
mutuale” va contribui la menține
rea libertății în țările asupra că
rora se extinde acțiunea acestui 
program. El dă ca exemplu Viet
namul de Sud. Președintele Eisen
hower afirmă că acest „program" 
prevede menținerea actualei situa
ții de „țară liberă” a Vietnamu
lui de Sud. Dar cum arată in fapt 
in Vietnamul de Sud „libertatea" 
de care dl. Eisenhower se preo
cupă atît de mult ?

in Vietnamul de Sud 6.000 de 
moșieri stăpinesc un milion de 
hectare de pămint arabil, adică 
dispun de o suprafață de pămint 
egală cu partea care revine unui 
număr de 3 milioane de țărani. 
Este ușor să ne închipuim ce „po
sibilități egale” și ce „libertăți e- 
gale" pot avea acolo țăranii și 
moșierii : or, președintele mai spu
ne că „programul” american are 
ca scop „dezvoltarea unei atitu
dini tot mai umane a omului 
față de om". A menține asemenea 
relații înseamnă a permanentiza 
inegalitatea socială a oamenilor, 
cruntele relații feudale și semifeu
dale de exploatare, a condamna 
multe țărj la răminere in urmă 
din punct de pevedere economic, 
iar populația lor la o stare de 
înapoiere. Cine profită de pe 
urma acestui lucru ? In nici un 
caz popoarele țărilor condamnate 
de acest „program" la lîncezeală, 
ca anexe agrare ale principalelor 
țări membre ale N.A.T.O.

„Libertatea" din Vietnamul de 
Sud este dovedită și de teroarea 
cruntă pe care o aplică de mulți

ani autoritățile sud-vietnameze.
1 Este doar o realitate că toți pa- 

trioții care se ridică în apărarea
. intereselor naționale ale poporului 

vietnamez sînt supuși unor perse-
• cuții sîngeroase care au devenit 

un fenomen 
Foarte recent,

■ fost zguduită de crima monstru
oasă săvirșită de purtătorii „liber
tății” pe care președintele Eisen
hower îi apără atît de mult și care 
au otrăvit 3.000 de deținuți din 
lagăre. „Vina" acestor patrioți

: vietnamezi nu constă decît în
■ faptul că ei au luptat pentru po

porul lor, pentru unificarea țării 
lor, pentru promovarea unei poli
tici naționale și împotriva servilis
mului actualului regim din Viet
namul de Sud față de anumite 
cercuri din alte țări cărora le sînt 
străine adevăratele interese ale 
poporului vietnamez.

Nimic de spus 1 Bun mai este 
programul elaborat de un stat și 
avînd drept scop să țină in men
ghine un alt stat, sub pretextul 
apărării acestuia împotriva unei 
primejdii din afară 1

M-am referit la situația din 
Vietnamul de Sud numai pentru 
că dl. Eisenhower a ales-o drept 
exemplu.

S-ar părea că, vorbindu-se de 
Vietnamul de Sud, ar trebui în 
primul rînd să se pună acea pro
blemă care are într-adevăr un 
caracter internațional: cum se ex
plică faptul că Vietnamul de Sud 
și Vietnamul de Nord continuă 
să fie și acum rupte unul de celă
lalt, că poporul vietnamez nu este 
unificat inir-un singur stat ? Nu 
intîmplător președintele n-a ridi
cat această problemă. Țara este 
sfîșiată în două părți pentru că 
S.U.A., cu sprijinul uneori acfiv, 
alteori pasiv al aliaților lor din 
blocurile militare, subminează în
deplinirea acordurilor de la Ge
neva care prevăd unificarea Viet
namului intr-un singur stat.

N-ar fi oare de acord guvernul 
S.U.A. ca itnpreună cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte state inte
resate să depună eforturi pentru 
ca acordurile de la Geneva cu pri- 
vire la Vietnam să fie înfăptuite ? 
Guvernul sovietic ar saluta acțiu
nile S.U.A. in această direcție.

Din discursul rostit de pre
ședinte reiese că guvernul S.U.A. 
mtenționeaza nu numai să se 
amestece și pe viilor iu treouriie 
interne ale celorlalte țari asupra 
carora se extinde „a>utoru." ior 
uiiinar, ci și sa puna sub contro
lul lor depun reiajme economice 
și CMiuerc.ale ate acestor țari cil 
calelalte state. In aceasta pr.- 
viiița, principalul țel este aceia de 
a împiedica dezvoltarea re.a|iiior- 
economice și comerciale cu țările 
socialiste.

Președintele ilustrează această 
idee prin exemplul Japoniei. LI 
recunoaște că in trecut Japonia 
„tăcea un comerț înfloritor cu 
Asia, îndeosebi cu vecinii sai 
apropiați" și că „cheia trăinicie! 
economiei japoneze este comerțul”. 
Ei recunoaște de asemenea că po
sibilitățile de dezvoltare a comer
țului Japoniei cu S.U.A. și cu cele
lalte țări asupra cărora se extind 
acțiunile programului, sînt extrem 
de limitate. Dacă problema este 
privită în mod realist s-ar părea 
că trebuie să se recunoască că 
Japonia poate ieși din această si
tuație dezvoliînd relații comerciale 
avantajoase cu toate țările, inclu
siv cu statele socialiste. Aceste 
relații nu vor face ca Japonia să 
devină dependentă de țările socia
liste, lucru de care dl. Eisenhower, 
se teme fără nici un temei. Dim
potrivă, aceste relații ar deschide 
pentru Japonia piețe suplimentare, 
piețe suplimentare avantajoase, 
pentru desfacerea mărfurilor sale 
industriale și pentru achiziționa
rea de materii prime. Se pune în
trebarea : ce este rău în aceasta 
pentru Japonia ? Nimic. Numai 
dușmanilor Japoniei și dușmanilor 
poporului japonez poate să nu le 
placă acest lucru.

Cine profită de pe urma politi
cii pe care a apărat-o președintele 
Eisenhower î Poate că unele mo
nopoluri americane vor avea de 
cîștigat din aceasta, dar de pe 
urma acestei politici pierd fără 
doar și poate toate țările cărora 
S.U.A. vor să le închidă accesul 
spre piețele țărilor socialiste sub 
pretextul „apărării libertății lor“. 
Mai trebuie oare să arătăm că in 
acest program nu există nici mă
car o urină de „libertate" î

La Gettysburg, președintele 
S.U.A. a abordat și „problema 
Berlinului", caracterizînd cu acest 
prilej propunerile sovietice drept 
o încercare de cotropire a BerlF 
nului Occidental.

Nu cred că este necesar să mă 
opresc acum in amănunțime asu
pra acestei probleme. Poziția 
noastră a fost elucidată suficient 
de amănunțit și in repetate rin- 
duri. N-am intenționat să răpim 
nimănui Berlinul Occidental și do
rini doar ca de acolo să 
dispară focarul periculos de încor
dare și de eventuale conflicte mili
tare. Propunerile noastie sint cu
noscute. Există de asemenea o în
țelegere de a discuta această pro
blemă la apropiata conferință a 
miniștrilor Afacerilor Externe.

IN PREZENT SE PUNE PRO
BLEMA CA PENTRU ÎNTĂRI
REA PĂCII, ȘI TININD SEAMA 
DE INTERESELE TUTUROR 
PÂRTILOR. SA SE DEA DO
VADĂ DE RĂBDARE SI SA NU 
SE FACĂ NIMIC CARE AR PU
TEA ÎMPIEDICA REZOLVAREA 
JUSTA A PROBLEMELOR IN
TERNATIONALE URGENTE — 
ATÎT PROBLEMA BERLINULUI 
CIT Șl PROBLEMA TRATATU
LUI DE PACE CU GERMANIA.

aproape cotidian.
Întreaga lume a

ÎNTREBARE: Ce scop a putut 
avea discursul rostit la Gettys
burg, finind seama că președintele 
S.U.A. a făcut declarații neami
cale la adresa poporului nostru și 
a făcut propagandă pentru un pro
gram de acțiuni ale S.U.A. în 
domeniul politicii internaționale, 
program care în mod evident nu 
urmărește micșorarea încordării in
ternaționale ?

RĂSPUNS : Am mai spus că 
guvernele S.U.A., Angliei ți Fran
ței au acceptat ținerea unei confe
rințe a miniștrilor și a unei confe
rințe a șefilor de guverne in pro
blemele internaționale urgente. Nu 
trebuie să uităm insă că in Occi
dent există, iar președintele Eisen
hower știe acest lucru mai bine de
cit mine, cercuri destul de in
fluente cărora nu le este deloc pe 
plac lichidarea actualei încordări 
și care se tem că se vor împotmoli 
dacă va dispare posibilitatea de 
a prelungi întrecerea periculoasă 
în domeniul creării de arme pen
tru exterminarea omenirii. Aceste 
cercuri exercită o inrîurire destul 
de mare pentru a îngreuna și, în 
general dacă vor reuși, pentru a 
zădărnici viitoarele tratative. Oa
menii de stat din Occident care 
întreprind asemenea acțiuni, ln-> 
tr-un moment istoric atît de im
portant, își vor asuma o grea răs
pundere în fața popoarelor și pen
tru consecințele pe care le poate 
avea aceasta.

A NU AGRAVA SITUAȚIA, A 
NU ACCENTUA DIVERGEN
ȚELE DINTRE STATE, CI A 
CĂUTA CAI SPRE O APROPIE
RE A POZIȚIILOR, SPRE GĂSI
REA DE COMUN ACORD A SO
LUȚIILOR NECESARE - IATA 
CE ESTE NECESAR ACUM, IN 
PRIMUL RÎND.

Nici un guvern, care se preocupă 
cu adevărat de destinele păcii, nu 
poate să nu urmeze această cale.

BERLIN 10 (Agerpres). — A- 
g:nția ADN anunță că Uniunea 
persoanelor persecutate în timpul 
nazismului (R.F.G.) a hotărit să 
trimită la conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe, care se deschi
de la II mai la Geneva, o delega
ție a luptătorilor germani din re
zistență. Delegația va remite mi
niștrilor Afacerilor Externe un 
memoriu al participanjilor la miș
carea de rezistență din Germania 
occidentală prin care se va cere 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

Cu prilejul unei expoziții de contoare, Fabrica de contoare Suhl, 
R.D. Germană, a expus cefe mai moderne contoare automate. Acea
stă întreprindere și-a lărgit producția prin punerea în funcțiune a 
unui nou utilaj perfecționat. In fotografie: un nou utilaj pentru ve
rificarea contoarelor automate care aduce o economie anuală de circa 

16.000 mărci germane.

Interviul acordat de ministrul 
Afacerilor Externe 

al R. P. Romine, Avram Bunaciu, 
corespondentului ziarelor italiene »Paese“ 

și „Paese Sera", Giovanni Perego
(Urmare din pag. l-a)

se desfășoară satisfăcător. In ul
timii ani, față de 1951, comerțul 
dintre Republica Populară Romînă 
și Italia aproape s-a dublat, lăr- 
gindu-se gama de produse schim
bate între cele două țări. De ase
menea, între țările noastre au spo
rit schimburile culturale și artis
tice.

Guvernul romîn s-a pronunțat 
și se pronunță pentru continua în
tărire și dezvoltare a relațiilor ro- 
mîno-italiene și considerăm că 
există în această privință nume
roase posibilități. Sintem siguri că 
schimburile comerciale au încă 
mari posibilități de lărgire; Ro- 
minia poate oferi Italiei cantități 
sporite de produse petrolifere, che
restea, precum și o serie de pro
duse industriale căutate pe piața 
italiană, și la rîndul ei poate im
porta din Italia, într-o măsură mai 
mare, nu numai fibre artificiale, ci 
și un volum important de insta
lații și utilaj industrial produs de 
uzinele italiene.

Pentru a asigura o bază mai 
trainică și un ritm 
tinuu schimburilor 
mîno-italiene, s-ar 
între țările noastre 
mercial de lungă 
odată, credem că _ 
tori ai economiei țărilor noastre 
s-ar întîlni pentru a examina Îm
preună căile și mijloacele de dez-

ascendent con- 
comerciale ro- 
putea Încheia 
un acord co- 

duratl. Tot- 
dacă conduci-

Documentele adoptate
de sesiunea Biroului F.M.T.D.

BERLIN 10 (Agerpres). — La 
9 aprilie a avut loc la Berlin o 
conferință de presă a reprezentan
ților Biroului Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat. Bruno 
Bernini, președintele F.M.T.D., a 
informat pe ziariștii germani și 
străini asupra sesiunii Biroului 
F.M.T.D. care s-a desfășurat între 
6 și 8 aprilie la Berlin. Reprezen
tanților presei li s-a distribuit după 
încheierea sesiunii un comunicat, 
precum și documentele adoptate la 
sesiune, și anume; Declarația cu 
privire la problema germană, ape
lul către tineretul lumii in legă
tură cu ziua de luptă a tineretului 
împotriva colonialismului, pentru 
coexistență pașnică, Declarația cu 
privire la cererea referitoare la 
eliberarea patriotului grec Mano- 
lis Glezos și rezoluția de solidari
tate cu tineretul din Cuba.

In declarația cu privire la pro
blema germană Biroul F.M.T.D. 
subliniază că rezolvarea pașnică a 
problemei germane ar constitui un 
pas hotăriior spre slăbirea încor
dării internaționale și spre întări
rea păcji în Europa. Biroul salută 
declarațiile diferitelor guverne, ale 
oamenilor de stat și ale organiza-

Sesiunea S.E.A.T.O. a elaborat 
noi planuri agresive

a Consiliului S.E.A.T.O. care 
„reafirmă necesitatea continuării 
eforturilor pentru a se pune pe pi
cioare măsurile militare... in zona 
acoperită de pact”. Această orien
tare caracterizează întregul conți
nut al dezbaterilor sesiunii de la 
Wellington. Prin termenul vag 
„zona acoperită de pact” partici- 
panții la sesiune au lăsat să se 
înțeleagă că ei nu țin seama de 
acordurile de la Geneva din 1954 
privitoare la Indochina, deoarece 
au anunțat în prealabil că 
S.E.A.T.O. „ia sub protecție" Viet
namul de Sud și Laosul a căror 
participare la orice grupare mili
tară este interzisă de acordurile 
sus-menționate.

O altă manifestare a amestecu
lui în afacerile interne ale altor 
state o constituie referirea din co
municatul final al sesiunii Consi
liului S.E.A.T.O. la situația din 
Tibet care este o problemă strict 
internă a R.P. Chineze.

Printre alte măsuri agresive 
preconizate de Consiliul S.E.A.T.O., 
se numără aprobarea manevrelor 
navale anunțate de conferința ex- 
perților militar ai S.E.A.T.O. ale 
cărei lucrări s-au desfășurat tot 
la Wellington la începutul lunii 
aprilie.

Sesiunea de la Wellington a 
Consiliului S.E.A.T.O. a făcut un 
nou pas pe calea strîngerii laolal
tă a celor trei blocuri imperialis
te agresive — N.A.T.O., pactul de 
la Bagdad și S.E.A.T.O. — preco- 
nizînd „o mai strînsă colaborare” 
între ele.

WELLINGTON 10 (Agerpres). 
După trei zile de dezbateri, in 
capitala Noii Zeelande a luat sfîr
șit sesiunea Consiliului ministe
rial al Pactului Asiei de sud-est 
- S.E.A.T.O.

La sfîrșitul sesiunii a fost dat 
publicității un comunicat care o- 
glindește intensificarea pregătiri
lor agresive întreprinse de parti- 
cipanții la acest bloc militar, așa 
cum a cerut reprezentantul S.U.A., 
Dillon, încă în prima zi a sesiu
nii. Pe lîngâ repetarea hotărîrii 
ca viitoarea sesiune a Consiliului 
S.E.A.T.O. să aibă loc în 1960 la 
Washington, comunicatul anunță 
că hotărîrea ca „experții pactului 
în problemele luptei împotriva sub
versiunii" să se întrunească în 
Pakistan. Accentul pus pe „lupta 
împotriva subversiunii” oglindește 
tendința de sporire a amestecului 
puterilor colonialiste în treburile 
interne ale celor trei participant 
asiatici — Pakistanul, Tailanaa și 
Filipinele.

Reprezentanții Pakistanului, Tai- 
landei și Filipinelor au solicitat, 
după cum s-a 
S.E.A.T.O. să se 
măsură mai mare 
nomică precară a 
sînd pe planul al 
rile agresive. Această cerere ă” ță
rilor asiatice participante la 
S.E.A.T.O. a fost categoric res
pinsă de S.U.A. și de sprijinitorii 
lor.

Accentul pus exclusiv pe latura 
militară reiese din comunicatul fi
nal al sesiunii de la Wellington

anunțat, ca 
preocupe într-o 
de situația eco- 
țărilor lor, lă- 
doilea pregăti-

țiilor, precum și toate propunerile 
care au drept scop rezolvarea paș
nică a problemei germane și în 
deosebi propunerile cu privire la 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania, realizarea unei înțele
geri între cele două state germane, 
crearea unei zone denuclearizate 
în Europa etc.

In Declarație se arată că înche
ierea Tratatului de pace ar repre
zenta in momentul de față un pas 
de cea mai mare importanță spre 
încetarea evoluției primejdioase a 
Germaniei Occidentale și spre o 
evoluția pașnică și democratică a 
poporului german. încheierea tra
tatului de pace, se spune in de
clarație, ar contribui totqdată 
foarte mult la reglementarea pro
blemei Berlinului. Biroul se pro
nunță pentru lichidarea în Berli
nul Occidental a rămășițelor regi
mului de ocupație și pentru trans
formarea lui înlr-un oraș liber, 
demilitarizat. Biroul își exprimă 
speranța că proiectatele conferințe 
internaționale la nivel înalt vor 
duce la convocarea unei conferințe 
a tuturor statelor care au luat 
paria la războiul împotriva Ger
maniei fasciste, conferință la care 
să participe cu drepturi egale cele 
două state germane. Biroul reco
mandă tineretului din diferite state 
să sprijine energic lupta tineretu
lui german pentru rezolvarea paș
nică a problemei germane, să or
ganizeze mitinguri de protest îm
potriva reînvierii militarismului 
german.

Intr-un alt document — apelul 
către tineretul lumii, în legătură 
cu ziua de luptă a tineretului îm
potriva colonialismului și pentru 
coexistență pașnică, care urmează 
să aibă loc la 24 aprilie, — se 
subliniază că anul acesta ziua de 
24 aprilie a dobîndit o deosebită 
însemnătate. Mișcarea popoarelor 
și a tineretului pentru pace, pentru 
independență naționala, împotriva 
colonialismului se întărește tot 
mai mult. Devine tot mai limpede 
că extinderea colonialismului este 
incompatibilă cu menținerea păcii 
și cu coexistența pașnică. Pacea 
poate fi asigurată dacă toate po
poarele vor putea trăi în condiții 
de libertate și dacă relațiile dintre 
țări vor fi întemeiate pe respect 
reciproc și neamestec in trebu- 
rite interne ale altor state. Miș
carea de eliberare națională con
stituie o însemnată contribuție la 
cauza păcii.

F.M.T.D. cheamă toate organi
zațiile sale să desfășoare într-un 
cadru solemn ziua de 24 aprilie 
în colaborare cu toate organiza
țiile de tineret pentru a transforma 
această zi într-o puternică de
monstrație a tineretului din lume 
sub semnul luptei împotriva colo
nialismului și pentru coexistentă 
pașnică.

Declarația Biroului F.M.T.D.

care se cere eliberarea patriotului 
grec Manolis Glezos spune:

Biroul F.M.T.D. cere din nou 
eliberarea lui Manolis Glezos, ală- 
turîndu-se apelurilor lansate de 
numeroase organizații de tineret 
și sindicale, de oameni de stat, de 
renumiți oameni de cultură și artă 
și de toți aceia care pretutindeni, 
în întreaga lume, cer guvernului 
grec să pună în libertate pe Ma
nolis Glezos. ,

In rezoluția de solidaritate cu 
tineretul din Cuba Biroul salută 
în numele F.M.T.D. victoria po
porului din Cuba și a tineretului 
său și o apreciază ca o contribu
ție la lupta pentru libertate, îm
potriva imperialismului american, 
pentru independența națională și 
pentru pace în toate, țările din 
America Latină și din întreaga 
lume.

l

în

Lucrările Consiliului economic și social 
N. U.

Delegația
CC al U. T. M. 
a sosit la Erevan

al O
MEXICO-CITY 10 (Agerpres). 

— TASS transmite : In ședințele 
din dimineața și seara zilei de 8 
aprilie ale Consiliului economic și 
social al O.N.U. a continuat dis
cuția generală pe marginea pro
blemei principale de pe ordinea de 
zi — dezvoltarea economică a ță
rilor slab dezvoltate (industriali
zarea, reforma agrară și sursele 
energetice).

La dezbateri au luat cuvîntul re
prezentanți ai Marii Britanii, 
Franței, statului Costa Rica, ai Ve- 
nezuelei, Uniunii Sovietice și ai 
altor țări.

Rămînerea în urmă a țărilor slab 
dezvoltate, a spus delegatul sovie
tic, nu este cîtuși de puțin un re
zultat al lipsei de dorință sau al 
incapacității acestor țări de a-și 
crea o industrie proprie. Ea este 
rodul asupririi coloniale îndelun-

gate, care le-a lipsit de posibilita
tea de a-și desfășura forțele.

Uniunea Sovietică, a spus G. P. 
Arkadiev, ca și celelalte țări so
cialiste, bazindu-se pe industria 
proprie care se dezvoltă neîncetat, 
a căutat și caută să acorde un aju
tor sub toate aspectele dezvoltării 
economice a altor țări. Potrivit da
telor citate de presa americană, 
pînă la sfîrșitul anului 1958 țările 
socialiste au acordat ajutor unui 
număr de 18 țări slab dez
voltate ajutoare care însumează 
2.373.000.000 dolari. Relațiile eco
nomice ale Uniunii Sovietice cu 
R. P. Chineză, India, Irak, R.A.U., 
Afganistan, Yemen, Birmania, In
donezia, Ceylon, Sudan și alte țări 
se dezvoltă în condițiile avantajului 
reciproc.

In încheiere, conducătorul dele
gației U.R.S.S. a propus un vast 
program de ajutorare a țărilor slab 
dezvoltate.

EREVAN 10 (Agerpres). 
TASS transmite ; La 10 aprilie 
sosit la Erevan delegația Comite
tului Central al U.T.M. condusă de 
tov. Ion Circei, secretar al C. C. 
al U.T.M., care se află in vizită in 
Uniunea Sovietică la invitația C.C. 
al U.T.C.L.

Solii tineretului poporului fra
te romin au fost primiți de 
Ș. M. Arușanian, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.SS. Armene, care le-n 
vorbit despre succesele poporului 
armean în dezvoltarea industriei, 
agriculturii și culturii, despre per
spectivele dezvoltării economiei 
naționale a republicii în cursul sep- 
tenalului. După aceea oaspeții au 
făcut o vizită la sediul C. C. al 
U.T.C.L. din RSS. Armeană, unde 
au stat de vorbă cu conducătorii 
Comsomolului.

Delegația va rămîne în Armenia 
cinci zile.

a
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voi tare • relațiilor economice din
tre Rominia ți Italia, o asemenea 
Intilnire ar da rezultate pozitive.

Pe tărîm cultural-științific, da 
asemenea, sînt posibilități mari. 
Contacte între oameni de cultură, 
lărgirea schimburilor artistice, 
dezvoltarea colaborării tehmeo- 
științilice etc. — iată numai o se
rie de domenii în care se poare 
face mult mai mult decit pînă a- 
cunj. Legăturile culturale tradi
ționale dintre cefe două popoare 
lac ca in unele probleme colabo
rarea romino-italiană să fie cerută 
de înseși necesitățile unei cerce
tări științifice corespunzătoare.

încheierea unui acord sau plan 
comun de colaborare culturală și 
tehnico-științifică ar contribui sub
stanțial, după părerea noastră, la 
punerea în valoare a tuturor aces
tor posibilități.

Pentru dezvoltarea colaborării 
intre cele două țări există o serie 
de condiții favorabile: prietenia 
veche între cele două popoare, 
faptul că în relațiile noastre nu 
există probleme litigioase ți, mai 
presus de toate, interesul comun 
pentru pace ți securitate.

Evident că, pentru traducerea 
ln viață a acestor posibilități, este 
necesară bunăvoința și contribu
ția activă a ambelor părți. In 
ceea ce ne privește, noi sintem 
gata să face totul pentru dezvol
tarea ți buna desfășurare a rela
țiilor romîno-italiene ln interesul 
ambelor state ți al colaborării in
ternaționale in general. .

Delegația 
tehnică comercială 

a R. P. Romîne 
a părăsit Parisul

PARIS 10. — De la corespon
dentul Agerpres: La 9 aprilie, 
membrii delegației tehnice comer
ciale romîne care au purtat tratati
ve în Franța, am părăsit Parisul 
plecînd spre București. Ing. Mi
hail Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului al R.P. Romîne, șeful 
delegației romîne, și ceilalți mem
bri ai delegației au fost salutați pe 
peronul Gării de Est de Mircea 
Bălănescu, ministrul R. P. Romîne 
la Paris, de Jean Deciry, director 
în Ministerul Afacerilor Externa 
al Franței, precum și de reprezeitr 
tanți ai unor firme industriale cu 
care au fost încheiate Contracts 
privind achiziționarea în Franța 
de material de echipament po'ntrii 
industria petrochimică.

Nota guvernului R.D.Germane 
adresată S.U.A., Angliei și Franței

BERLIN 10 (Agerpres). — ADN 
transmite: La 9 aprilie, guvernul 
R. D. Germane a adresat guverne
lor S.U.A., Angliei și Franței, prin 
intermediul ambasadelor lor din 
Praga, o notă in care este expusă 
poziția R. D. Germane cu privire 
ia viitoarea conferință a miniștri-

lor de Externe și la conferința la 
nivel înalt la care ar urma să par
ticipe reprezentanți ai ambelor 
state germane. Guvernul R. D. 
Germane își exprimă speranța că 
va fi convocată în scurt timp o 
conferință pentru încheierea Tra-i 
tatului de pace cu Germania.

Diplomația vest-peimană 
caută să împiedice tratativele Est-Vest
BONN 10 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 8 aprilie cancelarul 
R. F. Germane, Adenauer, a pă
răsit Bonnul, plecînd în Italia 
unde intenționează să-și petreacă 
concediul.

In ajunul plecării, Adenauer a 
făcut la posturile de radio și tele
viziune din Germania occidentală 
o declarație în care a subliniat că 
poziția guvernului R. F. Germane 
în problemele politicii externe nu 
se va modifica „nici cu o iotă“. 
In felul acesta Adenauer a arătat 
odată mai mult că cercurile gu
vernante vestgermane nu pără
sesc speranța de a-și atinge obiec-

tivele politico-militare cu ajutoruî 
faimoasei „politici de torță”.

Urmînd această politică, diplo
mația de la Bonn depune toate 
eforturile pentru a împiedica a- 
propiatele tratative internaționale 
dintre Est și Vest. Totodată, ea se 
străduiește să condiționeze toate 
problemele a căror discutare este 
prevăzută la aceste tratative de 
cererea de a se rezolva un corni 
plex întreg de probleme, și în prH 
mul rînd problema reunificărif 
Germaniei, în spiritul pretențiilor 
agresive ale imperialismului ger-, 
man.

Ollenhauer: „Era politicii externe 
a lui Adenauer se apropie 

de sfîrșit"
BONN 10 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția DPA, luînd cu- 
vîntul la 8 aprilie în orașul Alfăy, 
în cadrul unei adunări electorale 
și comentînd discursul radiodifu- 
zat și televizat al cancelarului R.F. 
Germane, Adenauer, Ollenhauer, 
președintele P. S. D. G., a decla
rat : „Acesta este vechiul stil 
al lui Adenauer. A spune 
întotdeauna numai „nu", a nu 
schimba nimic, a lăsa lucrurile

așa cum au fost“. „Totuși, a ară
tat el, era politicii externe a lui 
Adenauer se apropie de sfîrșit", 
Adenauer, a spus Ollenhauer, și a 
pus candidatura la președinție nu
mai pentru că a capitulat în fața 
greutăților propriei sale politici.

După cum a subliniat în con
tinuare Ollenhauer, propunerea 
candidaturii lui Adenauer la pre
ședinție echivalează de fapt cu de
misia acestuia.

PARIS. — După cum anunțăTALTA. _ La 10 aprilie, N. S. ......   . _ .
Hrușciov, președintele Consiliului agenția France Presse, primul mi
ile Miniștri al U.R.S.S . a avut o nistru al Franței. Michel Debre, 
întrevedere cu Țoi En Ghen. pre
ședintele Prezidiului II
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene. La convorbirea prietenească 
și cordială care a avut loc a parii- 
cipat A I Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

MOSCOVA. — La 9 aprilie 
Institutul de marxism-leninism 
pe lingă Comitetul 
P.C.U.S. s-a 
științifică la 
12 referate 
ideologice și 
formulate la 
al P.C.U.S.

NEW TORK. — Aviația ameri
cană a enunțat că la 9 aprilie un 
proiectil balistic de tip „Thor”, cu 
rază medie de acțiune, a explodat 
tn cursul lansării sale de la baza 
aeriană Vandenberg. California. 
Proiectilul a fost distrus.

Adunării

la 
de 
alCentral

deschis sesiunea 
care vor fi ascultate 
asupra problemelor 
noilor teze teoretice. 
Congresul al XX 1-lea

STAS 3452 52.

însoțit de mmist-ui Afacerilor Ex- 
terne, Couve de Murvllle. va face 
intre 6 Și 7 mai o vizită oficială 
in R. F. Germană.

ATENA. - Intr-o 
Washington apăiută 
,,Avghi“ tn cate sînt

știre din 
în ziarul 

_ citate ca
sursă agențiile telegrafice emei 
ricane. se spune că, în baza hotă, 
rîrti consiliului N.A.T.O., pînă la 
sfîrșitul anului 1959 în Grecia și 
în alte opt țări vesteuropene vor. 
fi create baze pentru rachete.

WASHINGTON. - Agențiile de 
presă occidentale anunți că mi
nistrul de Război ' ~ 
occidentale, Joseph 
sosi tn S.U A. la 13 
va face o vizită de 
săptămlnL

MOSCOVA.— Pînă 
ora 6 dimineața, cel___
satelit artificial sovietic a încon
jurat Pămîntul de 4612 ori.

al Germaniei 
Strauss, va 

aprilie, unde 
aproape trei

la 11 aprilie, 
de-al treilea


