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Constructorii și montorii de 
pe șantierul uzinei de sodă de 
la Govora antrenați în întrece
re în cinstea zilei de 1 Mai 
grăbesc ritmul lucrărilor.

In fotografie : 
montori condusă 
Antonescu lucrînd 
scheletului metalic 
centralei viitoarei uzine.

echipa de 
de Dumitru 
la montarea 

al termo-

Foto : D. F. DUMITRU

Cărbune peste plan
Avind ca imbold succesele obți

nute pe primul trimestru al anului, 
cind au îndeplinit planul cu 6 zile 
înainte de termen, ti. 
din bazinul carbonifer 
lești-Mușcel, îndrumați 
și mobilizați de 
U.T.M., continuă cu 
trecerea socialistă în 
lei de 1 Mai. Îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 
1 Mai constituie în prezent prin-_ 
cipaia preocupare a organizației 
U.T.M. Numai în primele 8 zile ale 
lunii aprilie, minerii au dat peste 
plan 1-278 tone cărbune. In frun
tea întrecerilor, în aceste zile se 
află minerii de la Pescăreasca care 
au dat peste plan 321 tone căr
bune precum și minerii de la mi
nele Godeni și Jugur.

Cele mai bune brigăzi care, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, sînt fruntașe sînt cele con
duse de utemistui Gh. Semenescu 
și candidatul de partid Ion Cuța 
de la mina Pescăreasca cît și cele 
conduse de comunistul Gh. Toma 
și utemistui Ion Toma de la mina 
Godeni.

FLORIAN OPRESCU 
mecanic

tinerii mineri
Schitu-Go- 
de partid 

organizația 
avînt în- 

cinstea zi-

(Material sosit în cadrul Con
cursului corespondenților volun
tari).

Noi cantități 
de fier vechi predate 

cuptoarelor Reșiței
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Proletari din toate țările, un1ți-vă!

VINE 1 MAI!

In aceste zile de întrecere în cin
stea zilei de 1 Mai și a Festivalu- . 
lui Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena tinerii de la 
Combinatul Metalurgic Reșița, pe 
lingă realizările obținute în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, au colectat și predat 620 tone 
fier vechi.

In această acțiune importantă 
de a da cuptoarelor noi cantități de „ 
fier vechi din care să se poată ,o^ 
turna piese necesare industriei 
noastre socialiste, un aport prețios 
l-au dat brigada utemistă de muncă 
patriotică de la Distileria chimică 
nr .1 din Reșița, condusă de loan 
Sănducu precum și brigăzile con
duse de Dumitru Nătărău și Ladis- 
lau Begras de la sectorul motoare 
electrice al C.M R.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, tinerii reșițeni au pre 
dat peste 2.500 tone fier vechi.

FRANCISC SULTZBERGER 
secretar al Gomitetului orășenesc

U. T. M. Reșița

Ion Bratu și întreaga sa bri
gadă utemistă de producție de 
la sectorul V al uzinelor „Va- 
sile Roaită" economisiseră pînă 
la 30 martie frumoasa sumă de 
15.000 lei, care echivalează cu 
800 de genți de roți pentru ma
șini agricole. La capătul lunii 
ne așteaptă 1 Mai, cu steagurile 
sale roșii, cu cerul său albas
tru și cu zîmbetul 
noștri care știu că 
darnic prin lumea 
făuresc ceva măreț.

Fără să facă apel la vorbe 
mari, băieții și-au bătut capul : 
ce s-ar mai putea face. A fost 
cu folos.

Cine a fost, totuși, cel cu 
ideea ? Bratu, loial, notifică : 
„Titirișcă !“ Băiatul acela, zîm- 
bitor, șoltic.

Ion Titirișcă îi spune într-o 
zi, acum două săptămîni, lui 
Bratu : „De ce inapoiezi bu
cățelele astea, mai scurte ? De
bităm materialul și vezi că ră- 
mîne...“ ,
— Rămîne prea puțin. Bucă
țile sînt prea scurte. Vezi și 
tu^ 500, sau chiar 300 de mi
limetri.

— Ei și ? Se pot folosi. Dacă 
potrivim ca găurile pentru ni- 
tuirea spițelor să nu încalece 
sudura, și cu o înăditură mai 
scurtă se face treaba.

Se poate ca această din ur
mă recomandare s-o fi făcut în 
mod expres cabinetul tehnic 
care a studiat și a aprobat pro
punerea brigăzii. Oricum, în 
felul acesta procentul economii
lor s-a mărit cu încă 15 la su
tă, din materialul ciștigat, din 
transporturile eliminate. 15 la 
sută, adică încă 4.000 lei au ve
nit să se adauge celor 15.000 
dinainte. Cind îl intrebi cum 
vede pe mai departe desfășura
rea acțiunii, Bratu, altfel un 
băiat realist, devine puțintel 
visător. Angajamentul lor pînă 
la I Mai, deci pentru o lună de 
zile socotind de la data ideii 
lui Titirișcă ; economii in va
loare de 7.000 lei. „Vedem noi" 

Cu Ion Bratu, locțiitor de se-

10.000 lei

oamenilor 
nu trec za- 
aceasta, ci

cretar în organizația U.T.M. nr. 
8 poți discuta despre multe. 1) 
Fotbal. Regretul lui : e prea 
bătrin „ca să mai facă progrese 
mari pe locul de fundaș". Si
gur că da, e bătrin, are 24 de 
ani. 2) Aparatele de precizie. 
Se pricepe, a lucrat la între
prinderea de materiale didac
tice, îi sini familiare pirome- 
trele, dinamometrele, mașinile 
electrostatice, receptoarele Mor
se, etc, etc. 3) Muzică ușoară. 
E competent, deși crede că da
că o să învețe ghitara va fi 
și mal competent ; așa incit e 
pe punctul să se hotărască. 4) 
Chestiuni legate de șantierul 
hidrocentralei de la Bicaz, unde 
o lucrat mai de mult. Pen
tru ca să-ți dea o ideie 
despre îndreptățirea pe care o 
are să vorbească în această ma
terie, iți spune doar atit : „am 
fost acolo cind s-a făcut devie
rea albiei Bistriței". De altfel 
șantierul îi este dator să-i res
tituie fotografia sa de fruntaș 
în muncă.

Și dacă vrei să-l cîștigi cu a- 
devărat vorbește-i de tovarășii 
săi de muncă. Tuturor și fiecă
ruia in parte ii va sublinia ca
litățile. Titirișcă, ai văzut : 
idei. Dante Klein și Alexandru 
Cristof — sportivi voleibaliști ; 
citește frate „Sportul popular", 
că scrie. Aurel Radu cîntă bine 
sau, in orice caz, de mult, la 
instrumentul acela care-l atrage 
acum și pe el, Bratu. Anișor 
Gamenf, Dina Florea, sînt bă
ieți buni, muncitori, ca și Traș- 
că Gheorghe care nu mai e 
acum în brigada lor, elev la 
liceul seral unde „să știi că în
vață serios".

Aceștia sint. Peste mai pu
țin de două săptămîni vine 1 
Mai, cu steagurile sale roșii, cu 
cerul său albastru, cu zîmbetul 
oamenilor săi care știu că au 
ceva măreț de făcut. Astăzi este 
în 18 aprilie, băieții din bri
gada lui Ion Bratu s-au angajat 
cu 7.000 lei economii, au reali
zat 4.000. Aveți încredere în 
cuvîntul lor.

Brigada utemistă 
de tractoriști 
și-a depășit — 

angajamentele
Brigada I-a de tineri tractoriști 

de la S.M.T. Sihlea este înființată 
abia de anul acesta. Intr-o aduna
re generală a organizației de bază 
U.T.M. mai mulți utemiști tracto
riști au cerut înființarea unei bri
găzi de tineret. Comitetul U.T.M' 
a analizat această propunere și, 
sfătuindu-se cu cei mai buni trac
toriști, a hotărît înființarea brigă
zii. Desigur, în fruntea ei a fost 
pus un tractorist fruntaș, bun or
ganizator, comunistul Ion Iancu, 
iar ca organizator de grupă 
U.T.M., utemistui lacob Tănase. 
Conducerea stațiunii și organizația 
de partid au fost de acord cu în
ființarea brigăzii.

Brigada de tineret și-a terminat 
din timp reparațiile, iar înainte de 
ieșirea în campania și-a stabilit 
sarcinile precise pe fiecare 
Brigada de tineret s-a angajat a- 
tunci în fața mecanizatorilor din 
întreaga stațiune să depășească 
planul campaniei de primăvară cu 
20 la sută, să economisească cîte 
un litru de motorină la fiecare 
hantru, să reducă transporturile cu 
2 la sută și să execute numai lu
crări de bună calitate.

Acum brigada de tineret rapor
tează cu mîndrie că angajamen
tele pe care și le-a luat atunci în 
numele brigăzii de utemiști comu
nistul Ion Iancu au tost îndeplini
te și depășite. în ziua de 8 aprilie 
utemiștii din brigada I-a de tine
ret a aflat din calculele dispeceru
lui Ion Lungu, care este și secre
tarul organizației U.T.M., că au 
realizat 960 de hantri, față de pla
nul de 844 de hantri pe care-l a- 
veau pentru întreaga campanie de 
primăvară.

In aîară de buna organizare a 
muncii, de legătura permanentă și 
strînsă pe care au avut-o cu bri
găzile de cimp, de îngrijirea bună 
dată mașinilor, în brigadă s-a 
desfășurat zi de zi o intensă mun
că politică, care și-a arătat din plin 
roadele. Analizindu-și în fiecare 
seară munca, citind și discutînd 
articole din presă, luînd poziție 
critică, combativă față de fiecare 
defecțiune care se ivea în munca 
lor, tinerii mecanizatori au reușit 
ca munca să meargă din plin în 
fiecare zi, să-și depășească anga
jamentele luate.

Colectiviștii din Dăscălești sînt 
deosebit de mulțumiți de calitatea 
lucrărilor executate de brigada de 
tineret. Ei sînt în fiecare zi alături 
de tractoriști, munca lor se desfă
șoară într-o strînsă colaborare. în 
prezent, tinerii tractoriști și colec
tiviști lucrează intens 
țatul porumbului. Ei 
să întîmpine 1 Mai, 
oamenilor muncii de 
cu noi succese frumoase.

M. BOGDAN

la insămin- 
sînt hotărîți 
sărbătoarea 

pretutindeni.

Au terminat 
însămînțatul 
porumbului
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I. ȘTEFAN

economii

Prin școala muncii
9

spre învățătură
Cu încredere în forțele lor

HUNEDOARA (prin telefon).— 
La Hunedoara, in cetatea oțelului, 
Hotărîrea C.C. al P.M.R și a 
Consiliului de Miniștri privind îm
bunătățirea învățămîntului seral și 
fără frecvență de cultură generală 
și superior a fost intimpinată cu 
deosebită însuflețire. Mii de tineri 
siderurgiști au participat la adu
nările de masă ținute în aceste 
zile în cadrul cărora sau dezbătut 
pe larg condițiile 
aplicarea prevederilor acestei ho- 
tărîri a partidului și guvernului. 
Numai la adunarea 
loc la secția furnale au participat 
peste 300 de siderurgiști. Iar adu
nări cu aceeași temă s-au ținut la 
sectoarele Oțelăria Siemens Mar
tin, Bluming, termocentrala tinere
tului și altele

Zeci de tineri siderurgiști au 
luat cuvîntul la aceste adunări 
exprimîndu-și calda recunoștință 
față de partid, care le a creat 
minunate condiții de viață, de 
muncă și învățătură, de care se 
bucură tineretul patriei noastre. 
Au luat cuvîntul însă și bătrîni 
oțelari ca maistrul principal 
Gheorghe Șerban

— Douăzeci de ani am dorit să 
devin topiior. 20 de ani am mun
cit însă la încărcatul zgurii, sau 
la alte operații ca muncitor califi
cat. De abea în anii regimului de
mocrat popular, la ani de 
nețe, am reușit să învăț, să 
un maistru în meserie.

Biografiile siderurgiștilor 
doreni sînt indisolubil 
istoria combinatu ui și a orașului 
lor. La Hunedoara în 
trepidant în care s-a 
combinat, noul oraș, 
muncitori capabili să 
tehnica nouă, muncitori cu o înaltă 
pregătire tehnică și culturală.

— Partidul m-a ajutat sâ devin 
din lăcătuș inginer cu o pregătire 
de specialitate formată în Uniunea 
Sovietică, a spus 
Valentin Răileanu.

bătrî- 
devin

hune- 
legate de

același ritm 
clădit noul 

s-au format 
stăpinească

tînărul inginer 
Intîi am studiat

la școala medie serală de pe lingă 
combinat, apoi ținîndu-se seama 
de rezultatele obținute în producție 
și la învățătură, combinatul m-a 
trimis să-mi completez studiile. 
Am avut toate condițiile să învăț.

Șl a Iți tineri care au luat cuvîn
tul au vorbit despre condițiile op
time de studiu create de partid și 
guvern pentru oamenii muncii, 
despre faptul că în anul acesta 23 
de muncitori hunedoreni siderur
giști studiază cu bursă acordată 
de întreprindere la institutele de 
învățămînt superior din București, 
Cluj și Timișoara, faptul că 11 
muncitori sînt studenți ai secțiilor 
fără frecvență ai institutelor de în
vățămint superior, că numai în 
anul 1958 au absolvit școala medie 
serală 37 de tineri siderurgiști, că 
peste 200 de tineri urmează acum 
cursurile școlii medii serale de pe 
lingă combinat, faptul că tineri 
ingineri ca Iosif Gheorghișor, 
Toma Alexandru, Nicolae Gheor- 
ghioni. Dumitru Oniță, Liviu Un- 
gureanu și alții care în prezent 
conduc cu competență sectoare im
portante ale combinatului și care 
in urmă cu 10 ani erau simpli 
muncitori. unii chiar muncitori 
necalificați.

Atit în cadrul adunărilor ținute 
cu ocazia discutării hotăririi parti
dului și guvernului cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură gene
rală și superior cît și din discu
țiile cu tinerii siderurgiști aceștia 
își manifestă hotărîrea de a în
văța. Zilnic la sediul comitetului 
U-T.M. al combinatului vin tineri 
care se interesează de posibilitățile 
de a urma cursurile serale sau 
fără frecvență. Printre numeroșii 
tineri care și-au exprimat dorința 
să-și completeze studiile se numără 
prim topitorul Dumitru Brujan, 
furnaliștii Ion Pavel, Ion Bartoc, 
Nicolae Nani, Paul Cluj, 
număr de 20 de mecanici și 
tricieni de la termocentrala 
retului și mulți alți tineri.

Comitetul U.T.M. ai Combinatu
lui Siderurgic Hunedoara, îndru
mat de comitetul de partid desfă
șoară o susținută muncă politică 
pentru larga popularizare a hotă- 
rîrii. In cercurile de învățămint po
litic U.T.M se organizează ample 
dezbateri pe marginea hotărîrii. De 
asemenea un accent deosebit se 
pune pe agitația vizuală : lozinci, 
panouri etc. Recent, la combinat 
a luat ființă și comisia pentru re
crutarea și recomandarea tinerilor 
muncitori care doresc să-și com
pleteze studiile prin învățămîntul 
seral și fără frecvență de cultură 
generală și superior. Au început de 
asemenea să funcționeze cursuri 
speciale de pregătire la care parti
cipă un număr de 56 muncitori 
care în toamna viitoare se vor pre
zenta la examenul de admitere in 
învățămîntul superior.

Importante
succese

ale minerilor 
din Valea Jiului
In prima jumătate a lunii apri

lie, minerii din Valea Jiului au ex
tras peste plan circa 10-000 tone 
de cărbune din care 5.500 tone 
cărbune cocsificabil. La obținerea 
acestui nou succes a contribuit în 
mod deosebit colectivul exploatării 
Petrila care în această perioadă a 
scos la suprafață 3.164 tone de 
cărbune energetic peste sarcinile de 
plan.

Rezultate importante au înregis
trat în prima jumătate a lunii apri
lie și minerii de Ia exploatările 
carbonifere Uricani, Lonea, Vulcan 
și Lupeni.

De la începutul anului minerii 
Văii Jiului au extras peste plan 
mai mult de 28.000 tone cărbune 
cocsificabil și energetic.

La rampa de descărcare a stației 
Săvinești, muncește brigada de 
producție a tineretului, cunoscută 
stib denumirea de: „Brigadă de

Antrenați în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 1 Mai tinerii 
din brigadă și-au propus ca obiec
tiv o mai bună organizare a mun
cii, urmărind înlăturarea degra-

dărilor în timpul descărcării și 
risipei de materiale.

Ei au realizat economii în valoa
re de 10.000 lei, îndeplinindu-și 
astfel angajamentul pe care și 
l-au luat în cinstea zilei de 1 Mai.

a

GH. CIUBUCA 
tehnician

Tinerii mecanizatori de la S.M.T. 
Sibioara din regiunea Constanța 
continuă șirul succeselor obținute 
anul acesta. Ei au fost 
țară care au terminat 
din campania de iarnă, 
însămînțările din epoca

Entuziasmul tinerilor 
tori de la SJV1.T. Sibioara 
spus și de data aceasta cuvîntul. 
Acum o săptămînă și ceva îti urmă 
ei au început însămînțarea porum
bului. Muncind zi de zi și folo
sind din plin întreaga capacitate 
de lucru a mașinilor, ei au reușit 
să termine însămînțările în ziua 
de 16 aprilie la prînz.

Așa cum ne informează tovară
șul Dumitru Miruță, secretarul or
ganizației U.T.M., mecanizatorii de 
la SALT. Sibioara au însămînțat' 
în această perioadă 3994 hectare, 
porumb boabe, și 576 hectare po
rumb siloz, ceea ce înseamnă în
treaga suprafață cu porumb a 
celor 11 gospodării agricole co
lective din raza lor de activitate.

primii pe 
reparațiile 
precum și 
I-a.
tnecaniza- 

și-a

In ședința organizată de Comi
tetul regional Timișoara al 
P.M.R. pentru dezbaierea măsuri
lor ce urmează a fi luate în vede
rea aplicării Hotărîrii privind îm
bunătățirea învățămîntului seral și 
fără frecvență s-a scos în eviden
ță că peste 2000 de elevi și stu
dent, muncitori și fii ai oameni
lor muncii din orașele și satele re
giunii Timișoara au absolvit pînă 
acum cursuri serale și fără frec
vență ale școlilor medii și ale fa
cultăților. In fiecare oraș din

din regiunea noastră auTinerii 
îndrăgit mult concursul „Iubiți 
cartea". Pînă acum la acest con
curs a participat un număr de 
peste 27.000 de tineri dintre care 
aproape 10.000 sînt fete. Trebuie 
menționat că din numărul total, 
peste 10.000 de participant au ob
ținut insigna de „Prieten al cărții". 
Aceste cifre arată că pentru orga-

ceastă regiune există școli medii 
serale și fără frecvență. In anul 
școlar 1958—1959 la cursurile se
rale și fără frecvență sînt înscriși 
aproape 4000 de elevi și 500 de 
studenți.

Măsurile luate la ședință pre
văd, printre altele, organizarea 
unor comisii care se vor ocupa de 
selecționarea pentru învățămîntul 
seral și fără frecvență a celor mai 
buni muncitori fruntași în produc
ție, inovatori, care s-au distins

(Continuare în pag. 3-a)

(Agerpres)DAN PAUL

Ion Lascu și Frederic Braunsteter, elevi în anul II la școala profe
sională „Ernst Thălmann" din Orașul Stalin, au trecut să lucreze 
la strung. După fețele lor ne dăm seama că piesa pe care au exe- 

cutat-o este bună.

In legătură cu organizarea 
concursului „Iubiți cartea44 

în regiunea Stalin
desfășurarea acestui 

mare importanță edu- 
depus străduințe din

con-

Foto : N. STELORIAN

Succese 
ale petroliștilor 

din regiunea Pitești
Petroliștii din regiunea Pitești 

obțin însemnate economii prin va
lorificarea unor noi reizerve in
terne.

Prin extinderea forajului rapid 
de exemplu, sondorii de la trustu'. 
de foraj Pitești au obținut în pri 
mul trimestru al anului o creșterr 
a vitezei comerciale de foraj cu 41 
la sută la forajul de exploatoare ș 
cu 22,5 la sută la forajul de ex 
plora-re. Acest lucru le-a dat posi 
bilitate'h ca numai în ultimele doui 
luni să realizeze economii de apro 
ximativ 1.600.000 de lei.

In întrecerea socialistă, petro 
liștii din scheilele de extracție a 
cordă o atenție deosebită activi 
zării sondelor inactive. Ca urmare 
a acestei preocupări, în primul 
trimestru al anului au fost redate 
producției 16 sonde inactive.

(Agerpres)

de-al V-lea concurs pe țară. în fo-Brigada artistică de agitație de Ia „Industria Bumbacului A“ din Capitală, se pregătește pentru cei 
tografie: un aspect de la una din repetițiile brigăzii.

Foto: 5. NICULESCU

nizarea și 
concurs: de 
cativă s-au 
partea unor organe și organizații 
U.T.M. din regiunea noastră.

Dacă analizăm însă îndeaproape' n.izare a concursului. Șe 
munca desfășurată de organizații- adesea prevederile concursului, co
le U.T.M. în acest domeniu, vom misiile întrunindu-se cu un număr 
vedea că există încă serioase lip- necorespunzător de membri. In a- 
suri. In primul rînd față de nu- fără de aceasta se mai fac încă 
mărul mare de tineri existent în examinări superficiale formale, de 
regiunea noastră și față de posibi- J’ ‘ 
litățile pe care le avem numărul 
participanților la concurs îndeosebi 
de la sate, este încă destul de mic. 
Din mediul sătesc nu participă la 
acest concurs decît 5.000 de tineri.

Această situație își găsește ex
plicația în faptul că atît comitetul 
sgional, cît și multe comitete ra- 
onale U.T.M. nu s-au preocupat 
permanent de îndrumarea muncii 
•omisiilor concursului de jndruma- 
ea și controlarea activității orga
nizațiilor de bază U.T.M. 
:6astă 
ete 
Jin 
iu considerat că problema con- 
ursului aparține numai comisiilor 
le organizare, că odată create a- 
:este comisii, doar ele singure au 
latoria să se preocupe de întrea
ga activitate ce trebuie desfășură
ri pe marginea concursului „Iubiți 
:artea“.

O altă cauza pentru care munca 
le desfășurare a concursului în 
egiunea noastră merge defectuos 

se datorește și faptului că unele 
■arganizații sindicale, secții de în- 
vățămînt și cultură din sfaturile 
populare, deși răspund în egală 
măsură de organizarea concursu
lui, nu sprijină suficient munca 
organizațiilor U.T.M. în antrena-

rea masei largi de tineri la 
cursul „Iubiți cartea".

Consecințele acestor stări de lu
cruri s-au arătat în munca forma
lă dusă de multe comisii de orga- 

*! încalcă

în a- 
comi- 

cele
privință. Unele 

raionale U.T.M. ca 
Codlea, Sibiu, Tîrnăveni

dragul obținerii unor cifre, elimi- 
nîndu-se în felul acesta tocmai ca
racterul educativ al examinării, po
sibilitatea de a-i ajuta pe tineri 
să înțeleagă mesajul politic, so
cial al cărții citite.

O ■ .............................
fost 
zare 
s-au 
cum 
montajele și altele, care ar fi a- 
jutat mult la cunoașterea con
cursului de către marea masă de 
tineri. Aceasta se datorește fap
tului că unii secretari ai comitete
lor raionale U.T.M. au considerat 
în mod greșit că acest concurs 
n-ar mai avea nevoie de asemenea 
popularizare în rîndul tineretului, 
pentru că, chipurile, el ar fi foarte 
cunoscut.

Lăsind totul pe seama comisiilor 
de organizare, multe organe și or
ganizații U.T.M. nu s-au mai stră
duit să organizeze recenzii, seri li
terare, simpozioane, ghicitori lite
rare etc., deși practica a dovedit 
că acolo unde sînt inițiate astfel 
de acțiuni tinerii sînt ajutați să 
îndrăgească și să înțeleagă mai 
bine cartea citită.

Această tendință a fost combă
tută și în ultimul timp comitetul 
regional U.T.M. a luat unele mă-

perioadă destul de lungă a 
neglijată munca de populari- 
a concursului și mai ales nu 
folosit suficient anumite forme 
sînt afișele, panourile, foto-

suri care să ducă la îmbunătățirea 
situației. Comitetul regional U.T.M. 
a indicat analizarea modului în 
care s-a desfășurat concursul în 
ședințele de birou ale comitetelor 
raionale, în adunări generale ale 
organizațiilor de bază U.T.M., sta- 
bilindu-se totodată măsuri concre
te pentru desfășurarea unei largi 
munci de popularizare a cărții în 
rîndul tineretului. De asemenea 
într-o perioadă scurtă de timp vor 
fi reorganizate comisiile, antrenîn- 
du-se la activitatea lor oameni 
competenți, capabili să organizeze 
temeinic această muncă.

în colaborare cu C.L.D.C. noi am 
organizat o acțiune de masă pen
tru popularizarea și difuzarea căr
ții, acțiune care urmărește ca fie
care tînăr să cumpere și să citeas
că cel puțin o carte pe lună. Am 
stabilit cu C.L.D.C. și am îndru
mat organizațiile U.T.M. ca,* în 
primul rînd, sâ fie difuzate în rîn
dul tineretului tocmai cărțile pre
văzute în bibliografia concursului 
„Iubiți cartea". Pînă acum organi
zațiile noastre au difuzat în rîn
dul tineretului cărți în valoare de 
peste 200.000 lei.

în regiunea Stalin avem toate 
condițiile necesare ca să 
mai bine pentru ridicarea 
lui cultural al tineretului, 
însă să fim mai exigenți, 
trolăm mai intens munca, 
tăm organizațiile de bază 
și să combatem orice tendință de 
formalism în organizarea și 
desfășurarea acestui concurs. Atît 
comitetul regional U.T.M. cît și co
mitetele raionale U.T.M trebuie să 
vegheze ca concursul „Iubiți car- 
tea“ să devină o preocupare per
manentă a organizațiilor U.T.M., 
el jucînd un rol însemnat în ri
dicarea nivelului ideologic, politic 
și cultural al tinerilor

SEVER PĂDUREANU 
secretar al Comitetului regional 

U.T.M. — Stalin

muncim 
nivel u- 

Se cere 
să con- 
să aju- 
U.T.M.



Să asigurăm activității brigăzilor 
un profund caracter educativ Tineretul

Plenara G.G. al _____  ____
iembrie 1958, a trasat sarcina de 
a atrage masele largi de oameni 
ai muncii la acțiunea patriotică de 
realizare prin muncă voluntară a 
lucrărilor de folos obștesc. Avînd 
în vedere importanța deosebită a 
acestei indicații, plenara a VI-a 
a C.C, al U.T.M. a stabilit pentru 
toate organele și organizațiile 
U.T.M. sarcini concrete cu privire 
la mobilizarea tuturor utemiștilor 
și a întregului tineret la acțiunile 
de muncă voluntară, în cadrul bri
găzilor utemiste de muncă patrio
tică.

Sub conducerea Comitetului re
gional de partid, Comitetul regio
nal U.T.M. Ploești a luat o serie 
de măsuri pentru sprijinirea orga
nelor și organizațiilor U.T.M. în 
organizarea și desfășurarea muncii 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică. Astfel ne-am îngrijit ca 
tinerii să cunoască încă de la în
ceput prevederile regulamentului 
de organizare și funcționare a bri
găzilor. Pentru a le asigura obiec
tive concrete de muncă, împreună 
cu sfaturile populare și conduceri
le întreprinderilor am analizat și 
stabilit obiectivele unde tinerii pot 
sâ-și aducă o contribuție impor
tantă. Pînă acum, în regiunea 
Ploești au fost create peste 1.100 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, care cuprind un număr de 
aproape 40.000 utemiști și tineri 
din industrie, de la sate, din școli. 
Acestea au efectuat pînă în prezent 
peste 950.000 ore realizînd econo
mii în valoare de aproape 
1.400.000 lei. Despre rezultate se 
poate vorbi mult. Dar nu despre 
asta mi-am propus să vorbesc. In 
rîndurile care urmează aș dori să 
mă opresc asupra unei alte ches
tiuni de mare însemnătate și anu
me în ce măsură organizațiile 
U.T.M. inprimă activității brigăzi
lor un profund caracter educativ.

In acest sens deosebit de impor
tant este să se explice tinerilor în
semnătatea muncii pe care sînt 
chemați să o facă. In multe locuri 
aceasta a devenit un lucru obiș
nuit. De pildă, la schela Băicoi 
cind s-au creat brigăzile utemiste 
s-a arătat de ce este necesar 
ca tinerii să participe cu tot entu
ziasmul lor la amenajarea și mo
dernizarea drumului Moreni-Băicoi.

— Cunoașteți drumul vechi cu 
gropi și hirtoape, prost întreținut ? 
— le-a spus secretarul organiza
ției U.T M. El produce mari pa
gube transportului auto. Pe a- 
cest drum mașinile se defectează 
ușor, se uzează repede. Dar nici 
aspectul lui nu e plăcut. Cum să 
ne împăcăm noi ca pe lingă între
prinderea noastră socialistă să 
treacă un asemenea drum ?

Tinerii au hotărit cu însufleți
re să participe la amenajarea și

P.M.R. din no- Florea Ristache 
prim secretar al Comitetului 

regional U.T.M. Ploești

modernizarea drumului șl pe dea
supra sa participe și la alte acțiuni.

Practica ne-a dovedit ce mare 
valoare educativă au activitățile 
organizate în cadrul brigăzilor în 
timpul muncii sau in afara ei. Cu 
condiția bineînțeles, ca acestea să 
fie bine organizate, să aibă o țintă 
precisă. De fapt, înseși prevederile 
regulamentului slnr menite să 
contribuie la educarea tinerilor în 
spiritul disciplinei, al dragostei 
față de muncă, față de cuceririle 
poporului nostru muncitor. De a- 
ceea, încă de la început am luptat 
pentru respectarea strictă a regu
lamentului brigăzilor. Astfel este 
foarte important ca toate brigăzile 
utemiste de muncă patriotică să 
iasă la muncă cu drapelul, să-și 
desfășoare activitatea sub faldurile 
lui. Și trebuie spus că în regiunea 
noastră majoritatea brigăzilor pro
cedează în acest fel.

La muncă, brigăzile se împart 
în echipe care se antrenează în în
trecere pentru obținerea celor mai 
bune rezultate. Cei care se eviden
țiază în muncă sînt felicitați U 
sfîrșitul zilei de muncă în fața în
tregii brigăzi. In cinstea brigăzi
lor și tinerilor fruntași se organi
zează la sfîrșitul zilei de muncă 
serbări tinerești, tinerii evidențiați 
sînt trimiși la spectacole, sint foto- 
grafiați sub drapelul brigăzii etc. 
Tot în vederea stimulării activității 
brigăzilor, a evidențierii celor mai 
buni tineri, comitetul regional 
U.T.M. a îndrumat organizațiile 
U.T.M. să întocmească albume în
soțite de scurte texte care să cu
prindă diferite aspecte din munca 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică. In felul acesta, faptele 
cele mai semnificative din munca 
brigăzii, vor fi evidențiate la loc 
de cinste, stimulînd la tineri do
rința de a munci cît mai bine pen
tru a fi trecuți la loc de onoare în 
albumul brigăzii. Pentru a stimu
la munca brigăzilor, Comitetul oră
șenesc U.T.M. Ploești a organizat, 
de exemplu, o reuniune tovărășeas
că dedicată tinerilor fruntași din 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică.

Celor mai harnici tineri, care au 
realizat un număr mare de ore 
de muncă voluntară, li s-a înminat 
de curînd, ca dovadă a patriotis
mului lor fierbinte, carnetul roșu 
de brigadier. Privind carnetul roșu 
de brigadier tinerii și-au exprimat 
hotărîrea de a munci și în viitor 
plini de înflăcărare pentru înflo
rirea regiunii noastre, a țării.

Tineretului îi este caracteristică 
veselia, entuziasmul. La muncă 
patriotică — mai mult ca oriunde

— tinerii doresc să cînte, să se În
veselească. La noi, majoritatea bri
găzilor merg la muncă cîntind. 
cîntece revoluționare. Așa fac bri
găzile utemiste de la rafinăria 
nr. 1 și nr. 3, școala medie nr. 6, 
Uzina Mecanică Cîmpina, Schela 
Gura Ocniței;

Experiența a dovedit că pentru 
a întări și mai mult caracterul e- 
ducativ al muncii patriotice este 
foarte bine ca tinerii dintr-un cerc 
politic să formeze o brigadă ute
mistă. De aceea am dat indicația 
ca brigăzile utemiste de muncă pa
triotică să fie constituite pe forme
le de învățămînt politic existente 
în fiecare organizație de bază 
U.T.M. Așa s-a intimplat la secția 
filatură a întreprinderii „Doroban
țul" din Ploești unde utemiștii din 
cadrul cercului politic „Să ne cu
noaștem patria", condus de tov. 
inginer Silvia Voinea, au format o 
brigadă utemistă de muncă patrio
tică. Astăzi numărul brigăzilor ute
miste de muncă patriotică consti
tuite pe cercuri de învățămînt poli
tic se ridică la aproape 400.

Se știe că slaba organizare a 
muncii brigăzilor duce la forma
lism, la o muncă zgomotoasă, de 
paradă. Aceasta influențează în rău 
educația tineretului. De aceea, încă 
de la crearea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică, comitetul re
gional U.T.M. a atras atenția asu
pra tendinței manifestate în unele 
organizații' U.T.M. de a face în 
jurul acestor brigăzi multă paradă, 
ocupindu-se de fapt în mod formal 
de activitatea practică, de conținut 
a brigăzilor, așa cum s-a întîmplat 
în organizația U.T.M. de la Uzina 
mecanică Ploești, Schela Moreni, 
la Școala medie nr. 3 etc. Pentru 
a preveni aceste stări de lucruri, 
comitetele orășenești și raionale 
U.T.M. au fost îndrumate să 
instruiască secretarii organiza
țiilor U.T.M. și responsabilii 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică asupra modului cum să or
ganizeze munca brigăzilor, să 
împletească munca cu acțiuni edu
cative, să stimuleze fruntașii etc.

Pentru ca brigăzile utemiste de 
muncă patriotică să obțină cît 
mai multe succese, organelor și 
organizațiilor U.T.M. le revin sar
cini deosebit de importante în con
ducerea și îndrumarea muncii a- 
cestora. Ele au datoria să anali
zeze periodic felul cum brigăzile 
utemiste de muncă patriotică Iși 
desfășoară activitatea îndeplinind 
obiectivele stabilite, să le ajute să 
rezolve și să învingă o seamă de 
greutăți pe care le întimpină, să 
fie întotdeauna în mijlocul brigă
zilor la locul de muncă. Numai așa 
vor putea să conducă în mod con
cret, operativ și temeinic activita
tea lor, să imprime muncii patrio
tice un caracter profund educativ.

pe șantierele muncii voluntare
Din activitatea brigăzilor utemiste de muncă patriotică

Brigăzile utemiste de la atelierele C.F.R. Ploești lucrînd la taluzarea brațului nordic al 
viitorului lac care se amenajează în parcul de cultură și odihnă de la Bucov.

Foto: V. ISAC

Pînă acum în 
întreaga țară:

@ S-au consti
tuit peste 15 800 
brigăzi utemiste 
de muncă patrio
tică-
ț Ele cuprind 

peste 536.000 ti* 
neri.

@ Tinerii au ef
fectual pînă acum 
mai mult de 
3. 950. 000 ore 
muncă voluntară.

0 Econom iile 
realizate prin mun
că voluntară depă
șesc suma de 
12.863.000 lei.

Un grup de studenți din Capi
tală participînd la o acțiune de 
muncă patriotică pe șantierul de 
locuințe muncitorești din cartie

rul Floreasca.

Foto : D. D. FLOREA

Cîntec în coloană
Cinstea de a purta 

steagul brigăzii
De-ar voi

Mai întâi

Brigada :

bătrînețea 
— absurd ! — 

să ne-nhațe

Să dea piept
cu un larg colectiv.

Mari steaguri 
și sute de brațe 

Plus un singur refren, 
exploziv.

Sugative-am întins 
peste-a mlaștinei 

dîră.
Am acordat și harfa 

rîului cristalin.
Luceferi și sori 

lîngă noi

Pe schelele zvelte 
de brad

coboriră

ți de pin.
Am dat șantierelor viață, 

dar ele
Cum să trăim.

ne-au învățat 
în schimb.

Sudoarea '
ți scrîșnetul 

clipelor grele 
Ne-au însemnat zidirile 

cu nimb.
Și patria, 

tot mai frumoasă, 
primește

Tinerii noștri sint mîndri 
ca prima brigada utemistă de 
muncă patriotică din raionul „Gri- 
vița Roșie" a fost organizată la 
noi in Complex, in secția cazange- 
rie.

Brigada participa la construirea 
școlii elementare din str. Corbului 
— șoseaua Chitila.

Noi ne am obișnuit ca la 
sfîrșitul muncii să analizăm suc
cesele și să evidențiem fruntașii 
care sînt tot mai numeroși. Sînt 
numeroase formele prin care pu
tem să-i stimulăm pe fruntași. Noi 
consideram ca steagul brigăzii este 
lucrul cel mai de preț din brigadă 
la care fiecare brigadier trebuie 
să țină din toată inima. Cinstea 
de a purta steagul nu poate deci 
s o aibă oricine. De aceea am ho- 
tărît ca tînărului care în ziua res
pectivă a muncit cel mai bine, care 
a fost disciplinat să i se acorde 
cinstea de a duce la întoarcere 
drapelul brigăzii.

FLOREA OPRESCU 
Brigada nr. 1 Complexul

„Grivița Roșie" 
secția cazangerie

C.F.R.

Al soarelui 
înfierbîntat

Rivalului ăsta
nu-i pasa,

Că straiul iubitei 
de noi

Dar steagul
cu falduri

sărut.

firețte,

e țesut.

bogate 
desmiardă

Tot creștetul nostru, 
cind pe rouă, în zori, 

Pășim în coloană
— o tinără gardă — 

tnalți și puternici,
cu pașii ușori.

ȘTEFAN IUREȘ

Din experiența fruntașilor
Muncind șl învățînd 

împreună
Brigada noastră utemistă de 

muncă patriotică a fost prima bri
gadă organizată în raion. S-au în- 
scris în ea numeroși tineri animați 
de dorința de a contribui prin 
muncă voluntară la dezvoltarea 
construcției de locuințe și a altor 
obiective de interes obștesc la în
frumusețarea raionului nostru. Din 
brigada pe care o conduc fac 
parte toți cursanții de la cercul de 
învățămînt politic-

Din cîte am observat eu o ast
fel de organizare reușește să în
chege în chip minunat un colectiv 
puternic, care muncește împreună 
în secție, învață împreună, merge 
împreună la muncă patriotică și in 
mod firesc de cele mai multe ori 
se distrează împreună. Aceasta 
dezvoltă mult spiritul tovărășesc 
de într-ajutorare, exigența reci
procă față de munca și comporta
rea fiecăruia. Deosebit de impor
tant este însă și faptul că o astfel 
de organizare ne ajută să înțele
gem mai bine legătura firească 
care există între cele învățate la 
cercul politic și munca ce o desfă
șurăm pe șantier.

In cadrul cercului de învăță
mînt politic avem lecții despre 
patriotism, despre politica partidu
lui de ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, despre grija 
partidului și guvernului de a con
strui locuințe bune și ieftine pen< 
tru muncitori.

In cercul poliție noi ne însu
șim pe lîngă cunoștințele politice, 
economice etc. și multe calități 
morale frumoase, comuniste, ca 
dorința de a fi cît mai folositori

Cuwintul unor responsabili de brigăzi la consfătuirea 
organizată la redacția ziarului „Scinteia tineretului"

partidului, patriei, dragostea față 
de muncă, o disciplină fermă etc. 
Activitatea în cadrul brigăzii nu 
face altceva decît să completeze în 
chip minunat educația pe care o 
primim în cercul politic.

Brigada noastră de muncă pa
triotică a obținut rezultate 
moașe. In cele peste 25 
ieșiri avute pina acum membrii 
brigăzii au depus eforturi sus
ținute reailizînd aproximativ 1.300 
de ore muncă voluntară și e- 
conomii în valoare de peste 3.500 
lei. Printre membrii brigăzii care 
se evidențiază in mod deosebit sint 
Tudor lonescu, Dumitru Bioț, Con
stantin Aron, Elisabeta Constan- 
tinescu, Constantin Tara etc. Re
zultatele obținute de brigada noas
tră pînă acum ne dau încredere și 
forțe sporite pentru ca în viitor să 
facem și mai multe lucruri.

KAROL GOLDSTEIN 
secția sculerie Uzinele „23 August" 

București

tru
de

In brigadă se 
cimentează prietenia
Brigăzile utemiste de muncă pa

triotică din Regiunea Autonomă 
Maghiară pe lingă că aduc un 
aport substanțial la îndeplinirea 
unor importante obiective economi
ce, au un rol foarte .însemnat 
fp întărirea prieteniei tine
rilor romîni și maghiari. Faptul 
că tinerii stau mai mult timp îm-

preună, că muncesc aproape unul 
de altul, în colectiv, pentru aceiași 
scop le creează posibilitatea să se 
cunoască mai bine, să întărească 
prietenia lor. Fiind educați de 
partid în spiritul patriotismului și 
internaționalismului proletar, al 
urii împotriva naționalismului și 
șovinismului, tinerii maghiari și 
romîni muncesc cu drag cot la cot 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

Brigada pe care o conduc
— prima brigadă utemistă de 
muncă patriotică din regiune
— a avut printre altele sarcina să 
muncească pe Valea Nirajului. Pe 
timp de ploaie și frig, pe ger une
ori, tinerii romîni și maghiari, deși 
au fnuncit în condiții grele, nu s-au 
speriat de greutăți. Le-au învins, 
obținînd in munca rezultate deose
bit' de bune. In întrecerea cu ce
lelalte brigăzi formate și ele din 
tineri romîni și maghiari, brigada 
noastră a luat-o înaintea tuturor. 
Tinerii Vasile Florea, Balint Si- 
mion, Pall Istvan și mulți alții 
s-au evidențiat în special, obținînd 
cele inai mari realizări.

Trebuie să semnalez însă o lipsă 
din activitatea noastră de muncă pe 
șantier. La locul de muncă se cîn- 
tă diferite cîntece populare romî- 
nești și maghiare care însuflețesc 
și mai mult pe tineri in muncă. 
Asta este bine. Rău este însă fap
tul că nu am învățat Încă cîntece 
tinerești, revoluționare, specifice 
muncii de brigadier. Va trebui ca

regiune

oca-

în scopul întăririi caracterului edu
cativ al muncii în brigadă să în
vățăm cît mai curînd asemenea 
cîntece.

AUGUSTIN ORMENIȘAN 
Fabrica „Simo Gheza" 

TG. MUREȘ

Studenții prețuiesc 
munca fizică

La noi în Institut sînt studenți 
care au lucrat pe marile șantiere 
naționale ale tineretului de la 
Salva-Vișeu, Bumbești-Livezeni, 
precum și la șantierul Parcului 
Prieteniei Ruso-Romîno-Bulgare 
de la Grivița (R.P. Bulgaria). A- 
nul trecut, organizația U T.M. din 
Institutul nostru a fost de 
nea distinsă cu „1 
noare“ a C.C. al U.T.M. 
participarea studenților la munca 
voluntară.

Dezvoltînd tradiția muncii vo
luntare, studenții institutului nos
tru s-au înscris în masă în rîndu
rile brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. S au înființat astfel în 
institut 33 de brigăzi.

Vreau să insist mai mult asupra 
faptului eă atît comitetul U.T.M. 
cît și comandamentul brigăzilor 
consideră activitatea studenților în 
cadrul brigăzilor utemiste de mun
că patriotică ca un mijloc deosebit 
de important de educare la stu
denți a interesului și dragostei 
pentru munca fizică. Din expe
riență noi știm că participa-.

aseme-
,Diploma de o-

pentru

rea concretă, directă, cu 
știa muncii brigăzilor la con
struirea anumitor obiective 
folos obștesc ajută pe fiecare 
student să cunoască, să prețuiască 
și să iubească munca fizică, acti
vitatea creatoare a oamenilor 
muncii.

In atingerea aceluiași scop, de a 
dezvolta la studenți. dragostea față 
de muneg fizică, ne-am străduit să 
realizăm o legătură strînsă între 
studenții noștri și tinerii munci
tori din Orașul Stalin, pe calea 
participării comune la munca vo
luntară. Astfel în repetate rînduri, 
brigăzile noastre de muncă patrio
tică au ieșit la muncă alături de 
brigăzile de la uzinele „Steagul 
Roșu ", „Ernst Thălmann" și alte
le. în iureșul muncii s au întărit 
puternic legăturile dintre munci
tori și studenți. Vreau să inai a- 
mintesc că noi organizăm și „Joi 
ale tineretului" unde invităm de 
asemenea tineri muncitori din dife
rite brigăzi utemiste de muncă pa
triotică din fabricile și uzinele ora
șului.

Noi urmărim cu consecvență 
apropierea studenților de proble
mele practice ale producției, edu
carea lor în spiritul dragostei față 
de munca fizică. Am căutat deci 
să imprimăm un asemenea spirit 
și cu prilejul activității brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică con
vinși fiind că participarea studen
ților la munca fizică contribuie în 
mod serios Ia formarea unui ca
racter sănătos al studentului pentru 
a deveni un om 
clădească o viață

1UL1U 
student anul

Institutul Politehnic Orașul Stalin

de

nou chemat să 
nouă.

FURO |
IV—mecanică

In sprijinul dezvoltării 
avutului obștesc 

al gospodăriilor colective
re.

noastre a 
cu deose- 
însuflețire 

organizării 
de muncă
se poate constata 

enumerare a

Tineretul 
giunii 
primit 
bită 
vestea 
miște 
ceasta 
simpla 
legate de activitatea acestor bri. 
găzi. Pînă în prezent pe 
prinsul regiunii noastre au luat 
ființă peste 950 de brigăzi, care 
cuprind circa 35.000 tineri și care 
au realizat prin munca desfășurată 
economii de aproximativ 2.800.000 
lei. S-au evidențiat brigăzile ute
miste de muncă patriotică din ra
ioanele Tîrgu Jiu, Tr. Severin, 
Băilești, Filiașî și Plenița, care au 
realizat cele mai importante eco
nomii.

Rezultate deosebit de bune au 
fost obținute în activitatea bri
găzilor utemiste de muncă patrio
tică de la sate. De fapt, aceasta 
era și firesc. Ținînd seama de spe
cificul regiunii noastre, comitetul 
regional U.T.M. a acordat o aten
ție deosebită activității brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică de la 
sate. încă de la înființarea lor, noi 
am căutat să orientăm activitatea 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică de la sate spre rezolvarea 
celor mai importante sarcini eco
nomice din sectorul socialist. S-a 
indicat astfel ca, în primul rînd, 
principalele acțiuni ale brigăzilor 
să fie îndreptate spre sprijinirea 
ridicării de construcții agricole și 
zootehnice, ca: magazii, pătule, 
grajduri, saivane, maternități etc., 
la un preț cît mai scăzut, prin fo
losirea resurselor locale (chirpici, 
stuf, baloturi de paie etc.).

Astfel, de exemplu, brigada ute. 
mistă de muncă patriotică de la 
G.A.C. Gighera, raionul Gura Jiu
lui și-a fixat ca obiectiv de muncă 
construirea unor grajduri din re
surse locale, aducînd gospodăriei 
economii de peste 16.000 lei. Ase
menea exemple sînt numeroase și 
nu numai în acest raion.

Un alt obiectiv spre care am 
îndrumat activitatea brigăzilor a 
fost sprijinirea lucrărilor de hi
droameliorații. Și în această pri
vință am obținut rezultate cu care 
tineretul se mîndrește. Brigăzile 
utemiste de muncă patriotică din 
comunele Rast și Negoi, din ra
ionul Băilești, de exemplu, mun
cind cu entuziasm la lucrările de 
îndiguire au realizat economii de 
peste 173.000 lei, iar brigăzilț. ute
miste din comuna Simian, raionul 
Tr. Severin, au efectuat lucrări de 
irigare la 238 hectare, realizînd 
62.000 lei economii.

Iulian Ploștinaru
prim-secretar al Comitetului

regional U.T.M. Craiova

brigăzilor ute- 
patriotică. A- 

și din 
unor cifre

CU-

Evident,, brigă
zile și-au propus 
și multe alte o. 
biective de mun

că, specifice unității socialiste în 
care muncesc, satului respectiv In 
multe locuri—la G.A.C. Seaca din 
Cîmp. raionul Calafat, la G.A.C. 
Pristol, raionul Cujmir și în mul
te alte locuri — brigăzile utemiste 
de muncă patriotică, sprijinind re
zolvarea sarcinilor economice ale 
sectorului socialist și-au propus ca 
obiective plantarea pomilor și vi
ței de vie, întreținerea a nume
roase hectare cu sfeclă de zahăr, 
fabricarea cărămizilor pentru ne
voile proprii ale gospodăriilor etc. 
în același timp însă, multe brigăzi 
utemiste de muncă patriotică de 
la sate și-au îndreptat atenția spre 
sprijinirea prin muncă voluntară 
a lucrărilor de construcție de școli, 
cămine culturale și dispensare, a- 
menajarea și modernizarea drumu
rilor etc. Numai în raionul Tr. 
Severin, de exemplu, brigăzile ute
miste de muncă patriotică de la 
sate au sprijinit substanțial 
construirea a 2 școli, un cămin 
cultural și au amenajat' peste 3 
km. de drum.

V reau să subliniez și un alt as
pect a] activității brigăzilor ute- 
miște de muncă patriotică de la 
sate pe care îl consider deosebit 
de important. Și anume faptul că 
activitatea brigăzilor a dus la acri, 
vizarea, la mobilizarea la munca 
de folos obștesc a unei mari mase 
de tineri țărani muncitori și, în 
mod deosebit a fetelor, a dus la 
înviorarea activității organizațiilor 
U.T.M., la atragerea în jurul or
ganizațiilor a unui mare nuțnăț de 
tineri neutemiști. Munca în comun 
a utemiștilor cu neutemiști i-a a- 
propiat mai mult pe aceștia din 
urmă de viața de organizație, de 
preocupările și acțiunile organiza, 
ției U.T.M., i-a pregătit în clo
cotul muncii patriotice pentru a 
deveni membri ai Uniunii Tinere
tului Muncitor. Așa se explică fap. 
tul că în ultimul timp în unele 
sate numărul tinerilor primiți în 
organizația noastră a crescut mult.

Pe baza experienței acumulate, 
Comitetul regional U.T.M. Craiova 
va acorda și de acum înainte o 
atenție deosebită activității brigă
zilor utemiste de muncă patriotică 
de la sate pentru a întări și mai 
mult sprijinul pe care acestea îl 
dau rezolvării sarcinilor economice 
care stau în fața sectorului socia. 
list agricol.

Cînd munca este organizată formal
In raionul Pașcani din regiunea 

Iași au luat ființă in ultimele luni 
numeroase brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. Din păcate, en
tuziasmul tinerilor, hotărîrea lor 
de a porni de îndată la acțiuni fo
lositoare nu sînt sprijinite de sfa
turile populare comunale și nici 
de comitetele U.T.M.

De exemplu, în ziua de 8 apri
lie, la Sfatul popular Mircești se 
adunaseră vreo treizeci de băieți 
și fete, care veniseră să stea de 
vorbă cu tov. Dumitrache, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular comunal. Tinerii 
cereau să pornească de îndată la 
treabă pentru a salva cele 65 de 
hectare de izlaz comunal, care de 
multă vreme erau pline de bălți. 
Brigada era gata de lucru.

Președintele, din pricină că nu 
asigurase încă cele trebuincioase 
pentru începerea lucrării, voia 
să-i convingă să nu se grăbească, 
să mai aștepte.

Cu greu s-a lăsat convins să ia 
măsurile cuvenite pentru ca lucra
rea să înceapă de îndată.

Din păcate, tov. Dumitrache nu 
este singurul care spune tinerilor

din brigăzile utemiste de muncă 
patriotică „să mai așteptăm, mai 
e vreme". Președintele Sfatului 
popular comunal Hălăucești, tov. 
Gheorghe Bișoc amină de pe o zi 
pe alta cele patru brigăzi utemiste 
de muncă patriotică din comună 
care vor să facă cele 200 ha. izlaz 
mai productive, să le salveze de 
degradare din cauza mlaștinilor.

In comuna Ruginoasa sînt de 
asemenea 4 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. Aici însă chiar 
comitetul U.T.M. este acela care 
tărăgănează începerea lucrului, 
deși comuna are 390 hectare izlaz, 
care trebuie curățit și pregătit pen
tru pășunat.

Trebuie spus că lipsa de organi
zare și mobilizare a brigăzilor 
utemiste de la sate din acest raion 
pornește chiar de la Gomitetul ra
ional UT.M. Pașcani. • în planul 
de măsuri al acestuia stă scris că 
tineretul din raion va îngriji anul 
acesta 6.000 hectare de pășuni. 
Practic 
U.T.M.
pentru a

lucru, pentru a stabili locurile pre
cise de muncă. Comitetul raional 
U.T.M. nu a cerut sfatului popu
lar raional, secției agricole raio
nale să ia măsuri pentru a curma 
nepăsarea și tărăgănarea unor sfa-1 
turi populare comunale față de 
fixarea obiectivelor brigăzilor Ute
miste, să sprijine acțiunile 
acestora.

E necesar ca biroul Comitetului 
raional U.T.M, Pașcani să anali
zeze degrabă această problemă, să 
stabilească măsuri în consecință 
și să treacă la mobilizarea orga, 
nizațiilor de bază U.T.M. pentru 
a-și îndeplini sarcinile ce le revin 
în acest sens.

C. SLAVIC

însă comitetul raional 
n-a făcut aproape nimic 

mobiliza brigăzile la

Pe șoseaua Kiselef tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică de la Telegraful cen

tral muncesc cu hărnicie

Foto: VAL PIETREANU



Sentimentele exclud
principialitatea î

Despre dragoste și familie s-a 
mai discutat la această rubrică. Aș 
vrea să mă refer însă la aceste 
probleme în lumina celor ridicate 
nu de mult de ziarul „Scînteia ti
neretului" în articolul „O insulă 
în oceanul vieții noi".

Nu de mult utemiștii din sec- ceptînd 
ția de contabilitate a întreprinderii 
noastre au discutat într-o adunare 
generală U.T.M. comportarea to
varășului nostru de muncă, tinărul 
funcționar Dumitru Soare. Trimis 
de conducerea întreprinderii să 
facă’ o verificare contabilă îritr-o 
subunitate, acest tînăr s-a prezen
tat acolo -plin de îngîmfăre, aro
gant, ca uri inspector de pe vre
muri. Iri aceeași adunare; Utemiștii 
au discutat și ținuta vestimentară 
a acestuia. De la o vrethe Soare 
începuse să aibă o înfățișare de 
bulevardier, purtînd „cioc" și pă
rul tuns gen „Cicero". ~ 
cestea — înfu
murarea, indisci
plina în muncă, 
ținuta deplorabi
lă ne demonstrau 
nouă că în con
știința acestui 
tînăr își făcuseră 
loc serioase influențe ale moralei 
burgheze. Ce se întîmplase cu el ? 
Noi îl cunoșteam ca pe un tînăr 
modest, activ și conștiincios, avînd 
în general o comportare bună. Ce 
anume îl transformase pe el din- 
tr-un tînăr cîndva energic și se
rios într-un „dandy" caraghios și 
respingător ?

Dumitru Soare lucrează în între
prinderea noastră de cîțiva ani. 
Intre timp el a cunoscut-o pe 
Geta Forțu, pe atunci elevă la o 
școală medie din Galați. 11 atră
sese chipul frumos al acestei fete 
și dragostea pentru ea a pus de 
îndată stăpînire pe toată ființa 
lui. în purtările Getei se dezvă
luiau însă de pe atunci tendințe 
spre o viață ușuratică. Geta avea 
o atitudine de dispreț fată de 
muncă, o ademenea gloria ieftină, 
îi plăcea să mintă. Soare a încer
cat s-o ajute pe prietena lui să 
vadă,care e drumul adevărat pe 
care trebuie să meargă în viață. 
Dar Geta l-a făcut ’să înțeleagă 
că așa e ea și că dacă nu-i pla
ce, n-are decît să rămînă cu prin
cipiile lui. între timp Geta a ab
solvit școala și a dat examen la 
Facultatea de filologie din Bucu
rești. Soare, tot mai îndrăgostit 
de ea, aștepta acum vacanța ca 
pe zilele cele mai fericite din via
ță. Dar Geta visa mereu o viață 
plină de satisfacții meschine. Soa
re, atras tot mai mult de frumu
sețea fizică a prietenei sale, în
cepuse să nu-i mai ia în seamă 
concepțiile. Curînd s-au căsăto
rit. El lucra mai departe la între
prinderea noastră, Geta era stu
dentă la București. Odată cu că
sătoria însă „visurile" Getei în
cepură să se schimbe în pretenții 
de cuconiță. Totdeauna cînd ve
nea acasă nu discuta altceva cu so
țul ei decît despre 
vieții de „provincie" 
ultima modă.

— Trebuie să-mi 
cerea ea.

Tot salariul său Soare 
tuia pentru satisfacerea gusturilor

Toate a-

Getei. Iși oprea doar cît cheltuia 
pentru masa de la cantină. Dra
gostea oarbă îl împiedica să ia 
atitudine împotriva mentalității so
ției sale. încet, încet el începu să 
facă tot mai multe concesii de la 
principiile moralei comuniste, ac- 

și împăcîndu-se cu prin
cipiile nesănătoase ale soției sale. 
Ce s-a petrecut mai departe ? Prin- 
tr-o întîmplare Soare a găsit acasă, 
într-o valiză în care soția își păs
tra cărțile, o mulțime de scrisori 
care dezvăluiau întreaga falsitate 
și goliciune sufletească a acestei 
tinere descompusă moralicește. 
Geta își înșela soțul în mod mur
dar, botjocorindu-1 în fața 
„curtezanilor".

La fel de revoltătoare 
scrisorile mamei Getei, o 
cu aceleași concepții despre viață 
ca și fiica sa : „Geta — îi scria

tutiiror

sînt și 
femeie

unul principiile sănătoase de via
ță, a apucat el Însuși pe o pantă 
periculoasă. In adunarea generală 
a organizației U.T.M. tovarășii săi 
de muncă i-au cerut să se scuture 
de apucăturile nedemne. In loc să 
adopte o atitudine autocritică, 
Soare a părăsit întreprinderea noa
stră cu gîndul că noul colectiv de 
muncă îl va tolera.

Iată unde duce îngăduința față 
de concepțiile burgheze, lipsa de 
fermitate în apărarea principiali
tății. Oare dragostea exclude per
sonalitatea ? Oare sentimentele 
pentru o fată te pot face să în
chizi ochii, să devi orb și să to
lerezi încălcarea brutală a princi
piilor tale de viață, a moralei co
muniste în spiritul căreia ai cres
cut ? Oare dragostea te poate face 
să abdici de la concepția ta de 
viață și să aluneci pe panta unei 
mentalități

maina ei — ne spui că Mitică te 
iubește și-ți face toate gusturile, 
în schimbul cărora tu vrei să-l pă
răsești, că te-ai căsătorit doar pen
tru ca 
ai fost 
colege 
Mitică 
care o
„Vezi să nu se audă !' 
scrisoare, îndemnul 
așa:
armată, lasă-l“. Abia acum înțe
legea Soare toată josnicia și pre
făcătoria soției sale, 
răsit apoi cu totul.

între timp colegii 
tate, utemiștii, aflînd 
portarea murdară a

să-ți faci lux. Am aflat că 
prin Galați la fostele tale 
și le-ai spus că-1- joci pe 
cum îți place ție...“. După 
avertizează cu ipocrizie : 

!“ Iar în altă 
mamei sună 

„Dacă-i vorba să plece în

Tractoristul Adam Kanaker și 
Milianovici Francisk de la 
G.A.S. „Clarii vii" din Jimbolia 

la semănatul porumbului 
Foto : AGERPRES

Numeroși critici și istorici lite
rari obișnuiesc să denumească pie
sele de teatru „poezie dramatică" 
și asta nu din sete de originalitate 
ci din temeiuri firești. Căci, in
tr-adevăr, teatrului îi trebuie o a- 
numită doză de poezie. Dramaturgi 
de talia lui Shakespeare, Ibsen, 
Gorki și Caragiale, au fost tentați 
ca pe lingă teatru, să scrie și ver
suri, pe cită vreme poeți celebri 
ca V. Hugo, Goethe, Pușkin, Maia- 
kovski și Eminescu au scris, la 
rîndu-le și teatru. Așadar, nu e 
nimic uimitor in faptul că Mihai 
Beniuc, poetul, a scris o piesă după 
ce, in prealabil a revenit la o ve
che îndeletnicire ; critica literară 
și a încercat încă un gen : proza. 
Scriitorul realist-sociulișl e un om 
de mare cultură ; în condiții priel
nice de creație făurite de regimul 
nostru, democrat-popular, talentul 
lui u..ine polivalent datorită ma
rilor și rapidelor transformări re
voluționare ale societății noastre.

Piesa „In Valea Cucului" e poe
zia scenică a satelor ardelenești sub
carpatice, in momentul trecerii lor 
de la capitalism la socialism.

O pronosticare pripită ne-ar fi 
făcut probabil să credem că piesa 
poetului Beniuc va fi lirică, adică 
dominată de poezie. Autorul ei a 
respectat insă cu înțelepciune ho
tarele genului, dozindu-și poezia cu 
migală și lăsînd-o să se resimtă 
mai mult din subtext, din portrete, 
din caracterul uneori alegoric al 
replicilor. O oarecare pecete meta
forică au și numele eroilor : Hol
demulte (adică înavuțitul) Rac (a- 
dică cel ce vrea să facă viața sa 
meargă pe de-'a-îndoaselea) Ropo
teală (adică acela care face gălăgie). 
Fugată, (firește de la a fugi, adică 
fugarul). Pildele date de Toma 
Cabulea sint uneori fabule scurte, 
de savoare esopică, cu morala lă
sată in Suspensie dar lesne bănuită. 
Țoale aceste oaze lirice se între
gesc și se armonizează in acțiune și 
conflict dind piesei in ansamblul 
ei, o poezie robusta, luminoasă și 
tonică spre deliciul publicului 
spectator.

In această comedie oare se br 
zuie pe o acțiune limpede, e yorba 
des_pre un țăran întovărășit, Toma

înapoiate, a descompu
nerii morale ?

Modul cum a 
înțeles Dumitru 
Soare relațiile 
de dragoste și de 
căsătorie, tole- 
rînd manifestări 
ale moralei bur- 
relații și în celeaceste

Colaborarea economică
dintre R. P, Romînă și R. P. Bulgaria

La școala medie de arte plastice și decorative din Capitală elevii capătă pe 
cultură generală, prevăzute în planul de învățămînt pentru școala medie și 
desen, pictură, sculptură. In anii de școală ei au posibilitatea să-și dezvolte

lîngă cunoștințele de 
temeinice noțiuni de 

_ __ _ _____ , , . deprinderile în aceste 
domenii. Fotografia îi înfățișează pe cițiva din elevii clasei a Xl-a de pictură. In prim plan elevii 

Luminița Posmagiu și Dumitru Budică.

La semnare au fost de față din 
partea romînâ : Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, I. Cozma, ministrul A- 
griculturii și Silviculturii, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, 
C. Prisnea, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Mauriciu No- 
vac, vicepreședinte al Comitetului 
da Stat al Planificării, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului, Nicolae Anghel, secre
tar general in Ministerul Comerțu
lui, Dionisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, precum și funcțio
nari superiori din Comitetul de 
Stat al Planificării și din ministe
rele economice.

Din partea bulgară au fost de 
". / ‘ , prim-vicepre-
ședinte al Comisiei de Stat a Pla
nificării, Dobri Aleksiev, locțiitor 
al ministrului Comerțului, precum 
și ceilalți membri ai delegației.

De asemenea, au fost de față 
membri ai Ambasadei R. P. Bul
garia la București, în frunte cti 
ambasadorul Stoian Pavlov.

★
Vineri a părăsit Capitala delega, 

ția guvernamentală economică a 
R.P. Bulgaria în frunte cu tovară
șul Gheorghi Traikov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

Membrii delegației guvernamen. 
tale economice a R.P. Bulgaria au 
plecat spre Varșovia.

La data de 16 aprilie 1959, s-a 
semnat la București Protocolul Gu
vernamental privind livrările re
ciproce la principalele mărfuri, 
precum și alte probieme de colabo
rare economica intre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Bulgaria, pe perioada 
1961—1965.

in baza acestui Protocol, Repu
blica Populară Bulgaria va livra 
Republicii Populare Romîne în anii 
1961—1965, printre altele, aglome
rat de minereu de fier, laminate 
feroase, cabluri de cupru, materiale 
pentru industria ușoară și alte 
mărfuri, iar Republica Populară 
Romînă va livra Republicii Popu
lare Bulgaria produsei petrolifere, 
utilaj petrolifer, produse chimice, față Anani Panev, prim-vieepre- 
policlorură de vinii șj alte mărfuri. ” ' ' ” J

Prin Protocolul Guvernamental 
semnat au fost stabilite de aseme
nea masuri în vederea lărgirii 
colaborării economice dintre cele 
două țări în perioada 1961—1965.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă de prietenie și de înțelege
re reciprocă și vor contribui la dez. 
voltarea mai departe a relațiilor 
economice și de prietenie dintre 
cele două țări.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Romîne, 
iar din partea bulgară de tovară
șul Gheorghi Traikov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

Delegația economică 
a h. P. Ungare 

a părăsit Capitala
gheze în
din urmă abdicînd el însuși de la 
principiile noastre despre via
ță, e grăitor cu privire la 
consecințele unei asemenea ati
tudini. Situația în care a ajuns fa
milia sa demonstrează cu priso
sință unde duce o astfel de „dra
goste". Se ridică de asemenea aici 
problema atitudinii mamei Getei. 
Oare dragostea și grija părinteas
că are dreptul să se transforme în 
îngăduință și încurajare a imorali
tății, a lipsei de demnitate ? Oare 
mama nu trebuie să răspundă în 
fața societății de comportarea co
piilor ei ? Mama Getei a acceptat 
fiicei sale perversitatea, minciuna, 
înșelătoria, desfrîul, împingînd-o 
ea însăși spre o viață desfrînată. 

Socotesc necesar ca în discuția 
pe marginea articolului „O insulă 
în oceanul vieții noi" să discutăm 

de ușor și aceste probleme foarte importan
te, după părerea mea, pentru viața 
și educația comunistă a tineretu
lui

Geta l-a pă-

ei de facul- 
despre com- 
acestei „stu

dente" au exclus-o din organizația 
U.T.M., apoi a fost exmatriculată 
și din facultate.

Familia tînărului 
s-a destrămat tot 
precum s-a creat, 
mai e acum același tinăr pe care 
l-am cunoscut noi cîndva. Lipsit 
de fermitate, cedînd încetul cu în
cetul în fața mentalităților putre
de

Dumitru Soare 
atît
Dar Soare nu

nostru.

la

Vineri a părăsit Capitala dele
gația economică a R. P. Ungare, 
condusă de tovarășul Arpad Ri— 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al R. P- Ungare.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului, Mau- 
riciu Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Valentin Steriopol, .adjunct al mi
nistrului Comerțului, precum și de 
funcționari superiori din Comitetul 
de Stat al Planificării și Ministe
rul Comerțului.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Ungare la
București.

Competiția internațională de rugbi 
„Cupa Victoriei"

1SS,
După cum 

tre 19 și 24 
la București 
primei ediții 
naționale de 
riei", organizată de federația 
mină în cinstea 
victoriei asupra fascismului. La 
competiție vor participa echipele 
selecționate ale R.D. Germane, R. 
Cehoslovace, R.P. Polone și R.P. 
Romîne, meciurile desfășurîndu-se 
după sistemul turneu.

In vederea competiției, federa
ția de specialitate din țara noastră 
face intense pregătiri. Au fost se
lecționați 48 de jucători suscepti-

s.a mai anunțat în- 
mai se vor desfășura 

jocurile din cadrul 
a competiției inter- 

rugbi „Cupa Victo- 
ro- 

zilei istorice a 
fascismului.

bili de a face parte din „15“.le 
echipei noastre. Alături de nume 
consacrate în rugbiul rominesc ca 
D. Ionescu, Penciu, lordăchescu, 
Hie loan și alții pe lista selecțio- 
nabililor se află și o serie de ele
mente tinere ca Serbu, Iliescu, 
Drăcea, Drobotă, Chiosea, Anti- 
moianu etc. Pină în prezent a avut 
loc un trial la care au participat 
jucătorii bucureșteni. Viitoarele 
meciuri de antrenamente ale Iotu
lui sînt programate în zilele de 
22 și 29 aprilie pe stadionul Re
publicii. La aceste jocuri vor par
ticipa și cei 10 selecționabili din 
provincie.

In Capitală
Expoziția

se va
(Agerpres)

deschide în curînd
construcției economice

a R. P. Chineze
în Capitală, se va

ale soției și părăsind unul cîte
CONSTANTIN DARIE

I.I.L. Scînteia, Bujor-Galați

„monotonia1 
și despr

(Agerpres)

îl chel-

deliciul publicului

Căbulea, pitoresc, isteț și ager, care 
crede de cuviință că datoria lui este 
de a contribui direct, activ, la lă
murirea unei situații dificile care 
s-a creat in sat. El bănuie că pre
ședintele întovărășirii, pe nume Mi- 
tru Colac, este un dușman de clasă 
ascuns după paravanul funcțiunii

PE SCURT
■g Campionatul unional de 

chei pe gheață pe anul 1959 a 
sfîrșit cu victoria echipei TSK Mo 
care a totalizat 44 de puncte (20 
de victorii, 4 meciuri egale și 3 
înfringeri). Pe locul doi s-a clasat 
echipa Dinamo Moscova cu 40 de 
puncte, in ultimul meci al cam
pionatului, Dinamo a terminat la 
egalitate : 3—3 cu Lokomotiv
Moscova.

ho
le at

ir în prezent se află în turneu 
în R.P. Chineză echipele selecțio
nate de volei ale R.P. Polone. 
Sportivii polonezi au jucat la Pe
kin cu echipele Armatei Populare 
de Eliberare. Victoriile au fost 
împărțite : Ia masculin echipa 
R.P. Polone a cîștigat cu scorul de 
3—1, iar la feminin gazdele au 
terminat învingătoare cu rezulta, 
tul de 3—1.

ir La 16 aprilie s-a disputat în 
localitatea Donaueschingen dubla 
întâlnire internațională de tenis de 
masă dintre echipele selecționate 
ale Japoniei și R.F. Germane. Am
bele întîlniri au fost cîștigate de 
jucătorii japonezi: 5—0
lin) și 3—0 (feminin).

( mascu-

* Astăzi pe stadionul 
cii amatorii de fotbal din 
vor putea asista la primele jocuri 
în nocturnă din acest an. Este

Republi- 
Capitală

La Teatrul National „L L» Caragialc"

„In Valea Cticului“ de mihail beniuc
sale administrative. Ca să-l inti
mideze și să-l demaște prin sur
prindere, el pune la cale un plan 
ingenios și eficace, cu bogate re
surse teatrale și comice. Și, anume, 
el invită, în sat pe unul dintre 
scriitorii Capitalei și îl sfătuiește să 
scrie o piesă folosind datele situa
ției din satul Valea Cucului. Scrii
torul se prezintă și după unele 
„mofturi" delicioase, scrie piesa pe 
baza elementelor de viață culese cu 
ajutorul organizației de partid. Ce 
se întîmplase ? Susnumitul Colac, 
poreclit și Holdemulte ținea legă
tura cu O organizație subversivă, 
numită „Rețeaua subterană", re
prezentată prin persoana tăinuitu
lui profesor bugată. Acest bugată, 
îl împușcă pe Toma Căbulea in 
picior, la o stare de panică- Dar 
imediat după această faptă fuga
rul e prins de organele securității 
și, la finalul piesei, cînd se joacă 
„leatru-n teatru” el e adus pe scenă, 
și demascat, împreună cu toți oco
liți! săi.

După cum vedeți, acțiunea nu se 
complică in meandre inutile, 
cu toate că evoluînd, ea se rami
fică bogat și antrenant in conflictul 
mereu accentuat dintre taberele 
adverse.

„In Valea Cucului" e o piesă care 
aduce cu sine imaginea eroului po
zitiv ca noțiune de masă, de stat, și 
totodată, a eroului pozitiv distinct, 
in persoana lui Toma Căbulea. A- 
cest Toma Căbulea e un om ani
mat de marile idei ale epocii. El, 
educat de partid in spiritul devo
tamentului față de cauza socialis
mului, este hotărit să lupte fără 
cruțare împotriva dușmanului care 
se opune fericirii poporului mun
citor. Toma Căbulea are o savu
roasă poezie prin caracterul său și 
prin vivacitatea sa fascinantă- Eroul 
controversează cu sine voind parcă 
să-și verifice certitudinea prin care 
și-a dovedit sieși că Holdemulte e 
un bandit. El pune întrebări spe
culative, iscă fabule ad-hoc, iși 
descoase colocutorul alcătuind
devărate teste psihologice pe baza 
cărora, trage concluzii. In fond e 
vorba de un erou pozitiv care ju-

decă dialectic, cu un specific în- 
tr-adevăr comic, dar logic, unic în 
felul lui și bine argumentat.

Limbuției lui Toma Căbulea i se 
învecinează laconismul primului 
secretar al raionului de partid 
care cunoaște bine situația și gă
sește momentul cel mai oportun 
pentru limpezirea ei.

Fin nuanțate, pe o gamă diversă, 
personajele din tabăra pozitivă îți 
au profiluri interesante, tempera
mentele distincte, uneori limitele 
lor- Catița e o tînără, cu fond 
sufletesc de aur, dar limitată de 
o naivitate care-o face uneori să 
nu vadă în dușman, dușmanul, pe 
cînd învățătorul, sentimental și 
totodată pedagogic, are, pe lingă 
multele i calități și o anumită doză 
de pripeală. Nici negativii nu al
cătuiesc o pastă uniformă. Strivit

legitimă, demnă de toată admirația, 
atit Toma Căbulea cit fi fiica lui, 
Catița cit fi învățătorul fi toți ță
ranii care, prin munca fi lupta lor 
de fiecare zi, sprijină politica 
partidului la țară. Prin aceste vir
tuți, piesa iese din hotarele satului 
Valea Cucului fi devine simbolică 
pentru însuți momentul istoric al 
socializării agriculturii din patria 
noastră.

Arhitectura solidă a piesei lui 
Mihai Beniuc, este susținută de o 
formă artistică model. Evitind mo
notonia, poetul trece neobservat de 
la limbajul alegoric la cel realist 
dind replicilor culoare ți savoare. 
Humorul nu este folosit numai de 
dragul humorului, el este subordo
nat unei satire ascuțite cu care au
torul demască și-i ironizează pe 
dușmani. Uneori nu numai duș-

CRONICA DRAMATICA
situație, Holdemulte e panicat 
panicat. Lupoaia e viclea- 

popa Rac e ipocrit, Ruja e

a-

de 
f£ 
nă, , .. .
destrăbălată și obraznică, avocatul 
Hinea e o vulpe care mimează 
neutralitate.

Conflictul dintre aceștia este se- 
zisat cu măiestrie, in toată complexi
tatea lui: de la împiedicarea colec
tivei, pină la sabotarea recoltei, 
'de la armele ascunse pină la falsul 
pretext religios, de la ironia deli
cată pină la problemele de etică. 
Piesa ,Jn Valea Cucului" este ca
pabilă deci să reflecte toate aspec
tele satului contemporan. Cele eco
nomice, cele ideologice, cele mo
rale și culturale, într-un ansamblu 
armonios, intr-un tot organic, și 
desăvirșit. Aci constă și actuali
tatea piesei. Autorul arată cu se
veritate, toate luminile și umbrele 
situației, uneori cu un realism 
crud, dar mereu atent la mesajul 
major in numele căruia vorbește 
și datorită căruia piesa este o ade
vărată operă a realismului socia
list. Căci în piesă vorbesc despre 
partid, cu o mîndrie și sinceritate

manii sînt cei vizați de satiră ; 
Toma Căbulea se autoironizează cu 
plasticitate dar știe să caracterizeze 
cum nu se poate mai bine, o anu
mită comoditate a unor scriitori și 
repetata lor transhumanță de 
la o casă de odihnă la alta.

Piesa „In Valea Cucului”, este 
după cum s a mai spus, o deosebit 
de valoroasă piesă cu temă țără
nească a literaturii noastre contem
porane.

Ea are o prospețime și noutate 
care nu derivă dintr-o construcție 
specială a piesei ci din concepția 
ei unitară și temerară. Piesa lui 
Mihai Beniuc este politică pină la 
cea mai intimă fibră. Ea e politică 
așadar in concepție, în acțiune, in 
subiect, in conflicte, in psihologie, 
in etică, in limbaj. Pe scenă se 
vorbește clar fi răspicat despre so
cializarea agriculturii, despre lupta 
de clasă, despre dictatura proleta
riatului. Dușmanilor li se strigă pe 
șleau ; Afară ! Piesa lui Beniuc 
are duh revoluționar, sănătate mo
rală, forță.

Firește că debutul în teatru a

, poetului nu este lipsit de anumite 
limite. S-a spus, de pildă, că Ciul 
și Cătărig sînt doi eroi mai puțini 
împliniți ai piesei. De acord. Intr-a
devăr probabil că autorul, în ten
dința supraexigentă de a tipiza fi
gurile celor doi activiști, i-a pre
zentat doar în trăsăturile lor ge
nerale. Trebuie de înțeles însă că 
în piesa lui Beniuc partidul nu e 
prezent numai prin Ciul ți Cătărig: 
marea masă a țăranilor muncitori 
din sat luptă cu consecvență sub 
steagul partidului ți cuvintul parti
dului e mereu prezent prin •acțiu
nea lor. Poate chior de aceea Ciul 
ți Cătărig intervin numai in punc
tele dificile ale acțiunii — în rest 
lăsindu-i pe țărani să acționeze 
singuri. Și trebuie să recunoaștem 
că țăranii lui Beniuc acționează 
just, inteligent fi cu tact.

Publicul aplaudă îndelung ți re
petat, la scenă deschisă, spectaco
lul „In Valea Cucului". Succesul se 
datorețte, firețte, textului piesei, 
replicilor ei delicioase și prompte, 
dar și regiei și actorilor și întregu
lui corp tehnic care au ajutat la 
punerea în scenă. Sică Alexandres- 
cu, regizor de frunte al teatrului 
nostru, a reliefat și subliniat va
lorile piesei, cu maturitatea sa ar
tistică, pe oare am admirat-o în re
petate rinduri- E bine, de pildă, 
că regizorul evitind pășunismul 
cu care au fost montate unele piese 
moderne cu tematică țărănească, a 
respectat textul lăsind ca, pe scenă, 
să ni se arate satul de azi, evoluat, 
luminos, cu perspective clare, adică 
satul care pățește hotărît pe ca
lea socialismului. E tot un merit al 
regiei, trecerea cu abilitate de la 
umorul gras la situații intense și 
strînse fără să sufere omogenitatea 
spectacolului. Acțiunii i s-a dat 
prioritate ; desfășurarea ei crește, 
are nerv, pină la deznodământul 
final, intr-o evoluție firească și
clară. Se simte insă uneori viziuni 
citadine în montarea piesei, in 1
atmosfera ei, în mișcare, în gest. 
Dacă acest neajuns e bine resimțit 
in regie el e uneori direct osten- , 
tativ la adori și mai ales, la actrițe. 
Firesc și autentic, Gr. Vasiliu

vorba de competiția dotată cu cupa 
„Rapid*- la care participă cele 4 
echipe bucureștene divizionare A.

In primul joc Ia ora 18,15 echi
pa Dinamo va întîlni formația 
Progresul, iar la ora 20 va începe 
partida dintre echipele C.C.A. și 
Rapid.

Cupa „Rapid" va fi atribuită e- 
chipei care în meciurile de astăzi 
va avea cel mai bun golaveraj.

Măsuri io 
îmbunătățirea

(Urmare din

(Agerpres)

pag. l-a) 

printr-o bogată activitate obșteas
că și care doresc să-și complec- 
teze studiile pentru a deveni teh
nicieni și ingineri.

La ședință s-a scos în evidență 
necesitatea înființării unor școli 
serale de cultură generală pe lin
gă marile întreprinderi din regiu
ne, printre care Combinatul meta
lurgic Reșița, trustul minier 
natul", uzinele ‘ ‘
uzinele de vagoane „Gheorghi Di
mitrov" și

„Ba-
„ Oțelul Roșu",

In anul

altele.
★

școlar 1959—1960 în

Birlic, a depus toate eforturile po
sibile pentru a face față rolului ți 
a izbutit, cu un succes cu atît mai 
mare cu cît actorul a trebuit să 
renunțe la obișnitul său fel de joc* 
îngroșînd pe buna dreptate, ca
racterul de om strivit și înspăi
mântat de situație, Al. Giugaru a 
fost totuși pe lîngă rol datorită re
giei care l a distribuit greșit. Multă 
savoare și autenticitate a dat Mar
cel Anghelescu replicilor sale în 
rolul lui Ropoteală. Toma Dimi- 
triu, a surprins uneori sobrietatea 
și tactul activistului de partid. Se 
simte însă în jocul lui o oarecare 
rigiditate în mișcare și replică. Con
stantin Bărbulescu, într-un rol ase
mănător, s a achitat mediocru. Re
ținem din jocul lui Al* Ionescu — 
Ghibericon hazul cu care interpre
tează un intelectual ardelean cu 
urme latinizante. Din păcate nu pe 
întreg decursul piesei. Radu Beli- 
gan s a metamorfozat într-un veri
tabil scriitor voiajor, interpretîn- 
du-l cu binecunoscuta-i finețe. Niki 
Atanasiu ale cărui resurse actori
cești le cunoaștem, a dat rolului un 
colorit monoton cu toate că avea 
ocazii multiple de nuanțare.

Dintre actrițe, Elena Sereda, a 
fost mai apropiată de rol, mai ță
rancă — am zice — deși spre fi
nalul piesei se pierde într-un joc 
nediferențiat. Țărancă întru totul 
autentică ni s-a părut numai Draga 
Olteanu în scurta dar consistenta 
ei apariție. Din păcate atit. Nata~ 
șa Alexandra a dat rolului un ca
racter mult prea parodic, mult prea 
șarjat, — și aceasta ne miră, știin- 
do actriță cu înalte virtuți artisti
ce. Simona Bondoc cochetează oră- 
șenește, Silvia Dumitrescu se stră
duiește într-adevăr — să rusticizeze 
dar fără perseverență.

Decorul iscălit de M* Tofan e 
bine executat, cu gust dar — din 
păcate — această simplificare ex
cesivă, pe întreg decursul tablou
rilor dă impresie de monotomie.

Cu toate aceste neajunsuri, pu
blicul aplaudă din toată inima 
piesa unui poet iubit și stimat. 
Spectacolul de la Național rămîne 
astfel nu numai un succes al re- 
pertoriilor din actuala stagiune ci 
și un succes de seamă al artei noas
tre realist-socialiste.

AL. ANDR1ȚOIU

deschide în 
curînd, Expoziția construcției eco
nomice a Republicii Populare Chi
neze. Lucrările de amenajare a ex
poziției, în marele pavilion din 
Parcul de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin" sînt în plină desfășurare. 
In vederea organizării acestei 
expoziții se află în Capitală o de
legație- de experți și tehnicieni, 
condusă de Sio Fan-tzuo, secretar 
general al Comitetului chinez pen
tru promovarea comerțului inter
național.

Intr-o convorbire pe care a 
avut-o cu un redactor al Agenției 
Romîne de Presă .Agerpres", Sio 
Fan-tzuo, a subliniat că expoziția 
ara menirea să înfățișeze publicu
lui rominesc diferite aspecte ale 
dezvoltării economice a R. P. Chi
neze, momente din viața și munca

regiunea Hunedoara se vor în
ființa noi școli medii serale pe 
lingă Combinatul siderurgic Hu
nedoara, Combinatul carbonifer 
Valea Jiului, la exploatările mi
niere Lupeni și Vulcan, Uzinele 
„Victoria" din Calan, complexul 
C.F.R. de la Simeria și pe lingă 
alte întreprinderi din regiune. De 
asemenea vor funcționa secții se
rale în cadrul școlilor medii din 
numeroase orașe și centre munci
torești ale regiunii.

In toate centrele ratonale pre
cum și în orașele Deva și Hune
doara vor funcționa cursuri fără 
frecvență pe lingă școlile medii.

Pentru muncitorii care se pre
gătesc în vederea concursului de 
admitere în învățămîntul superior 
vor funcționa centre de consultații 
pe lingă Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Combinatul carboni
fer Valea Jiului etc., unde candi- 
dații vor fi îndrumați de cadrele 
didactice cele mai bune din învă- 
țămîntul mediu și superior.

Aceste măsuri au fost stabilite 
în ședința organizată zilele trecu
te de Comitetul regional Hune
doara al P.M.R. care a dezbătut 
sarcinile care revin organelor lo
cale de partid și de stat în vede
rea aplicării Hotărîrii e.G. al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne privind îmbunătă
țirea învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală și 
superior.

poporului chinez, din înfăptuirile 
saie in construirea socialismului.

„Expoziția — a subliniat sio 
Fan-tzuo — va prezenta nu numai 
realizările economice ale R. P. 
Chineze, ci va lace cunoscut și di
ferite acțiuni ce se desfășoară in 
țara noastra pentru construcția 
socialismului. Știți că la noi, in 
R. P. Chineză, a avut loc in anul 
1958 mare.e salt inainte in dezvol
tarea producției industriale și 
agricole. In cadrul expoziției vrem 
sa araiani și unele aspecte noi ale 
acestor preiaceri; legarea învața- 
mintului cu munca productiva, Îm
binarea mijloacelor locale existent? 
în perioada actuală cu cele mai 
avansate mijloace tehnice, cum 
este, de pildă, realizarea de mici 
oțelării, concomitent cu ridicarea 
de mari uzine, mișcarea pentru 
crearea comunelor populare și al
tele- Firește că este foarte greu să 
cuprindem toate acestea, in mod 
aprofundat și complet, in cadrul 
acestei expoziții. Sperăm totuși că 
expoziția va arăta in general prie
tenilor noștri ronilni aamcile 
transformări din viața poporulu 
chinez".

Mulțumind pentru sprijinul acor
dat de către partea romînă in or
ganizarea acestei expoziții, Sio 
Fan-tzuo și-a exprimat convinge
rea că expoziția construcției econo
mice a R. P. Chineze va constitui 
o nouă contribuție la o mai bună 
cunoaștere in R. P. Romînă, a 
vieții și muncii poporului chinez, 
la întărirea legăturilor de prie>enie 
și colaborare frățească dintre cele 
două țări, în cadrul puternicului 
lagăr socialist.

★
Camera de Comerț a R. P. Ro

mîne a oferit un cocktail în sa
loanele hotelului Athenee Palace, 
în cinstea colectivului de organi
zare a Expoziției în frunte 
cu Sio Fan-tzuo, secretar general 
al Comitetului chinez pentru pro
movarea comerțului internațional.

Au luat parte tovarășii Ana 
Toma, adjunct al ministrului Co
merțului, ing. M. Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, Marta Abraham și 
dr. T. Cristureanu, vicepreședinți 
ai Camerei de Comerț, funcționari 
superiori din Ministerul Comerțu
lui-

Au participat Van Lu-min, În
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, și 
membri ai Ambasadei R. P. Chi< 
neze.

(Agerpres)

///////////""

(Agerpres)



Șomajul - însoțitor permanent 
- - - - al capitalismului- - - - - - E De peste hotare E»

• Șomajul cronic în masă a 
devenit o calamitate națională 
în STATELE UNITE ALE A- 
MERICII. In cadrul recentei 
conferințe a șomerilor, care a 
avut loc la Washington, s-a co
municat că în S.U.A. există în 
prezent aproximativ 5 milioane 
de șomeri totali.

Șomajul în masă constituie 
un dezastru și pentru oamenii 
muncii din celelalte țări capi 
taliste.

• IN CANADA, la mijlocul 
lunii februarie numărul șome
rilor atingea cel mai înalt ni
vel de după război — 537.000 
de oameni, iar numărul munci
torilor care lucrau o săptămînă 
de lucru incompletă era de a- 
proximativ 340.000.

• IN FRANȚA există în pre 
zent aproximativ 200.000 de șo. 
meri totali, iar numărul șome
rilor parțiali este de cîteva sute 
de mii. După cum relatează 
ziarul „L’Humanite", situația 
materială a familiilor de oa
meni ai muncii din Franța se 
înrăutățește datorită reducerii 
sistematice a procentului de fo
losire a brațelor de muncă și, 
prin urmare, și a salariului 
muncitorilor. Potrivit datelor 
furnizate de Institutul național 
de statistică și cercetări econo
mice din Franța, din iunie 1958 
și pînă acum procentul de folo
sire a brațelor de muncă în în
treprinderi a scăzut în medie 
cu 40 la sută.

• IN ANGLIA șomajul a a- 
tins cel mai înalt nivel din ul
timii zece ani. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Muncii, 
în luna martie s-au înregistrat 
în țară 591.000 de șomeri. După 
cum subliniază presa sindicală, 
numărul real al șomerilor din 
Anglia depășește considerabil 
datele oficiale. Deosebit de marc 
este armata șomerilor din Ir
landa de Nord, unde 8,7 la sută 
din oamenii muncii nu au de lu
cru. In Scoția, unde au fost în
chise 20 de mine, iar producția 
industriei oțelului a scăzut cu 
50 la sută față de anul trecut, 
numărul șomerilor este de 
117.000.
• ITALIA, care încă de mult

este țara șomajului cronic, are 
în pregent o armată de șomeri 
de două milioane de oameni. In 
Italia șomajul rămîne perma
nent o problemă nerezolvată.

• Potrivit datelor oficiale, în 
GERMANIA OCCIDENTALA 
în ianuarie numărul șomerilor 
se ridica la peste 1,3 milioane 
de oameni, iar numărul mun
citorilor care lucrau o săptămî
nă de lucru incomplectă repre 
zenta 92.000 de oameni. In mi
nele carbonifere se introduc 
„schimburi nelucrătoare", în 
urma cărui fapt într-o singură 
săptămînă din luna martie, de 
pildă, 160.000 de mineri vest- 
germani din 58 de mine au pier, 
dut din salariu sume în valoare 
totală de 3,4 milioane mărci, 
Numărul șomerilor din Berlinul 
occidental s-a ridicat în luna 
martie la 10,1 la sută din nu
mărul total al locuitorilor apți 
de muncă din Berlinul occiden
tal.

• Șomajul bîntuie și în țările 
capitaliste mici din Europa. 
In februarie numărul șomerilor 
totali înregistrați se prezenta 
după cum urmează : în BELGIA 
— 170.000, în OLANDA —

în AUSTRIA — 
în GRECIA

Vicepreședintele
S.U.A., Nixon, 

va vizita U.R.S.S.

128.000, 
228.000,

• La începutul anului în ță
rile din 
era următoarea : în 
— 73.000 de șomeri, în NOR
VEGIA — 48.000, în DANE
MARCA — 107.000. In FIN
LANDA, potrivit datelor ofi
ciale, se numără în prezent a- 
proximativ 100.000 de șomeri.

• Potrivit datelor oficiale, 
numărul șomerilor totali din 
JAPONIA oscilează între 
500.000 și 1.000.000 de oaixeni. 
Potrivit datelor furnizate de 
Consiliul general al sindicate
lor din Japonia, în prezent în 
țară se numără peste 10 mi
lioane de șomeri totali și par
țiali.

Toate aceste fapte arată că 
șomajul de masă este un înso
țitor permanent al capitalismu
lui. El aduce foame și mizerie 
milioanelor de oameni ai muncii 
din țările capitaliste.

(După ziarul „Pravda")

220.000

nordul Europei situația
SUEDIA

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 aprilie 
L. Thompson, ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S., l-a vizitat pe Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., și i-a comunicat 
că Richard Nixon, vicepreședintele 
S.U.A. intenționează să viziteze 
Moscova și să asiste la deschiderea 
oficială a expoziției americane, 
care va avea loc la 25 iulie.

Această știre a fost primită fa
vorabil în cercurile conducătoare 
din Uniunea Sovietică. In aceste 
cercuri se exprimă convingerea că 
vizita vicepreședintelui S.U.A. în 
Uniunea Sovietică va contribui la 
dezvoltarea continuă a contactelor 
personale dintre conducătorii ce
lor două țări și la îmbunătățirea 
înțelegerii dintre U.R.S.S. și S.U.A.

★
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Corespondentul din Augusta ol 
Agenției Associated Press relatează 
că președintele S.U.A., Eisenho
wer, anunțind că vicepreședintele 
S.U.A., Nixon, va vizita în iulie 
a.c. Moscova, unde va deschide ex
poziția americană, a declarat că 
țelul expoziției este de a contribui 
la „înțelegerea de care depinde 
viitorul nostru pașnic. Este o mă
sură care dă speranțe. O salutăm 
din toată inima“. Corespondentul 
Agenției Associated Press relatează 
că Nixon va rămîne la Moscova 
3—4 zile.

Sesiunea Adunării 
Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină

Tînăra generație a Algeriei 
luptă pentru libertate 

și independență națională
Convorbire cu studentul al ger ian Magid Kazi —

De curind am făcut o nouă vizită la căminul studenților străini 
care învață în țara noastră. De data aceasta mi-am propus o convor
bire cu algerianul MAGID KAZI, student în anul 11 la Institutul de 
Petrol și Gaze.

ln Grecia se înrăutățește continuu 
nivelul de trai al oamenilor muncii

ATENA 17 (Agerpres). — TASS 
transmite : Confederația generală a 
oamenilor muncii din Grecia a 
dat publicității o declarație în care 
relevă creșterea continuă a costu
lui vieții în Grecia și înrăutățirea 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii greci. Potrivit da
telor furnizate de confederație, din 
aprilie 1953 pînă în februarie 1959 
prețul pîinii a crescut cu 40—43 
la sută, al cărnii — cu 48 la sută, 
al untdelemnului — cu 98 la sută, 
al zahărului — cu 31 la sută, al 
laptelui — cu 77 la sută, al brin- 
zei — cu 40 la sută etc.

★
ATENA 17 (Agerpres). — Mi

nistrul Comerțului al Greciei, Der- 
tiiis, a făcut o declarație în care a 
expus dificultățile creseînde pe care 
le întîmpină țara în domeniul co
merțului exterior.

El a relevat că în ultimii patru 
ani se constată o creștere necon-

tenită a deficitului balanței de co
merț exterior care din 1955 și pînă 
în 1958 a crescut de la 166,7 mi
lioane la 265,8 milioane dolari. 
Regimul așa-numitului import li
ber a dus la creșterea periculoasă 
a importului în Grecia. Ca urmare 
a acestui fapt, în 1958 exportul a 
acoperit numai 47,7 la sută din 
import.

Pe de altă parte a subliniat 
Dertilis în comerțul cu țările zo
nei dolarului cît și comerțul 
cu țările din Europa occi
dentală este deficitar, deficitul în 
comerțul cu acestea din urmă spo
rind de la 159 milioane în 1956 la 
219 milioane dolari în 1958.

Totodată, a subliniat Dertilis, în 
comerțul cu țările cu care schim
bul se face pe bază de clearing, 
adică cu țările socialiste, precum și 
cu Japonia, Finlanda și alte țări, 
Grecia are o balanță permanent 
activă.

Un articol 
în „Jenmin|ibao“ 

consacrat realizărilor 
obținute de poporul 

romîn
PEKIN 17. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Ziarul „Jen- 
minjibao" publică la 17 aprilie un 
articol consacrat realizărilor obți
nute de poporul romîn pe drumul 
construcției socialiste.

In articol se relevă succesele ob
ținute de oamenii muncii din R.P. 
Romînă în diverse ramuri indus
triale și în transformarea socia
listă a satului, care, după cum 
subliniază „Jenminjibao" „sînt o 
mărturie a victoriilor strălucite ale 
poporului romîn care pășește ferm 
pe calea socialismului".

PEKIN 17 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 18 aprilie, la Pekin va avea loc 
deschiderea oficială a primei se
siuni a Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină a ce
lei de-a doua legislaturi. Adunarea 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină este organul suprem 
al puterii de stat în R. P. Chineză.

Sesiunea va dura 11 zile.
La 17 aprilie a avut loc ședința 

pregătitoare a sesiunii ordinare. 
Ședința a fost prezidată de Liu 
Șao-ți, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină.

La ședință au participat 1.078 de 
deputați. Ei au aprobat ordinea de 
zi a sesiunii, au ales prezidiul și 
secretariatul general, au aprobat 
candidaturile propuse pentru func
țiile de președinți și membri ai 
Comisiei bugetare, comisiei de va
lidare și comisiei pentru examina
rea propunerilor.

Pe ordinea de zi a sesiunii au 
fost incluse : raportul de activitate 
al guvernului, prezentat de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, raportul cu 
privire la proiectul de plan al eco
nomiei naționale pe anul 1959, ra
portul cu privire la executarea bu
getului de stat pe anul 1958 și cu 
privire la proiectul bugetului de 
stat pe anul 1959, și raportul de 
activitate al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină.

Prima sesiune a Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină a celei de-a doua legislaturi 
va alege președintele și vice-pre- 
ședinții Republicii Populare Chi
neze, președintele, vice-președinții, 
secretarul general și membrii C<> 
mitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în-

treaga Chină a celei de-a doua le
gislaturi, va aproba candidatura 
premierului Consiliului de Stat, va 
alege președinții Tribunalului 
Popular Suprem și Procuraturii 
Populare Supreme, va aproba cah- 
didaturile locțiitorilor premierului 
Consiliului de Stat, miniștrilor, 
președinților comitetelor Consiliu
lui de Stat și candidaturile vice
președinților și membrilor Consi
liului Apărării Naționale al R. P. 
Chineze.

★

PEKIN 17 (Agerpres). — După 
cura transmite Agenția China 
Nouă, vineri s-a deschis la Pekin 
prima sesiune a Comitetului pe în
treaga Chină al Consiliului con
sultativ politic popular (C.C.P.P.) 
al celei de-a treia legislaturi — 
organizație a Frontului Unic De
mocrat Popular al Chinei, din care 
fac parte reprezentanți ai Partidu
lui Comunist, ai diferitelor partide 
democratice, organizații obștești, 
minorități naționale, ai chinezilor 
care trăiesc în străinătate și ai al
tor cercuri democratice din China.

Sesiunea a fost deschisă de Ciu 
En-lai, președintele Comitetului pe 
întreaga Chină al C.C.P.P. In Pre
zidiul sesiunii au fost aleși în una
nimitate Ciu En-lai, Pîn Cijen, Li 
Țzi-șen, Go Mo-jo, Pancen Ertni, 
Ngabu-Ngavan Djigmi și alți con
ducători ai partidelor democratice 
și organizațiilor obștești din Repu
blica Populară Chineză. Pe ordi
nea de zi a sesiunii figurează ra
portul privitor la activitatea Co
mitetului pe întreaga Chină al 
C.C.P.P. și alegerea organelor deC.C.P.P. Și 
conducere.

Raportul 
Comitetului 
C.C.P.P. a 
Vei-han.

Lucrările 
la 29 aprilie.

privitor la activitatea 
pe întreaga Chină al 
fost prezentat de Li

sesiunii vor dura pînă

Congresul al lll-lea al Federației internaționale 
a luptătorilor din rezistență, victimelor 

și deținuților fascismului

Rezoluție asupra

Lucrările Consiliului economic 
și social al O. N. U.

Rezultatele îndeplinirii 
planului de stat al

R. P. Ungare pe primul 
trimestru al anului

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite : Direcția centrală 
de statistică a dat publicității re
zultatele preliminare ale îndepli
nirii planului de stat pe primul 
trimestru al anului în curs. In
dustria de stat din R. P. Ungară 
a îndeplinit planul de producție în 
proporție de 100 la sută

Potrivit datelor preliminare la 
21 martie 1959 existau in R. P. 
Ungară 4490 cooperative agricole 
de producție, numărînd 523.000 
membri și care au lucrat 2.910.000 
holzi (un hold este egal cu 0,57 
ha.) pămînt arabil. Această supra
față reprezintă 31,1 
suprafața totală de 
din țară.

la sută din 
pămînt arabil

Congresul al Ill-lea al F.I.R., 
constatînd primejdia care ame
nință pacea mondială, cursa 
neînfrînată a înarmărilor, acumu
larea și experimentarea armelor 
celor mai distrugătoare.

Consideră că este necesar să se 
pună neîntîrziat capăt războiului 
rece și neîncrederii internaționale 
și să se revină la spiritul de înțe
legere care s-a stabilit în cursul 
celui de-al Il-lea război mondial 
între puterile coaliției antihitleriste.

Congresul afirmă opoziția sa 
față de folosirea oricărei forțe 
pentru soluționarea diferendelor în
tre națiuni și convingerea sa că 
toate problemele litigioase pot fi 
rezolvate pe calea negocierilor, în 
interesul reciproc al părților pre
zente.

El consideră că un accrd de de
zarmare generală, simultană și 
controlată ar fi cel mai bun mij
loc pentru stabilirea unei păci 
trainice în lume.

Un prim pas spre realizarea a-

problemei păcii
VIENA, MARTIE 1959

cestui acord va trebui să fie inter
zicerea controlată a experiențelor 
nucleare, care amenință sănătatea 
și viitorul omenirii.

Congresul își exprimă dorința 
de a se convoca cît mai grabnic 
o conferință la cel mai înalt nivel, 
care va trebui să aibă ca obiect 
încetarea războiului rece, stabili
rea unei destinderi în situația in
ternațională și crearea condițiilor 
de încredere necesare reglemen
tării pașnice a tuturor conflictelor 
care opun Vestul, Estului.

El lansează un apel luptătorilor 
din rezistență și foștilor comba
tanți, care au trăit cruda expe
riență a războiului, să lupte pentru 
pace, negocieri și dezarmare.

(Agerpres)

— Care sînt urmările pe care 
le are menținerea în țara dumnea
voastră a unui statut de ocupație 
colonialistă ?

Au trecut mai bine de 100 
de ani de cînd trupele expedițio- 
nare franceze au cotropit Algeria. 
De atunci se scurg anii grei ai o- 
cupației coloniale a Algeriei. 
Cercurile colonialiste din Franța 
mențin țara într-o totală înapoiere; 
ei sug fără milă bogățiile țării, o 
transformă într-o bază militară de 
agresiune, conform 
planurilor războini
ce ale N.A.T.O.

Cum trăiește po
porul, aceasta nu-i 
interesează pe colo
nialiștii francezi. 
Politica autorități
lor coloniale a fost 
și este de a înăbuși 
în sînge aspirațiile 
poporului spre in
dependență, cultură 
și o viață mai bu 
nă. Ca o conse
cință a acestei po
litici, poporul nos
tru este ținut în
tr-o neagră mizerie. 
6.000.000 de 
gerieni, din vei 
10.000.000 cît nu
mără întreaga popu
lație băștinașă, au 
o existență neînchi
puit de mizeră; fie
căruia îi revine 
anual un ciștig mediu 
puțin de 20.000 de franci, 
timp ce un francez are un salariu 
anual în medie de 240.000 franci. 
Muncitorii sînt nevoiți să emigre
ze în metropolă, sau în alte țări 
europene în căutare de lucru, 
unde în cele mai multe cazuri 
continuă să trăiască în mizerie. 
Cei care rămîn în țară nu au asi
gurat nici minimum de hrană 
pentru a trăi de la o zi la alta. 
Conform înseși statisticelor fran
ceze, care de obicei ascund mult 
din realitate, în orașe sînt 150.000 
de șomeri totali și 480.000 șomeri 
parțiali. La aceștia se adaugă cei 
370.000 șomeri totali din agricul
tură, precum și 960.000 de femei, 
care caută în zadar de lucru. 
Acestea sînt numai cîteva date 
care vorbesc despre „binefacerile" 
colonialismului în Algeria.

— Am vrea să ne vorbiți acum 
despre lupta poporului algerian 
pentru independența națională și 
despre aportul studenților 
rieni în această luptă.

— Toate faptele relatate 
acum dovedesc cu prisosință 
poporul algerian duce de mai bine 
de 56 de luni un război pe viață 
și pe moarte împotriva colonia
liștilor. De fapt această luptă n-a 
încetat niciodată în întreaga pe
rioadă de ocupație franceză. Ea 
se încadrează în puternica mișcare 
a popoarelor coloniale pentru li-

bertate și independență națională 
Acum, poporul algerian luptă cu 
arma în mină pentru a obține in
dependența, libertatea mult dorită. 
Armata de eliberare națională cu 
un efectiv de peste 2 milioane de 
oameni, bucurîndu-se de sprijinul 
unanim al întregului popor, con
trolează astăzi aproape jumătate 
din teritoriul țării. Poporul alge
rian își iubește armata, pentru că 
vede în victoriile repurtate de ea 
asupra colonialiștilor francezi, per
spectivele viitorului : de a trăi li-

Zeddur, Taleb Abderaman-, stu- 
denți la Universitatea din Alger, 
care, luptînd pentru cauza poporu
lui, au fost arestați și apoi execu
tați de către colonialiști, rămîn 
pilde vii ale patriotismului stu
denților algerieni. Numele studen
tei Djamila Buhired vă este bine 
cunoscut. Se știe că sub presiunea 
opiniei publice mondiale autorită
țile franceze au fost nevoite să-i 
comute peddapsa cu moartea în 
închisoare pe viață. Djamila este 
astăzi supusă torturilor în închi
soare.

Cuprinse de spaimă, autoritățile 
franceze au arestat fără nici un 
motiv, la începutul acestui an, 30 
de studenți algerieni, care studiază

al- 
cei

Tînăra generație a Algeriei este mîndră de rolul pe care-) are în cadrul Arma
tei de eliberare națională. In fotografie : tineri algerieni pe front, în războiul

împotriva colonialiștilor.

de mai 
în

pînă 
de ce

<3

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne
MEXICO 17 (Agerpres). — La 

dezbaterile care au avut loc în 
cadrul Consiliului economic și so
cial al O.N.U., asupra celui de-al 
5-lea punct de pe ordinea de zi — 
dezvoltarea economică a țărilor 
slab dezvoltate — au luat cuvîn
tul delegați din Venezuela, Uniu
nea Sovietică Marea Britanie, Sta
tele Unite, Noua Zeelandă, pre
cum și observatori din partea Ro
mîniei, Ungariei și Indiei.

O condiție importantă a progre
sului țărilor slab dezvoltate o 
constituie utilizarea resurselor na
turale ale acestor țări în folosul 
dezvoltării economiei proprii.

După cum se știe, din inițiativa 
delegației R. P. Romîne, anul tre
cut, la sesiunea Adunării Genera
le a O.N.U. s-a făcut un prim pas 
pe linia colaborării internaționale 
sub egida O.N.U. în această pro
blemă. Din inițiativa delegației 
romîne a fost aprobată o rezolu-

ție care prevede ca raportul asu
pra lucrărilor colocviului privind 
dezvoltarea resurselor petrolifere 
din Asia și Extremul Orient, care 
a avut loc la New Delhi, în de
cembrie 1958, să fie transmis Con
siliului Economic și Social, care 
va trebui să-l examineze îndea
proape.

Reprezentantul Romîniei, Mir
cea Malița, a vorbit despre expe
riența Republicii Populare Romîne 
în domeniul industrializării. Mir
cea Malița a subliniat printre al
tele că în Romînia au luat o deo
sebită dezvoltare industria de 
construcții, transporturile, precum 
și construcțiile de întreprinderi și 
șosele. Industria chimică se dez
voltă într-un ritm vertiginos. Re
prezentantul Romîniei a subliniat 
însemnătatea primordială a in
dustriei petrolifere pentru dezvol
tarea economică a țărilor slab 
dezvoltate.

care
O acțiune a S.U.A. 

știrbește prestigiul A.I.E.A
’ (Agerpres). — TASS 
La sesiunea Consiliu-

Patrioții kurzi primiți cu bucurie 
de poporul irakian

VIENA 17 
transmite: I 
lui Guvernatorilor al Agenției In
ternaționale pentru Energie Atomi
că (A.I.E.A.), care se desfășoară 
în prezent la Viena, delegația 
S.U.A., violînd prevederile statutu
lui Agenției, a propus să se acor
de ajutor ciankaișiștilor prin inter
mediul A.I.E.A. și să se trimită în 
acest scop o misiune în Taivan.

Pînă în prezent, în Agenția In
ternațională pentru Energia Atomi
că locul care revine Chinei popu
lare îl ocupă în mod ilegal cian- 
kaișiștii, care se bucură de spriji
nul S.U.A.

Cu toate acestea S.U.A., violînd 
drepturile legitime ale R. P. Chi
neze, încearcă să folosească aju
torul A.I.E.A. pentru sprijinirea cli
cii ciankaișiste.

Reprezentanții U.R.S.S., Indiei, 
Indoneziei, Poloniei, Romîniei, 
R.A.U. s-au pronunțat cu hotărîre 
în ședința Consiliului Guvernato
rilor împotriva faptului că S.U.A. 
abuzează de ajutorul pe care îl 
acordă Agenția.

In ciuda obiecțiunilor mai mul
tor membri ai Consiliului Guver
natorilor, delegația americană a 
reușit-cu ajutorul aliaților S.U.A. 
din cadrul blocurilor agresive să 
impună Consiliului hotărîrea de a 
se trimite în Taivan o misiune a 
A.I.E.A.

In cercurile apropiate de A.I.E.A. 
se consideră că luarea acestei ho- 
tărîri va știrbi prestigiul Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică, care abia și-a început ac
tivitatea practică.
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Un aspect din frumosul oraș Phenian — capitala R.P.D. Coreene
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BASRA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 16 aprilie în 
portul irakian Basra a ancorat 
motonava sovietică „Gruzia" care 
a transportat în patrie un mare 
grup de patrioți kurzi cu familiile 
lor, care, timp de peste 11 ani, nu 
s-au aflat în patrie.

După cum se știe, în perioada 
dominației reacțiunii în Irak, mino
ritatea kurdă din Irakul de nord, 
adusă la disperare de mizeria și 
de lipsa de drepturi în care trăia, 
a început o răscoală care a cu
prins întreaga parte de nord a Ira
kului. Răscoala a fost condusă de 
preotul musulman Mustafa Al- 
Barzani, șeful triburilor Barzani. 
Detașamentele de kurzi au luptat 
eroic timp de peste trei ani împo
triva trupelor lui Nuri Said. Abia 
după ce colonialiștii englezi care 
stăpîneau țara au pus la dispozi
ția detașamentelor de pedepsire ar
tilerie, tancuri și aviație, detașa
mentele de insurgenți au fost ne
voite să se retragă. Prin lupte 
crîncene ele și-au croit drumul 
spre Iranul de nord, iar apoi au 
primit azil politic în Uniunea So
vietică,

Poporul sovietic a primit cu os
pitalitate pe patrioții kurzi. Li s-a 
acordat ajutor material, li s-a ofe
rit de lucru în întreprinderi din 

■ Uniunea Sovietică. Noua constitu
ție elaborată de guvernul Abdel 
Kerim Kassem a garantat arabilor 
și kurzilor egalitatea în drepturi în 
tînăra Republică Irak. Revoluția a 
permis patrioților kurzi și fami
liilor lor care locuiau în Uniunea 
Sovietică să se înapoieze în pa
trie.

Grupul de kurzi care a sosit din 
Uniunea Sovietică pe bordul moto
navei „Gruzia" se compune 
153 persoane— bărbați, femei 
■opii.

Poporul irakian întîmpină 
lldură pe compatrioții lor.
In portul Basra a avut loc

nare miting. Mii de oameni și-au 
alutat compatrioții. Au fost rosti

te cuvinte de salut în cinstea prie
teniei kurdo-arabe și a Uniunii 
Sovietice — apărătoare credincioa
să a arabilor, în cinstea păcii și 
lemocrației.

Afirmațiile presei burgheze din 
Occident că un grup de kurzi

„înarmați pînă în dinți" ar fi so
sit din Uniunea Sovietică pentru 
a „teroriza populația Irakului" re
prezintă o minciună sfruntată.

„Transmiteți ziarelor sovietice și 
străine, a spus corespondentului 
agenției TASS, kurdul repatriat 
Kassem Saadi, că în zadar ne ca
lomniază imperialiștii și agenții 
lor. Noi am sosit, din Uniunea So
vietică cu soțiile și copiii noștri. 
Să știe toată lumea că unica noa
stră armă pe care o aducem cu 
noi este prietenia, frăția și pacea 
cu toate popoarele.

Poporul sovietic prieten ne-a a- 
jutat să ne însușim profesii în in
dustrie și agricultură. Ne-am în
tors în patrie pentru a munci îm
preună cu frații kurzi și arabi spre 
binele patriei — Republica Irak".

Pînă seara tîrziu au continuat în 
oraș serbările prilejuite de înapo
ierea în patrie a patrioților kurzi. 
Au răsunat cîntece naționale și 
muzică.

La 17 aprilie în zori de zi eșa
lonul cu repatriații și fami
liile lor s-a îndreptat spre Mosul.

ber și independent, de a pune ca. 
păt mizeriei și șomajului.

In războiul împotriva colonia
liștilor, tineretul își dă din plin 
contribuția. Tinerii algerieni, a- 
proape în majoritatea lor, se află 
azi în rîndurije Armatei de elibe
rare. în această luptă își dau desi
gur aportul și studenții algerieni, 
încadrați în organizația „Uniunea 
Generală a Studenților Musulmani 
Algerieni" (U.G.E.M.A.), studenții 
algerieni au dovedit în decursul 
întregii existențe a acestei organi
zații — înființată în anul 1928 — 
un puternic atașament față de 
cauza libertății pentru care luptă 
întregul popor. La începutul anu
lui 1955, U.G.E.M.A. a căpătat un 
caracter și mai revoluționar, par- 
ticipînd efectiv la războiul de eli
berare națională a țării. Cercurile 
diriguitoare din Franța încercau 
în fel și chip să-i abată pe stu
denții algerieni de la lupta lor a- 
lături de întregul popor. în anul 
1955, la apelul U.G.E.M.A., stu
denții algerieni — atît cei 
din țară cit și cei din Fran
ța — au declarat o grevă pen
tru a exprima în fața întregii o- 
pinii mondiale solidaritatea lor cu 
lupta poporului algerian. De a- 
tunci, U.G.E.M.A. a fost în perma
nență obiectul a tot felul de ur
măriri și persecuții din partea au
torităților franceze. Cît de puter
nică și totodată periculoasă pen
tru interesele colonialiștilor a de
venit organizația studenților alge
rieni, o dovedește însuși faptul că 
cercurile conducătoare franceze au 
interzis activitatea U.G.E.M.A. în 
anul 1958 în Algeria precum și în 
Franța. Majoritatea conducătorilor 
acestei organizații au fost arestați. 
De mai bine de un an 
în temniță, 
general al 
Khemisti.

Studenții 
midat în fața 
nești luate de autoritățile fran
ceze. Ei au continuat, au dat o 
mai mare amploare luptei lor în
chinate cauzei poporului, de inde
pendență și libertate. în această 
luptă studenții algerieni n-au pre
cupețit nimic, sacrificîndu-și chiar 
și viața. Nume ca ale lui Kassem

în Franța,
U.G.E.M.A.,

este ținut 
secretarul 
Mohamed

algerieni nu s-au inti- 
măsurilor poliție-

în Franța, printre oare și trei fete. 
In ciuda tuturor acestor mă
suri arbitrare, studenții algerieni, 
cu sprijinul tinerilor, al stu
denților francezi progresiști, nu 
încetează lupta pentru obținerea 
independenței țării. Noi sîntem 
siguri că victoria va fi a noastră. 
Cauza pentru care luptă studenții 
algerieni, alături de popor, este o 
cauză dreaptă, care pînă Ia urmă 
va triumfa.

Magid Kazi îmi vorbește apoi 
despre faptul că, în lupta lor, stu
denții algerieni nu sînt singuri.

— Studenții algerieni au pretu
tindeni inul ți prieteni. Uniunea 
Internațională a Studenților, orga
nizațiile naționale studențești din 
țările socialiste, cele din țările A- 
fricii, Asiei, și chiar Americii își 
exprimă solidaritatea cu cauza 
dreaptă a poporului algerian. 
U.I.S. a fost întotdeauna alături 
de noi în lupta pentru indepen
dență, pentru pace în Algeria, îm
potriva colonialiștilor. Exemple 
ale sprijinului pe care-1 primim 
din partea U.I.S. sînt nenumărate. 
Apelul U.I.S. către studenții lumii 
de a se solidariza eu lupta noas
tră, protestele vehemente împotri
va lanțului de arestări, a persecu
țiilor, la care sînt supuși studenții 
algerieni, sînt doar cîteva din a- 
ceste exemple.

Vreau să subliniez că noi, stu
denții algerieni, care studiem în 
Republica Populară Romînă, sim
țim și mai puternic solidaritatea 
tineretului romîn. a studenților ro- 
mîni cu lupta noastră dreaptă. Noi 
sîntem înconjurați aci ou toată 
dragostea și primim zi de zi ajutor 
în munca noastră — învățătura — 
din partea profesorilor și colegilor 
noștri. Vreau să-i asigur că ne 
vom însuși cu pasiune materiile 
predate pentru a deveni buni spe
cialiști, că -nu vom precupeți ni
mic pentru a sluji prin cunoștin
țele și energia noastră poporul, 
lupta sa pentru independență și 
libertate.

Convorbirea noastră luînd sfir- 
șit, i-am mulțumit lui Magid Kazi 
pentru cele relatate, urînd totodată 
interlocutorului meu să-și vadă îm
plinite aspirațiile sale.

R. LU6IAN
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Greva studenților din Uniunea Sud-Africană
JOHANNESBURG 17 (Ager

pres). — Agenția Reuter rela- 
. tează că la 16 aprilie, studenții 

și corpul didactic din universi
tatea Witwalersrand au încetai 
activitatea în semn de protest 
împotriva încercărilor guvernu
lui Uniunii Sud-Africane de a 
introduce segregația rasială în 

■ institutele de invățămînt supe
rior. Potrivit agenției, membrii 
Cqnsiliului Universității, corpul 
didactic și studenții

STALINGRAD. - La 17 aprilie 
prin ecluzele hidrocentralei de la 
Stalingrad au trecut primele nave. 
Aceste ecluze au fost date în ex
ploatare cu un a.n înainte de ter
menul stabilit. Prin aceste ecluze 
navele pot circula simultan în 
ambele sensuri.

KIEV. — La 17 aprilie, la Kiev 
și-a încheiat lucrările prima se
siune a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene in cadrul căreia a fost 
ales Prezidiul Sovietului Suprem 
alcătuit din 19 persoane. Preșe
dinte al Prezidiului a fost reales 
Demian Korotcenko, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. A fost ap'obată In unani
mitate componența noului guvern 
al Ucrainei, pe care îl conduce din 
nou Nikifor Kalcenko.

ULAN BATOR. - De 5 zile se 
află în R. P. Mongolă delegația 
de partid și guvernamentală un
gară în frunte cu Ferenc Miinnich. 
președintele guvernului revoluțio 
nar muncitoresc țărănesc ungar. 
Reprezentanții poporului ungar au

vizitat țara, și s-au întîlnit cu re
prezentanții diferitelor pături ale 
populației. La 17 aprilie, a avut loc 
semnarea Declarației comune a de
legațiilor de partid și guvernairen. 
tale ale R. P. Mongole și R. P 
Ungare și a acordurilor de cola 
borare economică și tehnico-știin. 
țifică, precum și de colaborare în 
domeniul ocrotirii sănătății.

EREVAN — In :adrul sesiuni' 
Sovietului Suprem al R.S.S. Ar 
me ne a fost ales Prezidiul Sovietu
lui Suprem și a fost format guver
nul republicii. $mavon A'ușanian 
a fost ales președinte al Prezi 
d iul ui Sovietului Suprem al R.S.S 
Armene Anton Kocinian a fos. 
numit președinte al Consiliului d’ 
Miniștri.

MOSCOVA. — In cadrul lucră 
rilor celui de-al IV-lea Congres a 
Uniunii Societăților de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie din U R.S.S 
care s-a încheiat la 16 apride. a 
luat cuvîntul dr Octavian Belea 
președintele Crucii Roșii a R. P
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damnat cu tărie acțiunile ra
siste ale guvernului sud african 
menite să despartă pe studen
ții de culoare de cei albi. Cu 
acest prilej, prorectorul univer
sității, prof. W. G. Sutton a ro
stit în fața studenților un jura- 
mint solemn „de a apăra ideea 
universităților deschise repre
zentanților tuturor raselor, îm
potriva tuturor acelora care în
cearcă să știrbească autonomia 
universității",

Romîne care a adresat Congresu
lui un cald salut.

NEW YORK. — In seara zilei de 
16 aprilie a avut loc la Opera Me
tropolitan din New York primul 
spectacol dat de Teatrul Mare de 
Operă și,Bale’ al U.R S.S cu „Ro- 
meo și lulieia* de Serghei Proko. 
fiev. Spectacolul s-a bucurat de un 
uriaș succes

BOGOTA - O delegație econo
mică din Columbia reprezentînd 
Federația națională a producători
lor. de cafea și Asociația națională 
a industriașilor, vă vizita toate 
țările din Europa inclusiv țările 
socialiste.

GENEVA. - La 17 aprilie, în 
udrul ședinței- conferinței celor 

trei puteri pentru încetarea expe- 
• lentelor cu arma nucleară, a con- 
'i.nual discutarea documentelor 
prezentate anterior Parficipanții la 
conferință au pus de acord și au 
idoptat textul preambulului trata- 
ului cu privire la încetat ea expe

riențelor.


