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Telegramă
Tovarășului

GHEORGBE GBEORGB1U-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc
Romîn

Tovarășului 
CBIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîn*

j Tovarășului
[ ION GBEORGBE MAURER
] Președintele Prezidiului Marii 
; Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romine 
București

f V4 mulțumim din toată inima 
pentru căldurosul salut frățesc și 
urările de bine adresate cu prilejul 
marii sărbători naționale a po

rului ungar — cea de-a 14-a 
iiversare a eliberării patriei 

noastre.
Poporul nostru nu va uita nici

odată că pentru libertatea sa și-au 
vărsat «îngele, alături de viteaza 
Armată Sovietică, și eroicii fii ai 
poporului frate romîn și acordă o 
înaltă prețuire prieteniei și cola
borării frățești dintre popoarele 
ungar și romîn. Sîntem convinși 
că relațiile frățești multilaterale 
statornicite între țările noastre se 
vor întări și în viitor, contribuind 
la consolidarea lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
precum și la înfăptuirea țelului 
nostru comun — victoria defini
tivă a socialismului.

JANOS KADAR
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci

toresc Socialist Ungar
Dr. FERENC MUNNICH

Președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc 

Ungar
ISTVAN DOBI

Președintele Consiliului Prezi
dențial al Republicii Populare 

Ungare

Viata în internat
In internatele școlilor medii din 

țara noastră există toate condițiile 
ca elevii să se simtă ca în fami
lie. După orele de curs îi așteap
tă sălile de meditații. La Școala 
medie nr. 7 din Timișoara, de 
pildă, numai pentru elevele de la 
mediu, există 6 săli de meditație. 
Grădina școlii, bine amenajată, 
oferă elevelor posibilitatea să stu
dieze în aer liber. La Școala me
die nr. 3 s-a deschis o sală spe- 
cială de meditații numai pentru 
efevele claselor a Xl-a care-și pre
gătesc examenul de maturitate.

Cum sînt folosite aceste con
diții, cum se ocupă conducerea 
școlii și organizația U.T.M. de or
ganizarea educativă a vieții din 
internat? Iată care este situația la 
două din internatele orașului Timi
șoara.

Gospodărirea proprie
Autodeservirea a intrat de multă 

vreme în preocupările zilnice firești 
ale elevelor din cele două inter
nate. Incepînd de la strîngerea 
patului dimineața și pînă la cu
rățenia generală care se face cu 
regularitate odată la două săptă- 
mîni, toată activitatea gospodă
rească o fac elevele. Ele șterg 
praful de pe noptiere și dulapuri, 
mătură în dormitoare, șterg gea
murile, aranjează perdelele la fe
restre, îngrijesc florile. Mai mult 
chiar, fiecare elevă internă de la 
Școala medie nr. 3 spală zilnic 
porțiunea de linoleum din jurul 
pătului, iar săptămînal elevele 
scutură covoarele- Ca și dormi
toarele, spălătoarele strălucesc de 
curățenie. Tot elevele sînt acelea 
care curăță baia, spală chiuvetele 
și oglinzile. La masă se servesc 
singure, fac ordine în sufragerie 
după luarea mesei. Peste tot dom
nește ordinea și curățenia și este 

rmal să fie așa atunci cind . tot 
-se realizează este rodul muncii 

întregului colectiv. Iar colectivul 
veghează cu grijă ca munca să fie 
respectată de toți elevii. Pilda ele
velor interne a fost urmată de
toate elevele și elevii școlii care 
au trecut la autodeservire în clase.

Elevele mari 
au în grija lor 

pe ceie mici
•Patronarea unei clase de către 

alta constituie — cel puțin deo
camdată — ceva nou neobișnuit. 
In școlile despre care vorbim, la 
inițiativa comitetelor U.T.M. elevele 
interne din clasele mari (a IX-a, 
a X-a și a Xl-a) și-au luat 
răspunderea de a Ie ajuta pe 
cele din clasele mici (ciclul I și 
ciclul II). Zilnic cîte o echtpă din 
clasa de la mediu merge în clasa 
pe care o patronează și controlează 
modul în care elevele mici au făcut 
curățenie, dacă o păstrează sau 
nu, veghează ca acestea să fie dis
ciplinate, controlează dacă au toa
te numărul matricol prins la haină 
etc. Fiecare eJevă mai mare se

In cinstea zilei de 1 Mai, brigada de lăcătuși-mon- 
tori condusă de Bărbieru Dumitru, împreună cu alți 
tineri din secțiile întreprinderii metalurgice „Steaua 
Roșie" din Capitală, au produs peste plan 10 maca
rale diferențiale.

Mai întîi turnătorii au adunat toate bucățile de 
metal și au turnat din ele piese pentru macarale. 
Strungarii au făcut și ei economii și au realizat pie
sele prelucrate. Intre turnătorie, strungărie și în cele 
din urmă brigada de lăcătuși, s-a realizat o strînsă 
legătură. Secretarul comitetului U.T.M. care-i și dis
pecer, a avut grijă zilnic ca piesele realizate prin 
economii să se adune la montaj.

Cea mai grea muncă revenea acum lăcătușilor- 
montori. Fără să stînjenească planul zilnic de pro
ducție, ei trebuiau să execute și macaralele din an
gajament. Și chiar așa s-a și întîmplat 1 Ba mai 
mult: la jumătatea acestei luni cele 10 macarale di
ferențiale au fost gata.

Cum au izbutit ? Elementul de bază al muncii lor, 
element care le asigură succesul, este principiul de

colaborare și ajutor reciproc dintre membrii brigăzii, 
același principiu care pe plan general există între 
tinerii din secție.

Cînd la nituit — de pildă — s-au adunat prea 
multe piese, responsabilul brigăzii care și-a asigurat 
o rezervă de piese prelucrate, trece să ajute. Cind se 
cer mai multe piese ștanțate, cu ajutorul maistrului 
secției, brigada capătă încă o mașină, iar cei de la 
asamblaj trec să lucreze la ea. Eficacitatea acestui 
sistem de muncă, ajutor reciproc și colaborare între 
membrii brigăzii este mare: nu există goluri între o 
operație și alta, iar munca are un ritm uniform. 
Ajutorul acesta reciproc este posibil și datorită nive
lului avansat de calificare a tinerilor din brigada lui 
Bărbieru. Toți știu să ștanțeze, să asambleze, să 
nituiască etc- Tinerii din brigada lui Dumitru Băr
bieru — pe care îi vedeți și în fotografia noastră — 
știu însă în același timp că munca lor comună e o 
părticică necesară la efortul întregului colectiv al 
uzinei.

Foto-text C. VICTOR

ocupă în mod special de felul cum 
învață eleva mai mică de care răs
punde direct. Astfel elevele mici 
sînt ajutate de către cele mari să-și 
facă temele și să învețe lecțiile. Și 
rezultatele n-au întîrziat să se ara
te. Eleva Paraschiva Fluxa, din cla
sa aVI-a a Școlii medii nr. 3, de 
pildă, a fost corijentă pe primul 
trimestru la patru materii. Ajutată 
de eleva Ileana Miculescu din clasa 
a X-a C, ea are astăzi notă mică 
numai la o singură materie. Și e- 
xemplele ar putea fi continuate. In 
fiecare seară o jumătate de oră 
înainte de culcare elevele mari re
petă cu cele mici materia pentru a 
doua zi, dimineața le ajută la cu
rățenie etc.

După orele 
de meditație 

i
învățătura este principala preo

cupare a elevelor din internat. O- 
rele de meditații sînt de un mare 
folos elevelor. Zilnic cîte doi profe
sori sînt prezenți în mijlocul eleve
lor interne, le îndrumă studiul, le 
ajută. Rămîne însă suficient timp 
și pentru alte activități. Acest timp 
este folosit din plin de eleve'.e in
terne. In internat au loc nume
roase manifestări cultural-educa
tive-

Seratele literare, de pildă, care 
sînt organizate în internat de două 
ori pe trimestru se bucură de 
participarea unanimă a elevelor. 
Ele sînt precedate de cîte un refe
rat interesant care vorbește de pil
dă despre „Cum trebuie să ne edu
căm voința-'?, „Cum trebuie înțe
leasă prietenia"? etc. Discuțiile pe 
marginea acestor referate sînt foar
te aprinse. La Școala medie nr. 3 
s-au format echipe artistice pe in
ternat care pregătesc acum un bogat 
program artistic în vederea con
cursului pe școală. Săptămînal sînt 
organizate audiții muzicale. Deose
bit de interesante au fost audițiile pe 
tema muzicii enesciene organizate 
la Școala medie nr. 7 și audițiile 
de muzică din cele mai alese opere 
care au fost organizate la Școala 

Grupul școlar minier dm orașul Comăneștl

medie nr. 3. La inițiativa comite
tului U.T.M. în internatul Școlii 
nr. 3 s-a încetățenit obiceiul ca în 
fiecare duminică o elevă să pre
zinte în fața colegelor recenzia 
unui roman sau să facă prezenta
rea vieții unui scriitor sau poet, 
după care urmează proiecții de film. 
Astfel s-au prezentat referate inte
resante ca „O călătorie prin Sibe
ria" întocmit de eleva Ștefănescu 
Doina din clasa a X-a C, „Opera lui 
Mihail Eminescu", prezentat de 
eleva Georgescu Ștefania din clasa 
a X-a B etc. Elevele interne vizi
tează în colectiv expoziții și vizio
nează spectacole de operă, de tea
tru sau merg la concerte. Elevele 
au îndrăgit muzica, astfel se și 
explică faptul că majoritatea eleve
lor interne de la Școala medie nr. 
3 au abonamente permanente la 
concertele simfonice ale Filarmo
nicii din Timișoara. O oră săptămî
nal (duminica) educatoarele de la 
Școala medie nr- 3 vorbesc eleve
lor despre felul cum tiebuie să se 
comporte pe stradă sau în socie
tate, cum să aranjeze sau să pre
gătească masa etc- In internat e- 
xistă și un atelier de croitorie unde 
elevele învață să-și lucreze sin
gure cele necesare lor. Acestea sînt 
doar cîteva din preocupările eleve
lor celor două internate.

Mai multă exigență
Faptele arată că aici lucrurile 

merg destul de bine. Cei care răs
pund de educația elevelor interne
— directorii școlilor, profesorii-di- 
rijinți și educatoarele, comitetele 
U.T.M. și comitetele pe internate
— sînt mulțumiți de felul în care 
se desfășoară activitatea în inter
nat. Această mulțumire de sine și 
autoîiniștire au însă darul de a 
duce la scăderea exigenței față de 
calitatea muncii desfășurate, la o 
lîncezeală în activitate. Viața de 
zi cu zi a acestor două internate

D. FAGADARU

(Continuare în paj.

Primirea ministrului 
Marii Britanii de către 
președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Romine, 
Chivu Stoica

Vineri 24 aprilie 1959, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica, a primit în audiență pe 
noul ministru al Marii Britanii 
la București, Robert D. J. Scott 
Fex.

(Agerpres)

Sosirea 
unei delegații 

a U. I. S.
La invitația Comitetului Execu

tiv al Uniunii Asociațiilor Studen
ților din R. P. Romînă, a sosit în 
Capitală o delegație a Uniunii 
Internaționale a Studenților pentru 
a participa la manifestările orga
nizate în țara noastră cu prilejul 
Lunii de solidaritate cu studenții 
care luptă împotriva colonialismu. 
lui.

Din delegație fac parte: Sud- 
hangshu Choudhuri, secretar al 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor, conducătorul delegației, Barry 
Turpin Marguerite Sophie, repre
zentantă a Federației Studenților 
din Africa Neagră, care studiază 
în Franța, Wailare Mohamed Tu- 
kur, reprezentant al Uniunii Stu
denților din Africa de Vest și 
Ould Rouis Bachir, reprezentant al 
Uniunii Generale a Studenților 
Musulmani Algerieni.

(Agerpres)

In colective care poarta
numele „1 Mai"

Cine 
e fruntașul 

uzinei 
Mai“?

La cazangerie, secție fruntașă 
in întrecere a uzinelor „1 Mai" 
Ploești, mi s-a vorbit de brigada 
utemistului Tudor Dumitru.

— Este fruntaș în secție. 
Cind a început asamblarea tron
soanelor celor două instalații, 
și-a împărțit brigada în două 
schimburi. Lucru mergea mai 
bine dar nu destul ca să asi
gure echilibrul cu secția ur
mătoare. S-a uitat în stingă, 
in dreapta, să vadă ce-l încurcă 
și a găsit că manevrarea tron
soanelor cu macaraua e ane
voioasă și răpește mult timp. A 
confecționat atunci — împreu
nă cu cei nouă băieți din brigadă
— doi suporți circulari care pot 
roti cu ușurință tronsoanele. 
Este un băiat foarte ingenios !

La mecanică, alături, unde 
se prelucrează piesele turlei, 
secretarul organizației de sec
ție ne-a vorbit despre brigada 
lui Virgil Nicolescu.

' — Intr-adevăr, un fruntaș 
trebuie să fie ingenios ca Vir
gil. Dar mai trebuie adăugat 
ceva ; să fie harnic ca el. Uite 
strungarii lui Nicolescu lucrează 
totdeauna fără să piardă un mi
nut. Brigada lor e fruntașă pe 
oraș. Rolele scripeților, conu
rile furcilor de la instalații 
le-au făcut ei. Zilnic își depă
șesc planul cu aproape sută la 
,otă. E ceva, nu ?

Dar cîți asemenea tineri 
muncitori din uzină nu ne-au 
fost prezentați ca fruntași ?

— in turnătoria de oțel, de 
exemplu, unde lucrează nu
meroși tineri, ne spune tov. 
Georgescu, secretarul comitetu
lui U.T.M., procentul admis de 
rebuturi e de 5,40 la sută. Pe 
ianuarie, procentul realizat a 
fost de 4,85, pe februarie de 
3,95, pe martie de 3,19 iar 
acum pe prima decadă a lui a- 
prilie, de 2,65 la sută. Acolo e 
fruntașă brigada lui Ion Po- 
povici.

Prezentând chipul unui frun
taș trebuie evidențiată și 
această trăsătură : spiritul gos
podăresc. Uite : la sectorul rul
menți, Coman Maria face eco
nomii importante de diamant 
industrial — ne-a informat alt
cineva. Și ea și alte fete din 
secție au realizat în cinstea lui 
I Mai economii la diamant de 
peste 7-000 lei.

Care este deci fruntașul ?
Am ajuns la concluzia că la 

uzinele „1 Mai" Ploești nu se 
poate vorbi despre un singur tî
năr muncitor fruntaș. Chiar vor
bind despre cei amintiți mai sus 
nu-i deajuns. Ar mai trebui pre
zentați— de pildă — și tinerii 
vopsitori fruntași. Munca lor la 
cele două instalații e deosebită
— vopseaua trebuie să reziste 
umidității regiunilor din înde
părtata Indie.

Directorul întreprinderii, to
varășul Nicolae Popa ne-a pus 
la curent cu faptul că în luna 
aceasta — conform unei ce
rințe stricte — au început să 
lucreze la două instalații 
destinate Indiei. Inițial ele tre
buiau date in vară. Aceste două 
instalații, intrînd în fabricație, 
au devenit obiectivul principal 
al întrecerii în cinstea zilei de 
I Mai — zi care reprezintă și 
aniversarea numelui uzinei. S-au 
făcut eforturi deosebite și tine
retul urmînd pilda comuniștilor 
a fost în frunte. Acum instala
țiile sînt pe cale de montaj.

De 1 Mai, cind se va raporta 
îndeplinirea angajamentelor, 
cele două instalații vor străluci 
in luciul metalic al vopselii.

V. CONSTANTINESCU

Toți tinerii 
la nivelul fruntașilor

Flecara tînăr din brigada pe 
care o conduc se străduiește să 
contribuie la înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid în fața tuturor oa
menilor muncii privind reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime și auxiliare și reducerea 
prețului de cost. Astfel de la
începutul anului și pînă la 20 
aprilie, brigada noastră a econo
misit peste 35-000 dm.p. de piele. 
Inițiativa valoroasă a colectivului 
de la fabrica „Ianoș Herbak" din 
Cluj a (ost larg 
dezbătută în ca
drul brigăzii 
noastre. La pri
mul concurs pe 
țară pentru cîș-
tigarea titlului de cel mai *bun croi
tor în piele a luat parte și un mem
bru al brigăzii noastre, comunistul 
Dumitru Meilescu. Întors în fa
brică, el a împărtășit brigăzii în- 
tr-o consfătuire, experiența căpă
tată. Atunci ne-am angajat să 
economisim în acest an, prin re
ducerea consumurilor specifice, 
40.000 dm.p. piele.

Ne-am gîndit mai întîi că dacă 
toți ar lucra la nivelul celor mai 
buni se va crea un avînt general 
în lupta pentru reducerea consu
murilor specifice. Și pînă atunci 
fiecare tînăr realiza economii prin 
reducerea consumurilor specifice. 
Numai că unii realizau economii 
mai mari iar alții mai mici. Iată 
de ce am hotărît să ridicăm pe 
toți tinerii la nivelul fruntașilor. 
La prima vedere, croitul pare un 
lucru ușor. Dar el cere o iscusință 
și îndemînare, o calificare su
perioară și un ochi ager. In acest 
sens, noi am folosit metoda aju
torului prietenesc prin demonstra
ții și îndrumări repetate și amă
nunțite. Comunistul Marin Pițigoi, 
un foarte bun croitor, a ajutat în
deaproape pe utemistul Petre Bă
lan arătîndu-i cum să așeze mai 
bine tiparele, în funcție de condi
țiile de alungire a pielii. Acum și 
Petre Bălan realizează economii 
lunare de peste 1000 dm. p. piele. 
Discuțiile pe care le-am purtat 
adesea cu Petre Richiteanu, în pri
vința metodelor de muncă, l-au 
ajutat să obțină și el economii 
lunare de peste 1000 dm.p. piele.

Luptînd pentru realizarea unor 
consumuri specifice cît mai reduse, 
am trecut la revizuirea tiparelor, 
confecționînd din nou toate ti
parele, întrucît cele vechi erau 
prea mari față de necesități. 
Ne-am străduit să croim rațional.

Echipa de scafandri condusă de 
comunistul loan Sîrbu, lucrează 
la scoaterea unei epave de peste 
1.000 tone, care periclitează navi
gația pe brațul Măcin.

Ca și muncitorii din uzine, sca
fandrii s-au angajat ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să accelereze rit
mul lucrărilor.

In fotografie : Șeful echipei, Ioan 
Sîrbu, dă ultimele indicații înainte 
de începerea lucrului.

(Foto: AGERPRES)

Plecarea la Varșovia 
a tovarășului Avram Bunaciu
In seara zilei de 24 aprilie tov. 

Avram Bunaciu, ministrul Afaceri
lor Externe al R.P. Romîne. a ple
cat la Varșovia, pentru a participa 
la Conferința Miniștrilor Afaceri
lor Externe ai țărilor participante 
la Tratatul de Ia Varșovia și al 
Republicii Populare Chineze.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R .P. Romîne este însoțit de Al. 
Lăzăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, și de experți.

La plecare erau de față tovarășii 
Ștefan Voitec și Alexandru Bîr-

Sosirea delegației C.C. al U.T.M. 
care a vizitat U.R.S.S.

Joî s-a înapoiat în Capitală de
legația C.C. al U.T.M. condusă de 
tov. Ion Cîrcei, -secretar al C.C. al 
U.T.M., care la invitația Comitetu
lui Central al U.T.C.L. a făcut timp 

Pentru aceasta am împletit metoda 
folosită de cunoscutul muncitor 
fruntaș din București, Nicolae Mi
litary cu experiența noastră 
proprie. Pentru a realiza economii 
cît mai mari am folosit metoda 
combinării tiparelor pentru diferite 
numere. în acest fel am reușit să 
folosim la maximum suprafața 
pielii.

In brigada noastră lupta pentru 
reducerea consumurilor specifice 
este strîns împletită cu lupta pen

Din experiența brigăzii de tineret „1 Mai“ 
în acțiunea de reducere a consumurilor 

specifice
tru îmbunătățirea calității produ
selor. Recent, la o consfătuire de 
brigadă, am stabilit măsuri con
crete în acest sens. Am discutat 
despre selecționarea pielii, despre 
așezarea tiparelor în așa fel îneît 
pielea să nu se întindă, despre 
felul cum pot fi ocolite defectele 
existente pe suprafața pielii. In 
cursul lunii aprilie, procentul de 
defecte a fost redus aproape la 
zero.

In activitatea desfășurată zi de 
zi, brigada s-a călit, a devenit un 
colectiv închegat. Utemiștii simt 
din plin sprijinul și îndrumarea 
atentă a comuniștilor. Cu sprijinul 
lor noi am reușit să obținem suc
cese importante în reducerea con
sumurilor specifice. Față de con
sumurile revizuite stabilite pentru 
acest an noi am obținut la fie
care pereche de fețe bocanci, un 
consum specific mai mic cu 0,80 
dm.p. la numerele 32-35, cu 0,67 
dm.p. mai puțin la numerele 36-39 

lădeanu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, D. Simulescu, 
M. Suder, M. Popescu, miniștri, 
A. Mălnășan, Vasile Dumitrescu, C. 
Prisnea, adjuncți ai ministrului A- 
facerilor Externe, Dionisie lonescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, Edu
ard Mezincescu, secretar general 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
și funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externei

Au fost prezenți Janusz Zambro. 
wiez, ambasadorul R.P. Polone la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de două săptămîni o vizită în- 
Uniunea Sovietică.

Delegația a studiat experiența 
organizațiilor de Comsomol.

și cu 0,60 dm.p. mai puțină pieli 
la nr. 40-46. Astfel brigada noas
tră a reușit să realizeze numai în 
primul trimestru o economie «ie 
,13.600 lei.

Pe zi ce trece noi simțim nevoia 
să cunoaștem cît mai multe din 
tainele meseriei. Am hotărît de 
aceea să înființăm un curs de mi
nim tehnic, iar mulți tineri din 
brigada noastră au hotărît să se 
înscrie la învățămîntul mediu se
ral. Sîntem conștienți că avînd cu

noștințe mai bo
gate ne votn 
spori și succe
sele în producție. 

Brigada noas
tră pdartă nume

le simbolic „1 Mai". Noi ne-am 
angajat să întîmpinăm sărbătoarea 
internațională a oamenilor muncii 
cu o economie de 7000 dm.p. piele, 
încă la 19 aprilie noi ne-am înde
plinit și depășit angajamentul, 
realizînd pînă atunci 8226 dm.p- 
piele economii.

Experiența dobîndită în muncă, 
îmbogățirea permanentă a cunoș
tințelor profesionale ne va ajuta 
să obținem pe viitor rezultate și 
mai mari în lupta pentru reduce
rea consumurilor specifice pentru 
realizarea de economii. In acest 
fel înțelegem noi să răspundem 
sarcinilor pe care le pune în fața 
noastră Plenara C.C. al P.A1.R. din 
noiembrie anul trecut

ALEXANDRU NANU 
responsabilul brigăzii de tineret '

„1 Mai",
Fabrica de încălțăminte 

„Tudor Vladimirescu" Pitești

Grădinițe sezoniere 
pentru copiii 
colectiviștilor

Pentru a veni în ajutorul co
lectivistelor mame, consiliul de 
conducere al gospodăriei agricole 
colective „Progresul" din comuna 
Făcăeni, raionul Fetești a organi
zat trei grădinițe sezoniere.

Aproape 500 de copii între 3—7 
ani își petrec timpul aici sub- 
supravegherea educatoarelor în 
vreme ce mamele lor sînt la munca 
cîmpului.

Pentru a înzestra grădinițele cu 
materialele necesare. în atelierele 
gospodăriei au fost confecționate 
cîteva sute de scaune și canapele, 
mese, paturi etc. Totodată, grădi
nițele sînt bine aprovizionate cu 
alimente asigurîndu-li-se astfel co
piilor o hrană variată, bogată în 
calorii. Din fondurile gospodăriei 
s-au cumpărat pentru oopii jucării 
în valoare de 1.000 lei.

Știindu-și copiii bine îngrijiți și 
educați, colectivistele contribuie ci 
toată puterea lor de muncă Ia în
tărirea și creșterea venitului gos
podăriei agricole colective.

GH. FRINCU 
colectivist



al fiecărui tînâr

Lumina cârtii 
un bun ’

Atențiune, 
filmăm!

„Cîntecul'^ 
uitam

Tinerii brăileni mergeau la murri 
ca patriotica. Se auzeau cintece. Ia 
fruntea unei coloane de tineri mua-

Sprijinirea 
comisiei comunale 

de către 
organizația U.T.M.— 

condiție esențială 
a bunei desfășurări 

a concursului
In primul trimestru al anului 

acesta comitetul comunal U.T.M. 
și comisia concursului „Iubiți car
tea" din comuna Pianul de Sus au 
reușit să organizeze în cadrul con
cursului acțiuni 
care au stîrnit 
un viu interes în 
riridunte tineri
lor țărani mun
citori. Au fost 
antrenați în con
curs 180 de par- 
ticipanți dintre 
care 45 au și 
devenit purtători 
ai insignei „Prieten al 
a întreprins organizația U.T.M. și 
comisia comunală în acest scop ? 
In afară de agitația vizuală: lo
zinci, expoziții de coperte de cărți, 
vitrine cu cărți, panouri cu biblio
grafia concursului care au fost 
expuse în diferite puncte ale 
comunei, comitetul comunal U.TM.. 
(secretar Tudoran MaJtei) și co
misia concursului au acordat o a- 
tenție deosebită organizării unor 
manifestații culturale de masă, 
care au mărit dragostea tineretului 
pentru citit, l-au ajutat să înțe
leagă mai 
organizat 
bibliotecă, recenzii, prezentări de 
cărți, seri 
la care — mobilizați de organiza
ția de bază U.T.M. — au parti
cipat sute de tineri. In primul tri
mestru s-au făcut recenzii ale căr
ților „Mama" de M. Gorki, „Pă- 
mînt desțelenit" de Șolohov, „Pa
sărea furtunii" de Petru Dumitriu, 
„Bărăgan" de V. Em. Galan etc. 
din bibliografia concursului. O 
contribuție însemnată au adus-o în 
această acțiune tinerii intelectuali 
din comună, care au participat ac
tiv la desfășurarea serilor literare 
cu teme din viața și operele scrii
torilor M. Eminescu, Ion Creangă, 
Mihail Sadoveanu, sau la pregă
tirea serilor de ghicitori literare cu 
temele „Chipul omului nou oglin
dit in literatura noastră", „Scrii
torii sovietici despre dragoste" si 
altele.

O acțiune interesantă menită să 
stimuleze dorința tinerilor țărani 
muncitori să citească cărțile din 
bibliografia concursului a fost reu
niunea tovărășească cu tema: 
„Dansați cu eroii preferați" (eroii 
au fost aleși din romanele „Pîine 
albă", „Bărăgan", „A venit un 
om" și „Desfășurarea").

Tinerii s-au pregătit cu mult 
înainte de această reuniune, incit 
în timpul reuniunii mulți cunoșteau 
pe dinafară pasaje și dialoguri în
tregi din cărțile amintite.

Acțiuni asemănătoare au fost or. 
ganizate și în comunele Poiana, 
Miercurea și Gîrbova.

Nu același lucru se întîmplă în 
comuna Petrești. Aici secretarul 
comitetului comunal U.T.M. con
sideră că de buna desfășurare a 
concursului răspunde numai biblio
tecara comunală Ioana Zdrenghea 
Din acest motiv comitetul U.T.'M. 
nu a inițiat și nici măcar nu a 
sprijinit acțiunile întreprinse de 
căminul cultural în scopul atra
gerii unui număr mare de tineri la 
concurs, nu a analizat în nici o 
adunare generală rezultatele ne
satisfăcătoare obținute de comisia 
comunală a concursului „Iubiți 
cartea". Acest dezinteres manifes
tat de comitetul U.T.M. a făcut ca

Trebuie să spunem însă că comi
tetul raional U.T.M. nu a făcut to
tul pentru ca experiența acumulată 
de organizațiile de bază U.T.M. 
din comunele unde s-au obținut 
succese in desfășurarea ooricursu- 
lui, metodele cele mai bune folosite, 
să fie popularizate în toate orga
nizațiile de bază U.T.M. din raion. 
De asemenea biblioteca raională 
nu a organizat permanent schim
buri de cărți între bibliotecile co
munale în așa fel încît 
munele să se asigure 

‘văzute în bibliografia
Credem că

Raid al postului 
de corespondenți voluntari 

al „Scînteii tineretului46 
din raionul Sebeș

cărții". Ce

bine cartea citită. S-au 
la căminul cultural, la

și simpozioane literare

La colțurile 
Festivalului

In aceste zile la cele peste 
colțuri ale Festivalului din raionul 
Rnt. Vîlcea se desfășoară diferite 
acțiuni în întîmpinarea celui de-al 
V11 -lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Viena. 
Pentru a cunoaște cît mai multe 
din viața tineretului de pretutin- 
deni acum cîteva zile au fost or
ganizate adunări ale tineretului cu 
pnrlicipanții la festivalurile mon
diale. Astfel, profesorul loan lo- 
nescu de la școala de muzică din 
Rm. Vîlcea s-a întîlnit cu tinerii 
din orașul Rm. Vîlcea cărora le-a 
împărtășit impresiile sale despre 
Festivalul Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova.

Intr-o altă întîlnire inginerul 
Fierăscu Mihai de la 1 .P.R.O.F.I.L. 
Rm. Vîlcea a vorbit tinerilor mun
citori de la întreprinderea unde 
lucrează precum și pionierilor din 
oraș despre importanța pe care o 
au festivalurile mondiale ale tine
retului și studenților în unirea 
eforturilor tuturor tinerilor luptă
tori pentru pace și o viață mai 
bună.

M. DOBRIGESGU

Palatul Culturii din Iași

în primul trimestru al anului să se 
înscrie doar 20 de tineri la concurs, 
iar dintre aceștia nici măcar unul 
să nu se prezinte la discuțiile 
nale.

0 examinare 
„savantă"

fi-

în toate co- 
cărțile pre- 
obligatorie. 
comitetului 

nostru 
U.T.M. 
să se 
spre 
Daia, 
Apoldul de Sus 
și altele unde 
concursul se des
fășoară la un ni
vel nesatisfăcă
tor. Să îndrume 

de bază U.T.M. și 
concursului din aceste 

mai

atenția
raional 
trebuie 

îndrepte 
comunele 

Petrești,

organizațiile 
comisiile 
comune încît în timpul cel 
scurt și aici concursul „Iubiți car
tea" să devină un concurs de masă, 
să devină o formă activă de edu
care comunistă a tinerilor țărani 
muncitori.

Nici în comuna Daia organizația 
de bază U.T.M, și comisia comu
nală a concursului „Iubiți cartea" 
nu au reușit in primul trimestru al 
anului să obțină rezultate satisfă
cătoare. Cu toate că în această 
comună locuiesc circa 400 de tineri, 
numai 20 sînt participant la con
curs deși sînt foarte mulți tineri 
care citesc cărți de la bibliotecă.

Există însă la tineri o anumită 
reținere determinată de modul cu 
totul nejust de examinare impus 
de bibliotecara Petre Roza Mary. 
Vrînd să-și etaleze cunoștințele ei 
în domeniul literaturii, ea a dobîn- 
dit faima că pune întrebări cu 
totul necorespunzătoare pentru dis. 
cuțiile finale ale concursului, cum 
ar fi de pildă: „Ce importanță are 
stilul indirect liber în opera lui 
Marin Preda" (I?) etc., și între
bări care nu țin seama de nivelul 
de cultură generală al participan- 
ților, de faptul că acest concurs 
urmărește stimularea dragostei 
pentru literatură în rîndul tinere
tului.

Procedîndu-se în felul acesta, 
discuțiile finale încetează de a mai 
fi un mijloc de verificare a cunoș
tințelor cursanților, de ajutorare a 
acestora în a înțelege mai profund 
ideile principale care se deeprind 
din lectura făcută.

Din păcate, comitetul comunal 
U.T.A1. (secretar Nicolae Gibu) nu 
a sezisat și combătut la timp acest 
mod greșit de examinare, care a 
influențat în mod negativ asupra 
situației concursului „Iubiți cartea" 
în comună.

P. RĂDĂCINĂ 
TRAIAN BRADU 

corespondenți voluntari

Pe scena sălii de festivități a 
uzinelor „Emst Th&lmann* din 
Orașul Stalin, e mare forfotă : 
reflectoare, artiști, operatori 
cinematografici și... un regizor. 
Se toarnă un nou fUm. Cine 
sînt artiștii, cine sînt „cinea
știi* ? Tineri și tinere, munci
tori și funcționari ai uzinelor 
de tractoare, membri ai „Cine- 
clubului* creat aici în uzină. 
Sînt ocupați acum cu turnarea 
noului film de scurt metraj 
inspirat din viața unui tînăr 
din uzină, o poveste adevărată 
al cărei erou principal este 
utemistul Gheorghe Neagoe.

Cineclubul „Cutezătorii** creat 
de utemiștii uzinelor de trac
toare „Ernst Thălmann** a îm
plinit un an de activitate. Co
mitetul U.T.M. a mobilizat in 
acest timp tot mai mulți tineri 
talentați, la această nouă formă 
culturală interesantă și instruc
tivă. Ei au căpătat aici noțiuni 
despre tehnica cinematografiei, 
au învățat să filmeze și să... fie 
filmați. Prima producție pro
prie a cineclubului „Cutezăto
rii** a fost filmul de 15 minute 
„Un om persecutat**, interpre
tat de tînărul Grigore Vereș 
care a reușit să redea specta
torilor cîteva întâmplări amu
zante, dar caustice, din viața 
unui codaș.

Acest film, cu toate scăpările 
și slăbiciunile inerente începu
tului, a deschis totuși perspec
tiva unei activități dTn ce în ce 
mai intense în folosirea cine
matografului ca mijloc de edu
care a tineretului, de cultivare 
a gustului pentru artă și de 
afirmare a talentelor.

K. GHEORGHE

Tinerii elevi, artiști-amatori, ai 
Școlii medii nr. 10 „Zoia Kosmo
demianskaia" din Capitală au fost 
surprinși de aparatul fotografic în
tr-o scenă din piesa „Poveste des

pre dreptate" de M. Alligher

In curtea gospodăriei colective din 
comuna Lueriu, raionul Reghin, s-a 
încins horă mare. Văzduhul răsună 
de cintece. Bucuria colectiviștilor 
se poate citi și pe fața acestor ti
neri care, înainte de a se avinta in 
joc, privesc o clipă petrecerea

Foto : AGERPRES

Clubul să fie un instrument
de educație comunistă

a tineretului

Concluzii
692 de tineri din satele și co

munele raionului Sebeș, regiunea 
Hunedoara, au devenit participant! 
la concursul „Iubiți cartea" numai 
în primul trimestru al anului. Din
tre aceștia 110 au și devenit pur
tători ai insignei „Prieten al 
cărții". La nivelul raionului s-au 
organizat schimburi de expe
riență între comisiile comunale 
fruntașe, s-au organizat simpozioa
ne literare model, reuniuni model 
etc.

Brigăzile artistice de agitație 
în mijlocul țăranilor muncitori

Intr-una din duminicile trecute, numeroase formații 
artistice ale unor întreprinderi și instituții din orașul 
Tr. Severin au prezentat în diferite comune ale raio
nului, spectacole de satiră și umor inspirate din viața 
și munca țăranilor muncitori din comunele respective.

Astfel, corul, brigada artistică și echipa de dan
suri, de la Șantierul Naval au fost în comuna Deve- 
sel, brigada complexului C.F.R. ila Almăjel, iar bri
gada artistică și echipa de dansuri ale cooperativei 
meșteșugărești „Arta croitorilor" în comuna Vînjuleț.

Un exemplu pozitiv l-a constituit brigada comple
xului C.F.R. care a compus textele pe loc. adaptîn- 
du-le la viața comunei.

înBrigada complexului C.F.R. Tr. Severin a scos 
evidență eforturile țăranilor întovărășiți Pătru Ioan, 
Cismărescu Alexandru, Dinescu loan, inginer agro
nom Kelar Elena și alții din comuna Almăjel, care 
au adus un mare aport la dezvoltarea întovărășirii, 
satirizînd totodată atitudinea înapoiată a țăranilor 
muncitori Duraitrache Dumitru, Coadă Nicolae, 
Ghiosa Petre și alții, care cu toate că s-au înscris 
în întovărășire nu iau parte la munca comună 
lucrare a pămîntului.

A. BAGHINA
corespondent voluntar

de

„Duminicile tineretului66

or-
de

Intr-una din seri, la propunerea 
utemiștilor din cele trei întovărășiri 
ale comunei Runcu, raionul Tg. 
Jiu, comitetul U.T.M. a ținut la 
căminul cultural o adunare gene
rală cu tema : „Cum să ne 
ganizăm timpul în zilele
duminică". Ce i-a făcut pe utemiștii 
de aici să organizeze o astfel de a- 
dunăre ? Faptul că de multă vre
me, duminica își iroseau timpul, 
sau în cazurile fericite luau parte 
la cîte o horă.

Iată ce .au stabilit ei- Dimineața, 
utemiștii au hotărît să și-o pe
treacă participînd la acțiuni de 
muncă patriotică. Pentru început 
au avut ca obiectiv modernizarea 
șoselei Tg. Jiu—Baia de Aramă 
pe distanța de 8 km. — adică cît 
ține comuna lor. La această acțiune 
au participat 80 de utemiști în
cadrați în 2 brigăzi de muncă pa
triotică. Văzînd brigăzile trecînd cu 
drapele și cîntînd, mulți tineri din 
sat li s au alăturat cu entuziasm. 
In cîteva ore cele 2 brigăzi au a- 
dus din munte și au împrăștiat pe 
șosea 20 m.c. de bal astru.

După amiază la căminul cultu
ral, comitetul U.T.M. pe comună a 
invitat să vorbească pe Angela 
Ciulavu secretara organizației 
U.T.M. și președintă a întovărășirii 
„Tînăra Gardă" dintr-o comună ve
cină. Această întîlnire a dat naș
tere la discuții interesante, despre 
munca desfășurată de organi
zația U.T.M. pentru înființarea 
întovărășirii „Tînăra Gardă". An 
gela Ciulavu a vorbit pe larg ti
nerilor despre metodele de muncă 
folosite la ei în special în cultiva
rea porumbului, despre modul în 
oare au reușit să obțină anul trecut

peste 2500 kg. porumb boabe la 
ha. cu toate că comuna lor se află 
într-o regiune de munte. Această în- 
tîlnire a fost urmată de un film și 
de o horă organizată în cinstea ti
nerilor care s-au evidențiat în ac
țiunea patriotică de dimineață.

Duminica următoare, terminînd 
în cursul săptămînii munca de ame
najare a șoselei, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică au pornit 
la irigarea a peste 40 hectare des
tinate culturii porumbului. Iar 
după amiază, pentru întregul tine
ret din comună din nou o sur-

teren. Această activitate patriotică 
a fost împletită cu acțiuni cultural- 
educative bogate în conținut, atrac 
tive. Astfel s-a organizat un ciclu 
de seri de întrebări și răspunsuri 
pe teme ca : „Ce înseamnă a-ți 
iubi patria", „Ce înseamnă să fii 
tînăr comunist", etc. De ase
menea în cadrul reuniunilor 
tovărășești s-au ținut conferințe și 
expuneri despre trecutul de luptă 
al clasei muncitoare condusă de 
partid, despre viața eroică a ute- 
ciștilor, despre realizările regimu
lui nostru democrat-popular.

Cum s-a extins în raionul 7 g. Jiu 
experiența organizației U. 7. M.

din comuna Runcu
priză : o interesantă reuniune 
tovărășească, în cadrul căreia s-a 
ținut o expunere despre viața și 
activitatea eroului utecist Vasile 
Roaită, și s-a prezentat un specta
col artistic. Tinerii din cercul 
dramatic au recitat din lirica 
noastră contemporană, brigada ar
tistică de agitație a prezentat spec
tacolul ,,La arat, la semănat, ca să 
avem un rod bogat", în care au apă
rut și aspecte de la munca volun
tară depusă dimineața.

în duminicile următoare, pro
gramele de activitate s au îmbogă
țit cu noi forme interesante, edu
cative- ~ 
tuziasm 
nerii, 
U.T.M., 
fructiferi, au împădurit 2 hectare

Participînd cu mult en- 
la acțiunile patriotice ti- 

mobilizați de organizația 
au plantat zeci de pomi

Experiența organizațiilor U.T.M. 
din Runcu n-a rămas între grani
țele comunei. Comitetul raional 
U.T.M. Tg. Jiu a organizat o zi 
a secretarilor în care s-au discu
tat rezultatele obținute de utemiștii 
din Runcu, în organizarea ,.Dumi
nicii tineretului *. Și înainte de 
această zi a secretarilor, tinerii 
din comunele învecinate aflaseră 
de acțiunile interesante
treprinse de utemiștii de aici. 
La această ședință toți secretarii au 
arătat că asemenea activități se 
pot organiza în fiecare comună din 
raion. Ei au arătat de asemenea 
că programul din zilele de dumi 
nică poate avea un caracter și 
mai variat, mai interesant. După 
amiezile se pot organiza activități 
sportive cu întreceri intercomunale

în-

sau între satele comunei respective, 
excursii, vizite la gospodăriile co
lective, serbări cîmpenești la care 
să fie atrași toți oamenii din co
mună etc. Și inițiativa celor din 
Runcu 
altor 
extins
Peșteana de Jiu, Bratcu Meri, Băl- 
teni, Brădițeni și multe alte sate 
si comune din raion. Organizațiile 
U.T.M. ' ' ...............
partid, 
acțiuni 
triotice 
curînd, 
muna Brădițeni, a inițiat o nouă 
acțiune „Nici o seară fără activitate 
la căminul cultural"

Dacă în multe comune și sate 
din raion organizațiile U.T.M. au 
reușit să antreneze tinerii la o bo
gată aotivitate cultural-educativă, 
nu același lucru se petrece în oraș, 
în mod special Comitetul raional 
U.T.M. Tg. Jiu trebuie să-și în
drepte atenția asupra antrenării ti
nerilor din oraș la o bogată activi
tate cultural-educativă în zilele de 
duminică. Posibilități există. Sînt 
cluburi, cinematografe, cămine 
culturale, la care tinerii pot alcă
tui bogate și interesante acțiuni 
educative. Este nevoie însă de o 
mai mare preocupare din partea 
comitetului raional U.T.M. în an
trenarea și îndrumarea organizații
lor de bază U.T.M. pentru organi
zarea timpului liber educativ, inte
resant și instructiv al tinerilor 
din oraș.

experiențaîmbogățită cu
organizații U. T- M. s-a 

acum și la Glodeni,

conduse de organizațiile de 
întreprind tot mai multe 
educative, culturale și pa- 
în zilele de duminică. De 
organizația U.T.M. din co-

La clubul muncitoresc „Metalul” 
din Cluj iși desfășoară activitatea 
diferite formații artistice — de dan
suri, muzică, teatru în limba ro- 
mină și maghiară la care participă 
numeroși tineri muncitori din în
treprinderile „Unirea", „Triumf", 
„Armătura", „Menaj", „Electro- 
aparataj", Uzina electrică și al
tele.

La club, s-a organizat de aseme
nea un lectorat al tineretului, unde 
se țin periodic conferințe și expu
neri care contribuie la ridicarea 
nivelului politic, ideologic și cul
tural 
zentat 
eroilor 
giunii, 
tuite în anii noștri de democrație 
populară în această regiune etc. 
Multe din expuneri au fost însoțite 
de filme documentare.

Pe scurt cam acesta este ta
bloul general al activităților ce se 
desfășoară la acest club dat în 
folosință comună muncitorilor din 
opt întreprinderi clujene.

Dar în cinci din șapte zile ale 
săptămînii la club, in majoritatea 
cazurilor, nu găsești decît membrii 
formațiilor artistice făcind repe
tiții.

De ce un club înzestrat cu o fru
moasă sală de spectacole cu peste 
300 de locuri, cu multe costume, 
instrumente muzicale, bibliotecă, 
numeroase alte săli în care își pot 
desfășura activitatea diferite 
cercuri, are totuși o activitate atît 
de săracă, de limitată?

Pentru a găsi răspuns la aceste 
întrebări am vizitat cîteva din în
treprinderile care folosesc acest 
club — „Unirea", „Triumf" și „Me
naj". Spre surprinderea noastră am 
aflat că despre existența lectoratu
lui tineretului la club nu au cu
noștință nici măcar secretarii or
ganizațiilor U. T. M. Comitetele 
U.T.M. și de întreprindere din a- 
ceste întreprinderi nu cunosc pro
gramul de activitate al clubului, 
întreaga muncă de coordonare și 
organizare a acestor activități a 
fost lăsată exclusiv în seama con
ducerii clubului. Unele organizații 
U.T.M. și sindicale nu s-ati învred
nicit nici măcar să trimită cite un 
reprezentant în colectivul de con
ducere al clubului, care să le in
formeze de activitatea acestuia, 
care să ajute la orientarea activi
tății clubului către satisfacerea ce
rințelor educative ale tineretului.

Dacă organizațiile U.T.M. și 
sindicale din aceste întreprinderi 
metalurgice s-ar fi ocupat cu spi
rit de răspundere de activitatea 
clubului, situația acestuia ar fi în 
prezent alta, interesul tinerilor pen
tru acțiunile sale ar fi fost mult 
mai mare. S-ar fi putut organiza 
un număr mult mai mare de confe
rințe pe teme politice, economice, 
științifice, diferite concursuri gen 
„Drumeții veseli", „Cine știe cîș- 
tigă" pe teme educative. S-ar putea 
organiza seri ale fruntașilor sau 
ale tinerilor din secții cu același 
specific, bogate în conținut educa
tiv, instructive și distractive. Pot 
fi invitați comuniști, muncitori vîr- 
stnici care să le vorbească tineri
lor despre trecutul întreprinderilor, 
despre viața grea din anii de ex
ploatare burghezo-moșierească, 
despre condițiile pe care partidul și --------- ■ —. . -- = ■ ț azi

al tinerilor. S-au pre- 
expuneri din viața și lupta 
uteciști, despre bogățiile re- 
despre realizările înfăp-

guvernul nostru le^a asigurat 
oamenilor muncii, tineretului.

----- •------

Formații artistice 
studențești în rîndul 

muncitorilor

I. TEOHARIDB

In cadrul colaborării dintre for. 
mațiile artistice studențești și 
muncitorești, zilele trecute in sala 
de festivități a Filaturii Romlne de 
Bumbac din București, corul, 
echipa de dansuri și formația de 
muzică populară și ușoară a Insti
tutului pedagogic de limbă și li
teratură rusă ,,Maxim Gorki“ au 
prezentat un bogat Și frumos pro
gram artistic, aplaudat de cei 
peste 300 de muncitori prezenți in 
sală.

După spectacol 
U.T.M: de la Filatura Romînă de 
Bumbac a organizai 
studenților o reuniune tovărășească 
cu un bogat conținut cultural- 
educativ.

TRAIAN SIMULA 
student

organizațla

In cinstea

Se pot organiza la club seri lite
rare la care pot fi invitați scriitori, 
oameni de artă de la teatrele din 
Cluj care să le vorbească tinerilor 
de pildă, despre tradițiile teatru
lui romînesc, despre arta realist- 
socialistă. De asemenea tinerii ar
tiști amatori ar putea în cadrul fie
cărei formații să organizeze cercuri 
de muzică, dramatice etc., la care 
să primească cunoștințe care să 
ajute la lărgirea orizontului lor 
politic, ideologic, cultural Se pot 
organiza discuții pe teme de etică, 
de morală comunistă cu exemple 
luate din viața colectivelor de ti
neri.

Spre organizarea activității clu
bului în acest fel trebuie să-și în
drepte atenția organizațiile U.T.M. 
și sindicale în colaborare cu con
ducerea clubului sub conducerea 
organizațiilor de partid din între
prinderile respective. ...

Atît comitetul orășenesc U.T.M. 
cît și consiliul sindical regional 
trebuie să ia măsuri de urgență ca 
organizarea activității acestui club 
să devină o preocupare principală 
a organizațiilor U.T.M. și sindi
cale din întreprinderile amintite. 
Comitetul orășenesc U.T M. și con
siliul sindical regional trebuie să 
îndrume și să orienteze activita
tea clubului în așa fel încît ea să 
răspundă sarcinilor de educație 
comunistă a masei largi de tineri. 
Un sprijin deosebit sînt chemate 
să dea clubului, casa de creație și 
secția de învățămint și cultură a 
sfatului popular orășenesc. Lichi- 
dînd nepăsarea și lipsa de răspun
dere față de buna folosire a timpu
lui liber al tinerilor, comitetele 
U.T.M. și de întreprindere împreu
nă cu conducerea ciubului, trebuie 
să asigure la club, sub conducerea 
organizațiilor de partid, un mare 
volum de acțiuni educative la care 
să fie antrenată majoritatea tineri
lor.

FL POPA 
P. PALIU

citori de Ia uzinele „Progresul"' 
Braila se afla chiar o fanfară. A* 
cordurile ei puternice strabătea» 
pînă departe, înviorînd orașul. Ta 
surprinde însă în mod neplăcut un 
fapt. Unii tineri nu știu un cîn- 
tec de la început pîna la sfirșit- 
Deși sînt cîntece tinerești, care se 
bucură de multă popularitate, 
unii nu cunosc cuvintele, alții me
lodia. in cele din urmă glasurile 
unora se poticnesc cu totul, iar 
cîntecul se rupe in gol. Ceva mai 
tîrziu tinerii încearcă un alt cÎMfca 
tec, dar rezultatul e același...

Care să fie cauza ?
Am vizitat în zilele următoare 

cîteva din organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderile orașu
lui : Fabrica de ciment „Stînca", 
Fabrica de placi aglomerate din 
lemn (P.A.L.), întreprinderea in
dustrială „Orezul", Șantierul na
val „1 Mai", Uzinele metalurgice 
„Progresul" etc. La Uzinele me
talurgice „Progresul" organiza
ția de bază U.T.M. de la sec
ția de tineret strunguri mici a ho
tărît învațarea cîntecelor de masă, 
folosindn-se în această privința de 
membrii corului uzinei. Mai mult, 
» a hotărît chiar ca fiecare adu
nare generală U.T.M. să se încheie 
cu cintece tinerești ca : , Jmdul 
F.M.T.D.", „Noi te cîntăm tine
rețe", „Sirena lui Roaită". Ini 
alta organizație 
(secția scnlerie 
despre inițiativa 
cîntece de masă 
orele de învățămînt politic U.T.M. 
La Șantierul naval „1 Mai" ute
mistul Andrei. Hainei, dirijorul 
corului șantierului, s-a angajat 
bucuros într-o adunare generală 
U.T.M. să i ajute pe tineri să în
vețe cîntece revoluționare. Aseme
nea inițiative găsim și în alte or
ganizații U.T.M. de la „Stînca", 
„F. C. Brăila", „Laminorul"...

Și atunci ? De ce tinerii nu știu 
totuși să cînte ?

Pentru că toate cele arătate mai 
sus au ramas pînă acum doar pe 
hîrtie. Ele au fost notate cu multă 
grijă în procesele verbale ale a- 
dunărilor generale U.T.M. și cele 
ale ședințelor de birou și apoi în
chise în sertar.

Aceeași „preocupare" a dove
dit-o în această direcție și Comi
tetul orășenesc U.T.M. Brăila. 
După Plenara a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. care indica învățarea 
de către tineri a cîntecelor pa
triotice și revoluționare s au întoc
mit de îndată planuri de muncă 
potrivit carora comitetul orășenesc 
U.T.M. avea sa îndrume și sa con
troleze această acțiune tinerească. 
Dar planul a rămas plan, iar su
perficialitatea în îndeplinirea sar
cinilor, superficialitate, in afara 
difuzării în organizațiile de baza 
U.T.M. din întreprinderi a unor 
broșuri cu „Cîntece pentru tine
ret" comitetul orășenesc U.T.M. 
n-a mai întreprins nimic.

Și acum o întrebare : pe cînd 
deschiderea sertarelor și traduce
rea în viață a inițiativelor uitate?

•de baza U.T.M. 
centrala) aflăm 
de a se învăța 
înainte și după

GH. ANGELESCU

din întreprinderile,La școala populară de artă din Craiova tinerii 
instituțiile șj școlile din oraș vin cu multă dragoste, convinși că vor 
învăța lucruri utile. O deosebită atenție se dă în cadrul cercului da 
țesut educării tinerilor în spiritul cunoașterii și continuării frumoa
selor tradiții ale artei oltenești.

Iată în fotografia noastră un grup de tinere, membre ale cercu
lui, lucrînd după model tradition ala țesătură de carpete.

’ • Foto : N. STELORIAN



Secretarul O vie manifestare de solidaritate 
cu tinerii din colonii

fetele de noi. Cît privește faptul 
că doi oameni vreți să-l bateți 
pe unul singur, arată că sînteți 
„foarte curajoși!“.

împreună cu toți utemiștii din 
organizația de bază Dionise Hel
joni a întreprins o adevărată 
campanie împotriva unora care 
făceau excese de băutură. In 
preajma zilei de plată a salariu
lui, secretarul venea la serviciu 
îmbrăcat în costumul cel mai 
bun. Cîndva observase că Vlad și 
Călin îl cercetau în asemenea 
împrejurări cu priviri admira
tive. La un salariu i-a deter
minat să-și cumpere pantofi, la 
alt salariu un sacou cu o croială 
tinerească și încet, încet, i-a 
desobișnuit să-și mai irosească 
salariile prin restaurante.

Un singur lucru nu reușea r 
să dezmembreze „gașca". E 
drept, nu se dădeau la apos
trofarea trecătorilor, la provoca
rea de scandaluri, totuși seară de

zori și pînă noaptea tîrziu, lup
tau cu ardoare să-și respecte cu
vîntul dat. Peste puține zile, 
numele multor dintre ei au apă
rut pe panoul fruntașilor. Cu 
mult înaintea termenului stabilit 
comanda a fost executată.

Prima bătălie fusese cîștigată. 
Gheorghe Călin, F. Vlad și prie
tenii lor, căpătaseră încredere în 
forțele lor, se integraseră în ma
rele colectiv de muncă și viață 
al întreprinderii.

Secretarul și membrii comite
tului organizației de bază U.T.M. 
nu s-au culcat pe laurii victoriei. 
Ducînd o susținută muncă de 
educare comunistă a tinerilor, s-a 
reușit ca 
prinderea de prelucrat marmoră 
din Deva 
un tînăr care să nu-și îndepli
nească și să-și depășească planul 
de muncă. Brigăzile de producție 
ale tineretului de aici s-au situat 
apoi an de

în cîteva luni la între-

să nu mai existe nici

de curaj, 
să le în- 

curajul 
adevărate 

de bărbă-
Qred că pentru început

’ -------- ‘ i lui

Era pe Ia jumătatea anului 
1956. Tînărul Dionise Heljoni, 
ales în seara aceea secretar al 
organizației de bază U.T.M. la 
întreprinderea de prelucrat mar
moră din Deva, asculta atent 
vorbele tovarășului Moldovan, 
secretarul organizației de partid.

— Te așteaptă o muncă pasio
nantă. In întreprinderea noastră, 
majoritatea tinerilor sînt buni, ini
moși, disciplinați. Dar mai sînt. și 
cîțiva care duc o viață necores
punzătoare. De azi înainte, ca se
cretar U.T.M. va trebui să mo
delezi și sufletele oamenilor. în
țelegi ?... sufletele tinerilor I Cu
vintele și faptele tale îți vor fi 
unelte de luptă. Esențialul e să-ți 
păstrezi încrederea, prietenia ute- 
miștilor, tinerilor. Și asta nu cu 
prețul unor compromisuri de prin
cipiu, dar nici cu brutalitate. Des
coperă și stimulează trăsăturile lor 
cele mai bune. Sînt cîțiva care se 
poartă încă urît crezînd greșit că 
astfel dau dova
dă
Caută 
drepți 
spre 
fapte 
tie- . . .
trebuie să cîștigi încrederea 

Gheorghe Călin și F. Vlad, care 
au influență asupra celor cîțiva 
care mai au încă comportări neco
respunzătoare. L-ai citit pe Maka
renko ? Nu ?1 Uite îți împrumut 
cartea „Steaguri pe turnuri" și 
după ce o citești vino să mai dis
cutăm...

In prima ședință a noului co
mitet U.T.M. s-a discutat aprins 
asupra metodelor pe care să le 
întrebuințeze membrii comitetului 
și utemiștii în acțiunea de educare 
a tinerilor.

Unele din propunerile lui Dio
nise Heljoni au produs nedumerire:

— Cum, în timpul liber să co
lindăm orașul și să ne ținem 
după alde Călin și Vlad ? I Nu. 
Mai bine să-i îndepărtăm din în
treprindere — au susținut unii 
membri ai comitetului.

— E calea cea mai ușoară și 
am fi niște lași dacă am pro
ceda astfel. Intîi trebuie să lup
tăm pentru îndreptarea lor. Dacă 
am îndepărta de colectivul nos
tru pe acești tineri, care în fond 
sînt fcinstiți, ei iar pleca și 
cine știe unde ,ar ajunge — 
a intervenit hotărît secretarul.

Și Dionise Heljoni a reușit să 
pună în atenția comitetului proble
ma reeducării acestor cîțiva 
tineri. Personal și-a asumat 
răspunderea să se ocupe de ei.

Chiar din acea săptămînă el 
căuta să fie mereu în apropierea 
lui Gheorghe Călin și F. Vlad. 
In holul cinematografului, în 
parc, ori unde i-ar fi întîlnit Dio
nise Heljoni rămînea ore în șir 
alături de cei doi. La început 
Gheorghe Călin și F. Vlad l-au 
amenințat:

— Nu te amesteca în viața 
noastră, altfel ai s-o pățești. Spre 
mirarea lor Dionise Heljoni nu 
s-a supărat, nu s-a speriat. Din- 
potrivă, a rîs și le-a propus :

— Dacă vreți, ne întîlnim mîine 
în sala de box 1 Pe stradă nu se 
face I Sîntem tineri și ar rîde

(Material primit în cadrul 
concursului corespondenților voluntari)

an printre brigăzile 
fruntașe pe re
giune.

★
De atunci 

trecut trei
au devenit oameni

au 
ani.

ajunge

seară, Gheorghe Călin și F. Vlad 
înconjurați de un grup de tineri 
își pierdeau fără folos ore la rînd 
umblînd hai-hui prin oraș.

Dionise Heljoni a cerut din nou 
sprijinul secretarului de partid 
care l-a sfătuit:

— E necesar să transformi a- 
cest grup într-un colectiv animat 
de un spirit moral sănătos. Se 
impune să organizați de urgență 
acțiuni cultural-sportive care să-i 
intereseze și pe acești tineri. In 
afară de asta îți propun să-i an
trenezi pe Gh. Călin, F. Vlad și 
ceilalți prieteni ai lor la execu
tarea comenzii urgente de mar
moră pentru „Casa Scînteii**...

A doua zi dimineața F. Vlad și 
Gh. Călin au fost chemați în fața 
comitetului U.T.M. al întreprin
derii. Aici, după ce li s-a vorbit 
despre importanța executării la 
timp și în bune condiții a co
menzii de marmoră pentru „Casa 
Scînteii", secretarul le-a propus 
ca grupul lor sș execute această 
lucrare.

Entuziasmat de încrederea a- 
cordată Gh. Călin s-a angajatt

— Dacă-i vorba de curaj, de 
onoare apoi o să arătăm că știm 
să muncim. Lucrarea va fi execu
tată la timp.

Și într-adevăr au pornit o lup
tă dîrză. Cioplind marmora din

„Incorigibilii1
de nădejde. Unii au plecat să-și 
satisfacă stagiul militar, cei mai 
mulți însă, alături de întregul 
colectiv al întreprinderii, mun
cesc cu avînt să dea marmoră și 
piatră cît mai multă, pentru în
frumusețarea patriei noastre. In 
timpul liber ei participă intens 
la viața de organizație, la acti
vitatea artistică de amatori, la 
diferite competiții sportive. Nu de 
mult, utemiștii din această între
prindere au efectuat 3000 de ore 
de muncă voluntară. Printre' 
cei oare au fost cei mai harnici 
se aflau Gh. Călin și F. Vlad, 
amîndoi fruntași în producție, 
candidați de partid, iar ultimul și 
un sportiv fruntaș pe regiune.

Cît privește pe Dionise Hel
joni, de trei ani este ales mereu 
secretar al organizației de U.T.M. 
și zi de zi cu același entuziasm, 
mobilizează tinerii la toate acțiu
nile inițiate de organizația de 
partid din întreprindere fiind me
reu apropiat de tinerii care îl res
pectă, îl iubesc și îl urmează cu 
încredere.

G. TAUTAN
•respondent voluntar

Adunarea tineretului din Capitală cu prilejul 
.Zilei mondiale a tineretului împotriva 

colonialismului și pentru coexisieniă pașnică"
„Ziua mondială a tineretului îin- de fapte concludente în privința 

potriva colonialismului și pentru creșterii într-o măsură nemajîntîl- 
eoexistență pașnica" a prilejuit o nita pină acum a solidarității stu- 
însuflețită manifestare a tineretu
lui bucureștean. Ieri după-amiază, 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul „23 August** a devenit ne
încăpătoare pentru sutele de ti
neri dornici să ia parte la aduna
rea de solidaritate cu tineretul de 
pretutindeni ce lupta împotriva 
odioasei robii colonialiste. Erau de 
față membri ai Biroului C. C. al 
U.T.M., activiști ai U.T.M., nu
meroși fruntași în muncă și în
vățătură. Cu deosebita căldură au 
fost primiți oaspeții de peste ho
tare — reprezentanți ai studen
ților din țările afro-asiatice. Mi
nute în șir, tinerii bucureșteni au 
manifestat sincera lor solidaritate 
cu tineretul ce mai 
jugul colonialismului 
șește în impetuoasa 
eliberare națională.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
A. Sidorenco, secretar al Comite
tului orășenesc U.T.M. București, 
care a dat cuvîntul tov. Toma Ma
rinescu, membru al Biroului C.O. 
al U.T.M., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești. Vorbitorul a zugrăvit un ta
blou al luptei tineretului din țările 
coloniale împotriva asupritorilor 
imperialiști, pentru pace. Această 
luptă se bucură de sprijinul tine
retului romîn, al tineretului tutu
ror țărilor socialiste, al întregului 
tineret iubitor de pace, indiferent 
de continentul pe care trăiește, al 
F.M.T.D. și U.I.S. Vorbitorul a 
exprimat hotărîrea fermă a tinerei 
noastre generații, ce are fericirea 
de a trăi într-un stat socialist, de 
a sprijini și pe mai departe activ 
pe tinerii ce cu atîta curaj înfruntă 
opresiunea colonialistă.

Primit cu vii aplauze, Sudhan- 
shu Ghaudhuri, secretar al U.I.Ș., 
a transmis 
U.I.S. și 
organizație 
țească se 
alături de 
colonii. Vorbitorul

îndură încă 
și care pă- 
mișcare de

salutul secretariatului 
a subliniat că marea 
internațională studen- 

manifestă 
cauza 1

.ă cu energie 
tineretului din 

a citat o serie

deniilor Africii și Asiei pe platfor
ma luptei comune antiimperialiste.

Asistența ,a ascultat cu viu in
teres cuvîntarea pe care a rostit-o 
Barry Turpin Marguerite Sophie, 
reprezentanta Federației studenți
lor din Africa neagra. Vorbitoarea 
a arătat că represiunile nu intimi
dează studențimea africană dorni
că de libertate și că manevrele 
colonialiste nu reușesc să deruteze 
pe luptătorii pentru independență 
și pace.

Prezența la tribună a lui Ould 
Rouis Bachir, reprezentantul Uni
unii studenților musulmani din 
Algeria a prilejuit o vibrantă ma
nifestare de dragoste și simpatie 
față de eroicul popor algerian. în
treaga asistență a păstrat un mi
nut de reculegere în memoria fii
lor Algeriei căzuți în lupta împo
triva colonialismului. Reprezen
tantul studenților algerieni a relie
fat în cuvîntul său nezdruncinata 
hotărîre a poporului algerian de 
a-și cuceri libertatea precum și re
cunoștința sa față de țările socia
liste, față de toate popoarele ce 
sprijină mișcarea de eliberare ■ na
țională a poporului algerian.

Situația tineretului și a studen
ților din Africa de vest a fost în
fățișată de Wailare Mohamed 
Tukur, reprezentant al studenților 
din această parte a continentului 
negru. Și în cuvintele lui și-a gă
sit ecou aceeași hotărîre fermă de 
luptă împotriva colonialismului, 
aceeași convingere deplină în vic
toria asupra asupritorilor imperia
liști.

însuflețită adunare a tineretului 
bucureștean a luat sfîrșit prin in
tonarea imnului F.M.T.D. Cuvin
tele cîntecului ca și aclamațiile și 
ovațiile ce au durat multe minute, 
exprimau simțămintele de solidari
tate ale tinerei generații din pa
tria noastră 
colonialismului 
tență pașnică.

Acordului comercial

în lupta împotriva 
și pentru coexis-

B. OBREA

și de plăți 
și Republica 
1959

Rezistenta este o condiție esențială a calității țesăturilor. De aceea tînăra laborantă Maria Moldovan 
de la întreprinderea „Partizanul Roșu" din Orașul Stalin acordă o deosebită atenție probelor de 

rezistentă a țesăturilor.
Foto: S. NIGULESCU

Interviul acordat
de prof. Dmitri Blohințev

Profesorul Dmitri Blohințev, membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., directorul Institutului unificat de cer
cetări nucleare de la Dubna, a acordat un interviu unor redactori 
ai Agenției Romîne de presă „Agerpres" și Radiodifuziunii și 
Televiziunii.

INFORMAȚII
Vineri după-amiază, însărcina

tul cu afaceri ad-interim al Fran
ței la București, Jean du Boisberr- 
anger, a oferit un cocktail în_ sa
loanele legației, cu prilejul îna
poierii din Franța a delegației ro
mine condusă de ing. Mihai Suder, 
ministrul Construcțiilor Industriei 
Materialelor de Construcții și In
dustriei Lemnului, care a vizitat 
Salonul internațional al construc
ției și echipamentului de la Paris, 
și a delegației tehnice comerciale 
condusă de ing. Mihai Petri, 
adjunct al ministrului Comerțului.

Au luat parte ing. Mihai Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei, ing. Mihai Suder, 
ministrul Construcțiilor, industriei 
Materialelor de Construcții și In
dustriei Lemnului, Marcel Popescu, 
ministrul Comerțului, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, ing. 
Mihai Ciobanu, președintele Ca
merei de Comerț a R- R- Romines 
ing. Mihai Petri, adjunct al minis
trului Comerțului, ing. Nicolae Io- 
tiescu, adjunct al ministrului In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, și alții,

★
însărcinatul cu afaceri ad-inte

rim al Finlandei la București, 
Aiatti Pyykko, a oferit vineri seara 
un cocktail cu ocazia apariției în 
limba romînă a epopeei populare 
finlandeze „Kalevală“.

Au luat parte Constanța Cră
ciun și Ștefan Balan, adjuncți ai 
ministrului Invățămîntului și Cul
turii, Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
lon Pas, președintele Comitetului 
de radiodifuziune și televiziune, Al. 
Buican și O. Livezeânu, vicepre
ședinți ai Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, artiștii poporului Costache 
Antoniu și George Georgescu, Dio- 
nisie lonescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, academicienii Victor Efti- 
miu, Al. Graur și Al. Rosetti, llca 
Melinescu, director adjunct al Edi
turii de stat pentru literatură și 
artă, oameni de cultură, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomatic, precum și Stelian 
Nițulescu, ministrul R. P. Romine 
în Finlanda.

★
Vineri s-a deschis la Bacău ex

poziția „U.R.S.S. în plin avînt al 
construirii comunismului**, organi
zată de A.R.L.U.S. cu sprijinul 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
și al Asociației de prietenie sovie
te romine.

Inca din primele ore expoziția 
a fost vizitată de peste 2.000 de 
cetățeni.
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La Complexul turistic de la Păltiniș

Romancier remarcabil, consacrat 
mai ales prin romanul „Bărăgan**, 
V. Em. Galan este totodată și un 
nuvelist de același potențial artis
tic. Capacitatea sa de a construi 
conflicte închegate, de a contura 
profiluri distincte de oameni, dar 
pe un spațiu mai restrins decit cel 
al romanului, se. relevă cu clarita
te în noul său volum de nuvele 
„De la potop încoace**, apărut îrt- 
Editura tineretului. Volumul îm
bogățește creația lui V. Em. Galan 
cu noi trăsături și aspecte, situîn- 
du-se în același timp printre scrie
rile <fe certă valoare care întregesc 
literatura noastră nouă cu imagini 
inedite ale vieții contemporane.

Realitatea din care V. Em. Ga
lan se inspiră cu predilecție^ pre
zentă masiv și în acest volum dl 
său, este viața țărănimii. Dar scrii
torul întreprinde sondaje adinei 
și în celelalte sectoare ale vieții 
sociale. Astfel, volumul „De la 
top încoace** are o tematică 
riată, întâlnind in paginile 
schițe și nuvele care zugrăvesc 
pecte și din mediul orașului, 
viața și activitatea instituțiilor 
specifice.

Ancorind în realitățile satului, 
V. Em. Galan a fost atras în pri
mul rînd de procesele transformă
rii vieții țărănimii sub influența 
cuvîntului partidului clasei munci
toare. Această problemă de mare 
însemnătate a vieții noastre de azi 
și-a aflat la V. Em. Galan o oglin
dire profund originală, de mare 
autenticitate realistă, de largă ca
pacitate emoțională. Ampla sa nu
velă „La răzeși**, cu care se 
deschide volumul, este edificatoare 
în acest sens, înscriindu-se printre 
cele mai realizate și mai valoroase 
lucrări din întreaga literatură ro
mînă, inspirate din viața țărănimii.

Nuvela „La răzeși**, a cărei ac
țiune se desfășoară în perioada 
atât de grea și de zbuciumată a se
cetei, zugrăvește în esență trezirea

po- 
va- 
lui 
as- 
din 
lui

La 24 aprilie 1959, s-a semnat 
la Budapesta, între guvernul Re
publicii Populare Roraîne și gu
vernul Republicii Populare Un
gare, Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1959.

In 'cadrul acestui acord, Repu
blica Populară Romînă va livra 
către Republica Populară Ungară: 
vagoane de marfă, electromotoare, 
tractoare și alte mașini agricole, 
aparataj de înaltă tensiune, (ca
bluri electrice, produse lemnoase, 
produse chimice, sare, materiale de 
construcție și alte mărfuri.

Republica Populară Ungară va 
livra <către (Republica Populară 
Romînă : laminate și oțeluri aliate, 
material tubular, aluminiu blocuri 
și semifabricate de aluminiu, di
ferite mașini și instalații, centrale 
telefonice și alte instalații pentru 
telecomunicații, aparate 
sură, materiale refractare, 
mente, diverse chimicale, 
meștibil și alte mărfuri.

Tratativele au decurg într-o at
mosferă prietenească.

Acordul a fost semnat din par-

Semnarea Convenției consulare 
între R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

între 15 și 23 aprilie a.c. au 
avut loc la București tratative în
tre delegațiile guvernamentale ale 
R.P. Romine și R.P. Bulgaria în 
vederea încheierii unei Convenții 
consulare între cele două țări. Tra
tativele au decurs într-o atmosfe
ră de sinceră și strînsă prietenie.

Convenția consulară a fost 
semnată în ziua de 23 aprilie, din 
partea romînă de către Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, iar din partea bul-
.»

Vasile
Repu-
Repu-

de mă- 
medica- 
ulei co

Semnarea 
între Republica Populară Romînă 

Populară Ungară pe anul
tea Republicii Populare Rcftnîne de 
Ion Vidrașcu, președintele dele
gației romîne, Iar din partea Re
publicii Populare Ungare de Ka- 
radi Gyula, președintele delegației 
ungare.

La semnare a asistat 
Pogăceanu, .ambasadorul 
blicii Populare Romine în 
blica Populară Ungară.

De asemenea au mai fost |de 
față : funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior și din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare.

★
La 23 aprilie a fost semnat 

Bucureiști planul de colaborare 
anul 1959 în domeniul ocrotirii să
nătății între Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale din R.P. 
Romînă și Ministerul Sănătății din 
R.P. Ungară.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de tov. Octavian Berlogea, 
adjunct al ministrului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, iar din partea 
R.P. Ungare de tov. Vilmon Gyula, 
adjunct al ministrului Sănătății,

al

ta 
pe

gară de Gheorghi Mihailov, ad
junct al ministrului Justiției.

La semnarea Gonvenției au par
ticipat, în afara .celor două dele
gații, Rudolf Rosman, adjunct al 
ministrului Justiției al R.P. Ro- 
mîne, precum și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

De asemenea a fost de față 
Stoian Pavlov, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. P. 
Bulgaria la București.

ÎNTREBARE : Care sînt 
principalele realizări obținute 
la Institutul Unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna ?

RĂSPUNS : După părerea mea, 
la Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna, care în pre
zent este institutul comun al ță
rilor socialiste, cea mai impor
tantă realizare o constituie pune
rea în funcțiune a sincrofazotronu- 
lui. Acest accelerator funcționează 
din primăvara anului 1957, dar 
abia spre sfîrșitul anului trecut, 
după soluționarea unor probleme 
extrem de dificile, s-a reușit să se 
atingă intensitatea maximă.

In prezent acceleratorul nostru 
constituie un record în domeniul 
acceleratorilor deoarece cei exis- 
tenți in alte țări au o energie 
mai mică decit sincrofazotronul de 
la Dubna. Trebuie spus că în pre
zent noi desfășurăm experiențe pe 
scară largă cu acest accelerator. 
Sarcina noastră primordială con
stă în însușirea tehnicilor experi
mentale utilizate la această insta
lație. Este de remarcat că la a- 
ceastă acțiune participă nu numai 
fizicieni din Uniunea Sovietică ci 
și fizicieni din numeroase țări, 
printre care și din Romînia. Fi
rește în momentul de față ar fi 
foarte greu să se spună care vor 
fi rezultatele, pentru că cercetă
torii noștri nu sînt decît în faza 
inițială a activității lor, dar pose
dăm deja mii de clișee cu reacții 
nucleare obținute la acest accele
rator. Pe aceste clișee avem înre
gistrate anti-protoni, sau cum îi 
numim noi anti-protonii „noștri**, 
ai Dubnei; avem de asemenea 
particulele noastre lamda etc.

Probabil, principala problemă pe 
eare o vom studia este aceea a 
proprietăților anti-materiei *).

A vorbi însă în prezent despre 
aplicarea practică a acestor pro
bleme ar fi prematur, întrucît 
deocamdată nu sînt studiate decît 
principiile cele mai generale și, 
probabil, vor trece încă mulți ani 
pînă cînd fizica particulelor ele
mentare va căpăta aplicații prac
tice atît de largi, ca acelea pe 
care le are în prezent energia nu
cleară.

Profesorul D. Blohințev a arătat 
în continuare că la Institutul din 
Dubna lucrează 150 de colaboratori 
științifici veniți din străinătate. 
Printre ei se numără 25 de fizicieni 
rornîni și mulți dintre ei au de
venit ca să spun așa, colaboratori 
permanenți ai Institutului de la 
Dubna. Fizicienii rornîni lucrează 
în multe sectoare. în primul rînd 
aș dori să amintesc de grupul 
prof. Tudor Tănăsescu, care con
duce în prezent elaborarea unor 
noi metode de observare a radia
țiilor cu ajutorul ecranelor de 
scintilație. Apoi, la noi lucrează 
cu mult succes tinerii fizicieni ro- 
mîni Marius Pătrașcu și Alexan
dru Mihul. Ei studiază interacțiu
nea mezonilor miu cu nucleele. Ei 
au obținut rezultate extrem de in
teresante în ce privește fisiunea 
nucleelor grele prin mezoni miu 
negativi. Lucrările respective au 
fost publicate. La Dubna lucrează 
și teoreticieni rornîni, ca de pildă, 
tînărul fizician Sorin Giulli, autor 
a numeroase lucrări. A lucrat la 
noi și acum s-a întors în țară teo
reticianul Mayer Meinhardt, care 
a dus la bun sfîrșit cercetări in
teresante. Trebuie spus că cei care 
conduc activitatea colaboratorilor 
rornîni au o părere cît se poate 
de bună despre aceștia. Ei sînt în 
prezent participanți prețioși la 
viața științifică care se desfășoară 
în institutul nostru.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați activitatea Institutului da 
fizică atomică din R.P. Romînă 
care, după cum se știe, a fost 
construit cu ajutorul prețios al 
Uniunii Sovietice ?

RĂSPUNS : Este evident că a- 
cest institut va deveni un impor
tant centru de dezvoltare a fizicii 
atomice. El dispune de personal 
calificat și posedă în prezent uti
laj admirabil. Pe lîngă instalațiile 
principale, institutul dispune de 
diverse aparate, mașini de calcu
lat, diferit utilaj electronic, reali
zat aici, în Romînia. însăși con
strucția este făcută cu mult gust.

Impresia pe care ți-o lasă insti
tutul este că el este gata pentru 
o vastă ofensivă în domeniul dez
voltării științei. Firește, majorita
tea cercetărilor se află încă în 
faza inițială. Dar ceea ce te ui
mește este tocmai gradul de pre
gătire pentru o activitate rodnică. 
Am fost și în alte țări și trebuie 
spus că în general situația este 
asemănătoare, dar ni se pare că 
fizicienii romini iiau devansat pe 
mulți alții în privința însușirii 
tehnicilor de lucru la instalațiile 
de cercetări nucleare și a dezvol
tării institutului lor. Trebuie spus, 
de altfel, că reactorul din Romînia 
este primul din țările de democra
ție populară care a început să 
funcționeze.

Am fost plăcut impresionat vă- 
zînd că fizicienii rornîni folosesc 
cu succes reactorul, ciclotronul ca 
și alte instalații de cercetări nu
cleare primite din Uniunea Sovie
tică. Am aflat cu satisfacție de la 
colaboratorii institutului că aceste 
instalații funcționează ireproșabil.

Institutul de fizică atomică din 
R.P. Romînă este un exemplu con
vingător al rezultatelor colaborării 
dintre țările socialiste.

Semnarea planului de colaborare 
pentru popularizarea reciprocă 

a realizărilor U.R.S.S. și R.P.R.

•) N.R.-— Una din formele de 
existență a materiei, materia com
pusă din anti-particule, cum ar fi 
anti-.protonul sau altele.„De la potop încoace

țărănimii sărace, apăsată de un 
trecut dureros și întunecat, la o 
nouă viață, de lumină și bucurie, 
de adevărată libertate și demnitate 
umană. Scriitorul a reușit să sur
prindă aspectele caracteristice ale 
acestui proces, intrînd adine în 
mecanismul desfășurării lui, desci- 
frindu-i particularitățile specifice, 
zugrăvindu-l prin mijloace artisti
ce interesante. Nuvela lui V. Em 
Galan demonstrează, prin măiestri
ta analiză a vieții sufletești a oa
menilor, că țăranul obijduit de 
odinioară își află adevăratul sens 
al vieții sale, al drumului spre lu
mină și bucurie, atunci cînd con
știința sa este luminată de ideile 
partidului care îl ajută să înțelea
gă mersul istoric al vieții, și să se 
dăruie cu pasiune luptei pentru 
binele comun, pentru fericirea în
tregului popor muncitor. Prin mij
loace de adevărată virtuozitate ar
tistică, prin imagini profund veri
dice, într-un ritm trepidant, dra
matic al narațiunii, V. Em. Galan 
descrie drumul parcurs de Ion Do- 
brotaru, de la starea de argat în 
slujba chiaburului, la starea de om 
liber, cu o nouă conștiință, doritor 
de a deveni membru de partid. 
Povestea vieții lui Ion Dobrotaru 
este povestea atîtor țărani munci
tori, treziți la o nouă viață sub 
conducerea clasei muncitoare și a 
partidului comunist încă din pri
mii ani de după eliberare, oameni 
care au înfruntat direct, atacul

dușmanilor lumii noi care începuse 
să se făurească, lan Dobrotaru era 
tînăr al nimănui, care muncea din 
greu la chiaburul losub Prisăcaru. 
Știa să muncească și atât, se isto
vea la porunca chiaburului, arînd 
pămîntul pietrificat de secetă, dar 
nu știa că poate trăi și altfel, nu 
înțelegea care trebuie să-i fie ade-
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vârâtul scop al vieții și muncii. 
Ion Dobrotaru va începe să înțe
leagă aceste lucruri cînd se va 
ciocni violent cu uneltirile chiabu
rului, cînd le va pricepe scopul, 
dar mai ales cînd se va apropia 
de comuniști, cînd le va asculta 
sfatul și îndrumările date cu atîta 
căldură și dragoste pentru soarta 
tuturor celor ca el. Scriitorul con
turează cu forță chipul lui losub 
Prisăcaru, chiaburul, însetat de 
avere, cu chip dezgustător.

Nuvela lui V. Em. Galan, con
struită pe temelia solidă a realis
mului socialist, comunică un mesaj 
optimist, izvorît din însuși adevă
rul vieții. V. Em. Galan este un 
desăvîrșit cunoscător al realităților.

a

dar și un excelent analist al psi
hologiei oamenilor, urmărindu-le 
și deScriindu-le procesele lăuntrice 
cu subtilitate, în mod profund rea
list, echilibrat și logic. Nuvela „La 
răzeși" are o construcție solidă, se 
desfășoară pe coordonatele unui 
conflict dramatic, plin de intensi
tate, fiind străbătută de la un ca
păt la altul de patos revoluționar, 
comunist, de combativitate. V. Em. 
Galan urmărește cu atenție desti
nul eroilor săi, înregistrează pro- 
porționat gesturile și detaliile 
semnificative, dînd episoadelor na
rațiunii o evoluție gradată, plină 
de tensiune dramatică, pregătind 
finalul cu ingeniozitate compozi
țională, ca o concluzie firească a 
tuturor celor întâmplate, conformă 
cu adevărul vieții.

Prin celelalte schițe și nuvele din 
volumul „De la potop încoace", 
V. Em. Galan își manifestă alte 
trăsături ale autenticului său talent 
scriitoricesc, tn schițe și nuvele ca 
„A cincea roată la căruță", „Ale
geri", „Marin" sau „...ca scaiul", 
V. Em. Gălan ne arată o altă fațe
tă a talentului său, aceea de 
scriitor satiric, înzestrat cu vii po
sibilități artistice de a crea un 
umor robust. Satira și umorul 
său sînt in unele cazuri discrete, 
reținute, ca în nuvela ,A cincea 
roată la căruță", una din cele mai 

, reușite din acest volum. Descriind

activitatea unei echipe de achizi
ționare a animalelor, într-un sat, 
scriitorul prezintă cu un umor de 
cea mai bună calitate felul de 
comportare al unui tânăr practi
cant, care judecă realitatea după 
formule abstracte, care caracteri
zează oamenii în grabă, după pri
ma aparență, exagerînd sau sub- 
apreciind unele situații, dar care 
înțelege în cele din urmă cum tre
buie lucrat pe teren, primind în 
acest sens ajutorul și îndrumarea 
unui comunist, membru ol echipei, 

în alte cazuri ca în „Alegeri" 
sau „...ca scaiul", satira și umorul 
lui V. Em. Galan au un pronun
țat caracter critic, demascator, în- 
dreptîndu-se asupra șarlatanilor, 
delapidatorilor și a celor cu o 
comportare retrogradă în muncă 
și în viața particulară. în aceste 
schițe și nuvele, V. Em. Galan 
reușește să contureze chipul perso
najelor respective în mod distinct 
numai prin cîteva trăsături, prin 
cîteva gesturi, însă pe deplin sem
nificative, scriitorul relevînd, cu 
multă pătrundere artistică, ceea ce 
este esențial în atitudinea eroilor 
săi.

Stilul lui V. Em. Galan este 
simplu, dar plin de expresivitate, 
în conformitate cu conținutul și 
substanța narațiunii, servind în 
mod excelent și la caracterizarea 
personajelor din diverse medii și 
cu atitudini diferite. Sobru și con
cis în nuvela „La răzeși"; adecvat 
atmosferei dramatice, stilul lui 
V. Em. Galan capătă vioiciune și 
culoare în schițele și nuvelele sa
tirice.

Volumul lui V. Em. Galan „De 
la potop încoace" prin bogatul și 
interesantul lui conținut de idei, 
prin măiestrita lui realizare artisti
că, reprezintă un succes important 
al literaturii noastre noi.TEODOR V1RGOLIC1

MOSCOVA 24. — Coresponden
tul Agerpres transmite :

La Moscova a fost semnat pla
nul de colaborare între Prezidiul 
Uniunii Asociațiilor Sovietice de 
prietenie și legături culturale cu 
străinătatea, și conducerea Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă 
(A.P.Ș.R.) pe de o parte, și Con
siliul General A.R.L.U.S., pe de 
altă parte.

Potrivit planului, Asociația 
de prietenie sovieto - romînă și 
A.R.L.U.S. vor colabora pentru 
dezvoltarea legăturilor prietenești 
și popularizarea reciprocă a reali
zărilor Uniunii Sovietice și R. P. 
Romîne în domeniul economiei na
ționale, științei, culturii, literaturii, 
artei etc. In vederea realizării a- 
cestor obiective, cele două aso
ciații vor face schimburi de dele
gați, de materiale documentare și 
informative, de expoziții etc.

A.R.L.U.S.-ul va organiza anul 
acesta o serie de manifestări pen
tru a aniversa 160 de ani de la 
nașterea lui A. S. Pușkin, 110 ani 
de la nașterea lui I. P. Pavlov, 
145 de ani de la nașterea poetului 
rus M. I. Lermontov. In R.P. Ro
mînă vor avea loc Zilele culturii

și artei R.S.S. Bieloruse, și se va 
organiza tradiționala Lună a prie
teniei romîno-sovietice.

Asociația de prietenie sovieto- 
romînă va organiza o serie de 
manifestări prilejuite de cîteva 
date importante în istoria și cul
tura poporului romîn, cum sînt: 
împlinirea a 15 ani de la elibera
rea Romîniei, 500 de ani de la în
temeierea orașului București etc. 
Totodată în U.R.S.S. se vor des
chide mai multe expoziții în legă
tură cu diferite aspecte din viața 
R.P. Romîne și vor avea lor Zi
lele culturii și artei romînești în 
R.S.S. Bielorusă și Săptămînă 
Culturii romînești în R.S.S. Letonă.

Planul a fost semnat de Evgheni 
Afanasenko, ministrul Invățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., președintele 
Asociației de prietenie sovieto- 
romîne și de acad. Petre Gonstan- 
tinescu-Iași, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.-ului.

La semnarea planului au fost 
de față membri ai Consiliului de 
conducere al Asociației de priete
nie sovieto-romîne, precum și M. 
Dalea, ambasadorul R.P. Romîne 
la Moscova.

Viața în internat
('Urmare din pag. l-a)

arată clar că nu totul merge ca 
ceasornicul. Alai sînt eleve care 
tulbură liniștea în sălile de 
meditație, care nu păstrează or
dinea și curățenia, care fac zgomot 
în dormitoare la ora în care ar tre
bui șă se odihnească. Astfel, eleva 
Matifi Elena din clasa a VlII-a B 
da la Școala medie nr. 3 tulbură 
orele de meditație, se plimbă prin 
școală în loc să învețe. Ea a avut 
4 corijențe pe primul trimestru al 
anului școlar. De asemenea, la 
Școala medie nr. 7 cei rămași în 
urmă la învățătură sînt tocmai a- 
cei care nu respectă disciplina, 
care nu au o comportare dintre 
cele mai lăudabile în internat.

Manifestările de indisciplină, de 
comportare necoreclă față de co
legi — ce-i drept puține la număr— 
dovedesc totuși că în aceste inter
nate colectivul de eleve nu a ac
ționat întotdeauna puternic îm-

potriva celor ce încalcă disciplina 
și regulile de ordine interioară con
sidered, poate că toate acestea se 
vor rezolva de la sine.

Organizația U.T.M. și colectivul 
de utemiste care locuiesc în inter
nat nu trebuie să pornească de la 
ideea greșită că lucrurile mergind 
în general bine în internate, sar
cina lor poate fi socotită încheiată. 
Dimpotrivă, exigența trebuie spo
rită, trebuie creată o atmosferă de 
exigență însăși în rîndul elevelor 
care să nu permită nici o abatere 
de la disciplina și normele vieții de 
internat.

Autoliniștirea poate crea o 
porțită prin care se strecoară 
nereguli- lată de ce îndrumarea și 
controlul eficace al activității în 
internat sint sarcini care rămîn 
mereu actuale pentru organizațiile 
U.T.M. din cele două școli medii 
timișorene și ele trebuie permanent 
avute în vedere.



înaintea Conferinței miniștrilor de externe de la Geneva

Oamenii muncii din R. D. Germană 
sprijină Conferința

BERLIN 24 (Agerpres). — In 
R. D. Germană se desfășoară nu
meroase mitinguri și adunări în 
care oamenii muncii cer ca confe
rința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe să adopte ho- 
tărîri care să contribuie la regle
mentarea pașnică și democratică a 
problemei germane. Agenția ADN

Armata Popularâ Chinezâ 
de Eliberare a zdrobit grupul 

de rebeli din regiunea tibetanâ Loka
LHASA 24 (Agerprea). — Du

pă cum relatează corespondentul 
Agenției China Nouă, după lichidai 
rea definitivă a rebeliunii în re
giunea Lhasa trupele regiunii mi
litare tibetane ale Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, care au 
primit ordin să zdrobească clica 
rebelă din Tibet, clică ce a trădat 
patria și a comis cele mai grave 
crime, au obținut o victorie hotă- 
rîtoare în regiunea Loka. In cursul 
operațiilor, care au durat 10 zile, 
trupele Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, efectuînd un marș 
de 1000 de li (un li este egal cu 
0,57 km — n.r.) au nimicit din- 
tr-o singură lovitură cuibul ban
diților rebeli.

Au fost zdrobite toate trupele 
rebele din aceste locuri. Au fost 
uciși, răniți și luați prizonieri a- 
proape 2000 de rebeli.

In prezeni, întreaga regiune 
Loka și toate punctele importante 
de frontieră, la nord de munții Hi
malaia sînt sub controlul trupelor 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare. Bandiții rebeli au fost îm- 
prăștiați.

Desfășurînd operațiile militare 
de curățire a regiunilor, unitățile 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare au creat organe de control 
militare în toate localitățile regiu
nii Loka și au dizolvat organele 
locale ale puterii politice reacțio
nare care timp îndelungat a pri
gonit populația locală. Unitățile 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare au acordat ajutor material 
tibetanilor care au avut de suferit 
din cauza bandiților rebeli. Locui
torii tibetani din reigunea Loka 
acordă tot sprijinul unităților Ar
matei Populare Chineze de Elibe-,

zar* în lichidarea definitivă a re
beliunii. Ostașii și comandanții Ar
matei Populare Chineze de Elibe
rare ajută maselor populare la lu- 
crările de însămînțări de primăva
ră, la îngrijirea locuitorilor răniți 
Îi bolnavi. La rîndul lor masele 
argi ale clerului cu stare de spirit 

patriotică și ale populației laice 
din regiunea Loka acordă un spri
jin activ unităților Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare în lichi
darea rebeliunii.

Regiunea Loka se află Ia Sud- 
est de Lhasa, la sud de rîul 
Țangpo și la nord de munții Hi
malaia, la frontiera cu India și cu 
principatul Butan. Aici, se arată 
în comunicatul Agenției China 
Nouă, timp îndelungat elementele 
rebele în frunte cu Enciuțan Ku- 
puciasi, Ciamațanorni Sanduțan, Ia 
ordinul fostului guvern tibetan și 
al vîrfurilor reacționare din Tibet, 
în înțelegere cu imperialismul și 
xeacțiunea străină au desfășurat o 
activitate rebelă antistatală. Ei au 
primit de peste hotare arme și alte 
ajutoare lansate de avioane de 
naționalitate necunoscută, au dis
trus căile de comunicație, au je
fuit avutul populației, au siluit 
femei, au incendiat case, au ucis 
oameni și au comis alte crime a- 
ducind prejudicii poporului. Banda 
rebelă, în frunte cu Enciuțan Ku- 
puciasi, a fost de asemenea una 
din principalele forțe care au or
ganizat rebeliunea de Ia Lhasa. In 
prezent, această bandă rebelă a 
fost zdrobită de către trupele Ar
matei Populare Chineze de Elibe
rare. Acest fapt are o mare însem
nătate pentru grăbirea lichidării 
rebeliunii în întregul Tibet.

Politicienii vestgermani formulează 
pretenții al căror scop este 

torpilarea Conferințeianunță că la Frankfurt pe Oder a 
avut loc un mare miting la care 
au participat și reprezentanți ai 
mișcării partizanilor păcii din Po
lonia și Franța.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care își exprimă 
speranța că conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne va deschide calea spre re
zolvarea problemei germane și va 
ajuta poporul german să înlăture 
pericolul militarismului german.

In cadrul ședinței Consiliului 
partizanilor păcii din regiunea 
Gera, fizicianul Schmalfus a cerut 
Camerei Populare și guvernului 
R.D.G. să se adreseze Tribunalului 
internațional de la Haga pentru a 
obține condamnarea pregătirilor 
militare din Germania Occidentală.

Dezvoltând această linie d Iul 
'Adenauer, politicienii vest-germani 
din tabăra guvernamentală formu
lează pretenții al căror scop este 
să torpileze tratativele de la Ge
neva. La 22 aprilie, într-un discurs 
radiodifuzat, Krone, președintele 
fracțiunii Uniunii creștin-democra- 
te în Bundestag, a cerut de fapt 
ca succesul conferinței de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne să fie condiționat de rezol
varea problemei reunificării Ger
maniei, pe baza condițiilor inac
ceptabile formulate de R.F.G. Kro
ne a protestat vehement împotriva 
planului P.S.D.G. care prevede o 
destindere militară în Europa și 
reunificarea pe etape a Germaniei, 
caracterizîndu-l drept un plan „pe
riculos",

BONN 24 (Agerpres). — ZlaA 
rul „Neue Rhein Zeitung" scrie 
că reprezentanții vest-germani în 
„grupul de lucru" al celor trei 
puteri occidentale și al R. F. Ger 
mane, au reușit să determine Oc
cidentul să adopte „o poziție ri
gidă" la viitoarele tratative de la 
Geneva. „Punctul de vedere englez 
scrie ziarul, că tratativele cu pri
vire la măsuri militare în Europa, 
Centrală se pot duce și fără ca ele 
să fie legate de probleme politice, 
nu a fost acceptai".

In Ministerul Afacerilor Externe 
al R.F.G., scrie în continuare zia
rul, există cercuri care au căutat 
să convingă pe cancelar de nece. 
sitatea ca Occidentul să adopte o 
poziție „elastică". Adenauer insă 
a insistat asupra „poziției rigide"

An de an crește puterea economică a R. Cehoslovace. Noi șl noi ma șini vin în ajutorul oamenilor 
muncii sprijinindu-i în luptă pentru continua ridicare a economiei. In fotografie prezentăm uriașul 
agregat de exploatare a minelor de suprafață „Z—1.200", fabricat la Ostrava, lucrînd la o mină de su

prafață din bazinul carbonifer de lignit din Most.

La Casa Albă 
s-a întrunit Consiliul 
Național al securității 

S. U. A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). 

La 23 aprilie s-a întrunit la Casa 
Albă Consiliul Național al secu
rității S.UA. sub președinția lui 
Eisenhower. La ședință a partid < 
pat și Christian Herter, noul se
cretar al Departamentului de Stat.

Ordinea de ai a ședinței nu a 
fost dată publicității, ea fiind con
siderată „strict secretă" dar, după 
cum relatează Agenția Reuter, a 
fost luată în discuție „poziția Oc
cidentului la apropiata conferință 
a miniștrilor de Afaceri Externe de 
la Geneva in problema Berlinului 
și a Germaniei". La 27 aprilie, 
Herter va pleca la Paris pentru a 
discuta cu ceilalți miniștri ai Afa
cerilor Externe occidentali problei 
ma stabilirii unei atitudini comu
ne la conferința de la Geneva.

Opinia publică progresistă engleză 
salută nota guvernului U. R. S. S. 

adresată guvernului S. U. A.
LONDRA 24 (Agerpres). — Opi

nia publica progresistă din Anglia 
salută nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S.U.A., consi- 
derînd-o un avertisment oportun 
dat adversarilor reglementării pro
blemelor internaționale pe cale 
pașnică. Ziarul „Daily Worker* 
subliniază că „a înzestra Germania 
occidentală cu arma nucleară, în
seamnă a pune în primejdie tra-

tativele dintre Est și Vest". Ziarul 
arată de asemenea că Uniunea So
vietică a prins Statele Unite în 
flagrant delict „în încercările lor 
de a zădărnici anticipat tratativele 
dintre Est și Vest în problemele 
legate de Germania, prin punerea 
armei nucleare la dispoziția Ger
maniei occidentale".

La 23 aprilie, deputatul laburist 
Zilliacus s-a lăcut în Camera Co-

mumelor ecoul neliniștii manifesta
te de opinia publică engleză în le
gătură cu reînvierea militarismu
lui și nazismului în Germania oc
cidentală. El a reamintit cu acest 
prilej că omenirea a dat jertfe 
incalculabile în cel de-al doilea 
război mondial dezlănțuit de mili
tarismul german. Zilliacus a în
fierat înzestrarea " 
dentale cu arma

Și alte acțiuni 
telor Unite, care 
tarea încordării 
apropiatelor tratative

Germaniei occi- 
nucleară.
agresive ale Sta- 
au ca scop agra- 
și zădărnicirea 

s stîrnesc o 
profundă neliniște in rîndurile 
cercurilor largi ale opiniei publi
ce engleze. Zborurile provocatoare 
ale avioanelor americane la o alti
tudine de peste 10.000 de picioare 
au stîrnit un oprobiu hotărît și 
proteste vehemente în rîndurile or
ganelor de presă de diferite orien
tări.

Intr-un comentariu radiodifuzat 
Carrol, observator al influentului 
ziar conservator ,Sunday Times", 
subliniază că „n-are nici un rost 
să închidem ochii asupra faptului 
că aceste sboruri la o altitudine de 
peste 10.000 picioare reprezintă o 
pregătire pentru stabilirea unui 
pod aerian Germania occidentală- 
Berlin". După părerea comentato
rului, aceasta nu constituie cîtuși 
de puțin o dovadă a năzuinței spre 
reglementarea prin tratative a pro
blemelor nerezolvate. Recunoscînd 
că aceste raiduri stîrnesc neliniște 
și oprobiu în Anglia, comentato
rul subliniază că „obiecțiunile îm
potriva acestor zboruri sînt de
terminate de convingerea că ele 
sînt de natură să înrăutățească 
atmosfera și să reducă șansele de 
a se ajunge la un acord cu Ru
sia",

la Belgrad a inmînat
’ BELGRAD 24 (Agerpres). — La 
24 aprilie a.c. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romine la Belgrad, 
Ion Rab, a înmînat scrisorile sale 
de acreditare președintelui Repu
blicii Populare Federative Iu
goslavia, Iosip Broz Tito.

La înmînarea scrisorilor 
acreditare au asistat secretarul 
stat pentru Afacerile Externe

de 
de 
al 

R.P.F. Iugoslavia, Kocea Popovici, 
secretarul general al președintelui 
Republicii, Leo Mates, precum și

PEKIN. — In cadrul ședinței 
din 24 aprilie a sesiunii Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină au continuat dezba
terile pe marginea raportului lui 
Ciu En-lai privind activitatea gu
vernului R. P. Chineze și a pro
iectelor cu privire la planul eco
nomiei naționale și la bugetul de 
stat al țării pe anul în curs.

BUDAPESTA. — La 24 aprilie 
cel de-al 100-lea vas fluvial-ma- 
ritim construit pe șantierele na
vale „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Budapesta a efectuat prima cursă 
de probă pe Dunăre. Pe bordul 
vasului se aflau Jănos Kâdăr, 
prim-secretar a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, și Beta Biszku, 
ministrul Afacerilor Interne.

Vasul, care poartă numele 
„Pesta", a fost comandat 
Uniunea Sovietică.

LONDRA. — La 23 aprilie a
sit la Londra un grup de oameni 
de știință sovietici, care lucrează 
în domeniul fizicii, condus de 
acad ,M. A. Leontovici.

Fizicienii sovietici vor lua cu
noștință de lucrările oamenilor de 
știință englezi în domeniul reac
țiilor termonucleare dirijate și vor 
participa la conferința pentru pro
cesele termonucleare Delegația so
vietică va vizita o serie de centre 
engleze de cercetări științifice prin, 
tre care centrele de la Harwell, 
Aldermast și Cambridge,

„Poftiți vă rog! Vă oferim 
tentații tari ! Vă oferim prile
jul de a vedea negrii la ei 
acasă ! Poftiți vă rog

Cam în felul acesta tint re
dactate prospectele unor <a- 
genții de voiaj occidentale me
nite să atragă turiștii pentru 
inima Africii. Și amatori se gă
sesc. Priviți pe blazați! din foto
grafie, prieteni și odrasle ale 
exportatorilor de fructe ! Și-au 
trambalat plictisul peste mări 
și oceane să-i vadă cu ochii lor 
pe culegătorii de banane, de 
nuci de cocos, pe nenorociții 
care scot uraniul minelor din 
Congo Belgian. Au venit să-și 
desfete privirile plictisite cu 
dansurile indigenilor, ale ne
grilor din triburile de pigmei.

de 
de

so-

șeful protocolului președintelui 
Republicii, Zdcnko Ștambuk.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Romine a fost însoțit de pri
mul secretar al ambasadei, Radu 
Comșa, atașatul militar locote- 
nent-colonel, Ștefan Stan, consi
lierul comercial Vasile Vicol și 
secretarul ambasadei, Vasile 
Șandru.

După înmînarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Tito a 
avut o convorbire cu ambasadorul 
R. P. Romine, Ion Rab,

WASHINGTON. — Casa Albă a 
comunicat că președintele Eisen
hower l-a numit oficial pe John 
Foster Dulles în funcția de con- 
sultant special pentru problemele 
politicii externe pe lîngă Casa 
Albă.

PARIS. — După cum relatează 
agenția France Presse, Republica 
Guineea a solicitat să devină mem
bră a UJN.E5.C.0.

După Liberia și Ghana, Guineea 
va fi a treia țară din Africa nea
gră membră a U.N.E.S.C O.

LENINGRAD. — La 22 aprilie 
a luat sfîrșit la Universitatea din 
Leningrad consfătuirea privind 
lingvistica matematică. Universi
tatea din Leningrad este prima din 
Uniunea Sovietică unde a fost 
creată o secție de lingvistică ma
tematică și ’ un laborator experi- Greciei, Manolis Glezos. 
mental de traducere automată.

BAGDAD. — Agenția Reuter re
latează că șeful guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, Fer- 
hat Abbas, a avut o întrevedero cu 
primul ministru al Irakului, Kaa- 
sem.

Au venit să-și satisfacă curiozi
tatea bolnăvicioasă, să se amu
ze aruneînd cioburi ca maimu
țelor de la grădina zoologică I 

Priviți fotografia I Ea arată 
însă cu totul altceva decît do
resc agențiile de voiaj. Ea •- 
rată disprețul albilor pentru 
negrii din coloniile lor, arată 
mizeria crîncenă în care sînt 
aruncați băștinașii ! Departe 
de a fi o poză amuzantă, îm
bietoare, ea constituie un do
cument acuzator. Albi scîrbiți, 
disprețuitori, negrii reduși la 
subiect de distracție I E un do
cument acuzator, adăugat la 
masivul dosar al acuzării pe 
care popoarele coloniale îl pre
zintă la marea răfuială cu a- 
supritorii lor.

In apărarea lui 
Manolis Glezos

c

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
ȚASS transmite : împărtășind în
grijorarea oamenilor muncii sovie
tici pentru soarta lui Manolis Gle
zos, Comitetul Sovietic de solida
ritate cu țările Asiei și Africii, 
cere alături de întreaga omenire 
progresistă punerea imediată în 
libertate a eroului național al

La Moscova a fost dat publici
tății un comunicat în care se a- 
nunță că pe adresa comitetului so
sesc numeroase scrisori din partea 
cetățenilor sovietici din republicile 
Asiei Centrale și Transcaucaziei, 
precum și din republicile autono-

me ale R.S.F.S.R., prin care se 
cere ca fiul credincios al poporului 
grec, Manolis Glezos, să fie pus 
in libertate.

★
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pă cum transmite agenția CETEKA, 
Comitetul cehoslovac pentru apă
rarea lui Manolis Glezos a adresat 
secretarului general al O. N. U., 
Dag Haimmarskjoeld, o scrisoare în 
care îi cere ca în numele păcii, 
libertății, democrației și dreptății 
să folosească 
în apărarea 
care se află

întreaga sa influență 
lui Manolis Glezos 
în primejdie.

IN ȚĂRILE CAPITALISTE

Declin, mizerie, șomaj
Criza cărbunelui în Anglia

Cine vizitează Albania zilelor 
noastre, poate să-și dea sea
ma chiar din primul mo

ment, cînd a pus piciorul pe acest 
pămînt, de marile realizări obținu
te de poporul albanez, sub înțe
leaptă conducere a Partidului 
Muncii, in cei 15 ani care s-au 
scurs de la eliberare și pînă in 
prezent.

Victoria noului asupra vechiu
lui, este pregnantă, evidentă.

Am putut să-mi dau seama de a- 
eest lucru, în timpul celor aproape 
trei săptămîni cit a durat vizita în 
Albania a delegației Uniunii Tine
retului Muncitor din țara noastră 
și din care am avut fericiba ocazie 
tă fac și eu parte.

Ofensiva noului se duce pe toa
te fronturile și avînd un plan cu 
înțelepciune întocmit, ea înaintea
ză vertiginos, înlăturind rînd pe 
rînd, toate resturile moștenirii tre
cutului.

în satele albaneze, bordeiul mi
zer, care nu avea nici măcar horn 
pe unde să 
fiind locul 
noase și 
în anii puterii populare,

Escavatoare moderne au pătruns 
în mijlocul smîrcurilor neclintite 
fie veacuri ; sapă canale care co
lectează apa lăsînd în urmă, pen
tru țăranii muncitori 
cooperative agricole, 
noase.

Sus pe dealurile 
haina lor verde de-a 
de ani, sub crunta 
subjugare otomană, a marilor lati
fundiari autohtoni și mai apoi sub 
neagra ocupație fascistă, înaintează 
azi, pas cu pas prin munca oame
nilor, peste cringuri neproductive, 
tinerele livezi de măslini, porto
cali și smochini...

Există insă un anumit domeniu 
unde nu există element de 
comparație, unde n-a existat nimic 
sau aproape nimic, unde totul s-a 
pornit de la cimpul gol. Este vorba 
de dezvoltarea industriei. Căci pe

un âmp gol a fost construită și ma
rea rafinărie de petrol de la Țăric 
și fabrica de zahăr de la Maliq și 
hidrocentralele „Karl Marx" și 
„Lenin" și multe alte întreprinderi.

De la Tirana pînă la combinatul 
textil „I. V. Stalin**, nu sînt 
decît cîțiva kilometri. Era o 

zi senină de primăvară. Peste oraș, 
plutea o mireasmă îmbătătoare. în
florise mimoza care, în aceste 
locuri, vestește primăvara...

Părăsind șoseaua asfaltată a 
Durresului apucăm puțin la stin
gă și nu după multă vreme ni se 
deschide în față panorama unui a- 
devărat oraș. De o parte și de alta a 
drumului blocuri moderne, unele 
cu perdeluțe albe la ferestre, altele

au învățat zi și noapte. Din 
cei peste 4.500 de muncitori cîți 
are azi combinatul, peste 3.000 au 
obsolvit școala profesională con
struită odată cu combinatul. La în
ceput n-a fost ușor. Au avut însă 
lingi ei prieteni sinceri, ingineri și 
tehnicieni sovietici care i-au aju
tat să stăpînească mașinile moderne 
pe care înșiși ei le aduseseră în 
dar, poporului prieten albanez.

An de an, combinatul a crescut, 
s-a dezvoltat. Dacă comparăm pro
ducția anului 1952 cu cea care va 
fi în anul 1960, adică peste un an, 
vedem că ea va crește cu 350 la 
sută.

Combinatul are acum un mare 
club, are o școală medie de 11 ani, 
o școală profesională etc.

trasaturilor caracteristice construc
torilor socialismului.

de mult, a pornit o 
interesantă mișcare care a 
cuprins rînd pe rînd, aproa

pe toate fabricile combinatului și 
care a avut un larg ecou în toate 
celelalte fabrici din țară : crearea 
brigăzilor de producție ale tinere
tului, care luptă pentru cucerirea 
titlului „a 15-a aniversare a elibe
rării patriei".

Flacăra acestei însuflețite în
treceri au aprins-o tinerii comuniști 
Nicolla Gerghi și Andon Proko, a- 
mîndoi ajutori de maiștri la fabri
ca de țesături de lină. Pînă acum, 
in întreaga Albanie sînt create 
circa 80 de asemenea brigăzi. In

iasă fumul dispare 
caselor noi, lumi- 

spațioase, construite

unifi in mari 
ogoare mă-

de 
sute

dezgolite 
lungul a 
împilare și

al unor mari prefaceri
încă neterminate, cu schele de jur 
împrejur.

Intri pe poarta marelui combinat 
și parcă nu-ți vine a crede că in 
anul 1949 cînd s-a început con
strucția lui, prin aceste locuri a 
fost doar o mlaștină. Din curtea 
largă, alei asfaltate te duc în toate 
direcțiile. Hale spațioase se în
șiră una după alta. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii care te în- 
timpină peste tot prietenește, cu 
zîmbelul pe buze, sint tineri abso
lut toți.

Cei mai mulți din ei au parti
cipat și la construcția combinatu
lui. S-au apucat apoi de învățătură, 
căci, în 1951 cînd totul era gata, 
sarcina principală dată de partid, 
de organizația de tineret, a- 
ceasta era : să învețe, să-și 
însușească tehnica. Și tinerii

Însemnări 
de călătorie din 

Albania Populară

In tot acest proces de dezvoltare, 
organizația de bază a Uniunii Ti
neretului Muncii din combinat a 
fost un ajutor credincios al 
partidului. Ea a mobilizat miile 
de tineri muncitori la îndepli
nirea sarcinilor de plan, 
tîndu-le marea importanță 
litică și economică pe care o
ridicarea continuă a calificării 
lor profesionale, a militat pentru 
formarea la tinerii muncitori a

ară- 
po- 
are

cadrul acestei întreceri brigăzile 
acționează în trei direcții princi
pale sub următoarele loznici : 
„Să muncim cit mai bine", „Să 
învățăm cit mai mult", „Să ne 
comportăm civilizat în familie și 
în societate 1“

Aceasta presupune în primul 
rînd, o înaltă productivitate o 
muncii în brigadă și produse nu
mai de calitate superioară. In al 
doilea rînd, fiecare membru al 
brigăzii este dator să frecventeze 
o școală serală pentru completarea 
studiilor sale. Și in al treilea rind, 
membrii acestor brigăzi trebuie să 
fie model de comportare în muncă, 
în familie și în societate pentru 
ceilalți tineri.

Membrii brigăzii fac vizite colec
tive la tovarășii lor, merg împreu
nă la spectacole, inițiază excursii

în munți în zilele de sărbătoare 
etc.

Crearea acestor brigăzi a întărit 
și mai, mult colectivele de munci
tori, ingineri și tehnicieni, le-a fă
cut mai puternice, mai unite, pre
gătește pe tineri nu numai ca buni 
muncitori, dar și ca cetățeni cu o 
bogată cultură generală, oameni 
înaintați, conștienți de menirea lor 
în noua societate.

La combinatul textil „Stalin', 
viața pulsează din plin în orice 
clipă din zi -—f»
Unii tineri se 
ducție, alții se întrec pe terenu
rile de sport, învață să cînte la 
diferite instrumente muzicale, dan
sează sau repetă rolul pe care l-au, 
primit în formația de teatru sau 
citesc liniștiți o carte în sala de 
lectură <a clubului.

Dar nu se poate vorbi despre 
combinat fără să vorbești și despre 
orașul muncitoresc de alături, și 
nici numai despre oraș pentrucă 
combinatul este inima acestuia. El 
a crescut odată cu tinerii și devine 
din zi in zi tot mai mare, tot mai 
frumos.

Numai anul trecut au fost date 
spre folosință muncitorilor textiliști 
240 de apartamente și multe al
tele vor fi gata în anul aceștia. Căci 
tinerii de odinioară, băieți și fete, 
coborîți din satele de munte ale 
Albaniei, astăzi harnici și price puți 
muncitori, au întemeiat familii, au 
copii pe care îi lasă fără grijă, în 
timpul orelor de muncă, sub supra
vegherea educatoarelor la creșele 
și căminele ce s-au creat aici.

Combinatul textil „Stalin' con
stituie simbolul marilor prefaceri, 
al marilor transformări pe care le 
înfăptuiește astăzi prin muncă 
eroică, poporul albanez, sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncii, pentru a transforma Alba
nia de ieri, săracă și mizeră, cum 
au lăsat-o asupritorii, regii și la
tifundiarii, într-o grădină înflori
toare.

și din noapte, 
găsesc în pro-

PETRE MARIN

LONDRA 24 (Agerpres). — Zia- 
rele britanice au subliniat că crixa 
cărbunelui oare a lovit economia 
țărilor vesteuropene se manifestă 
cu deosebită vigoare și în Anglia. 
Potrivit datelor oficiale, cantitatea 
de cărbune nevîndut se ridică în 
momentul de față în Anglia la 
20.250.000 tone și, după toate per
spectivele, va crește în cursul vii
toarelor săptămâni.

Pentru a combate criza, guver-, 
nul conservator a recurs pînă acum 
la închiderea minelor, concedierea 
minerilor și, in numeroase cazuri, 
la reducerea orelor de lucru. Zia
re laburiste ca „Daily Herald" și 
liberale ca „News Chronicle" au 
relatat în cursul ultimelor săptă- 
mini despre manifestațiile de ne
mulțumire ale minerilor din dife
rite regiuni ale țării unde guvernul 
a dispus închiderea puțurilor mi
niere fără a asigura de lucru pen
tru minerii rămași pe drumuri. 
Ziarul „Scotsman" a arătat că si
tuația este deosebit de gravă

Scoția, întrucit numărul minerilor 
loviți de aceste măsuri guverna- 
mentale este acolo mai mare,

„Financial Times* consacră un 
editorial crizei din industria căr
bunelui, referindu-se în special la 
neliniștea fi nemulțumirea mani
festate de sindicate față de politica 
de „sacrificii* impusă de guvernul 
conservator. „Ceea ce neliniștește în 
mod deosebit sindicatele de mineri 
— scrie ziarul — este faptul că si
tuația nu dă semne de îmbunătăți
re. Dimpotrivă, toate indiciile a- 
rată că în cursul viitorilor ani 
minele vor continua să se închidă**. 
Ziarul consideră chiar, ghidindu-se 
după unele declarații ale autorită
ților competente, că „ritmul de în
chidere a puțurilor și de reducere 
a efectivului brațelor de muncă se 
Va accelera*.

Se înrăutăjeșfe 
situația economică 

a Filipinelor
MANILA 24 (Agerpres). — Po. 

trivit datelor statistice publicate în 
ultimii doi ani situația economică 
a Filipinelor s-a înrăutățit ca efect 
al așa-zisei colaborări economice cu 
Statele Unite.

Efectele negative ale colaborării 
economice cu S.U.A. se reflectă și 
în ceea ce privește utilizarea forței 
de muncă din Filipine. Potrivit da
telor statistice comunicate în edi
ția anuală a publicației „Manila 
Bulletin", un filipinez din trei este 
șomer, iar o cincime din totalul 
muncitorilor și salariaților sînt șo. 
meri parțiali.

Intr-un alt articol apărut în a-, 
ceeași publicație, se analizează da
tele comunicate de Ministerul 
Muncii, din care rezultă că nu
mărul total al accidentelor de mun
că în întreprinderile industriale a 
fost în primele zece luni ale anu
lui trecut de 3.717, din care 435 
accidente mortale.

în

i

Economia Greciei 
dependentă 

de „ajutorul" 
capitalului străin

PARIS 24 (Agerpres). —
Organizația Europeană pentru 

Colaborarea economică (O.E.C.E.) 
a publicat un raport asupra eco
nomiei grecești. Din datele rapor
tului reproduse de agenția Fran
ce Presse, reiese ca încercările 
guvernului Greciei „de a dezvolta— ---------_.. auactivitatea economică" nu 
avut succesul scontat.

Ca soluție pentru dificultățile 
pe care le întîmpină 
greacă — se arată în 
autoritățile grecești au recurs la 
„reînnoirea ajutorului 
și la „credite din partea Germa
niei Occidentale".

In raport se spune că situația 
economică a Greciei este din ce 
în ce mai grea întrucit „nivelul 
de trai este scăzut, iar salariile 
nu au fost de loc îmbunătățite 
în cursul ultimilor ani". Acest 
fapt, continuă raportul, „îngreu
nează o dezvoltare echilibrată a 
economiei grecești".

Raportul subliniază în înche
iere că „economia Greciei con
tinuă să rămînă dependentă de 
„ajutorul" și capitalurile străine".

economia 
raport —

american"

PARIS 24 (Agerpres). — In 
ultimul său număr revista „Eco
nomie et Politique" publică nu
meroase materiale din care reiese 
creșterea deficitului schimburilor 
comerciale ale Franței și conse
cințele grave pe care le are a- 
ceasta asupra întregii economii 
naționale a Franței ca o urmare 
directă a intrării in vigoare la 1 
ianuarie 1959 a tratatului „pie
ței comune".

In ce privește schimburile de 
produse agricole ale Franței cu 
țările Europei Occidentale, se a- 
rată în articol, Franța se află 
într-un deficit crescînd cu zona 
francului : 234 miliarde în 1955, 
261 miliarde în 1956, 303 miliar
de în 1957, 359 miliarde în 1958. 
Tabloul 
agricole 
rată că 
produse 
dentară 
tru cîteva ț 
alcolice și zahărul.

In ce privește produsele indus
triale, în timp ce importul aces
tora se menține la același nivel, 
exportul a scăzut cu 40 la sută 
în ultimii 20 de ani. Acest lucru 
a produs un deficit considerabil 
al balanței comerțului exterior 
francez. In cifre absolute defici
tul Franței în sectorul „mașini" 
s-a dublat în ultimii cinci ani și 
după previziunile celui de-al trei
lea plan de modernizare și de e-

schimburilor de produse 
pe grupe de produse a- 
balanța schimbului de 
agricole nu este exce- 
pentru Franța decît pen- 

produse ca băuturile

chipamente, deficitul se va dubla 
pînă în 1961.

Războiul din Algeria prin sar
cinile neproductive ce le impune 
ansamblului economiei franceze a 
contribuit la mărirea acestui de
ficit.

O asemenea evoluție a situației 
economiei franceze în cadrul pie
ței comune se spune în articol, 
duce indiscutabil la creșterea de
pendenței economice a Franței. 
Concurența dintre monopolurile 
din țările participante la piața 
comună are repercusiuni asupra 
condițiilor de muncă ți a nive
lului de trai al muncitorilor din 
aceste țări. Aceasta deoarece in
dustriașii caută să reducă costul 
producției făcînd să apese asupra 
clasei muncitoare consecințele po
liticii de concurență.

Creșterea luptei clasei munci
toare din aceste țări arată că pe
ricolul ce a luat naștere prin in
trarea în vigoare a pieței comu
ne este real. In Franța numărul 
cererilor de muncă a ajuns la 
168.772 la începutul acestui 
crescînd numai în timp 
cu 68 la sută. Numărul 
parțiali a crescut de la 
iulie 1958 la 185.000 în 
1959.

an, 
de o lună 
șomerilor 
36.746 în 
ianuarie
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