
Zece ani
Proletari din toate țările, uniți-vă I

de la organizarea largă 
a mișcării pionierești6» •

minunate flori 
patria noastră, 

nostru pe

o generație tînără sănătoasă, 
cultă, capabilă de fapte îndrăz
nețe, gata oricind să-și slujească 
cu abnegație patria socialistă.

Ca o manifestare puternică a 
grijii și dragostei partidului pen
tru creșterea și educarea copiilor 
se inscrie și trecerea la organi
zarea largă a mișcării pionierești 
— eveniment de la care se împli
nesc zece ani. Uniunea Tineretu
lui Muncitor a primit sarcina de 
cinste și de mare răspundere de 
a îndruma organizația de pio
nieri, de a fi principalul ajutor 
al partidului în educarea comu
nistă a copiilor din patria 
noastră.

Organizația de pionieri a de
venit o parte integrantă a vieții 
noastre sociale. Orașul, satul, 
școala nu mai pot fi concepute 
fără prezența purtătorilor crava
tei roșii — pionierii. Ne-a deve-

Aidoma unor 
cresc copiii în 
Conducind poporul 
drumul construirii vieții noi, so
cialiste, partidul clasei munci
toare înconjoară cu dragoste și 
deosebită grijă cele mai tinere 

1 vlăstare, copiii oamenilor mun
cii. Copiii sînt primăvara, viito
rul patriei noastre, ei vor trebui 
să preia și să ducă mai departe 
steagul luptei pentru făurirea so
cietății comuniste, ei vor trăi și 
vor muncii în comunism.

Copiii simt din plin grija șl 
atenția societății noastre. Pentru 
cei mai mici cetățeni ai Republi
cii noastre s-au amenajat mii de 
creșe, cămine și grădinițe de 
copii. Copiii din țara noastră au 
asigurate condiții de viață și în
vățătură nemaiîntîlnite în trecut. 
In anii puterii populare a fost 
creată școala de tip nou care - 
a deschis copiilor oamenilor nit tuturora familiară imaginea 
muncii căi largi spre învățătură plină de prospețime și voioșie a 
pregătindu-i temeinic pentru coloanelor de ; 1 *"
muncă, pentru viață. La orașe și ' 
sate s-au construit în ultimii 
zece ani peste 2000 școli. Invăță- 
mîntul de 7 ani a devenit obliga
toriu în orașe, centre muncito
rești și centrele de raion; se 
creează treptat posibilitățile pen
tru a se trece la învățămîntul 
obligatoriu de 7 ani în întreaga 
țară. S-a dezvoltat de asemenea 
învățămîntul mediu tehnic și 
profesional; numărul acestor 
școli și al elevilor s-a dublat. O 
deosebită atenție se acordă la 
noi sănătății copiilor și dezvol
tării lor fizice. In perioada va
canței îi așteaptă pe copii nu
meroase tabere aflate în cele 
mai pitorești locuri ale țării, la 
munte și la mare. Numai anul 
trecut au fost cuprinși în tabere 
și colonii peste 200.000 de copii.

Cu totul alta e situația copiilor 
din țările capitaliste unde exploa
tarea oamenilor muncii, marile 
cheltuieli destinate înarmărilor se 
răsfrîng tragic asupra vieții mi
lioanelor de copii ai oamenilor 
simpli. Traiul mizer, lipsit de 
bucuriile copilăriei, copii care 
simt exploatarea cruntă fiind ne- 
voiți să lupte pentru existență 
încă din fragedă vîrstă — sînt 
cel mai puternic act de acuzare 
la adresa orînduirii putrede capi
taliste.

In țara noastră partidul și 
guvernul se îngrijesc să crească

• pionieri cu uni
formele lor, primăvăratice, cu 
trompete și steaguri pionierești. 
Privind revărsarea de vigoare și 
optimism a purtătorilor cravatei 
roșii oamenii muncii își simt ini
ma plină de adîncă mulțumire, 
de mîndrie și bucurie. Ei văd în 
pionieri întruchiparea vie a spi
ritului nou, comunist în care sînt 
crescuți și educați copiii în pa
tria noastră.

înconjurată de dragostea și 
atenția partidului, a statului, a 
întregului popor muncitor, orga
nizația de pionieri și-a cîștigat 
prețuirea tuturor oamenilor mun
cii dovedindu-se a fi alături de 
școală și familie, un factor în
semnat în educarea comunistă a 
copiilor.

în activitatea ei, organizația 
de pionieri continuă tradițiile 
mișcării pionierești din țara noa
stră care s-a născut încă în anii 
ilegalității. Rezoluția C.C. al 
P.C.R. din iulie 1933 asupra 
muncii și sarcinilor U.T.C. din 
Romînia stabilea ca Uniunea Ti
neretului Comunist să organi
zeze, îndeosebi în cele mai pu
ternice centre muncitorești și po
litice, grupe de pionieri. Misiunea 
uteciștilor era de a-i educa pe 
copii în spirit comunist, revolu
ționar, de a-i face să înțeleagă 
necesitatea luptei împotriva ex
ploatatorilor, de a-i organiza 
pentru a desfășura în școli, că-

mine și orfelinate acțiuni împo
triva condițiilor neomenești de 
trai, pentru o hrană mai bună, 
pentru dreptul la învățătură, îm
potriva bătăii etc. Uteciștii și-au 
îndeplinit sarcina încredințată de 
partid în condiții grele, pândiți 
la fiecare pas de poliție, de 
agenții Siguranței Ei au început 
să desfășoare o activitate susți
nută printre copiii muncitorilor ; 
grupele de pionieri au devenit un 
ajutor de nădejde al uteciștilor 
și comuniștilor. Copiii erau aceia 
care răspindeau adesea manifeste 
ale partidului, se 
dibăcie și duceau 
corespondență în 
ceau deținuților politici pachete 
cu alimente. Infruntind primejdia 
de a fi schingiuiți sau chiar 
uciși ei își îndeplineau sarcinile 
încredințate, mîndri și bucuroși 
că-și pot adtlce aportul la lupta 
nobilă condusă de Partidul Co
munist.

Continuînd în noile condiții din 
țara noastră, în condițiile con
struirii socialismului tradițiile

strecurau cu 
comuniștilor 

închisori, du-

„Scînteia tineretului"

Trăiască

înflorească
inteîa 
retulul

scumpa
noastră

Republica
Populară
Romînă!
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COMUNICAT
cu privire Ia Conferința miniștrilor Afacerilor x 

Externe ai țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia și al Republicii Populare Chineze

Expuneri despre însemnătatea 
internațională a Congresului 

al XXI-lea al P. C. U. S.
Organizațiile de partid din în

treaga țară desfășoară o intensă 
muncă de popularizare a documen
telor celui de-al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C.U.S.

In fața activului comitetelor re
gionale, orășenești și raionale de 
partid s-au făcut expuneri cu pri
vire la însemnătatea internațională 
a Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S. La expuneri au participat 
activiști de partid, secretari ai or
ganizațiilor de bază, propagandiști, 
cadre din aparatul de stat, din 
economie și conducători ai organi
zațiilor de masă. Numai expunerile 
făcute de lectori ai C.C. al P.M.R. 
au fost ascultate de peste 35.000 
de tovarăși.

La școlile de partid, universită
țile și școlile serale de marxism
leninism, la cabinetele de partid 
din regiunile Hunedoara, Baia 
Mare, Regiunea Autonomă Ma
ghiară și altele au fost organizate 

. cicluri de lecții și consultații pe 
' teme ca : „P.C.U.S. — forța con

ducătoare și organizatoare a po
porului sovietic în lupta pentru vic
toria comunismului, detașament de 
frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale" ; „Dez
voltarea creatoare a teoriei mar- 
xist-leniniste în lucrările Congre
sului al XXI-lea al P.C.U.S.** și 
altele.

In orașele București, Timișoara, 
Iași, Cluj, Orașul Stalin, Tg. Mu- 
Teș, Arad, Petroșani, Mediaș s-au 
organizat expuneri pentru intelec. 
tuali la care au participat acade
micieni, scriitori, artiști, oameni ai 
științei și tehnicii, cadre didactice, 
juriști, medici și studenți.

Participanții la expuneri, discu
ții și consultații au manifestat un 
interes deosebit pentru mărețele 

■■-’obiectivei ale septenalului, pentru

problemele înaintării țărilor socia
liste spre comunism puse și rezol
vate creator în raportul tovarășu
lui N. S. Hrușciov și în documen
tele Congresului, precum și pentru 
ideile și măsurile constructive ela
borate de Congres pentru apărarea 
și consolidarea păcii-

Pe baza expunerii făcute de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la adunarea activului de partid din 
orașul și regiunea București s-au 
subliniat bogatele învățăminte pe 
care le desprinde partidul nostru 
din experiența istorică a Uniunii 
Sovietice, precum și problemele 
actuale ale construcției socialismu
lui din țara noastră.

La fabrica de încălțăminte „Kirov** din Capitală în secția finisaj 
mineral lucrează și tinăra Ana Pricop, fruntașă în muncă.

In fotografie : tov. Ana Pricop lucrind cu aparatul de sprițuit la 
vopsitul pieilor.

In cinstea

In zilele de 27 și 28 aprilie 1959 a avut loc la Varșovia Conferința 
miniștrilor Afacerilor Exteriie ai țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia și al R. P. Chineze.

La Conferință au participat i
Din partea Republicii Populare Albania — B. SHTYLLA, ministrul 

Afacerilor Externe;
Din partea Republicii Populare Bulgaria — K. LUKANOV, mi

nistrul Afacerilor Externe ;
Din partea Republicii Cehoslovace — V. DAVID, ministrul Afa

cerilor Externe ; .
Din partea Republicii Populare Chineze — CIAN VEN-ȚIAN, loc

țiitor al ministrului Afacerilor Externe;
Din partea Republicii Democrate Germane — L. BOLZ, vicepreșe

dinte al Consiliului de Miniștri și ministrul Afacerilor Externe;
Din partea Republicii Populare Polone — A. RAPACKI, ministru! 

Afacerilor Externe ;
Din partea Republicii Populare Romîne — A. BUNACIU, ministrul 

Afacerilor Externe;
Din partea Republicii Populare Ungare — J. PETER, prim-locțiitor 

al ministrului Afacerilor Externe ;
Din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — A. A. GRO- 

MIKO, ministrul Afacerilor Externe.
La conferință a avut loc un schimb de păreri în legătură cu apro

piatele tratative de la Geneva între statele din Est și Vest în pro
blemele referitoare la Germania, inclusiv Tratatul de pace și pro
blema Berlinului.

Conferința a demonstrat deplina unanimitate în aprecierea situa
ției internaționale actuale și în privința modului de abordare a rezol
vării problemelor arzătoare în interesul întăririi păcii și al asigu
rării securității popoarelor.

Conferința subliniază că în urma eforturilor statelor iubitoare de 
pace îndreptate spre încetarea „războiului rece“ și dezvoltarea cola
borării internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice a sta
telor cu orinduiri sociale diferite, s-au îmbunătățit în mod simțitor 
perspectivele de slăbire a încordării internaționale.

Participanții la Conferință constată cu satisfacție că în momentul 
de față, în urma tratativelor cu puterile occidentale, s-a ajuns la till 
acord cu privire la convocarea Conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe și a Conferinței la cel mai înalt nivel. Popoarele așteaptă de 
la aceste conferințe asemenea soluții ale problemelor internaționale 
arzătoare care să însănătoșească în mod radical atmosfera în relațiile 
dintre state și să asigure cotitura atit de necesară în evoluția situa
ției internaționale, pentru a crea popoarelor condiții de viată pașnică 
și liniștită.

Pasiunea 
ae a inova

I ti i 1 Mai
Concurs pantni economii de piele

Primăvara în Cișmigiu

TELEGRAME
TOVARĂȘULUI

Ciu En-lai
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Cu prilejul confirmării dv. ca 
Premier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, vă 
rog să primiți din partea poporului 
romîn, a guvernului R. P. Romine 
și a mea personal cele mai cordiale 
felicitări, precum și călduroase 
urări de noi și mari succese în 
lupta poporului chinez pentru 
prosperitatea patfiei sale.

Sînt convins, tovarășe Premier, 
că prietenia indestructibilă și rela
țiile de colaborare dintre poporul 
romîn și marele popor chinez vor 
continua să se dezvolte neîncetat, 
în interesul operei de construcție 
socialistă din țările noastre, al în
tăririi unității lagărului socialist, 
al apărării cauzei păcii.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P.R.

TOVARĂȘULUI

Ciu De
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților 
Populari pe întreaga țară 

a Republicii Populare Chineze

Vă rog să primiți cordiale felici
tări din partea mea și a Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne cu prilejul ale
gerii dv. ca președinte al Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari pe întreaga 
țară a Republicii Populare Chineze. 
Vă urez dv. și harnicului popor 
chinez noi succese în lupta pentru 
făur.irea vieții noi, socialiste.

CONSTANTIN P1RVULESCU 
Președintele

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

E drept că utemis- 
tul Ion Iordache de 
la secția strungărie- 
vagoane din Com
plexul C.F.R. „Grivi- 
ța Roșie" n-are ca an
gajament pentru 1 
Mai să facă atitea sau 
atîtea inovații. El 
însă l-a chemat pe co
legul său de strung 
Dumitru Crivăț la în
trecere cu următorul 
obiectiv: zilnic 5 la 
sută peste planul de 
producție. Dar ca să 
dea acești 5 la sută, 
Iordache are nevoie 
de scule și dispozitive 
perfecționate. Cind nu 
le găsește la sculărie, 
le creează el.

Inovațiile reprezin. 
tă vechea și cea mai 
actuală pasiune a lui. 
Ca să poată inova în- 
tr-un domeniu sau al
tul, să cerceteze și să 
descopere noul, mun
citorul trebuie să aibă 
o minte luminată, un 
spirit creator, să aibă 
cunoștințe multilate
rale.

înainte de a veni 
la secția strungărie- 
vagoane din Com
plexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“, utemistul 
Iordache a urmat trei 
<ani de zile școala pro
fesională. Acum a- 
ceastă școală nu-i mai 
'ajunge. Se va în* 
scrie la cursul școlii 
medii serale.

— Să vedeți atunci 
ce posibilități noi voi 
avea pentru inovații, 
spune el.

Deocamdată e preo
cupat de o idee sim
plă : un dispozitiv 
care să oprească au

tomat motorul strun
gului cind universalul 
nu se învîrtește. A 
văzut el ceva, i-a su
gerat această idee la o 
fabrică din Cisnădfe, 
unde brigada de ti
neri strungari din 
care face parte și el 
a fost în schimb de 
experiență.

Dar pe lingă dia
pozitivul acesta d.n 
care nu există decit 
schița pe hîrtie de 
calc și deci încă nu 
poate să-l ajute în în
trecerea cu Crivăț, el 
are dispozitive proprii 
cu care lucrează. 
Două le-a realizat sin
gur, iar două cu a- 
jutorul unor comu
niști din secție.

Care este povestea 
primului dispozitiv ? 
Intr-o zi — printre 
primele din cadrul în
trecerii — Crivăț îi 
spune cînd îi predă 
mașina :

— Iordache, eu am 
făcut 60 de rotițe. Tu 
ai să lucrezi însă la 
bride, așa că nu cred 
să poți depăși planul.

O atragere aminte 
e bine venită ; bride- 
le de la instalația de 
aburi a vagoanelor se 
strunjeau greu. Se 
pierdea timp cu ele 
mai ales la prinderea 
în universal.

S-a dus pe la ca
binetul tehnic, a dis
cutat cu unul, cu al
tul și a găsit soluția: 
o bucșă specială care 
să prindă bridele iar 
la rîndu-i să se prindă, 
exact în universal.

După vreo cîteva

zile de lucru cu noul 
dispozitiv, Iordache 
l-a depășit pe Crivăț. 
Cînd acesta din urmă 
a trecut și el să 
strunjească bride, Ior
dache i-a oferit dis
pozitivul său.

— I-al, să ne în- 
trecem cu posibilități 
egale !

Și al doilea dispo
zitiv și al treilea, con
struit împreună cu 
șeful de partidă, cir
culă acum prin toată 
secția.

Intr-o zi a băgat 
de seamă că e în mi
nus o rotiță la angre
najul întrecerii, ceva 
care să scurteze tim
pul de fabricare al 
unor piese pentru 
dinam. Și-a bătut 
capul, a construit un 
fel de suport cu ghi
daj, dar degeaba. N->a 
ieșit nimic. Lîngă 
Iordache a venit o- 
dată comunistul La
zar Atanase și i-a ară
tat o schiță. Era toc
mai ce lipsea ca dis
pozitivul să fie bun. 
Tovarășul Lazăr îi 
urmărise încercările 
și a venit să-l ajute. 
Lucrul acesta i-a dat 
încă o dată certitudi
nea că încercările sale 
interesează pe tova
rășii săi. Acum, la 
dispozitivul pentru 
oprirea motorului de 
strung, va cere cola
borarea electricianu
lui din secție. Cu si
guranță că-l va aju
ta și imediat după 1 
Mai o să fie gata.

VICTOR 
CONSTANTINESCL1

In secția de croit a fabricii de 
încălțăminte „11 Iunie"-Rm. Vil- 
cea, pe un panou stă scris cu li
tere mari: „Dacă fiecare croitor 
ar economisi la o pereche de în
călțăminte 0,40 dm. p. piele, se 
pot confecționa anual din economii 
3.650 perechi de încălțăminte**. 
Tinerii au citit cu interes a- 
ceste rînduri și au hotărît ca în 
cinstea zilei de 1 Mai să le dea 
viață. Prilejul cel mai bun l-a 
constituit concursul între croitori 
organizat în aprilie sub conduce
rea organizației de partid.

La masa lor de croit cei 22 
croitori aflați în concurs plimbă 
cu pricepere tiparele pe suprafa
ța pielei, pentru a le găsi locul 
cel mai potrivit. Numai așa se 
poate utiliza la maximum supra
fața pielei. Fiecare luptă pentru 
primele locuri în concurs. Cine 
va cîștiga ? întrecerea s-a inten
sificat din zi în zi. Iată însă și

ziua bilanțului- Vestea așteptată cu 
interes a trecut de la om la om. 
Primul în concurs este Alexandru 
Singureanu, tînărul comunist care 
conduce cu pricepere o brigadă, 
cel care la Cluj, la primul concurs 
pe țară al croitorilor în piele a ob
ținut locul II. El, Singureanu, a 
economisit în cinstea zilei de I 
Mai, în primele 20 de zile ale lui 
aprilie, 879 dm. p. piele din care 
se pot croi 30 perechi fețe 
bocanci, și nu a dat nici un re
but. Aceste economii le-a adău
gat Singureanu la cei 2255 dm.p. 
piele economisiți în primul tri
mestru al acestui an.

Eforturile tinerilor care au îm
brățișat inițiativa colectivului de 
muncă de la uzinele „lanoș Her- 
bak“ din Cluj a contribuit ca în 
cele 20 de zile ale lunii aprilie 
fabrica să realizeze 6562 dm.p. 
piele economii.

Participanții la Conferință și-au exprimat convingerea că adopta
rea de către Conferința de la Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe 
a unor hotărîri de comun acord în două dintre cele mai acute și 
importante probleme ale contemporaneității — încheierea Tratatului 
de pace cu Germania și lichidarea regimului de ocupație în Berlinul 
occidental — va pune pe o bază trainică cauza păcii în Europa.

Lipsa unui Tratat de pace cu Germania este folosită de forțele 
ostile cauzei păcii în scopul reînvierii militarismului german, pentru 
promovarea fățișă a unor pretenții revanșarde și transformarea Ger
maniei occidentale în principala bază a N.A.T.O. pentru arma atomică 
și arma rachetă. Menținerea rămășițelor regimului de ocupație în 
Berlinul occidental creează acolo un focar permanent de încordare și 
de conflicte. Continua amînare a reglementării pașnice cu Germania 
ca și a rezolvării problemei Berlinului nu poate să ducă decît la in
tensificarea pericolului de război în Europa.

Țările participante la Conferința miniștrilor Afacerilor Externe 
aprobă și susțin în unanimitate propunerile Uniunii Sovietice privind 
încheierea Tratatului de pace cu Germania și lichidarea regimului de 
ocupație în Berlinul occidental.

Proiectul sovietic al Tratatului de pace cu Germania prevede ga
ranții sigure pentru securitatea popoarelor europene, asigură deplina 
restabilire a suveranității poporului german și crearea condițiilor ne
cesare dezvoltării pașnice și democratice a Germaniei. Reglementarea 
pașnică cu Germania ar constitui un pas important înainte pe drumul 
reunificării Germaniei pe o bază pașnică și democratică. Tratatul de 
pace ar impune celor două state germane obligații egale și le-ar 
acorda drepturi egale, ceea ce ar crea o bază adecvată apropierii din
tre R.D.G. și R.F.G.

Semnarea Tratatului de pace cu Germania ar pune de asemenea 
capăt regimului de ocupație în Berlinul occidental.

Statele reprezentate la Conferință consideră că în condițiile actuale 
o rezolvare acceptabilă a problemei Berlinului ar putea fi acordarea 
unui statut de oraș liber Berlinului occidental, a cărui securitate și 
legături nestînjenite cu lumea exterioară ar fi garantate de marile 
puteri cu participarea Organizației Națiunilor Unite. Ele pornesc de 
la faptul că dacă toate ștatele interesate ar dori aceasta, există posi
bilitatea de a se realiza un acord asupra garanțiilor efective, care 
să asigure dezvoltarea Orașului liber Berlinul occidental ca o unitate 
politică independentă, în treburile căruia să nu se amestece nici 
un stat.

Participanții la Conferință subliniază că guvernul Republicii De
mocrate Germane a adus o mare contribuție la eforturile îndreptate 
spre reglementarea problemei Berlinului. Ei salută hotărîrea R. D. 
Germane de a respecta întrutotul statutul Orașului liber Berlinul oc
cidental și de a participa la garantarea securității acestuia.

Reține atenția faptul că, în ultimul timp, guvernele S.U.A., R.F.G., 
Italiei și altor cîteva state membre ale N.A.T.O. întreprind măsuri 
grabnice în scopul creării de baze americane pentru arme rachetă si 
arme atomice pe teritoriul participanților europeni la N.A.T.O. Nu 
se poate să nu se acorde o deosebită atenție liniei periculoase pe 
care o urmează în această chestiune guvernul R.F.G., care a trecut 
în prezent la intensificarea măsurilor avînd ca scop înzestrarea ar
matei vestgermane cu arma nucleară și arma rachetă. Luînd aceste 
măsuri guvernul R.F.G. acționează de asemenea împotriva oricăror 
propuneri urmărind slăbirea încordării internaționale și rezolvarea 
problemelor dezarmării, inclusiv împotriva propunerii poloneze în 
problema creării unei zone denuclearizate în Europa centrală. O ame
nințare serioasă a securității țărilor vesteuropene o constituie ampla
sarea de baze militare și depozite ale Bundesvehrului pe terito
riile lor.

Judecind după toate acestea, se manifestă tendința de a pune apro
piata Conferință de la Geneva a reprezentanților Răsăritului și Apu
sului în fața unui fapt împlinit.

Statele participante la Conferință condamnă în unanimitate o ast
fel de politică, ca fiind îndreptată spre complicarea situației și spre 
continuarea politicii falimentare de pe „poziții de forță**. Țările mem
bre ale N.A.T.O., care întreprind asemenea acțiuni, fac un prost ser
viciu cauzei păcii în general și cauzei creării unei atmosfere favora
bile pentru apropiatele tratative internaționale de la Geneva, în spe
cial. Este de la sine înțeles că guvernele acestor țări își asumă o 
grea răspundere pentru -asemenea acțiuni și o asemenea politică.

Miniștrii Afacerilor Externe consideră că încercările de a lega 
examinarea problemelor urgente ale reglementării pașnice cu Ger
mania și ale Berlinului occidental de alte probleme, ca unificarea 
Germaniei, nu pot contribui la succesul lucrărilor Conferinței de la 
Geneva. In prezent, cînd pe teritoriul Germaniei există două state 
germane de sine stătătoare, reunificarea Germaniei este o problemă 
internă germană care poate fi rezolvată numai de germanii înșiși, pe

Schimb de onoare al minerilor
In cinstea zilei de 1 Mai mi

nerii din bazinul carbonifer Schi
tu Golești au organizat, în ziua 
de 24 aprilie un schimb de onoare. 
In această zi în întregul bazin au 
fost obținute rezultate record care 
întrec cu mult realizările obținute 
pină acum.

Ca urmare a măsurilor tehnico- 
organizatorice luate de conducerea 
sectorului Pescăreasa, planul de 
producție a fost depășit, în această 
zi, cu peste 70 la sută. Schimbul 
comunistului Nicolae Mercan, de 
pildă, în care lucrează și numeroși 
tineri mineri și-a depășit planul 
cu 80 la sută.

Bilanțul realizărilor încheiat de 
minerii de Ia Schitu Golești, Bere- 
voiești, Jugur și Poenari în ziua 
schimbului de onoare este de ase
menea îmbucurător. Planul de pro
ducție a fost realizat în proporție 
de 101 —143 la sută.

Pe întreaga întreprindere planul 
a fost realizat în ziua schimbului 
de onoare in proporție de 127,5 la 
sută. La toate aceste realizări o 
contribuție de seamă au adus-o și 
tinerii mobilizați și îndrumați de 
organizația U.T.M.

M. DOBRICESCU

(Continuare în pag. 4-a)L. POPESCU

Hotărirea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la îmbunătățirea învățămîntului seral și fără frecvență de cultură 
generală și superior deschide noi perspective spre învățătură oamenilor muncii, le deschide calea pentru a deveni cadre pregătite te
meinic și multilateral. Această ho tărîre este larg dezbătută în masele dețineri muncitori, lată Ia Șantierul naval maritim Constanța pe 
inginerul comunist Tita Gh., șeful serviciului studii și proiectări, fost muncitor pe acest șantier, discutînd cu un grup de tineri despre 

calea spre învățătură.
Foto: DUMITRU F. DUMITRU
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Vie întrecere între tinerii co
lectiviști din comuna Băleni în 
acțiunea de terasare a dealurilor. 

Foto: N. SIMIONESEU

Pe șantierele 
de hidroameliorații

O acțiune de cea mai mare însemnătate în lupta pentru reali
zarea unei producții agricole mari este lărgirea suprafețelor ara
bile, apărarea terenurilor de inundații și combaterea efectelor 
dăunătoare ale secetei. In întreaga țară sînt mari posibilități de 
a reda agriculturii suprafețe întinse prin lucrări de: îndiguiri, 
desecări, regularizarea cursului apelor unor rîuri, fixarea nisi
purilor mobile sau ameliorarea unor terenuri sărăturoase și 
erodate.

Recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri privind unele măsuri 
pentru asigurarea realizării lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
prevede că în acest an se vor ameliora prin diferite lucrări de 
hidroameliorații suprafața de 370.000 hectare terenuri din care 
amenajări pentru irigații 80.000 hectare.

In vederea înfăptuirii sarcinilor stabilite de partid și guvern 
cu privire la acțiunea de hidroame liorații, în cursul anului 1959, 
conform prevederilor Plenarei a Vl-a a G.C. al U.T.M. prin con-

tribuția voluntară a tineretului vor fi ameliorate și redate agri
culturii cel puțin 50.000 ha. teren agricol și irigate peste 20.000 
hectare.

Pentru înfăptuirea acestor sarcini organele și organizațiile de 
bază U.T.M, sînt datoare să-și sporească eforturile pentru orga
nizarea tinerilor de la sate în brigăzi utemiste de muncă pa
triotică și să-i mobilizeze la lucrările de hidroameliorații. în 
acest scop este necesar ca organizațiile U.T.M. să desfășoare o 
largă muncă politică și organizatorică în rîndul tineretului din 
agricultură, să-i explice însemnătatea acestei sarcini trasată de 
partid, să generalizeze experiența pozitivă cîștigată în această di
recție, să asigure acestei acțiuni patriotice un profund caracter 
educativ.

In pagina 
țiilor U.T.M. 
ameliorații.

de față redăm cîteva aspecte din munca organiza- 
pentru mobilizarea tinerilor pe șantierele de hidro-

Șantierul 
de la 

Becicherecul 
Mic

Era pe la sfîrșitul lunii mar
tie cînd la chemarea organiza
țiilor de partid au sosit pe 
șantierul tineretului de hidro
ameliorații de la Becicherecul- 
Mic (reg. Timișoara) peste 1000 
de tineri, organizați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică. 
Fără să țină seama de capri
ciile vremii, brigăzile s-au rîn- 
duit fiecare la locul de muncă 
indicat, au așezat la locuri vi
zibile steagurile și placardele 
cu care veniseră și au început 
să taie șanțuri de-a lungul și 
de-a latul uriașei cîmpii, canale 
care vor purta apele sprei lecea 
și de acolo spre Baga Veche, 
încă din primele zile între bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică a început o întrecere 
pasionantă. Intr-o parte era bri
gada tinerilor colectiviști con
dusă de Ana Lauer, care și por
nise întrecerea cu brigada con
dusă de utemistă Hora Maria 
din G.A.C. Biled. Mai încolo se 
întreceau brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din gospodă
riile colective Beișenova și Be- 
reesău. Lupta cu mîlul și stu
ful era aprigă. Fiecare metru 
cub de canal săpat făcea să 
sporească eforturile și voința 
tinerilor de a cîștiga cele 2000 
de hectare inundate de ape. 
Vestea muncii tinerilor briga
dieri pe acest șantier s-a răs- 
pîndit ca fulgerul în rîndul tu
turor tinerilor din raion. La 
numai cîteva zile celor 1000 de 
utemiști și tineri li s-au mai 
alăturat încă 1.000, astfel că 
munca lor a început să fie și 
mai spornică. Rezultatele din 
prima «tapă erau cît. se poate 
de bune. Fiecare tînăr își de
pășise angajamentul luat, fie
care brigadă își realizase obiec
tivele propuse, astfel canalul a 
fost terminat pe o lungime de 
14 km din cei 48 planificați. Ti. 
nerii sînt hotărîți ca cei 123.930 
m.c. de săpături planificați să 
fie dislocați iar în cinstea zilei 
de 23 August, lucrările pe șan
tier să fie terminate.

Pe lîngă faptul că an de an 
gospodăriile agricole colective 
a căror suprafață de teren va fi 
ameliorată, vor obține producții 
mai mari la hectar și vor 
avea posibilitatea ca să extindă 
irigarea culturilor — folosind 
apa din acest canal, utemiștii și 
tinerii vor aduce prin efectuarea 
acestei lucrări economii de peste 
2.500.000 lei.

Aici pe șantier, îndrumați de 
comuniști, utemiștii și tinerii 
luptă cu însuflețire pentru ca 
hotărîrile partidului și guvernu
lui puse în fața oamenilor mun. 
cii din agricultură să prindă 
viață. Ei sînt conștienți că prin 
munca lor entuziastă, prin în
deplinirea propriilor lor anga
jamente vor aduce o contribuție 
însemnată la consolidarea eco- 
nomico-organizaforică a gospo
dăriilor agricole colective pre
cum și la creșterea bunăstării 
lor.

P. LUNGU

Nisipurile zburătoare
vor rodi

De cîțiva ani, în Tîmburești, localitate din raionul Gura Jiului, a 
luat ființă o stațiune de cercetări agronomice sub supravegherea In
stitutului Agronomic din Craiova, care se ocupă de valorificarea pă- 
minturilor nisipoase. In legătură cu însemnătatea economică pe care 
o prezintă lucrările și cercetările pe care le efectuează stațiunea, 
ne-am adresat tovarășului conf. univ. Mircea Opreanu.

ÎNTREBARE : Ce
economică 
valoare a __  ...
din regiunea Craiova ?

RĂSPUNS: La
Gura Jiului 
fost depuse de 
Dunăre și Jiu 
cantități enorme 
de nisip. Bătute 
de vînturi, nisi
purile s-au spul
berat de-alungul anilor, aco] 
suprafață de circa LCC.SSS 
La indicațiile date de partid Insti
tutul Agronomic din Craiova a 
luat în studiu încă din anul 1952 
posibilitățile de valorificare a ni
sipurilor, observînd felul cum se 
desfășoară agricultura în aceste 
condiții. în acest scop, în anul 
1955, la Tîmburești s-a înființat 
prima stațiune pe țară care cerce
tează nisipurile zburătoare.

Valorificarea acestor terenuri ni
sipoase are o mare importanță 
pentru economia noastră națio
nală. Dacă, de exemplu, pe 50.000 
hectare se va planta viță de vie 
cum e prevăzut (10.000 ha. au și 
fost plantate) se va obține o pro
ducție anuală de struguri pentru 
consumul populației și pentru vi- 
nificație de cîteva milioane kilo
grame. în plus se va realiza 
un venit anual de circa cin
ci sute milioane lei. Iar celelalte 
50.000 hectare vor putea fi culti
vate cu secară, lucernă, porumb și 
alte culturi care, de asemenea, vor 
aduce anual venituri însemnate.

ÎNTREBARE : Pe ce căi se vor 
realiza aceste lucrări ?

RĂSPUNS : Noi am început 
cercetările de la cunoașterea ex
perienței agricultorilor localnici, 
experiență pe care am analizat-o 
și îmbogățit-o în spirit științific. 
Noj am renunțat la distanțele mici 
de plantare a viței de vie care nu 
permiteau folosirea mecanizării la 
lucrările de întreținere.

Rezultate bune s-au obținut și 
prin cultivarea plantelor de nutreț. 
Aceasta s-a realizat printr-o me
todă nouă și anume cultivarea lu- 
cemei în culise de secară, fapt care 
permite pe de o parte instalarea 
Jucernei pe nisip și pe de altă parte 
îmbunătățirea solului prin acumu
larea une; cantități mari de azot. 
Am obținut prin acest procedeu o 
producție de masă verde la hectar 
de 10.000 kg. la trei coase. Tot 
pentru baza furajeră am făcut și 
alte experiențe. Experiența do- 
bîndită de stațiune în această di
recție, a fost larg popularizată în 
rîndul țăranilor colectiviști și în
tovărășiți din raion — prin în
drumarea practică pe teren precum 
și prin conferințele ce se țineau la 
căminele culturale.

ÎNTREBARE: Ce s-a realizat 
pînă acum și ce se prevede pen. 
tru viitor ?

RĂSPUNS: Țăranii muncitori 
din multe comune sub conduce
rea organizațiilor de partid și-au

are
terenurilor

importanță 
punerea în 

nisipoase

adus și își aduc o 
semnată în această 
legătură strînsă cp 
grioole colective din Tîmburești,

contribuție In
acțiune. Avem 
gospodăriile a-

au
vorbă cu tov. conf. univ.De

Mircea Opreanu de la institutul 
Agronomic - Craiova

iilor, acoperind o
100 000 hectare.

Rojiște, Mîrșani, Daneți, Dăbuleni, 
gospodării care sînt sprijinite de 

ce efectuează 
stațiune. Numai 
trecut, în raio- 
663 hectare au

cadrele didactice 
experimentări în 
în toamna anului 
nul Gura Jiului, 
fost plantate cu viță de vie și 88 
ha. cu pomi fructiferi de către 
gospodăriile agricole colective și 
întovărășirile agricole. Pe terenurile 
însămînțate în prezent cu plante 
furajere și alte culturi se vor plan, 
ta pînă în anul 1960, 30.000 ha.
cu viță de vie. Lucrările noastre 
sînt sprijinite de masele de ță
rani muncitori care, sub conduce-

rea organizațiilor de partid, parti
cipă cu însuflețire la valorifica
rea acestor terenuri. Alături de ță. 
rănii muncitori un aport prețios 
la aceste lucrări îl aduc și stu
denții Institutului Agronomic din 
Craiova.

Brigăzile utemiste de muncă pa
triotică vor avea în acest an obiec
tive serioase în acțiunea de cîști. 
gare a acestor pămînturi nisipoase. 

Un mare număr 
de brigăzi ute
miste de muncă 
patriotică lucrea
ză de pe acum 
pe aceste tere
nuri. De exem
plu, cele 6 bri

găzi din G.A.C. Dăbuleni, au în
ceput să planteze viță de vie pe 
100 hectare din terenurile bîntuite 
de nisipuri zburătoare din punctele 
Muta, 
tele.

Noi 
tinerii 
că ei 
parte cu entuziasmul lor caracte
ristic la această acțiune patriotică 
de mare importanță economică.

Băldăleni, Legiuiri și al

așteptăm mult ajutor de la 
din raion și sîntem convinși 
vor răspunde și pe mai de-

G. MIHAESCU

Brigăzile utemiste de muncă patriotică în plină activitate pe șan
tierul de hidroameliorații de la Be cicherecul Mic.

Cu un an în urmă, la marginea 
din spre apus a comunei Cefa, 
raionul Salonta, se întindeau pe 
mai bine de patru 'hectare niște 
gropi pline cu gunoaie. După ploile 
de primăvară și toamnă, apa stătea 
adunată aici multă vreme, pînă ce 
clocea sub acoperămîntul des și 
verde al piînzei de iarba broaștelor.

...Era o duminică din luna 
aprilie a anului trecut. în curtea 
sfatului popular erau adunați vreo 
200 de utemiști și tineri. Aveau cu 
ei hîrlețe, lopeți, unii veniseră 
chiar cu căruțe. Ca întotdeauna în 
zilele de sărbătoare urmau să 
meargă la muncă voluntară. Tova
rășul Balog, membru în comitetul 
U.T.M{ a început să vorbească :

— Tovarăși, uitați despre ce 
este vorba. Voi știți că avem la 
marginea satului gropile alea care 
nu folosesc la nimic. Organizația 
de partid din sat ne-a încredințat 
nouă sarcina de a scăpa satul de 
ele și să amenajăm acolo un eleș
teu, o pescărie pentru satul nostru. 
Avem toate condițiile ca să putem 
face treaba asta.

Secretarul comitetului U.T.M. 
din comună n-a mai trebuit să 
pună la vot propunerea lui Balog. 
Chiar atunci utemiștii din comuna 
Cefa au pornit să amenajeze vii
torul eleșteu. Au urmat apoi cîte
va duminici la rînd în care ute
miștii, pionierii și tinerii din 
sat au muncit cu aceeași rîvnă 
la amenajarea pescăriei lor 
și au izbîndit. întreprinderea de 
stat „Piscicola** care se află pe 
teritoriul satului lor le-a împrumu
tat tinerilor din Cefa 
crap cu care au populat 
mi știi au hrănit bine și 
peștii în așa fel incit 
anului 1958, din cele 250 kg. pu
iet, tinerii au recoltat 970 kg 
pește pentru care au primit mai 
mult de 7.000 lei. Din banii cîști- 
gați și-au cumpărat instrumente 
muzicale pentru căminul cultural 
din sat, iar o parte au reținut-o 
pentru dezvoltarea pescăriei lor.

puieți de 
lacul. Vte- 
au îngrijit 
in toamna

F. B.

Livezi și vii
pe dealuri erodate

O mare parte din terenul ra
ionului Bujoru din regiunea Ga
lați este brăzdat de văi adinei 
care 
cu pante abrupte. Exploatarea 
nerațională a pămîntului în tre
cut a făcut cu timpul ca te
renuri întinse să nu mai poată 
fi folosite. Apele provenite din sape, cazmale, tîrnăcoape, greble 
topirea zăpezilor și din ploile re
pezi au spălat stratul fertil de la 
suprafață săpînd în versantele 
dealurilor ogașe și ravene, ade
vărate răni. In scriptele agricole 
aceste suprafețe întinse erau tre
cute la rubrica terenurilor nepro
ductive.

Cînd, la îndemnul partidului, 
în toată țara sute de mii de ță
rani muncitori au pornit cu avînt 
acțiunea patriotică de a reda a- 
griculturii terenurile neproductive, 
colectiviștii din raionul Bujoru, 
îndrumați de comuniști, s-au ho- 
tărît și ei să facă dealurile ero
date să rodească. Astfel a luat 
naștere aici o întrecere însufleți
tă pentru recîștigarea tuturor su
prafețelor care de ani îndelungați 
n-au mai produs nimic. Inginerii

șerpuiesc printre dealuri

au făcut măsurători, au calculat 
cubaje, volum de muncă, timp de 
execuție. Proiectele n-au mai avut 
timp să cunoască izul de aer în
chis al sertarelor.
erau încă terminate 
viștii au început, în 
rile. Mii de oameni

Calculele nu 
cînd colecti- 
masă, lucră- 
înarmați cu

părăseau satele în zorii zilei ca 
să se reîntoarcă seara tîrziu.

Coloanele acestea de oameni 
hotărîți să redea pămîntului rod
nicia pierdută erau formate în 
marea lor majoritate din tineri.

In momentul in care consiliile 
de conducere ale gospodăriilor 
colective au stabilit începerea lu
crărilor, organizațiile de bază 
U.T.M., îndrumate de organizații
le de partid, au convocat îndată 
adunări generale deschise ale tu
turor utemiștilor și tinerilor co
lectiviști, 
bătut în 
lucrări și 
această

adunări în care s-a dez- 
amănunțime planul de 
organizarea muncii. Cu 
ocazie, utemiștii, tine

rii participanți la adunările 
nerale deschise s-au angajat 
masă să termine înainte de

ge- 
în 

fer-

Planuri acoperite 
d e praful uitării

Partidul și guvernul au pus în 
fața oamenilor muncii din agricul
tură sarcini importante în legă
tură cu mărirea suprafeței agricole 
a țării prin efectuarea unor lucrări 
de îmbunătățiri funciară. In această 
privință a existat anul trecut o 
oarecare preocupare Și din partea 
comitetului executiv al Sfatului 
popular raional și a Comitetului 
raional U.T.M. Adjud. Dintr-o su
mară cercetare a situației s-a con
statat că încă din toamnă puteau 
fi începute în raion unele lucrări 
de hidroameliorații. In acest scop, 
s-a format un comandament care 
aVea menirea să organizeze, să 
conducă și să îndrume activitatea 
viitoarelor lucrări. Apoi, secția a- 
gricolă a sfatului popular raional, 
împreună cu comitetul raional 
U.T.M., au elaborat un plan co
mun de măsuri prin care se pre
vedea deschiderea unor șantiere 
de hidroameliorații. Astfel, s-a sta
bilit ca în comuna Homocea să se 
lucreze la regularizarea albiei rîu- 
lui Polocin pentru a fi salvate de 
inundații circa 500 hectare de te
ren, să fie cîștigate peste 200 hec
tare de teren în comuna Parava 
prin săparea unui canal pe care 
să fie dirijată apa pîrîului Răcă- 
ciuni și să se amenajeze un sistem 
de canale în comuna Ruginești, pe 
malul Trotușului, pentru a fi iri
gate 150 de hectare.

Față de posibilitățile existente în 
raionul Adjud, măsurile stabilite în 
toamna anului trecut au fost des
tul de modeste. Era firesc deci ca 
angajamentele luate să fie nu nu
mai îndeplinite, ci și depășite. Dar, 
din păcate, s-a întîmplat invers. In 
toamnă s-a deschis la Homocea un 
șantier al tineretului. Mobilizați de 
organizațiile U.T.M., tinerii din 
satele comunei Homocea, constituiți 
în primele brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, au luptat cu 
apele pîrîului Polocin pentru a-i 
croi alt drum. Comitetul raional 
U.T.M. Adjud îndruma cu grijă 
organizațiile de bază U.T.M. să 
mobilizeze tinerii la muncă volun
tară, îi ajuta în activitatea lor 
zilnică. Pe de altă parte, sfatul 
popular raional se interesa îndea-

proape cum sprijină sfatul popular 
comunal tineretul, cum mobilizea
ză și pe ceilalți țărani muncitori 
la muncă. In general era o cola
borare strînsă între organizațiile 
U.T.M. și sfaturile populare. Dar 
asta a fost doar ca un foc de paie 
pentru că treptat, treptat a slăbit 
interesul față de propriile angaja
mente. Comitetul raional U.T.M. a 
început să lase atribuțiile sale îrj* 
seama sfatului popular raional 
care, la rîndul său, a lăsat totul 
în seama comitetului raional
U.T.M., și lucrările au rămas bal-
fă. Au început apoi tergiversările 
cu deschiderea șantierului de la 
Parava. Sub pretext că așteaptă

punde laconic șl „autocritic" r 
„Nu există în munca noastră o 
preocupare serioasă față de înde
plinirea acestei acțiuni". Și așa 
s-a făcut că la Homocea intempe
riile vremii au deteriorat o par
te din lucrările executate anul 
trecut.

Nepăsarea a dus la lucruri și 
mai grave. De exemplu, țăranii 
muncitori din Parava au așteptat 
luni în șir tehnicieni de la sfatul 
popular raional și de la Oficiul 
regional de îmbunătățiri funciare 
Bacău, care trebuiau să le dea 
îndrumări tehnice, să-i sprijine în 
muncă. Sătui de așteptare ei s-au 
apucat prin februarie de lucru.

In legătură cu slaba preocupare 
a Comitetului raional U. T. M. 

și a Sfatului popular raional Adjud 
față de organizarea muncii tineretului 

pe șantierele de hidroameliorații

In acest an în regiunea Bucu
rești se vor ameliora circa 
50.000 ha. teren, mai mult cu 
35.000 ha. decît în anul 1958. 
Printre marile șantiere de hi
droameliorații ale regiunii se 
numără și cel al gospodăriei 
agricole de stat Fundeni—• 
Frunzănești. Aici, suprafața lu
crărilor este de 310 ha., din 
care 150 ha. pentru orezării și 
160 ha. pentru grădinărie. In 
fotografie: aspect de pe șan
tierul de hidroameliorații al 
gospodăriei agricola de stat 

Fundeni-Frunzănești.

Foto: AGERPRES

menul planificat lucrările de tera
sare și să plantele în timpul op
tim agrotehnic viță de vie și pomi 
fructiferi.

Birourile organizațiilor de bază 
U.T.M. au notat angajamentele 
tinerilor, le-au adus la cunoștința 
organizațiilor de partid și consi
liilor de conducere ale gospodă
riilor colective. Cu această oca
zie s-a stabilit ca munca să se 
desfășoare în cadrul brigăzilor 
statutare, fiecare colectivist fiind 
retribuit după cantitatea și cali
tatea lucrărilor pe care le efectu
ează. De la prima ieșire pe șan
tier a început o înflăcărată între
cere între brigăzi, între echipe, 
între oameni.

Datorită în. cea mai mare par
te muncii rodnice a tineretului, 
colectiviștii din comuna Băleni au 
reușit să termine înainte de ter
menul planificat terasarea unui 
deal pe o suprafață de peste 7 
hectare. Tinerii, sprijiniți de o 
parte din colectiviștii vîrstnici, 
au dizlocat și așezat în terase 
peste 25.000 m.c. de pămînt. încă 
din primul an de rod al viei care 
se plantează aici, colectiviștii își 
vor scoate cheltuielile făcute cu 
procurarea materialului săditor, 
terasare și plantare și vor avea 
beneficii de peste 2000 lei la fie
care hectar.

Dorind să aducă o contribuție 
și mai mare la consolidarea eco
nomică e gospodăriilor lor colec
tive, tinerii din multe G.A.C. au 
hotărlt ca, în cadrul amplei ac
țiuni patriotice de muncă volun
tară a tineretului din întreaga 
țară, să participe și ei, organizați 
în brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, executînd voluntar dife
rite lucrări. Astfel, membrii bri
găzilor de muncă patriotică din 
cele două G.A.C. din comuna Bă
leni au plantat prin muncă vo
luntară 10 hectare de nuci pe o 
pantă supusă erodării.

Acțiuni asemănătoare au între
prins și colectiviștii din comune
le Oasele și Cuca, cei din satul 
Plevna și sînt în curs de des
chidere șantiere în tot raionul.

Pînă acum cîteva zile în între
gul raion s-au executat lucrări 
de terasarea dealurilor pe o su
prafață de 51 hectare și sînt în 
execuție lucrările de pe alte 4*"" 
hectare. In același timp, au fos 
plantate pe terase-potcoavă 193 
hectare cu diferiți pomi fructiferi 
și alte 135 hectare cu nuci.

Acțiunea continuă.
...In anii viitori călătorul care 

n-a mai trecui de multă vreme 
prin aceste locuri, va bănui, de 
bună seamă, la început, că s-a 
rătăcit, pentru că, în locul coas
telor sterpe, mîncate de apă șî 
invadate de mărăcini, va găsi li
vezi și vii întinse care de pe fie
care hectar vor aduce colectiviș
tilor un venit anual de cel puțin 
30.000 lei.

N, SIM1ONESCU

or- 
în 

te-

se

Mlaștina

sprijin de la regiune, nimeni n-a 
luat nici un fel de măsuri. Comi
tetul raional U.T.M. n-a creat bri
găzi utemiste de muncă patriotică 
în această comună, n-a studiat 
condițiile de începere urgentă a 
lucrărilor. A închis angajamente
le în dosare și apoi... a venit iar
na. Față de această situație, in 
lunile de iarnă trebuiau luate 
măsuri în vederea redeschiderii 
șantierului de la Homocea, pre
cum și începerea lucrărilor la Pa
rava și Ruginești, îndată ce tim
pul permitea. Dar vremea a tre
cut și pe hotărîrea comună s-a 
așternut praful uitării. Astăzi, 
nimeni nu mai știe pe unde se 
află planurile. Inginerul Valeriu 
Teodor, șeful secției agricole a 
sfatului popular raional, dă din 
umeri și aruncă vina pe vice
președinte, vicepreședintele spu
ne că au existat niște „obiective-" 
de care știe președintele care, 
la rîndul său, spune că „nu mai 
dă de ele“ La Comitetul raional 
U.T.M. aceeași situație, față de 
care Dumitru Fușălău, membru în 
biroul comitetului raional, răs-

Peste 800 de zile-muncă volunta
ră au depus ținerii din brigada 
utemistă de muncă patriotică și 
ceilalți întovărășiți din comună 
la săparea unui canal, dizlocînd 
circa 5.000 metri cubi de pămînt. 
Oamenii l-au făcut cum s-au pri
cepui și pentru primăvara aceasta 
au cîștigat 100 de hectare de te
ren pe care le-au însămînțat. 
Dar, după planurile inginerilor de 
la Oficiul regional de îmbunătă
țiri funciare Bacău, care abia «- 
cum s-au trezit, lucrarea e greși
tă din punct de vedere tehnic și 
trebuie făcut un nou canal. De 
ce e greșită lucrarea ? Canalul de 
scurgere a apelor a fost construit 
pe unde terenul este foarte puțin 
rezistent deoarece e nisipos. Apoi 
canaliil este îngust și în urma 
ploilor debitul de apă sporește și 
atunci rîul va ieși ușor din mat
că năvălind peste culturi. Iată 
deci, cum numai bunăvoința oa
menilor nu ajunge. Cei însărci
nați cu îndrumarea tehnică au o 
mare răspundere în irosirea mun
cii și timpului oamenilor.

In raionul Adjud se pot realiza 
multe lucrări de hidroameliorații. 
Din discuțiile avute cu tovarășul 
Simion Prundaru, prim secretar 
al Comitetului raional de partid 
Adjud, a reieșit că numai în e- 
cest an pot fi irigate cel puțin 700 
de hectare, iar prin lucrări de în
diguiri și desecări se pot reda a- 
griculturii circa 800 hectare de 
teren. Dar lipsa de preocupare 
din partea comitetului raional 
U.T.M. și a secției agricole a sfa
tului popular raional a făcut ca 
nici măcar angajamentele mini
me luate în toamnă să nu fie în
deplinite. Deși comitetul raional 
U.T.M. a fost ajutat în nenumă» 
rate rînduri de comitetul de par
tid, nici pînă acum nu s-au luat 
măsuri corespunzătoare în vede
rea mobilizării și îndrumării 
ganizațiilor de bază U.T.M. 
lupta pentru cîștigarea de noi 
renuri.

Vinovat de această situație
face și Comitetul regional U.T.M. 
Bacău care nu a controlat și spri
jinit Comitetul raional U.T.M. Ad
jud în acțiunea de hidroameliora
ții. Biroul comitetului raional 
U.T.M. trebuie să fie tras la răs
pundere pentru modul în care a 
subapreciat această problemă de 
mare importanță pentru economia 
noastră națională. La rîndul său, 
Sfatul popular regional Bacău să 
analizeze munca sfatului popular 
care a neglijat în mod cu totul 
nejustificat lucrările de hidroame
liorații. Trebuie luate măsuri 
eficace de urgentare a lucrărilor 
prevăzute în planul comun, de 
asigurarea unei asistențe tehnice 
capabilă să îndrume activitatea 
pe șantierele de hidroameliorații. 
Inginerii și tehnicienii de la Ofi
ciul regional de îmbunătățiri fun
ciare (director Alexandru Popa), 
să lichideze cu birocratismul în 
întocmirea planurilor și să trea
că la o muncă organizată și crea
toare menită să ducă la îndepli
nirea acestor sarcini de mare în
semnătate economică trasate de 
partid și guvern.

N. CORNEANU

a fost asanată
La marginea satu

lui Flămînzi din re
giunea Iași, se întin
de cît vezi cu ochii 
un teren căruia pînă 
acum nu i se putea 
da nici o întrebuin
țare. Din cauză că 
locul era jos iar apa 
pîrîului adusese mîl. 
toată această supra
față de teren 
transformase 
mlaștină.

La inițiativa 
niștilor, sfatul
Iar comunal a che
mat cîțiva specialiști 
în probleme de îm
bunătățiri funciare. 
In urma unor studii 
minuțioase, aceștia 
au întocmit un pro-

asanare a

muncitori
Fii..

se 
într-o

cornu- 
popu-

iect de 
mlaștinii.

Țăranii 
din comunele
mînzi, N. Bâlcescu, 
Frumușica, Poiana, 
Cordun au pornit a- 
poi deîndată să a- 
saneze mlaștina pen
tru a reda acest te
ren agriculturii prin 
muncă voluntară. 
Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din 
comună au cerut ca 
cea mai grea parte 
a lucrării — săparea 
canalului colector — 
să le fie încredințată 
lor. Munca nu a fost 
ușoară. Alături de 
vîrstnici, tinerii au 
lucrat cu entuziasm,

zile în șir, efectuînd 
în total peste o mie 
de ore muncă volun
tară. Tinerii au eco
nomisit astfel prin 
săparea canalului co
lector peste 11.700 
tei. Recent, lucrările 
de asanare a mlaști
nii
s-au terminat. Pășu
nile
au sporit cu încă 150 
hectare, asigurîndu-se 
prin aceasta hrana 
necesară creșterii u- 
nui număr mai mars 
de animale.

de la Flămînzi

satelor amintite

STOICA 
ARISTOTEL 

prim secretar al Co
mitetului raional 

U.T.M.-Hîrlău



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Stilul de munca Adunări închinate 
zilei de 1 Mai

al propagandistului
Propagandistul, prm întreaga atractive, 

muncă ce o desfășoară in cadrul ' 
cercului politic U.T.M. are da
toria de a explica tineretului poli
tica partidului nostru, de a asigura 
o legătură strînsă între cele învă
țate în cadrul cercului și sarcinile 
economice și politice trasate de 
partid organizației noastre, de a-i 
mobiliza pe tineri la îndeplinirea 
lor, de a contribui la educarea co
munistă a tinerilor. Modul cum 
sînt îndeplinite aceste cerințe care 
revin propagandiștilor utemiști a 
fost discutat în cadrul consfătuirii 
propagandiștilor fruntași din Capi
tală organizată de Comitetul oră
șenesc UT.M. București.

Propagandistul Marin Șerban, 
de la uzinele „23 August" luînd negative în comportarea unor ti- 
cuvîntul în consfătuire, a vorbit neri. Propagandistul 
pe larg despre metodele pe care grate de la secția de automotoare 
le folosește pentru a-i ajuta pe a uzinelor 
cursanți să-și însușească temeinic ^pildă — a povestit despre discuția 
lecțiile predate, să aplice apoi cele pe care cursanții săi au avut-o cu 
învățate în mun
ca lor de zi cu

,Toate aces- 
subliniat 

de-
mare

propagandiștii Agapie 
Dumitru de la uzinele „T. Viadimi- 
rescu", 1. Bujin de la Complexul 
„Grivița Roșie" și alții au invitat 
la cerc participant la luptele din 
februarie 1933. Aceștia au vorbit 
tinerilor despre trecutul de luptă 
al uteciștilor conduși de pariid, 
subliniind totodată importanța în
deplinirii sarcinilor mari pe care 
astăzi partidul le-a pus in fața ti
neretului in opera de construire a 
socialismului.

In cuvîntul lor, propagandiștii 
s-au referit la influența puternică 
pe care o au cursurile de învăță- 
mînt politic U.T.M asupra creșterii 
combativității utemiștilor față de 
lipsuri, față de unele manifestări

Clim Pan-

„23 August' de

zi. „ 
tea, a 
vorbitorul, 
pind în 
măsură de pregătirea

a

Dezbaterile care au avut loc 
în cadrul consfătuirii cu propa
gandiștii fruntași din Capitală au 
scos la iveală și o serie de lip
suri privind stilul de muncă și 
pregătirea propriu-zisă a propa 
gandiștilor, către care trebuie să 
se îndrepte neîntîrziat atenția or
ganizațiilor U.T.M. Așa, de pildă, 
mai există la „Grivița Roșie" pro
pagandiști care predau lecții și 
fac seminarii rigide, școlărești, 
nelegate în mod organic, firesc, 
de viața și munca tineretului din 
complex; mai sînt încă propa
gandiști care nu folosesc diferite 
materiale ca hărți, grafice, pa
nouri etc., în scopul ajutorării 
cursanților să înțeleagă cu mai 
multă ușurință cele predate; 
nele Comitete raionale U.T.M.
Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimi- 
rescu, Grivița Roșie — se ocupă 
slab de instruirea propagandiști
lor și în special de mobilizarea 

lor la instruirile 
lunare de la ca
binetele de par
tid.
Comitetele raio
nale U.T.M. din

Capitală, în timpul care a mai ră
mas pînă la închiderea anului de 
invățămînt politic, vor trebui să 
acorde o atenție sporită modului 
de pregătire al propagandiștilor, 
să studieze metodele bune folosi
te de propagandiști și să le ex
tindă pentru ca fiecare cerc po
litic să obțină noi succese în 
munca de educare comunistă a 
tineretului, de mobilizare a aces
tuia la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice pe care partidul le-a 
pus în fața întregului nostru po
por.

Pe marginea consfătuirii metodice 
propagandiștilor fruntași din Capitală

politică, 
ideologică a propagandistului, de 
stilul său de muncă".

Din cele expuse de propagandis
tul Marin Șerban ca și de mulți 
alții a reieșit importanța faptului 
ca- propagandistul să aibă o te
meinică pregătire politică. Pentru 
aceasta el trebuie să participe cu 
regularitate la seminariile de pre
gătire organizate la comitetul raio
nal U.T.M-, să studieze minuțios 
bibliografia indicată, să-și pregă
tească cu atenție planul de semi
nar, să fie la curent cu toate eve
nimentele interne și internaționale. 
Propagandistul trebuie să cunoască 
de asemenea temeinic care sînt 
problemele economice ce se pun 
la locul de muncă al cursanților 
din cercul pe care îl conduce. In 
felul acesta el poate lega învăță
mântul politic de sarcinile actuale, 
economice ale fiecărui cursant, 
stimuiînd creșterea aportului fiecă
rui utemist la îndeplinirea planu
lui de producție al întreprinderii 
respective.

Consfătuirea organizată de Co
mitetul orășenesc U.T.M. Bucu
rești a reliefat faptul că o mare 
parte dintre propagandiștii ute
miști au reușit să facă acest lucru 
și rezultatele pozitive obținute de 
ei și de cursanții lor în activitatea 
zilnică, sînt grăitoare în acest 
sens. Cursanții de la sculeria ge
nerală a uzinelor „23 August" din 
cercul condus de Marin Șerban, 
de pildă, au cerut să creeze o bri
gadă de muncă patriotică, care a 
și realizat pînă acum peste 3000 
ore de muncă voluntară.

Ca Marin Șerban procedează 
mulți propagandiști. Constantin la- 
coboaie, de pildă, este propagan
dist la Școala profesională a fabri
cilor „Gheorghe Gheorghiu-Dej" și 
„Tehnometal" la anul I. Cu multă 
atenție s-a ocupat de cursanții săi, 
care în anul acesta au fost înca
drați pentru prima oară într-o for
mă de învățămînt politic. împreună 
cu diriginta clasei, el a organizat 
pentru viitorii muncitori vizite în 
fabrica în care vor lucra, le-a vor
bit despre importanța fabricii în 
economia națională, despre rolul 
ce revine muncitorilor, stăpînii de 
azi ai fabricilor, în creșterea pro
ducției și productivității muncii. El 
a căutat să le insufle dragostea 
față de profesiile pentru care se 
pregătesc, vorbindu-le 
despre munca depusă 
acestor fabrici, sub 
comuniștilor.

Pentru a îmbogăți 
unor lecții, pentru a le face și mai

pe larg 
de utemiștii 
conducerea

conținutul

II-

Bordeiașu care 
necorespunză- 

era la un pas 
f-au arătat că 

și a lovi soția

tinărul Constantin 
avea o comportare 
toare in familie și 
de divorț. Utemiștii 
a veni beat acasă 
este un lucru incompatibil cu mo
rala noastră nouă; ei i-au cerut în 
mod hotărit să rupă definitiv cu 
asemenea manifestări care sini 
expresie influenței moralei bur
gheze. Asemănător au procedat și 
utemiștii din cercul condus de 
Achim Dobre, de la uzinele „Repu
blica". Ei au criticat cu asprime a- 
tiîudinea huliganică pe care o are 
Radu Boboc față de fete. Atît ute- 
mistul Constantin Bordeiașu cît și 
Radu Boboc și-au însușit criticile 
tovarășilor lor și și-au schimbat 
atitudinea-

Cercurile de învățămînt politic 
au avut o mare influență și asupra 
educării tinerilor în spiritul prin
cipialității in prietenie. Așa, de 
exemplu, utemista Maria Popa de 
la uzinele „Kirov" se considera 
prietenă cu Elena Ioan, dar îi 
tolera să fie indisciplinată în 
orele de producție, să vină nepre
gătită la învățămintul politic. In 
ultimul timp Maria Popa datorită 
ajutorului dat de utemiștii din cerc 
și-a dat seama că acoperind lipsu
rile prietenei sale nu face un lucru 
bun, vrednic de o utemistă, că a- 
ceasta nu este dovada unei ade
vărate prietenii. Ea a adoptat o 
atitudine critică față de 
ei care s-a schimbat în 
ultima vreme.

Consfătuirea s.-a ocupat 
și de modul în care comitetele și 
birourile organizațiilor de bază 
U T.M. s-au preocupat de sprijini
rea cursanților și in special a pro
pagandiștilor pentru continua îm
bunătățire a metodelor lor de mun
că. S-a arătat de pildă, că la Com
plexul „Grivița Roșie" aproape 
toate organizațiile de secție U.T.M. 
au analizat în cadrul adunărilor 
generale U.T.M. mersul învățămin- 
tului politic luînd o serie de mă
suri concrete Printre altele, pe 
baza lipsurilor semnalate de adu
nările generale U. T. M., sau 
inițiat ore de consultații pen; 
tru cursanți, un sistem de îndru
mare practică asupra modului în 
care trebuie conspectat materia
lul bibliografic și cum trebuie 
sistematizate notițele. De ase
menea, la uzinele „Grigore Preo
teasa" comitetul U.T.M. a organi
zat o consfătuire cu cei 31 de 
propagandiști în urma căreia s-a 
hotărît să se folosească în cercu
rile de învățămînt politic U.T.M. 
diafilme cu subiecte legate de 
lecția predată, să se meargă în 
colectiv la teatre, filme etc.

în întreaga țara au continuat 
să aibă loc însuflețite adunări în
chinate zilei de 1 Alai, ziua solida
rității internaționale a oamenilor 
muncii.

Academia R. P. Romîne a ținut 
marți după-amiaza o ședința con
sacrată acestei mari sărbători.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mîne.

Acad. Atanase .Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Invățămîntului și Cultu
rii, a vorbit despre însemnătatea 
internațională a zilei de 1 Mai.

La adunarea care a avut loc la 
uzinele „Republica" din Capitala 
a luat cuvîntul tov. Florian Dana- 
lache, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R. In ca
drul adunării s-a subliniat că de la 
începutul anului, colectivul uzine
lor „Republica" a dat peste sarcinile 
de plan circa 1.300 tone de țevi fi
nite. Totodată, în aceeași perioadă, 
laminoriștii de aici au sporit pro
ductivitatea muncii cu 4,8 la sută 
față de indicele planificat și au ob
ținut economii peste plan de circa 
600.000 lei.

în fața a peste 1000 de ceferiști 
de la Complexul „Grivița Roșie", 
tov. Dumitru Simulescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., mi
nistrul Transporturilor și Teleco
municațiilor, a vorbit despre sem-

nificația și importanța zilei de 
1 Mai.

Tov. Dumitru Miron, directprul 
complexului, a felicitat apoi pe 
harnicii ceferiști pentru contribuția 
.adusă la dezvoltarea transporturi
lor pe căile noastre ferate, lnde- 
plinindu-și angajamentele luate în 
cinstea zilei' solidarității interna
ționale a oamenilor muncii, colec
tivul acestei întreprinderi a depă
șit planul producției globale cu 1 
la sută, a redus imobilizarea loco
motivelor și vagoanelor în repara
ție și a economisit circa 355.000 
lei.

In fața muncitorilor de la șan
tierul naval din Turnu Severin a 
vorbit tov. Cornel Fulger, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Craiova al P.M.R.

Asemenea adunări au mai avut 
loc la Uzinele de produse so
dice nr. 2 de la Govora și „Va- 
sile Tudose" din Colibași; 
nele „Strungul" 
Stalin, șantierul ____ „ ._
Galați, șantierul combinatului fo
restier de la Preajba-Tg. Jiu, fa
bricile „Moldova" Iași și „Bumba
cul" din Timișoara, Direcția regio
nală C.F.R. Iași și în numeroase 
alte întreprinderi și instituții din 
diferite orașe și centre muncito
rești, precum și în comune și sate, 
la care au luat cuvîntul conducă
tori ai organelor locale de partid, 
secretari ai organizațiilor de baza 
P.M.R., directori de întreprinderi, 
activiști cft partid și de sindicat.

uzi- 
din Qrașul 

naval de la

Vizitele acad. Dmitri Blohințev

GH. ANGELESCU

Marți la amiază, prof. Dmitri 
Blohințev, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna, a 
vizitat Uzinele „23 August" din 
Capitală.

După amiază prof. Dmitri Blo
hințev a făcut o vizită tovarășului 
Gh. Gaston Marin, președintele Co
mitetului pentru energie nucleară 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne.

prietena 
bine in

pe larg

La invitația Oficiului de specta
cole și turnee artistice — O.S.T.A., 
marți a sosit în Capitală cunoscu
tul dirijor sovietic Kiril Kondrașin, 
artist emerit al R.S-F.S-R.

Kiril Kondrașin va dirija un 
concert a-1 Orchestrei simfonice a

Radiodifuziunii și Televiziunii Ro
mîne, avînd ca solist pe violonistul 
sovietic Igor Bezrodnii, care va 
sosi zilele acestea în Capitală.

Artistul sovietic va dirija de ase
menea mai multe concerte simfo
nice la Timișoara, Cluj și Arad.

In cercul de artă plastică al Casei de cultură de pe lingă Gombinatul 
metalurgic Reșița

0 scenă din filmul „Steaguri pe turnuri'

Ț
In Editura Politică

a apărut:

Materiale ale Congresului 
al XXI-lea extraordinar 

al P.C.U.S.

„^tzagMi
țLC

★
Marți seara, Comitetul pentru 

energie nucleară al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne a oferit 
o masă în cinstea prof. Dmitri 
Blohințev, membru corespondent al 
Academiei de Șiințe a U.R.S.S., 
directorul Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna.

Au luat parte tovarășii Gh. 
Gaston Marin, președintele Comi
tetului pentru energie nucleară al 
Consiliului de Miniștri, Aurel Mâl- 
nășan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, ing. Mihai Petri, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
acad. Iorgu Iordan și acad. I. S. 
Gheorghiu, vicepreședinți ai Aca
demiei R. P. Romîne, acad. Șt. 
Milcu, secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne, acad. Horia Hulu
bei, directorul Institutului de fizi
că atomică al Academiei R. P. 
Romîne, prof. univ. Valeriu Nova, 
cu, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, reprezentan
tul țării noastre în Consiliul gu
vernatorilor al Agenției internațio
nale pentru energia atomică, 
membri ai Comitetului pentru ener
gia nucleară, academicieni, cola
boratori ai Institutului de fizică 
atomică.

Au luat parte A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București și I. S. Ilin, prim-secre
tar al ambasadei.

(Agerpres)

Volumul cuprinde :
— Cu privire la cifrele 

control ale dezvoltării 
miei naționale a 
anii 1959-1965- Raportul tova
rășului N. S. Hrușciov prezen
tat la 27 ianuarie 1959.

— Cuvîntul de închidere 
rostiț de tovarășul N. S. Hruș
ciov. 5 februarie 1959.

— Rezoluția la raportul to
varășului N. S. Hrușciov „Cu 
privire la cifrele de control ale 
dezvoltării economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anii 1959-1965“.

— Cifrele de control ale dez
voltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959-1965.

— Cu privire la Congresul al 
XXII-lea- ordinar al P.C.U.S. 
Hotărîre a Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. și

— Cuvîntarea rostită de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Congresul al XXI-lea 
extraordinar al P.C.U.S. — 29 
ianuarie 1959.

de 
econo- 

U.R.S.S. pe

O delegație 
culturală a plecat 
în R. P. Chineză

Cronica
măsură 

valoarea
filmului

transmise și

ro
da

reușit să redea foarte bine în 
Iul lui Makarenko, în afară 
marea sa înțelepciune și dragoste 
de oameni, deplina lui încredere 
în capacitățile creatoarea ale tine
rilor vagabonzi reeducați în co
lonie.

Succesele minunate obținute de 
către colonia „1 Mai" din Harkov 
despre care se povestește în film, 
nu se datoreșc vreunei rețete 
supranaturale, unei metode cu to
tul și cu totul particulare, ci se 
datoreșc înaltei exigențe comu
niste pe care i-a insuflat-o Maka
renko, spiritului de întrecere pe 
care l-a făurit el în lupta împotriva 
rămășițelor concepțiilor burgheze, 
pentru încadrarea cît mai repede 
în elanul constructiv al societății 

socialiste. Colec
tivul creat da 
Makarenko să
dește în sufletele 
tinerilor înaltele 
principii ale eti- 

pe baza valorificării

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala o delegație culturală a țării 
noastre care va vizita R. P. Chi
neză în cadrul acordului cultural 
dintre R. P. Romină și R- P. Chi
neză.

Delegația, condusă de Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, este formată 
din Mihai Alexandru, secretar ge
neral în Ministerul Invățămîntului 
și Culturii, prof. univ. Dimitrie 
Praporgescu, rectorul Institutului 
de construcții din București, scrii
toarea Lucia Demetrius și Nicolae 
Mihăilescu, vicepreședinte al 
tului popular regional Pitești.

Sfa-

INFORMAȚII
La invitația Uniunii Centrale a 

Cooperativelor Meșteșugărești din 
R. P. Chineză, marți dimineața a 
părăsit Capitala o delegație a 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești din țara noastră în 
frunte cu tovarășul Gh. Vasilichi, 
președintele U.C E.C.O.M.

★
Tot marți a plecat în. R. P. Chi

neză, la invitația Federației națio
nale a Femeilor din R. P- Chi
neză, o delegație a Consiliului

Național al Femeilor 
R. P. Roinînă condusă de 
varășa Gabriela Bernachi, vicepre
ședintă a consiliului. Din delegație 
fac parte Eleonora Nilcă, pre
ședinta Comitetului regional Stalin 
al femeilor și vicepreședintă a 
Sfatului popular regional Stalin, 
și Maria Chiriță, președinta Co
mitetului regional Constanța al 
femeilor.

din 
to

(Agerpres)

Renumele de care se bucură 
opera literară a lui Anton Semio- 
novici Makarenko explică în bună 
măsură și primirea călduroasă pe 
care a făcut-o publicul filmelor 
inspirate de ea: remarcabilul „Dru
mul vieții" regizat de Nikolai 
Ekk, „Poemul pedagogic" și mai re
centul „Steaguri pe turnuri". Sim
țind nevoia să generalizeze și să 
sintetizeze experiența unei bogate, 
activități pedagogice, plină de ex
cepționale roade, s-o pună la dis
poziția cîtor mai mulți oameni 
făcînd-o în același timp ușor acce
sibilă, Makarenko a scris, în afară 
de lucrări de pedagogie propriu- 
zisă, cunoscutele sale romane. Li
teratura lui Makarenko dovedește 
că el era însă nu numai un eminent 
pedagog ci și un 
scriitor pe deplin 
format, operele 
sale cucerind în 
egală 
prin
principiilor educative 
prin interesantul vestmînt artistic, 
prin viața intensă care pulsează în 
ele. Aceiași lucru se poate spune și 
despre filmele realizate pe baza 
scrierilor lui Makarenko, la care 
spectatorii vin pentru a învăța din 
experiența marelui pedagog și în 
același timp pentru a fi martori ai 
unor evenimente de mare semnifi
cație morală.

Dacă „Poemul pedagogic" era, 
ca să spunem astfel, o ilustrare a 
unei perioade „de trecere", a etapei 
de încercări și experiențe, a for
mării bazelor pedagogiei lui Ma
karenko, „Steaguri pe turnuri", 
după cum indică și titlul, este ro
manul corespunzător unei perioade 
avansate, perioada desăvîrșirii con
cepției pedagogice, a finisării edi
ficiului grandios. Filmului regizo
rului Narodițki, „Steaguri pe tur
nuri", îi este proprie o sobrie
tate potrivită maturizării eroi
lor. Aceasta explică în același 
timp de ce rolul lui Makarenko 
este mai redus spațial, personajul 
respectiv apărînd mult mai puțin 
pe ecran. E și firesc. Makarenko 
punea la baza procesului educativ 
ideea influenței pedagogice a co
lectivului și deci în „Steaguri pe 
turnuri" ni se arată cum colectivul 
închegat și călit de pedagog își ia 
tot mai multe atribuții, reușește 
să rezolve tot mai multe probleme 
fără a necesita participarea directă 
a creatorului coloniei care-i supra
veghează viața de mai departe, 
dînd posibilitate nașterii și dezvol
tării inițiativei copiilor și tinerilor. 
Apreciatul artist V. Emelianov a

cii comuniste 
însușirilor lor bune, a încurajării 
talentelor și aptitudinilor lor. Iată-1 
de pildă, pe Igor Cemeavin (inter
pretat cu multă naturalețe și dezin
voltură de către V. Sudin). Tatăl 
său nu l-a putut sustrage influen
țelor nefaste ale rămășițelor vechii 
morale, fiindcă folosea metode 
greșite, izvorîte dintr-o concepție 
falsă, ruptă de viața nouă a po
porului, fiindcă în loc să ofere o 
perspectivă înălțătoare copilului, 
îi ținea predici îmbibate de indivi
dualism. Și totuși Igotr, în timpul 
vagabondajului său, dovedește une
le calități : e inteligent, are o oa
recare cultură, nu-j place să perse
cute pe cei mai slabi decît el ci 
le ia chiar apărarea, e vesel și spi
ritual. Toate aceste însușiri vor 
înflori la el în cadrul coloniei. 
După ce va cădea și ultima sta
vilă în calea reeducării lui, după 
ce Igor va înlătura disprețul său 
ciocoiesc față de munca fizică, 
datorit în bună parte influenței 
unora dintre teoriile tatălui său, el 
va deveni un element fruntaș al 
muncii pline de frumusețe din co
lonie, un tînăr îndrăgit de toți to
varășii săi.

Citind cărțile lui Makarenko și 
văzînd filmele realizate după a- 
cesta, luînd cunoștință de entu
ziasmul cu care tinerii educați de 
Makarenko se pregăteau spre a de
veni cetățeni înaintați ai patriei 
sovietice, înțelegem pe deplin 
roadele minunate ale educației co
muniste care a făcut din tineretul 
sovietic un tineret erou, demn de 
măreața sa patrie.

B. DUMITRESCU

(Urmare din pag. l-a) 

mișcării pionierești, organizația 
de pionieri luptă pentru a înde
plini sarcinile încredințate de 
partid- Unul din obiectivele prin
cipale ale organizației noastre de 
pionieri îl constituie educarea 
copiilor in spiritul patriotismului 
socialist, al dragostei și devota
mentului nemărginit față de pa
tria noastră — R.P.R. — față 
de Partidul Muncitoresc Romin, 
conducătorul și îndrumătorul po
porului nostru, părintele iubit al 
tinerei generații.

Au devenit ' tradiționale în 
viața unităților și detașamentelor 
de pionieri acțiunile menite să 
asigure cunoașterea îndeaproape 
de către copii a frumuseților și 
bogățiilor patriei, a realizărilor 
obținute de regimul democrat- 
popular, a luptei eroice duse de 
comuniști. In cadrul concursului 
„Să ne cunoaștem ținutul natal" 
multe unități și detașamente de 
pionieri organizează acțiuni pen
tru cunoașterea bogățiilor și fru
museților satului, comunei, ora
șului și regiunii respective, a mo
numentelor eroilor clasei munci
toare, culeg cîntece, dansuri ș> 
zicători populare. Detașamentele 
și unitățile pionierești organi
zează vizite la întreprinderi, șan
tiere de construcții, G.A S.-uri, 
G-A.C.-uri și S-M.T-uri De ase
menea se organizează sistematic 
în cadrul adunărilor pionierești 
numeroase întîlniri cu activiști 
de partid, cu muncitori fruntași, 
scriitori, care vorbesc pionierilor 
despre diferite evenimente im
portante din viața și lupta po
porului nostru

Pionierii, copiii, sînt ajutați să 
înțeleagă măreția cuceririlor re
voluționare ale poporului nostru, 
să înțeleagă că aceste cuceriri 
sin; rodul luptelor grele, pline de 
sacrificii duse în trecut de oa
menii muncii sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn. Ei 
sin: î.nvățați să prețuiască minu 
natcle condiții de învățătură și 
de viață ce le-au fosl create de 
regimul popular, prin eforturile 
întregului popor muncitor. Se 

dezvoltă puternic în conștiința 
lor ideea că ei trebuie să răspun
dă prin fapte, grijii nemărginite 
cu care sînt înconjurați. Se în
rădăcinează temeinic în con
știința pionierilor și școlarilor do
rința de a învăța și a se pregăti 
astfel încît să poată face cît mai 
mult pentru înflorirea patriei, 
dorința de a contribui chiar de 
pe băncile școlii, după puterile 
lor, la lupta poporului muncitor 
pentru construirea socialismului.

Participarea ta acțiunile pa
triotice și de folos obștesc au 
devenit tradiționale în viața pio
nierească. In fiecare vară, lo
zinca „Spic cu spic — patriei 
snop" a mobilizat mii de școlari 
la strîngerea spicelor de pe o- 
goare. Pionierii și-au adus un 
aport însemnat la acțiunea de 
refacere și protecție a pădurilor 
plantînd milioane de puieți. Ei 
participă la înfrumusețarea sate
lor și orașelor. Strîngerea fieru
lui vechi care se transformă în 
șarje pionierești, stringerea a 
sute de mii de kilograme de ma
culatură. creșterea animalelor mici 
— sînt fapte care ilustrează dez
voltarea la pionieri și școlari a 
unor puternice sentimente patrio
tice care se manifestă in activi
tatea de zi cu zi.

Sub conducerea părintească a 
partidului, desfășurind o bogată 
activitate cu conținut educativ-po- 
litic, organizația de pionieri a fă
cut să pătrundă mereu mai adine 
în conștiința pionierilor și școlari
lor ideea că una din principalele 
căi de afirmare a patriotismului 
lor este pregătirea temeinică 
prin muncă și învățătură pentru a 
deveni constructori pricepuți ai 
socialismului și comunismului-

Organizația de pionieri contri
buie tot mai mult la dezvoltarea 
interesului și dragostei copiilor 
față de învățătură, la întărirea 
disciplinei în școală, la crearea 
unei sănătoase opinii colective 
împotriva leneșilor, chiulangiilor, 
a celor care deteriorează bunu
rile obștești, a celor calre nu au 
o comportare civilizată în școală 
și în afara școlii.

Una din preocupările de frunte 

ale organizației de pionieri este 
cultivarea interesului și a dra
gostei pionierilor și școlarilor 
pentru cuceririle științei și teh
nicii. Prin asemenea acțiuni tra
diționale cum sînt concursul „mi
cilor naturaliști" și al „micilor 
tehnicieni"^ la care participă 
anual sute de mii de pionieri și 
școlari prin organizarea de se
rate închinate noilor cuceriri în 
domeniul științei și tehnicii, prin 
organizarea de întîlniri cu mun
citori, tehnicieni și oameni de 
știință, organizația de pionieri 
contribuie la dezvoltarea intere
sului, a pasiunii copiilor de a 
ști mereu mai mult, de a-și în
suși comorile științei și culturii 
și de a învăța cu perseverență.

Călăuzindu-se după indicațiile 
partidului, unitățile și detașamen
tele de pionieri ii îndrumă pe șco
lari să împletească învățătura cu 
munca productivă, dezvoltă în rîn- 
durile lor dragostea pentru munca 
fizică. In focul acțiunilor de mun
că patriotică, prin activitatea în 
cadrul cercurilor tehnice, in ate
lierele școlare și pe loturile șco
lare. prin acțiunile de autodeser- 
vire, prin vizite in întreprinderi 
industriale și în unități socialiste 
din agricultură, prin întîlniri cu 
muncitorii fruntași se dezvoltă la 
copii prețuirea pentru munca fi
zică, pentru cei ce produc bunu
rile materiale, interesul crescind 
de a deveni muncitori harnici, 
pricepuți în fabrici, uzine, 
G.A.S.-uri, SM.T.-uri-

Un loc important în activitatea 
organizației de pionieri îl ocupă 
cultivarea în rindurile pionierilor 
și școlarilor a înaltelor trăsături 
morale ale omului nou. Pionierii 
sînt educați în spiritul cinstei, al 
curajului, al dragostei de muncă, 
al devotamentului pentru partid,

Zece ani de la organizarea 
largă a mișcării pionierești

al urii neîmpăcate împotriva tu
turor dușmanilor patriei și ai po
porului muncitor.

Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor UT.M. instruc
torii de pionieri, cu sprijinul ca
drelor didactice se ocupă mereu 
mai temeinic de organizarea în 
mod plăcut și folositor a timpu
lui liber al copiilor. Pentru edu
carea multilaterală a copjilor, 
pentru dezvoltarea posibilităților 
lor de creație funcționează 
107 palate și case ale pionierilor, 
numeroase biblioteci, cluburi, 
teatre pentru copii, parcuri dis
tractive. în timpul liber, în zi
lele de sărbătoare, în recreație, 
se organizează o bogată și a- 
tractivă activitate — îndeosebi in 
grupele și detașamentele de pio
nieri.

S-a dezvoltat in unitățile și de
tașamentele de pionieri practica 
de a învăța cîntece, jocuri, poezii; 
se organizează seri literare, focuri 
de tabără, întreceri pentru cele 
mai bune creații proprii ale co
piilor. In vara trecută s-a desfă
șurat un concurs cultural-artistic 
care a cuprins 80 la sută din to
talul pionierilor și școlarilor con
tribuind la dezvoltarea unei pu
ternice activități artistice de masă 
in rindurile copiilor. S-a intensi
ficat activitatea turistică și spor
tivă a pionierilor și școlarilor. 
Spartachiada pionierilor și șco
larilor cunoaște o masivă parti
cipare.

Școala joacă un rol însemnat 
în viața copiilor patriei; în anii 
de școală copiii își însușesc pri
mele noțiuni despre viață, despre 
natură și societate, pregătindu-se 
pentru activitatea viitoare. Tot
odată școala noastră nouă for
mează la copii cele mai înalte 
deprinderi morale modelindu-le 
caracterul, ajutindu-i să se for

meze după chipul omului comu
nist. Acolo unde școala, cadrele 
didactice au sprijinit activitatea 
unităților și detașamentelor de 
pionieri bizuindu-se pe ajutorul 
lor în procesul muncii instructiv- 
educative, rezultatele obținute de 
pionieri și școlari la învățătură 
și în munca obștească sînt tot 
mai bune.

Pe zi ce trece, organizația de 
pionieri, sub conducerea partidu. 
lui și îndrumarea U.T.M. dobîn- 
dește succese tot mai mari >n 
educarea comunistă a copiilor.

A crescut mereu numărul purtă
torilor cravatei roșii care se ri
dică astăzi la aproape un milion. 
In rindurile unităților și detașa
mentelor de pionieri intră cei 
mai destoinici, mai harnici șco
lari. Pentru copiii patriei noastre 
a face parte din organizația de 
pionieri a devenit un titlu de mîn- 
drie. Fiecare copil năzuiește fier
binte să poarte cravata roșie de 
pionier.

Toate succesele dobîndite de or
ganizația de pionieri, larga dez
voltare a mișcării pionierești din 
țara noastră, își au izvorul în 
grija părintească cu care partidul 
conduce și îndrumă opera de 
educare comunistă a copiilor. în
drumările și îndemnurile partidu 
lui au călăuzit permanent pașii 
organizației de pionieri, ajutînd-o 
să-și îmbogățească activitatea, să 
o facă din ce în ce mai corespun 
zătoare cerințelor educației co
muniste a copiilor.

Considering ca o înaltă min- 
drie sarcina încredințată de 
partid de a îndruma zi de zi acti
vitatea organizației de pionieri, 
Uniunea Tineretului Muncitor s-a 
străduit să răspundă cu cinste 
încrederii partidului. Din rindu
rile U.T.M. au mers să munceas
că ca instructori de pionieri în 

unitățile și detașamentele de pio
nieri mulți utemiști dintre cei 
mai buni. Mii și mii de instruc
tori de pionieri muncesc cu en
tuziasm pentru a organiza în rîn- 
dul pionierilor acțiuni cu un pu
ternic rol educativ-politic. Majo
ritatea lor muncesc cu pasiune în 
rîndul copiilor, considerînd ca o 
mare cinste sarcina ce le-a fost 
încredințată. Multe din organiza
țiile U.T.M. care patronează uni
tățile pionierești s-au preocupat 
temeinic de îndrumarea concretă 
a activității pionierești.

Partidui pune în fața U.T.M. 
sarcina de a se preocupa de 
îmbunătățirea continuă a muncii 
de educație comunistă a pionieri
lor și școlarilor, a activității or
ganizației de pionieri. Aceasta 
cere ridicarea permanentă a ni
velului muncii U.T.M. în rindurile 
pionierilor și școlarilor. Plenara 
a V-a a C.C. al U.T.M. analizînd 
activitatea desfășurată de organi
zația de pionieri a subliniat pu
ternic necesitatea intensificării 
muncii politico-educative și orga
nizatorice a Uniunii Tineretului 
Muncitor în rindurile pionierilor 
și școlarilor. Astfel organizația de 
pionieri trebuie îndrumată să spo. 
rească preocuparea sa pentru îm
bunătățirea și pe mai departe a 
conținutului educativ-politic al 
activității desfășurată în rindul 
pionierilor și școlarilor. In cen
trul atenției sale trebuie să stea, 
în permanență sarcina de a dez
volta la copii sentimentul patrio
tismului socialist și al internațio
nalismului proletar. Copiii trebuie 
ajutați să înțeleagă transformă
rile ce se petrec in țara noastră 
pe drumul construirii socialismu
lui, să cunoască mărețele reali
zări ale regimului nostru de de
mocrație populară, viața nouă ce 
se clădește în satele și orașele 

patriei. E necesar să se intensi
fice educarea pionierilor și școla
rilor în spiritul dorinței de a lupta 
pentru înflorirea patriei, al ho- 
tărîrii de a apăra patria. Trebuie 
să li se explice copiilor, pe înțe
lesul lor, politica partidului și sta
tului nostru, să li se facă cunos
cute evenimentele politice impor
tante ce au loc pe plan intern și 
internațional. Trebuie să dezvol
tăm continuu la copii dragos
tea și prietenia cu copiii din Uniu
nea Sovietică și celelalte țări so
cialiste, cu copiii oamenilor mun
cii din întreaga lume, ajutîndu-i 
să cunoască îndeaproape viața și 
preocupările acestora.

Plenara a V-a a C.C. al U.T.M. 
a arătat de asemenea, că organi
zația de pionieri trebuie să ajute 
mai mult școala în activitatea ce 
o desfășoară pentru a cultiva la 
copii dragostea față de munca 
fizică. încă de pe băncile școli
lor elementare copiii trebuie să 
prețuiască munca in producție, să 
cunoască sensul adine al indica
țiilor partidului care arată că 
drumul spre o calificare înaltă 
trebuie să treacă prin școala 
muncii. In cadrul organizațiilor 
pionierești școlarii trebuie aju
tați să învețe și să îndrăgească 
meserii direct productive, să se 
dezvolte la ei năzuința de a de
veni harnici muncitori în uzine, 
pe șantiere, în agricultură.

Una din sarcinile importante 
este dezvoltarea mai puternică la 
pionieri și școlari a trăsăturilor 
moralei comuniste. Plenara subli
niază că în realizarea educației 
comuniste a copiilor o sarcină de 
mare însemnătate o constituie in
tensificarea propagandei științi
fice pentru a forma la copii o 
concepție științifică materialist- 
dialectică despre natură și socie
tate, explicarea și lămurirea pe 
înțelesul copiilor a conținutului 
antiștiințific al misticismului și 
superstițiilor precum și combate
rea influențelor moralei și men
talității burgheze.

Pentru îndeplinirea acestor sar
cini sporite care stau în fața or
ganizației de pionieri Plenara a 

V-a a C. C. al U.T.M. a cerut 
organizațiilor U.T.M să se preo
cupe mai îndeaproape de unită
țile de pionieri, să le îndrume 
concret, zi de zi, să le ajute să-și 
ridice continuu nivelul activității 
lor.

In urma Plenarei a V-a a C.C, 
al U.T.M. s-au îmbunătățit le
găturile dintre școală, organizația 
de pionieri și părinți, cei trei fac
tori care trebuie să-și dea mina 
pentru realizarea unei educații 
profunde multilaterale a copiilor. 
Sfaturile pionierești create în 
scopul de a atrage mai mult ca
drele didactice, părinții, munci
tori fruntași și colectiviști, oa
menii de știință și artă, specia
liști să sprijine activitatea pio
nierească, au început să se facă 
simțite în cadrul mișcării pionie
rești. In viața organizației de pio
nieri, influența sfaturilor pionie
rești trebuie să se manifeste mai 
puternic, contribuind la îmbună
tățirea conținutului educativ-po
litic al activității pionierești, la 
găsirea unor forme de muncă me
reu mai bune, mai adecvate pen
tru munca cu copiii, pentru speci
ficul virstei lor și care să contri
buie la întărirea activității pio
nierești, la sporirea eficienței ei 
educative.

Luptînd cu perseverență pentru 
îndeplinirea măsurilor stabilite 
de Plenara a V-a a C.C. al 
U.T.M. , îndrumind cu mai multă 
competență activitatea pioniereas. 
că, trimiți nd să muncească cu 
pionierii pe cei mai buni utemiști, 
pregătiți din punct de vedere po
litic, ideologic și cultural, buni 
pedagogi, care să fie pasionați 
pentru această muncă, aplicînd cu 
mai multă consecvență sarcina de 
a îndruma și ajuta practic unități
le de pionieri, organizațiile U.T.M 
pot și trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea continuă a muncii 
în rindurile pionierilor.

Sub conducerea organizațiilor 
de‘ partid, organizațiile U.T.M. 
își vor îndeplini pe mai departe, 
cu mai multă perseverență și te
meinicie sarcina de cinste ce le-a 
fost încredințată, sarcina de a a- 
juta ta educarea comunistă a co
piilor din patria noastră.

z



cu privire la Conferința miniștrilor Afacerilor Externe 
ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia 

și al Republicii Populare Chineze
(Urmare din pag. l-a) 

calea apropierii și înțelegerii intre R. D. Germană și R. F. Germană, 
fără vreun amestec din afară.

De asemenea, încheierea Tratatului de pace cu Germania, precum 
și reglementarea problemei Berlinului nu pot fi condiționate de re
zolvarea problemei securității europene. Fiecare din aceste probleme, 
luată în parte, este complicată prin ea însăși și cel care le leagă 
;l itr-un singur nod caută, evident, să îngreuneze adoptarea unor hotă, 
riri de comun acord atît în problemele Tratatului de pace cu Germa
nia și Berlinului occidental, cit și în problemele securității europene.

Participant» la Conferință sînt convinși că, în vederea pregătirii 
cu succes a Tratatului de pace cu Germania, este necesară participa
rea activă la aceste lucrări a reprezentanților țărilor care au fost 
victime ale agresiunii din partea Germaniei hitîeriste. Participanții 
la Conferință consideră că la Conferința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe și la conferința la cel mai înalt nivel trebuie să 
se asigure participarea deplină a Poloniei și Cehoslovaciei, ca state 
vecine cu Germania care au fost primele victime ale agresiunii 
hitîeriste și care au adus cu forțele lor un aport însemnat ia zdro
birea dușmanului comun.

Statele reprezentate la Conferința miniștrilor Afacerilor Externe 
consideră că reprezentanții R. D. Germane și R. F. Germane au 
dreptul de a ocupa locul cuvenit la masa tratativelor la Conferința 
de la Geneva.

Participanții 1a Conferință își exprimă speranța că toate statele 
care vor fi reprezentate Ia Conferința de la Geneva vor depune efor
turi pentru succesul acestei Conferințe. Din partea lor, ei declară că 
guvernele lor sînt gata să facă tot ce depinde de ele pentru asigu
rarea succesului acestor tratative. Ei fac apel la guvernele marilor 
puteri și ale tuturor statelor europene să nu întreprindă nici un fel 
de acțiuni care ar putea să ducă la ascuțirea situației în Europa și

la înrăutățirea perspectivelor ce s-au conturat pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase prin tratative între Est și Vest.

Guvernele Republicii Populare Albania, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslovace, Republicii Populare Chineze, Repu
blicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii 
Populare Romîne, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste vor continua neclintite lupta pentru cauza păcii 
în lumea întreagă, fiind «învinse că în această luptă ele se vor 
bucura de sprijinul popoarelor întregii lumi, care se pronunță împo
triva pericolului unui nou război. Ele sînt convinse că în prezent 
există condiții pentru a împiedica războiul și a asigura o pace trai
nică pe pămînt.

Recepția oferită de J. Cyrankiewicz
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 

La 28 aprilie, J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, a oferit o recepție în 
cinstea participanților la conferin
ța miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia și al Republicii Popu
lare Chineze.

La recepție au luat parte W. Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., A. Rapacky, ministrul 
Afacerilor Externe, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
miniștri, activiști de seamă de

partid și de stat ai R. P. Polone, 
oameni de știință, cultură și artă, 
reprezentanții opiniei publice din 
Varșovia, precum și reprezentanții 
diplomatici ai unor țări acreditați 
la Varșovia.

La recepție a participat de ase
menea delegația militară chineză 
care se află în Polonia în frunte 
cu mareșalul Pîn De-huai, locțiitor 
al premierului Consiliului de Stat 
și ministrul Apărării al R.P. Chir 
neze.

Recepția s-a desfășurat într-d 
atmosferă cordială, prietenească.

BERLIN 28 (Agerpres). — 
genția A.D.N. a transmis un 
municat în care se arată că între 
20 și 24 aprilie a. c. la Berlin a 
avut loc cea de-a 6-a sesiune a 
Comisiei permanente a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc pen
tru colaborarea economică și tehni. 
co-științifică in domeniul indus
triei chimice.

La lucrările sesiunii au participat 
reprezentanți ai Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. G., Poloniei, Ro- 
mîniei, Ungariei și Uniunii Sovie
tice. Au asistat ca observatori re
prezentanți ai R. P. Chineze și 
R. P. D. Coreene.

Participant» la sesiune au exa
minat probleme importante referi, 
toare la aprovizionarea cu materii 
prime a industriei chimice din 
țările membre ale C.A.E.R. Comi
sia permanentă a adoptat reco
mandări în problema extinderii co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice între țările membre ale 
C.A.E.R. care vor accelera dezvol
tarea industriei chimice în anii 
1959—1965.

O deosebită atenție a fost acor
dată în cadrul sesiunii probleme
lor organizării lucrărilor comune 
de proiectări și cercetări științifice 
în domeniul industriei chimice.

Brigada de tineret care montează la mari înălțimi construcțiile meta
lice ale uzinei din Karaganda (Uniunea Sovietică) a obținut însem
nate succese în muncă. lată-i pe membrii brigăzii fruntașe condusă 

de Alexandr Pavlovici Psenicikov
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Sesiunea Adunării Reprezentanților Populari din întreagă Chină 
și a Comitetului pe întreagă Chină a Consiliului Consultativ Politic Popular

Conferința de presă organizată 
de reprezentantul permanent 

al U.R.S.S. Ia O.N.U.

Alegerea organelor conducătoare
ale R. P. Chineze

PEKIN 28 (Agerpres). - Agen
ția China Nouă anunță că la șe
dința plenară din 28 aprilie a se
siunii Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consultativ 
Politic Popular al celei de-a treia 
legislaturi a avut lac alegerea pre
ședintelui de onoare, a președinte
lui, a vicepreședinților, a secreta
rului general al Comitetului _ pe 
întreaga Chină și a membrilor 
Comitetului permanent al Comi
tetului pe întreaga Chină al 
C-C.P.P. al celei de-a treia legis
laturi.

Din prezidiul sesiunii au făcut 
parte Ciu En-lai, președintele Co
mitetului pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ Politic 
Popular al celei de-a doua legisla
turi, Li Țzi-șen, Go Mo-jo, Șen 
Țziun-ju și Huan lan-pei, vicepre
ședinți.

Cînd Pîn Cijen, președintele șe
dinței, a anunțat că președintele 
Mao Țze-dun a fost propus can
didat la funcția de președinte de 
onoare al Comitetului pe întreaga 
Chină al C.C.P.P. în sală a izbuc
nit o furtună de aplauze. Tați 
membrii C.C.P.P. au votat în una
nimitate pentru această propunere.

Prezidiul a propus de asemenea 
drept candidați pentru funcția de 
președinte al Comitetului pe în
treaga Chină al Consiliului Con
sultativ Politic Popular al celei 
de-a treia legislaturi pe Ciu 
En-lai, pentru funcția de vicepre
ședinți pe Pîn Cijen, Li Țzi-șen, 
Go Mo-jo, Șen Țziun-ju, Huan lan- 
pei, Li Vei-han, Li Sî-guan, Cen 
Șu-tun, Cen Țzia-ghen, Burhan, 
Cen I ; Kan Șen, Pabal Cijo- 
lenamdji și Ngabu Ngavan Djigmi, 
pentru funcția de secretar general 
pe Siui Bin și alte 143 de per
soane ca membri ai Comitetului 
Permanent al C-C.P.P.

Lista tuturor acestor candidaturi 
a fost întocmită îp ședința comună 
a Prezidiului și președinților gru
pelor de membri ai Comitetului pe 
întreaga Chină al C.C.P.P. și a 
fost discutată apoi de membrii Co
mitetului pe întreaga Chină al 
C.C.PP. pe grupe și ținîndu-se 
seama de părerea lor a fost adop
tată și propusă în ședința comună 
a prezidiului și președinților gru
pelor de membri ai Comitetului pe 
întreaga Chină. Alegerile s-au 
efectuat prin vot secret.

Rezultatele alegerilor vor fi co
municate în ședința plenară din 
dimineața zilei de 29 aprilie a 
Comitetului pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ Politic 
Popular.

diferite domenii și de marele salt 
realizat în 1958 în construcția 
socialistă a țării noastre.

PEKIN 28 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă a transmis hotă- 
rîrea în problema Tibetului, adap
tată de prima sesiune a celei de-a 
doua legislaturi a Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină.

In hotărîre se arată că sesiunea

este pe deplin de acord cu toate 
măsurile adoptate de Consiliul de 
Stat în privința fostului guvern 
local al Tibetului și a părții reac
ționare a vîrfurilor din Tibet după 
ce ele au pornit o rebeliune la 10 
martie 1959. Sesiunea își exprimă 
respectul și. transmite un salut uni
tăților din Tibet ale Armatei popu
lare chineze de eliberare care au Comitetului Permanent al primei 
lichidat cu repeziciune rebeliunea, legislaturi a Adunării Reprezentan- 
își exprimă respectul și trimite un ților Populari din întreaga Chină.

salut tuturor păturilor clerului și 
populației civile din Tibet, precum 
și personalităților cu vederi patrio
tice din diferite pături ale socie
tății care au sprijinit activ Armata 
populară de eliberare în lichidarea 
rebeliunii.

A fost adoptată de asemenea o 
hotărîre cu privire la activitatea

Componenta Consiliului de Stat
al

PEKIN 28 (Agerpres). — După 
cum anunță China Nouă, în șe
dința din dimineața zilei de 28 a- 
prilie a primei sesiuni a celei de-a 
doua legislaturi a Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, din însărcinarea lui Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Lin Bo-țiui, 
președintele ședinței, a prezentat 
spre examinare delegaților propu
nerea de a se desființa Ministerul 
Justiției, treeîndu-se funcțiile ace
stuia Tribunalului Popular Suprem 
și de a se desființa Ministerul Con
trolului de Stat, treeîndu-se func. 
țiile acestuia Procuraturii Popu
lare Supreme. *

Deputății alt aprobat această 
propunere.

Apoi, Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineza 
a prezentat spre examinare sesi
unii componența Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

In ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 28 aprilie a Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină a fost aprobată 
componența Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

La. propunerea lui Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, pri
ma sesiune a celei de-a doua le
gislaturi a Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină 
a. aprobat numirea a 16 locțiitori 
ai premierului, a secretarului ge
neral și a 38 de miniștri și preșe. 
dinți ai comitetelor de pe lingă 
Consiliul de Stat.

Ca locțiitori ai premierului au 
fost numite 16 persoane : Cen Iun, 
Lin Biao, Pîn De-huai, Den Siao- 
pin, Den Tzî-huei, He Lun, Cen I, 
Ulanfu, Li Fu-ciun, Li Sian-nien, 
Ne Jun-cijen, Bo I-bo, Tan Cijen-

R. P. Chineze
lin, Lu Din-i, Lo Jui-țin și Si 
Gijun-siun. Pină în prezent func
ționau 12 locțiitori ai premierului. 
Primele 12 persoane au deținut 
funcția de locțiitori ai premierului 
și în componența anterioară a Con
siliului de Stat.

Si Cijun.siun a fost numit secre
tar general prin cumulare.

Din noua componență a Consi
liului de Stat fac parte următorii 
30 de miniștri și opt președinți ai 
comitetelor:

Țian In, ministrul Afacerilor In
terne ; Cen Y, ministrul Afacerilor 
Externe (prin cumulare) ; Pîn De- 
huai, ministrul Apărării (prin cu
mulare) ; Lo Jui-țin, ministrul 
Securității Publice (prin cumula
re) ; Cen Iun, președintele Comite
tului de Stat pentru lucrări capi
tale (prin cumulare) ; Li Fu-Ciun, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării (prin cumulare) ; Bo 
I-bo, președintele Comitetului Eco
nomic de Stat (prin cumulare) ; 
Ne Jun-cijen, președintele Comite
tului pentru știință și tehnică 
(prin cumulare); Li Sian.nien, 
ministrul Finanțelor (prin cumula
re) ; Șa Țian-li, ministrul Alimen
tației ; Cen Țzî-hua, ministrul Co
merțului ; E Țzi-cijuan, ministrul 
Comerțului Exterior ; Siui De-hen, 
miniștrii! Pescuitului; Van Hao- 
șou, ministrul Industriei Metalur
gice; Pen Tao, ministrul Industriei 
Chimice ; Cijao Er-lu, ministrul 
Construcțiilor de Mașini nr. 1; Sun 
Jen-țiun, ministrul Construcțiilor 
de Alașini nr. 2; Cijan Lin-ciji, 
ministrul Industriei Cărbunelui ; 
Iui Țiu-li, ministrul Industriei Pe. 
trolului; Li Sî-guan, ministrul 
Geologiei ; Liu Siu-fen, ministrul 
Construcțiilor; Țzian Guan-nai, 
ministrul Industriei Textile ;
Ciju-cen, ministrul Industriei

șoare; Ten Dai-iuan, ministrul 
Căilor Ferate; Van Șou-dao, mi
nistrul Comunicațiilor ; Ciju Siue- 
fan, ministrul Telecomunicațiilor ; 
Liao Lu-ian, ministrul Agriculturii; 
Van Cijen, ministrul Valorificării 
Terenurilor Virgine, și Ințelenite; 
Liu Ven-huei, ministrul Silvicultu
rii ; Fu Țzo-i, ministrul Economiei 
Apelor și al Electroenergeticii; Ma 
Ven-jui, ministrul Muncii; Șen 
lan-bin, ministrul Culturii-; Ian 
Siu-fen, ministrul Invățămîntului ; 
Li De-țiuan, ministrul Ocrotirii Să
nătății ; He 
mitetului de 
Sport (prin 
președintele 
problemele 
cumulare) ; Liao Cen-ciji, preșe
dintele Comitetului pentru proble
mele emigranților cninezi ; Cijan 
Si-jo, președintele Comitetului pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea.

In după-amiaza zilei de 28 apri
lie, la propunerea lui Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, prima 
sesiune a celei de-a doua legisla
turi a Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină a 
aprobat numirea a 14 vicepreșe
dinți ai Comitetului de Stat al 
Apărării și a 100 de membri ai 
Comitetului de Stat al Apărării.

Pin De-huai, Lin Biao, Liu Bo- 
cen, He Lun, Cen I, Den Siao-pin, 
Lo Jun-huan, Siui Sian-țian, Ne 
Jun-cijen, E Țzian-in, Cen Țian, 
Cijan Ciji-cijun, Fu Țzo-i și Vei 
Li-huan au fost numiți vicepreșe
dinți ai Comitetului de Stat al 
Apărării.

Potrivit Constituției, președinte
le R. P. Chineze este președinte al 
Comitetului de Stat al Apărării.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : A. A. Sobolev, 
reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., a organizat la 
27 aprilie o conferință de presă 
la care a vorbit despre poziția Uni
unii Sovietice în legătură cu hotă- 
rîrea puterilor occidentale în frun
te cu S.U.A. de a convoca la 6 mai 
ședința Comitetului special al 
O.N.U. pentru folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului cosmic.

A. A. Sobolev a amintit faptul 
că S.U.A. și alte puteri occidentale 
nu au vrut să accepte la cea de-a 
13-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. măsurile propuse de Uniu
nea Sovietică în legătură cu inter
zicerea folosirii spațiului cosmic în 
scopuri militare. S.U.A. și partene
rii lor au impus Adunării Gene
rale o componență a Comitetului 
special care le este avantajoasă — 
din cei 18 membri ai comitetului, 
12 sînt participanțî la blocurile 
militare occidentale. în cosecință, 
a subliniat A. A. Sobolev, delega
ția sovietică la sesiunea a 13-a a 
Adunării Generale a declarat că 
U.R.S.S. nu va participa la Comi
tetul special avînd în vedere ac
tuala sa componență unilaterală. 
Bolonia și Cehoslovacia au refuzat 
de asemenea să participe la lucră
rile Iui.

în legătură cu faptul că S.U.A. 
au adresat zilele trecute secretaru
lui general al O.N.U. cererea ofi
cială de a se convoca la 6 mai Co
mitetul special pentru folosirea în

scopuri pașnice a spațiului cosmic, 
a declarat Sobolev, reprezentanța 
sovietică la O.N.U. este împuterni
cită să declare că Uniunea Sovie
tică nu va participa la lucrările 
acestui comitet. Firește, că nici un 
fel de hotărîri adoptate de comi
tet fără acordul statelor respective 
nu pot avea o însemnătate reală 
și, fără îndoială, vor rămîne literă 
moartă. A. A. Sobolev a amintit 
de asemenea faptul că S.U.A. pro
movează această linie discriminato
rie și în Comisia internațională 
pentru cercetarea Cosmosului, crea
tă de Consiliul internațional al 
Uniunilor științifice. în această co
misie S.U.A. au acaparat pentru 
ele și pentru aliații lor 16 locuri, 
acordînd cîte un singur loc Uniunii 
Sovietice, Indiei și Elveției și nici 
un loc țărilor de democrație popu
lară, care fac cercetări cosmice și 
urmăresc sateliții lansați de Uni
unea Sovietică. în aceste con
diții, cînd lipsește baza pentru o 
colaborare pe principii de egalitate 
între cele două părți, a declarat 
A. A. Sobolev, la ultima sesiune a 
Comisiei internaționale pentru cer
cetarea Cosmosului, care a avut loc 
în martie a c. la Haga, delegația 
sovietică a declarat că Academia 
de Științe a U.R.S.S. va fi nevoită 
să renunțe la participarea oameni
lor de știință sovietici la lucrările 
acestei comisii.

în încheiere A. A. Sobolev a răs
puns la întrebările coresponden
ților.

Opinia publică și personalități 
de seamă din Occident 

cer reglementarea pașnică 
' a problemei germane

BERLIN 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului Social-Demo
crat din Germania, Ollenhauer, în- 
tr-o cuvîntare rostită duminică la 
o adunare a P.S.D.G., a atras a- 
tenția cu cea mai mare seriozitate 
guvernului de la Bonn „să aban
doneze activitatea sa obstrucțio
nistă în cadrul pregătirilor în ve
derea conferinței de la Geneva".

Dacă la conferința experților de 
la Londra, a spus președintele 
P.S.D.G., nu s-a putut ajunge la ■ 
nici un rezultat în problemele 
fundamentale, aceasta se dato- 
rește printre altele și faptului că 
„guvernul federal s-a opus orică
ror eforturi în direcția unei destin
deri militare treptate în Europa 
Centrală".

ferinței la nivelul cel mai înalt, 
Zilliacus a arătat că partidul la
burist britanic are un punct de 
vedere foarte apropiat de cel al 
R.D.G., considerînd că cele două 
guverne germane trebuie să încer
ce să ajungă la o înțelegere în ca
drul unui acord al celor patru pu
teri. „Cred, a spus Zilliacus, că se 
poate realiza ceva pe această 
cale".

Lun, președintele Co- 
Cultură Fizică și 

cumulare) ; Ulanfu, 
Comitetului pentru 

naționalităților (prin

Dezbateri de politică externă 
in Camera Comunelor

englez 
să promoveze o politică de slăbire 

a încordării internaționale**

■

BERLIN 28 (Agerpres). — 
După cum transmite ADN, depu
tatul laburist britanic Zilliacus a 
acordat un interviu postului de ra
dio „Deutschlandsender" (R.D.G.). 
Zilliacus a declarat: „Nu este nu
mai a mea, ci a întregului partid 
laburist, părerea că punctul de ve
dere al concelarului Adenauer este 
cu totul anacronic, neîntemeiat și 
ineficient. Sîntem puși în fața exis
tenței a două state germane cu 
structuri sociale diferite. Trebuie să 
ne împăcăm cu această realitate 
și să găsim o cale de înțelegere 
între aceste două state".

Referindu-se la propunerea gu
vernului R-D.G. ca cele două gu
verne germane să stabilească un 
punct de vedere comun de natură 
să contribuie la succesul conferin
ței miniștrilor de Externe și al con-

BERLIN 28 (Agerpres). - TASS 
transmite: In cadrul întî'.nirilor 
intergermane numeroși cetățeni 
vestgermani iau parte, împreună 
cu locuitori ai R, D. Germane, la 
discutarea problemelor care sus
cită interesul populației celor două 
state germane. După cum transmite 
agenția ADN, la Obisfelde (regiu
nea Alagdeburg), la frontiera din
tre R. D. Germană și Germania 
Occidentală, a avut loc un miting 
la care au participat peste 100 de 
cetățeni vestgermani. Luînd cuvîn- 
tul ja miting, Alois Pisnik, mem-i 
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G-, a subliniat 
necesitatea încheierii grabnice a 
unui Tratat de pace cu Germania.

Un număr de 70 de femei din di
ferite regiuni ale Germaniei Occi
dentale au luat parte la o întîlnire 
cu femeile din R. D. Germană care 
lucrează în întreprinderile indus
triei construcțiilor și de prelucrare 
a lemnului- Ele au cerut guvernu
lui vestgerman să renunțe la linia 
politică de pregătire a războiului 
și să ducă tratative cu guvernul 
R. D. Germane.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : In Camera Co
munelor au început la 27 aprilie 
dezbaterile de politică externă. 
Deschizînd dezbaterile, Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Exter
ne, s.a ocupat de poziția guver
nului englez în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. 
După ce a spus că a avut prea 
puțin timp pentru a studia recen
tele mesaje în această problemă, 
adresate de N. S. Hrușciov, preșe
dintelui Eisenhower și primului 
ministru Macmillan, Selwyn Lloyd 
s-a eschivat de a comenta aceste 
mesaje.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei a recunoscut că există o 
„idee britanică" pentru ieșirea din 
impasul care s-a ivit la Conferința 
de la Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară cu

PEKIN 28 (Agerpres). — După 
cum anunță China Nouă, în ședin-. 
ța din 28 aprilie a primei sesiuni 
a celei de-a doua legislaturi a 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină a fost adoptată 
hotărirea cu privire la raportul de 
activitate asupra muncii guvernu
lui, planul economiei naționale pe 
anul 1959 și executarea bugetului 
de stat pe anul 1958 și bugetul de 
stat pe anul 1959. Adunarea Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină,’ se arată in hotărîre, apro
bă raportul de activitate al guver
nului prezentat în numele Consi
liului de Stat de către premierul 
Ciu En-lai-

Sesiunea consideră că succesele 
realizate de țara noastră în toate 
domeniile în ultimii patru ani și 
ceva, sînt uriașe. In deosebi tre
buie relevat că marele salt multi
lateral realizat in 1958 în construc
ția socialistă are o profundă în
semnătate nu numai din punct de 
vedere economic, ci și din punct 
de vedere politic și ideologic : el 
a oglindit spiritul măreț, eroic și 
creator al poporului țării noastre, 
care sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, a Guvernului Cen
tral Popular 
Man Țze-dun luptă pentru lichida 
rea înapoierii 
rale. Actuala 
satisfăcută de activitatea depusă în

și a președintelui

economice și cultu- 
sesiune se declară

MOSCOVA. — La 28 aprilie, la 
cimitirul Novo-Devicie au avut loc 
funeraliile Ekaterinei Voroșilova, 
soția lui K- E. Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

La catafalc a fost aliniată o gar
dă de onoare din care au făcut 
parte N. S. Hrușciov. A. I. Mikoian, 
N. M. Șvernik și K. E. Voroșilov.

VARȘOVIA. — Delegația militară 
de bunăvoință a R. P. Chineze, in 
frunte cu mareșalul Pin De-huai, 
locțiitor al premierului Consiliului 
de stat și ministru al Apărării na
ționale al R. P. Chineze, care se 
află in Polonia, a făcut o vizită 
lui ]V. Gomulka prim-senretar al 
C.C. al P.M.U.P., A. Zavadzki, 
președinte ol Consiliului de Stat, 
și J. Cyrankiewicz, președinte al 
Consiliului de Miniștri.

In aceeași zi însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chi
neze in R. P. Polonă a oferit o 
recepție cu prilejul vizitei In Repu
blica Populară Polonă a delegației 
militare chineze.

MOSCOVA. — In seara de 28 
aprilie a sosit Ia Moscova feldma- 
reșalul Montgomery. Pe aeropor
tul Vnukovo, Montgomery a fost 
întîmpinșt de mareșalul Uniunii 
Sovietice Sokolovski și de repre. 
zentanții ambasadei Marii Britanii.

NEW YORK. — După cum rela
tează agenția Associated Press, la 
27 aprilie reprezentanți ai forțelor

0000-0--------------

militare aeriene ale S.U.A. au 
nunțat că satelitul american „Dis
coverer 2“, lansai la 13 aprilie de 
la baza aeriană militară Vanden
berg din California, a intrat in 
păturile dense ale atmosferei și a 
ars.

BAGDAD. — La 27 aprilie la 
Bagdad au început tratative cu 
privire la colaborarea culturală 
dintre U.R.S.S. și Republica Irak. 
Delegația Irakului este condusă de 
Moheiddin Abdel Hamid, ministrul 
Educației Naționale al Republicii 
Irak, iar delegația U.R.S.S. de 
G. T. Zaițev, ambasadorul U.R.S.S. 
in Irak.

BUENOS AIRES. - La 27 apri- 
lia guvernul argentinian a publi
cat un decret prin care Partidul 
Comunist din Argentina este scos 
în afara legii. Sediile partidului 
din întreaga țară au fost închise. 
Toate publicațiile partidului au 
fost interzise. In ajunul publicării 
acestui decret, la 26 aprilie. Parti
dul Comunist a obținut un impor
tant succes în alegerile din marea 
provincie Mendoza din vestul Ar
gentinei, situîndu-se imediat după 
partidul guvernamental.

WASHINGTON. — Secretarul de 
stat al S.U.A., Herter, a părăsit 
la 27 aprilie Washingtonul plecînd 
cu avionul la Conferința miniștri, 
lor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri occidentale, care va 
începe la 29 aprilie la Paris.

Proiect pentru folosirea rațională a „capetelor înfierbîntate”
Caricatură de KUKRÎNIKSt din „Pravda"

prilejul discuțiilor asupra organi- 
■ zării sistemului de inspecție.

Referindu-se la apropiata Con
ferință de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe,, Selwyn Lloyd 
și-a exprimat speranța că ea va 
duce la slăbirea încordării în 
Europa și la întărirea securității 
europene. El s-a pronunțat pentru 
încheierea unui acord cu privire 
la limitarea reciprocă a armamen
telor și forțelor armate în Europa, 
paralel cu un sistem de control. 
Sperăm, a spus Lloyd, că confe
rința miniștrilor Afacerilor Exter
ne va fi urmată de o întîlnire a 
șefilor de guverne și că aceasta 
viF constitui o parte a unei serii 
de asemenea întilniri ce vor avea 
loc în viitor.

- După Lloyd a luat cuvîntul Be
van, purtătorul de cuvînt al Par. 
tidului laburist, care s-a oprit a- 
supra conferinței în problema în
cetări experiențelor cu arma nu
cleară, care are loc în prezent la 
Geneva.

Bevan a exprimat părerea că, 
fără să aștepte încheierea lucrări
lor conferinței de la Geneva, An
glia este datoare să anunțe renun
țarea unilaterală la experiențele 
nucleare, exprimîndu-și convinge
rea că aceasta ar contribui la des
fășurarea cu succes a lucrărilor 
conferinței de la Geneva.

Bevan a declarat că politica 
Occidentului, care urmărește trans
formarea Germaniei occidentale 
într-o putere militară de frunte în 
Europa Centrală, este o greșală 
tragică. El a amintit cu multă în
grijorare faptul că Germania oc
cidentală va dispune foarte curînd 
de arma nucleară. ,

Bevan a adus critici guvernului' 
pentru faptul că nu-a insistat pe 
lingă aliații în cadrul N.A.T.O. 
ca aceștia să accepte crearea unei 
„zone de dezangajare"' in centrul 
Europei. El a subliniat de aseme
nea importanța asigurării condi
țiilor pentru-convocarea neapărată 
a conferinței șefilor de guverne. 
Subliniind că în această problemă 
poziția Occidentului este extrem de 
nebuloasă, Bevan a declarat că 
puterile occidentale trebuie sa de
clare în mod ferm că oricare ar 
fi rezultatul Conferinței de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne, conferința șefilor de guver
ne va fi convocată.

In încheiere, Bevan a cerut gu
vernului englez să promoveze o 
politică care să contribuie la slă. 
birea încordării internaționale.

Se intensifică pauperizarea maselor 
în țările capitaliste

S.U.A.
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

Agențiile de presă americane rela
tează că la 27 aprilie au declarat 
grevă tehnicienii de la postul de 
radio și televiziune „Național 
Broadcasting Co" din New York, 
precum și de la filialele din alte 
orașe ale acestui post. Programele 
de radio și televiziune au fost în
trerupte.

Agenția United Press Internatio
nal relatează că greva celor 50.000 
de muncitori din industria de cau
ciuc de la societățile „B. F. Good- 
rich Co", „U. S. Rubber Co“ și 
„Firestone Tire and Rubber Co", 
declanșată la 16 aprilie, continuă. 
Muncitorii cer mărirea salariilor și 
satisfacerea revendicărilor lor priz 
vitoare la pensii.

BELGIA
BRUXELLES 28 (Agerpres). — 

După cum relatează ziarul „L’Hu- 
numite" cei 3.500 de mineri de la 
minele din Gosson-Kessales au fost 
înștiințați că vor fi concediați.

Hotărirea autorităților patronale 
belgiene de a închide minele a pro
dus o vie nemulțumire in riadul 
muncitorilor și funcționarilor care, 
in protestul adresat administrației 
minelor, au arătat că nu este nici
decum adevărat că minele de la 
Gosson-Kessales nu mai sînt pro
ductive.

ANGLIA

LONDRA 28 (Agerpres).
Ofensiva patronilor împotriva ni

velul de trai al oamenilor mun
cii și sprijinirea de către autorități 
a acestor acțiuni stîrnesc profunda 
indignare a clasei muncitoare din 
Anglia, ceea ce se vădește in special 
în creșterea mișcării greviste. Ast
fel, numărul zilelor de grevă a 
crescut de la 1.944.000 in 1948 
8.412.000 in anul 1959.

la

GERMANIA OCCIDENTALĂ

BONN 28 (Agerpres). — Un re
prezentant al conducerii Partidului 
Social-Democrat din Germania a 
declarat la 27 aprilie la Bonn că 
din cauza crizei de desfacere a căr
bunelui în minele din Germania 
Occidentală s-au desfășurat din 
februarie 1958 aproximativ 4 mili

oane așa-numite „schimburi nelu-
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crătoare". Datorită acestui fapt mi* 
nerii au pierdut din salariile lor. 
aproximativ 100 de milioane mărci.

Stocurile de cărbune nedesfăcute 
depășesc în prezent 15 milioana 
tone.

ITALIA
PARIS 28 (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul agen
ției France Presse din Florența 
(Italia), la Filine Valdarno, la 40 
de km. de Florența, au avut loc 
ciocniri sîngeroase între munci
torii care au organizat o demon-, 
strație de protest împotriva conce
dierilor și poliție. Poliția a între
buințat împotriva muncitorilor gre
nade cu gaze lacrimogene. Poliția 
a operat arestări în rîndul munci-, 
torilor. i

---------•---------

Festivalul unional " 
al filmului sovietic
KIEV 28 (Agerpres). — TASS 

transmite : La Festivalul unional 
al filmului, unde au fost prezentate 
peste 100 de filme artistice, desene 
animate-, filme documentare și de 
știință popularizată, realizate de 
studiourile sovietice în anul 1958. 
premiul l a fost decernat filmului 
artistic în culori „Comunistul", o 
producție a studioului „Mosfilm*6 
din Moscova. Acest film a fost rea
lizat de regizorul Iuli Raizman 
după scenariul lui Evgheni G-abri- 
lovici.

Diplomele de onoare ale festiva
lului au fost atribuite filmului 
„Poem despre mare“, realizat de 
Iidia Solnțeva după scenariul lui 
Aleksandr Dovjenko, și artistului 
Maksim Strauh pentru interpreta-- 
rea rolului lui Lenin în filmul 
„Povestiri despre Lenin*.

Premiul II a fost decernat unui 
număr de trei filme artistice „O 
întâmplare extraordinară", 
meu drag" 
rea primei 
Dostoievski

Prmiul l 
copii a fost 
„Andreilor", în timn ce premiul l 
pentru filmele de desene animate a 
fost atribuit filmului „Intr-o anu
mită împărăție".

„Omul 
ți „Idiotul" (ecraniza- 
părți a romanului lui 
cu același nume).
pentru filmele neutru 

decernat filmului


