
Cu sprijinul brigăzilor utemiste

In întreprinderile din Capitală

Mai multă atenție extinderii
acțiunii de reducere a rebuturilor
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In regiunea Galați

Au început
cursurile de pregătire

Inițiativa tinerilor de la Vladimiri medii seraleCînd lipsesc măsurile eficace în raionul Gura-Jiului
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D. CONSTANTIN 
țăran muncitor

disciplina în muncă. Cum era 
așteptat, în munca unor tineri

elibera vechea clă- 
școlii care va fi re- 
ți transformată în 
cultural.

y

ION RIPEANU 
activist al Comitetului 
raional U.T.M.-Pitești

1 merii

de școli

Pentru ca tinerii să cunoască

Au trecut mai multe luni de cînd tinerii de la uzinele „Steagul 
Roșu“-Orașul Stalin fi I.MJS.-Roman au pornit acțiunea de mo
bilizare a tuturor forțelor tinerilor muncitori din turnătorii pentru 
reducerea procentului de rebuturi. Ințelegind valoarea economică 
fi politică a acestei acțiuni, multe organizații V.T.M. din întreaga 
țară sub conducerea organizațiilor de partid au mobilizat tinerii 
muncitori, din turnătorii să se alăture acțiunii, să lupte cu toate 
forțele împotriva rebuturilor.

Pentru a constata felul în care organizațiile V.T.M. din fabricile 
fi uzinele Capitalei se ocupă de mobilizarea tinerilor turnători in 
bătălia împotriva rebuturilor, ziarul nostru a întreprins zilele 
trecute un raid prin mai multe întreprinderi bucureștene.

O experiență bună 
care trebuie extinsei
Tinerii muncitori turnători de 

Ia uzinele „23 August ', mobilizați 
de organizațiile U.T.M.. s-au ală
turat eu însuflețire acțiunii de re
ducere a rebuturilor. Tinerii de la 
turnătoria de oțel a uzinei spre 
pildă, sub îndrumarea coanuniștilor, 
cu sprijinul întregului colectiv de 
turnători au reușit să reducă lună 
de lună procentul de rebuturi. Din 
decembrie 1958 și piuă în martie 
a. c. rebuturile au fost reduse cu 
3,23 procente.

Cum se explică aceste rezultate? 
In primul rînd trebuie arătat că, cu 
sprijinul organizației de partid și 
a! conducerii secției, organizația 
U.T.M. a luat o serie de măsuri 
concrete in sprijinul activității ti
nerilor. S-au reorganizat de exem- 
Îîlu unele brigăzi de producție, s-au 
uat măsuri pentru ridicarea cali

ficării tinerilor, pentru întărirea 
disciplinei, pentru respectarea în
tocmai a proceselor tehnologice și 
altele.

Organizația U.T.M. de la turnă
toria de oțel a considerat de aseme
nea în mod just că postul ute- 
mist de control poate și trebuie să 
aibă un rol important în acțiunea 
de reducere a rebuturilor. Biroul 
organizației U.T.M. a trecut de a- 
ccea la compleetarea postului cu 
tineri munritori capabili, ingineri 
ți controlori de calitate, la întări
rea activității acestuia. Acum postul 
utemist de control a devenit un 
colectiv combativ care desfă
șoară raiduri la, toate locurile de 
muncă, descoperă cauzele rebutu
rilor, vine cu propuneri concrete 
care să contribuie la 
lipsurilor.

înlăturarea

★

: Dîndu-și seama de 
pc care o are pentru

importanța 
scăderea 

prețului de cost al produselor, re
ducerea rebuturilor, Comitetul ra
ional U.T.M. „23 August" a pre
văzut în planul său de muncă să 
extindă inițiativa tinerilor turnă
tori în cele mai mari uzine din. 
raion care au turnătorii. Pentru 
a iniția pe secretarii organizațiilor 
de bază asupra modului cum tre
buie să muncească în această di
recție, tov. Ion Cornel, secretarul' 

^comitetului U.T.M. de la uzinele

„23 August", a împărtășit secre
tarilor organizațiilor U.T.M. din 
raion — într-o ședință la casa 
raională a tineretului — din 
experiența lor în organizarea 
și mobilizarea tuturor forțe
lor tinerilor turnători împotriva 
rebuturilor. Cu aceasta însă 
munca organizatorică a Comitetu
lui raional U.T.M. „23 August" 
în vederea extinderii acțiuni: pa
triotice s-a încheiat. Comitetul 
raional U.T.M. n-a ajutat și n-a 
controlat în mod concret organi
zațiile de bază U.T.M. șă-șî întoc
mească planuri amănunțite iu le
gătură cu această problemă, să 
organizeze și să mobilizeze toate 
forțele tinerilor turnători împotri
va rebuturilor.

Muncind în felul acesta. Comi
tetul raional U.T.M. „23 August" 
s-a oprit la jumătatea drumului. 
Deși și.a trecut în planul său de 
muncă să se ocupe de extinderea 
acțiunii privind reducerea rebutu
rilor, n-a urmărit și controlat în 
ce măsură organizațiile de bază 
U.T.M. se ocupă de această pro
blemă. Din această cauză la uzi
nele „Vasile Roaita". la întreprin
derile „Electroaparataj", la „So- 
lex“, mai sînt încă unii tineri care 
dau rebuturi, care încarcă astfel 
în mod nejustificat prețul de cost 
al produselor.

Comitetul raional U.T.M. , 
August" trebuie să se ocupe în
deaproape de extinderea inițiativei 
prețioase a tinerilor de la uzinele 
„Steagul Roșu" din Orașul Stalin 
și .1.M.S.-Roman privind mobiliza
rea tuturor forțelor tinerilor în 
vederea reducerii procentului de 
rebut. A lupta continuu pentru 
reducerea rebuturilor este o dato
rie patriotică a fiecărui tinăr 
muncitor la care Comitetul raio
nal U.T.M. „23 August" este 'che
mat să-și aducă din plin contribu
ția mobilizînd masele largi de ti
neri muncitori.

Cu vreo două luni în urmă, or
ganizația de bază U.T.M. de la 
turnatoria de fontă a uzinei „Mao 
Tze-dun" din Capitala a organi
zat o adunare generala în care 
a analizat cauzele care fac ca 
procentul de rebuturi să depă
șească cu mult coeficientul admis. 
La analiza făcută s-a .aratat ca 
unii tineri dau dovada de indisci
plină în producție nerespectînd 
normele tehnice d!n care cauza se 
produc adesea rebuturi. Alții prin
tre care și tinerii losif Savu, Ion 
Constantin, Marin Savu, Tudor 
Florian nu dovedesc interes pen
tru ridicarea calificării lor profe
sionale, neparticipînd la cursurile 
de minim tehnic. Multe rebuturi 
se produc și din cauza ca unii ti
neri lucrează neglirnt, fără spirit 
de răspundere.

In aceasta adunare s.au spus 
multe lucruri — unele destul de in
teresante — în legătură cu cau
zele procentului ridicat de rebu
turi- Prea puțin s-a discutat însă 
prin ce cai va fi înlăturata acea
sta situație. Aceasta și din pricină 
ca Comitetul U.T.M. nu a prezen
tat în adunare un plan de măsuri 
concrete care să duca la înlătura
rea lipsurilor semnalate. Astfel că 
dezbaterile din această adunare 
nu i-au ajutat pe tineri să-și îm
bunătățească munca, să întareas-

„23

La cele două turnătorii ale uzi
nei „Semănătoarea" lucrează nenu 
mirați tineri care se străduiesc zi 
de zi să reducă rebuturile, să dea 
produse de bună calitate. Există 
însă posibilități mult mai mari de 
n se reduce procentul de rebuturi. 
In primul trimestru c.l acestui an 
de exemplu, procentul admis de re
buturi la fontă cenușie a foit de
pășit, iar procentul de rebuturi 
realizat la fontă maleabilă a fost 
numai cu puțin sub cifra admisă. 
In ciuda faptului că ziarul nostru 
a atras atenția cu citva timp în 
urmă asupra acestor lucruri, cete 
două organizații V.T.M. de la tur
nătorie. ca de altfel fi comitetul 
V. T. M. pe uzină, nau luat pină 
acum, nici-o măsură, dind dovadă 
de lipsă de răspundere față de a- 
ceastă problemă economică deose
bit de importantă.

Laptele nu dau dreptul comite
tului V. T, M. să se automulțu- 
mească de situația existentă. Mai 
sînt tineri ca Gheorghe Șerban, 
Marin Barbu care rebutează piese 
din neglijență, tineri ca Ilie Gică 
care dau rebut deoarece nu res
pectă procesul tehnologic. Aceasta 
în timp ce secretarul organizației
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Profilul marelui cargou de 
4.500 tofts pă care îl con
struiesc muncitorii Șantieru
lui Naval Galați, se conturea
ză tot mai exact.

In fotografie puteți vedea 
cîțiva tineri constructori — 
sudori ai cargoului: Vasile 
Ciucă, Ion Moldoveana, Mihai 
Ștefan și Iordan Docan din 
brigada condusă de comun s- 
tul Gheorghe Angliei.

Foto: D. F. DUMITRU

că 
de 
continuă să se manifeste încă lip
suri serioase privind rebutarea u- 
nor piese. Astfel, de exemplu, în 
primul trimestru al anului, procen. 
tul de rebut a depășitei, mult coefi
cientul admis. (Numai în luna 
martie, de exemplu, procentul de 
rebut a fost depășit de la 5,5 la 
sută cel admis, la 9 la suta)-. Unii 
ținerii ca Gh. Filip, Mâriii Sav.i 
dau deseori dovada de indiscipli
nă în producție nerespectînd indi
cațiile șefului de echipa privind 
tehnologia turnării și ca urmare 
dau numeroase piese rebut. Ion 
Citilrovea lucrează adesea negli
jent, fără spirit de răspundere. 
Deși au încă multe goluri in pre
gătirea lor profesionala, tineri ca 
Marin Traclie, Ion llie și alții lip
sesc cu regularitate de la cursu
rile de minim, tehnic.

Faptele petrecute la uzinele 
„Mao Tze-dun" dovedesc ca, co
mitetul U.T.M. de aici s-a ocupat 
formal de organizarea extinderii 
acestei prețioase inițiative. De 
aceea el trebuie să ia' măsuri ur
gente și eficace pentru mobiliza, 
rea concretă a tuturor forțelor ti
nerilor din turnătorie în acțiunea 
de reducere a procentului de re
buturi.
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~Paqina tineretului 
îl tie la stale

la construcții

Creăreă celor două bri
găzi utemiste de munră 
patriotică în comuna Slă- 
tionra din raionul Pitești 
a dat prilejul celor 70 tic 
utemiști din comună să 
desfășoare importante ac
țiuni de folos obștesc. 
Printre acestea se numără 
și construirea unui nou lo
cal de școală.

Propunerea lui Ion An
gliei «eeretarul comitetului 
comunal U.T.M. ca acea
stă construcție să fie făcu
tă prin muncă voluntară 
a fost aprobată eu entu
ziasm de un mare număr 
de tineri. Membrii celor 
două brigăzi de muncă pa
triotică s-au angajat să 
tetmine construcția noului 
local de școală amil acesta 
pină la 23 August . Con
struind voluntar acest lo
cal. tinerii vor realiza eco
nomii în valoare de 28.00(1 
lei, care vor fi folosiți

Ia înfrumusețarea comu
nei.

Prin munca depusă pînă 
în prezent de tineri la că
ratul materialului necesar 
construcției s-au realizat 
economii în valoare de 
6.500 lei. In fruntea celor 
care au muncit cu multă 
sîrguinlă sînt tinerii Ion 
Anghel, Mihalache Ioncs- 
cu, Victor M. Stan. Ste- 
lian Dumitrescu și alții.

Prin construirea noului 
local de școală în comuna 
Slătioara pe lîngă faptul 
că se vor asigura condiții 
optime de. desfășurare a 
procesului de învățămînt, 
*e va 
dire a 
novată 
cămin

Școala 
în satul Piscul-Pietrii

Cu ocazia zilei de 1 
.Mai țăranii muncitori din 
satul Piscul Pietrii, raio
nul Băbeni, au primit în 
folosință un frumos local 
de școală. Darul oferit ti
nerilor din comună este o 
nonă dovadă a grijii pe 
care partidul și guvernul o 
poartă tineretului.

In ziua inaugurării, în 
sala de festivități veniseră 
împreună cu fiii lor o mul
țime de țărani muncitori 
din sat. Mulțumirea se pu
tea citi pe fața tuturor ce
lor care luau parte la fe
stivitatea de deschidere. 

'Elevii care de acum nu 
mai trebuiau să se scoale 
din zori pentru a par
curge cîțiva kilometri pină

la școala din satul vecin 
iși manifestau din plin 
bucuria.

La festivitatea de des
chidere a noului local de 
școală, alături de școlari 
și părinții lor au luat par
te foarte mulți tineri din 
sat_ în majoritate utemiști, 
membri ai brigăzilor ute
miste de muncă patriotică, 
tineri ce au adus un deo
sebit aport la construirea 
școlii. Datorită numărului 
mare de ore de 
luntară depuse 
localul școlii a 
folosință, înainte cu două 
săptămini de termenul 
fixat.

Pe bulevardul Bălcescu

din Capitală

U. T-M. de la turnătoria noua, to
varășul Grigore Lazăr, motivează, 
chipurile, situația rebuturilor prin 
ramele de formare defecte, prin 
calitatea slabă a amestecurilor. Rea
litatea este însă alta : ramele nu 
sînt păstrate în condițiuni bune de 
tineri asemenea lui George George, 
iar amestecurile de fenrvare nu 
sînt preparate bine de tineri ca 
Alexandru Tudor și alții. Aici, la 
turnătoria nouă nu este un post 
ulemist de control care să dezvăluie 
și să ia ^atitudine față de asemenea 
lucruri, unii tineri nu se preocupă 
de ridicarea calificării lor profesio
nale, nu merg cu regularitate la 
cursurile de minim tehnic.

După cum e lesne de văzut în
săși realitatea, obligă comitetul
V. T.M. să ia măsuri urgente pen
tru mobilizarea tuturor tinerilor in 
bătălia împotriva rebuturilor. Va' 
el nu a luat asemenea măsuri pină 
acum deoarece secretarii celor două 
organizații — Păun Pirlog și Gri
gore I.azăr — ca de altfel fi comi
tetul V. T. M. pe uzină (Tudor

C. BANCILA
I. BODEA

(Continuare în pac. 3-a)

(Agerpres)
Sala de lectură a clubului «zinelor „Steagul Roșu- din Orașul Stalin 
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Noi blocuri de locuințe 
pentru siderurgicii 

hunedoreni
Constructorii noului oraș mun

citoresc din Hunedoara au dat in 
folosință siderurgiștilor în cinstea 
zilei de 1 Mai încă un bloc de 
locuit cu 22 de apartamente. Este 
cel dc-al doilea bloc predat în 
cursul acestui an. Noile locuințe 
fac parte din cvartalul început a- 
nul trecut în centrul orașului. 
Pînă acum, în acest cvartal au 
fost terminate 10 blocuri cu 220 
de apartamente, iar la alte 4 
blocuri se fac lucrări de finisare.

Tot în acest cvartal au început 
lucrările pentru construirea pri
melor blocuri dintr-un nou .Iot de 
locuințe muncitorești alcătuit din 
450 de apartamente care, pe baza 
noilor proiecte, vor avea un preț 
de cost sub tO.OCO lei apartamen
tul.

înțelegînd importanța deosebi
tă pe care o are inițiativa tineri
lor de la Vladimiri în rntmca de 
educare patriotică a tineretului. 
Comitetul raional U.T.M. Gura 
Jiului a organizat extinderea ei 
în toate comunele raionului. In 
comunele Cîrna, Dabuleni, Be
chet, Sadova, Căciulești și altele, 
în „caicte-cronică" special în
tocmite, utemiștii au adunat măr
turii de la bătrinii satului asupra 
vieții și luptei duse de oamenii 
de aici împotriva exploatării la 
care crpu’ supuși de regimul 
burghezo-moșieresc. In aceste 
caiete se arată cum în 1907 la 
Dabuleni, Orășani, Gînciova, Ro- 
jiște etc., țăranii sărăciți ue lăco
mia moșierească s-au răsculat 
pentru pămînt și dreptate. Pe 
baza unor mărturii adunate de la 
oamenii Care au trăit în acele tim
puri, se arată cum țăranii răscu- 
lăți au fost împușcați ori măcelă
riți fără judecată. Și alte mărtu
rii ale trecutului de luptă a1 ță
rănimii muncitoare au fost adu
nate cu grijă de organizațiile 
U.T.M.

La îndemnul organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M- 
mobilizat tineretul la acțiunea 
creare a unor muzee. în sate- Aici, 
sînt expuse documente din istoria 
satului respectiv, machete și grafi
ce despre viața pe care a dus-o 
țărănimea muncitoare în anii grei 
ai exploatării burghezo moșierești. 
Una dintre aceste machete, de 
pildă, reprezintă bordeiele de lut 
săpate în pămînt — fără uși și 
ferestre — cu opaițe afumate a- 
vînd drept „mobilă" o rogojină* 
împletită din papură ori stuf. Ti
nerii au alăturat fotocopii după 
tablouri executate de pictorii no
ștri progresiști care au surprins 
în imagini viața țăranilor din 
acea vreme, mizeria satului din 
trecut.

In „muzeele satului", în „caie- 
tele-cronică", sint nenumărate 
documente și mărturii, culese de

au 
de

utemiști sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, despre ajuto
rul dat țărănimii muncitoare de 
rlasa muncitoare, de partidul 
nostru, pentru a se elibera de ex
ploatare, pentru a-și construi o 
viață nouă, fericită. Evenimentele 
anului 1945 ocupă în aceste mu
zee un loc important. Unele do-: 
cumente oglindesc in mod grăi
tor sprijinul imens dat de clasa 
muncitoare țărănimii pentru rea

lizarea reformei agrare, dirzenia 
cu care clasa muncitoare, în frun
te cu partidul său, a condus Jup- 
ta de improprietărire a țăranilor. 
Despre aceasta vorbește „caietul- 
cronică" al muzeului creat de 
utemiștii din comuna Ostroveni. 
In această comună existau doi 
moșieri, frații Victor și Alișu Pop, 
care stăpîneau peste 1.200 ha. te
ren arabil. Documentele găsite și 
expuse la muzeul comunei oglin
desc sprijinul dat de muncitori 
în frunte cu comuniștii din orașul 
Craiova, care împreună cu țăranii 
muncitori au luat prin forță pă- 
mîntyrile moșierilor și le-au îm
părțit țăranilor.

In „caietul-cronică" al muzeu
lui creat de utemiștii din comu
na Padea.se vorbește despre în- 

. cercarea banditească a moșierului 
din această comună, în cîrdășie 
cu alții, de a-i atrage pe munci
tori în conacul său pentru a-i 
măcelări, despre vigilența țărani
lor muncitori care au descoperit 
la timp și demascat ticăloșia pusă 
la cale de viperele moșierești.

Asemenea exemple care dove
desc sprijinul frățesc dat de cla
sa muncitoare, condusă de par
tid, țărănimii muncitoare sint a- 
rătate în „caietele-cronică 
muzeele organizate de 
din multe comuni i 
ionului. Toate acestea 
despre lupta partidului 
pentru crearea unei vieți fericite 
pentru toți oamenii muncii.

Aceste mărturii și documente a- 
dunate în „caietele cronica' expuse

din 
tineretul 

ale ra- 
vorbesc 

i nostru

în muzeele din satci, stat folosite 
de organizațiile U.T.M. pentru dez1 
voltarea la tineret a dragostei față 
de clasa muncitoare, față de par
tidul nostru care ne conduce cu 
pași siguri pe drumul • socialis
mului.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. 
au inițiat vizite reciproce la locu
rile istorice și la muzeele create 
de tineri. Tinerii din co
muna Gînciova, de pildă, au in
vitat la ei în sat pe utemiștii și 
tinerii din comuna Bechțt. Cei 
din Bechet au vizitat „Parcul 
răsculaților din 1907“. Aici ei au 
ascultat amintirile unui bătrin, 
supraviețuitor al unui masacru 
singeros din acea vreme. Tinerii 
din Bechct nu vor uita niciodată 
povestea răsculaților acestui sat.

$i tinerilor din Ginciova — 
după vizita de răspuns — lje-au 
rămas întipărite imaginile tre
cutului întunecat și greu al vie
ții țăranilor din Bechet, ale gri
jii pe care partidul și guvernul 
nostru o au pentru a le asigura 
tinerilor muncitori astăzi în 
G.A.C. o viață ftiricita, îmbelșuga
tă. ]n locul opaițelor și al bor
deielor săpate în pămînt, pe uli
țe se înalță case de cărămidă cu 
lumină electrică; in locul vechei 
piețe — plină de afaceriști și spe
culanți — un parc de cultură și 
odihnă ; în locul unui drum des
fundat — șosea dreaptă.

Aceste acțiuni desfășurate 
organizațiile U.T.M. sub îndru
marea atentă a organizațiilor de 
partid au dus în mod nemijlocit 
la ridicarea conștiinței socialiste 
a tinerelului, la mobilizarea și 
mai activă, a acestuia la lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor puse 
de partid in fața țăranilor mun
citori.

La Șantierul naval și la uzinele 
„Nicolae Crislea" din Galați, la 
Uzinele metalurgice ,J>rogrestil“ 
din Brăila fi în •alte centre din re
giune s au deschis luni cursurile de 
pregătire pentru muncitorii care 
vor urma în anul școlar 1959—1960 
clasa a Vlfl-a a școlilor medii se
rale. '

Asemenea cursuri de pregătire au 
fost deschi'țe pină în prezent in zece 
centre ale regiunii Galați.

In urma apariției Hotăririi C.C. 
al P.MJR. și a Consiliului de Mi- 

1 niștri al R. P. Romine privind îm
bunătățirea invățămintului seral fi 
fără frecvență de cultură generali 
ți superior, in regiunea Galați au 
fost selecționați pentru a urma în 
noul an școlar cursurile serale și 
fără frecvență ale școlilor medii și 
facultăților peste 1.200 de oameni 
ai muncii din industrie și agricul
tură.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scinteii tine
retului", pentru regiunea Craiova

(Agcrpres)

Spre cherhana

Padea.se


Din activitatea
posturilor utemiste de control de la sate

In activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. din sectorul 
socialist de ștat șț cooperatist al agriculturii, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru'mobilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor de producție, la întărirea disciplinei, la dezvol
tarea simțului gospodăresc, un rol important îl au posturile ute
miste de control. Plenara a IlI-a a C.C. al U.T.M. a trasat 
sarcina de a se organiza posturi utemiste de control în toate uni
tățile de producție din sectorul socialist al agriculturii.

> w ww ..... ;țp 2*-*

cinile cele mai importante ale posturilor utemiste de control este 
aceea de a lua atitudine împotriva celor care încearcă să deterio
reze și să înstrăineze avutul statului și cel obștesc și de a-i 
demasca- pe hoți și delapidatori.

Pentru ca posturile utemiste de control să-și îndeplinească bine 
sarcinile încredințate, este necesar ca organizațiile de bază 

. U.T.M. care le creează să aleagă cu grijă membrii postului dintre 
cei mai buni tineri care se bucură de prestigiu, să controleze cu

Posturile utemiste dț control din sectorul șoșialișt șl agriculțur, . simț-fic răspundere eficacitatea acțiunilor PAUC.„și să se ocupe 
rii trebuie să ajute la descoperirea și folosirea tuturor rezervelor - de rezolvarea■ tuturor sezisărilor- venite din partea membrilor— 

posturilor utemiste de control.
In pagina noastră publicăm cîteva aspecte din activitatea unor 

posturi utemiste de control de la sate.

.... . ... , ... ____, ______________ ______ rezervelor
interne din G.A.S., S.M.T. și gospodării colective, la răspîndirea 
metodelor înaintate de muncă, trebuie să satirizeze concepțiile 
înapoiate față de muncă, conservatorismul și rutina. Una din sar-

QmțtottiiML lipsei de qiif ă ^ concediu..

față de a o at al obștesc nelimitat

Una din îndatoririle principale 
ale organizațiilor U.T.M. din 
G-A.C. este aceea de a educa pe 
toți tinerii colectiviști in spiritul 
unei atitudini pline de grijă față 
de avutul obștesc, de a lupta 
împotriva manifestărilor indivi
dualiste-

In această activitate a organi
zațiilor U.T.M., un rol important 
il au posturile utemiste de con
trol.

Creat și condus de organiza
ția U T.M., în scopul de a milita 
pentru dezvoltarea grijii tinerilor 
colectiviști față de averea ob
ștească, postul de control de la 
G.A.C. „iudor Viadimireșcu" din 
comuna Dipșa, raionul Bistrița, 
se achită cu conștiinciozitate de 
sarcinile ce-i revin.

In mai multe rîtiduri, în adu
nările generale ale colectiviștilor 
de aici, s-a discutat faptul că 
există neglijențe serioase din 
partea unor colectiviști în păstra
rea unor bunuri de valoare din 
averea colectivei. Unii conducă
tori de atelaje, parte din ei ti
neri, nu îngrijeau atelajele. 
Deseori, căruțele, plugurile și 
harnașainentele încredințate a- 
ceslor colectiviști erau rău între
ținute și păstrate. Seara, cînd ve
neau de la cimp, obișnuiau să 
lase atelajele pe unde apucau, nu 
le curățau de praf sau de noroi 
și nu controlau starea lor de 
funcționare. Mașinile affițjcole, de 
asemenea, puteau fi găsite prin 
toată curtea gospodăriei, fără să 
fie adăpostite în remiza de unelte 
agricole și pregătite pentru lucru. 
Fiind neîngrijite și lăsate in bă
taia ploilor, atelajele acestei gos
podării colective se defectau 
adesea, îngreunau mersul normal 
al muncilor.

Sezisînd această situație, 
P.U.C.a întreprins cîteva raiduri- 
anchetă printre conducătorii de 
atelaje. Cu această ocazie, mem
brii postului au stabilit cauzele 
și au propus conducerii G.A.C. 
unele măsuri importante pentru 
remedierea situației existente. 
P.U.C. a constatat că brigadierii 
și șefii echipelor de cimp nu ur
măreau cu regularitate cum sint 
întreținute și adăpostite atelajele 
gospodăriei, că în 
zi lor ntț există,, o 
triva acelora Care

cadrul 
opinie 
nu-și

brigă- 
tmpo- 
ingri-

■■■

La S-M.T. Tirgul Frumos, regiunea Iași, postul utemist de control 
fi a încetat activitatea odată cu plecarea responsabilului in concediu. 

Acțiunile postului ar fi fost foarte necesare in această campanie, în
deosebi, cînd a existat multă lipsă de grijă din partea unor tineri 

mecanizatori față de mașini.

CINTECUL TRACTORULUI

Desen de N. CLAUD1U

Pe mine m-ați omorît 
Dar cu postul ce-ați avut î

(După un cintec popular)

vv Conr^c*/

Pregătirea 
unei ediții noi 

a gazetei P. U. C.
tn sala clubului de la G.A.C. 

„Ștefan Țugui" din comuna 
Crimpoaia, raionul Drăgănețti- 
Olt, are loc ședința de lucru a 
postului de control. Tema șe
dinței : pregătirea unui nou 
număr al gazetei „vorbeșto 
postul utemist de control". Tova
rășul Marin Ionescu, responsabi
lul postului de control, îj infor
mează pe membrii colectivului 
că în sectorul zootehnic se con
stată în ultima vreme cazuri de 
indisciplină în munca unor ti
neri crescători de animale. După 
•curta informare a tovarășului 
Marin Ionescu, membrii P.U.C. 
au luat pe rînd cuvintul. Dits 
discuțiile purtate a reieșit că în 
noul număr al gazetei P.U.C. 
este bine să apară un raid-anche- 
tă, ilustrat cu caricaturi, pe mar
ginea constatărilor din sectorul 
zootehnic, precum și un raid în 
legătură cu mersul lucrărilor în 
campania de primăvară.

Imediat după terminarea șe
dinței, responsabilul postului de 
control a prezentat schița cu te
mele noului număr biroului or- ~ 
ganizației U.T.M. Aici, pe baza 
indicațiilor primite de la organi
zația de partid, planul tematic 
a fost serios îmbunătățit.

Pe baza acestor indicații, 
membrii P.U.C. au fost împărțiți 
în trei colective. Unul din aceste 
colective a studiat situația din 
sectorul zootehnic, un alt colec
tiv a urmărit munca echipei de 
construcții, iar ultimul colectiv a 
făcut constatări în legătură cu 
aportul tinerilor colectiviști la 
executarea lucrărilor de primă
vară. Colectivul care a cercetat 
cauzele care îngreunează crește
rea producției în sectorul zooteh
nic a constatat că unii îngrijitori 
de animale nu respectă regulile 
de îngrijire și furajare. Alții ca 
Floarea Dondea și Eftimie Mâ
nu nu au fost găsiți de membrii 
postului de control la program, 
în vreme ce ei își iroseau timpul 
fără nici un rost prin sat, ani
malele stăteau flămînde și neadă
pate.

De asemenea, membrii postului 
care au primit sarcina să pregă
tească grupajul cu aspecte din 
campania de primăvară au găsit ■ 
cîteva nereguli. Pe o zi ploioasă, 
Vasile Vîlcică a lăsat boii în jug, 
ou plugul în brazdă și a plecat 
în sat. Boii s-au speriat, au fu
git și au distrus plugul.

Toate constatările postului de'"'"1' 
control au fost discutate serios f' '7 
în cadrul biroului organizației 
U.T.M., au fost aduse la cunoș
tința organizației de partid și 
conducerii gospodăriei, după 
care, în urma sugestiilor primite, 
colectivele P.U.C. au început re-- 
dactarea materialelor și au făcut 
caricaturile și desenele satirice. 
A treia si după ședința de lucru 
a colectivului a apărut noul nu
măr al gazetei „vorbește postul 
utemist de control".

Conducerea gospodăriei colec
tive a constatat că sezisările 
postului de control au fost reale. 
Ea a pus în discuția adunării 
generale a colectiviștilor pe cei 
vinovați, care au fost sancționați.

Atitudinea fermă, combativă, a 
postului utemist de control, îm
potriva neglijențelor, a tuturor 
neregulilor, se bucură de prețui
rea fiecărui membru din gospo
dăria colectivă.

La SJU.T. Tg. Frumos 
regiunea -Iași a existai pină in 
iarna anului 1958, un post ute
mist de control. care a desfășu
rat o ucțivitate rodnică in. lupta 
pentru reducerea prețului de 
cost pe hantru, pentru buna în
treținere a parcului de mașini 
și tractoare pentru respectarea 
disciplinei de producție.

Atit în campania agricolă din 
toamna anului trecut, cît-~fi în,' 
prima parte a perioadei repa
rațiilor de iarnă, membrii 

'P.U.C. au Organizat raiduri, au 
satirizat la gazetă postului pe 

‘'chiulangii și leneși, pe cei ce 
executau lucrări de proastă c<P “ 
litote. S-a Httîmplat ' însă di 
responsabilul postului să plece 
în concediu ți după aceea să 
se mute din regiune. De atunci 
și postul utemist de control a 
intrat intr-lin lung concediu 
care nu s-d terminal' nici' acuni. 
Âu dispărut Odre problemele 
pe care postul avea datoria să 
le urmărească? Merg toate tre
burile din stațiune pe roate și 
nu se mai simte nevoia inter
venției operative a P.U.C.-ului?

Iată cîteva fapte din activita- 
tga mfcanigalprilor din S.M.T. 
Tg- ^rumps' din primăvara a- 

i ceasta.
T ractorul utemistului Con

stantin Spătarii, reparat în sta
țiune s-a defectat pe brazdă din 
prima zi de ieșire în campanie. 
Repus, de mîntuială, în stare 
de funcționare, a reușit să ex»- 
cute abia 17 hanlri din cei 137 
planificați și-cșs. asta ,fi-a țn- 
eheiat campania. Dumitru; Gră
madă a avut același „ghinion" • 
și din 84 hantri a realizat nu
mai 29. în primăvara aceasta 
16 tractoare nu și-au realizat 
planul. Parcul de tractoare a 
fost utilizat numai 16 zile în 
tot timpul campaniei deoarece, 
datorită defecțiunilor repetate 
ale tractoarelor, prost reparate 
în stațiune și prost întreținute 
în cîntp, mecanizatorii n-au 
mai reușit să încadreze lucrări- 
le in timpul optim agrotehnic 
și contractanții nu i-au mai 
așteptat, executindu-și singuri 
lucrările. De aceea, tractoarele, 
cînd au fost puse în stare de 
funcționare, s-au deplasat de la 
o comună la alta de multe ori 
țâră ,să tragă nici o brazdă. 
Iată, dPCj up' vimp larg de ac
tivitate pentru P.U.C. din 
S.M.Ț. Tg. Frumos.

Prin pasivitatea totală pe care 
au manifestat-o, membrii pos
tului au dat dovadă de lipsă 
de răsptind^-e. față '<ie o sarcină 
importaiit^ pe r«re le-a trasat-o 
oi-ganizițit aLT.M. »

jeau și nu păstrau inventarul a- și într^ținerif' zilnice, îngrijitorii 
gricol încredințat. La sezisarea' din acest-sector au ridicat pro- 
postului de control, conducerea ducția de lapte pe cap de vacă 
gospodăriei colective a introdus furajată-cu 3-4 litri pe zi.

In activitatea sa, postul de 
caafrol a luat atitudine și 
împotriva-concepțiilor individua
liste pe care le mai ma
nifestă Unii colectiviști. Printre 
cei criticați' de P.U.C. a fost și 
tjiiarttl Nicolae Rusu. Multă vre
me, acesta șe îngrijea numai de 

sa există inventarul cu care se înscrisese 
in gospodăria colectivă. Cînd i 
se încredința și alte unelte nu le 
îngrijea și.după ce nu mai avea . 
de lucru cil ele le lăsa prin 
curtea gospodăriei colective.

Asemenea -manifestări, ori de 
cite ori s au ivit, au fost serios 
combătute de către postul ute
mist de control, arătîndu-se ti
nerilor colectiviști că datoria lor, 
a tuturor, este de a păstra cu 
grijă toate bunurile obștești.

In atenția P.U C. a stat în 
permanență sarcina de a veghea 
la apărarea averii obștești împo
triva elementelor înapoiate stre
curate în gospodăria colectivă. 
De curind, membrii postului au 
contribuit la demascarea lui Pe- ** 
tru Han care, intr-o noapte, a 
încercat să fure hamurile cailor 
din magazia gospodăriei colec
tive. Acest element a fost pus 
în discuția adunării generale a 
gospodăriei colective, care l-a în
depărtat din gospodărie și l-a 
deferit justiției.

Combativitatea postului ute
mist se face simțită pretutindeni 
in viața gospodăriei-

Pe alocuri se constată însă 
unele neajunsuri în activitatea 
postului utemist de control care 
sint cauzate mai ales de o gre
șită orientare în organiza
rea postului. De exemplu,‘’ale
gerea tovarășului Mihai Hoja, 
secretarul organizației U.T.M., 
în colectivul P.U.C, nu a fost 
o măsură bine chibzuită, intrucît 
el are o serie de alte sarcini im
portante pe linie de organizație. 
De asemenea, numărul mic al 
membrilor din colectivul postu
lui, faptul că majoritatea mem
brilor lui lucrează numai in 
sectorul zootehnic nu oferă 
posibilitatea cuprinderii tuturor 
sectoarelor de producție din 
G A.C. De aceea ar fi foarte in
dicat ca organizația U.T.M. să - 
ia măsuri pentru a lărgi colecti
vul P.U.C. cu tineri colectiviști 
fruntași din toate sectoarele de 
producție. In felul acesta postul , 
utemist de ' ' ;
noaște mai ușor situația existen
tă in fiecare sector de producție, 
ar exista o împărțire mai judi
cioasă a sarcinilor, iar eficiența 
acțiunilor întreprinse și operați- 
vitatea P.U.C. ar crește simțitor. .

De asemenea, membrii postului 
de control trebuie îndrumați de 
către organizația U.Ț.M. să-și 
desfășoare activitatea pe baza u- 
nui plan de muncă dinainte sta
bilit, iar la organizarea raiduri
lor anchetă, la controalele acti- i 
vitâții zilnice a tinerilor colecti
viști să-și aducă contribuția toți 
tovarășii aleși în colectivul postu- . 
lui utemist de control.

ca regulă: brigadierii și șefii 
echipelor de cimp să verifice în 
fiecare seară starea de funcțio
nare a atelajelor, cum sint ele 
întreținute și adăpostite.

Analizînd toate sezisările 
postului utemist de control orga
nizația de bază U.T.M. și-a dat 
seama că în muncă
Încă multe neajunsuri în ce pri
vește educarea tinerilor în spiri
tul unei atitudini pline de grijă 
față de avutul obștesc.

La indicația organizației de 
partid, organizația de bază 
U.T.M. a stabilit printre alte mă
suri și crearea in cadrul brigă
zilor de cimp a grupelor U.T.M. 
Aceste grupe vor desfășura o bo
gată activitate educativă în 
scopul de a ridica răspunderea 
tinerilor colectiviști față de pă
strarea avutului obștesc.

Intr-o adunare generală a 
colectiviștilor s-a criticat fap
tul că producția de lapte la 
unele vaci este mică, creșterea in 
greutate a vițeilor este sub cea 
normală. Prin raiduri perio
dice, prin controale și anchete 
P.U.G. a descoperit principalele 
nereguli care dăinuiau in secto
rul zootehnic. Astfel, animalele 
nu erau hrănite întotdeauna după 
rații de furajare bine întocmite, 
hrana și adăpatul nu se făceau 
la timp- Higiena in grajdul va
cilor de lapte și a tineretului 
taurin lăsa de dorit.

Pe baza propunerilor făcute 
de postul de control, conducerea 
gospodăriei a luat măsuri ca fu
rajarea animalelor să se facă 
după normativele de furajare, cu 
nutrețuri de bună calitate. Urmă
rirea producției de lapte de vacă 
se face acum cu ajutorul unor gra
fice, așezate la locuri vizibile. 
Aceste grafice înregistrează în 
fiecare zi orice fluctuație a pro
ducției, dind posibilitate fiecărui 
colectivist să ia cele mai efi
ciente măsuri pentru creșterea 
zilnică a producției de lapte pe 
cap de vacă furajată.

Introducînd o furajare rațională 
în hrana vacilor de lapte, dind 
o mare atenție adăpatului la timp

•A

proble me pentru gazeta postului utemist

control ar țu-

CRAFÎC be producție 
Slmil

> dF»
— Ne văităm că nu avem ț. îî___  __ ,____
de control. Uite, cineva a aruncat din neglijență niște coji de se

mințe pe jos.
Desen de 6. MIHAIL PETRE LUNGU

In sprijinul generalizării 
experienței înaintate

* ■'•’-t I ?■ * 1 * ■.pi » ‘ ‘
Cu multă vreme tn urmă,' orga- loroase și a experienței înaintate 

irizația, d$, .bajsă.,, U-T.M. de la a muncitorilor fruntași din gospo- 
'G^A.Ș.. Ștopitța, raionul Hîțșșvă,, darie, combaterea conservatoriș- 
ă -creat, sub îndrțțmarăa organiza- mului, a rutinei. Astfel, la începu- 
ției de pârtiei, un post utentisț de tul campaniei agricole din primă- 
conirol alcătuit din 10 membri vara acestui an tinerii mețaniza- 
grupațj. în două colective unul tori din brigada lui Radu Cernica 
la ceitțrul 'gospodăriei .. și. celălalt s-au angajat să obțină de pe fie- 
la secția teritorială din'comuna care hectar cu cel puțin 200 kg.

' . ... ■ porumb peste pro
ducția planificată. Aprecijnd im
portanța acestei inițiative șl ob- 
servînd că ea n-a găsit ecou-în 
rîndul tuturor tinerilor mecaniza
tori, P.U.C. a întreprins o anchetă 
prin toate brigăzile de mecanizare 
complectă ale gospodăriei, ca să 
afle cauzele pentru care ceilalți 
tractoriști nu și-au luat angaja
mente asemănătoare. Cu -această 
ocazie membrii P.U-C. au consta-, toți mulgătorii respectă regulile 
taț că unii tractoriști se cramponau zooveterinare, din care cauză unele 
de anumite haremuri, susținînd că vaci nu dau producția de lapte 
în gospodărie n-au mai fost obți- planificată. Cele sezisate cu ocazia 
nute niciodată asemenea producții acestui raid au fost aduse la cu- 
și nici nu se pot obține tn condi
țiile de climă și sol de aici. 
Din analiza făcută membrii 
postului au constatat că toate 
aceste motive sint neîntemeiate. 
Concluziile anchetei au fost 
profund analizate și au fost 
stabilite măsurile pentru com
baterea tendințelor conservate* 
riște manifestate de unii tracta- bune, producția de lapte s-a mi
riști. Pentru aceasta, organizația rit, planul pe trimestrul întîi fiind 
U.T.M. a cerut și concursul lui.-depășit, cu cinci hectolitri, 
Radu Cernica, inițiatorul acțiunii, lată, pe scurt, cîteva din acțiu- 
care a scris la gazeta de perete un nile postului utemist de control de 
articol în care a explicat pe larg la G.A.S. Stupina, acțiuni care au 
cum va lucra brigada lui pentru influențat pozitiv. lupta muncitori- 
a-și îndeplini angajamentul luat, lor din gospodărie pentru srește- 
J?e marginea acestui articol s-au rea rentabilității acesteia-

vara acestui an tinerii mecaniza-

Față de această situație, or
ganizația de bază. U.T.M. este 
datoare să ia jări șntlriigre mi- 
yițri pentru reactivivarea postu
lui utemist de control, jă în
locuiască din post pe acei ute- 
miști care au dovedit nepăsare- 
In îndeplinirea sarcinii încre
dințate și să pună in locul lor 
oameni hotirîți să sprijine 
lupta pentru remedierea tutu
ror lipsurilor care se manifestă 
tn stațiune.

C. SLAVIC

Dispariția și apariția... problemelor
Cum intru în curtea gos

podăriei, mă îndrept către 
gazeta postului utemist de 
control. Pe gazetă stă scris 
cu litere bine aduse din 
condei, titlul-—-„Ariciul" 
iar dedesubt e desenat chiar 
un arici, ce e drept, cam 
pricăjit și gheboșal, cu țepii 
pleoșțiți, Parcă dinadins fu
sese desenat astfel, vrind să 
arate că și activitatea pos
tului e după chipul fi ase
mănarea lui. Intr-adevăr, pe 
toată întinderea gazetei se 
afla doar Un mic articolaș, 
care vorbea în citeva rin- 
duri despre , faptul că un 
tînăr, Ion Manoluche, are 
reprobabilul obicei de a 
sări gardul gospodăriei cînd 
vrea să-și ia țigări său alt
ceva, în loc să iasă ca toată 
lumea pe poartă. După pile 
reieșea din articol,. acesta 
fusese scris pe timpul ier
nii. Cum se face că ^ari
ciul" P.U.G.-ului n-a nime
rit cu țepii decît într-o c-
semenea faptă măruntă fi Mă uit nedumerit la el 
neînsemnată pentru o gos- O fi oare posibil așa ceva? 

de Să dispară toate probleme- 
le? De cînd cu formidabilul 

Pentru fi scandalosul caz al tînăru- 
mister lui care a sărit gardul după 

Ion țigări, să nu mai fi fost oare 
nici o problemă fn gospodă-

lui U. T. M. Amabil dînsul 
mă anunță cu regret că 
am călcat cu... stingul, 
intrucît toate documentele 
P.U.C.-ului sint la secretar.

— Și secretarul ?
— E plecat la un curs.
— Și cheia ?,..
.Cheia a Ipat-o gu șl.
îmi explică apoi că o 

cheie care să se potrivească 
cu u dinsului nu mai există 
nicăieri, ceea ce înseamnă 
că dosarul cu documentele 
P.U.C.-ului rămine mai de
parte inaccesibil și învăluit 
în mister. In sfirșit, daca nu 
sint, nu sint ! Dar de ce nu 
mai trăiește P.U.C.-ul și a- 
ridul său ? — întreb eu. Și 
mi se explică.

— De fapt, el înainte a 
trăit, Acum în ultimele luni 
a murit. Știți, oamenii au 
fost plecați în campanie. In 
afară de asta, nu prea au 
mai fost ușa probleme pen
tru P.U.C. Au cam dispărut 
in ultima vreme...

rit demnă de atenția P.U.C.- 
ului ?

— Știi ce ? îi spun eu 
sincer. Nu te cred.

Locțiitorul secretarului îmi 
zîmbește consternat.

— Se poate? Vă dau 
cuvîntul meu de onoare...

Ceva însă, mai mult de
cît o presimțire, mă -face 
totuși să insist.

de

podărie de stat, atit 
mare fi cu atit de mulți ti
neri, cp Perișul? F 
dezlegarea acestui 
iau legătura cu tov.
Nanu, locțiitorul secretara-

—- fn toată campania 
primăvară n-a fott nici o 
abatere de la disciplină, 
nici o stricăciune la tnașini 
din vina- vreunui tinăr ?-

Interlocutorul meu stă pe 
ginduri.

— Așa ceva a fost, in
tr-adevăr.

Și-mi spune cum într-o zi, 
în plină campanie, tracto
ristul utemist Ion Dinescu a 
intrat, din neglijență, cu 
tractorul într-o groapă, ru- 
pindu-i axa din față. Trac
torul a stat din cauza asin 
degeaba trei zile. Daci sint 
tineri indisciplinați ? Da, 
mai sint. De pildă mocani-

la secția teritorială '< 
Crucea. Conducerea postului i-a 

' fost încredințată tiriarului Emil Țu- 
dorache, inginerul șef al gospodă
riei.

, Ințelegînd importanța sarcinilor 
ce le revip, membrii P.U.C- nu 

i ,s-au limitat numai la, sezisarea 
abaterilor de la' disciplina de pro
ducție. Incadrîndu-se activ în 
munca întregului colectiv din gos- 

; podărie ,, ei și-au „ propus să spri- 
jiine descoperirea și valorificarea 

tuturor rezervelor interne, să gă
sească toate resursele care iniluen. 
(ează creșterea rentabilității gos
podăriei, să popularizeze experiența 
înaintată.

în primăvara aceasta, de pildă, 
membrii P.U.C- de la G.A.S. Stu
pina ap întreprins citeva acțiuni 
-valoroase. De exemplu,, în urma 

- unor raiduri efectuate la.centrul 
gospodăriei Și la . secția Crucea, 
au descoperit . o.. .suprafață, de 8 
hectare de pă.mînt nefolosît — 
locuri Virane, drumuri și cărări 
prost trasate L6 propunerea 
P.U.C., conducerea gospodăriei a 
luat măsuri ca aceste terenuri să 
fie arate și însămînțate.

Un alt obiectțy important din 
activitatea "postului utemist de 
control l-a .constituit .și îl constir 
tuie popularizarea inițiativelor va-

Pentru reducerea 
prețului de cost'A r

purtat discuții aprinse între meca
nizatori și peste cîteva zile, la o 
adunare generală a tuturor lucră
torilor din gospodărie, toți meca
nizatorii au îmbrățișat inițiativa 
amintită.

Activitatea postului utemist de 
control din G.A.S. Stupina s-a 
desfășurat și se desfășoară perma
nent în toate sectoarele de produc
ție ale gospodăriei și în deosebi 
în cele care prezintă cea mai mare 
importanță pentru creșterea renta
bilității gospodăriei de stat. Astfel, 
constatînd că planul producției de 
lapte nu se îndeplinește ritmic, 
membrii P.U.C, au organizat re
cent un raid în sectorul zootehnic, 
analizînd munca mulgătorilor. Cu 
acest prilej au constatat că nu

noștința organizației de partid și 
conducerii gospodăriei, iar la ga
zeta de perete au apărut articole 
în legătură cu experiența și meto
dele folosite de mulgătorii fruntași 
Mihai Vrînceanu și Gheorghe Leu. 
In scurtă vreme, datorită măsuri
lor luate de conducerea gospodă
riei și a răs-pîndirii experienței

Pentru ca roadele acti
vității P.U.G. să fie ți 
mai bogate, este necesar 
ca acțiunile sale, raidu
rile, anchetele să fie efec
tuate la 
scurte, iar 
cupărilor 
probleme 
comportare 
muncitori din gospodărie.

intervale mai 
In sfera preo- 

să includă ți 
de viață și de 

ale tinerilor

• »t - .-tpr» .» nnwt
Lupta peatru-.un preț cit mai scăzut al 

lucrărilor,.-pentru economii cit mâi mari 
de materiale ți combustibil a fost unul 
din obiectivele de seamă ale muncii poli
tice'desfășurate de către organizația de 
bâză U.T.M. de la S.M T. Tulcești, raio

nul Galați. Datorită muncii politice des
fășurată de către organizația U-T.M., 
îndrumată și condusă de către organiza
ția de partid, aproape nici un tînăr me
canizator n-a .rămas ta afara acestei largi 
acțiuni. Un succes-de seamă s-a obținut 
în această privință,anul-trecut, cînd eco

nomiile realizate s-au ridicat la 
•unia de 200.000 lei.

Un ajutor prețios și eficient ,în 
țpțățurarea deficiențelor care .s-au 
ivit în acțiunea mecanizatorilor de 
reducere a prețului de cost al lu
crărilor a fost și postul utemist de 
control.

Datorită faptului că anul acesta 
mecanizatorii au sarcini mult spo
rite față de campaniile trecute, 
postul utemist de control'din sta
țiune și-a început intens activita
tea încă din timpul iernii* din pe
rioada reparațiilor. Raidurile pe
riodice care s-au tăcut de către 
membrii postului la fiecare fază de 
reparații âu dus la sporirea grijii 
tinerilor față de mașini, pe care 
le-au reparat cu multă atenție. 
Astfel, la recepționarea fiecărei ma
șini au parlicipat și membri ai 
postului utemist de control. Rezul
tatele acestei acțiuni au tost îm
bucurătoare : nici un tractor sau 
mașină agricolă n-a stat în cam
panie din cauza vreunor grave de
fecțiuni tehnice.

In timpul âcttialel campanii a- 
gricole membrii postului utemist
de tantaM" ' ‘
mecanizatorii, care nu 
deplasa 
despre

: 7

cui Dumitru Nicolae, fierării — După cum. vezi. 
Aurel Marin și Mihaț Ale- blente Mai sint, n-au 
xandru întirzie de la lucru, chiar toate lichidate... 
muncesc slab, de mîntuMă, —■ Da, n-tzu fost toate. De 
chiulesc. fapt, știți eare-i cauza ? A-

proape toți membrii postu
lui, ca de exemplu, Sonia 
lacob, Domnica Pușcașii și 
Alecu Marin sint mai mult 
pe hirtîe, nu fac nimic.

Și comitetul ?
— Nu i-am tras la răs

pundere, tiu pairi controlat.

— Asta-i foarte intere
sant. Ceva birocrație, tără
gănare a lucrurilor, 
gerez eu, știind 
dinainte.

Se gindește fi
spune :

— Da, există.
cu brigada utemistă de Asta iar e adevărat. Dar a- 
muncă patriotică. De at ițea 
luni plănuiam să începem 
lucrul la desecarea a vreo 
14 hectare de teren, fi 
amînind din motiv în mo
tiv, n-am început nici a- 
cum lucrul. Și-am fi putut 
să terminăm demult treaba. "

— Ce zici de problemele 
astea ?

— Care probleme ?
— Astea care mi le-ai 

spus. N-ar fi putut să le 
„atace" postul utemist de 
control ?

Stă iar pe ginduri o vre
me. Apoi ridică sprincenile 
și spune :

— Si știți că ar fi putut. 
Da, da. tmi dau seama că 
erau foarte bune pentru 
postul utemist de control.

îi »u- 
ceva mai

pe urnii

De pildă

vem de gind si-i schimbăm, 
spune el hotărit, fi încrun
tat. Neapăratl Punem alții 
buni.

Apoi răsuflă ușurat și fe
ricit. Soluția a fost găsită: 
o să pună pe atții.

Cînd plec, trțe iar pe la 
.Ariciul" P.U.C.-lui. Mă uit 
la țepii lui pleoștiți, aple
cați. Numai a arici nu ara
tă. Pur și simplu ți se face 
milă de el. Rup o foaie din 
carnet 
bilețel : 
curind or să vină să-ți în
drepte țepii. Ața ni s-a pro
mis. Că, auzi, cică au apă
rut iar problemele, nici vor
bă că ar fi fost lichidate î» 
întregime".

ION BAIEȘU

comportarea fiecărui tînăr mecani
zator. Pentru aceasta s-au folosit 
cu mult succes foile volante. In 
cele patru numere ale foii volante, 
membrii postului utemist de control 
au luat imediat atitudine împotriva 
acelor tractoriști care încărca u 
prețul de cost al lucrărilor deoa
rece nu-și îngrijeau bine tractoa
rele, lăsindu-le să se defecteze și 
întîrziind în felul acesta lucrările 
agricole. E drept că unii dintre 
mecanizatori, ca utemiștii lorgu 
Chivu, Voicu Constantin și Mihai 
Brosea au avut defecțiuni la ma
șini din cauza faptului că acestea 
au fost prost reparate de către Cen
trul Mecanic din Galați. Postul 
utemist de control a sezisat, în 
urma unui raid, conducerea stațiu
nii de această situație și s-au fă
cut intervențiile necesare. Au fost 
însă printre mecanizatori și unii 
tineri care manifestau lipsă de 
grijă față de mașini. Astfel, mem
brii postului utemist de control au 
luat atitudine față de trac
toristul Gheorghe Solomon, care 
a deteriorat o mașină, fapt care a 
dus la întîrzierea lucrărilor și la 
mărirea prețului de cost. A fost cri
ticată de asemenea foarte .aspru 
atitudinea tractoristului Oprea 
Leon, care și-a părăsit tractorul 
lăslndu-1 pe seama elevului Mirbri 
Ion, care a spart blocul-motor.

Acțiunile permanente și bine or
ganizate ale postului utemist de 
control au avut o influență bună 
în lupta mecanizatorilor pentru 
reducerea prețului de cost al lu
crărilor. S-a ajuns astfel ca de la 
începutul anului și pînă acum să 
se realizeze economii de 133.000 
lei pe stațiune, iar prețul de cost 
pe hantru săfje redus cu 24 dft lei- .'

V. APARASCH1VEI

1. ȘERBU L. PETRE

Din gazeta postului utemist de con
trol de la

și-i las alături un 
.„Fii atent ei in

5-«u ' îngrijit ca toți 
se puteau 

la stațiune, să afle vești 
fiecare brigadă, despre

GAS. Brateș, regiunea Ga-

Desen de M. CARANFIL

Sint curios dacă or să-și 
facă autocritica pentru că au plecai 
la lucru fără să mă anunțe ți pa 
mine...

♦



în plină dezvoltare
artistică

Deschiderea expoziției 
de artă plastică 
contemporană 

finlandeză

Puțini sînt tinerii dirijori care 
reușesc in decursul a numai 12 zile 
să prezinte la un înalt nivel artis
tic trei concerte cuprinzînd un pro
gram de lucrări atît de variat ca 
acelea pe oare a reușit să le inter
preteze În ultimul timp tânărul șef 
de orchestră Mircea Cristescu (Un 
concert simfonie cuprinzînd con
certele pentru vioară și orchestră 
de J. Viski și C. C. Nottara, pre
ludiul la „După amiaza unui faun" 
al lui C, Debussy, suița din bale
tul „Pasărea de foc" a lui I. Stra
vinski, un concert dedicat celei de 
a X-a aniversări a mișcării mon 
diale pentru pace cuprinzînd uver
tura festivă a lui L. Feldman, can
tata „Construind patria întărim pa
cea" a lui V. Dobias, concertul nr. 
1 pentru orgă și orchestră al lui G. 
Hăndel și simfonia a IV-a de Beet
hoven precum și 
un bogat pro
gram de lucrări 
ale lui Bach ; 
Mozart prezen
tate cu intere
santa orchestră de amatori a medi
cilor din București).

O asemenea serie de concerte nu 
poate uimi însă pe cei care urmă
resc activitatea dirijorală a lui 
Mircea Cristescu și care văd cum 
lună de lună tinărul șef de or
chestră se prezintă în fața orches
trelor simfonice din Capitală și 
provincia cu un program de lu
crări interesante ți variate promo- 
vind în afară de muzica romantici
lor, clasicilor și preclasicilor lu
crări contemporane mai puțin cu
noscute la noi.

Această rapidă ascensiune artis
tică a tânărului Mircea Cristescu— 
este rezultatul unor lungi ani 
de studii și căutări creatoare, 
de muncă titanică pentru însușirea 
multiplelor calități necesare unui 
bun șef de orchestră.

Elev al maestrului Constantin 
Silvestri, Mircea Cristescu iși face 
ucenicia nu numai in clasele Con
servatorului ci și ca instrumentist 
în cea mai bună orchestră simfo
nică a țării. Absolvent a două sec
ții ale Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" (dirijat ți violă), 
Mircea Cristescu conduce primul 
său concert la 1 decembrie 1954 
interpretând cu orchestra simfonică 
din Orașul Stalin, Simfonia Fl-a 
de Ceaikovski, Preludiile lui Liszt 
fi două lucrări rominești. Succesele 
tânărului dirijor—rod al condițiilor 
deosebite pe care poporul nostru 
muncitor le-a creat pentru promo
varea artelor — constituie cea 
mai elocventă dovadă a grijii pu
terii populare față de tinerele cadre 
artistice-

Dirijor al orchestrei de cameră, 
dirijor al orchestrei medicilor și, 
începind din ultima stagiune, prim 
dirijor al orchestrei simfonice a 
Cinematografiei, asistent la Conser
vator, Mircea Cristescu s-a dovedit 
a fi în ultimul timp dirijorul cu 
cea mai susținută activitate concer- 
tistică prezentând programe ce do
vedesc o temeinică însușire a unora 
dintre cele mai minunate pagini 
din istoria muzicii. Festivalul „Pri
măvara la Praga" din anul trecut 
deschide tânărului dirijor drumul 
spre pupitrul dirijoral al unora 
din marile orchestre simfonice eu
ropene.

Ceea ce asigură o notă distinctivă 
concertelor dirijate de Mircea 
Cristescu oeta faptul că în olcătui-

În loc de 
£ cronică muzicală

reu programelor sale, tânărul diri
jor pornește de la necesitatea pre
zentării lucrărilor mai puțin cu
noscute din muzica clasică, precum 
și a creației contemporane româ
nești și străine.

Bazindu-se pe o temeinică teh
nică dirijorală, mergând întotdea
una cu pași siguri spre realizarea 
propriei sale viziuni artistice, Mir
cea Cristescu a prezentat în prima 
audiție numai in ultima vreme 
atît de interesanta simfonie nr. 33 
a lui Mozart, Concertul de pian al 
lui V. Onițiu, două capricii pentru 
orchestră de Th. Rogalski, Con
certul pentru orchestră de Bela 
Bartok, lucrări de Debussy, Honeg
ger, Stravinski, Silvestri etc. In 
fruntea orchestrei simfonice a cine
matografiei, în afara imprimărilor 
necesare producției cinematografi

ce, Mircea Cris
tescu îmbogățeș
te viața muzica- 
'i a Capitalei 
noastre cu pro
grame interesan

te, care alături de lucrări mai des 
interpretate în concertele noastre 
conțin și simfoniile mai puțin cân
tate ale lui Beethoven, strălucitele 
creații ale unor mari compozitori 
contemporani ca Șostacovici, Bar
tok, Respighi și alții.

La pupitrul său Mircea Cristescu 
dă dovada unei memorii deosebite 
atît de necesare șefilor de or
chestră. Dificile lucrări contempo
rane sînt dirijate fără partitură.

Așa cum ne-a mărturisit 
recentă discuție, tinărul dirijor 
pregătește pentru un viitor 
piat, după febrila octivitate 
zilele din urmă, un concert popu
lar, un festival Haydn, două con
certe cu orchestre din provincie, o 
serie de noi înregistrări de muzică 
contemporană.

Putem avea întreaga certitudine 
ci viitoarele manifestări ale tânăru
lui dirijor ne vor dovedi că în per
soana lui Mircea Cristescu, („înzes
tratul și inteligentul dirijor romîn" 
cum îl califica anul trecut ziarul ti
neretului cehoslovac „Mlada Fron- 
ta"), avem unul din cele mai pro
mițătoare talente artistice româ
nești.

într-o

apro- 
din

Stih auspiciile Ministerului Invă- 
țămîntului fi Culturii fi Institutu
lui romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, marți la amiază a 
avut loc la sala Dalles din Capi
tală deschiderea expoziției de artă 
plastică contemporană finlandeză.

Au luat parte Matti Pyykko, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Finlandei la București, precum fi 
șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București fi alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La deschiderea expoziției a luat 
cuvintul artistul poporului Ion Ja
lea, președintele Uniunii artiștilor 
plastici și pictorul Wilhelm Koro
ma, vicepreședinte al Academiei 
finlandeze de arte fi secretar ge
neral al Uniunii artiștilor plastici 
din Finlanda.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția care cuprinde, peste 160 de 
lucrări, tn expoziție se remarcă o 
serie de lucrări înfățișînd scene 
din viața de toate silele, portrete 
ale unor oameni simpli și ale unor 
reprezentanți ai vieții culturale și 
artistice, priveliști ale frumoasei 
naturi finlandeze.

Cursa
MARXSTADI 5 (Ager-

competiție ciclistă „Cursa 
i a

Prin orașele patriei noastre — în lași

Păcii44

(Agerprea)

Oaspeți 
de peste hotare

Marți seara a sosit în Capitală 
delegație a fracțiunii parlamen-■

tare a partidului Social-Democrat 
din Germania compusă din depu
tății Marta Schenzenbach, membru 
în Prezidiul P.SD.G., Karl Wit- 
trock și Willy Muller. Deilegația 
este însoțită de Harry Arnold Sch- 
leifer, corespondent permanent al 
serviciului de preșă al P.S.D-G. 
la Belgrad.

La aeroport oaspeții din R. F- 
Germană au fost întîmpinați de 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale.

Membrii delegației vor rămtjie 
cîteva zile în țara noastră ca 
oaspeți ai grupului romîn al 
Uniunii Interparlamentare-

Dragii met, ziua -de treizeci au
gust a fost o zi de groază și de 
singe. Nici o minte omenească 
nu-și poate închipui cită vredni-' 
cie s-a desfășurat atunci și ciți 
flăcăi de-ai noștri au căzut ca să 
nu se mai scoale !

O ploaie rece și subțire cădea 
neîntrerupt și-n vai și pe dealuri 
plutea ceața lăptoasă. Pămîntul 
desfundat era moale și cleios. 
Prin văzduhul închis veneau, de

Mihail Sadovaanu

coapsă și-ți întăreau, în jurul 
pumnului, lațul dragonului.

Măntăile dorobanților, ale „o- 
pincarilor", și tunicile infante
riștilor erau ude și presărate de 
pulberea albă a burei-

Ața înaintară prin umezeala 
rece. Suiri, într-o jumătate de 

----- ------- - , . r ceas, dealul spre redută. Acolo, 
departe, împușcături înăbușite' tăcere. In redutele turcești, nici
Tunurile izbucneau des fără șă se 0 „rișcare. Și de-acolo, de pe
știe unde ; se auzea numai șuie- coastă, văzură cu toții valea la
rul ascuțit, ca de bici al ghiule- __________________________
lelor. ■ - u; ~

Batidioanele noastre porniseră, 
la ceasurile trei, cu C ' ‘ '
Regimentul 10 în frunte. Flăcăii 
erou tăcuți și cu fețele îngrijite, 
dar in toate rîndurile se simțea 
o îndîrjire sălbatică. Fiorul cald 
al așteptării umplea toate pieptu
rile. ' Ofițerii tineri erau foarte 
ațâțați, necontenit se plecau spre 
Semipluțonnele lor, le zvârleau 
vorbe repezi cu glasuri înăbușite, 
apoi își îndreptau piepturile,

coastă, văzură eu toții valea la

(FRAGMENTE)
frn:nfx» Vlarnil ' '

(Ager preș)
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căutau să pătrundă negura depăr
tării, iți pipăiau revolverele de la

1. SAVA

Predarea lui Osman-Pașa trupei ar ruso-romine — litografie

core nu se aștepta nimeni, Valea 
singelui.

Coboriră repede în micea, iți 
alcătuiri din nou rândurile și 
prinseră a sui costița cealaltă- 
Suiș greu r se cițirau de tufe, se 
sprijineau in baionetă, îți dădeau 
unii altora mina — dar mergeau 
cu grabă, se apropiau in tăcere 
de dușman.

Deodată izbucniră cele dintâi 
focuri... Barcă ar fi strigat 
cineva : înainte ! Toți se asvîrli- 
ră spre creastă ou înverșunare. 
Maiorul Șonțu căzu ; dorobanții 
opărură într-un salt fierbinte pe 
culme, tăcuți, încruntați, cu că
ciula buboasă pe ochi, cu baio
neta lungă amenințătoare. Turcii 
din șanțul de dinafară se traseră 
îndărăt, îri intiriluți.

Și, pe cind puștile turcilor poc
neau repede, năvălitorii ajunși 
pe culme văzură și celălalt lucru 
grozav la care nu s-așteptau: 
două redute în loc de una... în 
care fulgerau oțelele, de unde 
trebuia să se prăvălească moartea, 
ca un vifor.

Ce era de făcut ? Imtânte ! Ofi
țerii îți înălțări glasurile, băieții 
se avintară ! Atunci reduta dina
inte parcă se înălță în picioare-.. 
Era un uragan de gloanțe, de 
dărâmături de schijă, de urlete, 
de răcnete, de valuri de fum, de

culme, incit ofițerii cei aprinfeni 
de-abia se puteau ține de ei. Și 
sus, se zvârliră spre parapet in
tr-o tăcere așa de înfiorătoare și 
de mânioasă, și într-un avînt așa 
de sălbatic incit pămîntul se 
zgudui. O volbură de foc se des
chise. Nu era o pîriitură de urme, 
oi un tunet neîntrerupt; parcă 
toată reduta, presimțind ceva gro
zav, se ridicase în picioare și 
zvirlea foc și moarte.

Imamii gemeau cu brațele la 
cer... Dar prin umbra deasă a în
serării șuvoiul negru de flăcăi 
venea zguduind pămîntul plin de 
apă ; veneau cumpliți ca răzbu
narea; venea puterea cea mare fi 
cea din urmă a răbdării sleite, 
Intrară in șanțul dinafară se zvir
liră la metereze, se suiră dea
supra... Pușca avea două capete: 
stratul și baioneta ; omul atea 
două brațe : unul cu pușca și u- 
nul cu pumnul care cădea ca un 
buzdugan de plumb. A fost izbi
tură de trăznet. Împușcăturile 
conteniră. Cei de pe creasta para
petului se prăvăliră deodată în 
șanț. Flăcăii săriră după ei, cu 
ochii mari, rîcnind, scrâșnind, iz
bind. O furnicare repede, o în
vălmășeală cu tălăzuiri adinei, o 
ploaie fierbinte de singe. Din 
șanț, soldiații turci se năpustiră 
îndărăt. Dar, mânia tăcută a flă
căilor nu-i lăsă. O înfricoșată iz
bucnire spre ei le cutremură rîn- 
durile slăbite; dușmanii se risi
piră ca suflați de vifor.

Acum începură împușcăturile 
noastre. Cei din urmă dușmani 
cădeau ; cei dinainte fugeau. Ai 
noștri puseseră mâna pe tunuri. 
Intrară în șanțuri, scoaseră la 
margine nenumăratele leșuri tur
cești, se așezară în întăriturile 
cucerite cu otita trudă și sânge, 
iși pregătiră armele și așteptară.

Era târziu după luptă, și eu 
eram așa de trudit, că nu-mi mai 
simțeam picioarele din încheie
turi. Mă așezasem între doi doro
banți. Intre mantiile lor, o căl
dură umedă mă învăluise, și gene
le parcă-mi erau de plumb. Un 
somn dulce, moleșitor, mă cerca. 
Sabia îmi scăpă din dreapta și 
rămase atârnată numai de dragon. 
Mă simțeam ața de bine fi, tn 
piroteala mea, eram foarte feri
cit că flăcăii noștri s-au purtat cu 
o vrednicie ața de înspăimântă
toare.

$ARL 
preș).

Marea _____
Păcii" Berliu-Praga-Varșovia 
coriținuât' matțf cu desfășurarea 
etapei a IV-a Leipzig-Karl Marx
stadt care a cuprins doua senii- 
ețape: In cursul, dimineții 106 
coneurenți aii Hiat startul din mi
nut în minut in semietapa contra- 
cronometru, disputată intre orașele 
Leipzig și Halle (40 km.). Cel 
mai bun rezultat a fost înregistrat 
de italianul Venturelli care a par
curs distanța în 56’33” cu o medie 
orară de 42,480 km. Ciclistul ro
min Constantin Dumitrescu s-a 
clasat pe locul 9 la 2’42” în urma 
învingătorului. Gabriel Moiceanu 
a mers foarte bine în prima jumă
tate a cursei, dar dirt cauza unei 
defecțiuni la schimbătorul de vi
teză a pierdut 4’33”.

După cîteva ore de repaus s-a 
dat plecarea în semi-etapa Halle- 
Karl Marxstadt. In ciuda faptului 
că traseul prezenta multe urcu
șuri, plutonul s-a menținut com
pact. Numai pe „zidul" de la Mee
rane au reușit să se desprindă 
cinci alergători: Bampi și Tonucci. 
(Italia), Alexandrov (R. P. Bul
garia),, Vitețta (Monaco) și bel
gianul Vandervecken,

Acest gtuț: ă luat un avans de' * 
aproape uri mințit pe care și La. , 
menținut -pillar la sosire, unde ita
lianul Barnpi ajriști^aț detașat;

Clasamentul'-senri-etapei: Batnpi 
a parcurs -143 km în 3 h 46’18”. E 
Vandervecken 3- h 46’53”, Tonucci; - - 
Alexandrov, Vitetta același timp. 
După 29 de secunde' a sosit‘uut 
pluton de 60 de coneurenți în -care 
se afla intre aga echipă a R. P. 
Romîne. Sprintul acestui pjjjton- a 
fost cîștigat de Gabriel Moiceanu.

In ansamblu etapa Leipzig-Karl 
Marxstadt 183 km,-a revenit ita
lianului Romeo-Veniurelli cu timpul 
de 4; h 43’55”. Reprezentantul tios- ■ 
tru, Constantin Dumitrescu, a ocu
pat locul 8 cu 4 h 46’36”.

Irr clasamentul general indivi
dual după patru etape pe primul 
loc se află Romeo Venturelli (Ita
lia) — 15 h 35’38”, urmat de Van
dervecken (Belgia) la 57”, Gel. 
dernțans (Olanda) la 1’03”, Schur 
(R.D. Germană) la 2’31”. Gabriel 
Moiceanu, prjmul din echipa R.P. 
Romîne, ocupă locul 42 la 5’04” > 
față de lider.

In clasamentul pe țări pe pri
mul loc a trecut Italia.

Astăzi este zi de odihnă, iar - : 
mîine se desfășoară . etapa a V-a. . 
Karl; Marxstadt-Karlovy Vary (137 
km.). .. ju;,

Turneul selecționatei de baschet 
a orașului Baku

Selecționata de baschet a orașu- echipa sovietică a învins cu 63—52 
lui Baku și-a început turneul în echipa selecționată a orașului 
țara noastră, susținînd pînă acum Oradea, iar la Cluj a întrecut cu 
două meciuri la Oradea și Cluj. 70—59 reprezentativa orașului. 
Baschetbaliștii din R.S.S. Azer- Astăzi, la Tg. Mureș echipa din- 
baidjană au oferit spectatorilor un Baku va susține al treilea joc al 
joc excelent, rapid, cu aruncări turneului în compania unei repre- : 
precise la coș, regurțîn-d două fru- zentative locale- 
moașe

la coș, repui _
victorii. In primul meci

cu .aruncări turneului în compania unei repre-: 

(Agerpres)

Pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare

In primăvara aceasta în regiunea inundații o însemnată suprafață 
București a început o largă acțiune teren, iar în raionul Mihăilești 
pentru ameliorarea și redarea de ‘ 
noi terenuri agriculturii. Astfel au 
fost deschise pină acum 25 de șan
tiere de îmbunătățiri funciare. Pe 
16 din acestea lucrează voluntar 
mii de țărani muncitori, tineri or
ganizați în brigăzi de muncă pa
triotică care execută diguri de apă
rare, canale, iazuri. Lucrările a- 
vansează de la o zi la alta pe toate 
șantierele regiunii. Pînă acum au 
fost executate aproape 450.000 m «. 
terasamente, evonbmisindu-ae peste 
5.400.000 lei. Pe șantierul de la 
gura rîului Vidroiu, raionul Turnu 
Măgurele, de pildă, s au executat 
pînă aoum, prin muncă voluntară, 
aproape 70 la sută din lucrările 
de îndiguire. Aceasta a dat posibi
litatea unităților agricole coopera
tiste din comunele Islaz, Seaca și 
altele să însămînțeze suprafața de 
9-500 ha care pînă acum era par
țial inundată. De asemenea, colec
tiviștii din Coșereni au terminat 
amenajarea unui iaz protejînd de

de
, »u 

fost ameliorate circa 600 ha teren.
In cursul acestei luni, în regiune 

ae vor deschide toate cele 105 
șantiere de îmbunătățiri funciare 
prevăzute pentru acest an.

Din calcule preliminare reiese 
că prin cultivarea cu cereale a te
renurilor ameliorate și recuperate 
prin aceste lucrări, se va putea 
realiza un spor de recoltă anual de 
peste 80.000 tone. Pe lingă 
ceasta vor putea fi amenajate bazi
ne de acumulare și iazuri pentru 
pește.

Pentru realizarea acestor obiecti
ve Comitetul regional București al 
P.M.R., comitetele raionale de par
tid și sfaturile populare au luat 
măsuri de a mobiliza un nu
măr cît mai mare de cetățeni pen
tru organizarea mai temeinică a 
muncii pe șantiere și folosirea din 
plin a mijloacelor și a timpului de 
muncă.

(Agerpres)

Mai multă atenție extinderii acțiunii
de reducere a rebuturilor

fOrmar» An pag. l-a)

Bălan — responsabil cu problemele 
producției și calificării) dovedesc o 
crasă subapreciere a contribuției pe 
oare o poate aduce desfășurarea 
unei acțiuni multilaterale, bine or
ganizate a tinerilor împotriva re
buturilor.

Pină cind t>a dura oare această 
situație ? De ce Comitetul raional 
U. T. M. „Gh. Gheorghiu-Dej" nu 
ajută comitetul U.T.M. de la uzi
nele „Semănătoarea" să ia măsuri 
eficace pentru mobilizarea tuturor 
tinerilor turnători împotriva rebu
turilor ?

Procentul admis de rebut 
să fie mobilizator

In expunerea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej făcută la ple
nara din noiembrie anul trecut a 
C.C. al P.M.R-se arată că în re
ducerea rebuturilor un mare rol 
mobilizator îl are procentul admis 
de rebuturi stabilit de către minis
tere. Dacă această cifră s.e stabi
lește în mod științific ea va in
fluența pozitiv asupra reducerii 
rebutului; dacă însă ea se stabi
lește „după ureche", cu aproxima-, 
ție, aceasta va aduce pagube între
prinderii, economiei țării, nu va fi 
în stare să mobilizeze pe toți mun
citorii la reducerea continuă a re
buturilor- In această lumină pri
vite lucrurile, trebuie spus Că ci
frele de rebut admise de minister 
pentru turnătoria întreprinderii 
„Electroaparataj" din Capitală, 
nu-și ating scopul. Direcția indus
triei electrotehnice din Ministerul 
Industriei Grele, deși față de anul 
trecut a redus cu ceva cifra admisă 
la fontă maleabilă, â acordat to
tuși cu multă larghețe la fontă ce
nușie un procent de 
la sută, iar la fontă 
la sută. Că aceste 
stabilite defectuos 0 
mod grăitor faptul că muncitorii 
turnători au realizat pe primul tri
mestru al anului un procent de

♦ ★ ★

organizațiilor U.T.M. de la uzinele „Steagul Roșu' 
Stalin și I.M.S.-Roman de a mobiliza toate forțele 
în vederea reducerii rebuturilor în turnătorii s-a

rebut de 10,5 
maleabilă 8,5 
procente stat 
dovedește în

rebut de 6,04 la sută la fontă ce
nușie și 5,74 la sută la fontă ma
leabilă. Și după cum declară șeful 
sectorului, inginerul Dumitru Dra- 
gomirescu ca și tinerii muncitori 
din secție, printr-o preocupare și 
mai intensă, și aceste cifre se pot 
reduce. Șeful sectorului afirmă pe 
bună dreptate că în acțiunea de 
reducere a rebuturilor, colectivul 
său nu se călăuzește de cifrele ad
mise care nu sînt mobilizatoare. 
Este normal să se întimple așa 
deoarece pe muncitorii turnători de 
la „Electroaparataj" nu-i lasă 
conștiința să dea atît rebut cît le 
îngăduie cu ușurință direcția res
pectivă din minister.

Comuniștii, tinerii muncitori ai 
sectorului turnătorie sînt hotărîți 
să ducă și pe viitor, cu și mai 
mare intensitate, lupta împotriva 
rebuturilor. Existența unui procent 
de rebut admis, care nu reflectă 
nici pe departe posibilitățile turnă
toriei, nu este însă de natură să 
stimuleze eforturile pe care le fac 
muncitorii, lată de ce Direcția in
dustriei electrotehnice din Minis
terul Industriei Grele trebuie să ia 
măsuri pentru ca cifra admisă de 
rebut să nu fie o frînă in calea re
ducerii rebuturilor, ci un factor sti
mulativ, mobilizator.

Acțiunea 
din Orașul 
tineretului 
extins în mai multe întreprinderi din Capitală. Tinerii din între-

prinderi ca „23 August", ,,Vasiîe Roaită" și altele au ebțintft 
rezultate remarcabile în urma aplicării acestei inițiative.

In legătură cu această inițiativă se observă însă unele defi
ciențe. Astfel, din păcate, mai sînt încă. întreprinderi cu mari 
turnătorii ca uzinele „Semănătoarea", turnătoria de fnrttă a Ate
lierelor „9 Mai" și altele unde, în ciuda unor necesități* evidente, 
organizațiile U.T.M. n^au făcut aproape nimic pentru a antrena 
pe toți tinerii Ia lupta împotriva rebuțurilor. In alte tocuri, ca 
de pildă, la turnătoria de fontă a uzinei ,,Mao Țze-dun", apli
carea inițiativei s-a făcut formal deoarece organizația U.Ț.M. n-a 
elaborat de la început un plan de măsuri care să arate cu cît 
iși propun tinerii să reducă rebutul, ce măsuri se iau pentru înde
plinirea acestui plan.

Sînt de asemenea organizații U.T.M. care nu mobilizează pe 
tineri la reducerea rebuturilor în ,turnătorii sub motiv că rebu
turile la ei se încadrează în cifrele admise. Aceasta e o atitudine 
deosebit de dăunătoare care duce în mod direct J a frînarea luptei 
continue a tinerilor pentru reducerea procentului de rebuturi, 
pentru scăderea cheltuielilor de fabricație și implicit pentru iefti
nirea costului produselor. Procentul admis de minister nu trebuie 
în niciun caz să fie o stavilă în reducerea rebuturilor.

Această stare de lucruri existentă în unele organizații U.T.M. 
își are explicația în faptul că, în general, comitetele țaionale 
U.T.M. din Capitală nu s-au ocupat în mod sistematic de extin
derea acțiunii de reducere a rebuturilor. O vină pentru această 
situație o poartă și Comisia muncitorească a Comitetului orășe
nesc U.T.M. București, care n-a îndrumat temeinic comitetele 
raionale U.T.M. și nu a luat măsuri concrete în, vederea antre
nării tuturor forțelor tinerilor pentru reducerea rebuturilor.

Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 a pus cu tărie pro
blema reducerii 'rebuturilor ca o chestiune de mare importanță 
în reducerea prețului de cost. Există în mai toate întreprinderile 
din Capitală posibilitatea de a reduce cti mult procentul de re
buturi. Comitetul orășenesc U.T.M., comitetele raionale și orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderi au datoria să ia toate măsurile 
pentru a antrena toți tinerii în acțiunea patriotică de reducere a 
rebuturilor. In acest scop, ele trebuie să desfășoare o intensă 
muncă politică de educare a tinerilor, să le arate in mod amănun
țit cum influențează rebuturile creșterea prețului de cost, ce 
pagube serioase aduc astfel întreprinderilor, economiei țării. Va 
trebui ca în fiecare organizație de bază U.T.M. din sectoarele 
de turnătorie să se organizeze consfătuiri lărgite în cadrul cărora 
să se dezbată pe larg cauzele care duc la rebuturi, să se stabi
lească măsuri concrete care să ducă la reducerea acestora. Orga
nizațiile U.T.M- vor trebui de asemenea să ajute în mod concret 
ridicarea calificării tinerilor din turnătorii, să organizeze mai 
bine activitatea tinerilor la locurile de muncă respective, să îndru
me activitatea posturilor utemiste de control ca acestea să pună 
în centrul activității for problema descoperirii cauzelor rebuturilor 
făcind propuneri eficace pentru înlăturarea acestora. Numai așa 
vor contribui la îndeplinirea sarcinii economice deosebit de impor
tante trasate de partid de reducere continuă a prețului de cost al 
produselor.

licăriri Je fulgere ți de trăsnete : 
-L... parcă venise sfârșitul lumii ! Pă

mântiii dudui, văzduhul se zgudui 
ca intr-un geamăt uriaș, flăcăii se 
izbiri într-un iureș cumplit — 
dar se retraseră amețiți îndărăt. 
Pămîntul umed se umplu îndată 
de rings ; marții rămaseră în 
tini, grămădiți asupra armelor, 
răniții căzuți îndreptau ochi de 
foc spre gura de iad care zvirlea 
trăznat și flacăra, ceilalți se în
toarseră eu fețe încrețite de mima 
și durere. „

La patru ți jumătate începură 
a sui și șepcile rușilor la atac. Un 
sergent rise :

— Vin ți muscalii. Ofițerii se 
ridicară i ...

— Sus, băieți ! Nu vi dați. Să 
le arătăm ce putem și noi.

- Flăcăii încuviințau :
— Vin, mi, muscalii. Si nu ne 

dăm !
Și iar porniră odată eu rușii. 

Căzu un rind, căzură două, pla
foanele se cumpăniră, ' ofițerii 
strigară ; înainte ! Intr-o prelun
gă fierbere de răcnete și de ge
mele, opincarii și vînătarii se 
prăbușiri înciudată spre redută ; 
ajunseră la parapet ; impușcă- 
torii de sus se zvirliră în șanțuri 
îngroziți. Urlete : Allah ! Allah I 
umplură văzduhul. Imamii se ri
dicară pe parapet, înălțări brațe
le spre cer urlând rinduri nouă 
de trăgători se cățărară din șanț, 
tunurile zguduiră pămîntul -e-rți-1 

- flăcări șovăiri. -uf. > i ,

In sfârșit, porniră a patra oară. murile străine, și nu-i departe 
Așa de iute se cațărară pe

i

Deodată aud un glas ușor :
— A adormit f
— Da, a adormit. Era și oste

nit, săracul ! — răspunde încet 
cineva de lingă mine.

— Ce crezi ? zice celălalt glas; 
doar muncă am avut noi azi. Și 
el nu-i deprins. Om trăit altfel, 
nu ca noi...

Urmează cităva vreme de tăce
re. Iar aud :

— Măi Mihai, de la noi din sat 
a mai scăpat cineva ?

— Nu, numai noi doi am ră
mas. Cumplit vifor a fost azi.

— Da, măi frate Ș-are să 
wvai fie ! ,

Iar tac. Intr-un târziu, glasul 
de lingă mine vorbește din nou .-

— La noi trebuie să fi început 
clicile. Dar fără flăcăi, nu-i nimic 
de samă. Și fetele, și nevestele, 
și mamele, toate plîng...

— Ce să le faci ? Ața-s muie
rile, slabe de înger... Dar de 
maica tot mi-i jale când îmi aduc 
aminte...

Pe urmă, tăcură și nu-i mai 
auzii vorbind. Și mi gindii la po 
porul cel necăjit și nebăgat in 
samă în care fierbe putere 
nemărginită, și iar mi se umplu 
sufletul de mîngiiere : vrednicia 
noastră a izbucnit ți tună in țăr-

Plecarea unei delegații sindicale 
în R. D. Germană
tru dezarmare și interzicerea ar« • 
mei atomice care va avea loc la 
Gorlitz între 8—10 mai. ’ .

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă tte- 
țov. M. Mujic și N. Pascu, secre
tari ai G.C.S. precum și de acti
viști ai G.G.S.

din R. P. Romînă
Marți a plecat spre R. D. Ger

mană o delegație a Consiliului 
Central al Sindicatelor din R, p. 
Romînă condusă de tov. Anton 
Moisescu, vicepreședinte al (3.C.S. 
care, va participa Ia Conferința 
sindicatelor și oamenilor muncii 
din Europa pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania, pen-

Ivan cel Groaznic (seria II-ia) — 
Patria, București, înfrățirea între

(Agerpres)

Marți au continuat să aibă loc 
în Capitală, în Iași, Gluj, Timișoa
ra, Ploești - și în celelalte regiuni 
ale țării manifestări consacrate 
Zilei presei. ’ ;;

Au participat redactori ai ziare
lor și publicațiilor, oameni de 
artă și cultură, muncitori fruntași 
din industria poligrafică și din 
alte ramuri ale industriei, 'tores- 
pondenți voluntari de presă, un 
numeros public.

Despre Ziua presei, despre ro
lul deosebit pe cared,,joacă presa 
comunistă în făurirea vieții noi, în 
lupta pentru’ menținerea și apăra
rea păcii au vorbit redactori șefi 
ai ziarelor centrale și locale.

Prof. I. 0. Brod, de la Univer
sitatea „Lomonosov" din Moscova, 
oaspete al țării noastre, va confe
renția miercuri după-amiază la 
Facultatea de geologic-geografie a 
Universității „C. 1. Parhon" des
pre „Principalele legi privind răs
pândirea rezervelor de petrol ți 
gaze pe glob".

actorul — Dorica Simo; 0 oursă 
obișnuită Popular; D-ale cturna- 

i — Ilie Pintliie; Misiune 
specială — N. Bălceecu; Moulin 
Rouge — Olga Bancic; Idiotul — 

Steaguri pe q Baco via; Dezertorul — 16 Fe- 
Alex,Sahla. bruaTjei

popoare, Miorița ; Amigo — Repu- oaluiu> 
plica, Gh. Dole, 1 Mai; Burghezul
gentilom — Magheru, Lumina ; 
Grădinarul spaniol — V. Alecsa.n- 
dri, I. C. Frimu;
turnuri — Central.. ____ _____
G. Coșbuc; Comicds — 13 Septem
brie; Capcana lupilor — Victoria, 
8 .Martie, 23 August; Program de 
filme documentare și de desene 
‘anima.'e — Titapuri Noi. Alex. Po, 
pov: Melba Tineretului;' Ciclu 
de filme — Maxim Gorki, Munca; 
Zmeul de la capătul lumii Gri- 
vița; De partea cealaltă — Vâsile 
Roaitd, Libertății; Mingea — Cul
tural, B. Detavrancea, 30 Decern- 
brie; Ivan cel Groaznic (seria I-a) 
— Clubul C.FrR.-,,Griyița Roșie"; 
Tn întâmpinarea fericirii — 8 Mai, 
Aure! Vlaicu ; Alo? ați greșit nu
mărul!... — Upireia, M, Eminescu; 
Nauris — Volga ; Căi greșite — 
C. David; Un rtou număr de atrac
ție — T. Vladimirescu; Intre riot 
părinții Flacăra. Drumul Serii; 
Orașul liber — Arta ; Tatăl meu

ziua învierii !

f. :■

Sîmbătă 9 mai

Marți a părăsit Capitala Adolphe 
Espiard, candidat în filozofie, 
membru în Consiliul Național al 
Păcii din Franța, care ne-ă vizitat 
țara la invitația Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din 
R. P. R.

Timpul probabil
Pentru următoarele 3 zile In 

fard: vremea șe va încălzi ușor în 
toate regiunile țării. Cerul va fi 
variabil, temporar noros ziua și 
mai mult senin noaptea. Vînt în 
general slab. Temperatura în 
creștere : minimele vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar maximele 
între 16 și 26 grade. Ploi locale 
vor cădea in prima parte a Inter
valului tn regiunea muntoasă și 
ÎH răsăritul țării.

PREMIERA 

la cinematografele 

REPUBLICA 
și

EL. PAVEL

cu

JURAJ SARVAS 
ELENA PAPPOVA 
ADAM MATEJKA 

DUSAN BLASKOVICI 
VILIAM ZABOROSKY

Scenariul și regia: 
PALO BIELIK

Muzica: MILAN NOVAK

Spectacolul de gală va avea 
loc vineri 8 mai, orele 20,30 la 
cinematograful „Patria".



Tineretul german 
cere cu hotărîre 

încheierea 
Tratatului de pace

U.R.S.S. este pentru crearea

N. S. Hrușciov a primit 
o delegație de ziariști 

vestgermani

• Agenția ADN anunță că 
zilele acestea a avut loc la Ber
lin o ședință convocată de orga
nizația de tineret „Deutscher 
Jugendring“ la care au partici
pat aproape 100 de activiști ai 
diferitelor organizații de tineret 
din R.F. Germană și R.D. Ger
mană.

In cursul discuțiilor reprezen
tanții organizațiilor de tineret au 
subliniat că Berlinul Occidental 
nu trebuie să fie folosit ca cen
tru de provocări împotriva R.D. 
Germane. Problema Berlinului 
trebuie să fie rezolvată pe cale 
pașnică. Stocarea armelor ato
mice în Germania Occidentală și 
înarmarea atomică a Bundes 
wehrului constituie o amenin
țare pentru pace. Proiectul so
vietic de Tratat de pace cu 
Germania, au apreciat parlici- 
panții la ședință, reprezintă o 
bază bună pentru tratative.

In încheiere a fost adoptat 
textul unei scrisori adresate de 
prezidiul organizației 'de'tineret 
,,Deutscher Jugendring" dele
gațiilor celor două state germu» 
ne la conferința de la Geneva.

0 In februarie a.c. studenții, 
profesorii și asistenții Universi
tății din Rostock au adresa» 
universităților și instituțiilor 
din acele țări ale căror popoare 
au luptat împotriva fascismului 
german un apel chemîndu-le să 
sprijine încheierea Tratatului 
de pace cu Germania. Rectora
tul și senatul Universității din 
Rostock au dat publicității zi
lele acestea declarațiile a 28 
universități și instituții de în- 
vățămînt superior din Europa 
care își exprimă solidaritatea cu 
lupta poporului german pentru 
încheierea Tratatului de pace.

• Agenția ADN relatează că 
Comitetul permanent al tinere
tului muncitor din Germania a 
adresat o scrisoare celei de a 
4-a conferințe a organizației de 
tineret a Uniunii sindicatelor 
din Germania Occidentală care 
a avut loc la Kassel. In această 
scrisoare se propune ca în Ger~ 
mania Occidentală, in special în 
regiunea Ruhr, să se convoace 
Congresul pe întreaga Germa
nie al tineretului muncitor îm
potriva înarmării atomice și a 
militarismului, pentru rezolva
rea pașnică a problemei ger
mane. Toate organizațiile și 
grupările tineretului muncilor 
german trebuie să ajungă la o 
înțelegere in ce privește organi
zarea acestui congres.

unei zone a pacn 
în Extremul Orient

Nota adresată de guvernul sovietic guvernului japonez
MOȘCOVA 5 (Agerpres). ,— 

TASS transmite : La 4 raai_ Am
basada U.R.S.Ș. din Japonia a 
remiș Ministerului Afacerilor Ex
terne al Japoniei o notă a guver
nului sovietic în cărei acesta aver
tizează guvernul japonez că acțiu
nile care urmăreșc atragerea Ja- 
poniei .in pregătirile pentru Un 
război atomic pot avea consecințe 
grele pentru poporul, japonez. In 
nota se arată că înarmarea Japo-

în fața necesității de a lua toate 
măsurile dictate de interesele 
securității Orientului îndepărtat 
sovietic.

Guvernul Uniunii Sovietice, se 
spune în notă, și-a exprimat deja 
în. repetate rînduri convingerea că 
securitatea Japoniei poate fi asi
gurată ini’ prin înarmarea atomică, 
a țarii, ci prin lichidarea bazelor 
militare străine aflate pe teritoriul 

............................   . ei, prin promovarea de către Ja- 
niei cu arma nucleară și crearea ponia a unei politici de neutrali- 
pc teritoriul ei a bazelor atomice tate.
și pentru rachete . ale unui stat Guvernul sovietic a reafirmat 
străin ar pune guvernul' sovietic liotârirea să de a garanta respec.

WASHINGTON 5 (Agerpres),. 
După cum anunță .agenția France 
Presse, in cadrul 
presă care a av.pt loc marți, la 
Casa Albă, președintele Eisenho
wer a lasat să se înțeleagă că 
„consideră ținerea unei conferințe 
la cel mai înalt .nivel în cursul 
acestui an ca fiind neîndoielnică". 
Agenția France. Presse subliniază 
ca aceasta părere -a fost expusă 
în răspunsul dat unui ziarist care 
l.a întrebat în ce măsură crede că 
o reuniune la cel mai înalt nivel 
„ar depinde 
fi realizate 
Geneva i

Externe aî 
„ , începe
corilerințel de. refuzat. să

despre această problemă arătînd 
cărora va .li abordata mai amă
nunțit de secretarul de stat, Her- 
ter, într-o cuvînt a re televizată ‘ la 
Țupai. Agenția Erance Presse re
levă. că, „șeful guvernului ameri
can și-a exprimat speranța că în 
cursul săptămânilor ce urmează, la 
Conferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe se va pu
tea realiza un anumit progres în

cțlor patru puteri, care 
11 mai”. Eisenhower a 
vorbească mai pe larg

dg progresele ce vor
de conferința de la vederea reducerii încordării înter- 

ni/nîșkilor $face$ibr nationale“.

Personalități engleze 
despre tratativele dintre Est și Vest

Selwyn 
Lloyd Lorzilor mera 

avut 
teri

Țelurile revanșarde 
ale „tenii persoanelor 

strămutate"
BONN '5 (Agerpres). — In 

■preajma apropiatei conferințe de 
îa Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe in R. F. Germană și-au 
intensificat activitatea organiza
țiile revanșarde care caută să îm
piedice rezolvarea cit mai grabnică 
'a problemei Tratatului de pace cu 
‘Germania și a problemei Berlinu
lui Occidental. Una din principa
lele organizații revanșarde este 
așanumita „Uniune a persoanelor 
strămutate”.

Aceasta organizație revanșardă 
a organizat de curind la Kassel o 
conferința in cadrul căreia s-a pre
zentat cererea nerușinată ca gu
vernul R.F.G. să nu recunoască în 
nici un caz actualele frontiere ger
mane, în special frontierele Germa
nici cu vecinii ei de la răsărit.

In cadrul conferinței de presă 
care a avut loc :lă Bonn la -4 mai, 
lin purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe aț. R.F.G. 
a confirmat comunicarea iui Kru
ger, președintele „Uniunii persoa
nelor strămutate”, că această or
ganizație va trimite la Geneva ob
servatori ai săi la conferința mi
niștrilor Afacerilor '- Externe. Po
trivit declarației purtătorului de 
cuvînt al /Ministerului Afacerilor 

; Externe al R.F.G-, delegația R.F.G. 
la conferință va ține legătura cu 
observatorii „Uniunii persoanelor 
strămutate”.

LONDRA 5 
(Agerpres). — 
Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacc- 
-rilor Externe al 
Angliei, luind

cuvintul în cadrul programului de 
televiziune din seara zilei de 4 mai 
a acordat corespondentului ziaru
lui „Observer”, William Klark, un 
interviu cu privire la apropiatele 
tratative dintre Vest și Est.

El a subliniat că poporul englez 
este interesai cp și popoarele Uni
unii Sovietice in evitarea unei ase
menea catastrofe cum este războiul 
mondial-

S. Llcryd a declarat că Anglia se 
prezintă la conferința de ia Ge
neva cu dorința fermă de a incepe 
tratative adevărate.

Ei a subliniat că ar prefera o 
întrecere între cele două blocuri în 
acordarea de ajutor țăr'lor slab 
dezvoltate, întrecerii în sporirea 
înarmărilor. EI ah negat faptul că 
Occidentul se pregătește să se si
tueze pe o petiție rigidă la Ge
neva in problema. Berlinului.

Referindu-se la apropiata Con
ferință a miniștrilbr Afacerilor Ex
terne de la Geneva, Lloyd a spus : 
„Este abstird să ne așteptăm ca 
toate problemele asupra cărora 
există divergențe să fie rezolvate 
la o singură-conferință. Cred însă, 
că dacă cele două părți vor tinde 
spre tratative . adevărate și, după 
părerea mea, așa va fi, — va 
exista o bază pentru tratative”. 
După părerea- lui Lloyd, conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe poate 
depune o muncă valoroasă prin 
pregătirea terenului pentru confe
rința Ia nivel înalt.

După cum a declarat Lloyd, el 
speră ,că conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe va fi urmată de 
o întilnire la nivel înalt.
------------------- z—t—----------——

LONDRA 5 
■ r (Agerpres). —
In VomSTCJ La 4 mai în Ca- 

Lorzilor au 
loc dezba- 
în proble

me de politică externă. Deschizînd 
dezbaterile, laburistul lord Hender
son a cerut guvernului să accepte 
necondiționat ținerea conferinței la 
nivel înalt- El a declarat că această 
conferință nu trebuie condiționată 
de succesul conferinței de la Ge
neva a miniștrilor Afacetilor Ex
terne.

Răspunzînd in numele guver
nului, lordul Home, ministrul pen
tru problemele Common ivea Ithuliii 
a declarat ca în prezent , apare un 
teren favorabil pentru o adevărată 
coexistența” și că trebuie să se 
găsească posibilități pentru înche
ierea unui acord constructiv care 
să fie avantajos și pentru Răsărit 
și pentru Apus.

LONDRA 
(Agerpres). 
La 4 mai 
grup de deputați 
laburiști și-au 
exprimat în Ca

mera Comunelor nemulțumirea față 
de politica puterilor occidentale da
torita căreia se menț’ne încorda
rea internaționala în Europa.

Allaun și laburistul Rankin și-au 
exprimat indignarea în legătură cu 
faptul câ avioanele americane în
calcă plafonul stabilit în coridorul 
aerian dintre Germania occidentală 
și Berlin. ..In Anglia, a spus A> 
laun. mulți consideră că aqpste 
zboruri constituie o provocare pre
meditată și nu sînt decît un prelu
diu de.rău.augur pentru tratativele 
de pace cu rușii“.

Laburistul Warby și-a exprimat 
nemulțumirea în legătură cu pro
gresul lent realizat la con fer in 
de la Geneva în problema înce
tării experiențelor nucleare.

ln Camera
Comunelor

Școala sovietică și
Cel de al XXI lea Congres al 

Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a trasat un program mă
reț al construcției comunismului 
în U.R.S.S. Sînt grandioase cifrele 
creșterii producției de fonta și 
oțel, dezvoltarea construcției de 
mașini și a chimiei, creșterea pro
ducției de energie electrică și ga
ze, construcția de giganți indus
triali și magistrale feroviare pe ur
mătorii șapte ani. Va crește incom
parabil producția de mărfuri de 
consum popular, a produselor ali-

se află de 
vizită în 

Uniunii' zia- 
au vizitat

farea neufralitâfii permanente 
Japoniei. In notă se arată câ 
acest scop ar putea fi discutată 
guvernul japonez problema înche
ierii unui tratat corespunzător 
între U.R.S.S. ți Japonia, sau în
tre U.R.S.S., R.P. Chineză și Ja
ponia. Ar putea fi de asemenea 
examinata problema încheierii, 
unui tratat multilateral cu privire; 
la garanțiile colective in ca pri
vește neutralitatea Japoniei cu 
participarea; 'U.R.S.S.; R.P. Chine
ză, Jăpo'nfeî, S.U.A. și altor țâri 
interesate din Asia și bazinul O- 
ceanulni Padific. Dacă Japonia își 
vi exprima dorința ca neutralita
tea ei să fie’garantata de,;O.N.U„ 
sc arată în notă, guvernul sovie- 
tie va saluta și o astfel de solu
ționare a problemei respective.

Guvernul sovietic considera că 
crearea în Extremul Orient și în 
întregul' bazin al Oceanului Paci
fic a unei zone a păcii și, în pri
mul rînd, a unei zone în care să 
nu existe arma atomică și cu hi
drogen, ar corespunde intereselor 
întăririi păcii în Extremul Orient, 
intereselor întăririi securității Ja
poniei însăși și a. celorlalte state 
din, Extremul 'Orient.. Guvernul so
vietic, se spune in notă, este hor. 
tăriț să contribuie prin toate mij
loacele la crearea unei astfel de 
zone a păcii.

Economia R.D.G. 
în plin progres
BERLIN. — După cum trans

mite A.D.N., la 5 mai a fost dat 
publicității comunicatul Direcției 
Centrale a Statisticii de Stat de. 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane cu privire la înde
plinirea planului economic, națio
nal pe trimestrul I 1959. 'pin da
tele publicate în toomttnțcat rezultă 
clar că economia Republicii De
mocrato Germane continuă să se 
dezvolte în ritm rapid- In tri
mestrul I 1959 producția globală 
a ind’ftstriei a crescut cu 9,8 la 
sută în comparație cu primul tri
mestru al anului trecut.

a 
în 
cu

' A1OSCOVA. — La 5 mai N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Aliniștri al . U.R-S-S., a primit 
la Kremlin delegația redactorilor 
ziarelor social-democrate din Re
publica Federală Germană și a 
avut cu ei o convorbire.

Ziariștii germani 
două săptămîni în 
U.R.S.S. la invitația 
riștilor .sovietici. Ei
centrala atomoelectrică, Universi
tatea din Moscova și unul din sov
hozurile din apropierea Moscovei.

Oaspeții au stat de vorbă cu re
dactori ai ziarelor din Moscova.

In cadrul întrevederii cu V. P. 
Eliutin, ministrul Invățămîntului 
Superior a[ U.R.S.S-,'ei s-au inte
resat de reorganizarea școlii în
făptuită în Uniunea Sovietică.

Lotul tineretului polonez 
la Festival va cuprinde 

500 de persoane
•VARȘOVIA. — La cel de al 

Vll-lea Festival al. Tineretului 
și Studenților care avea loc 
la Viena, tineretul polonez vu 
participa cu un lot de 500 de 
persoane. Grupul artistic numă
ră 210 oameni, iar grupul spor
tiv 60.

Tineretul polonez va pârtiei- . 
pa la festival și la diferite ma
nifestări ca expoziții de artă 
plastici, de fotografii artistice, 
lucru de mini, artă populari și 
filatelie. De asemenea, tineretul 
polonez se pregătește intens 
pentru a participa la Sărbătoa
rea fetelor și Sărbătoarea tine
retului sătesc, precum și’la Săr
bătoarea verii, ce vor avea loc 
la Viena, in timpul festivalului. 
Din. partea tineretului polonez 
la cele 16 intilniri cu tinerii din 
lumea întreagă„vjgr.. participa
tineri mineri^ metalurgiști, ti
neri din industria chimică, țesă
tori și feroviari,y

La inițiativa tineretului polo
nez in cadrul festivalului va a- 
vea loc o întilnire cu foștii de
portați din lagărul de ta Maut
hausen, situat la 120 km 
Viena.

mă, 
„JOS

in. imagini

martijestlnd împotriva înarmării atomice, pen.

1. Germanii cin» 
știți din R.F.G. 
își dau seama de 
pericolul pe ca
re-! prezintă re
învierea spiritu
lui revanșard, 
fascismul.

La mitinguri și 
demonstrații pla- 
cardele lor afir* 

răspicat: 
militaris

mul — Cerem un 
trăiai de pace!" 
In fotografie: 
un'aspect de la 
o, demonstrație 
din orașul vest» 
german Hano~

fAr-' t/

1

2. Tineri italieni 
tru pace.

3. 20.000 de studențl americani ătr demonstrat recent împotriva 
discriminărilor rasiale, in fata monumentului lui George Washington. 
Fotografia noastră surprinde o imagine de la această demonstrație.

Expoziție de 
romînească

artă plastică 
la Varșovia

CRIZA ECONOMICĂ 
DIN GRECIA 

SE INTENSIFICĂ

PETE DE NEȘTERS
desen de V. T1MOC

'r -I

VARȘOVIA 5. — Coresponden
tul'Agerpres transmite: Sub aus
piciile Ministerului Culturii și Ar
tei al R. P. Polone, 
Palatului culturii 
Varșovia a avut;, 
expoziției rominești de artă plas
tică contemporană.

La festivitate au participat Ta
deusz Galinski, ministrul Ciflturii 
și Artei al R. P. Polone, M. Wei- 
man, președintele Uniunii artiști
lor plastici polonezi, J. Rulîkows- 
ka, directorul departamentului de 
artă plastică din Ministerul Cul
turii și Artei, Al. Rafalowski, pro
rectorul Academiei de arte plasti
ce, Ștefan Gierowski, președintele 
secției de pictură din Uniunea ar. 
tiștilor plastici, Jerzy Grudzinski, 
director în /Ministerul Afacerilor 
Externe, prof. K. Tamorowiez, de 
la Academia de arte plastice, pei- 
sagistul Wl. Zakrzewski, sculpto
rul A. Karny, numeroși artiști 
plastici, critici de artă, ziariști.

De asemenea au fost de față 
Marin Florea lonescu, ambasado
rul R.P. Romîne la Varșovia, pre
cum și membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de M. Weiman, președintele

Uniunii artiștilor plastici polonezi. 
El a scos în relief colaborarea iii 
relațiile culturale dintre cele doua 
țari, (țâre se dezvolta «din ce iu ce 
mai iftult servind țelului comun :

An sălile, 
și științei din 

loc descinderea , construirea șociajișnuilui.
„-.a a r-ă^pdns' Anastase Anastasii!,

director adjunct al Direcției arte
lor plastice- din Ministerul Invă- 
țămîn'tuîui șf Uulmnî ’al R.P. Ro
mîne, care, după ce a trecut în 
revistă realizările artiștilor plas
tici din R.P. Romînă in cei 15 ani 
de la eliberarea țării,. precum și 
condițiile optime in care își des
fășoară munca, bucurindu-se de 
sprijinul neprecupețit al partidului 
și guvernului, a mulțumit Ministe
rului Culturii și Artei al R. P. 
Polone pentru sprijinul dat în or
ganizarea acestei expoziții

După ce Tadeusz Galinski, mi
nistrul Culturii și Artei, a tăiat 
tradiționala panglică, întreaga a. 
sistență a vizitat expoziția, mani- 
festind un viu interes pentru lu
crările expuse, fiind apreciate în
deosebi operele lui Corneliu Baba, 
Alexandru Ciucurencu, Geza Vida, 
Ion Irimescu, Ion Jalea, Cornel 
Medrea, Julies Perahim și alții.

In orașul algerian Constantine 

Huligani fasciști 
au provocat dezordini

legătura ei cu viața

PARIS 5 (Agerpres). — Toate 
ziarele pariziene descriu dezordi- 
nele provocate la 4 mai în orașul 
algerian Constantine de către ele
mentele ultracolonialiste. Folosin- 
du.se de evenimentul înmormîn- 
tării a doi europeni,., omorîți într-o 
ciocnire cu patrioții algerieni, pes
te 1.000 de huligani fasciști, fă- 
cind parte din diferitele grupuri 
și organizații ale ultracolonialiști-

lor, au trecut pe străzile orașului 
atacîndu-i pe algerieni și maltra- 
tîndu-i în mod groaznic. După 
cum recunoaște ziarul .burghez de 
dreapta „Paris Journal", poliția 
locală, subunitățile așa-numitelor 
„detașamente republicane de si
guranță” și chiar parașutiști che
mați pentru a restabili 
oraș nu au putut face

ordinea în 
nimic.

țuală, ruptură care a adus uriașe 
daune dezvoltării intelectuale a o’ 
menirii. Secole de-a rîndul știința 
și cultura au reprezentat un fruct 
oprit pentru oamenii simpli. Nu
mai socialismul este în stare să 
asigure instruirea întregului popor 
și să treacă la înlăturarea trep
tată a deosebirilor esențiale dintre 
ele.

Educarea generației noi, prin- 
tr un sistem de învățâmînt în care 
munca practică este direct legata 
de învățătură, iată unul din cele

Declarația unui fruntaș 
politic din Irak

BAGDAD 5 (Agerpres)i^TAsj 
transmite: Mustata Barzani, frurf. 
taș politic de seamă din lrak_ cori- atentare pentru pup«latk- Venitu- mai importante ți mai eficace mij- 
ducătorul rasCoăîci' kurzilor din file reale ale muncitorilor, funcțio- loace ce vor duce î 

.1943—19'46, a publifcat în ziarul
„Az-Zaman’1 o declarație în legă*

• tură cu înapoierea în Irak din Uni
unea Sovietică ă kurzilor- irakieni

; care au participat la;aceaetă răs
coală.

: Declarația demască afirmațiile 
'false ale prorei'burgheze din Ucci- 
; dent, a'e'prCs'ef .tzra'e’K'cnel pYetcum și 
> ale cercuri!-, r guvernante dih R..A.IJ. 
‘ că printre rep/.triâți, pe bordul mo. 
; tonavei’șovietfce s-ar fi a-fiat pid- 
; soane ,de' naționalitate kurdă care
• au locuit permanent în U.R.S.S. și 
că motonava sovietică, a adus o 
mare cantitate de armament în 
Irak etc. „Nu este “pentru nimem 
un secret, se spune în declarație, 
că toată această -campanie dușmă
noasă ăste îndreptată împotriva 
Republicii Irak-și a Uniunii Sovie
tice — a prieteniei -puternice și 
sincere a tuturor popoarelor care 
luptă pentru : independență; și li
bertate, inclusiv a popofultii ira
kian. Respingînd acește știri calom
nioase doresc*ca, în"rttifiie'le meu șl 
în numele tuturor .kurzilor, sg mul. 
{urnesc călduros pppdrmu'i -șt gu
vernului sovietic car? .negați, oferit 
posibilitatea să * ne înapoiem "'in 
patrie".

loace ce vpj- duce într-un timp 
scurt la lichidarea rupturii dintre 
munca fizică și cea intelectuala, 
la creșterea ■ și educarea unor oa
meni multilateral dezvoltați, 
menii societății comuniste.

In prezent a fost legiferată îm
părțirea învățământului în doua 
etape. Prima etapa — școala obli
gatorie de opt ani. Aci atenția 
principală se acorda studierii baze
lor științelor, instruirii politehnice, 
educării în spiritul moralei comu
niste, pregătirii fizice a copiilor și 
dezvoltării gustului artistic.

Etapa a doua — dobîndirea unei 
pregătiri medii complete, se va 
realiza pe diferite cai.

Prima și principala cale : după 
școala de opt ani tineretul intră în 
producție. Muncind, tinerii învăță 
în același timp în școli ale tinere
tului muncitoresc sau sătesc. Aici 
își Completează studiile și își ri
dică calificarea profesională.

A doua cale : instruirea tinere
tului după absolvirea celor opt 
ani în școala medie de cultură ge 
nerala politehnică cu instruirea în 

Pentru scțe^tat^^vecUfiF capită-_

narilor, colhoznicilor vor crește cu 
patruzeci la suta. In U.R.S.S. va 
exista cea mai scurtă zi de munca 
din lume și cea mai scurta săpta- 
mîna de lucru.

Toate acestea înseamnă că se 
vor crea condiții optime pentru 
dezvoltarea continua, multilaterala 
a omului sovietic — constructor al 
societății comuniste.

Școala sovietică, reorganizată pe 
baza îmbinării învățamînțului cu 
munca productiva, se transformă 
într-un puterpic și eficace mijloc 
de educare a omului nou. Ea va 
putea contribui astfel la îndepli 
nirea poruncii marelui Lenin eu 
privire la educarea* instruirea și 
pregătirea unor oameni dezvoltați 
multilateral și pregătiți multilate
ral.

Spre sfîrșitul planului septenaj, 
numărul elevilor școlilor elențpii- 
tare de șapte ani și medii va crește 
pînă la 38 40 milioane, față de 30 
milioane în anul 1958. In Școlile 
internate numărul elevnih- WcreSt^ 
de la 180.000 pînă la 2 500.000, 
adică <lc l^ori^ u «ț

------------ -- . ______ __________ __________________________
-REDACTIÂ' și ADMINISTRA] 1A : București,e Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“.

oa-

tehnice care funcționează pe lîngă 
școli de opt ani.

„Noul, sistem al învățamînțului 
public — a spus N. S. Hrușciov -— 
va permite fiecărui tînăr sau tinere 
să se pregătească mai bine pentru 
viață, să dobîndească o anumita 
profesie, și sa-și aleagă calea cea 
mai potrivită pentru completarea 
studiilor mediiu.

Ideea restructurării școlii sovie
tice s a născut din însăși viața, 
din necesitățile impuse de reali
tate. Școala trebuie să creeze o 
strînsa legătură între învățămînt și 
munca productiva.

In majoritatea covîrșitoare a 
școlilor exista ateliere pentru ti
nerii tehnicieni, loturi experimen
tale pe lingă școala. Exista așa nu
mitele clase „a unsprezecea4' care 
permit elevilor să petreacă ultimul 
an de școala în secțiile uzinelor și 
fabricilor și să cunoască 
problemele muncii de

O deosebita atenție 
brigăzilor de producție 
lor.

Dacă treci în lunile 
Kuban sau Stavropol, prin Ucraina, 
prin oricare alte regiuni sau raioa
ne ale U.R.S.S., vei întîlni ceva 
neobișnuit. Pe ogoarele colhoznice, 
în ferme, în S.M.T.-uri, pretutin
deni pot fi văzuți mulți tineri care 
muncesc acolo. Prin atitudinea lor 
serioasă fața de muncă, prin sar
cinile mari și de răspundere pe 
care Ie rezolvă, ei nu pot fi deose
biți de colhoznicii și mecanizatorii 
în etate. Aceștia sînt școlarii veniți 
pe ogorul colhoznic direct de pe 
băncile școlii. Aici, elevii din șco
lile sătești, încadrați în brigăzi, fac 
cunoștința cu bazele producției a- 
gricole, puțind astfel să aplice în 
practica cunoștințele pe care le 
căpătă în școală. Are loc procesul

astfel 
producție, 
se acorda 

ale e levi-

calde prin

de contopire a cunoștințelor teo* 
retice cu deprinderile practice. 
Rezultatele'obținute »sînt uimitoare.

Să' luam de pildă Kubanul. In 
vata anului trecut^ pe ogoarele col
hozurilor și sovhozurilor, la vola
nele combinelor, în fermele zooteh
nice xși pe șantierele de construc
ție au muncit 66.000 de tineri or
ganizați în 851 de brigăzi de elevi 
și 836 de echipe independente. Pe 
sutele de hectare repartizate bri
găzilor de5 elevi. tinerii școlari au 
obținut recolte bogate de porumb, 
grîu, floarea-soarelui, sfecla de za- 
har și alte cultitri. E .svfjcient să 
spunem, *de pildă,' că în fnedie a- 
gricu| lorii, au obținut rite 45 de 
chintale ue porumb boabe la hec
tar- iar celer nțai bune brigăzi au 
obținut cite 70-75 chintale din â‘ 
ceasta cultură.

Numai în anul 1958 elevii din 
Kuban au crescut 1.200.000 de pă
sări, 336.000 de iepuri. Ei au sădit 
2 milioane de pomi fructiferi, 
peste un milion de butuci cu viță 
de vie, au predat statului peste 17 
tone de gogoși de viermi de matase.

Dar principalul nu constă numai 
în asta. Principalul consta în fâp 
tul că lucrînd pe ogoarele colhoz
nice, elevii s-au pregătit pentru 
activitatea în producție, ei au în 
drăgit munca, devenita pentru ei o 
necesitate.

Experiența acumulata în cinci 
ani de existență a brigăzilor de 
producție alcătuite din școlari per
mite sa spunem ca ele dovedesc 
din plin justețea căii indicate școlii 
sovietice de cel de al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S.

Școala sovietică pășește cu pași 
fermi în viitor, iar germenii viito
rului apar deja astăzi. Aceștia sînt 
germenii comunismului.

G. SAVCENKO

VIENA. — La 5 mai L. M. 
Zamiatin, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. pe lingă Agenția 
Internațională pentru Energia * 
Atomică, a informat pe S. Cole, 
directorul general al agenției, că 
guvernul U.R.S.S. a hotărit să 
verse suma de 500.000 ruble în 
fondul comun al acestei agenții 
pentru acordarea de ajutor tehnic 
țărilor membre ale agenției în ce 
privește folosirea în scopuri paș
nice a energiei atomice.

A1OSCOVA. — La 4 mai a pă
răsit Moscova plecînd la Londra 
într-o cursă 
avionului „Tu-104“, „ .
experți sovietici de la Direcția Ge
nerala a Flotei aeriene civile âv 
U.R.S.S.

La mijlocul lunii mai se va 
inaugura comunicația aeriană re
gulată între Moscova și Londra cu 
avioanele sovietice „Țu-104“ și 
avioanele engleze „Vișcount";

ATENA. Agenția France Presse 
relatează că amiralul Arleigh Bur
ke, șeful stalului major general al 
marinei militare americane, a so
sit in seara zilei de 4 mai la A- 
lena, intr-o vizită oficială. Potri
vit aceleiași agenții, in cursul șe
derii sale la Atena, Burke va avea 
o seșie de întrevederi cu persona
lități militare din Grecia. După a- 
ceea Burke va pleca la Ankaru, 
Roma și Madrid.

tehnică pe bordul 
un grup de

DELHI. — După cum transmite 
corespondentul din Katmandu al 
agenției Press Trust of India, pre
ședintele Consiliului de Miniștri

Shamsher, 
privire la 

pre

al Nepalului) Subarna 
potrivit prevederilor cu 
alegerile în parlament, și-a , 
zentat demisia.

După cum relatează agenția, re
gele Maligndra l a chemat pe B. P- 
Koirala, liderul Partidului Congre
sul Nepalez. pentru consultări.

BONN. — Agenția France Presse 
“ în

pe 
disc

relata săptămînile trecute că 
Germania Federală a început 
scară mare producerea unui 
pe care a fost imprimată „Vocea 
lui Hitler*. Recent un nou disc 
microsillon, importat din S.U-A., 
și-a făcut apariția în Germania 
Occidentală. Este vorba de un disc 
pe care sînt imprimate o serie de 
imnuri fasciste din perioada dicta
turii naziste.

Iistă< e4te * caracteristică ruptufa A treia cale: instruirea unei 
dintre munca fizica și cea intelec- părți a tineretului în școli medii

ATENA 5 (Agerpres). — Zia
rele grecești considera că criza 
care afectează de luni de zile eco
nomia Greciei va continua și se 
va accentua în viitorul apropiat. 
Ziarul „Avghi” arată, în legătură 
cu aceasta, că adunarea comer- 
eianților din' orașul Patras a su
bliniat că actuala criză economică 
va continua în tot cursul anului 
1959 și ca ca nu va putea fi re
zolvată atîta timp ■ cit nu se va 
schimba politica economică a gu
vernului, în cadrul careia produ
sele grecești au de făcut față 
concurenței produselor americane. 
Ziarul propune ca unică măsură 
pentru ieșirea din. impas lărgirea 
legăturilor ecopomice cu țările ră
săritene.

Intr-un comunicat al Confedera
ției generale a meșteșugarilor și 
meseriașilor din Grecia se scoate 
de asemenea în relief criza căreia 
trebuie să-i facă față întreprinde
rile mijlocii. Caracteristică este 
telegrama adresată guvernului de 
Camera .......................... .
Xanthi în care se arată că locui
torii unor sate nu au 
nici măcar plinea de fiecare zi.

industrială din orașul

asigurată

O declarație 
a lui

Fidel Castro
MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : Primul ministru 
al Cubei, Fidel Castro, care se 
află la Montevideo într-o vizită 
oficială, a ținut o conferință de 
presă pentru reprezentanții presei 
și radiodifuziunii din Uruguay. Fi
del Castro a vorbit pe larg despre 
măsurile luate de guvernul Cubei 
în vederea aplicării reformei agra
re și industrializării țării, asigu
rării dreptului la muncă pentru 
toți locuitorii Cubei, despre lupta 
împotriva speculei și pregătirea 
țorii în vederea organizării la mo
mentul potrivit a alegerilor demo
cratice generale.

în răspunsurile date corespon
denților, Fidel Castro a respins cu 
hotărîre afirmațiile provocatoare 
ale agențiilor de presă americane 
în legătură cu „primejdia comu
nistă^ care ar amenința Cuba. Gu
vernul cuban, a subliniat el, nu va 
îngădui niciodată persecutarea co
muniștilor, deoarece aceasta ar fi 
o acțiune antidemocratică.

La întrebarea de partea cui ar 
fi Cuba în cazul unui război între 
Vest și Est, Castro e răspuns că 
după părerea lui trebuie să se vor
bească nu de război, ci de pace. în 
ce privește punctul de vedere prin
cipial al guvernului Cubei în acea
stă problemă, a sp-u$ în continuare 
Castro, acest guvern se menține la 
principiul sprijinirii războaielor 
juste.

F. Castro a declarat că este pen
tru, politica neamestecului în tre
burile interne ale altor țări, pentru 
unitatea popoarelor Americii La
tine.

Manevrele forțelor 
aeriene militare 

ale țărilor membre 
ale Pactului 

de Ja Ankara
GARACI. — După cum relatează 

presa pakistaneză, în dimineața zi
lei de 5 mai au inceput manevrele 
forțelor aeriene militare ale țărilor 
membre ale Pactului de la Ankara 
(fostul Pact de la Bagdad). Aceste 
manevre vor dura trei zile. La ele 
participă Pakistanul, 
Turcia. Bombardierele 

siVacuni dopa săptăinîni in R. Ce- ale Angliei și S-U.A. 
hosfcivpcâ în cadrul delegației de atacuri de aviație ale 
ipginef-i și tehnicieni, agronomi și 
brigadieri din Gospodări’le Agri
cole de Stat și Gospodăriile Agri
cole Colective. înainte de ple
care, cei patru specialiști romîni 
au fost primiți de Lubotnir Strou- 
gal, ministrul Agriculturii și Sil- 
vicufturiral R? Cehoslovace.

VARȘOVIA. — In Republica 
Populară Polonă au inceput tradi
ționalele Zile ale invățămîntului, 
cărții și presei.

In marile orașe ale țării s-au 
deschis bazare ale cărții care expun 
numeroase opere de literatură be
letristică, politică, tehnică și știin
țifică.

PRAGA. — La 4 mai au pără
sit Praga 4 specialiști romîni in 
problemele agriculturii,, care au so
sii acum ) ‘

STAS 3452 52.

iranul și 
cu reacție 
simulează 
„inamicu-

lui”..
Manevrele Șc desfășoară în dife

rite regiuni din Turcia, Iran și 
Pakistan, potrivit planurilor sta
tului major al planificării militare 
comune, aprobate la sesiurjea con
siliului Pactului de la Ankara, 
care a avut- loc la Caraci.


